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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Bu Birleşim dört Oturum yapan Genel Kurul
da : 

1. — Danışma Meclisi Üyesi Feridun Şakir 
ÖĞÜNÇ ve 10 Arkadaşının, 5434 sayılı T. C. Emek
li Sandığı Kanununun 32 nci Maddesine Bir Fıkra 
ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun Ek 1 inci 
Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine; 

2. — Danışma Meclisi Üyesi Kamer GENÇ ve 
10 Arkadaşının 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Ka
nununun 39 uncu Maddesine (k) Fıkrası Eklenmesi
ne ve; 

3. — Danışma Meclisi Üyesi Nuri ÖZGÖKER 
ve 34 Arkadaşının, 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı 
Kanununun 6311 sayılı Kanunla Değişik 71 inci 
Maddesinin Değiştirilmesine; 

Dair Kanun Tekliflerinin maddeleri ve tümü ka
bul edildi. 

4. — Danışma Meclisi Üyesi HALÎL GELEN-
DOST ve 14 Arkadaşı ile Nurettin ÂYANOĞLU 
ve 16 Arkadaşının, Türkiye Cumhuriyeti Emekli San
dığı Kanununun 32 nci Maddesine Bir Fıkra Eklen
mesine ve; 

5. — Danışma Meclisi Üyesi Bahtiyar UZUN-
OĞLU ve 9 Arkadaşının, Ticaret Vekâleti Teşkilat 
ve Vazifelerine Dair 3614 sayılı Kanuna ek 21.6.1943 
Tarih ve 4442 sayılı Kanunun 3 üncü Maddesinin 
Son Fıkrasının Yürürlükten Kaldırılmasına; 

Dair Kanun Tekliflerinin reddi hakkında Komis
yon raporları kabul edildi. 

6. — Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu 
Tasarısının maddeleri üzerindeki görüşmeler tamam
lanarak; Tasarının maddeleri ve tümü kabul edildi. 

7. — Gündemin 46, 64, 67 ve 68 inci sıralarında
ki 501, 535, 537 ve 538 sıra sayılı Kanun Tasarıları
nın 24 Ağustos 1983 tarihli 151 inci Birleşiminde ön
celikle görüşülmeleri kabul edildi. 

24 Ağustos 1983 Çarşamba günü saat 14.00'te 
toplanmak üzere Birleşime saat 17.20'de son verildi. 

Vefik KÎTAPÇIGİL 
Başkan 

Baş^kanvekili 
Erdoğan BAYIK Ali Nejat ALP AT 

Kâtip Üye Kâtip Üye 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 14.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Vefik KtTAPÇlGtL 

KÂTİP ÜYELER : M. Talat SARAÇOĞLU, Enloğan BAYIK 

BAŞKAN — Değerli üyeler, Danışıma Meclisiımi-
zin 151 inci Birleşimini açıyprum., 

Çoğunluğumuz vardır, görüşmelere başlıyoruz. 

II. — BAŞKANLIK DİVANININ G ENEL KURULA SUNUŞLARI 

/. •— Salih İNAL'ın, şaraplık üzüm alımları ve 
Tekel'in uyguladığı fiyat politikası konusunda gün
dem dışı konuşması. 

BAŞKAN — Sayın İnal'ın gündem dışı söz isteği 
var. Buyurun Sayın İnal. 

SALİH İNAL — Sayın Başkan, Danışma Mecli
sinin değerji üyeleri; 

Bugün sizlere, Türkiye tarımında önemli bir yer 
alan bağcılığımızın yıllardan beri bir türlü gereği gibi 
çözüme ulaştırılmamış önemli bir sorununu dile ge
tirmek istiyorum. Bu konuda gündem dışı bir konuş
ma yapmama imkân sağlayan Başkanlık Divanına 
peşinen sonsuz teşekkürlerimi arz ederim. 

— 738 



Danışma Meclisi B : 151 24 . 8 . 1983 O : 1 

Saygıdeğer arkadaşlar; 
'Bu konuşmamda, şaraplık üzüm çeşitlerinin mu

bayaasında Tekel idaresinin uyguladığı fiyat politi
kası ile alımlardaki bazı darboğazlara, hayal alemin
de dolaşarak değil, realist bir görüşle kısaca değine
ceğim ve keyfiyeti birkaç örnekle gözlerinizin önüne 
sermeye çalışacağım. 

Şaraplık üzüm çeşitlerimiz olgunlaşma dönemine 
girmek üzeredir. Bağ bölgelerimizin ekolojik koşulları 
gereği, şaraplık üzüm çeşitlerinin hasadına ve dola
yısıyla şarap imali kampanyasına Ağustos ikinci ya
nsıyla Eylül başında 'başlanacağı aşikârdır. Bu ne
denle, 'bir taraftan Tekel İdaresi, diğer taraftan özel 
sektör şarap amilleri bütün hazırlıklarını bitirmek 
üzeredirler. 

Arkadaşlar; 
850 bin hektar bağ alanı ve 3,6 milyon ton yaş 

üzüm üretimiyle dünya bağcı ülkeleri arasında beşin
ci sırayı alan bağcılığımız, bir taraftan flöksera za
rarlısının etkisi altında kalmakta, diğer taraftan üre
tilen yaş üzümün gereği gibi değer fiyatıyla satışının 
yapılamamasından doğan değerlendirme sorunları ile 
karşı karşıya bulunmaktadır. 

Üzerinde birçok medeniyetlerin yaşadığı Anado
lu'muzda, bu medeniyetlere ait tarihî eserler incelen
dikte, bu Ğski eserleri? 'birçoğunun üzerine damgasını 
vurmuş olan bu üzümün işaretini görürüz. Bunlar da 
gösteriyor ki, Ülkemiz için bağcılık, asırlarca önce
sinden bugüne gelinceye kadar önemi küçümseneme
yecek derecede bir tarım alanı olmuştur ve olmaya 
devam etmektedir. 

Fazla 'bir emek isteyen bağcılıktan elde edilen 
yaş üzümün gerçek değeriyle satılamaması yüzünden, 
flöksera denilen bağ zararlısının yerli bağ alanların
da yaptığı zarar sonucu mahvolan bağlar, yenilene-
memektedir. Kısaca, ürününü değer fiyatıyla sata
mayan bağcı, fazla masraf ve emeği gerektiren yeni 
'bağcılığa yönelmekten çekinmektedir. Neden, Orta 
Anadolu Bölgesinde flokseradan mahvolan Kalecik 
Karası, Hasandede ve Emir gibi üzüm çeşitlerine ait 
bağlar yenilenmiyor?... Neden, Elâzığ bölgesinde ideal 
kalite şarap veren öküzgözü ve Boğazkere üzüm çe
şitlerine ait bağlar gereği gibi bakılamıyor ve bu çe
şitlere ait bağlar yeni tesislerle artırılmıyor?... Ne
den, Balıkesir'in Avsa Adasındaki Adakarası üzüm 
çeşidi yok olmaya yüz tutmuştur?... Neden, İzmir'in 
Bornova Misketi bağları yok olma durumuyla karşı 
karşıyadır?.. Neden, Kırklareli'ndeki Papazkarast 

bağlan yenilenmiyor? Neden?., vaktiyle Artvin 
ilinde iyi bir bağcılık yapılırken, bugün yok ol
muş ve yalnız Berta Bağları diye şöhretli bir isim 
kalmıştır?... Neden, Tekirdağ bölgesinde yüksek ka
litede şarap veren Gamay, Pinot Chardomay, Pinot 
Noire veya Burgunder ve Clairette gibi üzüm çeşitle
rine ait bağlar bir omca da'hi artmıyor da, şaraplık 
kalite vasfı normal ve fakat dekara verimi yüksek olan 
üzüm çeşitlerinin üretiminde bir artış görülüyor?.. 
Bunların temelinde, değerlendirmeye esas olan fi
yat sorunu ve özel sektöre de emsal olan Tekel İda
resinin uygülayageldiği kısır fiyat politikası yatmak-
,\adır. 

Üstün kalite şarap veren üzüm çeşitlerimizin üre
tim kapasitesinde neden artış olmuyor?.. Çünkü, se
bep açık seçik ortadadır; Tekel İdaresince bu tip 
üzümlere yeterince yüksek fiyat verildiği zannedili
yor; fakat yanlış. Bağcımız verilen fiyatları yeterli 
görmüyor, emeğinin karşılığını tam alamıyor; zira 
bu üzüm çeşitlerinin dekara verimi düşük ve şaraplık 
kalite özelliği yüksektir. Şarapçılıkta genel kaidedir; 
Verim şaraplık kalitesi birbirine ters orantılıdır. Bu 
nedenledir ki, bağcı, kalite aramaksızın dekara verimi 
yüksek olan üzüm çeşitlerinin üretimine önem ver
mektedir; çünkü bağcımızın geçimi için hayatî bir 
önem taşımaktadır. 

Şaraplarımızın Avrupa'da, Amerika'da altın ma
dalyalar kazandığını görmekle, duymakla bir Türk 
evladı olarak mutlu oluyoruz; fakat geliniz görünüz 
ki, altın madalyaya layık görülen şarapların imal edil
diği üzüm çeşitlerine ne fiyat veriyoruz?... Halen bu 
üzüm çeşitlerinden ne kadar üretim yapabiliyoruz?... 
Hiç denecek kadar azdır; çünkü üreticimizi, ürettiği 
üzüm çeşitlerine değer fiyatını vererek teşvik edemi
yoruz. Diğer üzüm çeşitlerinin verimleri ile mukaye
seli olarak kalite şarap veren üzüm çeşitlerinin fiyat
larını dengeleyemiyoruz. 

Dış ülkelerde altın madalya kazanan şaraplarımız
dan herhangi birisinden büyük ölçüde vaki olan bir 
dış talebi karşılamamıza maddeten imkân yoktur. 
Bu durumlar geçmiş yıllarda çok yaşanmıştır. Bu ne
denlerle Tekel İdaresi, şaraplık yaş üzüm alımlarında 
uygulamakta olduğu politikayı bırakıp, daha gerçek
çi bir fiyat politikasıyla bağcımızın karşısına çıkma
lıdır. 

Ülkemizde şaraplık üzümlerin en büyük alıcısı Te
kel İdaresidir ve özel sektörün de vereceği alım fi
yatlarına, hem rehber ve hem de emsal olmaktadır, 
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Bu duruma, göre, Tekel İdaresince şaraplık üzüm çe- 1 
şitlerine verilmesi gereken alım fiyatları ne olmalıdır; I 
kısaca buna değineceğim. I 

Bu konuda Trakya ve Marmara Bölgesinde üreti- I 
mi yapılan şaraplık üzüm çeşitlerine Tekel İdaresin
ce verilen fiyatları, maliyetlerle mukayese ederek arz 
etmeye çalışacağım ve verilmesi gereken fiyatların ne [ 
kadar olması lazım geldiği hususu üzerinde duraca
ğım. 

1983 yılı maliyet fiyatlarına göre Tekirdağ, Edir
ne, Kırklareli, Çanakkale illerindeki bağ alanlarında 
üretimi yapılan yaş üzümün bir kilogram maliyeti; 
Yapıncak üzüm çeşidi için 31 TL., Censout için 31.85 
TL., Semillon için 38.22 TL., Papazkarası için 40.50 
TL., Adakarası için 42 75 TL., Gamay için 51.30 ! 
TL., Clairette için 48 TL., Karasakız sinonimi olan I 
Kuntra için 31.79 TL.'dir, Bulunan bu maliyetlere 
üreticinin % 25 civarındaki kârı dahil değildir. 

Hal böyle olmasına rağmen, 1980, 1981 ve 1982 
yılına ait kampanya döneminde bu üzüm çeşitlerine 
Tekel İdaresinin 12 bome üzerinden verdiği alım fi
yatları ise şöyledir : I 

Yüksek kaliteli şarap veren Gamay için 1980 yi- I 
lında 18.70, 1981'de 30 lira, 1982'de 37 lira vermiş
tir. Burgunder, Pinotnoire, Clairette ve Hamburg 
Misketi gibi üzüm çeşitleri için de aynı fiyatları, ay
nı tarihler için öngörmüş bulunmaktadırlar. 

Yine kalite şarap veren Papazkarası, Adakarası, 
Karasakız için 1980 yılında 14.75 lira, 1981 yılında 23 
lira, 1982 yılında da 28 lirayı öngörmüşlerdir. 

Semillon üzüm çeşidi için 1980 yılında 14.75 lira, 
1981 yılında 21 lira, 1982 yılında da 26 liradır. 

Normal şarap veren Censaut ve Karalahna üzüm 
çeşitleri için 1980 yılında 12.10 lira, 1981 yılında 18 
lira, 1982 yılında da 22 liradır. 

Yapıncak üzüm çeşidi için 1980 yılında 12.10 lira, 
1981 yılında 17 lira, 1982 yılında da 21 lira vermiştir. 

Görülüyor ki, Tekel İdaresince verilen bu fiyatlar, 
geçen yılın maliyet fiyatlarının daima çok altında 
kalmıştır. Bu yılın maliyet değerlerine göre çok ge- I 
rilerdedir. Bir örnek olarak gösterdiğim bu durum, 
diğer bağ bölgelerimizde yetişen şaraplık üzüm çeşit
lerimiz için de aynı şekilde olup, daima bağcımız I 
aleyhine büyük farklılıklar arz etmektedir. I 

Şaraplık yaş üzüm fiyatları, üreticilerin emeğini 
tam olarak karşılayacak ve gelecek yıllarda yapa
cakları olumlu çalışmaları teşvik edecek nitelikte ol- I 
malıdır, I 
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Bunun için, şaraplık üzüm çeşitlerine, kalite özel
likleri, dekara verimleri ve bağ bölgelerinin ekolojik 
koşulları, bağcılıktaki agro - teknik uygulamalardaki 
farklılıklar ile bağcının yüzde 25 civarındaki üretici 
kârını da göz önüne alarak alım fiyatları tespit edil
melidir. 

Bu görüşler muvacehesinde, Türkiye genelinde şa
raplık üzüm çeşitlerine, Tekel İdaresince verilmesi ge
reken alım fiyatları asgarî 39 lira ile azamî 65 Türk 
Lirası aracında olmalıdır. Ancak, böylece ülkemizde 
bağcılık gelişir ve dolayısıyla ihracat şansı yüksek 
olan kalite şarapçılığı ile bunun hammaddesi olan 
kaliteli şaraplık üzüm çeşitlerimizin üretiminin artırıl
ması mümkün olur. 

Tekel şarap fabrikalarının yaş üzüm alımlarında 
oluşan darboğazlara da kısaca değineceğim : 

Tekel şarap fabrikalarında alımlar yavaş işlemek
tedir. Bağcı teslimatta çok beklemektedir. Vukua ge
len gecikmeler sonucu, bağcının bağındaki üzümü çü-
rümektedir. 

Bu durum, bir taraftan şarabın kalitesine olum
suz etki yapmakta, diğer taraftan da bağcıyı büyük 
ölçüde zarara, sokmaktadır. 

Tabiî, bu hale gelen şaraplık üzümler sumalık ola
rak daima düşük fiyatla alınmaktadır. Bu durum bağ
cımızın büyük ölçüde zararını mucip olmaktadır. 

Bu itibarla, Tekel şarap fabrikaları yaş üzüm alım
larını çabuklaştıracak şekilde daha modern alet ve 
ekipmanlarla teçhiz edilmelidir. Bu alımlarda, bome-
nin tespitini, birkaç salkımın sıkılması sonucu elde 
edilen şıradan değil, üreticinin teslim ettiği üzümün 
geneline ait şıradan alınan numunede veya genelin
de otomatik olarak yapmalıdır. 

Bu alanda, Fransa'da bağ bölgelerinde bu tip ça
lışmalara müteallik çok güzel örnekler vardır. 

Biliyorum; çoğunuz tarım alanında çalışanların, 
toprakla uğraşanların, yazın sıcağı, kışın soğuğu deme
den güç koşullar içinde çalışarak alınterlerinin, emek
lerinin karşılığını nasıl alabildiklerini biliyorsunuz. 
Bu hususu söylemeye gerek yok. Şunu net bir şekil
de belirtmek isterim : Çiftçimiz, bağcımız, ürettiği ürü
nünün bedelini her zaman hakiki değeri üzerinden za
manında almalıdır; isteğimiz budur. 

Devlet, bu alanda daima örnek davranışlarda bu
lunmalıdır. Böylece, çiftçimizin huzuru tam olarak 
gerçekleştirilmiş olur. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; 
Konuşmama burada son verirken, beni dinlemek 

lütfunda bulunduğunuz için hepinize teşekkür eder, 
engin sevgi ve saygılarımı sunarım. 
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Teşekkür ederim. («Bravo» sesleri ve alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın înal. 
Değerli üyeler, gündeme geçiyorum. 

2. — Yeni Yasama Yılı başlangıcında yapılması ge
reken Başkanlık Divanı ve komisyonlar seçimlerinin, 
Danışma Meclisinin Kuruluş Kanununda belirtilen gö
rev süresi sonuna kadar ertelenmesi ve mevcut Baş
kanlık Divanıyla, komisyonların bu süre içinde görev
lerine devam etmelerine dair R. Adli ONMUŞ ve ar
kadaşlarının önergesi. (4/64) 

BAŞKAN — Sunuşlarda Yüce Meclisin bir - iki 
konuda kararını almak ihtiyacındayım. 

Biliyorsunuz geçen gün komisyon başkanları ile 
yaptığımız toplantıda çalışma usullerimizle ilgili bazı 
temenniler olduğunu arz etmiştim. Bugün de, yine 
aynı gün sayın komisyon başkanları ile yaptığımız 
toplantıda, Meclisimizin yeni yasama yılına girmesi 
münasebeti ile Eylül ayı başında yapılması zarurî 
olan Başkanlık Divanı seçimi ile komisyonların se
çimi konusunu da görüştük. Bu konudaki sayın ko
misyon başkanlarımızın görüşlerini ihtiva eden bir 
önerge var, bunu okutacağım ve ondan sonra da Yü
ce Meclisin kararını alma imkânını bulacağım. 

Verilen önergeyi okutuyorum : 
Danışma Meclisi Başkanlığına 

İçtüzüğümüzün 5 inci maddesine göre yasama yılı 
1 Eylülde başlar, yine içtüzüğümüzün 11 ve mütea
kip maddeleri ile 19 uncu maddesi uyarınca, her ya
sama yılı başında Başkanlık Divanı ve komisyon se
çimlerinin yenilenmesi gerekir. 

Ancak, Meclisimizin gerek Genel Kurul, gerekse 
komisyon gündemlerinin son derece acil tasarı ve tek
liflerle yüklü bulunduğu yüksek malumlarıdır. 

Buna karşılık, Yasama Meclisimizin görev süresi
nin dolmak üzere bulunduğu ve çalışma günlerinin 
mahdut olduğu dikkate alınarak, önümüzdeki yasa
ma yıü başlangıcında yapılması gereken Başkanlık Di
vanı ve komisyon seçimlerinin, zaman kaybını önle
mek için, Meclisimizin Kuruluş Kanununda belirtilen 
görev süresi sonuna kadar ertelenmesini ve mevcut 
Başkanlık Divanı ile komisyonların bu süre içinde 
görevlerinin devamını arz ve teklif ederiz. 

R. Adli ONMUŞ Bahtiyar UZUNOĞLU 
Recep MERİÇ A. Mümin KAVALALI 

Nurettin ÂYANOĞLU 

BAŞKAN — Değerli üyeler, önerge üzerinde ayrı 
bir açıklama yapmama lüzum yok; gayet açık. Eğer, 
bu önerge aleyhinde söz isteyen bir üye varsa bir sa
yın üyeye söz veririm, ondan sonra oylatırım. Söz is
teyen sayın üye bulunmadığına göre, önergeyi oyları
nıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Teşekkür ederim. 
Değerli üyeler, ikinci konumuz, biliyorsunuz sayın 

üyelerin tekliflerinin görüşülmesi için haftanın bir gü
nünü, sah günü sabahları, tekliflerin görüşülmesine yi
ne kararlarınızla, ayırmıştık. Bu arada dört sayın üye
miz tekliflerinin komisyonlardan Genel Kurula gel
mediği; bu itibarla kendi tekliflerinin de doğrudan doğ
ruya, Tüzüğümüzün 36 ncı maddesine göre, Meclisi
mizin kararı ile gündeme alınmasını istemektedirler. 

Bu sayın üyelerin isimlerini ve kanun tekliflerinin 
adlarını okutuyorum : 

Birinci Kanun Teklifi Sayın Cahit Tutum'un. Tek
lifin adı : 11.9.1981 Gün ve 2521 Sayılı Avda ve Spor
da Kullanılan Tüfekler, Nişan Tabancaları ve Av Bı
çaklarının Yapımı, Alımı, Satımı, Bulundurulmasına 
Dair Kanuna, Bir Ek Geçici Madde Eklenmesine Dair 
Kanun Teklifi. 

ikinci Kanun Teklifi Sayın Türe Tunçbay'ın. Tek
lifin adı : Çocuk Mahkemelerinin Kuruluşu, Görev 
ve Yargılama Usulleri Hakkındaki Kanunun Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi. 

Üçüncü Kanun Teklifi Sayın Feridun Şakir 
Öğünç'Ün. Teklifin âldı : işsizlik Sigortası Kanun 
Tefcffi. 

Dördüncü Kanun Teklifi de Sayın Mustafa Alp-
dündar ve arkadaşlarınındır. Teklifin adı: Sosyal Gü
venlik Kuruluşlarınız; Türkiye Cumhuriyeti Emekli 
Sandığı, 'Sosyal Sigortalar Kurumu, Bağ-Kur ve 
Sosyal içerikli Mîllî Kuruluşlarımızdan; Kızılay, Ço
cuk Esirgeme Kurumu, Türk Hava Kurumu ve Maz
but Vakıflara Ait Gayrimenkul Kiralarının Bir De
faya MaMsus Olmak Üzere Rayiç Kiralar Seviyeleri
ne Çıkartılması Hakkında Kanun Teklifi. 

Bu dört teklifin, özel guraderride sıra almış diğer 
tekliflerin altında yer almak suretiyle, doğrudan doğ
ruya ve özel gündeme alınması hususunu oylarınıza 
sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Teşekkür ederim. 
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IH. — GÖR 

1. — 5 Haziran 1935 Tarihli ve 2762 Sayılı Vakıf
lar Kanununun 27 nci Maddesine Bir Fıkra Eklen
mesine ve 29 uncu Maddesinin Değiştirilmesine Dair 
Kanun Tasarısı ve Malî İşler Komisyonu Raporu. 
(1/581) (S. Sayısı : 501) (1) 

(BAŞKAN — Değerli üyeler, gündemin «Kanun 
Tasarı ve Teklifleri» 'bölümüne geçiyorum. 

Birinci sırada, 5 Haziran 1935 Tarihli ve 2762 
sayılı Vakıflar Kanununun 27 nci Maddesine Bir 
Fıkra Eklenmesine ve 29 uncu maddesinin Değişti
rilmesine Dair Kanun Tasarısı var. 

Bu Tasarı İle ilgili olarak Hükümeti Vakıflar 
Genel Müdürü Sayın Galip Yiğitgüden temsil edi
yorlar. 

Komisyon da yerlerindeler. 
Tasarıyla ilgili Komisyon Raporunun okutulma

sını oylarınıza sunuyorum: Ka'bul edenler... Etmeyen
ler... Raporun okutulmasına gerek görülmemiştir. 

Kanun Tasarısıyla ilgili bir açıklama yapma ihti
yacı duyuluyor mu Sayın Komisyon?.. Buyurun Sa
yın Âyanoğlu. 

MALÎ İŞLER KOMİSYONU SÖZCÜSÜ NU
RETTİN ÂYANOĞLU — Sayın Başkan, sayın ar
kadaşlarım; 

5 Haziran 1935 tarihli ve 2762 sayılı Vakıflar 
Kanununun 27 nci Maddesine Bir Fıkra Eklenme
sine ve 29 uncu Maddesinin değiştirilmesine Dair 
Kanun Tasarısı, Malî İşler Komisyonumuzda görü
şülerek yüksek huzurunuza gelmiş bulunmaktadır. Bu 
Tasarının mahiyetini kısaca arz etmek istiyorum : 

2762 sayılı Vakıflar Kanunu yürürlüğe girdiği 
1935 yılından önce doğan icareteyn ve mukataa mü
essesesi Vakıflar Kanununun 26, 27, 28 ve 29 uncu 
maldde'leriyle sona erdirilmiş, ancak 1935 yılından 
önceki mevcut icareteynli veya mukataalı vakıf gay
rİmenkullerin mülkiyetlerinin 20 yıllık (20 misli) ki
ra 'bedelleri karşılığında mutasarrıflara geçirilmesi 
öngörülmüştür. 

Ayrıca, 2762 sayılı Kanuna ek 5982 sayılı Ka
nunla «Özel ve tüzelkişilerin uhdesinde bulunan va
kıf mahallerin icare ve mukataaiarı vergi kıymet
lerine nispetle hinde iki buçuktan noksan ise, o mik
tara çıkarılır» hükmü mevcut gayrİmenkullerin ver
gi değerinin esas alınarak işlem yapılmasını öngör
müştür. 

(1) 501 S. Sayılı Basmayazı Tutanağa eklidir. 

ÜŞÜLEN İŞLER 

2762 ısayılı Kanunla, icareteynli ve mukataalı va
kıf gayrİmenkullerin işlemlerinin 10 yıl içerisinde ta
mamlanması öngörülmüş olduğu halde işlemler ta
mamlanamamış, 4755 sayılı Kanunla 10 yıl daha uza
tılmıştır. 

1935 yılında ortalama 300 hin adet vakıf gayri
menkulu icareteynli ve mukataalı olduğu halde 'bu
güne kadar 50 bin adedinin işlemi bitirilebilmiş'tir, 
250 bin gayrimenkulun işlemlerinin hu yolda tamam
lanması gerekmektedir. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Bu Kanun çıktığı zaman, bu Vakıf mallarının iyi 

idare edilememesi ve Vakfın da malî sıkıntı içinde 
bulunması dolayısıyla Vakıflara ait malların tasfi
yesi ve ibir nevi gelir getirmesi amaçlanmıştır. 1935 
yılından itibaren 10 yıl müddet verildiği ve vergi de
ğerleri de esas alınmasına rağmen bu Kanun emri 
henüz neticelenememiştir. 

Muhterem arkadaşlarım; 

Size 'bir misal de vermek isterim: Mesela İstan -
bulada bir gayrimenkul 1955 yılındaki vergi değeri 
ile verildiği için 1950 lira vergi değeri vardır. Bun
dan tahsil edilen taviz bedeli 195 lira olacaktır. Esa
sen bu gayrimenkulun 1981 de tespit edilen vergi 
değeri 10 milyon 860 bin liradır; yani bu miktar mu
tasarrıf tarafından beyan edilmiştir. 1 milyon 86 bin 
lira taviz bedeli alınarak mülkiyet işlemi yapılması 
istenmiş, fakat ilgili, mahkemeye müracaat ederek 
bu taviz bedelinin 1955'deki vergi değeri esas alına
rak alınmasını iddia etmiş ve kazanarak Vakıflar 
Genel Müdürlüğünden mahkeme masrafı, faiz vs. 
olarak 2 milyon küsur lirayı tekrar geri almıştır. 

Tahsil edilen taviz bedelleri, bildiğiniz gibi, ata
larımızın vakıf yoluyla bırakmış oldukları kültür ve 
turizm varlıklarının yaşatılması ile Vakıflara gelir 
getirici yatırımlara harcanmaktadır. Bu Kanun Ta
sarısı kabul edildiği takdirde, Vakıf gayrimenkul-
lerinin yok denecek bedelle elden çıkarılmaları ön
lenecek ve bu yolla Vakıflar Genel Müdürlüğü ica
reteynli ve mukataalı gayrİmenkullerin işlemleri ta
mamlanıncaya kadar ortalama 10 milyar lira bir ge
lir elde etmiş olacaktır. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Biz Komisyon olarak Hükümetten gelen Tasarı

da beyan edilen vergi değerinin % 10'u oranında 
alınacak bedeli % 20'ye çıkartmış bulunuyoruz. Bu 
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suretle de, gayrimenkul sahiplerinin daha fazla mağ
dur olmalarını önlemiş bulunmaktayız. Kanun Ta
sarısı Yüksek Genel Kurulunuzca tasvip edildiği tak
dirde Vakıflar Genel Müdürlüğünün hem malları de
ğerlendirilmiş olacak, hem de bir gelir elde edilmiş 
olacaktır. 

Saygılarımla arz ederim. 
BAŞKAN — Teskkür ederim Sayın Âyanoğlu. 
Sayın Yiğîtgüden, zatıâliniz bir izahat vermek 

' istiyor musunuz? 
DEVLET BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ GALİP 

YİĞÎTGÜDEN — Gerek görmüyorum efendim. 
BAŞKAN — Gerek görmüyorsunuz, teşekkür 

ederim. 
Değerli üyeler; Tasarının tümü üzerinde Sayın 

Uyguner, Sayın öztürk. Başka sayın üye yok. 
Buyurun Sayın Uyguner. 
M. FEVZİ UYGUNER — Sayın Başkan, değer

li arkadaşlarım; 
Huzurunuza getirilmiş tbulunan Vakıflar Kanu

nunun bazı maddelerinin değiştirilmesi hakkındaki 
Kanun Tasarısının aleyhinde söz almış bulunuyo
rum. 

Va'kıflar, İslâm Hukukunun geliştirdiği çok fay
dalı müesseseler olarak tarihimize geçmiş kuruluş
lardır. Bu kuruluşlar, 'bilhassa tarihi devirlerde bir
takım okullar, kervansaraylar, imarethaneler gibi bir-
ttakım hayrî müesseselerin kurulmasında, gelişmesin
de ve Türk 'Milletine faydalı olmasında rol almış 
çok önemli müesseselerdir. Fakat, birçok kuruluşlar
da olduğu gihi, zamanla vakıflarda bazı bozulmalar 
olmuş, birtakım engeller ortaya çıkmış ve hu engel
lerin aşılması için de 'birtakım tedbirler getirilmiştir. 

Hayrî gayeli vakıflar, zürrî gayeli vakıflar ve 
memzûc vakıflar olmak üzere başlıca üç tür vakıf 
kurulmuştur. Bunlardan hayrî gayeli olanları, yüksek 
malumlarınız olduğu üzere, camiler, imarethaneler, 
kervansaraylar, misafirhaneler gi'bi, sırf hayra hiz
met eden, vatandaşın 'birçok ihtiyacını parasız karşı
layan müesseseler olarak ortaya çıkmıştır. 

Zürrİ ıgayeli vakıflar ise, varlıklı kimselerin mal 
varlıklarını birtalkım otoritelerin tasallutundan koru
mak için ve zürriyetinin istikbalini garanti altına al
mak için kurulmuş olan vakıflar olarak gelişmiştir. 

Memzûc vakıflar ise, karma gayeli vakıflardır; 
bunlardan bir kısmı, hayrî 'gaye ile birlikte, zürri ga
yeyi de istihdaf etmekte ve her iki gayeyi birlikte yü
rütmektedir. 

Biraz evvel siyasî otoritelerin tasallutundan ma
lını kurtarmak için vakıf kurulduğundan bahsettim. 
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Eskiden tek siyasî otorite padişahlar olduğu için, 
varlıklı bir memur azledildiği zaman, bununla bir
likte bütün malına devletçe el konulmakta idi; yani 
malları müsadereye tabi tutulmakta idi veya azledilen 
veya idam edilen, yani suçu görülerek, suiistimali 
görülerek idam edilen birçok devlet memurlarının 
dari bütün mal varlığına el konulması bir nevi gele
nek haline gelmişti. İşte, mal varlığına sahip olan 
kimseler, padişahın bu tipteki, bu türdeki tasarruf
larına engel olmak ve mal varlıklarını hiç olmazsa 
hayrî bir gayeye tahsis etmek ve kısmen de zürri-
yetinin istikbaldeki nafakasını temin etmek yolun
daki düşüncelerle vakıf kurma yoluna gitmişlerdir 
ve zamanla bu vakıflar o kadar artmıştır ki, bilhassa 
İstanbul gibi aydın ve varlıklı zümrenin bol olduğu 
yerde bütün emlakin % 98'i vakıf mülk haline gel
miştir. Yani, mal varlığına sahip vatandaşlarımızdan 
c/o 98'i vakıf kurmuşlardır, vakıf kurma yoluna git
mişlerdir. Bu, büyük bir sıkıntı yaratmıştır; yani bü
tün İstanbul'daki vatandaşlara ait emlakin % 98'i 
vakıf olunca, onun getirdiği birçok sıkıntılar olmuş
tur. Mirasçıları bundan yararlanamaz duruma düş
müştür, mirasçıları bu mal varlığını elden çıkaramaz 
duruma düşmüştür; nihayet, vakıf hukukunun dar 
kalıpları içerisinde idare edilmek gilbi sıkıntı ortaya 
çıkmıştır. 

İşte, bu sıkıntının bertaraf edilmesi için, o zaman
ki hukukçular çare aramışlar »tartışmışlar ve vakıf 
hukukuna iki müessese getirilmiştir. Bunlardan birin
cisi icareteyn, 'ikincisi mukaitaa yoludur. 

İcareteyn, kullanılmayan ve harabiyete yüz tut
muş olan bir vakıf mülkün ufak bir icar karşılığın
da bir kimseye kiralanması demektir. Bu, tabiî bil
diğimiz kira akti değil. Hani, devamlı aylık kira ve
rilmek gibi bir durum yok; o kendi hukuku içerisin
de yer almış- bir icare, yani kiralama oluyor. Öyle 
bir kiralama ki, kiralanan bu yer, daha doğrusu ki
racılık sıfatı, babadan oğula, oğuldan toruna intikal 
edip gidiyor; yani bir nevi icareteyn kurulduktan 
sonra, vakıf mülkü esas mülk gibi kullanma yolunu 
açıyor vatandaşa. 

Muka'taalı vakıflar da, tamamen harap olmuş, 
kullanılmaz hale gelmiş yerlerin, gene mukataa te
sis edilmek suretiyle vatandaşlara bir bedel karşılığı 
devrini tazammun ediyor ve vatandaş buna sanki 
mülk gibi, esas mülkü 'gilbi tasarruf etme imkânına 
kavuşuyor. 

Bu defa, bilhassa İstanbul, Bursa, Ankara gibi 
büyük merkezlerde icareteynli ve mukataalı vakıflar 
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çoğalmıştır. Adı vakıf, icareteyn tesis edilmiştir üze
rinde veya mu'kataa tesis edilmiştir; fakat vatandaş 
bunu babadan oğula, oğuldan toruna, yani nesilden 
nesile mülk gibi kullanagelmiştir. Mülkten hiç farklı 
tarafı yoktur; isterse kiraya verir, kirasını alır, is
terse kendisi oturur, isterse çocuğuna tahsis eder onu 
oturttur, 'isterse satar; mülk gibi 'kullanılmıştır. 

Bu defa, bunun izalesi İçin çare ve tedbir aran
mıştır. İşte, 2762 sayılı Vakıflar Kanunu hazırlanır
ken burada bir tasfiye hükmü getirilmiştir. Bu tas
fiye hükmüne göre, bu icareteynli ve mukataalı va
kıfların küçük bir taviz bedeli karşılığında sahiple
rine; yani sahip gibi hareket edenlere intikal ettiril
mesi öngörülmüştür. Yani burada, Vakıflar İdare
sine gelir temin etmekten ziyade, fiilî durumun ka
nunî hale getirilmesini amaçlamıştır 2762 sayılı Va
kıflar [Kanunu. Bunun için taviz bedelini; yani öden
mesi gereken bedeli çok küçük tutmuştur, cüzi tut
muştur. İstenmiştir ki, artık icareteynli ve mukataalı 
vakıflar tasfiye edilsin ve sahibi gibi şimdiye kadar 
kuîlanagelmiş olan, hatta miras yoluyla iktisap ed'ile-
gelmiş olan vatandaşlara intikali sağlansın ve mülk 
haline dönüşsün; yani bu bir nevi tasfiye hükmü 
olmuştur. Burada Vakıflar İdaresinin gelir temin et
mesi sureti katiyede düşünülmemiştir; yani geçmiş 
devimden gelen tortuların tamamen tasfiyesi öngö
rülmüştür. Bunun için de son derece kolaylık sağ
lanmıştır. 

Şimdi huzurunuza getirilen Tasarı, bunu Vakıflar 
İdaresinin gelir kaybı olarak düşünmeye başlamış
tır ve bunu bugünkü beyan edilen vergi değeri esa
sına bağlamak suretiyle, Vakıflar İdaresine gelir te
min etmek yolunu açmak istemektedir. 

Değerli arkadaşlarım; 

Ben buna karşıyım; çünkü Kanunun, yani 2762 
sayılı Kanunun amacı, Vakıflar İdaresine gelir temin 
etmek değilki; mümkün olduğu kadar yüksek gel'ir 
temin etmek değilki... O (Kanunun amacı, cüzî bir 
taviz bedeli karşılığında bu icareteynli ve mukataalı 
vakıfların esas sahibi gibi şimdiye kaidar kuîlanagel
miş olan, babadan oğula; nesilden nesile, tasfiye 
etmektir, onları mülk haline dönüştürmektir. Amaç 
bu iken, şimdi buradaki Tasarıda bu amaçtan sa
pılmaktadır. 

BAŞKAN — Sayın Uygüner, süreniz dolmuştur. 
M. FEVZİ UYGUNER — Teşekkür ederim Sa

yın Başkan, bağlıyorum. 
Sanki, Vakıflar İdaresi şimdiye kadar gözü ka

palı gelir kaybına uğramış, şimdi işte yeni Vakıf 

24 . 8 . 1983 O : 1 

İdarecilerinin aklı başına gelmiş, ondan sonra bu ge
lir kaybını önlemek için hemen bir tasarı hazırla
mışlardır ve huzurlarınıza getirmişlerdir. Burada ko
nu, Vakıflar İdaresinin gelir kaybı veya gelir duru
mu olarak ele alınmıştır. Halbuki mesele bu değil
dir, mesele, icareteynli ve mukataalı vakıfların mülk 
haline dönüştürülmesidir ve buna da kolaylık sağ
lanmasıdır. Eski Kanunun amacı budur. 

Bu bakımdan ben, bu Kanunun tümüne karşı
yım. Takdirlerinize arz eder, saygılar sunarım. (Al
kışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Uyguner. 
Sayın öztürk, buyurun. 
KÂZIM ÖZTÜRK — Sayın Başkan, değerli ar

kadaşlarım; 
Türkiyemizde Vakıflar Hukuku, son derece ince

likler taşıyan ve meşgul olundukça derinlere inilebi
lecek geniş bir hukuk kapsamı içindedir. 

önümüze gelen Tasarı, derde bir miktar ışık tutu
yor ise de, günümüzde «Devlet malı deniz» sözcü
ğünü devam ettiren mallar arasında vakıflarımız var
dır. 

Değerli arkadaşlarım; 

İslam ülkelerinde, özellikle Osmanlı İmparatorlu
ğunda Vakıf Hukukunun; vakıfların gelişmesine Sa
yın Uyguner bir miktar dokunarak, nasıl geniş oldu
ğunu, nasıl bu kadar büyük vakıflara sahip olduğu
muzu izah buyurdular. Komisyon Sözcüsü Sayın 
Âyanoğlu'nun da vukufla açıkladığı gibi, bu Kanu
nun esbabı mucibesi ortadadır ve haklıdır. Ancak ne 
var ki, bugün vakıflar masraflarını karşılayacak ge
lirden yoksundurlar. Bu mevcut derdi çözmek, an
cak bir ucundan tutmak gibi gözüküyor bendenize. 

Osmanlı İmparatorluğunda ve İslam Hukukunda, 
özellikle Osmanlı İmparatorluğunda vakıfların bu 
kadar geniş tutulmasındaki temel unsur, şer'î, hüküm
lere göre hünkâr, padişah mala ve cana tasarruf 
eder. Genelde, mala tasarruf etmek için, önce cana 
tasarruf eder. özellikle yöneticiler, fütuhat devam et
tiği sürece zenginleştiği çevrede yaygın hale geldik
çe, sadrazam yahut beylerbeyinin önce canına tasar
ruf edilir. Akıllı yöneticiler bundan kurtulmak için 
padişahın tasarruf alanı dışına çıkaracak malları, pa
dişahın tasarruf alanına çıkararak vakıf yaparlar. 
Böylece, Osmanlı İmparatorluğunda hayri vakıflar 
dışında, bir kısım da güncel hayatı devam ettirme 
endişesinden kaynaklanan vakıflar geniş bir alan kap
samıştır. 
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Değerli arkadaşlarım; 
Sözümü uzatmadan, yorgun saatlerinizi işgal et

meden, bir - iki temennimi zapta geçirme amacını 
güdüyorum. 

istanbul'da Beşiktaş'tan Akaret'lere doğru çıkar
sanız, orada bolca bir miktar vakıf malları görecek
siniz; eski sarayları, eski binaları göreceksiniz; Hü
kümet, değerli Genel Müdürümüz beni bağışlasın, 
bakımsızlığı yerinde müşahade edeceksiniz. Kaldı ki, 
vakıf malları eğer değerince kiraya verilebilir bir dö
ner sermayeye bağlandığı takdirde, bunların her bi
ri, kültür varlıklarında arz ettiğim gibi, hem iftihar 
vesilemiz olacak, hem de varlıklarını idame ettirebi
leceklerdir. 

Değerli arkadaşlarım; 
O halde, Vakıf Hukukunu Genel Kurul önüne 

getirirken, 1935 tarihini taşıyan kanunda binde 2,5 
olarak tespit olunan taviz bedelinin, günün şartları
na göre ve Emlak Vergisi rayici üzerinden % 20'ye 
yükseltmeyi öngörür iken, elden ele geçen ve hava 
parasıyla devir olunan; vakıftan bir malı kiralayan 
kişinin âdeta malı yeniden bulmuş, ona malik olmuş 
edası içinde ona tasarruf eden kira konusunu da ay
nı biçimde düşünmesi ve bu Tasarıyla Genel Kuru
lun önüne getirmesi cidden şayanı tercih idi. Oturu
mun başında kabul buyurduğunuz bir Teklif bu hu
susu öngörmektedir. Ancak ne var ki, Teklif, kap
samlı ve geniş, ayrıca teklif niteliği ile kabulü veya 
ademi kabulü, kabili münakaşadır. 

Hükümetimizden istirhamım, bakım parasını bile 
karşılamayan, enflasyon felâketinin sıfıra müncer 
kıldığı, gerçekte hukuk kuralları içinde bu tip kuru
luşların mukaveleleri feshedilemez denmesinin de hu
kukî mesnedi belki bulunabilir. Ama, gerçekleri göze 
alarak vakıf mallarının rayiç bedeli üzerinden kira
lanmasını sağlayacak mevzuatın bir an önce kanuna 
bağlanmasını canı yürekten temenni ediyorum ve bu 
vesileyle saygılarımı arz ediyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Öztürk. 
Evet, bu iki sayın konuşmacıya cevap verilecek; 

buyurun efendim. 
MALÎ İŞLER KOMİSYONU BAŞKANI HİL

Mİ SABUNCU — Sayın Başkan, Yüce Meclisin say
gıdeğer üyeleri; 

Sayın Âyanoğlu'nun da ifade buyurdukları şekil
de Komisyonumuz adına, hakikaten hayırhah bir 
Kanun Tasarısı karşısında bulunduğumuzu konuşma
mın başında arz etmek istiyorum. Hükümetimiz, cid
den karışıklıklara sebep olan ve açıklamaya muhtaç 
olan, 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun vergi 
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değerleri üzerinden bütçe kanunlarında çözüm ara
nan bir konuyu bir kanun tasarısı getirerek halletme 
gibi isabetli bir tutum içerisine girmiştir ve Komis
yonumuz da bu Tasarıyı, isabetli bir kanun tasarısı 
mütalaası içerisinde inceleyerek, kendince düzeltme
lerle huzurunuza getirmiştir. 

Sayın Uyguner'in, hakikaten tarihsel gelişimi de 
ortaya koyan değerli konuşmalarına verilebilecek bir 
cevabı bulmak oldukça zor. Ancak kendileri, % 98'i 
yer yer bulan mukataalı ve icareteynli vakıf gayri 
menkullerinden bahsettiler. Efendim, dört ilimizin şu 
anda rakamları var; İstanbul'da icareteynli ve mu
kataalı toplam 49 634, İzmir'de 3 380, Bursa'da 
72 000, Ankara'da da 3 095 olmak üzere, dört bü
yük ilimizde 128 109 adet vakıf gayri menkulü, bu 
şekilde olan vakıf gayri menkulü vardır. 

Tasarının, Komisyonumuzun teveccühlerine maz-
har olacak derecede isabetli olmasını bir örnekle 
açıklamak istiyorum: (Mevki vermeyeceğim) 1955 
yılındaki vergi değeri 1 950 lira olan bir gayri men
kulün 1955 yılındaki bu değere göre tahsil edilen ta
viz bedeli sadece 195 lira. Bunu alıp ipoteği fek et
mişler. Sonra, arz ettiğim gibi, Anayasa Mahkeme
sinin itirazlarına ve iptallerine sebep olan, bütçe ka
nunlarına göre çare arama eğilimleri içerisinde, 1981 
yılında Bütçe Kanunu hükümlerine göre, bu 195 lira 
taviz bedeli tahsil edilen gayri menkulden 1 086 000 
lira taviz bedeli tahsil olunmuş; fakat mahkemece 
iptal edilmiş; alınan 1 086 000 liralık taviz bedeli 
2 028 135 lira olarak geri verilmiş. Yani, iki misli 
geri verilmiş ve geçmişte 195'er lirayı toplarsak, her
halde oldukça önemli, belki de yüz yılı bulan taviz 
bedelinin üstünde bir meblağın Vakıflar İdaresinden 
çıktığını arz etmiş oluruz. 

Sayın Uyguner bu düşünce içerisinde, hayrî mü
esseseler olduğunu ortaya koydular ve buna rağmen 
böyle bir Tasarının aleyhinde olduğunu belirttiler; 
belirtirken de alelacele bir teklifle karşınıza çıkıldı
ğından bahsettiler. Ben, Kanun Tasarısının, esas iki 
maddeden müteşekkil Kanun Tasarısının yeni hü
kümler getirmediğini, başta da arz ettiğim gibi, açık
layıcı hükümler getirdiğini; nitekim Kanun Tasarı
sının 27 nci maddesine bir fıkra eklenmesine ve 29 
uncu maddesinin değiştirilmesine dair Vakıflar Ka
nunun bir Kanun Tasarısı olduğunu, esasında bu ko
nuda meri tasfiyeye müteallik 27 nci maddede bir 
hükmün bulunduğunu, bir bedelin, açık olmamakla 
birlikte, oran olarak öngörüldüğünü arz etmek isti-
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yorum. «Özel ve tüzelkişiler uhdesinde bulunan va-
kıf mahallerin icare ve mukataaları vergi kıymetleri
ne nispetle binde 2,5'tan noksan ise o miktara çıka- I 
rılır.» diye, bu şekilde, oldukça kavranması ve uygu
lanması güç olan konuyu Hükümetimiz açıklamalı 
ve net olarak bir teklifle karşımıza getirmiş, Komis- ı 
yonumuz da % 10'u, % 20'ye çıkararak huzurunu
za redaksiyon değişiklikleriyle takdim etmiş bulun
maktadır. 

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

meler tamamlanmıştır. Maddelere geçilmesini oyları
nıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

1 inci maddeyi okutuyorum : 
5 Haziran 1935 Tarihli ve 2762 Sayılı Vakıflar Ka
nununun 27 nci Maddesinin 2 nci Fıkrasının ve 29 
uncu Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 2762 sayılı Vakıflar Kanununun 
27 nci maddesinin 2 nci fıkrası aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir. 

«Bu maddede öngörülen ve ilgililerince Vakıflar 
İdaresine ödenmeyen taviz bedelleri, bu gayrimenkul I 
için 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu gereğince ve
rilen en son beyanname ile beyan edilen vergi değe
rinin yüzde yirmisi oranında hesap edilerek ilgili Va
kıflar İdaresince alınır. Beyannamedeki değerin gay
rimenkulun rayiç bedelinin altında olduğu Vakıflar 
İdaresince anlaşıldığı takdirde, Vakıflar İdaresi il
gili Vergi Dairesinden bu gayrimenkule ait rayiç 
bedelin tespitini ister. Taviz bedeli ödenmeden 
ortaklığın giderilmesinde veya cebrî icra yoluyla sa
tışı yapılacak olan gayrimenkullerin taviz bedelleri
nin hesaplanmasında, satış bedeli ile vergi değerin
den fazla olanı esas alınır.» 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye var mı?. 

Sayın Erginay ve Sayın Uyguner söz istemişler
dir. 

Buyurun Sayın Erginay. 
AKİF ERGİNAY — Sayın Başkan, değerli ar

kadaşlar; 
Geçmiş yakın zamanlarda bir çok sahalarda Dev

letimize zarar verildiği açıkça görülüyor. Vakıflar 
üzerindeki bu Kanun Tasarısı, Sayın Komisyonların \ 
da beyan ettiği gibi, çıktığı takdirde 10 milyar lira i 
bir fazla gelir elde edilecektir. Demek ki, şimdiye J 
kadar her sene milyarlarca lira bu Vakıflar İdaresi j 
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Genel Müdürlüğü kaybetmiştir. Neden?.. Çünkü vak
tinde bir kanun çıkarılmamıştır. Bu kez bütçe ka
nunlarıyla yürütmek istemişlerdir; fakat bütçe kanun
larına bütçe ile ilgili olmayan hükümler konamaya
cağı için, Anayasa Mahkemesinde iptal edilmesi de 
yerindedir. Binaenaleyh, eski bir idaresizliğin cere
mesini Vakıflar Genel Müdürlüğü çekmiştir. 

Bu, anlamda Kanunun 1 inci maddesi yerindedir. 
Yalnız, 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu, 2352 sa
yılı Kanunla değiştirilen şekillerine göre ve Kanu
nun verdiği yetkiler çerçevesinde, bugün bilindiği 
üzere, değerin tespiti objektif ölçülere bağlanmıştır. 
Bütün Türkiye çapında arsa bedellerinin yerine göre 
maliyece tespiti, binaların; lüks bina, ahşap bina, be
tonarme bina olmasına göre, yine objektif ölçüler 
bakımından miktarları tespit edilmiştir; dolayısıyla 
bunların dışında bir beyan söz konusu olamaz; çün
kü vergi dairesi bunları aynen kendi yönetmeliği, tü
züğü içerisinde değerlendirmekte ve vergi matrahını 
bulmaktadır. 

Binaenaleyh, vergi değeri böyle bulunduktan son
ra, artık Vakıflar İdaresince az beyanda bulunuldu
ğu anlaşılırsa ve bu kez vergi değerini değil de, rayiç 
bedeli istemek hakkını nereden veriyoruz Vakıflar 
Genel Müdürlüğüne?.. Bendeniz bunu anlamadım. 
Vergi dairesi, rayiç bedeli tespitle görevli olamaz. 
Gerçi, Vergi Usul Kanununa göre amortisman bakı
mından birtakım bedellerin tespitinde, maliyet bede
linin tespitinde bunlar düşünülebilir; fakat vergi de
ğerinin tespiti esastır, vergi değeri üzerinden alına
caktır kiralar. Şimdi diyorsunuz ki rayiç bedel.. Peki, 
vergi değeri bir milyon çıktı; ama öyle bir binadır 
ki, birisi gelir 10 milyon verir, 5 milyon verir; rayiç 
bedeli şimdi bunun 5 milyon mudur?.. Binaenaleyh, 
rayiç değil, belki vergi değerinin yeniden tespitini is
temesi akla gelir. 

Bunun yanında, demin bahsedilmiş olmasına rağ
men; Hükümetin Tasarısında % 10 olan miktarın 
% 20'ye çıkarılmasının da; yani bir kimsenin çıka
rını düşünmediği anlamında Hükümeti tayib etmek 
bilmem ki mümkün mü?.. Eğer, Hükümet; Komis
yonda, «Efendim ben % 10 yanlış dedim, % 20'ye 
çıkarın» diyebilmişse; o da zaten diyemez, haksız; bi
naenaleyh % 20'yi de Komisyonun resen çıkarmış 
olmasını ben yine uygun bulmadım. 

Madde hakkında bu açıklamaları rica ediyorum, 
ayrıca bir önerge vermedim. Saygılar sunarım efen
dim, teşekkür ederim. 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Erginay. • 
Sayın Uyguner, buyurun efendim. 
M. FEVZİ UYGUNER — Sayın Başkan, değer

li arkadaşlarım; 
1 inci madde «Bu maddede öngörülen ve ilgililer

ce Vakıflar İdaresine ödenmeyen taviz bedelleri, bu 
gayrimenkul için 1319 sayılı Emlak Vergi Kanunu 
gereğince verilen en son beyanname ile beyan edilen 
vergi değerinin % 20'si oranında hesap edilerek ilgili 
Vakıflar İdaresince alınır. Beyannamedeki değerin gay
rimenkulun rayiç bedelinin altında olduğu Vakıflar 
İdaresince anlaşıldığı takdirde, Vakıflar İdaresi ilgili 
Vergi Dairesinden bu gayrimenkule ait rayiç bedeli
nin tespitini ister. Taviz bedeli ödenmeden ortaklığın 
giderilmesine veya cebrî icra yoluyla satışı yapılacak 
olan gayrimenkullerin taviz bedellerinin hesaplanma
sında, satış bedeli ile vergi değerinden fazla olanı 
esas alınır.» demektedir. Burada hesaplanacak taviz 
bedeli; yani bir kimse icareteynli bir vakfı mülk ha
line dönüştürmek isterse, Vakıflar İdaresine müracaat 
edecek ve bu müracaatında taviz bedeli olarak beyan 
edilen vergi değerinin % 20'si oranında hesap edile
cek; yani beyan edilen vergi değeri 3 milyon lira ise, 
bunun % 20'sini taviz bedeli teşkil edecek. Bir de 
burada Vakıflar İdaresine bir denetleme hakkı veri
yor; «Eğer bu rayiç bedelin altında olduğunu görür
se Vakıflar İdaresi, Emlak Vergi Dairesine durumu 
bildirir ve rayiç bedelin tespitini ister.» diyor; yani 
rayiç bedelin altında olmayacağını ifade ediyor, 

Bir defa, bu ilk olarak Emlak Vergisi Kanunu
nun esprisine aykırıdır; çünkü Emlak Vergisi Kanu
nu iki türlü değer kabul etmiştir. Birisi, asgarî vergi 
beyanı; ikincisi, beyan edilen vergi değeri. Asgarî 
vergi değeri, birtakım objektif esaslara dayandırıl
mıştır; rayiç bedel diye bir şey yoktur Emlak Vergisi 
Kanununda, objektif esaslar binanın cinsine, türüne 
göre maliyeti artı o binaya düşen arsa payının üze
rine eklenmesi ile elde edilen değer, asgarî vergi de
ğerini ifade eder. Bu, tamamen objektif esasa dayan
dırılmıştır. Burada rayiç bedel diye bir şey ortaya 
atıyor ki, bu, atıfta bulunan 1319 sayılı Emlak Ver
gisi Kanununun esprisine ters düşer. 

Emlak Vergisi Kanununa göre bir de beyan edi
len vergi değeri vardır; o da, asgarî vergi değerinin 
altında olmamak kaydıyla, malik tarafından, mükel
lefler tarafından beyan edilen vergi değeridir. 

Bu bakımdan, 1 inci madde, evvela atıfta bulu
nulan 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun esprisi
ne ve oradaki objektif esaslara ters düşmektedir; çün-

I kü, «reyiç bedel» diye tespiti gayet güç, yani mah
kemelerin dahi bilirkişiler vasıtasıyla tespit edebile
ceği bir değerdir bu. O bakımdan uygulanması im
kânı yoktur. 

Temas edeceğim ikinci husus da; bu beyan edilen 
vergi değerleri yüksek olabilir. Biraz evvel arz et
tim, asgarî vergi değerinin üstünde olmak kaydı ile 
malik ve veya mükellef istediği değeri vergi değeri 
olarak bildirebilir. Mesela, 6 milyon lira vergi değe-

I rini bildirdi; bunun taviz bedelini hesaplarsak % 20' 
si 1 milyon 200 bin lira. Sanki, bir emlâki yeniden 
satıyor; yani Vakıflar idaresi icareteyni mülke çevir-

I mek için, ikinci defa bir satış akdi yapıyor gibi bir 
I durum hâsıl oluyor ki, bu da hem amaca aykırıdır; 
I yani küçük bir taviz bedeli ödenmek suretiyle bunla-
I rın mülke dönüştürme hususundaki Kanunun esas 
I amacına aykırıdır; hem de vatandaşı büyük bir kül-
I fete duçar edecektir ve dolayısıyla bu konu çözüm-
I lenmeyecektir, yani bu seneler boyu gidecektir. Çün-
I kü bu kadar büyük külfete hiçbir icareteyn sahibi 
I veya mukataa sahibi katlanamayacaktır ve ilelebet 
I bu icareteyn mukataalı gidecektir. 
I Gerçi bazı hükümler koymuşlar, 10 senelik süre 
I gibi; ama orada da bu defa adamın babasından, de-
I desinden kendisine intikal eden şeyin tasarruf imkânı 
I ortadan kaldırılacaktır ki, her yönü ile sakıncalıdır. 
I Yüksek Heyetin bilgilerine arz eder, saygılar su-
j narım. 
I BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Uyguner. 
I Sayın Sabuncu, buyurun efendim. 

MALÎ İŞLER KOMİSYONU BAŞKANI HİL
Mİ SABUNCU — Sayın Başkan, sayın üyeler; 

I Değerli konuşmacıların esas üzerinde durulması 
I gerekli olan görüşlerine son derece kısa bilgi arz et-
I mek istiyorum. 
I Sayın Erginay rayiç bedel takdirinin Vakıflar 
I idaresine terkedilmesinin ne derece isabetli ve doğru 
I olduğu şeklinde (Zannediyorum anladığım kadarı 
I ile) bir görüş ortaya koydular. Sayın Uyguner'in de 

buna bağlı olarak veya ilgili olarak «Beyannamede-
I ki vergi değeri rayiç bedelden farklı mı?..» şeklinde 
I bir görüşleri vardı. Birbiri ile ilgili olması bakımın-
I dan son derece kısa olarak görüşümü bu konuda arz 
I etmek istiyorum. 
I Yüksek malumlarında olduğu üzere, Sayın Ergi-
I nay'ın da ihtisasında bulunduğu üzere ve Sayın Uy-
I guner'in de, ifade buyurdukları üzere Emlâk Vergisi 
I Kanununa göre asgarî vergi beyanı öngörülmüştür. 
I Kısaca, bir cümle ile bu konuda bilgi arz etmek isti-
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yorum. Mahaller itibariyle öngörülen arsa bedelleri 
o mahalli belirli kıstaslar içerisinde ayıran, mahal
lin en düşük arsasına göre tespit edilmiş vergi değe
ridir. (A) mahalline ait asgarî vergi değeri (A) ma
hallinin en düşük arsasının vergi değeri olarak pra
tikte tespit edilmiştir. Uygulamadaki beyannamelere 
yön veren husus budur. Bu nedenle mükellef bu meb
lağın altına düşemeyeceğine göre o mahalde, o gay-
rimerikulde en düşük arsa olmayacağına göre, olma
yabileceğine göre; mutlaka bir farklılık söz konusu 
olabilecektir. Vergi değerinin altında bulunmamak 
kaydı ile Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan as
garî vergi değerinin altında bulunmamak kaydı ile 
beyannamede bulunmak zorundadırlar mükellefler, 
yani daha fazlasında bulunabilecekleri gibi, yani ger
çek değeri yüksek ise gösterebilecekleri gibi getirilen 
hükme göre asgari vergi beyanını da beyan edebilir
ler. Bunu beyan etmeleri o mahalde en düşük rayiç 
bedele sahip arsa değilse, vergi açısından kaçakçılık 
sayılmayacaktır. 

O bakımdan, arz ettiğim gibi pratikte asgarî ver
gi değerinin tespitinde o mahallin en düşük arsası 
esas alındığından, daha iyi durumda olan arsalara 
göre vergi değerinin rayiç bedele göre farklı olaca
ğı düşüncesinden hareketle gayrimenkul üzerinde ta
sarrufta bulunma kabiliyetine haiz olan Vakıflar 
İdaresine bir değer takdiri yetkisinde bulunma hakkı 
herhalde verilmesi lâzım gelen bir hak olarak gel
mektedir. 

Sayın Erginay'ın ifade buyurdukları şekilde % 
10'u Hükümet getirmiş, Komisyon kendiliğinden % 
20'ye çıkarmış değil. Muhakkak ki, komisyonların 
ve Yasama Organlarının da kendilerine tevdi edilen 
rakamlar üzerinde Sayın Erginay'ın da bildikleri gi
bi görüşlerini ortaya koyma hakları vardır. Hüküme
tin getirdiği kıstaslara göre, 1935 yılındaki Kanuna 
göre, 1955 yılındaki değerlere göre geçen zaman, 
enflasyon oranı, 1957 yılındaki Türk Ticaret Kanu
nu ile getirilen gecikme faizi olarak öngörülen % 10 
oranı ve merî iskonto faizleri noktalarından hare
ketle Komisyonumuz, arz ediyorum zamana, enf
lasyon oranına ve banka iskonto oranlarına, temer
rüt faizi oranlarına da dayanarak % 10 oranının % 
20'ye çıkarılmasını uygun bulmuştur, yani daha ön
ce de arz ettiğim gibi 1 milyon 950 bin lira değerin
deki bir gayrimenkulun veya 2 milyon lira değerin
deki bir gayrimenkulun (Yuvarlak olsun diye arz edi
yorum.) 200 bin lira iken Bütçe Kanunlarına müste
nit rakamlar daha yüksek olmuş ve ondan sonra iade 
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edilmişti, biz şimdi Vakıflar İdaresinin bunu % 20'si 
oranında, yani 400 bin lira alma durumunda olma
sını uygun bulduk. 

Esasında getirdiğimiz bu % 20 oranı, 1955 ve 
1935 yıllarındaki rakamlar esas alındığında, merî tas
fiye ile ilgili Kanunun 27 nci maddesinin ikinci fık
rasındaki % 02,5 oranından da hareket edildiği tak
dirde daha tutarlı ve hakikaten bu orana ihtiyaç gös
teren, bu miktara, bu rakama ihtiyaç gösteren bir 
oran olarak gelmiştir efendim. Arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Sabuncu. 
Değerli üyeler, madde ile ilgili önerge var; okutu

yorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Tasarının 1 inci maddesinin son cümlesinin aşa

ğıdaki şekilde değiştirilmesini arz ederim. 
Fuat AZGUR 

«Taviz bedeli ödenmeden ortaklığın giderilmesin
de satış bedeli ile beyannamede gösterilen kıymetler
den fazla olanı esas alınır. Cebrî icra yoluyla satışı 
yapılacak olan gayrimenkullerin taviz bedeli, satış 
bedeli olarak kabul olunur.» 

BAŞKAN — Sayın Azgur, buyurun efendim. 

FUAT AZGUR — Sayın Başkanım, değerli ar
kadaşlarım; 

Tasarının 1 inci maddesinin son cümlesinde iki 
türlü tasfiye öngörülüyor. Birisi; rıza ile ortaklığın 
giderilmesi; ikincisi, cebrî icra yoluyla satış. Rıza ile 
ortaklığın giderilmesinde Vakıflar İdaresi ile muta
sarrıfın karşı karşıya gelip belli bir bedel üzerinde 
anlaşmalarını gayet tabiî saymak icap eder, yani bu
rada vergi değerinin üstünde veya altında bir anlaş
ma söz konusu olabilir, aradaki farkın mutasarrıf
tan istenmesi normaldir, hukuka uygundur, ama bir 
de gayrimenkulun icra yoluyla satışı var, yani Dev
let tarafından yapılan satış. 

Devlet elbette ki, satışın bedelini tayin ederken 
rayiç bedeli düşünecektir. Bir bedel tahmin edecek
tir ve mutasarrıfın hiçbir rolü olmadan doğrudan 
doğruya Devlet tarafından satılacaktır. 

Şimdi, bu halde de yine diyor ki, bu Kanun Ta
sarısı, cebri icra ile yapılan satışlarda değer beyan
namedeki değerden daha düşükse bunu mutasarrıf
tan alırım; ama fazla ise, yani vergi değerinden faz
la ise o da yine benim olur, onu beyannameyi vere
ne vermem diyor. Ben bunu hakkaniyetle, adaletle 
bağdaştıramadım. Cebrî icra, Devletin yapmış oldu
ğu bir satıştır. Devlet kaça sattıysa değeri odur. 
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O itibarla, aradan bir fark istemesini, mutasar
rıftan vergi değeri ile satış bedeli arasındaki farkı ta
lep etmesini ben adaletle ve hakkaniyetle bağdaştıra-
madım. «Cebrî icra ile yapılan satışta değer ne ise 
gayrimenkulun değeri odur.» diye kabulünü uygun 
düşündüm. 

Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Azgur. 
önergenin lehinde, aleyhinde söz isteyen sayın 

üye?.. Yok. 
Sayın Komisyon, buyurun efendim. 
MALÎ İŞLER KOMİSYONU BAŞKANİ HİL-

Mt SABUNCU — Sayın Başkan, sayın üyeler; 
Sayın Azgur konuşmasında «Mutasarrıfın hiçbir 

rolü olmadan Devlet tarafından satılacaktır.» diye 
ifade buyurdular, fşte biz de hiç rolü kalmasın diye 
bu hükmü getirdik, yani bir anlaşma ile satış veya 
bir engelleme ile satışla karşı karşıya kalınmasın di
ye otokontrol mekanizmasına önem verdik. 

Bu bakımdan önergeye katılamıyoruz efendim. 
Arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Sabuncu. 
Sayın Yiğitgüden, zatıâliniz katılıyor musunuz 

önergeye?.; 
DEVLET BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ GALİP 

YİĞİTGÜDEN — Önergeye katılmıyoruz Sayın 
Başkan. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Değerli üyeler, Sayın Komisyon ve Sayın Hükü

met önergeye katılmıyor. Dikkate alınmasını oyları
nıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Önergenin dikkate alınması kabul edilmemiştir. 

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

2 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 2. — 2762 sayılı Vakıflar Kanununun 

29 uncu maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

«On yıl içinde bu Kanun hükümlerine göre taviz 
vermek yolu ile icareteyn veya mukataa kayıtları 
terkin edilmemiş olan gayrimenkullerin mülkiyeti 
on yıl sonunda kendiliğinden mutasarrıflarına geçer 
ve vakfın hakkı da ivaza dönerek gayrimenkulun 
tamamı bu ivaz karşılığında birinci derece ve birinci 
sırada ipotek sayılır. Genel Müdürlük o yıl tahakkuk 
ettirilen icare veya mukataa üzerinden hesaplanabi
lecek olan bu tavizlerle vaktinde ödenmeyen taksit
leri mutasarrıfın başka mallarına müracaat yolu ile 
ve Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkındaki 
Kanuna göre tahsile dahi yetkilidir. 
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Bu madde gereğince mülkiyeti mutasarrıflarına 
geçmiş olan gayrimenkullerde maliklerin Hazineden 
başka varis bırakmadan ölümleri halinde, mülkiyet 
mahlulen vakfına rücu eder. Bu Kanunun yayımı ta
rihine kadar maliklerinin ölümleri üzerine son mi
rasçı sıfatıyla Hazineye intikal edip de bu husus ta
pu kaydına işlenmemiş bulunan gayrimenkuller de 
yukarıdaki fıkra hükmüne tabidir.» 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. 

Sayın Erginay, buyurun efendim. 
AKİF ERGİNAY — Sayın Başkan; 

Bu 2 nci maddenin bütünü bakımından söyleye
ceğim bir şey yok. Yalnız birinci fıkranın sonunda 
«Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkındaki Ka
nuna göre tahsile dahi yetkilidir.» diyor. Müsaade 
buyurursanız Amme Alacaklarının Tahsili Usulü 
Hakkındaki 6183 sayılı Kanunun 1 inci maddesini 
okuyorum : «Devlete, vilayet hususî idarelerine ve 
belediyelere ait vergi, resim, harç, ceza tahkik ve 
takiplerine ait mahkeme masrafı, vergi cezası, para 
cezası gibi aslî; gecikme zammı, faiz gibi ferî amme 
alacakları ve aynı idarelerin akitten, haksız fiil ve 
haksız iktisaptan doğanlar dışında kalan ve amme hiz
metleri tatbikatından mütevellit olan diğer alacakları 
ile bunların takip masrafları hakkında bu Kanun 
hükümleri tatbik olunur.» 

Şimdi kesin iddiada bulunmak istemem; ama bu
radaki haklar, yani Vakıflar Genel Müdürlüğünün 
karşısında bulunan şahıslar, mallar dolayısıyla, Va
kıflar Genel Müdürlüğüyle münasebeti bir akitten 
doğmaktadır. Değilse sözlerimi geri alıyorum. Eğer 
bir özel hukuk hükümlerine göre bir akit söz konu
su ise, o zaman bu son hükmün Amme Alacakları
nın Tahsili Usulü Hakkındaki Kanuna göre tahsili 
yapabileceği yetkisinin verilmesi dahi bu Kanuna ay
kırı düşer. 

Akitten doğduğu esası bence yerindedir. Çünkü 
bir kira mahiyetinde bir mukavele; ama doğrudan 
doğruya bir amme alacağı mahiyetinde ise Vakıflar 
Genel Müdürlüğü de zaten Devletin bir parçası oldu
ğuna göre, o zaman kendileri haklıdır. 

Bunun açıklanmasını istiyorum; eğer benim kana
atime yaklaşırlarsa o fıkranın oradan çıkarılmasını 
rica edeceğim. Kaldı ki, böyle bir şeyi Devlet olarak 
bir kurum kendisi yaparken vergi dairelerine tahsil 
mükellefiyetini de yüklemeleri zannediyorum ki ye
rinde olmaz. 
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Teşekkür ederim, saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Erginay. 
Sayın Sabuncu, buyurun efendim. 
MALÎ İŞLER KOMİSYONU BAŞKANI HİL

Mİ SABUNCU — Sayın Başkan, sayın üyeler; 

Önce özür dileyerek konuşmama başlayacağım. 
Esasında bir hata yapılmış zannediyorum. Madde 2' 
nin başlığı veya, metni, birinci cümlesi «2762 sayılı 
Vakıflar Kanununun 29 uncu maddesine aşağıdaki fık
ra eklenmiştir.» şeklinde Komisyonumuzda geçmişti. 
Ancak zannediyorum sehiv neticesinde bir nottan geç
miş orası; ama bunu tekabbül ediyoruz. «Değiştiril
miştir» olması lazım. Çünkü bizim burada getirdiği
miz sadece, Sayın Erginay'in da biraz önce ifade bu
yurdukları şekilde kanunun ismini değiştirmiş olma
mızdır. Yani «Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hak
kındaki Kanun» şeklinde «Tahsili Emval Kanunu»nu 
değiştirmiş olmamızdandır. Orada esasa taalluk eden 
herhangi bir husus yoktur. Biz o başlığı, arz ettiğim 
gibi, bu isim kalsın, çünkü Amme Alacaklarının Tah
sili Usulü Hakkındaki Kanunda Tahsili Emval Ka
nunu yerine geçtiğine dair hüküm olduğu için buna 
lüzum görmemiştik; fakat sonradan geçmiş; ama bu 
şekliyle olması da, faydalı mütalaa görülüyor Komis
yonumuzca. O bakımdan başlığın «2762 sayılı Vakıf
lar Kanununun 29 uncu maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir.» şeklinde yazılmasını arz ediyoruz. 
Zaten Kanun Tasarısının başlığını da «... 29 uncu 
Maddenin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı» şek
line getirmişiz efendim. 

Onun dışında herhangi bir husus yoktur. Sayın 
Erginay'ın Tahsili Emval Kanunu, yeni adıyla Amme 
Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkındaki Kanunla il
gili açıklamaları yerindedir. Yalnız burada biz, me
tinde de ifade edildiği şekilde, vaktinde ödenmeyen 
taksitlerin mutasarrıflarıyla ilgili bir mutasarrıfın baş
ka mallarına müracaat yoluyla ve Amme Alacakla
rının Tahsili Usulü Hakkındaki Kanuna göre tah
sil yetkisini verdik. Yani vaktinde ödenmeyenlerle il
gili bir amme alacağı, kamu hizmeti gören veya ka
mu kurumu niteliğindeki bir kuruluşun amme alaca
ğı niteliğindeki olacağıyla ilgili hüküm getirdik. Esa
sında arz ettiğim gibi, Tahsili Emval Kanununu 
Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkındaki Ka
nun şeklinde değiştirmenin ötesinde yaptığımız bir de
ğişiklik de yoktur eskiye göre. Sehiv neticesinde böy
le bir şey getirilmiş, başına konulmuş; arz ederim 
efendim. 

BAŞKAN. — Teşekkür ederim. 

AKİF ERGİNAY — Sayın Başkan, özür dilerim, 
Devlet dahi bir kiraya, verdiği gayrimenkulunun ki
rasını alamazsa, amme alacağı olmaz, özel hukuk hü
kümlerine göre mahkemeye başvurur. Benim sordu
ğum soruya cevap çıkmadı. Yani bu vakfın almak is
tediği bu paralar bir akitten mi doğmaktadır, yoksa 
kamu alacağı şeklinde midir? Ben onu öğrenmek 
istemiştim. Eğer öyleyse değişiklik yapılmasını iste
dim. 

BAŞKAN — Evet, teşekkür ederim. Tekrar bir 
cevap alalım. 

Buyurun Sayın Sabuncu. 
MALÎ İŞLER KOMİSYONU BAŞKANI HİL

Mİ SABUNCU — Şimdi tapuda, daha önce de arz 
etmiştim, misal verirken 1955'e göre bir ipotek var 
tapuda, ipotek tescilinden doğan bir alacak bu, akit
ten doğan bir alacak sözkonusu değildir. Aynî hak 
niteliğinde olduğu için zaten tapuya tescil mükellefi
yeti vardır, oradan doğan bir haktır efendim bu; arz 
ederim. 

BAŞKAN — Evet, değerli üyeler; maddenin başlı
ğı «29 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.» 
tarzında düzenlenerek bu maddeyi oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... 

FUAT AZGUR — Sayın Başkan, müsaade eder
seniz maddeyle ilgili bir sorum var. 

BAŞKAN — Hayhay, buyurun, 
FUAT AZGUR — Efendim, şimdi 2 nci madde

de Genel Müdürlük geçmişe müteallik akitleri de 
ipoteğe bağlayabiliyor. Yani mutasarrıfın tüm gayri-
menkulleriyle ilgili ipotek koyabiliyor geçmişe ait 
akitle ve alamamış olduğu tavizler karşılığı. Şimdi bu 
tavizlerin ve geçmiş taksitlerin hesaplanması 1 inci 
maddeye göre mi olacaktır? Yani, yeni vergi değeri 
üzerinden mi hesaplanacak geçmiş taksitler, yoksa 
onlar o zamanki, 1955 tarihli değerler üzerinden mi 
hesaplanacak? Bunun zabıtlara geçmesi bakımından 
yarar vardır zannediyorum. 

BAŞKAN — Evet, teşekkür ederim Sayın Azgur. 
Buyurun Sayın Sabuncu. 
MALÎ İŞLER KOMİSYONU BAŞKANI HlL-

Ml SABUNCU — Sayın Başkan, yeni vergi değerleri 
üzerinden hesaplanacaktır efendim. 

BAŞKAN — Peki, teşekkür ederim. 
Maddeyi demin arz ettiğim değişiklikle oylarınıza 

sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Madde ka
bul edilmiştir. 

3 üncü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 3. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürür

lüğe girer. 
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BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edil
miştir. 

4 üncü maddeyi okutuyorum. 
MADDE 4. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar 

Kurulu yürütür. 
BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka

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

Tasarının tümü üzerinde lehte, aleyhte söz iste
yen sayın üye var mı?.. Yoktur. 

Tasarının tümünü kesin oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Değerli üyeler; 5 Ha
ziran 1935 Tarihli ve 2762 Sayılı Vakıflar Kanunu
nun 27 nci Maddesinin İkinci Fıkrasının ve 29 uncu 
Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı, Da
nışma Meclisimizce kabul edilmiştir; hayırlı, uğurlu 
olsun. Hükümet Temsilcisine ve Sayın Komisyona te
şekkür ediyorum. 

MALÎ İŞLER KOMİSYONU BAŞKANİ HİL
Mİ SABUNCU — Biz teşekkür ederiz. 

DEVLET BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ GALİP 
YİĞITGÜDEN — Sayın Başkan, Danışma Meclisi
nin sayın üyeleri; 

Vakıflar İdaresi ve vatandaş arasında daima hu
zursuzluklara ve birçok mağduriyetlere sebebiyet ve
ren bir mevzua kıymetli kararlarınızla çözüm bul
muş ve Vakıflar İdaresini de bir mağduriyetten, ay
nı zamanda vatandaşı da bir mağduriyetten kurtar
mış bulunuyorsunuz. 

Vakıflar Genel Müdürü olarak arzı şükran ede
rim efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Genel Mü
dür. 

2. — 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun Ba
zı Maddelerinin Değiştirilmesi, Bazı Maddelerinin 
Kaldırılması ve Bu Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesi 
Hakkında 2670 Sayılı Kanunun 44 üncü Maddesinin 
Değiştirilmesine İlişkin Kanun Tasarısı ve Bütçe -
Plan Komisyonu Raporu. (1/733) (S. Sayısı : 535) (1) 

BAŞKAN — Değerli üyeler; Gündemimizin ikin 
ci sırasında 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 
Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi, Bazı Maddelerinin 
Kaldırılması ve Bu Kanuna Bazı Maddeler Eklen
mesi Hakkında 2670 Sayılı Kanunun 44 üncü Mad-

(1) 535 S. Sayılı Basmayan Tutanağın sonuna ek
lidir. 

desinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Tasarısı var; 
bu Tasarıyı görüşmeye başlıyoruz. 

Bu Tasarı ile ilgili komisyonun ve Hükümet tem
silcilerinin yerlerini almalarını rica ediyorum... 

Gündemdeki, bu Tasarıyı takip eden iki Tasarıyı 
görüşelim. Bu arada lütfen Gündemin ikinci sırasın
da yer alan Tasarı ile ilgili bakanlığı haberdar ede
lim. 

BÜTÇE - PLAN KOMİSYONU BAŞKANI TAN-
DOĞAN TOKGÖZ — Sayın Başkanım; dünkü Bir
leşimle ilgili olarak zaptı sabık hakkında iki kelime 
söylememe müsaade eder misiniz efendim?.. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Tokgöz. 
BÜTÇE - PLAN KOMİSYONU BAŞKANI TAN-

DOĞAN TOKGÖZ — Efendim; dünkü Birleşimde 
Sayın Genc'in vermiş olduğu teklifle ilgili yapılan 
müzakerelerde, «Yürürlük» maddesiyle ilgili olarak 
Sayın Erginay ve Sayın Yarkın'ın, «Yürürlük» mad
desi geçmişe şamil mi?» diye sordukları sualde : Hü
kümet bunu geriye dönüş şeklinde vasıflandırdı ve 
katılmadığını beyan etmişti. Ben de, Komisyon ola
rak katılmadığımı arz etmiştim. Ancak, bunu ben 
maddenin geriye dönüşü şeklinde yorumladığım için 
katılmadığımı arz etmiştim. Haddi zatında madde tek
nik itibariyle, kanun yayınlandığı tarihten itibaren 
yürürlüğe girmektedir. Ancak 1 inci maddede «2766 
sayılı Kanuna göre işlem görenler» hükmü olduğu 
için, yayımı tarihinde girmekle birlikte yayımı ta
rihinden evvelki işlemleri de raci olduğu açıktır. Bu 
açıdan, ben «Yürürlük» maddesinin değiştirilmesine 
gerek olmadığı kanaatına vardığım için, bir yanlış 
anlama sonucu olarak katılmadığımı ifade ettim. 

Açıklık getirmek için arz ettim; teşekkür ederim 
efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tokgöz; tu
tanaklara geçen bu görüşünüz, ayrıca Kanun Tasarı
sını ikinci derecede tetkik edecek olan Sayın Kon
seye iletilecektir. 

BÜTÇE - PLAN KOMİSYONU BAŞKANI TAN-
DOĞAN TOKGÖZ — Teşekkür ederim. 

3. — Telli KIRAN'a Vatanî Hizmet Tertibinden 
Aylık Bağlanması Hakkında Kanun Tasarısı ve Büt
çe - Plan Komisyonu Raporu. (1/750) (S. Sayısı : 
537) (1) 

BAŞKAN — Değerli üyeler; Gündemimizin üçün
cü sırasında Telli KIRAN'a Vatanî Hizmet Tertibin
den Aylık Bağlanması Hakkında Kanun Tasarısı var. 

(1) 537 Sıra Sayılı Basmayazı Tutanağın sonuna 
eklidir. 
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Bu Tasarı ile ilgili olarak Maliye Bakanlığı Daire 
Başkanı Sayın Erdoğan Özdağ Hükümet Temsilcisi 
olarak bulunuyorlar. 

Tasarı ile ilgili Komisyon Raporunun okutulup 
okutulmaması hususunu oylarınıza sunuyorum. Oku
tulmasını kabul edenler... Kabul etmeyenler... Rapo
run okutulmasına gerek görülmemiştir. 

Tasarının tümü üzerinde söz isteyen sayın üye 
var mı?.. Sayın Yolga. Başka söz isteyen sayın üye?.. 
Yok. 

Buyurun Sayın Yolga. 

NAMIK KEMAL YOLGA — Sayın Başkanım, 
çok kısa olacağı için izin verirseniz yerimden arz ede
yim. 

Sayın Başkanım; bu Kanun Tasarısı ve bunu ta
kip eden ve «Vatanî hizmet tertibinden aylık bağlan
masına ilişkin» ikinci bir kanun tasarısı; Başbakan
lığın 19 Temmuz tarihli tezkereleriyle Meclisimize 
gönderilmiştir ve Komisyonun raporu 27 Temmuz ta
rihlidir. Yani Sayın Komisyonumuz çok kısa bir za
manda, bu Meclisimizin ve her birimizin hassas ol
duğu bir konuda, gerçekten takdire şayan bir him
met göstermiştir. Bu duyguyu kendilerine şükranlarım
la arz etmek istiyordum; onun için söz aldım. 

Saygı ile arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yolga. 
Değerli üyeler; Tasarının maddelerine geçilmesi 

hususunu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

1 inci maddeyi okutuyorum. 

TelK Kıran'a Vatanî Hizmet Tertibinden Aylık 
Bağlanması Hakkında Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — İğdır 1336 doğumlu Mehmet Kızı 
Telli Kıran'a, hayatta bulunduğu sürece 15.6.1978 ta
rihli ve 2150 sayılı Kanun hükümlerine göre, Vatanî 
Hizmet Tertibinden aylık bağlanmıştır. 

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

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

2 ncii maddeyi okutuyorum. 

MADDE 2. — Bu Kanun, yayımını izleyen ayba
şında yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka,-
bul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edil
miştir. 

3 üncü maddeyi okutuyorum. 
MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Maliye 

Bakanı yürütür. 
BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka

bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Değerli üyeler; Tasarının tümü üzerinde lehte, 

aleyhte söz isteyen sayın üye var mı?.. Yoktur. 
Tasarının tümünü kesin oylarınıza sunuyorum. Ka

bul edenler... Kabul etmeyenler... Telli KIRAN'a Va
tanî Hizmet Tertibinden Aylık Bağlanması Hakkın
da Kanun Tasarısı, Danışma Meclisimizce kabul edil
miştir; hayırlı olsun. 

4. — Zülfiye GÜRLER'e Vatanî Hizmet Tertibin
den Aylık Bağlanması Hakkında Kanun Tasarısı ve 
Bütçe - Plan Komisyonu Raporu. (1/749) (S. Say ist : 
538) (1) 

BAŞKAN — Değerli üyeler; Gündemin dördüncü 
sırasındaki, Zülfiye GÜRLER'e Vatanî Hizmet Ter
tibinden Aylık Bağlanması Hakkında Kanun Tasarısı 
var; bu Tasarının görüşülmesine başlıyoruz. 

Tasarı ile ilgili raporun okutulup okutulmaması 
hususunu oylarınıza sunuyorum. Okutulmasını kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Raporun okutulmasına 
gerek görülmemiştir. 

Tasarının tümü üzerinde söz isteyen sayın üye 
var mı?.. Yok. 

Maddelere geçilmesini oylarınıza, sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

1 inci maddeyi okutuyorum. 
Zülfiye Gürler'e Vatanî Hizmet Tertibinden Aylık 

Bağlanması Hakkında Kanun Tasarısı 
MADDE 1. — Posof 1335 doğumlu Dursun Kızı 

Zülfiye Gürler'e, hayatta bulunduğu sürece 15.6.1978 
tarihli ve 2150 sayılı Kanun hükümlerine göre, Va
tanî Hizmet Tertibinden aylık bağlanmıştır. 

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

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

2 nci maddeyi okutuyorum. 
MADDE 2. — Bu Kanun yayımını izleyen ayba

şında yürürlüğe girer. 
BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka

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

(1) 538 Sıra Sayılı Basmayazı Tutanağının so
nuna eklidir, 
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3 üncü maddeyi okutuyorum. 
MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Maliye 

Bakanı yürütür. 
BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka

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

Tasarının tümü üzerinde lehte, aleyhte söz isteyen 
sayın üye var mı?.. Yok. 

Tasarının tümünü kesin oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Değerli üyeler; Zül-
fiye GÜRLER'e Vatanî Hizmet Tertibinden Aylık 
Bağlanması Hakkında Kanun Tasarısı, Danışma Mec
lisimizce kabul edilmiş; hayırlı ve uğurlu olsun. 

BAŞKAN — Değerli üyeler; 151 inci Birleşimi
mizin İkinci Oturumunu açıyorum. 

2. — 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun Ba
zı Maddelerinin Değiştirilmesi, Bazı Maddelerinin 
Kaldırılması ve Bu Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesi 
Hakkında 2670 Sayılı Kanunun 44 üncü Maddesinin 
Değiştirilmesine İlişkin Kanun Tasarısı ve Bütçe -
Plan Komisyonu Raporu. (1/733) (S. Sayısı : 535) (1) 

BAŞKAN — Gündemimizin 2 nci maddesinde 
bulunan, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 
Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi, Bazı Maddelerinin 
Kaldırılması ve Bu Kanuna Bazı Maddeler Eklen
mesi Hakkında 2670 sayılı Kanunun 44 üncü Mad
desinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Tasarısını gö
rüşmeye başlıyoruz. . 

Bu Tasarı ile ilgili olarak Devlet Personel Dairesi 
Başkanı Sayın Orhan Gürler Hükümeti temsil edi
yorlar. 

Komisyon ve Hükümet yerlerini almış bulunu
yor. 

(1) 535 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonuna ek
lidir. 

Sayın Komisyona ve Sayın Hükümet Temsilcisi
ne teşekkür ediyorum. 

Değerli üyeler; Gündemin ikinci sıra numarasında -
ki Kanun Tasarısı üzerinde, 657 sayılı Devlet Me
murları Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi ile 
ilgili... Çok önem verilmekte olduğu için bu Kanun 
Tasarısının müzakeresi sırasında bulunacak temsilci
nin gelmesine kadar tahmin ederim ki 15-20 dakika 
vakit geçecektir. 

Bu itibarla bu 20 dakika için Birleşime ara veriyo
rum; 20 dakika sonra toplanacağız. 

Kapanma Saati : 15.30 

Tasarı ile Raporun okutulması hususunu oyları
nıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Ra
porun okutulmasına lüzum görülmemiştir. 

Tasarının tümü üzerinde söz isteyen sayın üye
miz var mı?... 

SELÇUK KANTARCIOĞLU — Söz istiyorum. 
BAŞKAN — Sayın Kantarcıoğlu söz istiyorlar. 

Bir tek Sayın Kantarcıoğlu söz istiyorlar. 
Buyurun Sayın Kantarcıoğlu. 

SELÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkan, 
Danışma Meclisinin sayın üyeleri; 

Görüşmekte olduğumuz 535 sıra sayılı Hükümet 
Tasarısı, kanun tekniğine ve gerekçesine uygun ola
rak hazırlanmış olmasına rağmen, kanun tekniğine 
uygun olmayacak bir şekilde: 

1. Kanunun adı yanlış olarak düzenlenmiş; 
2. Gereksiz olarak ve yanlış olarak 50'inci mad

de, 16 ncı madde şeklinde ifadesi değiştirilmiş; 

3. Kanunda açık metin şeklindeki 44 üncü mad
de tekrarlanarak gereksiz bir yol seçilmiştin 

Bu bakımdan, Hükümet hazırlığının doğruluğu, 
Komisyon metninin hatalı olduğu üzerinde duraca
ğım. 

İKİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 15,50 

BAŞKAN : BaşkanvekiH Vefik KtTAPÇIGİL 

KÂTİP ÜYELER : M. Talât SARAÇOĞLU, Erdoğan BAYIK 
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1. Gerekçede görüleceği gibi; «657 sayılı Devlet 
Memurları Kanununun 12 Mayıs 1982 gün ve 2670 
sayılı Kanunda değişik 50 inci maddesi» ilk defa Dev
let memurluğuna atanacaklar hakkında uygulanmak 
üzere bir Yönetmelik çıkarılmasını amirdir. Söz ko
nusu Yönetmelik 2670 sayılı Kanunda belirtilen süre 
içerisinde hazırlanarak 11.4.1983 gün ve 83/4635 sa
yılı Bakanlar Kurlu Kararı ile yürürlüğe konulmuş
tur. 

Ancak merkezî sınavların birlikte yürütüleceği 
Üniversitelerarası Seçme ve Yerleştirme Merkezi yet
kilileriyle yapılan müzakereler sonucunda bütün im
kânların hazır olması halinde bir sınavın hazırlığı
nın en az on ay devam edeceği tespit edilmiştir. Sı
navları yürütmekle görevli Başbakanlık Devlet Per
sonel Dairesinin teşkilatı henüz bu görevi yapacak 
şekilde kurulamamıştır. Ayrıca 1983 malî yılı büt
çesinde uygulamayı finanse edebilecek yeterli öde
nek bulunmamaktadır. 

Maliye Bakanlığınca 1983 malî yılı bütçe imkân
larının yeterli ödenek tahsisine müsait olmadığı ifa
de edilmiştir. Bu sebeple 1984 malî yılından önce 
merkezî sistemle sınav açılmasına imkân görüleme
mektedir. 

Diğer taraftan kamu kurum ve kuruluşlarının 
yeniden teşkilatlanmaları sonucu ihtiyaç, duyacak
ları acil işgücünün karşılanması için, en kısa zaman
da atama yapılması kaçınılmaz görülmektedir. 

Bu Tasarının kanunlaşması ile geçiş dönemi için 
sınavı yürütecek kuruluşlara gerekli zaman ve teşki
latlanma imkânı sağlanacaktır. Ayrıca bu süre içe
risinde kamu kurum ve kuruluşlarının acil memur ih
tiyaçları da karşılanmış olacaktır.» 

Gerekçede görüldüğü gi'bi, Kanunun getirilir ama
cı sadece yürürlük maddesi ile ilgilidir. Bu bakım
dan başlık olarak Hükümet başlığı alınmalıdır. Ko
misyonun başlığı hatalıdır; çünkü eklenen 16 ncı 
madde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 
50 nci maddesinin ikinci fıkrasıdır; 16 ncı madde
nin ikinci fıkrası değildir. 

2, Komisyonun eklediği 1 inci madde gereksiz
dir. 

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 2670 
sayılı Kanunun 16 ncı maddesi ile değiştiren 50 nci 
maddesinde bunlar aynen vardır ve merkezî imti
han sistemi de Başbakanlıkça çıkarılacak bir Yö
netmelikte yer alacaktır, Bu Yönetmelik çıkmıştır. 
Hangilerinin, hangi hizmet türlerinin imtihansız ya
pılacağı da yazılıdır. Getirilen düzenlemede böyle bir 

durumun hangi düzeyde ve hangi hizmet ve görevler 
için uygulanacağı Bakanlar Kurulunca çıkarılacak 
bir Yönetmelikte gösterilir. Esasen bu Kanunun di
ğer maddelerinde bu hususta geniş yer vardır. Böyle 
bir değişikliğe ve mevcut Kanunun bu maddesine, 
Hükümet teklif etmediği halde Komisyonun müda
hale etmesine ihtiyaç yoktur. 

Hükümet 44 üncü maddede kanun tekniğine uy
gun olarak bir düzenleme getirmiştir. Komisyon mev
cut kanunu aynen yazarak hiç görülmemiş bir mad
de metni sunmuştur. Bu konuda bir önerge de vermiş 
bulunuyorum. Hükümet metninin aynen kabulünü arz 
ve teklif ederim. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kantarcı-
oğlu. 

Komisyon olarak bir cevap verecek misiniz Sayın 
Tokgöz?.. Buyurun. 

BÜTÇE-PLAN KOMİSYONU BAŞKANI TAN-
DOĞAN TOKGÖZ — Sayın Başkan; görüşülmekte 
olan Tasarı ile ilgili özel sözcü olarak Komisyonu
muz Sayın Tutum'u görevlendirmiştir. Müsaade eder
seniz Sayın Tutum teknik olarak bilgi arz edecektir. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Tutum. 
SELÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkan, 

müsaade buyurursanız usul hakkında bir şey arz ede
ceğim. Sayın Tutum burada, «Söz hakkım mahfuz
dur» diye bir ifade koymuşlardır. Sözcü olarak gö
rev alamazlar. Arz ederim. 

BAŞKAN — Efendim, «Söz hakkım mahfuz» ko
nusu «Muhalifim» anlamına gelmez. 

BÜTÇE-PLAN KOMİSYONU BAŞKANI TAN-
DOĞAN TOKGÖZ — Sayın Başkanım; müsaade 
eder misiniz, muhalefetinin nedenini arz edeyim Yü
ce Kurula?.. 

BAŞKAN — Buyurun. 

BÜTÇE-PLAN KOMİSYONU BAŞKANI TAN-
DOĞAN TOKGÖZ — Sayın Tutum, «Söz hakkım 
saklıdır» derken, maddede yürürlük tarihi olarak 
1.1.1984 tarihinde Hükümet ısrar etmiştir. Kaldı ki, 
burada Hükümetin tutumuyla ilgili bir konuyu da açık
lamakta yarar görmekteyim Komisyon Başkanı ola
rak. 

Bundan evvel Devlet Memurluğuna Giriş Sınavı 
Hakkında Kanun Tasarısı Hükümet tarafından havale 
edilip Yüce Meclise, Komisyonumuzda görüşülürken, 
Komisyonumuz üyeleri Hükümetin bu konuda; yani 
Devlet Personel Dairesinin böylesine şümullü bir im-
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tihanı merkezî sistemde yapıp yapmayacağı konusun- I 
da endişeye düşmüş ve bu konuyu özellikle irdele- I 
mistir. I 

Devlet Personel Dairesi ve Hükümet Temsilcisi, I 
«Eğer Komisyonunuz ve Yüce Heyetiniz Danışma 
Meclisi olarak bu konuda evet dediği takdirde her 
türlü hazırlık yapılmıştır, bu işin üstesinden geiiriz.» I 
diye zabıtlarımıza bu sözleri geçirmişlerdir. I 

Daha sonra şimdi görüşülmekte olan bu Kanun I 
Tasarısı gelmiştir ve maalesef Hükümetin bu konuda I 
hazırlık yapamadığını, bunun ertelenmesi gerektiğini I 
ifade etmiştir ve bu Tasarı da bu erteleme ile ilgilidir. I 

Sayın Tutum'un muhalefeti (Ki, muhalefet değil, I 
söz hakkını saklı tutmuştur) Hükümete bir elastikiyet I 
kazandırmak istemiştir. Yeni 'kurulacak olan Meclis- I 
te yine 1.1.1984'de bir kanun tasarısı sevk edilecektir I 
ve Hükümetin bunu uygulayamayacağı, bir başka ta- I 
rihe ertelenmesini isteyeceğini söylemiştir. Elastikiyet I 
kazandırmak açısından bunun kesin bir tarihle tes- I 
piti değil, Hükümete iki-üç yıl gibi, veyahutta istedi- I 
ği illerden başlamak üzere bir elastikiyet kazandır- I 
ma'k istemiştir. Hükümet iltifat etmemiştir, Komis
yondan bu metin gelmiştir. Söz hakiki bu nedenle saklı I 
kalmıştır arkadaşımızın. Muhalif değildir efendim. I 

Arz ederim. I 
BAŞKAN — Sayın Tutum, zatıâlinizden soruyo- I 

rum. Şimdi sözcülüğünü yaptığınız ve Komisyon met- I 
ni olarak Genel Kurula gelen metne muhalif misi- I 
niz?.. I 

BÜTÇE-PLAN KOMİSYONU ADINA CAHİT 
TUTUM — Hayır. 

BAŞKAN — Hiçbir kısmına?.. 
BÜTÇE-PLAN KOMİSYONU ADINA CAHİT 

TUTUM — Komisyon metniyle ilgili olarak konuş- I 
mak istiyordum esasen. I 

BAŞKAN — Sırf bu maksatla mı «Söz hakkım I 
mahfuzdur» dediniz?.. I 

BÜTÇE-PLAN KOMİSYONU ADINA CAHİT 
TUTUM — Evet. Zaten eğer Komisyon Sözcüsü sı I 
fatıyla açıklama yapmama izin verilirse, söyleyece- I 
ğim şeyler söz hakkımı saklı tutmam nedeniyle söy- I 
leyeceğim şeylerden farklı olmayacaktır. I 

BAŞKAN — Bu metni benimseyerek... I 
BÜTÇE-PLAN KOMİSYONU ADINA CAHİT 

TUTUM — Metni savunarak. I 
BAŞKAN — O halde buyurun lütfen. I 
BÜTÇE-PLAN KOMİSYONU ADINA CAHİT 

TUTUM — Saygıdeğer Başkan, değerli üyeler; I 
Aslında basit bir hukukî tartışma; çözülmeyecek I 

bir sorun değil. Sayın Kantarcıoğlu'nun endişeleri... | 
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BAŞKAN — Bu konuyu geçelim Sayın Tutum. 
Ben «Buyurun» dedikten sonra siz lütfen cevabınızı 
söyleyin. 

iBÜTÇE-PLAN KOMİSYONU ADINA CAHİT 
TUTUM — Zaten konuyla ilgili söyleyeceğim şeyler. 
Sayın Kantarcıoğlu'nun hukukî endişelerine cevap 
vermem mümkün; çünkü değindiği noktalardan bir ta
nesi şekle taalluk ediyor. Şekille ilgili olarak söyle
diklerine katılıyoruz, sözcü olarak onu düzeltebiliriz. 

Sayın Kantarcıoğlu, «Gerek Bütçe-Plan Komisyo
nunun kabul ettiği metnin başlığı, gerekse madde l'in 
birinci fıkrasındaki ifadeler, kanun tekniği açısından 
bir ihata unsurunu taşımaktadır. Şöyle ki, 2670 sayılı 
Kanunun 16 ncı Maddesinin İkinci Fıkrasına ilişkin 
Kanun Tasarısı, diye devam ediyor, 2670 sayılı Ka
nun diye böyle müstakil bir kanundan söz etmek ve 
onu bir başlık olarak kullanmak caiz değildir; çünkü 
söz konusu 2670 sayılı Kanun, 657 sayılı Kanunu de
ğiştirmiştir. 

Dolayısıyla 2670 sayılı Kanunun 16 ncı maddesi 
değil, 'belki 657 sayılı Kanunun 2670 sayılı Kanunun 
16 ncı Maddesiyle Değiştirilmiş 50 nci Maddenin 
İkinci Fıkrası şeklinde olmak gerekir.» diyorlar, ka
tılıyoruz efendim. O düzeltmeyi eğer Yüce Heyeti
niz Komisyonumuza 'bu 'konuda bir redaksiyon yet
kisi verirse, onu o şekilde düzelteceğiz. 

Değerli arkadaşımızın İkinci olarak üzerinde dur
duğu konu, «'Birinci madde gereksizdir» 'buyurdular. 
ilk bakışta doğrusu ikna edici gibi; çünkü Hükümet 
ne istiyor bizden?.. Hükümetin tek istediği, merkezî 
sınav sisteminin uygulanma zorunluluğunu getirmiş
tir 657 sayılı Kanunun 50 inci maddesi. Merkezî sı
nav sistemi de öyle kapsamlı ifade edilmiştir ki Ka
nunda, 'Devlet Personel Dairesi tarafından tertiple
necek olan sınavlarla ancak 'bundan sonra memuri
yete girilebilecektir. Eğer siz merkezî sınav sistemi 
uygulamazsanız, memur da alamazsınız. Böyle bir 
müşkülatla karşı karşıyadır. Dolayısıyla Hükümet, 
«'Ben merkezî sınavı henüz uygulayamıyorum; ama 
1.1.1984'e kadar 'hazırlıklarımı tamamlayacağım, 
1.1.1984*den sonra merkezî sınav sistemini uygula
yacağım. Onun için sizden istirham ediyorum, 50 nci 
maddenin 'tahdit edici ve kurumları ve büyük ölçüde 
kamu kesimini kısıtlandırıcı olan, merkezî sınav sis
temi yapılmadıkça memuriyete girilemeyeceğine dair 
olan t»u hüküm karşısında, hiç olmazsa bu hükmün 
uygulanışını 1.1.1984 tarihine kadar uzatalım ve on
dan sonra merkezî sınav sistemine geçeceğimizi umu
yorum» diyor. 
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Biz aslında Bütçe-Plan Komisyonu olarak bu ka
dar iyimser değiliz. 1.1.1984'e bir şey kalmadı. Tür
kiye çapında yılda en çök dört defa olmak üzere il
ler düzeyinde merkezî sınav sisteminin uygulanabi
lirliği konusunda ciddî endişelerimiz var; ama Hü
kümet «Ben bunu yapacağım» diyorsa, ona da saygı 
duyuyoruz. Nitekim kendileriyle uzun boylu tartış
tıktan sonra, onlar «1.1.1984'e kadar bize izin verir
seniz, biz bu merkezî sisteme rahatlıkla geçeriz. En 
azından üniversitelerarası giriş sınavlarını düzenleyen 
merkezle de yakın ilişkimiz var, »biz bunu düzenle
riz.» diyorlar. Biz bu kanıda değiliz; ama Hüküme
tin getirdiği 1.1.1984'e kadar uzatma yolundaki öne
risine de katılıyoruz. Mademki böyle izin istiyor
lar, biz de izin veriyoruz. Ancak, bir paradoks var, 
onu çözmeye çalıştık. O da şu : 

Sayın Kantarcıoğlu'nun değindikleri gibi, 22 Ma
yıs 1983 tarihinde Resmî Gazetede yayınlanmış bir 
yönetmelik var. Yönetmeliğin adı «tik Defa Devlet 
Memurluğuna Atanacaklara Uygulanacak Sınav Yö
netmeliği.» Yani 50 inci, maddede merkezî sınav sis
temi getirildiği için, bu sınav sistemini nasıl uygu
layacağına dair bir yönetmelik çıkarmış; ama bunu 
da uygulayamamış daha. Çünkü oldukça zor. Fakat 
bu yönetmeliğin kaynağı, mesnedi, Bakanlar Kurulu 
Kararnamesinde şöyle belirtiliyor: 657 sayılı Kanu
nun değişik 2 ve 50 nci maddelerine göre, Bakanlar 
Kurulunun filan tarihinde kararlaştırılmıştır, deni
yor. 657 sayılı Kanunun değişik 2 nci maddesi, 657 
sayılı Kanunda öngörülen yönetmeliklerin Bakanlar 
Kurulu kararıyla çıkarılacağını söylemektedir. 50 nci 
madde de, demin söylediğim merkezî sınav sistemi
nin uygulanmasıyla ilgili, daha doğrusu merkezî sı
nav sisteminin kurulmasıyla ilgili. Bu iki maddeye 
baktığımız zaman, şu çıkarılan Yönetmeliğe bir mes
net bulamadık. 

Simdi 50 nci maddeyi huzurunuzda okuyorum. 
Deriştirilmiş 50 nci madde diyor ki; «Devlet kamu 
hizmeti ve görevlerine Devlet memuru olarak atana
cakların, Devlet Personel Dairesince tertip edilen 
sınava girmeleri ve sınavı kazanmaları şarttır. 

Sınava tabi tutulmadan girilebilecek hizmet ve 
görevler ve bunların tabi olacağı esaslar, Bakanlar 
Kurulunca çıkarılacak yönetmelikte gösterilir. 

Sınavlar, Merkezî Sistemde il merkezlerinde, Dev
let Personel Dairesi tarafından yılda en çok dört de
fa tertiplenir ve yürütülür; sınav soruları Devlet Per
sonel Dairesinin sorumluluğunda hazırlanır ve sınav 
merkezlerine ulaştırılır. Sınavların usulüne uygun ya

pılmasından mülkî amirler sorumludur. Sakatlar için 
sınavlar ayrı yapılır.» 

Şimdi bu ifadelerin sözleri ile kendimizi sınırlar 
ve yorumlamaya kalkarsak, 50 nci maddede çıkarıl
ması öngörülen yönetmelik, şu çıkarılan yönetmelik 
değil. Ya nedir?.. Sınava tabi tutulmadan girilebile
cek hizmet ve görevler ve bunların tabi olacağı esas
lar tespit edilecektir. 

Bu sözünü ettiğim 22 Mayıs tarihli Resmî Gaze
tede yayınlanan yönetmelik, yalnız sınavsız girilecek 
memuriyetler değil, Merkezî Sınav Sisteminin bütün 
ayrıntılarını düzenlemektedir. Mesnetsiz kaldığından 
korktuğumuz için dedik ki, biz, 2670 sayılı Kanu
nun 16 nci maddesiyle değiştirilen 50 nci maddede 
bir değişiklik getirelim ve Hükümete bir esneklik ver
mek için diyelim ki, «'Sınava tahi tutulmadan girile
bilecek hizmet ve görevler ile...» zaten bu 50 nci 
maddede öngörülmüştü. Şimdi 'bizim ilave ettiğimiz; 
«Merkezî Sınav Sisteminin usul ve esasları...» 

Gerçekten sözünü ettiğim 22 Mayıs tarihli Resmî 
Gazete, Merkezî Sınav Sisteminin tahi olacağı usul 
ve esasları düzenlemektedir. Biz de bunu söylüyo
ruz: «... Merkezî Sınav Sisteminin usul ve esasları ve 
bu sistemin hangi düzeyde ve hangi hizmet ve görev
ler için uygulanacağına...» 

Aslında bunda bir hayli vardır; çünkü ilkokul 
için ayrı, ortaokul için ayrı, lise için ve üniversite 
için değişik türde ve düzeylerde sınavlar yapılacak; 
ayrıca sınavlar, «Genel sınavlar» ve «Meslek sınav
ları» diye ikiye ayrılacak; meslek sınavlarının uygu
lanma esasları da burada tespit edilmiş; genel sınav
ların nasıl uygulanacağı da tespit edilmiş... Dolayısıy
la diyoruz ki, bu fıkra (bizim önerimiz) eğer kabul 
edilirse, Bakanlar Kurulundan çıkarılacak yönetme
lik budur. Bakanlar Kurulu, «Bizim çıkardığımız bu 
yönetmeliktir» diyebilir; ama bunu Bakanlar Kurulu 
değiştirebilir de. «Bakanlar Kurulunca çıkarılacak bir 
yönetmelikle bu hususlar tanzim edilecektir» diyo
ruz. 

Bu kabul edilirse, 1.1.1984 tarihi geldiğinde şu 
yürürlüktedir: (Aynı zamanda getirdiğimiz bu 50 
nci maddeyi kabul edersek, buna da hukukî meşrui
yet kazandırıyoruz büyük ölçüde). Bakacaktır; eğer 
tüm Türkiyemizde, her ilde yılda en çok dört defa 
sınavı düzenleyebilecek gücü kendisinde göremiyorsa, 
o zaman burada sınavların hangi hizmet ve görevler 
için, hangi öğrenim düzeyinde tertipleneceğine ait 
yetki verildiği için, derhal bu yönetmelikte yapacağı 
bir düzenleme ile pilot olarak belli bölgelerde veya 
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illerde, belli hizmetler ve görevler için, diyelim ki, 
genel idare hizmetleri için veya belli kariyer hizmet
leri için merkezî sınav düzenleyecek, yürütecek, aldı
ğı sonuçlara göre tüm Türkiye'ye teşmil edebilecek. 
Bu imkânı vermek istedik. 

Hükümetimiz ısrar etti, dedi ki, «Efendim, biz 
kâmil anlamda bütünü ile 1.1.1984'ten itibaren Tür
kiye'de her yerde Merkezî Sınav Sistemi düzenleye
bileceğiz.» Biz buna teknik bir komisyon olarak, 
Bütçe - Plan Komisyonu olarak katılmadık, kendile
rine bir esneklik getirmek istedik. Bir yandan bu es
nekliği vermek, bir yandan da ayrıca çıkardıkları yö
netmeliğe de büyük ölçüde hukukî mesnet kazandır
mak istedik. Kabul buyurursanız ilave ettiğimiz 1 
inci madde ile bu hususu sağlamış olacağız. 

2 nci maddeye gelince: 2 nci maddenin tertip 
tarzı, Hükümetimizin teklifinde sadece şöyle demek
te idi; «44 üncü maddenin (b) bendi (c) bendi olarak 
değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki (b) bendi eklen
miştir.» 

Bu ifade yeterli değildi. Biz daha açık hale getir
dik. (a) bendini yine metinde 44 üncü maddede yazı
lı olduğu gibi saydık; (b) bendinde Hükümetimizin 
dediğini aynen kabul ettik; (c) bendinde «Diğer hü
kümleri yayımı tarihinde yürüryüğe girer.» diyerek 
bir açıklık getirdik. 

Kısaca Bütçe - Plan Komisyonu olarak yaptığı
mız değişiklikler bundan ibarettir. Şayet kabul buyu
rursanız sanıyorum ki, uygulamada bir esneklik Hü
kümete verildiği gibi, aynı zamanda kanun tekniği 
açısından belki de tartışmalara neden olabilecek olan 
Merkezî Sınav Sisteminin esaslarını düzenleyen yö
netmeliğe de bir hukukî meşruiyet, hukukî mesnet ve 
bir yasal mesnet kazandırmış olacağımızı umuyoruz. 

Saygıyla arz ederim efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tutum. 
Değerli üyeler; maddelere geçilmesini oylarınıza 

sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

1 inci maddeyi okutuyorum : 
657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmesi, Bazı Maddelerinin Kal
dırılması ve Bu Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesi 
Hakkında 2670 Sayılı Kanunun 16 nci Maddesinin 
2 nci Fıkrası ile 44 üncü Maddesinin Değiştirilmesine 

İlişkin Kanun Tasarısı. 
MADDE 1. — 2670 sayılı Kanunun 16 nci mad

desinin 2 nci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş
tir. 

«Sınava tabi tutulmadan girilebilecek hizmet ve 
görevler ile Merkezî Sınav Sisteminin usul ve esas
ları ve bu sistemin hangi düzeyde ve hangi hizmet 
ve görevler için uygulanacağı Bakanlar Kurulunca 
çıkarılacak bir yönetmelikte gösterilir. Merkezî Sis
temle yapılacak sınavlar, il merkezlerinde yılda en 
çok 4 defa tertiplenir ve yürütülür.» 

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

SELÇUK KANTARCTOĞLU — Sayın Başkan, 
değerli arkadaşlarım; 

Eğer Kanunun biraz önce arz ettiğim maddesin
den önceki maddeler okunursa, böyle bir şeye gerek 
olmadığı açıkça görülecektir. Bu maddeye gerek yok
tur. Çünkü, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 
2670 sayılı Kanunla değiştirilen 14 üncü maddesi, ki 
bu 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci 
maddesinde açıkça şöyle ifade edilmektedir : 

«Genel ve özel şartlar...» Yani bu şu demektir: 
«Getirilen düzenlemede doktor varsa, doktorları im
tihan edeceğinizden esaslarını koyacaksınız.» diyor. 
Halbuki Kanunun düzenlemesi bununla ilgili değil
dir ve böyle bir şeyi asla amaç etmemektedir. 

«Devlet memurluğuna alınacaklarda aşağıdaki ge
nel ve özel şartlar aranır...» Devlet memuriyetine gir
mek imtihanladır: ama doktoru, gerektiği takdirde 
mühendisi, gerektiği takdirde öğretmeni imtihan et
meyeceksiniz. Bu Kanunda bu esas vardır. 

«Genel şartlar; Türk vatandaşı olmak, 40 inci 
maddedeki yaş şartlarını taşımış olmak, öğrenim 
şartlarını taşımak, kamu haklarından mahrum bulun
mamak, taksirli suçlar hariç altı aydan fazla ceza du-
rumları ile ilgili hususlar, askerlik durumu vesaire ve
saire...» 

Özel şartlar vardır: Hizmet göreceği sınıf için 
36 nci ve 41 inci maddelerde belirtilen öğretim ve 
eğitim kurumlarının birinden diploma almış olmak. 
Özel şartlarda o diplomayı ibraz ettiğiniz zaman, ku
rumların özel kanun veya diğer mevzuatında aranan 
şartları taşımak... Bu durum burada olduktan sonra 
tekrarına katiyen ve asla gerek yoktur; bir. 

ikincisi; sınavlara katılma. Bu da 657 sayılı Dev
let Memurları Kanununun 49 uncu maddesinin de
ğişik şeklidir: «Duyurulan Devlet kamu hizmet ve 
görevlerine Devlet memuru olarak girmek isteyenler, 
belirlenen şartları yerine getirerek başvurularını ya
parlar. 

Başvurulan merciler gerekli incelemeyi yaparak 
uygun olanları Devlet Personel Dairesine gönderir
ler. 
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Devlet Personel Dairesi, Devlet kamu hizmet ve I 
görevlerine girmek isteyenlerden ilan edilen şartlara 
haiz olanlara sınav giriş belgesini sınav tarihinden bir 
ay önce gönderir. «Bu yönetmeliğin şimdi mecbur kıl
dığımız 50 nci maddedeki yönetmelikle alakası yok
tur.» 

«Devlet kamu hizmet ve görevlerine girmek iste
yenlerden ilan edilen şartları haiz bulunmayanlar bu 
sınavlara katılamazlar. Kendilerine bir yazı ile du
rum bildirilir.» 

Durum burada var iken; «Ayrıca hangi meslek
ler için sınava tabi tutulmadan girebilecek hizmet ve 
görevler ve bunların tabi olacağı esaslar Bakanlar 
Kurulunca çıkarılacak yönetmelikte gösterilir. Sınavlar 
merkezî sistemle il merkezlerinde Personel Dairesi ta
rafından yılda dört defa tertiplenir ve yürütülür...» 
maddeleri bulunduktan sonra, böyle 'bir maddeyi ye
niden kanunun bir maddesi ollarak koymaya gerek 
olmadığı kanısındayım. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kantarcı-

oğlu. 
Cevabı şöyle rica edeceğim; önergeyi bir defa 

okutavım. önergeye cevap verirken Sayın Kantarcı-
oğlu'nun bu konuşmasına da cevap verirsiniz. 

Maddeyle ilgili önergeyi okutuyorum. 
Yüksek Başkanlığa I 

Görüşmekte olduğumuz 535 S. Sayılı Tasarının; 
nın; 

1. Başlığının; I 
2. 1 inci maddesinin; I 
3̂  2 nci maddesinin; I 
4. 3 üncü maddesinin Hükümet teklifinde ol- I 

duğu gibi aynen kabulünü arz ve teklif ederim. I. 
Selçuk KANTARCIOÖLU 

BAŞKAN — Değerli üyeler; bu önerge ile baş- I 
lık ve 1 inci madde konusundaki önergenin bu kıs- I 
mı üzerinde lehte, aleyhte söz isteyen sayın üye?... I 
Sayın Erginav buyurun, lehinde, I 

AKİF ERGİNAY — Sayın Başkan; başlıktaki 
yanlışlığı zaten Komisvon Sözcüsü kabul etmiştir; I 
dolavısıyla o şekilde düzenlenmesi kanun tekniğinin I 
gereğidir. I 

Muhteva bakımından Sayın Kantarcıoğlu'nun be- I 
lirttiği noktalara katılıyorum. Mevcut Kanun zaten I 
bir vönetmeliğin çıkarılmasını emretmiş ve o yönet- I 
melik de çıkmışsa ve çıktığı şekilde de, Sayın Söz- I 
cünün belirttiği gibi, değiştirmek imkânı da bulun- I 
duğuna göre, burada ayrı bir madde ile tekrar yönet- I 

meliğe taalluk eden bir hüküm getirilmesini bendeniz 
yerinde bulmuyorum. 

Kaldı ki, Hükümet teklifi île meselenin zaten hal
ledilebileceği anlaşıldığından, yeniden durumu karışık
lığa sevk edebilecek bir hükmün Komisyonca konul
ması kanaatıma göre yerinde değildir. 

Bir de bu anlamda şunu sormak isterim : Merke
zî Sınav Sistemi ile yapılacak olan imtihanlar bakı
mından aca'ba test usulü mü kastediliyor?. Üniversi
telerin merkezî sınavda test usulü carîdir. Eğer Dev
let memuriyetine girişte de bunu mutlak anlamda; 
gerçi burada rtasıl uygulanacağını yönetmelik gös
terecektir diyor; ama geniş anlamda buna yer veril
diği takdirde bendeniz, maliveci olmama rağmen 
doktorluk için, hatta mühendislik için de imtihana 
girebilirim. Çünkü beş tane yer vardır, beş taneden 
'bir tanesini doldururum tesadüf tutturabilirim. Bu 
anlamda Merkezî Sınav Sisteminin carî olmasına taal
luk eden yetki bile bence yerinde değildir; ama eski 
yönetmelikte buna benzeyen hüküm varsa, onun hak
kında diyeceğim bir şey yok. 

Teşekkür ederim efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Erginay. 
Sayın Tutum siz mi cevap vereceksiniz?.. Buyu

run. 
BÜTÇE-PLAN KOMİSYONU ADINA CAHİT 

TUTUM — Açıklamalarda ilave edeceğimiz fazia bir 
husus yok Saygıdeğer Başkanım. 

Ancak şunu belirteyim, 2670 sayılı Kanunla de
ğişik 50 inci maddenin metninde benim kanımca bir 
eksik ibare söz konusu. Çünkü eskiden 50ı inci mad
dede bir genel sınav yönetmeliğinden bahsedilirdi, bu 
kalkmış. 2670 sayılı Kanunla değişik 50 inci madde
nin ikinci fıkrasında ifade edilirken; «Sınava tabi tu
tulmadan girilebilecek hizmet ve görevler ve bunların 
tabi olacağı esaslar Bakanlar Kurulunca çıkarılacak 
yönetmelikte gösterilir.» denmiş. Aslında bu bizim de
diğimiz gibi, yalnız sınava tabi tutulmadan girilebile
cek hizmet ve görevler için değil, aynı zamanda bü
tün merkezî sınav sisteminin tabi olacağı usul ve esas
ları gösterecek bir yönetmelik. 

Nitekim, çıkarılan yönetmelikte 50 inci maddeye 
atıfta bulunuyor, diyor ki Bakanlar Kurulu, ben bu 
yönetmeliği 50'nci maddesine göre kararlaştırdım. 50' 
nci maddede Merkezî Sınav Sisteminin usul ve esas
larının tespitine dair bir yetki vermemiş yönetmeliğe. 
Bundan endişe ettik. 50'nci maddenin verdiği yetki, 
sadece sınava tabi tutulmadan girilebilecek hizmet ve 
görevlerdir. Benim kanımca burada bir ibare düş-

— 758 — 



Danışma Meclisi B : 151 

mesi vardır, o da; «Sınava tabi tutulmadan girilebi- T 
lecek hizmet ve görevler ile Merkezî Sınav Sistemi- J 
nin tabi olacağı usul ve esasları belirten yönetmelik...» 
olması gerekirdi ifadenin. Nitekim biz bu ifadeyi bu 
şekilde düzeltmiş oluyoruz. 

Bunun dışında Sayın Erginay arkadaşımızın sor
duğu sorunun ayrıntıları 22 Mayıs 1983 tarihli Resmî 
Gazetede yayınlanmış olan yönetmelikte vardır. Bir 
küçük fıkra söyleyeyim; «İlk defa Devlet memurluğu
na atanacaklar tek bir yarışma sınavı ile seçilirler.» 
diyor. «Sınavlar öğrenim durumlarına göre ve mer
kezî sistemle yapılır.» deniyor ve sonra birçok tek
nik ve meslekî personelin hizmete alınmasının güçlüğü 
göz önünde tutularak meslek jürileri oluşturuluyor. 
Genel sınavlarla meslek sınavları bir birinden ayırt 
ediliyor, oldukça ayrıntılı. 

Biz bu metne meşruiyet kazandırmak için bu fık
rayı verdik ve Hükümete de bir esneklik verdiğimiz 
kanısındayız. Bu nedenle Sayın Kantarcıoğlu'nun öner
gesi dikkat edilirse Hükümet teklifinde olduğu gibi 
aynen kabulünü istediği için, bizim düzenlememize 
ters ve açıkladığımız nedenlerle önergeye katılamadı
ğımızı arz ederiz. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Sayın Tutum, başlıktaki değişikliği 

lütfen okur musunuz? 
BÜTÇE-PLAN KOMİSYONU ADINA CAHİT 

TUTUM — Sayın Başkanım; başlıktaki ibare Hükü
met teklifinin aynıdır; ama bizim ilavemiz 16 ncı mad
denin ikinci fıkrasıdır. İlave ettiğimiz odur; ama Sa
yın Kantarcıoğlu'nun belirttiği düzeltmeyi 1 inci mad
denin ilk fıkrasında yapıyoruz ve şöyle diyoruz Sayın 
Başkanım : 

«657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 2670 
sayılı Kanunla değişik 50 inci maddesinin ikinci fık
rası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.» 

Teşekkürler. 
SELÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkan 

usulle ilgili... 
BAŞKAN — Usulle ilgili buyurun Sayın Kantar-

cıoğlu. 
SELÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkanım; 

eğer Sayın Genel Kurul bu fıkranın çıkarılmasına ka
rar verirse, yapılan teklif yanlış olur. Onun için evve
la 1 inci maddeyi görüşelim; çıkarıldıktan sonra za
ten başlık değişecektir. Zaten teklif onun olmamasıyla 
ilgilidir; o zaman değişikliğe gerek kalmaz. 

BAŞKAN — Evet efendim, anlıyorum. 
Sayın Gürler zatıâlinize de sorayım; Komisyon 

önergeye katılmıyor, zatıâliniz katılıyor musunuz?. 
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DEVLET BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ ORHAN 
GÜRLER —Sayın Başkan; bendeniz Devlet Perso
nel Dairesi Başkanı ve Hükümet Temsilcisi olarak Sa
yın Kantarcıoğlu'nun ileriye sürdüğü fikir ve hâl tar
zına katılıyorum; Hükümet olarak teklif ettiğimiz 
metnin kabulünü arz ediyorum. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Değerli üyeler; Komisyon katılmıyor, Sayın Hü

kümet Temsilcisi katılıyor, önergenin başlıkla ve 1 in
ci maddeyle ilgili kısmı; çünkü tümü değil, 2 nci ve 3 
üncü maddede de var, bu kısmını dikkate alınmak 
üzere oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Önergenin dikkate alınması kabul 
edilmiştir. 

Maddeyi önergeyle birlikte Komisyona veriyorum. 
2 nci maddeyi okutuyorum : 

MADDE 2. — 2670 sayılı Kanunun 44 üncü mad
desi aşağıdaki şekilde değ'ştirilmiştir. 

a) 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 39 ve 40 mcı mad
deleri Kanunun yavımından 3 ay sonra, 

b) 16 ncı maddesi 1.1.1984 tarihinde, 
c) Diğer hükümleri yayımı tarihinde yürürlüğe 

girer. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 

üye?.. Buyurun Sayın Kantarcıoğlu. 
SELÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkan, 

değerli arkadaşlarım; 
Bu madde 2670 sayılı Kanunun 44 üncü mad

desidir. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda böy
le bir madde yoktur. Bu Kanunun yürürlük tarihi
dir. Değişiklik bu Kanunla ilgilidir; bu bakımdan 
maddenin başlığı doğrudur; «2670 savılı Kanunun 
44 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.» 

Halbuki burada getirilen düzenlemede, «a) 30, 
31, 32, 33, 34, 35, 36, 39 ve 40 inci maddeleri Ka
nunun yayımından 3 ay sonra, 

b) 16 ncı maddesi 1.1.1984 tarihinde, 
c) Diğer hükümleri yayımı tarihinde yürürlüğe 

girer.» diyor. Zaten bu getirilen maddenin (a) ve (c) 
bentleri uygulanıyor. Ta eski bir tarihin bir daha bü
tün maddelerini yazıp da... 3 ay çoktan geçmiştir o 
zaman. 

Onun için Hükümetin getirmiş olduğu Tasarı da 
madde 1 diyor ki, «2670 sayılı Kanunun 44 üncü 
maddesinin (b) bendi (c) bendi olarak değiştirilmiş 
(Yerleri değiştirilmiş) ve maddeye aşağıdaki (b) ben
di eklenmiştir.» Sadece zaman uzatmasıdır. «b) 16 
ncı maddesi 1.1.1984 tarihinde». 
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Esasen bu böyle olmamış olsaydı, yukarıdaki nü- I 
kümler bir kere daha bu Kanunun bu maddeleri bu
rada tekrarlanacaktı. Biz her zaman mı mevcut ka- I 
nunun maddelerini diğer bir kanunun maddeleri içe
risinde sıralayacağız?.. Getirilen düzenleme bu ba
kımdan dublikasyondur ve Hükümetin getirmiş oldu- I 
ğu metin 16 ncı maddenin 1.1.1984 tarihine kadar er
telenmesidir, başka bir şey yoktur. Bu bakımdan, 
maddenin gene Hükümet metnindeki gibi olması ge
rekir. 

Aşağıda 2 nci madde de zaten buna imkân veri
yor; çünkü orada da başka bir madde var : «Bu Ka- I 
nun 16.5.1982 tarihinden geçerli olmak üzere yayı
mı tarihinde yürürlüğe girer.» Bu demektir ki, bu 
Kanunun yavımı tarihi budur; 2670 sayılı Kanun. 
Bunun yürürlük tarihinden itibaren tamamen bu 
maddeyi yürürlükten kaldırıyor demektir ve bunu 
ekliyor demektir. I 

Arz ederim. I 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 

Rvftt, Savın Kantarcıoğlu'nun 2 nci madde üze
rinde bir önergesi var, ki demin okunan önergedir. 
Bu önerge de gene Hükümet metninin aynen kabu
lü şeklindedir. I 

önergenin bu kısmı üzerinde lehte, aleyhte ko
nuşmak isteven sayın üye?.. Yok. I 

Kom'svonun görüşü?.. I 
BtrrCR - PLAN KOMİSYONU ADINA CA

HİT TUTUM — Sayın Başkanım; 

Bu maddenin düzenlenmesini Devlet Personel | 
Dairesinden gelen uzman teknisvenlerin katılmasıyla I 
ve onların da büyük ölçüde düzenlemesiyle kabul et
miş bulunuvoruz. Aslında Hükümet Teklifinde «2670 
savılı Kanunun 44 üncü maddesinin (b) bendi (c) 
bendi olarak değiştirilmiş...» den'yor. Hukuken böyle 
bir ifade olamaz. Doğru değildir; (b) bendi (c) ben
di olmaz; çünkü farklı şeyler. Ondan sonra da «mad-
deve aşağıdaki (b) bendi eklenmiştir.» diyor ki, bu 
şekilde tanzim bizde pek rastlanmayan bir ifadedir. 
Biz bunu daha açık hale getirmek için sorduk; «Siz 
bu şekilde (b) bendi (c) bendi olarak değiştirilmiştir, 
diyorsunuz, (b) bendi (c) bendi olmaz ki... Değ'ştiril-
miştir derseniz, o zaman (b) bendi eklenmiştir, diye I 
yeniden bir şey getireceksiniz ve nitekim getirmişsi
niz. Bu oldukça karışık. Onun yerine 44 üncü mad
denin (a), (b) ve (c) bentlerini yazarak daha açık 
bir şekilde Kanunun maksadını ifade etmek mümkün 
değil midir?..» diye sorduk. Teknisyenler bunun da
ha açık olduğunu ve bu madde oylanırken de ken- j 
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dileri katıldıklarını beyan etmişlerdi ve bu şekilde tan
zim etmiştik. Bir sakınca çıkacağını da sanmıyoruz 
ve de Sayın Kantarcıoğlu'nun teklifine katılmıyoruz 
efendim. 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 
Sayın Gürler, Hükümet Temsilcisi olarak zatıâ-

liniz önergeye?.. 
DEVLET BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ ORHAN 

GÜRLER — Sayın Başkanım; 
Müsaade ederseniz konuya açıklık getirmek üze

re maruzatta bulunmak istiyorum. 
BAŞKAN — Hay hay, buyurun efendim. 

DEVLET BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ ORHAN 
GÜRLER — Efendim; bu Kanunun hükümlerinden 
mesnet alarak yürürlüğe konan ilk defa Devlet me
murluğuna alınacaklar için uygulanacak merkezî sı
nav sistemiyle ilgili yönetmeliğin uygulayıcısı bir 
Dairenin Başkanı sıfatıyla biz sadece şu kısa zaman 
içerisinde böyle bir uygulamaya gidecek teşkilat ya
pımız olmadığı için, teşkilat yapımız tamamlanınca
ya kadar ve bu arada da kurum ve kuruluşlarımızın 
acil ihtiyaçlarının bir ölçüde karşılanabilmesi için 
1.1.1984 tarihini Bakanlar Kuruluna teklif etmiş idik 
ve bize sadece bu yönetmeliğin 1.1.1984 tarihine ka
dar uygulanmasının geriye alınması kâfi gelecek. 
Çünkü, kendi teşkilatımızın 2680 sayılı Kanuna gö
re genişletilmesi ve bu konuyu da yapabilecek hale 
getirilmesi hakkındaki çalışmalar Bakanlar Kurulu
nun yarın öğleden sonraki yapılacak toplantısında 
nihaî şeklini alacak. Bir kısmı görüşüldü. 

Dolayısıyla yapı olarak bu hizmeti yapabilecek 
duruma geleceğiz ve 1.1.1984'ü beklemeden dahi şim
diden gelecek yıl yapılacak olan imtihan hazırlıkla
rına YÖK'le birlikte, ÜSYM ile birlikte hazırlık ola
rak çalışmalara başlayacağız. Ancak 1.1.1984'e ka-
darki devrede de kamu kurum ve kuruluşları bu Yö
netmelik dolayısıyla acil ihtiyaçlarını temin edeme
dikleri için, 1984'e alındığı takdirde o ihtiyaçlar da 
karşılanmış olabilecek. Dolayısıyla sorun kalmaya
cak. 

Benim maruzatım sadece bize bu imkânın sağ
lanmasıdır; ama maddenin şu şekil veya bu şekil ol
ması Yüksek Kurulun kararma tabidir. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Evet, teşekkür ederim. 
AKİF ERGİNAY — Sayın Başkan, soru. 
BAŞKAN — Bilahara efendim. 
önergenin 2 nci maddeyle ilgili kısmının dikkate 

alınması hususunu oylarınıza sunuyorum. Kabul 
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edenler... Kabul etmeyenler... önergenin 2 nci mad
deyle ilgili kısmının dikkate alınması kabul edilme
miştir. 

Sayın Erginay, sorunuzu buyurun efendm 
AKtF ERGİNAY — Sayın Başkanım; lüzum kal

madı. Bu iki madde arasında biri veya diğerinin ter
cihinde muhteva itibariyle bir farklılık olup olma
yacağını sormak istiyordum. Beriki kabul edildiğine 
göre mesele halledilmiş oluyor. 

BAŞKAN — Evet efendim. 
Siz de sorunuzu buyurun Sayın Kantarcıoğlu. 
SELÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başka

nım; 
Eğer Komisyonun düzenlemiş olduğu şekil şöyle 

olsaydı; «2670 sayılı Kanunun 44 üncü maddesine 
aşağıdaki bir (c) bendi eklenmiştir» deselerdi, (a)'yı, 
(b)'yi tekrarlamamış olsalardı gayet güzel olurdu. 
Hem onları tekrarlıyorlar, hem de Hükümetin getir
miş olduğu bunu açıklar mahiyette olan kısmı kabul 
etmiyorlar. Bu nasıl oluyor?.. Onu öğrenmek isti
yorum. 

BAŞKAN — Evet. 
Sayın Tutum, Sayın Tokgöz, bir cevap verecek 

misiniz?.. 
BÜTÇE - PLAN KOMİSYONU BAŞKANI 

TANDOĞAN TOKGÖZ ^- Gerek duymuyoruz 
efendim. 

BAŞKAN — O halde 2 nci maddeyi oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
2 nci madde kabul edilmiştir. 

3 üncü maddeyi okutuyorum. 

MADDE 3. — Bu Kanun 16.5.1982 tarihinden 
geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe gi
rer. 

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

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

Şimdi yürürlük maddesine gelmiş bulunuyoruz. 
Bu itibarla, 1 inci maddeyi kabul edilen önergeyle 
birlikte Komisyona vermiş bulunduğuma göre... 

BÜTÇE - PLAN KOMİSYONU BAŞKANI 
TANDOĞAN TOKGÖZ — Evet, Komisyonumuz
da tekrar tezekkür edeceğiz efendim. 

BAŞKAN — Size bir süre mi tanıyayım?. 
BÜTÇE - PLAN KOMİSYONU BAŞKANI 

TANDOĞAN TOKGÖZ — Efendim, bu konu uzun 
boylu tartışılmıştır; İhtisas Komisyonudur Komisyo
numuz ve en az diğer arkadaşlarımız kadar bu Ko

misyonda da ihtisas sahibi, konuyla ilgili özellikle 
ihtisas sahibi arkadaşlarımız vardır. Israrlı olmuşlar
dır; onların bu ihtisasına saygı duymak mecburiye
tindeyim. Komisyonumuzda tezekkür edeceğiz efen
dim, müsaade ederseniz. 

BAŞKAN — O halde tasarının görüşülmesini 
başka bir güne bırakıyoruz; Komisyonun düzenle
yip getireceği maddeyle binlikte bilahara Kanunun 
tümünü tamamlamak mümkün olacaktır. 

5. — Olağanüstü Hal Kanunu Tasarısı ve Adalet, 
Anayasa, Malî İşler, İktisadî İşler, Sağlık ve Sosyal 
İşler, Tarım ve Orman, Köy İşleri ve Kooperatifler, 
Millî Eğitim, Bayındırlık, Ulaştırma, İmar ve İskân, 
Turizm ve Tanıtma ve Millî Savunma, İçişleri ve 
Dışişleri komisyonları raporları. (1/589) (S, Sayısı : 
484) (1) 

BAŞKAN — Değerli üyeler; gündemimizin 5 in
ci maddesinde bulunan Olağanüstü Had Kanunu Ta
sarısını görüşmeye başlıyoruz. 

Komisyon ve Hükümet lütfen yerlerini alsınlar. 
Değerli üyeler; bu tasarının görüşülmesi sırasın

da İçişleri Bakanlığını, İçişleri Bakanlığı Hukuk Mü
şaviri Sayın Bahattin Ablum, Adalet Bakanlığını da, 
Kanunlar Genel Müdürlüğü Teknik Hâkimi Sayın 
Yüksel Talayman temsil ediyorlar. 

Tasarıyla ilgili raporun okutulması hususunu oy
larınıza sunuyprum. Kabul edenler... Etmeyenler... 
Raporun okutulması kabul edilmemiştir. 

Tasarının tümü üzerinde söz isteyen sayın üye
ler?.. Sayın Yarkın, Sayın Orel, Sayın Parlak, Sayın 
Banaz, Sayın Devrimsel, Sayın Tan, Sayın Gürel. 

Yalnız ilk altı kişinin içinde görüşme isteğinden 
vazgeçen üye olursa, Sayın Gürel'e söz verilecektir. 

Buyurun Sayın Yarkın. 
ŞERAFETTİN YARKIN — Sayın Başkan, Da

nışma Meclisinin sayın üyeleri; 
Anayasamızın öngördüğü çok önemli bir yasa 

tasarısını görüşmeye başlamış bulunuyoruz. Anaya
samızın 119 uncu maddesinden itibaren 122 nci mad
desine kadar olağanüstü yönetim usulleri düzenlen
miş bulunmaktadır. Şimdi görüşmeye başladığımız 
tasarı da, 119 ve 120 nci maddelere göre hazırlanmış 
bulunmaktadır. 

119 uncu maddede «Tabiî afet, tehlikeli salgın 
hastalıklar veya ağır ekonomik bunalım hallerinde, 

«(7) 484 S. Sayılı Basmayazı Tutanağın sonuna 
eklidir.» 
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Cumhurbaşkanı başkanlığında toplanan Bakanlar Ku
rulu, yurdun bir veya birden fazla bölgesinde veya 
bütününde süresi altı ayı geçmemek üzere olağanüstü 
hal ilan edebilir» denilmektedir. 120 nci madde ise, 
şiddet olaylarıyla ilgili olarak, Anayasa ile kurulan 
hür demokrasi düzenini veya temel hak ve hürriyet
leri ortadan kaldırmaya yönelik yaygın şiddet hare
ketlerine ait ciddî belirtilerin ortaya çıkması veya 
şiddet olayları sebebiyle kamu düzeninin ciddî şekil
de bozulması hallerinde olağanüstü hal ilanına imkân 
vermektedir. 

Esasen Anayasamız bu dört maddede olağanüstü 
yönetim usullerini iki bölüm halinde ele almıştır. Bi
rincisi, olağanüstü hallerdir. (Şimdi okuduğum iki 
maddeyle ilgili, ki tasarı bunu içermektedir) ikincisi 
de, sıkıyönetm, seferberlik ve savaş halidir. Bu da 
Anayasamızın 122 nci maddesinde dile getirilmiştir. 

Tasarının genel gerekçesinde, olağanüstü yöne
tim usullerinin bu iki ayrı hükümle düzenlenmesi 
şöyle açıklanmıştır : «Olağanüstü haller Anayasa
mızda yeni bir şekilde düzenlenmiştir. Tabiî afet ve 
ekonomik kriz hallerinde ve diğer hallerde Hüküme
te, Yasama Meclisinin denetimi altında kanun hük
münde kararname çıkarma yetkisi verilmiştir» denil
mekte, bugün sıkıyönetim diye nitelendirilen durum 
da ikiye bölünmüştür; «Daha az şiddetli olayların 
vukubulduğu birinci kısımda Devlet olağanüstü hal 
ilan edip kolluk kuvvetleriyle düzeni sağlamaya ça
lışacaktır. Savaş hali veyahut iç savaş hali gibi du
rumlarda ise sıkıyönetim ilan edilip, idare Silahlı 
Kuvvetlerin yönetimine geçecektir ve bu iki halde de 
Bakanlar Kurulunun kanun hükmünde kararname çı
karma yetkisi olacaktır. Bütün tasarruflar Yasama 
Meclisinin denetimi altında düzenlenecektir.» şek
linde açıklamıştır. 

Genel gerekçede de belirtildiği gibi, demek olu
yor ki, daha az şiddet olaylarında olağanüstü hal ilan 
edilip, bununla ilgili kanun hükümleri; (ki, görüştü
ğümüz Tasarı budur, uygulanacaktır) savaş hali, iç 
savaş hali ve kısaca olağanüstü hal ilanını gerektiren 
durumdan daha vahim şiddet olaylarının, hareketle
rinin yaygınlaşması halinde de sıkıyönetim ilan edilip, 
bununla ilgili kanun hükümleri uygulanacaktır. 

Böyle olunca hatıra şu soru gelir : Olağanüstü Bal 
Kanununda sivil yönetime tanınacak yetkiler ile 
olağanüstü halin ilanını gerektirenden daha vahim 
hallerin vukuunda ilan edilen sıkıyönetimde, askerî 
yönetime verilecek yetkiler arasında bir fark olacak 

mıdır?.... Soruyu hemen kendim cevaplandırayım; 
elbetteki olacaktır. Aksi halde Anayasada bu iki mü
essesenin farklı şekilde düzenlenmesinin hiçbir anla
mı kalmaz. Yani, daha az şiddet olayları nedeniyle ilan 
edilen olağanüstü halde verilen yetkilere göre, sıkıyöne
timin ilanı halinde verecek yetkiler daha fazla, daha 
ağır olabilecektir ve bu normaldir. Ancak; incelediği
miz Tasarıda bu esasın yeterince gözetildiği kanısın
da değilim, öyle ki, bu Tasarıyla valiye tanınan yet
kiler, öyle sanıyorum ki, halen Sıkıyönetim Kanunun
da bulunan ve 12 Eylül sonrası değişiklikleri de kap
sayan, sıkıyönetim komutanlarına verilen yetkilerin 
(tahmin ediyorum teker teker, madde madde yetkile
ri mukayese etme imkânı bulamadım ama) hemen 
hemen bütününü veya çok büyük bir bölümünü içine 
alacak şekildedir. 

Bununla ilgili olarak birkaç örneği açıklamak ge
reğini duyuyorum. 

önce, Sıkıyönetim Kanununa 12 Eylül öncesi gi
bi ülkenin yaşadığı en ağır bunalım döneminden son
ra ancak girmiş olan ve Sıkıyönetim Kanununun ikin
ci maddesini değiştiren 2301 sayılı Kanunla verilen, 
«sı'kıvönetim komutanlarının kamu hizmetlerinde ça
lışanlardan herhangi birisinin veya bir kısmının, ge
rek görevde yetersizliği ve gerekse görevi başında kal
masında kamu düzeni yönünden sakınca görülenlerin, 
sıkıyönetim komutanının istemi üzerine ilgili kurum 
ve kuruluşların yetkililerince geciktirilmeksizin derhal 
görevine son verilmesi hükmü» aynen Olağanüstü 
Hal Kanununda da valiye tanınmıştır. 

Şimdi, tabiî o madde gelince üzerinde durulacak
tır; ancak arz ettiğim gibi, 12 Eylül öncesi olayların 
gerektirdiği ağır değişiklikler dolayısıyla Sıkıyönetim 
Kanununa girmiş olan bir hükmü, biz Olağanüstü 
Hal Kanununda da valiye tanıyacak olursak, bu hü
kümler arasında hiçbir fark gözetmeyecek olursak; 
o zaman Anayasanın bu iki müesseseyi birbirinden 
avırmış olmasının bir değeri kalmaz. O hüküm, Sıkı
yönetim Kanununda kalacaktır. O hüküm, 12 Eylül 
öncesi son derece vahim olayların gereği olarak kon
muştur ve o hükmün uygulanmasında da, bildiğiniz 
gibi, bazı istem dışı, irade dışı yanılgılar da. olmuştur 
ve bununla ilgili olarak da 'bir değişiklik kabul et
miştik biliyorsunuz; bu şekilde görevine son verilen
lerin durumlarının yeniden incelenmesi, değerlenme
si, gerekenlerin göreve alınması gibi. 

Şimdi, dolayısıyla bir kamu görevlisinin görevine 
doğrudan doğruya son verilmesi hükmünü, Olağanüs
tü Hal Kanununda da aynen valiye tanımak bence 
doğru değildir. 
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Konuyu önce şu açıdan mütalâa etmek lazım : 
Kamu görevinde kalması olağanüstü halin gereği ola
rak sakıncalı görülen bir kişiyi, görevinden hemen ala
lım, hep beraber alalım; vali yazsın, yetkisi dahilin
de olanları kendisi alsın, yetkisi dahilinde olmayan
ları ilgili kuruma yazsın, onlar alsın; ama görevine 
son vererek değil. (Bunu, Sıkıyönetim Kanununun 2 
nci maddesinin değişikliği sırasında da geniş geniş arz 
etmiştim) görevinden uzaklaştırarak alsın. O zaman 
yine bu konuyu çok geniş arz etmiştim; hatta uzun 
bir önerge de vermiştim, Sayın İğneciler cevaplarında, 
«Bu hükümler zaten kanunlarımızda var, bu olağan
üstü halin gereği olmaz bulurum; o kanunda zaten 
var, şu halde bu ağır hüküm burada kalmalıdır.» 
demişlerdi. Ben izah etmiştim, demiştim ki, 657 sayılı 
Devlet Memurları Kanunundaki görevden uzaklaştır
ma müessesesini biraz daha ağırlaştırarak getirelim; 
ama görevine son verme değil, görevinden uzaklaştır
ma olarak uygulayalım. 

Şimdi, görevden uzaklaştırmada, bildiğiniz gibi 
657 sayılı Kanunda bir hüküm var. Görevden uzak
laştırılan kişi hakkında 10 gün içinde soruşturma açıl
mak mecburiyeti vardır. Bunu, iki ay içinde açılmak 
mecburiyeti olarak getirelim. Yine, o müessesede «iki 
ayda bir durumu incelenir, görevine iadesi gereken 
iade edilir.» deniyordu. Onu da ağırlaştıralım; «So
ruşturma bitinceye kadar görevine iade edilmez.» di
yelim; ama herhalde hiçbir soruşturma şartı öngör-
meksizin, adlî ve idarî soruşturma şartını öngörmek-
sizin görevine son verme sistemini kabul etmeyelim. O 
madde gelince bunun üzerinde hep birlikte uzun uzun 
durmakta büyük yarar vardır. 

Yine, Sıkıyönetim Kanunu ile Olağanüstü Hal Ka
nunu arasında farklılıklar olması açısından değinece
ğim başka bazı hükümler daha var. Bunlardan bir ta
nesini de; Tasarıda yok iken, Sayın Komisyon ekle
mişler. Bu hüküm de (Tabiî, önemi dolayısıyla deği
niyorum) Tasarının 30 uncu maddesi «Bu Kanunla 
valilere tanınan yetkilerin kullanılmasına ilişkin idarî 
işlemler hakkında iptal davası açılamaz, şahsî kusur
ları nedeniyle hukukî sorumlulukları ileri sürülemez.» 
diyor. Hemen denilebilir ki, çok büyük yetkiler ve
rilmiş olan valinin bu yetkileri rahatlıkla kullanabil
mesi için, şundan emin olmalıdır; Ben bundan dolayı 
hiçbir şahsî kusur davasına muhatap olmayayım, 
benim bu işlemlerimden dolayı hiç bir şekilde iptal 
davası açılmasın ki, ben bunları rahat kullanayım... 
Mesele, bu değildir sadece. Konuyu, Anayasanın 125 
inci maddesi açısından da incelemekte yarar var. Ora-
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da «İdarenin her türlü eylem ve işlemlerine karşı yargı 
yolu açıktır.» diyor ve ikinci fıkrada da istisnayı ge
tiriyoruz, kendi içinde istisnayı getiriyoruz ve diyoruz 
ki, «Cumhurbaşkanının tek başına yapacağı işlemler 
ile Yüksek Askerî Şûranın kararları yargı denetimi 
dışındadır.» Şimdi, Olağanüstü Hal Kanunu dolayısıy
la valiye verdiğimiz yetkileri vali kullandığı takdirde, 
buna karşı hiçbir iptal davası açılamayacak... önce 
bu, yargı denetiminin tümüyle dışında !kalmış olur. 
Ama ne getirilebilir?.. Yine, olağanüstü halin gereği 
olarak bir başka müessese getirilebilir. O da, «Va
linin bu konudaki eylem ve işlemleri hakkında yürüt
menin durdurulması davası açılamaz, yani yürütmenin 
durdurulması isteminde bulunulamaz.» hükmü getiri
lebilir. Böyle bir hüküm getirilseydi, buna tabiatıyla 
aynen katılabilirdik veya değişiklik bu şekilde düşünü
lebilir. Nitekim, aslında İdarî Yargılama Usulü Hak
kındaki Kanunda buna benzer hükümler vardır, Ta
sarının genel gerekçesinde de var. Burada deniyor ki, 
«Sıkıyönetim veya olağanüstü halin ilan edildiği böl
gelerde görevli olan veya sonradan bu bölgelerde gö
revlendirilen kamu personeli hakkında yapılan idarî 
işlemlere ilişkin davalarda yürütmenin durdurulması 
kararı verilemez.» Yine aynı Kanunda «Olağanüstü 
halin ilan edildiği bölgelerde grev ve lokavt ile top
lantı ve gösteri yürüyüşlerinin ertelenmesi ve dernek 
ve kuruluşların kapatılması veya faaliyetten men edil
mesi davalarında yürütmenin durdurulması kararı ve
rilemez.» 

BAŞKAN — Sayın Yarkın, süreniz doldu-, rica 
edeyim. 

ŞERAFETTİN YARKIN — Bağlayacağım Sayın 
Başkan. 

Yani, benzeri hükümler zaten vardır; dolayısıyla 
biz, Olağanüstü Hal Kanununda da «Valinin bu Ka-. 
nuna dayanarak yaptığı idarî tasarruflar hakkında yü
rütmenin durdurulması istemi ile dava açılamaz.» di
ye bir kayıtlama veya rahatlatıcı bir konu getirebiliriz. 

Ayrıca, bir konuya daha değinmek istiyorum. Bi
lindiği gibi, olağanüstü hal iki ayrı durumda ilan edi
liyor; birincisi, tabiî afet ve tehlikeli salgın hastalık, 
ikincisi, yaygın şiddet hareketleri. 

Şimdi, yaygın şiddet hareketleriyle ilgili kısımda, 
girişinde şöyle bir deyim var : «Anayasa ile kurulan 
hür demokrasi düzenini veya temel hak ve hürriyet
leri ortadan kaldırmaya yönelik yaygın şiddet hare
ketlerine ait ciddî belirtilerin ortaya çıkması veya şid
det olayları sebebiyle kamu düzeninin ciddî şekilde 
bozulması hallerinde ilan edilen olağanüstü halde, yu-
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karıdaki bir numaralı fıkrada (Yani, tabiî afet ve teh- I 
likeli salgın hastalık halindeki yetkilerle ilgili fıkrada) 
öngörülen tedbirleri bunlarla birlikte veya ayrı olarak 
aşağıdaki tedbirleri almaya yetkilidir.» Demek oluyor 
ki vali, tabiî afet ve tehlikeli salgın hastalık hallerin
de 6 ncı maddenin bir nolu bendinde sıralanan bütün 
yetkileri, yaygın şiddet hareketleri dolayısıyla ilan edi
len olağanüstü halde de aynen kullanabileceği gibi, 
6 ncı maddenin ikinci bendinde sıralanan diğer yet
kileri de ayrı olarak veya onlarla birlikte kullanabilir. 

Ben, bunlara teker teker baktım ve yalnız bir ta
nesinde bir sakınca gördüm. O da, tabiî afetler ve 
tehlikeli salgın hastalık hallerindeki şu yetkinin, yay
gın şiddet hareketi dolayısıyla ilan edilen olağanüstü 
hallerde kullanılmasının zorluğu veya doğru olmadığı 
hususudur. O da şudur : «Bölgenin belirli yerlerinde 
yerleşimi yasaklamak, belirli yerleşim yerlerine girişi 
ve buralardan çıkışı sınırlamak, (Daha ziyade üzerin
de duracağım nokta) belli yerleşim yerlerini, boşaltmak 
veya başka yerlere nakletmek.» Bu, bir tehlikeli sal
gın hastalık halinde bir 'karantina, tedbiridir, burada 
getirilmiştir, doğrudur, yerindedir; ama belirli yer
leşim yerlerini bir başka yere nakletmek veya tümü 
ile boşaltmak, yaygın şiddet hareketlerinde verilecek 
yetkilerden değildir, bunun buradan çıkarılması ge
rekir. 

'BAŞKAN — Sayın Yarkın, diğer arkadaşlarımıza 
da bu konuşma imkânını verebilmemiz lazım, 10 da
kikayı 20 dakika yapamayız; rica edeyim. 

ŞERAFETTÎN YARKIN — Sayın Başkan, o za
man geçerek bağlayayım. 

Üzerinde durulacak önemli nokta, burada verilen 
yetkileri, incelerken, daha ziyade yetkilerin genelliği 
üstünde durmak; ama bu yetkilerin daha ziyade bir 
cezaî müeyyide niteliği taşıması halinde ise: suç un
suru görülerek ceza müeyyidesine tabi olması nite
liğinde görülecekler ise, bir soruşturma sonunda yar
gıya tevdi edecek niteliğe büründürmek lazım; yani I 
yetkileri verirken, yargıya sevk etme yolunu çok açık 
tutmamız gerekir. Bununla ilgili örnek, 29 uncu mad
de var. Orada deniyor ki; «Vali,, tutum ve davranış
larıyla, faaliyetleriyle Devletin kamu düzenini ve ka
mu güvenliğini sağlaması konusundaki nüfuz ve et
kinliğini tehlikeye düşürdükleri (Suçtur bu) veya bu 
amaçla alınan tedbirlerin uygulanmasına engel teş
kil ettikleri...» Bu da suçtur; ama bunları olağanüstü 
'hal süresince başka yerde ikâmete tabi tutuyoruz. Gü
zel; ama bunlar zaten suç. Bunlar derhal, hakkında 
soruşturma yapılıp, yargıya teslim edilecek hususlar-
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dandır iki, bu soruşturmada biliyorsunuz yargı yolun
da bir gözetim müessesesi vardır, bir gözaltında bu
lundurma müessesesi vardır, bir tutukluluk müessese
si vardır; yani bu kişileri siz sevk ettiğiniz zaman, bu 
işleri yapan kişiler zaten gerekli şeylere tabi tutu
lacaklardır. 

Bu söylediğim husus; yani bu yolu açık tutarak yet
kileri düzenleme hususu aynı zamanda yetki verdiği
miz kişiyi de bu yetkileri daha rahat kullanmaya sevk 
edecek niteliktedir. 

Diğer konularda maddelere geçince görüşlerimi 
sunacağım. Şimdilik temel birkaç hususta görüşle
rimi açıklamış bulunuyorum. Hepinize saygılar suna
rım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yarkın. 
Sayın Orel, buyurun efendim. 

ADNAN OREL — Sayın Başkan, değerli arka
daşlar; 

Sayın Yarkın arkadaşımızın da ifade buyurduk
ları gibi, bu Tasarı ile Anayasamızın çıkarılmasını em
rettiği hayatî kanunlardan bir tanesi daha önünüze 
gelmiş bulunmaktadır. Bu Tasarının, memleketimizin 
geleceği bakımından olan önem ve rolünün büyüklü
ğünü, bilhassa 12 Eylül'den önceki musibetlere bir da
ha Devletçe, milletçe düşmememizi sağlamak husu
sundaki taşıdığı büyük değeri takdir edersiniz. 

Tasarıyı, Adalet Komisyonunda incelemesi sırasın 
da vazife almam dolayısıyla dikkat ve itina ile incele
dim. Ben, arkadaşım gibi maddelerin detayına girme
den, bu incelememin neticesini tetkiklerinize yardımcı 
olur diye toptan arz etmek istiyorum. Bu suretle de 
Tasarının tümü üzerinde lehte mütalâa arz etmiş bu
lunacağım. 

Bu maruzatımı şu »dört husus üzerinde yapaca
ğım: Birincisi; Tasarının sistematik ve terminolojisi. 
İkincisi; Tasarıdaki hükümlerin Anayasanın olağan
üstü hallere müteallik hükümleri ile uygunluk de
recesi. Üçüncüsü, Anayasanın olağanüstü hallere mü
teallik hükümleri dışındaki, bilhassa temel hak ve 
hürriyetler, kişi hakları gibi hususlara ait hükümle
rine uygunluk derecesi ve hasseten bahis konusu hak
lan Anayasanın lafzına ve ruhuna aykırı düşecek ve
ya ilhlal edecek mahiyette ve manada aşırı zorla
malar ve çelişkiler olup olmadığı; diğer bir husus, 
1402 sayılı Sıkıyönetim Kanununa paralellik ve 
uyumluluk bakımından foir genel kıyaslamanın arz 
ettiği manzaranın ne olduğu ve nihayet Tasarıda 
derpiş edilen tedbirlerde bir eksiklik olup olmadığı 
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ve ayrıca tedbirlerle müeyyideler arasında boşluklar 
bulunup bulunmadığı hususuna tevcih edeceğim. 

Sistematik ve terminoloji hususundaki incelemem
de, Kanun Tasarısı metninin sistematiği, diyebilirim 
ki bugüne kadar elimize geçen tasarıların en mü
kemmeli olarak nitelendirilebilecek durumdadır. Hem 
mantıkî bir sinsile ta'kip etmekte ve hem de artık 
teamül haline gelen kanunların yapılma çatısına uyan, 
'bu arada da Başbakanlığın bakanlıklara verdiği di
rektife uyan 'bir ka'hba sokulmuş olduğu görülüyor. 

Kullanılan terminolojinin, bu Kanunda memnu
niyeti mucip olarak görüyorum ki, dilimize yerleş
miş, anlaşılır ve birçoik kanun metinlerinde de yer 
almış olan kelime, terim ve hukukî ıstılahları ihtiva 
etmektedir. Bazı ufak istisnalar Tasarıyı inceleyen 
değerli birkaç komisyonumuzun mütalaa ve katkı
ları ile düzeltilmiştir. 

Bu itibarla, Tasarının sistematik ve terminoloji 
(bakımından sizlerin de büyük ölçüde takdirinize, 
tasvibinize mazfaar olacağından şüphe etmiyorum. 

Şimdi ikinci hususa geçiyorum. Bu da, Tasarının 
Anayasanın olağanüstü faallerle ilgili hükümlerine uy
gunluğunu incelemektir. Demin arkadaşımız da be
yan etti; çok iyi biliyorsunuz, okudunuz, gerekçeleri 
de çok iyi hepiniz okudunuz, Anayasanın 119, 120 ve 
1'21 inci maddeleridir. Bunun dışında, Anayasada 
diğer 'birkaç maddede dalha «Olağanüstü» terimi yer 
almaktadır ve bu Tasarıyı dolayısıyla ilgilendirmek
tedir. Ben, Anayasamızın bu maddelerini Tasarı ile 
kelime kelime karşılaştırdım ve gördüm ki, Anaya
sanın bu üç maddesinin muhteviyatı Tasarının 1 inci 
«Amaç», 2 nci «Kapsam» ve 3 üncü «Olağanüstü 
faal ilanı» maddelerine çok mantıkî ve münasebetli 
bir tertipte yerieştirilmiştir; fevkalâde denilecek şe
kilde. 

Bu itibarla, Tasarının temelini oluşturan ana 
madde; yani giriş maddeleri Anayasanın konu hak
kındaki hükümlerini eksiksiz ve pek güzel bir ter
tipte aksettirmektedir. 

Diğer değerlendireceğim husus; Tasarı metninin 
olağanüstü hallerin tanımlanması ile uygulanmasının 
gerektirdiği tedbirlere ait esasları, ayrıca olağanüstü 
'hallerdeki görev, yetki, sorumluluk, ve yükümlülük
leri düzenleyen madde hükümlerinin Anayasamızın 
temel hak ve hürriyetlerle, kişi haklan ve millî ha
yatın düzenleri ile ilgili hükümleri ile bağdaşma de
recesinin incelenmesi idi. 

Dikkatle yaptığım bu inceleme sonucunda şu ka
naate vardım ki; Tasarının kontrol edici, kısıtlayıcı 

ve yasaklayıcı hükümleri Anayasanın temel faak ve 
hürriyetlerle, kişi hak ve hürriyetleri ve demokratik 
hayatın vazgeçilmez prensiplerini, hukuk devleti il
kelerini aşmış olmadığı ortadadır. Gerçi bu hüküm
ler Anayasa Hukuku teorisyenlerinin hurdebininden 
geçirildiği takdirde veya nazariyata fazla bağlı göz
lerle bazı noktalarda hududun aşıldığı kanısına da
yanan iddialara hedef olabilir ise de, hatta belki de 
Anayasanın 13 üncü Maddesindeki sınırlamaların 
Anayasanın sözüne ve ruhuna uygun olarak yapıla
cağı hakkındaki amir hüküm muvacehesinde bu iddia 
sahiplen/un kanılarına 'yır gerekçe olarak ileri sürü-
lebilirse de, Anayas?.nın takip eden ve temel hak ve 
hürriyetlerin kullanılmasının durdurulmasına müte
allik 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının, savaş ve 
seferberlik, sık'yönetim veya olağanüstü hallerde du
rumun gerek'.irdiği ölçüde bu hakların kullanılması
nın kısmen veya tamamen durdurulabileceği, hatta 
ıbunlar ir-i Anayasada öngörülen güvencelere aykırı 
tedbirle.in alınabileceği açık hükmü karşısında, bu 
görülerin geçersiz kalacağı da aşikârdır. 

Tasarıdaki bazı hükümlerin sefer veya harp hali 
veyahut sıkıyönetim tedbirlerinden de öteye geçmiş 
olduğunu iddia edecek görüşlerde ileri sürülebilirse 
de, (Nitekim arkadaşımız bu görüşte olduğunu be
yan etti.) herhalde demin arz ettiğim 14 üncü mad
denin sarih hükmü muvacehesinde bu iddialar ge
çerli olmayacaktır. 

Şimdi, değerlendirmenin diğer bir yönüne geçi
yorum. Bu da; Tasarı muhtevasının 1402 sayılı Sıkı
yönetim Kanunu ile paralellik ve uyumluluk bakı
mından olan kıyaslaması. Bu yönden yapmış oldu
ğum incelemem beni şu müşahade ve mütalaalara 
götürdü : 

Evvela, metin düzenlenirken önce çok isabetli 
bir yaklaşımla yeni Anayasamızın olağanüstü hal
lerle ilgili maddelerinde öngörülen tertip ve düzen
leme tarzına uyulmuştur. Buna göre de, Tasarıda, 
tedbirlerde olsun, görev ve yetkilerde olsun, olağan
üstü hallerin Anayasa maddelerinde belirlenen bö
lünme tarzı esas alınarak, tedbir ve tertipler buna 
uyacak suret ve şekilde ayrı başlıklar halinde sayı
lıp sıralanmış ve bu suretle de uygulayıcıları huzur
suzluk ve tereddütlerden kurtaracak ve hangi ahval
de, hangi tedbirleri, hangi vasıta ile hangi yetkiler 
çerçevesinde, ne suretle icra ve ifa edecekleri gayet 
belirgin, şüpheye mahal bırakılmayacak surette or
taya konmuştur. 
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Bu bakımdan Tasarı, Sıkıyönetim Kanunundaki I 
düzenleme tarzına nazaran takdire değer bir üstün
lük arz eder ve hatta bahis konusu Kanunun da 
bu Kanuna paralel olarak revizyona tabi tutulması I 
arzu ve lüzumunu insana hissettirir. 

Tasarının diğer bir karakteristiği de şudur : Ye
ni Anayasamızın düzenlenmesine uygun olaralk da
ha önce çeşitli 10 kanuna yerleştirilmiş olan asayiş, I 
emniyet, tabiî afetler, sağlığı koruma, ziraî mü
cadele ve diğer bazı ahvalde uygulanan hükümler 
ve diğer birtakım hizmet ve faaliyetlere müteallik 
esaslar 'bu yeni Kanunun bünyesine alınmıştır. Ka
naatimce bu husus, bundan sonra çıkarılacak kanun- I 
lara örnek olacak ve mevcut kanunların da peyder- I 
pey -tabi tutulması gereken mütekamil bir düzenleme- I 
dir. Bu suretle, sorumlu ve görevlilerin, olağanüstü 
hallerle ilgili olarak muhtaç oldukları hükümlerin 
'büyük ölçüde bir tek metinde bulunması sağlanmıştır. I 
Bu da, Sıkıyönetim Kanununa nazaran, bu Kanunun 
bir üstünlüğüdür. 

Tasarının, çok iyi tetkik buyurmuş olacağınızdan 
şüphe etmediğim gerekçesinde yer alan bir 'beyanda 
da belirtildiği üzere, olağanüstü 'hallerde öngörülen 
tedbirlerin ve yetkilerin, Sıkıyönetim Kanununun 3 
üncü maddesindeki sıkıyönetim komutanlığının gö
rev ve yetkilerine paralel olarak kaleme alındığı, 
ayrıca, Tasarının bu konudaki hükümleri tedvin olu
nurken, Hükümetçe, Sıkıyönetim Kanunundaki hü
kümlerin örnek alınıp, temel ittihaz edildiği görül
müştür. Bu tertip de, 'birçok bakımlardan faydalı 
olacak isabetli bir düşüncenin mahsulüdür. 

Ben, 1402 numaralı Sıkıyönetim Kanunundaki, 
sıkıyönetim komutanlarının yetkilerine giren tedbir
lerle, Tasarıda valilere verilmiş bulunan yetkiler ara- ] 
sında madde madde, fıkra fıkra bir mukayese yap
tım ve şu sonuca vardım : 

Sıkıyönetim Kanunundaki 17-18 fıkralı tedbire 
mukabil, Tasarıda tedbirler, bunun iki misli olarak 
32 fıkradır. Yalnız, bu tedbirlerin sayısının artırıl
masından ziyade, vuzuha kavuşturulması, kolay an
laşılması ve yumuşatılmasına matuf 'bir fazlalıktır. 
Tasarının derpiş ettiği tedbirler, Sıkıyönetim Kanu
nundaki tedbirlerin benzeri şekilde olmakla bera
ber, ayrıca olağanüstü hallerle ilgili olarak Anaya-
mızın öngördüğü diğer lüzumlu tedbirlere de yer 
verilmek suretiyle, ta'tbikatı kolaylaştırıcı, bir bakı
ma yumuşatıcı, her halde gerçekçi ilave hükümleri 
de ona katmaktadır. Bu hükümler Anayasamızın 
emrettiği hususlardır. | 
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BAŞKAN — Sayın Orel, süreniz doldu efen
dim, rica edeyim. 

ADNAN OREL — Bekliyordum Sayın Başka
nım. Nedense her zaman bu ihtarınıza ben maruz 
kalıyorum. Müsaade buyurursanız bir iki dakika... 

BAŞKAN — Bütün Sayın üyelere zamanında 
hatırlatıyorum tabiî; ama buyurun. 

ADNAN OREL — Onlara yaptığınız lütfü bir 
de bana gösterirseniz, bitireyim şu maruzatımı efen
dim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Orel. 
ADNAN OREL — Efendim, nitekim bu yakla

şım, Tasarının bir gerekçe maddesinde «Sıkıyönetim 
Kanununun 3 üncü maddesindeki yetki ve tedbirlere 
ilaveten, gerekli görülen munzam tedbirlerin derpiş 
olunduğu» şeklinde ifade olunmaktadır ki, çok ye
rindedir. Bu bakımdan Tasarının getirdiği düzene. 
«Askersiz, sivilize sıkıyönetim» vasfının yakıştırılma-
sı isabetli olur. 

Tasarının üzerinde yaptığım incelemede ele al
dığım beşinci ve son konuya geçiyorum. Bu konu 
da, Tasarıda derpiş edilmiş olan tedbirlerde ve dü
zenlemelerde bir eksiklik olup olmadığı ve ayrıca 
tertip ve tedbirlerle, müeyyideler arasında boşluklar 
bulunup bulunmadığı hususudur. Bu konuda yaptı
ğım incelemede tespit ettiğim husus şudur : Tasarı
da derpiş olan tedbir ve düzenlemelerde eksiklik 
yoktur. Tedbirler, Sıkıyönetim Kanunundaki tedbirle
rin, bir balkıma daha yumuşatılmış ve daha vazıh 
şekle ve idarenin böyle durumlarda muhtaç olduğu 
yetkileri verme esasına göre şekillendirilmiştir. 

Her halde, yurdumuzda çeşitli dönemlerde uzun
ca süre uygulanmış bulunan Sıkıyönetim tatbika
tının verdiği ders ve tecrübelerden geniş ölçüde fay
dalanılmış olduğu aşikardır. Bu bakımdan Hükümeti 
tebrik etmek isterim; çok gerçekçi ve akılcı bir yak
laşımla bu Kanun Tasarısı kaleme alınmış. 

Efendim, tertip ve tedbirlerin getirdiği görev so
rumluluk ve yükümlülükler ile anların ihlali halin
de taJtbik edilecek müeyyideler arasında boşluklar 
yoktur. Adalet Komisyonumuzun titiz incelemesi ve 
olumlu katkılarıyla herhangi bir boşluk bırakılma
mıştır. Buraya kadar arz etmiş olduğum, Tasarının 
belirli yön ve bakımlardan incelenmesine ait dü
şünce, görüş ve tespitlerimi bitirirken, Tasarının 
getirdiği düzen hakkında genel değerlendirmeye da
yanan kanaatimi de arz edeyim. 

Daha önce kısmen ifade etmiştim; getirilen dü
zen, askersiz, kamutansız, sivilize bir olağanüstü ha-
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li Kanunudur. Bu vasfıyla da getirilen sistem, ge
çirmiş olduğumuz ve son yıllarda Devlet ve mem
leket için bir ölüm-kalım meselesi halini almış olan 
20-25 yıllık dönemin, Silahlı Kuvvetleri sık sık asıl 
görevlerinden ayıran, yetişmemiş, teşkilatlanmamış 
bulundukları esas görevleri ile de 'bağdaşmayan hiz
met ve faaliyetlerde istihdam suretiyle, uğrama teh
likesine düştüğü zarardan kurtaracak ve bahis konu
su görevleri yeterli yetkilerle donatılmış icra ve ida
reye tevdi ederek, da'ha kestirme ve etkin yoldan 
maksadı sağlayacak ve yeni Anayasamızın gerekleri
ne cevap veren bir düzenlemeye kavuşturmuştur. 

Denildi ki; «Sıkıyönetimdeki tedbirler aynen bu
raya konmuş.» Öyle değildir; Sıkıyönetimin getiril
mesine yol açmayacak yetkilerle idareyi donatmıştır. 
Bir bakıma, daha sıkı bir yönetim gelmemesini te
min ve Silahlı Kuvvetleri de ikide 'birde böyle bir 
zaruret karşısında bırakmamanın icabı yapılmıştır. 

Bu balkımdan Hükümet, yıllardır yokluğunun acı
sını milletçe çekip, zararını gördüğümüz büyük bir 
ihtiyacın cevabını, gerçekten mevzuun hassasiyet ve 
önemine lâyık bir itina ile ele almış ve hakikaten 
güzel bir emek mahsulü bu eseri getirmiş, gerçekten 
takdire layık bir hizmet ifa etmiştir. 

Sözlerime son vermeden, arkadaşlarımın dikka
tini önemli bir hususa davet etmek istiyorum. Esa
sen bu husus, Hükümetçe hazırlanan Tasarı gerek
çesinde açıkça belirtilmiş ve sayın üyelerin her hal
de gözlerinden kaçmamıştır. 

Hatırlayacağınız üzere, bu genel gerekçeler kıs
mında, Kanunun dayatıldığı mucip sebepler, Anaya
sanın olağanüstü hallere müteallik üç maddesine atıf
ta bulunularak açıklanmakta, ayrıca Tasarı muhte
vasının oluşturulmasında hükümlerinden istifade edi
len çeşitli kanunlarla, milletlerarası ilgili bir anlaş
manın konuya ilişkin hükümleri zikrolunmaktadır. Bu 
arada, belki de Tasarının ihtiva ettiği bütün sert gö
rünümlü sınırlama ve kısıtlamaların en can alıcı ve 
kuvvetli mesnedi olan Anayasanın, «Temel hak ve 
hürriyetlerin kullanılmasının durdurulmasına müte
allik 15 inci maddesinin, milletlerarası hukuktan do
ğan yükümlülükler ihlal edilmemek kaydıyla, duru
mun gerektirdiği ölçüde temel hak ve hürriyetlerin 
kullanılması, kısmen veya tamamen durdurulabilir 
veya bunlar için Anayasada Öngörülen güvencelere 
aykırı tedbirler alınabilir.» hükmü, ana dayanak ve 
temel gerekçe olarak tebarüz ettirilmektedir. Sanı
rım, aslında bütün hükümlerin en doyurucu mesnedi 
de, anılan bu maddedeki «Anayasada öngörülen gü

vencelere aykırı tedbirler alınabilir.» hükmüdür. Bi
zim incelemelerimizde göz önünden ayırmamamız 
gereken hükümlerin de bu olduğu sanıyorum. 

Netice olarak; Komisyonumuzun ve komisyon
larımızın değerli katkılarıyla tekemmül ettirilmiş bu
lunan bu Tasarının, Anayasamızın emirlerini, onun 
hiçbir hükmüne aykırı olmayacak şekilde yerine 
getirilmiş olduğunu, gelecek yıllarda memleketimizin 
güvenlik, huzur ve istikrarlı bir toplum hayatına ka
vuşmasını sağlayacak bir araca bizi kavuşturduğunu 
ifade edebilirim. Bu bakımdan, tasvibinize lâyık bir 
Tasarı olduğunu ifade eder, Hükümeti de bu dikkatli 
çalışmasından dolayı tebrik eder, saygılar sunarım. 

Sayın Başkanıma da, müsaadelerinden dolayı ar
zı şükran ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Orel. 
Sayın Parlak, buyurun efendim. 

EVLİYA PARLAK — Sayın Başkan, değerli ar
kadaşlar; 

Benden önce konuşan değerli arkadaşlarımızın 
ifade buyurdukları gibi, Anayasamızın 119 uncu ve 
120 nci maddelerinin öngördüğü şekilde Olağanüstü 
Hal Kanunu Tasarısının görüşmelerine başlamış bu
lunmaktayız. ^ ^ j 

1982 Anayasamızdan önceki; yani 12 Eylülden 
önceki dönemlerde böyle bir olağanüstü hal dönemi 
ve yasası öngörülmediği için, sürekli olarak buna
lımların var olduğu dönemlerde kahraman Silahlı 
Kuvvetlerimiz sıkıyönetim uygulamalarıyla karşı kar
şıya kalmıştır. Şimdi, bu Tasarı ile bundan sonra; ki 
Anayasamızın iki maddesinde öngörülen ve üç bö
lümde ifade edilebilecek, tabiî afet sebebiyle, ağır 
ekonomik bunalım sebebiyle veya şiddet olaylarının 
yaygınlaşması ve kamu düzeninin ciddî şekilde bo
zulması sebepleriyle olağanüstü hal dönemi başlatı
labilecektir. 

Bir karşılaştırma yaptığımızda, bana göre bu Ta
sarı sivil yönetimin sıkıyönetim uygulamasını öngö
ren bir Tasarıdır. O halde bu Tasarının uygulamasın
da, Özellikle yetkilerle donatılmış olan İdarenin de, 
bugüne kadar sıkıyönetimi uygulayanların sahip bu
lundukları, bütün millete verdikleri adil ve tarafsız
lık güveninin, duygusunun bu idareye de hâkim kı
lınmasının ön planda tutulması gerekir. Hükümeti
miz, Anayasanın emri olan bu Yasa Tasarısını bir an 
önce bu Meclisten geçirmek üzere hazırlayıp huzuru
muza getirmiştir; ama bu Tasarı ile birlikte sıkıyö
netim komutanlarının bugün sahip oldukları bütün 
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yetkilere sahip bulunacak olan ve hatta daha da, bir 
kısım, (ki 5442 sayılı İl İdaresi Kanunununda da mev
cut olan) esasta var olan yetkilerle donatılacak olan, 
özellikle valilerin geçmişteki statüleri, durumları dik
kate alınarak daha sağlıklı bir düzene kavuşturulma
sı konusunda bir yasa tasarısını bununla birlikte ve
ya bundan önce getirmesi gerekirdi diye düşünürüm. 

Geçmiş dönemi göz önüne getirdiğimizde gerçek 
şu ki, Bakanlar Kurulu kararıyla atanan valiler, 
maalesef diğer daire müdürlerine benzer hale getiril
miş idi. Her iktidar döneminde, parti iktidara geldi
ğinde, âdeta valiler takımı belliydi. 67 valiyi bu ta
kımla doldurmak üzere hergün veya üç ayda bir 
1 0 - 1 5 valiyi kapsayan kararnameler kısa zamanda 
gerçekleşirdi; diğerleri merkeze... Ve valiler de o ha
le girmişti ki artık, bizim iktidar geldiği zaman ben 
tekrar merkezden ile gideceğim... Dolayısıyla her 
vali hangi partinin iktidarında gerçekten merkezden 
taşraya vali olarak gideceğini tahmin ediyor ve bek
liyordu. 

Şimdi, eğer valiler yine bu statü içerisinde kalır
larsa, gelecek dönemlerde, iktidarların bu yasa uygu
lamasını yapacakları dönemlerde aynı tip valilerle 
karşı karşıya kalır isek, acaba sıkıyönetim komutan
larının büyük bir dikkat, titizlik ve tarafsızlık duy
gusuyla uyguladıkları bu yetkilerin bu valiler tara
fından aynı ölçülerle uygulanabileceğini söyleyebilir 
miyiz?.. O zaman bütün millet olarak bu yetkilerle 
belki de iktidarların bir numaralı elemanı durumuna 
gelmiş olan, (Çünkü kendisini iktidara bağlı; o ilin 
milletvekili istemediği an merkeze alınabilir durum
da idiler; geçmiş buydu. Hatta partili il başkanı is
teseydi yine alınırdı, ilçe başkanları istese yine alı
nırdı ve bunlar olmuş.) bu durumda valilere bu tür
lü geniş yetkiler verirsek, endişeler yaratır diye dü
şünüyorum. Bu konuda Hükümetin hazırlamakta ol
duğunu duyduğumuz bölge valilikleriyle birlikte, di
ğer il valilerinin de bugünkü bu yetkileri uygulayan; 
fakat hiç kimsenin hiçbir zaman «Şu partinin rayın
da uygulamıştır, şu taraflılığı yapmıştır.» diyemediği 
sıkıyönetim komutanları gibi tarafsızca ve adilce uy
gulayabilecek valileri göreve getirebilecek bir siste
mi de mutlaka ülkede tesis etmek zorunda oldukla
rını yüksek bilgilerinize sunmak istiyorum. 

İkinci olarak; bu Tasarının, özellikle Anayasanın 
119 uncu maddesinin görüşmelerinde tartışılan se- I 
bepleri vardır: Tabiî afet sebebi, yaygın hastalık ve 
bir de ağır ekonomik bunalım sebebiyle olağanüstü 
halin ilanı. Anayasa görüşmelerinde bu konu, hepi-
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mizin hatırlayacağı gibi, uzun uzadıya tartışmalara 
sebebiyet vermişti; fakat Anayasada açıklık getiril
meyen bu hükümler, maalesef bu Tasarıda da açık
lıkla ifade edilememiştir. 

«İktidarların uygulayacakları yanlış politikalar 
sonucu ekonomik bunalım başladığı an, çıkış yolu 
olağanüstü hali ilan etmek olacaktır.» diye endişeler 
vardır ve birçok Sayın Komisyon üyeleri de bunu 
zikretmişlerdir. Aynı düşünceleri, aynı inancı, aynı 
endişeyi ben de taşımaktayım ve hatta bir değerli 
arkadaşımızın dediği gibi, eğer bu şekliyle geçerse, 
iktidar karşısında muhalefet hiçbir zaman «Ülkede 
ağır bir ekonomik bunalım vardır.» deyimini kulla
namayacaktır. Eğer bu şekilde bir tenkide giderse, 
hükümete bir yol göstermiş oluyor. «Madem ki ağır 
ekonomik bunalım vardır, o halde ben de olağanüstü 
hal ilan ederim, ona göre ülkeyi yönetirim.» der. 
Onun için, mutlak surette belirli kriterlerin, belirli 
kıstasların, tanımların yapılması gerekir diye düşü
nüyorum. 

Yine, değerli bir arkadaşımızın karşı oy yazısın
da ifade ettiği gibi, kanun hükmünde kararnamelerin 
durumuyla ilgili açıklık söz konusu değildir. Bu ka
nun hükmünde kararnameler yayınlandıktan sonra 
olağanüstü dönem biterse ne olacaktır? Değiştirdiği 
hükümler varsa, bunlar yürürlükte kalacak mıdır? 
Aynı sebeplerle, bilahara veya aynı zamanda başka 
illerde böyle olağanüstü hal ilan edildiğinde aynı ka
rarnameler uygulanabilecek midir, uygulanamayacak 
mıdır? Bu konuda da Tasarıda yeteri kadar açıklık 
mevcut değildir. 

Diğer bir konu da; yine değerli arkadaşlarımızın 
bir kısmı karşı oy yazılarında ifade etmişlerdir, ger
çek de böyledir; İl İdaresi Kanunu ile valilere nor
mal dönemde de verilen yetkilerin bir kısmı, sanki 
olağanüstü hal döneminde var da, yeni veriliyormuş 
gibi zikredilmiştir. O halde bu, bir tekrara ve bir 
noktada şüpheye götürmektedir. Mademki 5442 sa
yılı İl idaresi Kanununda bu yetki normal dönemde 
de vardır valide, olağanüstü hal döneminde bir daha 
bu yetkileri vermek gibi bir duruma düşmek gerek
sizdir ve bir kuşkuya,bir şüpheye götürür insanı; 
bunların da düzeltilmesi gerektiğini düşünüyorum. 
Benim, Tasarının tümü üzerinde arz etmek istedikle
rim bunlardan ibarettir. 

Yüksek bilgilerinize sunar, teşekkürler ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Parlak; sü

renizi tam kullanmadınız, ayrıca teşekkür ederim, 
diğer arkadaşlara imkân sağladınız. 
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Sayın Banaz, buyurun efendim. 
REMZİ BANAZ — Sayın Başkan, Danışma Mec

lisinin saygıdeğer üyeleri; 
Bugün, Anayasamızda Cumhuriyetin temel or

ganlarını düzenleyen «Üçüncü Kısım» m «Yürütme» 
başlığını taşıyan ikinci bölümünde; Cumhurbaşkanı, 
bakanlar kurulu ve idare ile aynı ağırlıkta yer alan 
olağanüstü yönetim usullerinden «Olağanüstü hal
ler» i düzenleyen Yasa Tasarısını görüşmeye başla
dık. Bu Tasarı kanunlaştığında, Anayasamızda ön
görülen ve önemi hepimizce belirgin olan bir temel 
müessese daha işler hale gelecektir. 

Tasarıya son şeklini veren Komisyonun bir üyesi 
olarak, Tasarıya ilişkin bazı görüşlerimi şahsen hu
zurlarınızda arz etmeyi kendim için görev saydım. 

Karşı oy yazımda da belirttiğim gibi, Tasarının 
geneline katılıyorum. Fakat Tasarı, bazı noktalarda 
genel düzenlemeleri zedelemekte, bazı noktalarda 
kendi içinde çelişkili hükümler taşımaktadır. 

Yönetim yapımızda sivilleşme süreci içindeyiz. 
Siyasî partilerimiz seçime hazır hale gelmektedir. Bu
güne kadar idarî düzenlemede sivil yönetimin tek 
alternatifi, «Sıkıyönetim hali» idi. 1982 Anayasamız 
ve bu Tasarı ile gerektiğinde, olağanüstü halde sıkı
yönetime gerek duyulmadan sivil yönetimin yetkileri 
artırılarak olağanüstü sorunlara çözüm arama ola
nağı doğmaktadır. Daha önce de bazı olağanüstü 
hallerde sivil yönetime olağanüstü yetkiler veren ya
salarımız yürürlüğe konmuştur; bunlar Tasarının 
«Hükümet gerekçesi» nde sayılmıştır. Bu Tasarı ile 
konu derli toplu düzenlenmiş olacaktır. Tasarıyı 
memleket gerçeklerine ve Anayasal düzeni büyük öl
çüde uygun görüyor ve destekliyorum; eksiklikler 
Meclisimizde giderilecektir. 

Saygıdeğer arkadaşlarım; Tasarı genelinde, uygu
lamada valiyi yetkili ve sorumlu kılmıştır. Sayın 
Cumhurbaşkanımızın da belirttiği gibi, bölge valili
ği çok yakında kurulmuş olacaktır. Yani, taşra yö
netiminin şekli bugünkü durumundan çok farklı ha
le gelmektedir. Bölge valiliği ile gelen sistem biline
mediğinden, bu Tasarının çok kısa zamanda idarî 
yapının gereklerine uygun olamama durumuna düşe
ceğinden endişe etmekteyim. 

Şimdi, Tasanda vali yetkili ve sorumlu kılındığı 
halde, yer yer bu yetki ve sorumluluğu zedeleyici 
hükümler içermektedir. Bazı maddelerde vali devre 
dışı bırakılabilmekte, bazı görevlilerin valinin koor-
dinesi dışında, kendi başına, valiye karşı sorumlu ol
madan o il hudutlarında görev yapabilmesine olanak 
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sağlanmaktadır. 5 inci maddenin son fıkrası, 7 nci 
maddenin dördüncü fıkrası bunlara örnektir. Sıkıyö
netimde komutanın emir ve komutası dışında, komu
tana karşı sorumlu olmadan bir kuruluşun sıkıyöne
tim hizmeti yapması nasıl düşünülemezse, olağanüs
tü halde de bunun vali için düşünülememesi gerekir. 

11 İdaresi Kanunu bir teşkilat kanunu değildir, 
bir yetki kanunudur. O Kanunda valinin teşkilatı ba
his konusu değildir; diğer bakanlıkların teşkilatları 
üzerinde kurulu yetkileri bahis konusudur. O neden
le bu «Yetki» esprisinden kesinlikle vazgeçmemek 
ve buna aykırı hükümler getirmemenin gerekli oldu
ğu kanısındayım ve bu düzenlemenin Tasarının ge
nel felsefesine, esprisine aykırı olduğu inancındayım. 

Şimdi, olağanüstü hal kanunu yapıyoruz; yani 
valiye olağanüstü hallerde olağanüstü yetkiler veri
yoruz; Sayın Parlak'ın da biraz önce belirttiği gibi, 
burada önce valinin normal yetkilerinin varolduğu
nu, devam ettiğini kabul etmek; olağanüstü yetkileri 
bunlara eklemek gerekir. Normal yetkilerin olağan
üstü halde devam etmediği anlayışıyla kanun yapar
sak, bu Tasarıyı beş kat daha büyütmek gerekmek
tedir. Yani normal yetkiler sürmektedir, olağanüstü 
yetkiler buna ilavedir. 

Oysa, Tasarıda valinin 11 idaresi Kanununda yer 
alan bazı yetkileri yer yer yeniden yazılmıştır; 6 ncı 
maddenin birinci fıkrasının (c), (k) bentleri, 2/(1) 
bendi böyle. Valinin, lokantayı, birahaneyi, sinema
yı, diskoteği denetleme, açma - kapama zamanını tayin 
etme; gerektiğinde kapatma yetkisi zaten vardır. Za
rurî ihtiyaç maddelerini üreten, satan, depolayan mü
esseseleri kontrol etmek, valinin zaten yetkisindedir. 
Bunları olağanüstü yetkilermiş gibi Kanuna yazmak 
gereksizdir, hatalı olur; bu yetkilerine ekleyecek bir 
şey varsa, onları yazmak gerekir. 

Normal şartlarda suç olan konularda, yasak olan 
konularda, valiye, «Yasak koyma» yetkisi verilmiştir. 
Şimdi, her türlü cephane, bomba, tahrip maddesi, 
patlayıcı madde hazırlanması, yapılması serbestmiş 
gibi; bunların hazırlanmasını, yapılmasını yasaklama 
yetkisi konmuştur. Ben bunu anlayamadım. Yarın uy
gulamada sakatlık yaratacaktır. Vatandaşın bomba 
yapması serbest olmadığına göre, suç olduğuna göre, 
vali neyi yasaklayacaktır; askerî fabrikaların imalini 
mi durduracaktır; 6 ncı maddenin 2/{n) bendi niye 
yazılmıştır?.. Bu husus açıklanırsa memnun olacağım. 

Yetkilerin niteliği, fazlalığı, noksanlığı, uygula
mada yaratacağı sonuçlar, gayet tabiî ilgili maddeler* 
de açıklığa kavuşturulacak ve tartışılacaktır. Mesela, 
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olağanüstü halde hizmeti yararlı olmayan kamu per
sonelinin işine son verme yetkisi niye getiriliyor, bu- s 
nun kıstası nedir?.. Bir kişi 20 yıl çalışmış ve hiz
mette yararlı olmadığı kanaatına varan sayın vali, I 
bunun işine son verme yetkisine sahiptir; bunu anla- I 
mak mümkün değildir. I 

Saygıdeğer arkadaşlarım; I 

Bu Tasarıda, valinin normal zamanda kullandığı j 
bazı yetkiler ve haklar kısıtlanmıştır. Şimdi, bir va- j 
linin herhangi bir olayı normal kolluk kuvvetleriyle I 
bastıramadığı veya bastıramayacağı kanısına varması I 
halinde, ti İdaresi Kanununda, askerî birliklerden kuv
vet isteme yetkisi vardır. Bu yetkinin kullanılması II 
idaresi Kanununda bir şekle bağlanmıştır. Olağanüs- i 
tü halde bu yetkinin kullanılması şeklini, olağanüstü I 
halin gereği olarak basitleştirmek gerekir; ama bu Ta- I 
sarı, askerî birliklerden kuvvet istemeyi normal ha- I 
le nazaran 10 kat güçleştirmektedir. I 

Her iki düzenlemeyi kısaca karşılaştıralım : I 

11 İdaresi Kanununa göre, vali, emrindeki birlikler
le bir olayı bastırmayacağı kanaatına varırsa, ba- I 
kınız düzenleme nasıl; askerî birlikten nasıl kuvvet is
teniyor : I 

11 İdaresi Kanunu madde 11/(d) : (2261 sayılı 
Kanunla 1980 yılında değişik) «Vali, il içinde çıka
bilecek toplumsal olayların emrindeki kolluk kuv
vetleriyle düzenlenmesine olanak bulunamayacağı ka
nısına varır veya, kolluk kuvvetleriyle bastırılamaya-
cak ani ve olağanüstü olayların cereyanı karşısında ka- I 
lırsa, en yakın askerî (Kara, Hava, Deniz) kuvvet I 
komutanından yardım gönderilmesini ister. İvedi du
rumlarda sözlü olarak yapılmış olan istem sonradan 
yazılı biçime dönüştürülür; istek, başvurulan komutan
lıkça geciktirilmeksizin yerine »getirilir. Muhtemel olay- I 
lar için istenen kuvvet valinin görüşü alınarak olay- I 
lara hızla elkoymaya uygun yerde, cereyan eden olay- I 
lar için istenen kuvvet ise, olay yerinde hazır bu
lundurulur.» I 

Şimdi; vali, kendi ilindeki kuvvetlerle olayın bas-
tırılamayacağı kanaatına vardığında derhal en yakın I 
askerî birliğe başvurma yetkisine sahip. Oysa olağan- I 
üstü halde nasıl bir düzenleme getiriyoruz : I 

«Madde 17. — tilerinde olağanüstü hal ilan edi
len valiler meydana gelen olayları mahallî kolluk 
kuvvetleriyle önleyemedikleri veya önlenmesini müm
kün görmedikleri yahut aldıkları tedbirleri bu kuv- j 
vetlerle uygulayamadıkları veya uygulanmasını müm- J 
kün görmedikleri takdirde...» diyor. Şimdi hemen as
kerî birliğe gidemiyor; önce civar il kolluk kuvvet- J 
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leri için ilgili valilerden kuvvet isteyecek; bölgelerin
deki jandarma birlikleri için komutanlarından isteye
cek, bunların da yeterli görülmemesi halinde en ya
kın veya süratle intikali mümkün olan askerî birlik 
komutanlarından yardım isteyebilecek. 

Saygıdeğer arkadaşlarım; 

Şimdi, normal halde vali, emrindeki kolluk kuv
vetleriyle çıkabilecek toplumsal olayların önlenmesi
ne olanak bulunamayacağı kanısına varırsa en yakın 
askerî kuvvet komutanından yardım gönderilmesini 
isteyecek bu isteği komutan geciktirmeksizin yerine 
getirmek zorunda kalacak, sıra olağanüstü hale ge
lince, vali önce civar il kolluk kuvvetleri için valiler
den kuvvet isteyecek, sonra bölgelerindeki jandarma 
birlikleri için komutanlarından kuvvet isteyecek, bun
lar da yeterli görülmezse, askerî birlik komutanların
dan yardım isteyecek... Şimdi, bu düzenlemeyi olağan
üstü halin gerekleriyle bağdaştırmak mümkün değil
dir. Peki, askerî birliğe vali gitti; askerî birlik ko
mutanı, «önce civar ile başvurdun mu?» diye belge 
mi isteyecek validen? önce civardaki jandarma birliği
ne başvurdun mu diye validen belge mi isteyecek? 
Bunları belgelemek zorunda mı kalacak, ondan sonra 
mı askerî birlik gelecek? 

Şimdi, bizde, 24 saatte 120 kişinin öldüğü olay
lar olmuştur. Civar on tane ilden tek tek kuvvet iste
mek, yeterli olmazsa jandarmaya gitmek, sonra as
kere gitmek, bunu olağanüstü halin gerekleri ile bağ
daştırmak mümkün değildir arkadaşlarım. 

Valinin mahallî idarelerle olağanüstü hallerdeki 
ilişkilerinin de yeterli düzenlenmediği kanaatindeyim. 
Bunu, karşı oy yazımda belirttim. O konuya maddesi 
geldiği zaman ayrıca değineceğim. Bu Tasarı ile ge
tirilen kanun hükmünde kararname konusu gerçek
ten açıklanmaya muhtaç ve gelecekte ne olacağının 
bu Mecliste mutlaka açıklığa kavuşturulması lazım. 
Karşı oy yazımda belirttim, Sayın Parlak da açık
lıkla konuyu ortaya koydular, maddesi geldiği za
man konuşacağız. 

BAŞKAN — Sayın Banaz, süreniz doldu efendim. 
REMZİ BANAZ — Bitiyor efendim. 
Saygıdeğer arkadaşlarım; şimdi olağanüstü hal 

Anayasamıza büyük bir gereksinme sonucu girmiştir. 
Bu Tasarı bu büyük gereksinmeyi karşılayacaktır. Ta
sarının belirtmeye çalıştığım eksiklik ve aksaklıkları 
düzelirse daha iyi bir sonuca ulaşacağız. Bu Tasarı 
ile sivil yönetim, olağanüstü halde sıkıyönetime ge
rek kalmadan yurdumuzu idare eder hale gelecektir. 
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Tasarının tümüne oyum olumludur. Maddelerin 
Yüce Kurulumuzda, en iyi şekli alacağına inanıyor, 
hepinize saygılar sunuyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Banaz. 
Sayın Devrimsel, buyurun efendim. 
FİKRİ DEVRİMSEL — Sayın Başkan, değerli 

üyeler; 

Olağanüstü Hal Kanun Tasarısı Anayasamızın 
«Olağanüstü yönetim usulleri» başlıklı 119, 120 ve 121 
inci maddelerinin bir emridir. Bu nedenle Anayasa
nın emri olan ve Türkiye'de demokrasiye geçmeyi, de
mokrasinin yerleşmesini ve de rejimin sivilleşmesini 
sağlayacak olan bu çok önemli tasarıyı getiren Ko
misyona teşekkür etmek isterim. Bu teşekkürden son
ra, bu Tasarının muhtevasında gördüğüm aksaklık
ları da açık yüreklilikle belirtmek isterim; ancak mad
delerde ayrıntılı düşüncelerimi de belirtmek kaydıyla 
şu anda geneli üzerinde bazı düşüncelerimi belirte
ceğim. 

Değerli arkadaşlarım; olağanüstü yönetim usulle
rinden Anayasamızda yer alan olağanüstü haller ve 
sıkıyönetim anayasal rejimdirler, birer hukuk rejimi
dirler; ancak kabul etmek lazım ki istisnaî yönetim 
usulleridir, devamlı normal yönetim usulleri değildir. 
Amacımız Türkiye'de normal, devamlı kalacak yö
netim usulünü, demokratik usulleri tanzim edecek ya
saları yapmaktır. İstisnaî yönetim usullerini tanzim 
eden yasalardan biri olan Olağanüstü Haller Yasasın
daki muhtevasındaki bazı kavramlar ve getirilen ba
zı çözümlere bakıyorum da, ülkemizin gerçekleri kar
şısında bir istisnaî rejim olan olağanüstü hal rejimi
nin, devamlı bir rejim haline dönüşmesi tehlikesini 
görüyorum; çünkü Tasarıda getirilen kavramlar yö
netimce yorumlanmaya son derece müsait ve de de
mokratik eğilimden uzak, otoriter yönetime müsait 
idareciler elinde, iktidar yöneticileri elinde Türkiye'yi 
devamlı bir olağanüstü hal yönetimi içinde sürdür
me imkânı bir yerde tanınmaktadır. Onun için bu 
kavramlara Anayasamızdaki 119 uncu maddede bulu
nan tabiî afet, tehlikeli salgın hastalıklar ve ağır eko
nomik bunalım gibi kavramlara mutlak açıklık ge
tirmek lazımdır çok değerli arkadaşlarım; çünkü Ana
yasamızda bulunan bu kavramları Sayın Komisyo
numuzun değerli Başkanı ve üyeleri olduğu gibi bu 
Tasarıya almışlardır. Halbuki, anayasalar genel ilke
leri ve genel kavramları koyarlar. Anayasayı uygula
maya geçiren uygulama tasarısında bu kavramlar ol
duğu gibi alınırsa suiistimale daima müsait olur. Onun 
için Anayasayı uygulamaya intikal ettirecek olan, 

hem de olağanüstü bir dönemde uygulamaya intikal 
ettirecek olan bu Tasarıda, «Tehlikeli salgın hasta
lıklar» nelerdir? En azından bunların birkaç tanesi 
sayılıp «Ve benzeri gibileri» dense, «Olağanüstü eko
nomik bunalım» nedir, bunun ölçüsü nelerdir, eko
nomik ve malî açıdan bunun kriterleri getirilse, «Ve 
benzerleri gibi haller» dense, «Tabiî afet» nedir, bun
ları hep biliyoruz, ama bunu yasalaştırırken çok önem
li bir şekilde bir bir saymak «Ve benzerleri» demek 
gerekebilir. 

Şimdi, Anayasadaki bu kavramları olduğu gibi, 
alınca, gerçekten söylüyorum, şimdi normal yönetim, 
olağanüstü hal yönetimi, sıkıyönetim rejimi diye üç 
türlü rejim var; ama Türkiye'nin bünyesinde, ben 
zannediyorum ki çok sık başvurulacak bir rejim olan 
olağanüstü hal rejimini tanzim ediyoruz. «Ağır eko
nomik bunalım»ın ölçüsü nedir? Türkiye'de bir pet
rol krizi acaba ağır ekonomik bunalım mıdır? Fiyat
ların olağanüstü yükselmesi ağır ekonomik bunalım 
mıdır? Personel rejimindeki bugünkü sadece aylık 
kirasını veremeyen kamu personelinin durumu, bu 
personel sesini duyurduğu zaman ağir ekonomik bu
nalım var diye hemen olağanüstü hal ilan edilecek 
midir? Demokratik hakların özünü ortadan kaldıra
cak biçimde kullanılabileceğinden endişe ediyorum. 
Onun için otoriter yönetime mütemayil iktidar hevesli
lerinin Türkiye'yi sessiz insanlar diyarı olarak yönet
mek isteyenlere bu imkânı vermemek için, demokratik 
haklarını vatandaşların kullanabilmelerini sağlamak 
bakımından, onun için ve de demokrasinin, konuşan 
insanları yönetme sanatı olduğunu bilerek, bunun bazı 
çözümlerini getirme zahmetine katlanarak, insanları 
susturmadan onun için bu çözümü öneriyorum. Kav
ramlara açıklık kazandırılmalıdır; birinci önerim bu. 

İkincisi; biraz sözüme başlarken söylediğim gi
bi bu Tasarı hakikaten Türkiye'de demokrasinin yer
leşmesini sağlayacaktır. Samimî kanaatim budur. Ne
deni de şudur. Çünkü, Türkiye gibi az gelişmiş ve 
demokrasinin tam sağlıklı yaşama sürecine ulaşma
dığı bir ülkede olağanüstü durumlar çıktığında ister 
istemez sıkıyönetime başvuruyoruz, yönetim Orduya 
devrediliyor ve Silahlı Kuvvetler, esas görevi olan 
yurdun dış korunması ile ilgili olarak esas görevini 
bırakıp banka kapılarında nöbet tutma gibi hiç ge
reği olmayan iç işlerle meşgul oluyor. Bu bakımdan 
Silahlı Kuvvetlerin sıkıyönetim nedeni ile iç idarede 
sık sık görev alması, bu nedenle Türkiye'de demokra
sinin genelde sivilleşmesini önleyici bir unsur oluyor. 
Bu bakımdan iç güvenlik kuvvetleri ile buhranlar at-

— 771 — 



Danışma Meclisi B : 151 24 . 8 . 1983 O : 2 

latılmasını Tasarı öngördüğü için Silahlı Kuvvetlerin 
iç yönetime savaş hali dışında karışmamasını öngör
düğü için demokrasinin yaşamasını sağlayacak ye de 
yerleşmesinde hizmet edecek bir Tasarı olarak ben 
niteliyorum. 

Değerli arkadaşlarım; yalnız Tasarıda bulunan 
bazı durumlar var. örneğin, valilere verilen yetkiler, 
örneğin görevliler hakkında valilerin alacakları ön
lemler, örneğin yine valinin sorumluluk sınırları gibi. 

Şimdi, sıkıyönetim zamanlarında sıkıyönetim ko
mutanına tanınan yetkileri olağanüstü halde normal 
idarî makamlara tanırsak o zaman bu Tasarının adına 
«Sivil Sıkıyönetim Tasarısı» da diyebiliriz. Olağan
üstü sıkıyönetim hallerinde sıkıyönetim komutanına 
tanınan yetkiler kısmen mazur görülebilir; aslında gö
rülmez. Sıkıyönetim bir hukuk rejimidir. «Sıkıyönetim 
uygulamasında hukuk dışına çıkılabilir» diye bir kural 
yok, yapılan her tasarruf hukukun içinde kalmak zo
rundadır; ama sivil yönetimde, sivil makamların ola
ğanüstü hal uygulaması sırasında, kamu görevlileri 
hakkında görevden atma yetkisi, ölümlü bir hastanın 
iki dudağı arasından çıkacak bir sözle yıllarını kamu 
görevinde hizmet vermiş bir insanın görevine son ver
me; çok ağır bir yetkidir bu, çok ağır bir cezadır bu. 

Düşününüz ki, aybaşında aldığı maaşla ayın so
nunu getiren bir kamu görevlisine, sebebi bilinmi
yor, soruşturma yok, gerekçe yok, bir evrak, bir kâ
ğıt yok; sırf bir emir «Sakıncalı gördüm.» Neden gör
dün?.. Sivil olağanüstü hal yönetimi mutlaka bir hu
kuk yönetimidir, anayasal rejimdir. Bu tip alınan bir 
ekonomik ceza niteliğinde, tüm aile fertlerini kap
sayacak bir cezanın mutlaka bir soruşturmaya dayan
ması lazım gerek adlî, gerek idarî bir soruşturmaya ve 
de bunun sonunda mutlaka yargı yolu açık olmalı
dır. Görevden uzaklaştırabilir, o göreve başka kişi ge-
tirilebilsin, bunları hep kabul ediyorum; ama görev
den tümüyle atıp tüm yargı yollarını da kapatmanın, 
hukuk devleti ile bağdaşır yanı yoktur değerli arka
daşlarım. Temenni etmem hiç kimsenin başına ve 
yakının başına gelmesin. Sonuçları gerçekten çok acı
dır. İnsanlar müracaat eder, bugün arkadaşlar ediyor 
ve de gelecek bu Yasanın uygulanacağı... Temenni ede
riz bu Yasa Türkiye'de hiç uygulama bulmasın, o fır
sat, o ortam doğmasın; ama, uygulandığında böyle bir 
tasarrufta bulunulduğu zaman, insan gelir bu Yasama 
Organında görev yapan kişiden «Beni hâkim önüne 
çıkarın» diye feryat eder. Bir insanın hâkim önüne çık
mak feryadı kadar insanı dehşete düşüren bir başka 
şey yoktur. Hâkim kararı olmadan bir kişinin mesle

ğine son vermek, bütün aile fertlerini cezalandırma 
gibi çok ağır yetki ve müeyyideler; olmaz böyle şey. 

Değerli arkadaşlarım; > 
30 uncu maddede bu yetkileri verdiğimiz kişileri 

sorumsuz kılıyoruz. Yetkiler sorumluluklarla orantılı 
olabilir. Sorumluluğu olan kişinin yetkisi olabilir, so
rumsuz kişiye yetki verirseniz bu despotluktur. Bu
nun adına demokrasi denemez. 

BAŞKAN — Sayın Devrimsel, süreniz doldu, lüt
fen. 

FİKRİ DEVRİMSEL — Bitiriyorum Sayın Başka
nım. 

Bu düşünceler ışığı altında, demokrasinin anarşi 
ve ekonomik ve sosyal zorluklar karşısında dayanık
sız, zayıf bir rejim olarak görülmesi ve gösterilmesi 
doğru değildir ve çok sakıncalıdır. Hukukun üstün
lüğüne zarar vermeden, demokratik hak ve özgür
lükler yok edilmeden, hatta zedelenmeden demokra
tik otoritenin sağlanması yöntemini bulmak zorun
dayız. Aksi halde bugün yaptığımız yasalar, demok
ratik düzende uygulanamama ve değiştirilme zorun
da kalma gibi bir tehlike ile karşı karşıya olabilirler. 

Bu nedenlerle Yasaya demokratik bir muhteva ka
zandırma yolunda tüm üyelerin katkısını diler, Yüce 
Heyetinize saygılar sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Devrimsel. 
Sayın Tan, buyurun efendim. 
TURGUT TAN — Sayın Başkan, Danışma Mec

lisinin değerli üyeleri; 
1982 Anayasasının çok ayrıntılı bir biçimde bir

kaç maddesinde düzenlediği normal olağan rejim ile 
sıkıyönetim rejimi arasındaki bir yeni rejimi, bir ye
ni hali düzenleyen Olağanüstü Hal Kanunu Tasarı
sını görüşüyoruz. Yeni bir durumla karşı karşıyayız 
ve Yeni Anayasanın öngördüğü çok önemli birkaç 
kanundan birini düzenlemekteyiz. 

Gerekçede de ifade edildiği gibi, bugün sıkıyö
netim diye nitelenen durum ikiye bölünmüştür. Da-' 
ha az şiddetli olayların vukubulduğu birinci kısımda, 
Devlet olağanüstü hal ilan edip kolluk kuvvetleriyle 
düzeni sağlamaya çalışacaktır. Bu, gerekçede aynen 
bu şekilde ifade edilmektedir; yani bir tür (Bazı ar
kadaşlarımızın da ifade ettikleri gibi) sivil sıkıyöne
tim. Normal kolluk kuvvetleriyle çözümlenecek, yö
netilecek bir durum. 

Ben tasarıyı iki açıdan incelemek istiyorum. Biri, 
daha çok şekli bir açı, sistematikle ilgili yön; diğeri 
de içeriği ile ilgili. Maalesef sistematik açıdan tasa
rıya baktığımızda pek çok aksaklıklar taşıdığını gör-
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mekteyiz. Bunların birkaçına örnek vermek isterim. I 
Bir kere aynı konu farklı bölümlerde, bazan fark- I 

lı biçimde düzenlenmiştir. Bunun bir örneğini, 6 ncı I 
maddenin ikinci bendinin (t) fıkrasıyla 29 uncu mad
dede görüyoruz. Diğer örneğini 6 ncı maddenin ikin- I 
ci fıkrasının (h) bendiyle 19 uncu maddeyi karşılaş
tırdığımız zaman görüyoruz. Buna ileride vaktim ye
terse değinmeye çalışacağım, arada nasıl farklı bir 
düzenleme olduğuna. 

Yine bölümler açısından bakıldığında Ekonomik | 
îşler Olağanüstü Hal Koordinasyon Kurulu genel 
hükümler içerisinde düzenlenmiş, Olağanüstü Hal 
Kurulu ve bürosu ise olağanüstü hal uygulaması hü
kümleri içerisinde yer almış; yani teşkilatla ilgili hü
kümlerden bir kısmı bir bölümde bir kısmı başka bir 
bölümde. 

4 üncü maddede bazı arkadaşlarımızın karşı oy 
yazılarında ifade ettikleri gibi, önemli, tartışmalı bir 
sorun olağanüstü hallerdeki kanun hükmünde karar
namelerle ilgili ortaya çıkmaktadır. 4 üncü madde 
«kanun hükmünde kararnameler» başlığı altında 
Anayasadaki hükmü olduğu gibi almış, tasarıya geçir
miş. Oysa demin söylediğim, karşı oy yazısında Sa
yın Banaz arkadaşımızın da belirttiği gibi bu haliyle 
pek çok sorunu beraberinde getirmektedir. Bu dü
zenleniş biçimiyle eksikler taşımaktadır. Buna da yi
ne ileride ayrıntılı olarak değinmek istiyorum; fakat 
tasarı 4 üncü maddede kanun hükmünde kararname 
ile ilgili bu genel düzenleme ile yetinmemiş, daha 
sonra 7 nci maddesine bakıyoruz, ağır ekonomik bu
nalımda hangi konularda kanun hükmünde kararna
me çıkaracağını özel olarak düzenlemiş. Sadece ağır 
ekonomik bunalıma sınırlı olarak. Diğer konularda 
suskun; yani başka konularda mesela, tabiî afetler, 
kamu düzeninin ciddî şekilde bozulması hallerinde 
çıkarılacak kanun hükmünde kararnameler için böy
le bir sınırlama yok, yalnızca ağır ekonomik buna
lım halinde 7 nci madde bazı unsurlar getirmiş. 

Buna karşılık, para yükümlülüğü konusunda 9 un
cu maddede yine bazı unsurlar var çıkarılacak ka
nun hükmünde kararnameyle ilgili olarak, onu hemen 
izleyen 10 uncu maddede mal yükümlülüğü ile ilgili 
olarak hiçbir düzenleme yok. Sanki baktığınız za
man, 9 uncu maddeyle ilgili olarak kanun hükmün
de kararname çıkarma imkânı var; ama 10 uncu mad
deyle ilgili olarak bu imkân yok; çünkü hiç bahsedil
miyor. 

Keza ağır ekonomik bunalım konusunda yetkilen-
dirilebilecek kişi ve kuruluşlar 5 inci maddenin son 
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bendinde sayılmış. Aynı konu 7 nci maddede bir 
başka vesileyle tekrarlanıyor; fakat 5 inci maddenin 
son bendinde yer alan kuruluşlardan bir kısmı sayıl
mamış bu defa 7 nci maddede. Halbuki kamın ha
zırlayanların amacının, sayılmayan kuruluşları dışa
rıda bırakmak olduğunu zannetmiyorum incelediğim 
zaman. Pekâlâ onlar da dahil; fakat onlar yazılma
mış. Tabiî yazılmayınca ister istemez onlar dışarıda 
bırakılmıştır anlamına gelmektedir. 

Geliyorum, valinin görev ve yetkilerini düzenleyen 
6 ncı maddeye. Birinci bendi, «Tabiî afet ve tehlikeli 
salgın hastalıklar halinde yetkileri» diyor, ikinci ben
di de «Kamu düzeninin ciddî biçimde bozulmasıyla 
yetkileri» O halde ağır ekonomik bunalım halinde
ki yetkileri nerede sayılmıştır?.. Ona bakıyoruz, o da 
7 nci maddede; fakat hiç validen söz edilmeksizin 
Bakanlar Kurulunun yetkilerinden söz ediliyor ve va
liye de Bakanlar Kurulunun aldığı kararları uygula
ma yetkisi veriliyor. Bunlar dikkatimi çeken sistema
tik eksiklikler. Bu açıdan tasarının yeniden düzenlen
mesi gerekmektedir. 

Bir başka nokta : Hukuk düzenimize yeni bir de
yim, işlem türü getirmiştir tasan «belirleme» «Ba
kanlar Kurulu belirlemesi» âdeta yeni bir işlem tü
rü; çünkü «Bu belirlemeler Resmî Gazetede yayın
lanır» diyor. Bu belirlemeleri herhalde Bakanlar Ku
rulu kararı halinde yapmak gerekir. Nitekim 5 inci 
maddede «Bakanlar Kurulu belirlemesi» derken, 7 
nci maddede «Bakanlar Kurulu kararı» diyor; fakat 
«Koordinasyon kurulu belirlemesi» diyor bu defa. O 
işlemi koordinasyon kuruluna yaptırıyor. 

Para yükümlülüğünde, 9 uncu maddede, «Bölge
deki kredi kuruluşları olanaklarından yararlanma» 
deyimi kullanılmış. Bu nasıl olacaktır?. Bu olanak
lardan kim, ne biçimde, nasıl yararlanacaktır belli 
değil; oysa mal yükümlülüğü konusunda 10 uncu 
maddenin ikinci bendindeki düzenlemeye paralel bir 
düzenlemenin, 9 uncu maddenin ikinci bendinde de 
yapılması gerekirdi düşüncesindeyim, 

Şimdi geliyorum biraz daha ayrıntılı biçimde ka
nun hükmünde kararname konusuna. 

4 üncü madde, demin de söylediğim gibi Anayasa
nın tekrarı niteliğindedir. Oradaki ifadeyi aynen al
mış Ve Kanun Tasarısına geçirmiştir. Bu, demin de 
söylediğim gibi bazı sorunları beraberinde getirmek
tedir, 

Bir kere yapılmış olan bu kanun hükmünde karar
namelerin yürürlüğü ne zamana kadar sürecektir?. 
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Yani bunların hayatiyeti olağanüstü halin sofla erme
si ile beraber sona erecek midir?. Tabiî ki durumun 
gerektirdiği tedbirleri almayı emreden Anayasa, du
rum olağanüstü durum olduğuna göre, 'kanun hük
münde kararname de onun gerektirdiği tedbir nite
liğindedir. Binaenaleyh olağanüstü kanun hükmünde 
kararnamenin de, olağanüstü halin sona ermesi ile 
birlikte sona ermesi gerekecektir, ama nasıl?. Bu
nun mekanizmasını Tasan getirmemiştir. Bu konuda 
suskundur, bu konuya açık 'bırakmıştır. 

Bir önemli nokta; bu madde Danışma Meclisinde 
kabul edilmiş halinde olağanüstü kanun hükmünde 
kararname şu deyimi içermekteydi : «Olağanüstü Hal 
Kanununa dayanarak durumun gerektirdiği konular
da kanun hükmünde kararname çıkarılabilir» diyor
du. Yani, Anayasanın 91 itici maddesindeki olağan 
kanun hükmünde kararnamede nasıl ki baştan bir 
yetki kanunu söz konusudur, âdeta ona benzer bir 
yasal dayanak ve çerçeveyi bu şekilde, «Olağanüstü 
Hal Kanununa dayanarak durumun gerektirdiği ka
nun hükmünde kararnameler çıkarabilir» diyerek bu
nu sağlamış oluyordu; fakat bu deyim daha sonra çı
karılmıştır. Dolayısıyla bugünkü metin, yani «Duru
mun gerekli kıldığı konularda kanun hükmünde ka
rarname çıkarılabilir» deyimi yer almıştır. ÎBinaenaleyh ı 
bu konunun düzenlenmesi gerekecektir. Bu konu da, 
tabiî ki Anayasada bu haliyle yer aldığına göre, Ta
sarıda açıklığa kavuşturulabilecektir. 

Demin de söylediğim gibi, bunlar olağanüstü ha
lin gerekli kıldığı konular olduğuna göre, bunların 
sona ermesi ile beraber kararnamelerin de yürür
lüğü sona ermek gerekir. 

Nitekim, bazı konularda Tasarı, kanun hükmün
de kararnameler için açık düzenlemeler getirmiştir. 
7 nci madde, ağır ekonomik 'bunalımla ilgili olarak; 
9 uncu madde, para yükümlülüğü ile ilgili olarak bu 
konuları tespit etmektedir. Bu konuların yalnız bu ! 
iki hal ile sınırlı kalmaması, genel olarak olağanüstü j 
hallerdeki kanun hükmünde kararnamelerin düzen- | 
lenmesi, genel bir rejime kavuşturulması bu Tasarı- j 
da gerekli olmaktadır. j 

Nitekim, bunların sona ereceğine ilişkin olarak, ' 
örnek olarak Millî Koruma Kanunundaki hükmü j 
okumak isterim sizlere. Millî Koruma Kanununun 2 ; 
nci maddesi der ki : «Ücra vekilleri heyeti, fevkalade ! 

hallerin zuhuruna binaen bu Kanunla kendisine tevdi 
edilen vazife ve salâhiyetlerin ifa ve istimaline lüzum 
hâsıl olduğunu görünce, derhal kanunun tatbikine 

başlayarak keyfiyeti ilan ve Türkiye Büyük Millet 
Meclisine arz eder.» 

3 üncü maddesi de diyor ki : «Fevkalade halle
rin hitam bulduğu ve bu Kanun hükümlerinin tatbi
kine lüzum kalmadığı Hükümetçe kararlaştırılarak ilan 
ve Büyük Millet Meclisine arz edilir.» 

Demek ki, olağanüstü haller istisnaî olduğuna gö
re, bu olağanüstü hallerde kullanılan yetkiler de istis
naî bir nitelik taşımaktadır. Binaenaleyh bunların ha
yatiyetlerinin sona erişinin de bu şekilde düzenlenme
si gerekir. 

Kaldı ki, 91 inci madde bile, yani olağan kanun 
hükmünde kararnameleri düzenleyen 91 inci madde
nin dördüncü fıkrasında diyor ki : «Kanun hükmün
de kararnamelerin onaylanması sırasında yetkinin son 
bulduğu veya hangi süreye kadar devam ettiği de 
belirtilir.» Yani bunu Anayasa 91 inci maddesinde 
olağan kanun hükmünde kararnameler için dahi ka
bul etmiş ve açıklığa kavuşturmuştur. 

Özellikle benden evvel konuşan arkadaşlarım va
lilere verilen yetkilerin genişliğine değindiler. Ben 
bir noktayı bu konuda belirtmek isterim. Bunu Be
lediye Cezaları Kanunu Tasarısı görüşülürken de söy
lemeye çalıştım. 

Hükümetimizin bir uygulaması var; işe sondan 
başlıyor, yani Belediye Kanunu var, geldi; fakat Be
lediye Kanunundan bir ay evvel Belediye Cezaları 
Kanunu geliyor. Şimdi aynı şey burada da söz ko
nusu. Bildiğimiz kadar, Sayın Hükümet Temsilcisi 
bizi aydınlatabilir, yeni 'bir 11 İdaresi Kanunu hazır
lanmıştır veya hazırlanmaktadır, gelecek veya baş
ka bir biçimde çıkacak. 

İl İdaresi Kanunu, valilerin olağan dönemdeki yet
kilerini düzenleyen 'bir kanun. Biz, bugün, valilerin 
olağan dönemdeki yetkilerinin ne olacağını bilmeden 
olağanüstü yetkilerini düzenliyoruz. Binaenaleyh bu
rada mantıkî sıra önce İl İdaresi Kanunu çıkarıbp 
valilerin olağan yetkilerini tespit ettikten sonra, on
lara bu olağan yetkilere ek olarak vereceğimiz ola
ğanüstü yetkileri de bu Kanunda düzenlerdik; ama 
şimdi biz bir değerlendirme yaptığımız zaman mev
cut 5442 sayılı 11 İdaresi Kanununa göre yapmak du
rumundayız. Ona göre yaptığımız zaman bile, 5442 
sayılı Kanunda normal olarak valilere verilmiş olan 
yetkilerin 'bir kısmının bu maddelerde tekrarlandığı
nı görüyoruz. Bunun örneklerini Sayın Banaz verdiği 
için ben değinmiyorum; alma tekrarlar Vardır. 
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BAŞKAN — Sayın Tan süreniz doldu. Rica edi
yorum. 

TURGUT TAN — İzin verirseniz bir-iki dakika 
da sözlerimi bağlıyorum. 

BAŞKAN — Hay hay tabiî. 
TURGUT TAN — Oysa buradaki düzenlemelerin 

yalnızca olağanüstü yetkilerle sınırlı olması gerekir
di. 

Ta'biî Verilen diğer yetkiler konusunda, özellikle 
bakıyoruz 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (k) ben
di, «Zarurî ihtiyaç maddelerini yaparı, üreten, depo-
layan, nakleden, satan ticaret ve sanayi müesseseleri
ni lüzumu halinde kontrol etmek ve bu maddeleri stok 
eden, fahiş fiyatla satan, imalatını durduran veya 
yavaşlatan veya nakletmeyenler hakkında her türlü 
işlemi yapmak...» Ne demek her türlü işlemi yap
mak?... Bizim bu Kanunu çıkarmaktaki amacımız bu 
işlemlerin ne olduğunu söylemektir, yani bu durum
larda vali ne yapacaktır, bunu söylemek; ama biz bu
rada böyle bir toptan yetki vereceğiz; «her türlü iş
lemi yapmak...» Bunun açıklığa kavuşturulması ge
rekir; bu haliyle sakıncalıdır. 

Kaldı ki, bu yetki, dikkat ederseniz 1 numaralı 
bentte, tabiî afet ve tehlikeli salgın hastalıklar halin
de valilere verilen yetki. Oysa, şimdi okuduğum bent
teki yetkinin, ağır ekonomik bunalım halinde valilere 
verilen yetkilerden olması gerekirdi. Hüküm bunu 
gerektirmektedir. Keza 6 ncı maddenin ikinci bendi
nin (p) ve (h) fıkralarındaki düzenlemeler çok esnek
tir. Bakın : «Kamu düzenini veya kamu güvenliğini 
bozabileceği kanısını uyandıran kişileri gerekirse il sı
nırı dışına çıkarmak.» 

Buna karşılık, 29 uncu maddeye bakıyoruz, yani 
valinin bu (k) bendine göre tek başına yapabileceği... 
İfade çok geniş, «Kamu güvenliğini veya düzenini bo
zabileceği kanısını uyandırdı bende» diyerek bir kişi
yi il sınırına çıkarabiliyor, kendi başına. 

29 uncu maddeye geliyoruz. Çok daha sınırlandı
rılmış bir yetki, «Olağanüstü halin şiddet olaylarının 
yaygınlaşması ve kamu düzeninin ciddî şekilde bozul
ması sebepleriyle ilan edilmesi durumunda vali, tutum 
ve davranışları ve faaliyetleri ile Devletin, kamu dü
zeni ve kamu güvenliğini sağlaması konusunda nüfus 
ve etkinliğini tehlikeye düşüren...» Bu sınır dışına çı
karmayı İçişleri Bakanlığından onay alarak yapacak, 
yani daha geniş olanı, daha takdire bağlı olanı valiye 
veriyoruz, tek başına yapıyor, 29 uncu maddede de 
daha sınırlandırılmış olanı İçişleri Bakanının onayı 
ile yapıyor. Bunu anlamak mümkün değil. Ya bizim 

anlamadığımız bir anlam farkı var, o zaman madde
lerin düzenlenmesi sakat; ama bunun her halükârda 
açıklığa kavuşturulması gerekir. Keza hizmette yararlı 
olmayan personelin işine son vermek. 

«Durumun gerektirdiği tedbiri alır» diyor. Anaya
sanın temel hak ve hürriyetlerin sınırlanması ile ilgili 
15 inci maddesi, «durumun gerektirdiği ölçüde temel 
hak ve hürriyetlerin kullanılması kısmen veya tama
men durdurulabilir» diyor. Benzer hüküm Sıkıyönetim 
Kanununda var. Gerekçede de diyoruz ki, «Bu sıkı
yönetimden daha hafif bir durumdur; daha sıkıyö
netime gerek göstermeyen.» O halde verdiğiniz yet
kilerin de sıkıyönetimdekinden daha hafif olması ge
rekir. Oysa aynı yetkileri veriyoruz. Sıkıyönetim 
halinde verdiğimiz yetkilerin aynını burada veriyo
ruz. O halde burada 15 inci maddedeki durumun ge
rektirdiği ölçütüne uymayan bir durum var demek
tir. 

Son olarak iki noktaya değinerek sözümü bitir
mek istiyorum. Biri, 26 ncı maddedeki bütçe ödenek
leri konusu (Anayasa Komisyonumuzdan da bu ko
nuda görüş alınmıştır). 

163 üncü maddenin açıklığı karşısında bunu kabul 
eümek, Anayasaya uygun görmek mümkün değildir. 
Çünkü 163 üncü madde, «'Bakanlar Kuruluna kanun 
hükmünde kararname ile bütçede değişiklik yapmak 
yetkisi verilemez.» 

Şimdi denilebilir ki, bunlar olağanüstü kanun hük
münde kararnameler, fakat Anayasa koyucu olağan 
kanun hükmünde kararnamelerle, olağanüstü kanun 
hükmünde kararnameler arasında ayırım yapmak iste
diği zaman bunu ayırmıştır, özel hüküm getirmiştir, 
91 inci madde bunun açık hükmüdür, nitekim 91 inci 
maddede açıkça hangi hallerde okuyorum : «Ancak 
sıkıyönetim ve olağanüstü haller saklı kalmak üzere...» 
91 inci madde açıkça söylüyor : «Anayasanın ikinci 
kısmının birinci ve ikinci bölümlerinde yer alan te
mel haklar, kişi hakları ve ödevleri ile dördüncü bö
lümünde yer alan siyasî haklar ve ödevler kanun hük
münde kararnamelerle düzenlenemez.» Yani, normal 
kanun hükmünde kararnameler düzenleyemez, olağan
üstü kanun hükmünde kararnameler bu konuyu da 
düzenler. 

O halde, bu yazım biçimine, bu tekniğe uygun 
olarak Anayasa koyucunun eğer bunları istisna etmek 
niyeti var idiyse 163 üncü maddede olağanüstü hal
lerdeki kanun hükmünde kararnameler istisna olmak 
üzere Bakanlar Kurulunu kanun hükmünde karar-
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name ile bütçede değişiklik yapamaz demek gerekir
di ,bu düzenleme biçimi böyle olmak gerekirdi. 

Nihayet son bir nokta, bu noktaya Sayın Yarkın 
değindiler 30 uncu madde, yargı denetimini kapatan 
madde : 

Değerli arkadaşlar; 

İdarenin her türlü eylem ve işlemine karşı yargı 
yolu açıktır hükmünü getirdikten sonra, Anayasa han
gi halleri istisna ettiğini göstermiştir. Cumhurbaşka
nının tek başına yapacağı işlemler ile, Askerî Şûra
nın kararları. Ne yapabilirdiniz, burada eğer kapatıla
cak veya sınırlanacak bir şey varsa o da yürütmenin 
durdurulması yoludur. Nitekim, Anayasa 125 inci 
maddesinde sondan bir evvelki fıkrasında bunun için 
gerekli mekanizmayı öngörmüş : «Kanun, olağanüstü 
hallerde, sıkıyönetim, seferberlik ve savaş halinde ay
rıca millî güvenlik, kamu düzeni, genel sağlık ne
denleri ile yürütmenin durdurulması kararı verilmesi
ni sınırlayabilir.» Demek ki, sınır getirilebilecek bir 
nokta vardır, ama sınır getirilecek nokta iptal dava
sı yolunun kapatılması değildir. Nedir? Ancak yürüt
menin durdurulması kararı verilmesine sınır getirebilir
siniz, Anayasada öngörülen sınırlama, istisna ancak 
buna izin vermektedir. 

Binaenaleyh, 30 uncu maddedeki düzenleme, kal
dı ki valilere bu kadar geniş yetki tanıyorsunuz, ka
mu düzenini bozucu davranışlarda bulunacağı düşün
cesindeyim diyerek bir kişiyi sınır dışı edecek, bu 
kadar takdiri bir yetkiyi vereceksiniz, sonra da bü
tün yargı yolunu kapatacaksınız. Bakın Anayasada 
125 inci maddenin gerekçesi ne diyor : «İdarenin ey
lem ve işlemlerine karşı yargı yolunun açık olduğu il
kesi getirilmek suretiyle, hukuk devleti anlayışının zo
runlu unsuru vurgulanmaktadır.» Bu ilkeye o zaman 
aykırı hareket etmiş oluruz. 

Beni dinlediğiniz için teşekkür eder, saygılar su
narım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tan. 
Tasarının tümü üzerinde söz alan sayın üyeler 

konuşmalarını tamamladılar. 
Buyurun Sayın iğneciler. 

Yalnız bugünkü çalışma süremizin bitim saatini 
dikkat nazara alarak konuşmanızı rica edeceğim. Bu
yurun. 

MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLE
Rİ KOMİSYONU BAŞKANVEKILI ABDULLAH 
ASIM İĞNECİLER — Sayın Başkan, değerli arka
daşlarım; 

i Olağanüstü Hal Kanun Tasarısının Meclisimizin 
büyük ilgisine ve dikkatine mazhar olmasından ay
rıca Komisyon olarak kıvanç duymaktayız. Burada 

I konuşan bütün arkadaşlarımızın samimî dileklerini, 
temennilerini ve tenkitlerini dikkatle dinlemeye ça-

I lıştık. Umarım ki, burada vaktin müsaade ettiği nis-
I pette ve genel hatlarıyla yapacağımız açıklamalar pek 
I çok arkadaşımızın endişelerini giderecek ve rahatlata

cak durumda olacaktır. 
I Sayın arkadaşlar; 

Şimdi evvela Sayın Yarkın'ın tenkitlerinden baş-
I lamak istiyorum, sonraki tenkitler ve temenniler, gö

rüşler bazen birbiri içinde olduğu için bazılarını tek-
I rarlamayacağım ve burada izahına çalıştığım konula

rın dışında bazı hususlar olursa onları da, maddeler 
I geldiği zaman önerilerle beraber arz edeceğim. Her-
I halde bu Tasarı katkılarınızla daha da mükemmel 
I hale gelecektir, zaten amacımız da, budur. 

Efendim, şimdi bu bir sıkıyönetimdir teşhisine 
Komisyon olarak katılıyoruz, gerçekten bir sıkıyöne-

I timdir; ama bir sivil sıkıyönetimdir, askerî sıkıyöne
time ihtiyaç kalmaması endişesi Kanunun esprisine 
ve lafzında vardır. 

} Yalnız Sayın Yarkın dediler ki, öyle bir sivil sı
kıyönetim ve Olağanüstü Hal Kanunu ki, paralellik 
değil de, aynı düzeyde hükümler getirilmiş Sıkıyöne
tim Kanunuyla ve bir iki misal verdi, ben de onun 
verdiği misalle yetinmek isterim müsaadenizle. 

Mesela, bilhassa haklı olarak üzerinde durulan per
sonelin görevden uzaklaştırılması, işine son verilmesi 
keyfiyetinde ikisi de aynıdır dendi. Aslında aynıya 
yakın da olabilirdi, fakat ondan bir hayli geridir. 
Müsaadenizle onu açıklayayım; sıkıyönetim komu
tanlarının yetkisinde sıkıyönetim bölgesindeki bütün 
personel hakkında bu dediğiniz işlemleri, görevden 
uzaklaştırılmasını ve sıkıyönetim bölgesi dışına çıka
rılmayı ve de görevine son verme hükümlerini derpiş 
etmiş. Bizim bu Olağanüstü Hal Kanununda Silahlı 
Kuvvetleri, adlî teşkilatı, idarî yargı organlarını bu
nun dışında bırakmak suretiyle o sıkıyönetime naza
ran biraz daha geride gittiğini ve bunun bir sivil ta
rafı olduğunu vurgulamıştır. Bu itibarla, bunun aynı 
düzeyde olmadığını takdir edersiniz. 

Sayın arkadaşlar, 
Sonra şunu hemen ifade edeyim ki, gerçi yürüt-

I menin durdurulma kararı adlî mercilerce verilemeye
cek; ama adlî yol, adlî merciler, hak arama yolları 
elbette ki, daima açıktır, bu Kanunun her tarafında 
olsa da olmasa da bu hüküm Anayasada teminat al-

I tına alınmıştır. 
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Kaldı ki, böyle ahvalde olağanüstü halin ilan edil
mesini politikacıların oldu bittisine getirip birtakım 
parti menfaatlerini tezgâhladıkları bir durum olarak da 
mütalaa etmemek lazım gelir. Kaldı ki, bu teşkila
tın, Bakanlar Kurulunun başında ve bu kararı ala
cak merciin en başında Cumhurbaşkanı vardır ki, ta
rafsız bir üst makam ve mercidir. Onun dışında da 
bunlar daima Meclislere arz edilmek suretiyle değer
lendirilecektir ve de arz ettiğim gibi, adlî merciler 
yargı organlarına tabidir, bunların denetimi. 

Şimdi bir de valilere sıkıyönetim komutanlığına 
verilen muafiyetler tanınmıştır, işte iptal davasının 
açılamayacağı ve de şahsî kusurdan dava açılamaması 
konusu. Sayın üyelerimiz bunları incelediler, içinde 
pek çok yetkiler, pek çok sorumluluklar var, bir va
linin bunu yüklenmesi ve görevinin gereğini yapabil
mesi için bazı teminatlara da takdir buyurursunuz 
ihtiyacı vardır. Yarın bir kontrol ve denetim neticesi 
bir gıda maddesinin imha edilmesine karar vermesi 
veyahut bazı maddelerin il sınırları içine sokulmasını 
menetmesinin bir şahsî dava konusu olması da, ayrı
ca o valinin burada sayılan bütün yetkileri kullan
mamasına, onun çekingen olmasına sebep olur. 

Sayın arkadaşlar, 

Kaldı ki, biz bu Kanunla valilere yetki vermek 
için bu Kanunu çıkarmadık, bu Kanunun gereklerini 
yapabilmek için valilere yetki vermiş bulunuyoruz. Bu 
itibarla, bunu bu şekilde mütalaa etmek lazım. 

Sayın Orel'in çok vukuf ve emek mahsulü hazır
lamış olduğu konuşmasına teşekkür ediyoruz ve ora
daki Tasarıyı destekleyici mahiyetteki konuşmaları bu
rada tekrar etmek dstemiyoruz. 

Sayın Parlak, tabiî genellikle Tasarıyı desteklemek
le beraber «Bu kadar geniş yetkileri valiler kullana
cak; ama geçmiş devirlerde gördük ki, partilerin va
lisi olarak gelip gitmişlerdir. Bunlardan endişe ede
riz» derler. 

Evet, tabiî vali bu yetkilerini iyi kullanmazsa en
dişe edilir. Umarız ki, valilerin statüsü daha da bir 
partilerüstü durum kazanacak ve bu endişeler gerek 
meclislerimizde, gerek kamuoyunda büyük derecede 
izale edilecektir. Yalnız, «Bu yetkiler çoktur. Vali 
bunu kötüye kullanırsa ne yapacağız?.. Vatandaş fe
lakete sürüklenecek» derken sanki bu yetkiler aza
lırsa, vali de bunları kötüye kullanırsa zarar yok; 
ama bu yetkiler fazladır, çok zararlıdır gibi bir 
mana da çıkarmak istemiyorum. Yani, yetki az olsa 
dahi yetkinin kötüye kullanılması her zaman kötü
dür. Bunun hiçbir şekli terviç ve tasdik edilemez. 

Efendim; bazı arkadaşlarımız ve Sayın Parlak da 
bu meyanda «Ekonomik buhran vardır, derse, bir 
tenkit yapılırsa hemen hükümet buna sarılır, bunun 
için bir olağanüstü hal ilan eder, ettirir» gibi bir en
dişe var. Bu da sayın arkadaşlar, hiçbir akıllı hükü
metin başvuracağı bir durum değildir. Öyle bir buh
ranın olduğunu kabul etmek ve buna başvurmak o 
hükümetin biraz da başarısızlığının alametidir. Böyle 
bir şeyi kimse kabul etmez. Kaldı ki, hükümetlerin 
böyle bir teklifi getirmiş olması, başta Cumhurbaş
kanı ve Büyük Meclis olduğu halde herhalde çeşitli 
süzgeçlerden geçecektir. O da pek kolay işleyecek bir 
mekanizma değildir. 

Sayın arkadaşlarım; 
Sayın Komisyonumuzun değerli üyesi Sayın Ba-

naz'ın tenkit ve temennilerine gelince : «Efendim, 
hem valiye Olağanüstü Hal Kanunuyla yetki veriyo
ruz, hem de bazı durumlarda devreden çıkarıyoruz» 
dediler. 

Sayın arkadaşlar; 

Öyle ahval olabilir ki, vali il sınırları içindeki im
kânlarının dışına çıkan imkânlar isteyebilir. Büyük 
bir sel felaketinin oradaki devletin, mesela Devlet Su 
İşlerinin bir şube müdürlüğünün imkânları, hatta böl
ge müdürlüğünün imkânlarıyla da karşılanmayabilir. 
Onu pekâlâ, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünü me
mur etmek, bütün imkânlarını orada teksif etmek 
suretiyle bunu başarmasını ve bunu görevlendirmek 
mümkündür. Bu demek değildir ki, vali bu işlerle hiç
bir zaman ilgilenmeyecek, bu ondan da «Neler yap
tınız?..» diye sormayacak manasına almıyoruz. 

Efendim, «Bu denetimler zaten bazı kanunlarda 
vardır; Belediye Kanununda, Hıfzıssıhha Kanununda... 
Bunları burada gıda maddeleri, kahvehaneler, barlar, 
cafe chantant'ların kontrolü; bunlara ne lüzum var?..» 
gibi mütalaa da buyurdular. Gerçi o kanunlarımızda 
ifade edildiği gibi vardır; ancak buradaki denetim
lerin bazı ağır müeyyideleri vardır. Vali resen mah
keme kararı olmadan da bazı gıda maddeleriniv imha 
edecek, il sınırları içine bilfarz girmesini yasaklaya
cak. Bu denetimleri o fiilî icraatıyla bağdaştırmak la
zımdır ki, daha fazla mana ifade edebilsin. 

Şimdi çok önemli bir konu olan, olağanüstü hal
lerde askerin istimali geliyor. Bu tabiî fevkalade ha
lin daha da ağır bir şeklidir, olağanüstü halin. Bura
da dediler ki, «11 idaresi Kanunu bundan daha iyi 
bir mekanizmaya sahipti. İlde zabıta kuvvetleri yet
mediği zaman vali oradaki askerî birlikten yardım is
ter ve gereği süratle yapılırdı. Şimdi çok dolambaçlı 
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bir yol izlenmiş. Orada askerî birlik dururken il için
deki zabıta kuvveti yetmediği takdirde (Polis, jan
darma) civar ilden bölgedeki zabıtayı da isteyecek, 
ondan sonra askerî birliğe başvuracak.» 

Sayın arkadaşlar; 

il- idaresi Kanunu hatırlayacağınız üzere 1949 yı
lında çıkarılmıştır ve vali böyle bir yetkiyle teçhiz 
edilmiştir. O zaman zabıtayı düşünecek olursanız, po
lis kuvveti hemen hemen pek az ilçelerimizde mev
cut, hiçbir aracı, vasıtası olmayan bir kuruluş. Jan
darma Teşkilatının da fazlaca gücü olduğu ve de mo
dern araçlarla teçhiz edildiğini o zaman için söyle
mek mümkün değildir. Bugün zabıta, polis ve jan
darma fevkalade iyi teçhiz edilmiştir. Hatırlarınızda 
olacağı üzere iki seneden beri verdiğimiz tahsisatlar, 
hatta Bütçenin dışında geçen sene içişleri Bakanlığı
nın almış olduğu 16 milyar liralık yardım zabıta
nın güçlendirilmesi, modern araçlarla teçhiz edilmesi 
ve de hadiselere etkin şekilde müdahale etmesi için 
yapılmıştır. Geçen sene bir de Çevik Kuvvet Ka
nunu çıkartmak suretiyle civar illerdeki zabıtayı sü
ratle vaka mahalline çekmek imkânımız olmuştur. Bu 
itibarla, askerî güce hemen hemen ihtiyaç kalmamış
tır, kalmaması da şayanı temennidir. Bu işin zabıta 
yönüyle izahı. 

Diğer hususa gelince : Türk Silahlı Kuvvetlerini 
böyle olağanüstü hallerde el altında hemen kullanı
lacak bir kuvvet olması, müracaatı bugüne kadar da 
dyi sonuç vermemiştir sayın arkadaşlar. Şöyle ki : 
Bir defa Türk Silahlı Kuvvetlerinin eğitim sistemi 
yurt savunmasına, büyük hadiselere, büyük isyanlar
la ilgili harekâtta kullanmaya elverişlidir. Büyük şe
hirlerde bu kuvvetlerden istifade etmek son derece 
zor olduğu tatbikattan, yaptığımız deneylerden de 
anlaşılmıştır. Bu itibarla, biz askere müracaatı en son 
çare olarak düşünmüşüzdür. Kanundaki getirilen mad
de de bu istikamette düzenlenmiştir. Sonra güçlü ida
reler ve güçlü devletler zabıta olaylarıyla ilgili ko
nularda hemen hemen askere hiç müracaat etmez
ler. Bu bir idarenin gücünü, idarenin sağlıklı oldu
ğunun da bir delilidir. Bu itibarla, biz böyle biraz do
lambaçlı yollarla gitmiş olarak görünmemize rağmen 
askere müracaatı en son bir çare olarak mütalaa et
tik. Onun için bu Olağanüstü Hal Kanununun dü
zenlenmesi bu şekilde belki şimdi yadırganabilir. Tah
min ederim ki, bu verdiğim açıklama sizleri memnun 
etmiştir, doyurucu olmuştur. 

Efendim, Sayın Devrimsel arkadaşımız da tabiî 
gayet ciddî şekilde konunun üzerine eğilmişler ve ba

zı temenni ve tenkitlerini sıraladılar. Şimdi endişe ola
rak «Sarî hastalıklar, bulaşıcı hastalıklar nedir?.. Bu
nun bir tanımının yapılması gerekmez mi?.. Tabiî afet
ler nedir?.. Bunu bir sıralamak icap etmez mi?..» bu
yurdular. 

Efendim; kanımca bunlar artık Türkiye'de belli 
olan olaylardır. Yani hiçbir hükümet tasavvur edi
lebilir mi ki, bir zatürree vakasını, bir köyde çıkan 
üç - beş vakayı bahane ederek Olağanüstü Hal Kanu
nunu sağlık sebebiyle ilana yeltensin. Böyle bir şey 
mümkün değildir ve o hükümetleri, o iktidarları zor 
duruma, düşürür. Böyle olduğu gibi bir köyde yıldı
rım düşerek birkaç evin tahribine sebep olan bir ta
biî hadisenin de bir tabiî afet olarak mütalaa edilme
yeceğini takdir buyurursunuz. Onun için bu konuda 
fazla bir izahat vermek istemiyorum; endişe edilme
mesini istirham ediyoruz Komisyon olarak. Her za
man ifade ettiğimiz gibi, bu Olağanüstü Hal Kanu
nunun Meclislere hemen intikal edeceği, ayrıca dene
timden geçeceği, uzayacağı, kısalacağı vesaire gibi hu
suslar da elbette bunun ayrıca teminatlarıdır. Tabiî 
maddelere geçmediğimiz için bunlara uzun bir cevap 
vermeyi şimdilik fazla addediyorum. 

Şimdi, Olağanüstü Hal Kanunu dolayısıyla vali
lere verilen yetkilerin çok olduğu, bazı kimselerin gö
revden uzaklaştırılacağı, iki dudağın arasındaki bir 
emrin, 20 - 25 senelik bir memurun görevine son ver
mesinin son derece ağır olduğu teorik olarak müta
laa edilebilir ve düşünülebilir. Ancak, mahkeme hu
zuruna gitsin, şu olsun, bu olsun deniliyor. 

Unutmamak lazımdır ki, 12 Eylül'den evvel bilhas
sa mahallî idarelerde, belediyelerde militanların, işçi
lerin neler yapmış olduğunu, en büyük anarşi kay
naklarının, bölücü kaynakların oralarda yuvalandığı
nı ve buna da hiçbir çare düşünülemediğini, her tür
lü mekanizmamız mevcut olduğu halde düşünürsek, 
bunu fazla görrnemek lazımdır. Çünkü bu Kanun, 20 -
25 seneden beri çekilen ıstırapların bir mahsulüdür, 
edinilen deneylerin getirmiş olduğu bir yasadır. Bu 
itibarla bunları endişesiz kabul edilmesini istirham 
ederim. 

Efendim, şimdi Sayın Tan'ın, sanıyorum ki, bu 
Kanun Tasarısıyla ilgili maddelerde bazı önerileri de 
olacaktır; onları o zaman beraberce değerlendirmeye 
çalışacağız. Yalnız, ağır ekonomik krizlerde valiye bir 
görev verilmediği, bunun neler olduğunun bilinmesi 
lazım geldiği şeklinde bazı mütalaalar var; sanırım 
bu mütalaaların bir kısmına Sayın Banaz da katıldı
lar; bilemiyorum, eğer yanlışsa özür dilerim. Ağır 
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ekonomik krizlerde valinin çok fazla bir tedbiri söz-
konusu değildir, bu yurt çapında olan bir tedbirdir. 
Bu itibarla Bakanlar Kurulu tarafından alınacak; o 
il'e isabet eden kısmını da elbette ki, vali uygulaya
caktır. Yani ağır ekonomik krizi bir il, hatta bir böl
ge olarak mütalaa etmek pek zordur; bütün Türkiye' 
ye şamil olacaktır. 

Bugünlük cevaplarımız bundan ibaret olacaktır; 
saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın İğneciler. 

Değerli üyeler; 
Tasarının tümü üzerindeki görüşmeler tamamlan

mıştır. Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Değerli üyeler; 
Yarın Tasannın 1 inci maddesinden itibaren gö

rüşmeye başlayacağız. 25 Ağustos 1983 Perşembe sa
at 14.00'te toplanmak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 18.55 
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DANIŞMA MECLİSİ 
GÜNDEMİ 

151 inci BİRLEŞİM 

24 Ağustos 1983 Çarşamba 

Saat : 14.00 

1. BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SU 
NUŞLARI 

2. SEÇİM 

3. OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

4. KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE 
KOMİSYONLARDAN GELEN t$LER 

(1) 5 Haziran 1935 Tarihli ve 2762 Sayılı Vakıf
lar Kanununun 27 nci Maddesine Bir Fıkra Eklenme
sine ve 29 uncu Maddesinin Değiştirilmesine Dair 
Kanun Tasarısı ve Malî tşler Komisyonu Raporu. 
(1/581) es. Savısı : 501) (Dağıtma tarihi : 27.7:1983) 

(2) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun Ba
zı Maddelerinin Değiştirilmesi, Bazı Maddelerinin 
Kaldırılması ve Bu Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesi 
Hakkında 2670 Sayılı Kanunun 44 üncü Maddesinin 
Değiştirilmesine tlişkin Kanun Tasarısı ve Bütçe -
Plan Komisyonu Raporu. (1/733) (S. Sayısı : 535) 
(Dağıtma tarihi : 11.8.1983) 

(3) Telli KIRAN'a Vatanî Hizmet Tertibinden 
Aylık Bağlanması Hakkında Kanun Tasarısı ve Büt
çe Plan Komisyonu Raporu. (1/750) (S. Sayısı : 537) 
(Dağıtma tarihi : 15.8.1983) 

(4) Zülfiye GÜRLER'e Vatanî Hizmet Tertibin
den Aylık Bağlanması Hakkında Kanun Tasarısı ve 
Bütçe - Plan Komisyonu Raporu. (1/749) (S. Sayısı : 
538) (Dağıtma tarihi : 15.8.1983) 

ı(5) Olağanüstü Hal Kanunu Tasarısı ve Adalet 
Anayasa, Malî tşler, tktisadî tşler, Sağlık ve Sosyal tş
ler, Tarım ve Orman, Köy tşleri ve Kooperatifler. 
Millî Eğitim, Bayındırlık, Ulaştırma, tmar ve tskân, 
Turizm ve Tanıtma ve Millî Savunma, içişleri ve 
Dışişleri komisyonları raporları. (1/589) (S. Sayısı : 
484) (Dağıtma tarihi : 23.6.1983) 

'(6) Ödeme Güçlüğü İçinde Bulunan Bankerlerin 
İşlemleri Hakkında 35 Sayılı Kanun Hükmünde Ka
rarname ile aynı Kararnamenin Değiştirilmesine ve 
Bu Kararnameye Bazı Maddeler Eklenmesine Dair 
37, 38, 39, 40, 42, 43, 45, 48, 50,52 ve 53 Sayılı Ka
nun Hükmünde Kararnameler ve Malî İşler Komis

yonu Raporu. (1/129, 1/146, 1/187, 1/446, 1/457, 
1/466, 1/472, 1/487, 1/540, 1/577, 1/59İ, 1/611) (S. 
Sayısı : 530) (Dağıtma tarihi : 16.8.1983) 

(7) 13.6.1945 Tarihli ve 4759 Sayılı İller Banka
sı Kanununun 3 üncü Maddesinin Değişik (A) Fık
rası ile 7 nci Maddesinin (B) Fıkrasının ve 14 üncü 
Maddesinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Geçici 
Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Hükmünde Ka
rarname ve Bayındırlık, Ulaştırma, İmar ve İskân, 
Turizm ve.Tanıtma Komisyonu Raporu. (1/736) (S. 
Sayısı : 540) (Dağıtma tarihi : 16.8.1983) 

(8) Taşınmaz Mal Zilyetliğine Yapılan Tecavüz
lerin önlenmesi Hakkında Kanun tasarısı ve Ada
let ve Millî Savunma. İçişleri ve Dışişleri komisyon 
lan raporları. (1/554) (S Sayısı : 343) (Dağıtma ta 
rihi : 25.2.1983) 

(9) Özel Eğitime Muhtaç Çocuklar Kanunu Ta
sarısı ve Sağlık ve Sosyal tşler. Bütçe - Plan ve Mil
lî Eğitim komisyonları raporları. (1/567) (S. Sayısı : 
350) (Dağıtma tarihi : 15.3.1983) 

(10) 8.7.1981 Tarihli ve 2487 Sayılı Toplu Konut 
Kanununun 8 inci Maddesinin Değiştirilmesi Hak
kında Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, Ulaştırma, tmar 
ve tskân. Turizm ve Tanıtma Komisyonu Raporu 
(1/615) (S. Sayısı : 352) (Dağıtma tarihi : 22.3.1983) 

(11) 3 Haziran 1938 Tarihli ve 2423 Sayılı Ma
arif Vekâletine Bağlı Ertik Okulları Mütedavil Ser 
mayesi Hakkında Kanun ile Bu Kanunda Değişiklik 
Yapan 6 Temmuz 1962 Tarihli ve 69, 28 Aralık 1982 
Tarihli ve 2768 sayılı Kanunların Başlıklarında ve 
Metinlerinde Geçen Deyimlerin Değiştirilmesi Hak
kında Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim Komisyonu 
Raporu. (1/627) (S. Sayısı : 356) (Dağıtma tarihi : 
23.3.1983) 

{12) Danışma Meclisi Üyesi Erdoğan BAYIK'ın 
Vasama Dokunulmazlığı Hakkında Başbakanlık Tez
keresi ve Danışma Meclisi Anayasa ve Adalet Karma 
Komisyonu Raporu. (3/391) (S. Sayısı 366) (Dağıtma 
tarihi 31.3.1983) 
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(13) 29.5.1973 Tarih ve 1734 Sayılı Yem Kanunu
nun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun 
Tasarısı ve Adalet, Tarım ve Orman, Köy İşleri ve 
Kooperatifler komisyonları raporları. (1/606) (S. Sayı
sı : 368) (Dağıtma tarihi : 31.3.1983) 

(14) 21.2.1967 Tarih ve 969 Sayılı Tarım Ba
kanlığı Ziraat işleri Genel Müdürlüğü ile Ziraî Mü . 
cadele ve Ziraî Karantina Genel Müdürlüğüne Bağlı 
Kurum - Okul ve Kuruluşlara Döner Sermaye Veril 
mesi Hakkında Kanunun Adının ve 1 inci Maddesinin 
Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Bütçe 
Plan ve Tarım ve Orman, Köy İşleri ve Kooperatifler 
komisyonları raporları. (1/594) (S. Sayısı : 369) (Da 
ğıtma tarihi : 31.3.1983) 

(15) Tahsıil Edilemeyen Hazine Alacaklarının Si
linmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Malî tşler ve 
Bütçe - Plan komisyonları raporları. (1/497) (S. Sa
yısı : 371) (Dağıtma tarihi : 7.4.1983) 

(16) Karayolu Taşıma Kanunu Tasarısı ve Millî 
Savunma, içişleri ve Dışişleri, Adalet ve Bayındırlık. 
Ulaştırma, tmar ve tskân, Turizm ve Tanıtma ko
misyonları raporları. (1/62) (S, Sayısı : 370) (Dağıt 
ma tarihi : 8.4.1983) 

(17) 2.6.1941 Tarihli ve 4060 Sayılı Yüzde Beş 
Faizli Hazine Tahvilleri ihracına Dair Kanun ile Ek 
ve Değişikliklerinin Yürürlükten Kaldırılması Hak 
kında Kanun Tasarısı ve Malî tşler Komisyonu Ra 
poru. (1/631) (S. Sayısı : 376) (Dağıtma tarihi 
12.4.1983) 

(18) Danışma Meclisi Üyesi Selçuk KANTARCI-
OĞLU'nun Yasama Dokunulmazlığı Hakkında Baş 
bakanlık Tezkeresi ve Danışma Meclisi Anayasa ve 
Adalet Komisyonu Raporu. (3/491) (S. Sayısı 377) 
{Dağıtma tarihi : 13.4.1983) 

(19) 26.10.1963 Tarih ve 357 Sayılı Askerî Hâ
kimler Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilme
sine ve Bu Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesine iliş 
kin Kanun Tasarısı ile 26 Ekim 1983 Tarihli ve 357 
Sayılı Askerî Hâkimler Kanununun 2 nci Maddesi 
nin Birinci Fıkrasının (İD) Bendinin Değiştirilmesine 
tlişkip Kanun Tasarısı ve Adalet ve Millî Savunma. 
içişleri ve Dışişleri komisyonları raporları. (1/593. 
1/618) (S. Sayısı : 378) (Dağıtma tarihi : 15.4.1983) 

(20) 10.4.1967 Tarihli ve 852 Sayılı Başbakanlık 
Basımevi Döner Sermaye işletmesi Kuruluşu Hakkın 
da Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Daiı 
Kanun Tasarısı ve Bütçe - Plan Komisyonu Rapo 
ru. (1/641) (S. Sayısı : 382) (Dağıtma tarihi : 15.4.1983j 

(21) 647 Sayılı Cezaların infazı Hakkında Kanu
nun Ek Birinci Maddesine 17.3.1982 Tarih ve 2683 
Sayılı Kanunla Eklenen tkinci Fıkrasının Değiştiril
mesine Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu 
Raporu. (1/645) (S. Sayısı : 384) (Dağıtma tarihi : 
18.4.1983) 

(22) 'îpekoöcekçiîiği Kanunu Tasarısı ve Adalet, 
Tarım ve Orman, Köy IşJeri ve Kooperatifler ko
misyondan raporları. (1/580) (S. Sayısı : 389) (Dağıt
ma tarihi : 26.4.1983) 

(23) 5434 Sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununa 
Bir Ek Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Ta
sarısı ve Sağlık ve Sosyal tşler ve Bütçe - Plan ko
misyonları raporları. (1/588) (S. Sayısı : 399) (Dağıt
ma tarihi : 17.5.1983) 

(24) il 7.7.1972 Tarihli ve 1612 Sayılı Yüksek As
kerî Şûra'nın Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanu
nun Bir Maddesinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun 
Tasarısı ve Millî Savunma, içişleri ve Dışişleri Ko
misyonu Raporu. (1/676) (S. Sayısı : 401) (Dağıtma 
rarihi : 18.5.1983) 

(25) 29.6.1965 Tarihli ve 6762 Sayılı Türk Ticaret 
Kanununun 1264 üncü Maddesinin Üçüncü Fıkrası 
ile 1404 ve 1406 ncı Maddelerinin Değiştirilmesi Hak
kında Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, Ulaştırma, tmar 
ve tskân, Turizm ve Tanıtma Komisyonu Raporu. 
Tl/668) (S. Sayısı : 411) (Dağıtma tarihi : 25.5.1983) 

(26) 8.6.1949 Tarihli ve 5434 Sayılı T.C. Emekli 
Sandığı Kanununun 12 nci Maddesinin II işaretli 
Fıkrasına (o) Bendinin Eklenmesine Dair Kanun Ta
sarısı ve Bütçe-Plan Komisyonu Raporu. (1/559) (S. 
Sayısı : 414) (Dağıtma tarihi • 25.5.1983) 

(27) 9.5.1958 Tarihli ve 7116 Sayılı İmar ve İs
kân Bakanlığı Kuruluş ve Vazifeleri Hakkında Ka
nunun Ek 1 inci Maddesinin Değiştirilmesi Hakkın-
ia Kanun Tasarısı ve Bütçe - Plan, Millî Savunma, 
İçişleri ve Dışişleri ve Bayındırlık, Ulaştırma, İmar 
ve tskân, Turizm ve Tanıtma komisyonları raporla
rı. (1/625) (S. Sayısı : 444) (Dağıtma tarihi : 3.6.1983) 

(28) 14.7.1965 Tarihli ve 657 Saydı Devlet Me
murları Kanununa 1327 Sayılı Kanunla Eklenen ve 
1897 Sayılı Kanun ile Değiştirilen Ek 2 nci Madde
nin (c) Fıkrasının Değiştirilmesi Hakkında Kanun 
Tasarısı ve Bütçe - Plan Komisyonu Raporu. (1/664) 
(S. Sayısı : 464) (Dağıtma tarihi : 6.6.1983) 

(29) Türkiye'de Öğrenim Gören Yabancı Uyruk
lu öğrencilere tlişkin Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim 
Komisyonu Raporu. (1/685) (S. Sayısı : 471) (Dağıt
ma tarihi : 9.6.1983) 



Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Milli 
Savunma, İçişleri ve Dışişleri Komisyonu Raporu. 
(1/673) (S. Sayısı : 489) (Dağıtma tarihi : 28.6.1983) 

(41) Hizmet ve Seyis Erleri Hakkında Kanun 
Tasarısı ve Millî Savunma, İçişleri ve Dışişleri Ko
misyonu Raporu. (1/703) (S. Sayısı : 488) (Dağıtma 
tarihi : 20.7.1983) 

(42) 23.4.1981 Tarihli ve 2543 Sayılı Yurt Dışın
da Görevli Personele Nakdî Tazminat Verilmesi ve 
Aylık Bağlanması Hakkında Kanunun Birinci Mad
desine Bir Fıkra Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı 
ve Millî Savunma, İçişleri ve Dışişleri Komisyonu 
Raporu. (1/684) (S. Sayısı : 494) (Dağıtma tarihi : 
20.7.1983) 
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(30) Yalbancı Dil Eğitim ve Öğretim Kanunu Ta
sarısı ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu. (1/702) 
(S. Sayısı: 467) (Dağıtma tarihi: 13.6.1983) 

(31) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 31 
inci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Ka
nun Tasarısı ve Millî Savunma, İçişleri ve Dışişleri; 
Adalet komisyonları raporları. (1 /649) (S. Sayısı: 468) 
Dağıtma tarihi: 13.6.1983) 

(32) 17.7.1964 Tarihli ve 506 Sayılı Sosyal Sigor
talar Kanununa İki Geçici Madde Eklenmesine Dair 
Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu 
Raporu. (1/675) (S. Sayısı : 469) (Dağıtma tarihi : 
13.6.1983) 

(33) Tüfk Sivil Havacılık Kanunu Tasarısı ve 
Malî İşler, Adalet, Millî Savunma, İçişleri ve Dışişleri, 
Bayındırlık, Ulaştırma, İmar ve İskân, Turizm ve Ta
nıtma komisyonları raporları. (1/586) (S. Sayısı : 
470) (Dağıtma tarihi : 13.6.1983) 

(34) Çırak, Kalfa ve Ustalık Kanunu Tasarısı 
ve Sağlık ve Sosyal işler, Adalet, Malî işler ve Millî 
Eğitim komisyonları raporları. (1/579) (S. Sayısı : 
387) (Dağıtma tarihi : 25.4.1983) 

(35) Dünya, Olimpiyat ve Avrupa Şampiyonluğu 
Kazanmış Sporculara ve Bunların Ailelerine Aylık 
Bağlanması Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim 
Komisyonu Raporu. (1/691) (S. Sayısı : 480) (Dağıt
ma tarihi : 23.6.1983) 

(36) Devlet Memurluğuna Giriş Sınav Fonu Ka
nunu Tasarısı ve Bütçe - Plan Komisyonu Raporu. 
(1/650) (S. Sayısı : 481) (Dağıtma tarihi : 23.6.1983) 

(37) 18 Ağustos 1981 Tarihli ve 2507 Sayılı De
nizcilik Yüksekokulu Kanununun Üçüncü Maddesi ile 
8 inci Maddesinin İkinci Fıkrasının Değiştirilmesine 
Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve Millî Savun
ma, İçişleri ve Dışişleri komisyonları raporları. (1/609) 
(S. Sayısı : 485) (Dağıtma tarihi : 23.6.1983) 

ı(38) 5.1J1961 Tarih ve 222 Sayılı İlköğretim ve 
Eğitim Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi. 
Bazı Maddelerinin Kaldırılması ile Bu Kanuna Üç 
Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Millî 
Eğitim Komisyonu Raporu. (1/681) (S. Sayısı : 486) 
(Dağıtma tarihi : 23.6.1983) 

(39) 765 Sayılı Türk Ceza Kanununun IBazı Mad
delerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı ve 
Adalet Komisyonu Raporu. (1/700) (S. Sayısı : 482) 
(Dağıtma tarihi : 28.6.1983) 

X (40) Türkiye Cumhuriyeti ile Avusturya 
Cumhuriyeti Arasındaki Sosyal Güvenlik Anlaşması 
nın İdarî Tatbikatına Ait Anlaşmanın Onaylanmasının 

X (43) Türkiye Cumhuriyeti ile Tunus Cumhu
riyeti Arasında Hukukî ve Ticarî Konularda Adlî 
Kararların Tanınması ve Yerine Getirilmesine ilişkin 
Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma, içişleri ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu. (1/665) (S. Sayısı : 490) 
(Dağıtma tarihi : 21.7.1983) 

(46) Topraksu Genel Müdürlüğü Yatırımları 
Geri ödeme Kanunu Tasarısı ve Bütçe - Plan ve Ta
rım ve Orman, Köy işleri ve Kooperatifler komis
yonları raporları. (1/677) (S. Sayısı : 496) (Dağıtma 
tarihi: 21.7.1983) 

(47) Danışma Meclisi Üyesi Abdullah AsımlĞ-
NEClLER'in Yasama Dokunulmazlığı Hakkında Baş
bakanlık Tezkeresi ve Danışma Meclisi Anayasa ve 
Adalet Karma Komisyonu Raporu. (3/578) (S. Sa
yısı : 497) (Dağıtma tarihi : 21.7.1983) 

X (48) Türkiye Cumhuriyeti ile Avusturya 
Cumhuriyeti Arasında Sosyal Güvenlik Hakkında An
laşma ve Eki Nihaî Protokolün Onaylanmasının Uy-

X (44) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile italya 
Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Deniz ve Hava Ta
şımacılığından Sağlanan Gelirlerin Çifte Vergilendiril
mesini önleme Anlaşmasının Onaylanmasına Dair 
Kanun Tasarısı ve Millî Savunma, İçişleri ve Dışişle
ri Komisyonu Raporu. (1/660) (S. Sayısı : 491) (Da
ğıtma tarihi : 21.7.1983) 

(45) 17 Aralık 1962 Tarihli ve 128 Sayılı Muvaz
zaf Subay ve Askerî Memurlara Verilecek Elbise ve 
Teçhizat Hakkında 4608 Sayılı Kanuna Ek Kanunun 
Birinci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında 
Kanun Tasarısı ve Millî Savunma, içişleri ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu. (1/689) (S. Sayısı : 495) Pağıt-
ma tarihi: 21.7.1983) 



gun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Sa
vunma, İçişleri ve Dışişleri Komisyonu Raporu. 
(1/647) (S. Sayısı : 492) (Dağıtma tarihi : 22.7.1983) 

!(49) 22.4.1341 Tarihli ve 657 Sayılı Harita tMüdi-
riyeti Umumiyesi Kanununun Adının Değiştirilmesine 
Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma, İçişleri ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu. (1/739) (S. Sayısı : 505) 
(Dağıtma tarihi : 27.7.1983) 

;(50) 4 Ocak 1961 Tarihli ve 211 Sayılı Türk Silah
lı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun Değişik 87 nci 
Maddesinin. Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı 
ve Millî Savunma, İçişleri ve Dışişleri Komisyonu 
Raporu. (1/718) (S. Sayısı : 506) (Dağıtma -tarihi : 
27.7.1983) 

(51) 21.6.1922 Tarihli ve 1111 Sayılı Askerlik Ka
nununun Değişik 35 inci Maddesine Bir Fıkra Eklen
mesine İlişkin Kanun Tasarısı ve Millî Savunma, iç
işleri ve Dışişleri Komisyonu Raporu. (1/694) (S. Sa
yısı : 508) (Dağıtma tarihi : 27.7.1983) 

(52) Tahsil Edilmeyen Hazine Alacaklarının Si
linmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Malî tşler; Büt 
çe - Plan komisyonları raporları. (1/674) (S. Sayısı : 
509) (Dağıtma tarihi : 27.7.1983) 

(53) 4.7.1972 Tarihli ve 1602 Sayılı Askerî Yük
sek İdare Mahkemesi Kanununun 82 nci Maddesinin 
Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Tasarısı 
ve Millî Savunma, İçişleri ve Dışişleri Komisyonu 
Raporu. (1/731) (S. Sayısı : 510) (Dağıtma tarihi : 
27.7.1983) 

(54) Yabancı IDeniz Kuruluşlarının Acentelik Hiz
metlerinin Yürütülmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve 
Bayındırlık, Ulaştırma, İmar ve iskân, Turizm ve Ta
nıtma Komisyonu Raporu. (1/692) (S. Sayısı : 511) 
(Dağıtma tarihi : 27.7.1983) 

X ı(55) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İran 
islam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hava Ulaştır
masına Dair 20 Ekim 1982 Tarihli Anlaşmanın Onay
lanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Ta
sarısı ve Millî Savunma, içişleri ve Dışişleri Komis
yonu Raporu. (1/720) (S. Sayısı : 512) (Dağıtma 
tarihi : 27.7.1983) 

(56) Yaygın Eğitim Koordinasyon ve İşbirliği Ka
nunu Tasarısı ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu. 
(1/705) (S. Sayısı : 513) (Dağıtma tarihi : 27.7.1983) 

(57) 8.6.1949 Tarihli ve 5434 Sayılı T.C. Emekli 
Sandığı Kanununa Bir Ek Geçici Madde Eklenmesi 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Savunma, içişleri 

ve Dışişleri; Bütçe - Plan komisyonları raporları. 
(1/723) (S. Sayısı : 515) (Dağıtma tarihi : 27.7.1983) 

(58) 8.6.1949 Tarihli ve 5434 Sayılı T.C. Emekli 
Sandığı Kanununun 100 üncü Maddesinin Değiştiril
mesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Bütçe - Plan Ko
misyonu Raporu. (1/662) (S. Sayısı : 516) (Dağıtma 
tarihi : 27.7.1983) 

1(59) 19.3.1969 Tarihli ve 1136 Sayılı Avukatlık 
Kanununun Bazı -Maddelerinin Değiştirilmesi Hak
kında Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu. 
(1/682) (S. Sayısı : 519) (Dağıtma tarihi : 27.7.1983) 

(60) İMill Savunma Yükümlülüğü Kanunu Tasarısı 
ve Adalet, Millî Savunma, İçişleri ve Dışişleri ko
misyonları raporları. (1/661) (S. Sayısı : 514) (Dağıt
ma tarihi : 2.8.1983) 

1(61) Arıcılık Kanunu Tasarısı ve Adalet; Tarım 
ve Orman, Köy İşleri ve Kooperatifler komisyonları 
raporları. (1/608) (S. Sayısı : 521) (Dağıtma tarihi : 
2.8.1983) 

(62) Merkezî Nüfus İdaresi Sistemi Hakkında Ka
nun Tasarısı ve Adalet; Bütçe - Plan; Millî Savunma, 
içişleri ve Dışişleri komisyonları raporları. (1/671) 
(S. Sayısı : 522) (Dağıtma tarihi : 2.8.1983) 

(63) 1984 Yılı için Bir Geçiş Programı Hazırlan
ması Hakkında Kanun Tasarısı ve Bütçe - Plan Ko
misyonu Raporu. (1/738) (S. Sayısı : 526) (Dağıtma 
tarihi : 4.8.1983) 

(64) 8.6.1949 Tarihli ve 5434 sayılı T. C. Emekli 
Sandığı Kanununun Bazı Madde ve Fıkralarının De
ğiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Bütçe - Plan 
Komisyonu Raporu. (1/616) (S. Sayısı : 529) (Dağıt
ma tarihi : 4.8.1983) 

X '(65) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ma
lezya Hükümeti Arasında Hava Ulaştırmasına Dair 13 
Mayıs 1983 Tarihli Anlaşmanın Onaylanmasının Uy» 
gun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Sa
vunma, İçişleri ve Dışişleri Komisyonu Raporu. 
(1/732) (S. Sayısı : 533) (Dağıtma tarihi : 11.8.1983) 

(66) Resmî Gazetede Yayımlanacak Olan Yönet
meliklere İlişkin Kanun Tasarısı ve Adalet Komis
yonu Raporu. (1/713) (S. Sayısı : 531) (Dağıtma ta
rihi : 15.8.1983) 

X (67) 18 Nisan 1961 Tarihli Diplomatik İliş
kiler Hakkında Viyana Sözleşmesine Katılmamızın Uy
gun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Sa
vunma, içişleri ve Dışişleri Komisyonu Raporu. 
(1/741) (S. Sayısı : 534) (Dağıtma tarihi : 15.8.1983) 

(X) Açık Oylama 



(68) 8.6.1949 Tarihli ve 5434 Sayılı T. C. Emekli 
Sandığı Kanununa 7.2.1969 Tarihli ve 1101 Sayılı 
Kanunla Eklenen Ek 5 inci Maddenin Değiştirilmesi 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler; 
Bütçe - Plan komisyonları raporları. (1/715) (S. Sa
yısı : 539) (Dağıtma tarihi : 15.8.1983) 

(69) İstanbul Belediyesi Havagazı İşletmesi Genel 
Müdürlüğünün, İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel 
İşletmeleri Genel Müdürlüğüne Devrine Dair Ka
nun Tasarısı ve Millî Savunma, İçişleri ve Dışişleri 

Komisyonu Raporu. (1/730) (S. Sayısı : 542) (Dağıt
ma tarihi : 16.8.1983) 

(70) 15 Temmuz 1950 Tarih ve 5681 Sayılı Mat
baalar Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilme
sine Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Ra
poru. (1/724) (S. Sayısı : 544) (Dağıtma tarihi : 
17.8.1983) 

(71) Madalya ve Nişanlar (Kanunu Tasarısı ve 
Adalet; Millî Savunma, İçişleri ve Dışişleri komis
yonları raporları. (1/708) (Ss Sayısı : 546) (Dağıtma 
tarihi : 18.8.1983) 





DANIŞMA MECLİSİ S. Sayısı : 501 

5 Haziran 1935 Tarihli ve 2762 Sayılı Vakıflar Kanununun 27 nci 
Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine ve 29 uncu Maddesinin Değiştiril
mesine Dair Kanun Tasarısı ve Malî İşler Komisyonu Raporu. 

(1 /581) 

T, C, 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik 21 Aralık 1982 
Dairesi Başkanlığı 

Sayı : K.K.T.D. 18/101-1298/07303 

DANIŞMA MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 6.12.1982 tarihinde kararlaştırılan «5 Haziran 1935 Tarihli ve 2762 
Sayılı Vakıflar Kanununun 27 nci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine ve 29 uncu Maddesinin Değiştirilmesine 
Dair Kanun Tasarısı» ile gerekçesi ekli olarak gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 
Bülend ULUSU 

Başbakan 

5 HAZİRAN 1935 TARİHLİ VE 2762 SAYILI KANUNUN 27 NCİ MADDESİNE BİR FIKRA EKLEN
MESİNE VE 29 UNCU MADDESİNİN DEĞİŞTİRİLMESİNE DAİR KANUN TASARISININ GENEL 

GEREKÇESİ 

2762 Sayılı Vakıflar Kanununun 27 ve 29 uncu maddeleri gereğince tasfiyeye tabi tutulan icareteynli ve mu-
kataalı taşınmazlarla ilgili olarak maliklerinden alınan taviz bedelleri, 1976 malî yılından 1980 malî yılına 
kadar Vakıflar Genel Müdürlüğünün bütçe kanunlarında yer alan maddeler uyarınca 1319 sayılı Emlak Ver
gisi Kanunu hükümleri çerçevesinde mükellefleri tarafından beyan edilen vergi değerleri üzerinden tahakkuk 
ve tahsil edilmekte idi. Bütçe kanunlarına konulan bu hüküm siyasî partilerce 1961 Anayasasının 64, 92, 94 
ve 126 nci maddelerine aykırı bulunduğu gerekçesiyle Anayasa Mahkemesince iptal edilmiştir. 

1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununa göre mükelleflerin sorumlulukları vermiş oldukları beyan üzerinden 
tarh ve tahakkuk edildiği halde bu iptal işlemi nedeniyle taviz bedeli alacağının 1955 yılı değerleri üzerinden 
alınması gerektiği görüşü mahkemelerce benimsenmiş ve bu yolda verilen kararlar Vakıflar Genel Müdür
lüğünü ek bir takım ödemelerle karşı karşıya bırakmıştır. 

Bu güne kadar yapılan uygulamada taviz bedelleri tahsilatına ilişkin bütçe kanunlarına konulan hüküm, 
Anayasa Mahkemesince özet olarak (Malî hükümler di şında bütçe yasalarına bu kabil hükümler konulamaya
cağı) gerekçesiyle Anayasaya aykırı bulunmuş ve esas yönünden sakıncalı görülmediği halde usul yönünden 
iptal edilmiştir. 

Vakıflar Genel Müdürlüğünün önemli gelir kaybına sebebiyet veren bu durumun düzeltilmesi amacıyla bu 
Kanun Tasarı düzenlenmiştir. 
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MADDE GEREKÇELERt 

Madde 1. — Taviz bedelinin, taşınmazın 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu gereğince verilen beyanna
medeki son değerinin yüzde on oranında tahsil edileceği hükmü getirilmiştir. 

Kanunun 27 ve 29 uncu maddeleri gereğince tasfiyeye tabi tutulan icareteynli ve mukataalı taşınmazlarla 
ilgili olarak maliklerinden alınan taviz bedelleri 1976 Malî Yılından 1980 Malî Yılına kadar Vakıflar Genel 
Müdürlüğü Bütçe kanunlarında yer alan maddeler uyarınca 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu hükümleri çer
çevesinde mükellefleri tarafından beyan edilen vergi değerleri üzerinden tahakkuk ve tahsil edilmekte idi. Bütçe 
kanunlarına konulan bu hüküm siyasî partilerce önceki Anayasanın 64, 92, 94 ve 126 ncı maddelerine aykırı 
bulunduğu gerekçesiyle Anayasa Mahkemesince iptal edilmiştir. 

Vakıflar Genel Müdürlüğüne önemli gelir kaybına sebebiyet veren bu durumun ortadan kaldırılması ama
cıyla bu madde düzenlenmiştir. 

Madde 2. — 1955 yılı itibariyle hesaplanan ve sembolik rakamlar halinde kalan ve aslında taşınmazın çıp
lak mülkiyetinin elden çıkarılmasının karşılığı olan taviz bedellerinin 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununa 
göre verilen beyannamede belirtilen değeri üzerinden hesaplanarak tahsil edilmesinin sağlanması amaçlanmış
tır. Muhtelif yıllarda bütçe kanunlarına konulan taviz bedeli ile ilgili hükümler Anayasa Mahkemesince iptal 
edildiğinden taviz bedeli alacağının 1955 yılı değerleri üzerinden alınması gerektiği görüşü mahkemelerce be
nimsenmiş ve bu yolda verilen kararlar Vakıflar Genel Müdürlüğünü ek bir takım ödemelerle karşı karşıya bı
rakmıştır. 

Bu güne kadar yapılan uygulamada taviz bedelleri tahsilatına ilişkin bütçe kanunlarına konulan hüküm 
Anayasa Mahkemesince özet olarak, malî hükümler dışında bütçe kanunlarına bu kabil hükümler konulama--
yacağı gerekçesi ile önceki Anayasaya aykırı bulunmuş ve esas yönünden sakıncalı görülmediği halde usul yö
nünden iptal edilmiştir. 

Vakıflar Genel Müdürlüğünün önemli gelir kaybına sebebiyet veren bu durumun ortadan kaldırılması için 
bu madde düzenlenmiştir. 

Madde 3, 4. — Yürürlük ve yürütme maddeleridir. 

Malî tşler Komisyonu Raporu 

T.C. 
Danışma Meclisi 

Malî İşler Komisyonu 
Esas No. : 1/581 20 Haziran 1983 
Karar No. : 30 

DANIŞMA MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Esas Komisyon olarak Komisyonumuza havale edilmiş bulunan «5 Haziran 1935 Tarihli ve 2762 Sayılı 
Vakıflar Kanununun 27 nci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine ve 29 uncu Maddesinin Değiştirilmesine Dair 
Kanun Tasarısı» Komisyonumuzun 16.6.1983 ve 20.6.1983 tarihli birleşimlerinde ilgili hükümet temsilcileri
nin katılmalarıyla görüşülmüştür. 

Komisyonumuz Tasarıyı aşağıdaki değişikliklerle benimsemiştir. 

1. Tasarının 1 inci maddesinde öngörülen hükmün, 2762 sayılı Vakıflar Kanununun 27 nci maddesine ek
lenmesi gereken bir hüküm olmayıp; merî 2 nci fıkrayı yeni şekliyle düzenleyen bir hüküm olduğu görüşün
den hareketle Komisyonumuz, Kanun Tasarısının başlığını «5 Haziran 1935 Tarihli ve 2762 Sayılı Vakıflar 
Kanununun 27 nci Maddesinin 2 nci Fıkrasının ve 29 uncu Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarı
sı» olarak değiştirmiştir. 

2. Tasarının 1 inci maddesindeki taviz bedeli ile ilgili oran, 2762 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 1935 
yılından beri geçen zamana göre, bu Kanunda öngörülen miktar nazara alınarak, % 20'ye çıkartılmıştır. Bu 

Danışma Meclisi (S. Sayısı : 501) 
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değişiklik ve ifadeye açıklık kazandıran ifade değişiklikleri ile birinci madde, 2762 sayılı Vakıflar Kanununun 
27 nci maddesinin 2 nci fıkrası değişikliği olarak kabul edilmiştir. 

3. Tasarının 2 nci, 3 üncü ve 4 üncü maddeleri aynen kabul edilmiştir. 
İşbu raporumuz gereği için Yüce Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Hilmi SABUNCU 
Başkan 

Nurettin AYAN OĞLU 
Üye 

Bu Kanunda Sözcü 

H. Erdoğan GÜREL 
Üye 

Toplantıda bulunamadı 

Recai BATURALP 
Başkanvekili 
Muhalifim 

Avni ŞAHİN 
Üye 

Toplantıda bulunamadı 

Mehmet Velid KORAN 
Üye 

Mehmet PAMAK 
Sözcü 

İmzada bulunamadı, 

Mehmet KANAT 
Üye 

Hamdı ÖZER 
Üye 

İsmail ŞENGÜN Ragıp TARTAN 
Üye İmzada bulunamadı 

Üye 

KARŞİ OY YAZISI 

Vaktiyle kamu yararı saiki ile çok küçük karşılıklarla devredilen gayrimenkuUerin, o zaman devredilmiş 
bulunmalarının, bugün müktesep hak sayılamayacağı ve bu gayrimenkuUeri devralanların bugünkü değerlerini 
ödemeleri gerektiği görüşünde olduğumdan Komisyon kararına muhalifim. 

Recai BATURALP 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

5 Hazmın 1935 Tarihli ve 2762 Sayılı Vakıflar Kanununun 27 nci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine ve 
29 uncu Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 2762 sayılı Vakıflar Kanununun 27 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 
«Bu maddede öngörülen ve ilgililerince Vakıflar İdaresine ödenmeyen taviz bedelleri, bu gayrimenkul için 

1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu gereğince verilen son beyannamedeki kıymetinin yüzde onu oranında hesap 
edilerek ilgili Vakıflar İdaresince alınır. Beyannamedeki kıymetin gayrimenkulun gerçek değerinin altında oldu
ğu Vakıflar idaresince anlaşıldığı takdirde Vakıflar İdaresi ilgili Vergi Dairesinden bu gayrimenkule ait ger
çek değerin tespitini ister ve verilen karara karşı kanun yollarına müracaat edebilir. Taviz bedeli ödenmeden 
ortaklığın giderilmesinde veya cebrî icra yoluyla satışı yapılacak olan gayrimenkuUerin taviz bedellerinin he
saplanmasında, satış bedeli ile beyannamede gösterilen kıymetlerden fazla olanı esas alınır.» 

MADDE 2. — 2762 sayılı Vakıflar Kanununun 29 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
«Madde 29. — On yıl içinde bu Kanun hükümlerine göre taviz vermek yolu ile icareteyn veya mukataa 

kayıtları terkin edilmemiş olan gayrimenkuUerin mülkiyeti on yıl sonunda kendiliğinden mutasarrıflarına geçer 
ve vakfın hakkı da ivaza dönerek gayrimenkulun tamamı bu ivaz karşılığında birinci derece ve birinci sırada 
ipotek sayılır. Genel Müdürlük o yıl tahakkuk ettirilen icare veya mukataa üzerinden hesaplanabilecek olan bu 
tavizlerle vaktinde ödenmeyen taksitleri mutasarrıfın başka mallarına müracaat yolu ile ve Amme Alacaklarının 
Tahsili Usulü Hakkındaki Kanuna göre tahsile dahi yetkilidir. 

Bu madde gereğince mülkiyeti mutasarrıflarına geçmiş olan gayrimenkullerde maliklerin Hazineden başka 
varis bırakmadan ölümleri halinde, mülkiyet mahlulen vakfına rücu eder. Bu Kanunun yayımı tarihine ka
dar maliklerinin ölümleri üzerine son mirasçı sıfatıyla Hazineye intikal edip de bu husus tapu kaydına işlen
memiş bulunan gayrimenkuller de yukarıdaki fıkra hükmüne tabidir.» 

MADDE 3. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 4. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

6.12.1982 

Başbakan 
B, Ulusu 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

Z. Baykara 

Devlet Bakanı 
S. R: Pasin 

Dışişleri Bakanı V. 
/. Öztrak 

Ticaret Bakanı 
K. Cantürk 

Tarım Ve Orman (Bakanı 
Prof. Dr. S. Özbek 

Kültür ve Turizm Bakanı 
/. Evliyctoğlu 

Devlet Bakanı 
Prof, Dr. L Öztrak 

Adalet Bakanı 
C. Mentes 

Maliye Bakanı 
A. B. Kafaoğlu 

Sağlık ve Sos. Yrd. Bakam 
Prof. Dr. K. Kılıçturgay 

Devlet Bakanı 
M. Özgünes 

Millî Savunma Bakanı 
Ü. H,i Bayülken 

Millî Eğitim Bakam 
i?.ı Sağlam 

Gümrük ve Tekel Balkanı 
Prof. Dr. A, Bozer 

Devlet Bakanı 
Prof. Dr. M. N, Özdas 

İçişleri Balkanı 
S« Çetiner 

Bayındırlık Bakanı 
Dr. T. Önalp 

Ulaştırma Bakanı 
Prof. Dr. M. Aysan 

Çalışma Bakanı Sanayi ve Tek. Bakanı Enerji ve Tabiî Kay. Balkanı 
Prof. Dr. T. Esener M, Turgut F. İlkel 

imar ve İskân Bakanı Köy İş. ve Koop. Bakanı Gençlik ve Spor Bakanı 
Prof. Dr. A. Samsunlu M, R. Güney V* Özgül 

Sosyal Güvendik Bakama 
S, Side 
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MALt İŞLER KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 

5 Haziran 1935 Tarihli ve 2762 Saydı Vakıflar Kanununun 27 nci Maddesin*! 2 nci Fıkrasuun ve 29 uncu 
Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 2762 sayılı Vakıflar Kanununun 27 nci maddesinin 2 nci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştik 
rilmiştir. 

«Bu maddede öngörülen ve ilgililerince Vakıflar idaresine ödenmeyen taviz bedelleri, bu gayrimenkul için 
1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu gereğince verilen en son beyanname ile beyan edilen vergi değerinin yüzde 
yirmisi oranında hesap edilerek ilgili Vakıflar idaresince alınır. Beyannamedeki değerin gayrimenkulun rayiç be
delinin altında olduğu Vakıflar idaresince anlaşıldığı takdirde, Vakıflar idaresi ilgili Vergi Dairesinden bu gay-
rimenkule ait rayiç bedelin tespitini ister. Taviz bedeli ödenmeden ortaklığın giderilmesinde veya cebrî icra 
yoluyla satışı yapılacak olan gayrimenkullerin taviz bedellerinin hesaplanmasında, satış bedeli ile vergi değe
rinden fazla olanı esas alınır.» 

MADDE 2. — 2762 sayılı Vakıflar Kanununun 29 uncu maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 
«On yıl içinde bu Kanun hükümlerine göre taviz vermek yolu ile icareteyn veya mukataa kayıtları ter

kin edilmemiş olan gayrimenkullerin mülkiyeti on yıl sonunda kendiliğinden mutasarrıflarına geçer ve vak
fın hakkı da ivaza dönerek gayrimenkulun tamamı bu ivaz karşılığında birinci derece ve birinci sırada ipo
tek sayılır. Genel Müdürlük o yıl tahakkuk ettirilen icare veya mukataa üzerinden hesaplanabilecek olan bu ta
vizlerle vaktinde ödenmeyen taksitleri mutasarrıfın başka mallarına müracaat yolu ile ve Amme Alacaklarının 
Tahsili Usulü Hakkındaki Kanuna göre tahsile dahi yetkilidir. 

Bu madde gereğince mülkiyeti mutasarrıflarına geçmiş olan gayrimenkullerde maliklerin Hazineden başka 
varis bırakmadan ölümleri halinde, mülkiyet mahlulen vakfına rücu eder. Bu Kanunun yayımı tarihine ka
dar maliklerinin ölümleri üzerine son mirasçı sıfatıyla Hazineye intikal edip de bu husus tapu kaydına işlen
memiş bulunan gayrimenkuller de yukarıdaki fıkra hükmüne tabidir.» 

MADDE 3. — Tasarının 3 üncü maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Tasarının 4 üncü maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
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DANIŞMA MECLİSİ S. Sayısı : 535 

657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun Bazı Maddelerinin De
ğiştirilmesi, Bazı Maddelerinin Kaldırılması ve Bu Kanuna Bazı 
Maddeler Eklenmesi Hakkında 2670 Sayılı Kanunun 44 üncü 
Maddesinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Tasarısı ve Bütçe -

Plan Komisyonu Raporu. (1 /733) 

T.C. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 21 Haziran 1983 

Başkanlığı 
Sayı : 18/101-1547/05458 

DANIŞMA MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 14.6.1983 tarihinde kararlaştırılan «657 Sayılı Devlet Memurları 
Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi, Bazı Maddelerinin Kaldırılması ve Bu Kanuna Bazı Maddeler 
Eklenmesi Hakkında 2670 Sayılı Kanunun 44 üncü Maddesinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Tasarısı» ile 
gerekçesi ekli olarak gönderilmiştir. 

Tasarının komisyonlarda ve Genel Kurulda öncelik ve ivedilikle görüşülmesini iarz ederim. 

Bülend ULUSU 
Başbakan 

G E R E K Ç E 

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 12.5.1982 gün ve 2670 sayılı Kanunla değişik 50 nci maddesi ilk 
defa Devlet memurluğuna atanacaklar hakkında uygulanmak üzere bir yönetmelik çıkarılmasını amirdir. Söz 
konusu yönetmelik 2670 sayılı Kanunla belirlenen süre içerisinde hazırlanarak 11.4.1983 gün ve 83/6435 sayılı 
Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulmuştur. 

Ancak, merkezî sınavların birlikte yürütüleceği Üniversitelerarası Seçme ve Yerleştirme Merkezi yetkili
leri tile yapılan müzakereler sonucunda bütün imkânların hazır olması halinde bir sınavın hazırlığının en az 
10 ay devam edeceği tespit edilmiştir. Sınavları yürütmekle görevli Başbakanlık Devlet Personel Dairesinin 
teşkilatı henüz bu görevi yapacak şekilde kurulamamıştır. Ayrıca 1983 Malî Yılı Bütçesinde uygulamayı fi
nanse edebilecek yeterli ödenek bulunmamaktadır. 

Maliye Bakanlığınca da 1983 malî yılı bütçe imkânlarının yeterli ödenek tahsisine müsait olmadığı ifade 
edilmiştir. Bu sebeple 1984 malî yılından önce merkezî sistemle sınav açılmasına imkân görülememektedir. 

Diğer taraftan kamu kurum ve kuruluşlarının yeniden teşkilatlanmaları sonucu ihtiyaç duyacakları acil iş
gücünün karşılanması için en kısa zamanda atama yapılması kaçınılmaz görülmektedir. 

Bu Tasarının kanunlaşmasıyla geçiş dönemi için sınavı yürütecek kuruluşlara gerekli zaman ve teşkilatlan
ma imkânı sağlanacaktır. Ayrıca bu süre içerisinde kamu kurum ve kuruluşlarının acil memur ihtiyaçları kar
şılanmış olacaktır. 



Bütçe - Plan Komisyonu Raporu 
T.C. 

Danışma Meclisi 
Bütçe - Plan Komisyonu 

Esas No. : 1/733 
28 Haziran 1983 

DANIŞMA MECLİSt BAŞKANLIĞINA 
Bakanlar Kurulunca 21.6.1983 tarihinde Danışma Meclisi Başkanlığına sunulan ve 22.6.1983 tarihinde Ko

misyonumuza havale edilen «657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi, Bazı 
Maddelerinin Kaldırılması ve Bu Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesi Hakkında 2670 Sayılı Kanunun 44 üncü 
Maddesinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Tasarısı» ve gerekçesi, Komisyonumuzun 28.6.1983 günlü 78 inci 
Birleşiminde Hükümet temsilcilerinin de katılmasıyla görüşülmüştür. 

Tasarı; Devlet memurluğuna atanacaklar için yapılacak merkezî sınavların, 1983 malî yılı bütçesinde ye
terli ödenek bulunmaması ve sınav hazırlıklarmın uzun bir süreyi kapsaması nedeniyle, 1 Ocak 1984 tarihin
den itibaren düzenlenmesini öngörmektedir. 

Tasarının maddeleri üzerinde yapılan görüşmelerde; 
1. 2670 sayılı Kanunun 16 ncı maddesinin 2 nci fıkrasını değiştiren, Merkezî Sınav Sisteminin usul ve 

esaslarını düzenleyen bir yönetmeliğin Bakanlar Kurulunca çıkarılmasını ve bu sınavların il merkezlerinde yıl
da en çok 4 defa tertiplenmesini öngören bir maddenin tasarıya eklenmesi, 

2. 2670 sayılı Kanunun 44 üncü maddesinin değiştirilmesini içeren çerçeve 1 inci maddenin, kanun tekni
ğine uygun olarak yeniden düzenlenmesi ve 2 nci madde olarak kabul edilmesi, 

3. Yürürlük ve yürütmeyi düzenleyen 2 ve 3 üncü maddelerin, 3 ve 4 üncü maddeler olarak aynen kabul 
edilmesi, 

4. Tasarıya 1 inci maddenin ilavesi dolayısıyla, tasarı başlığının yeniden düzenlenmesi, 
Komisyonumuzca uygun görülmüştür. 
Raporumuz, Genel Kurulun onayına sunulmak üzere, Yüksek Başkanlığa saygıyla arz olunur. 

Tandoğan TOKGÖZ 
Başkan 

Bahtiyar UZUNOĞLU 
Kâtip 

M. Nedim BİLGİÇ 
Üye 

Toplantıda bulunamadı. 
Ayhan FIRAT 

Üye 
İmzada bulunamadı. 
Hayati GÜRTAN 

Üye 
Necmettin NARLIOĞLU 

Üye 
Salih Necdet ÖZDOĞAN 

Üye 

İbrahim SENOCAK 
Üye 

Türe TUNÇBAY 
Üye 

Toplantıda bulunamadı. 

Orhan BAYSAL 
Başkanvekili 

Mustafa ALPDÜNDAR 
Üye 

İmzada bulunamadı. 
Recai DİNÇER 

Üye 

Abdurrahman Ali GİRMEN 
Üye 

S. Sırrı KIRCALI 
Üye 

Ertuğrul Zekâi ÖKTE 
Üye 

Evliya PARLAK 
Üye 

Toplantıda bulunamadı. 
Turgut TAN 

Üye 
Toplantıda bulunamdı. 

Cahit TUTUM 
Üye 

Söz hakkım saklıdır. 

Cemil ÇAKMAKLI 
Sözcü 

Muhsin Zekâi BAYER 
Üye 

Ahmet Senvar DOĞU 
Üye 

Özer GÜRBÜZ 
Üye 

Turgut KUNTER 
Üye 

Tülay Öney 
Üye 

Muzaffer SAĞIŞMAN 
Üye 

M. Ali Öztürk TEKELİ 
Üye 

Şadan TUZCU 
Üye 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmesi, Bazı Maddelerinin Kal
dırılması ve Bu Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesi 
Hakkında 2670 Sayılı Kanunun 44 üncü Maddesinin 

Değiştirilmesine İlişkin Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 2670 sayılı Kanunun 44 üncü 
maddesinin (b) bendi (c) bendi olarak değiştirilmiş 
ve maddeye aşağıdaki (b) bendi eklenmiştir. 

«b) 16 ncı maddesi 1.1.1984 tarihinde», 

ıMADDE 2. — Bu Kanun 16.5.1982 tarihinden 
geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe gi
rer. 

BÜTÇE - PLAN KOMİSYONUNUN KABUL 
ETTİĞİ METİN 

657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmesi, Bazı Maddelerinin Kal
dırılması ve Bu Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesi 
Hakkında 2670 Sayılı Kanunun 16 ncı Maddesinin 
2 nci Fıkrası ile 44 üncü Maddesinin Değiştirilmesine 

İlişkin Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 2670 sayılı Kanunun 16 ncı mad
desinin 2 noi fıkrası aşağıdaki şekilde değitşirılmiş-
tir. 

«Sınava tabi tutulmadan girilebilecek hizmet ve 
görevler ile Merkezî Sınav Sisteminin usul ve esas
ları ve bu sistemin ıhangi düzeyde ve hangi hizmet 
ve görevler için uygulanacağı Bakanlar Kurulunca 
çıkarılacak bir yönetmelikte gösterilir. Merkezî Sis
temle yapılacak sınavlar, il merkezlerinde yılda en 
çok 4 defa tertiplenir ve yürütülür.» 

MADDE 2. — 2670 sayılı Kanunun 44 üncü 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

a) 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 39 ve 40 inci mad
deleri Kanunun yayımından 3 ay sonra, 

b) 16 ncı maddesi 1.1.1984 tarihinde, 
c) Diğer hükümleri yayımı tarihinde yürürlüğe 

girer. 

MADDE 3. — Tasarının 2 nci maddesi, 3 üncü 
madde olarak Komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir. 
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(Hükümetin Teklifi) 

MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar 
Kurulu yürütür. 

B. Ulusu 
Devlet Bakanı 

(Bütçe - Plan Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 4. — Tasarının 3 üncü maddesi, 4 üncü 
madde olarak Komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir. 

14 . 16 , 1983 

Başbakan Yardımcısı 
Z. Baykara 

Devlet Bakanı V. 
A. B. Kafaoğlu 

Devlet Bakanı 
Prof. Dr. 1. Öztrak 

Adalet Bakanı 
K. Akdoğan 

Devlet Bakanı 
M. özgüneş 

Millî Savunma Bakanı 
Ü. H. Bayülken 

Devlet Bakanı 
Prof. Dr. M. N. Özdas 

İçişleri Bakanı 
S. Çetiner 

Dışişleri Bakanı 
î. Türkmen 

Maliye Bakanı 
A. B. Kafaoğlu 

Millî Eğitim Bakam 
H. Sağlam 

Bayındırlık Bakanı 
Dr. T. Önalp 

Ticaret Bakanı Sağ ve Sos. Yrd. Bakanı V. Gümrük ve Tekel Bakam 
K. Cantürk H. Sağlam Prof. Dr. C. T. Sadıklar 

Ulaştırma Bakam 
Prof. Dr. M. Aysan 

Tarım ve Orman Bakanı 
Prof. Dr, S. Özbek 

Çalışma Bakam 
Prof. Dr. T. Esener 

Sanayi ve Tek. Bakanı Enerji ve Tabiî Kay. Bakanı 
M. Turgut F. tikel 

Kültür ve Turizm Bakanı 
/. Evliyaoğlu 

îmar ve İskân Bakanı Köy iş. ve Koop. Bakanı Gençlik ve Spor Bakanı 
Prof. Dr. A. Samsunlu M. R. Güney V. Özgül 

Sosyal Güvenlik Bakanı 
5". Side 

» © - « 
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DANIŞMA MECLİSİ S. Sayısı : 537 

Telli KIRAN'a Vatanî Hizmet Tertibinden Aylık Bağlanması 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Bütçe - Plan Komisyonu Raporu. 

(1/750) 

T.C. 
Başbakanlık 19 Temmuz 1983 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi Başkanlığı 

Sayı: K.K.T.D. 18/101-1553/02183 

DANIŞMA MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 5.7.1983 tarihinde kararlaştırılan «Telli Kıran'a Vatanî Hizmet 
Tertibinden Ayhk Bağlanması Hakkında Kanun Tasarısı» ile gerekçesi ekli olarak gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 
Bülend ULUSU 

Başbakan 

G E R E K Ç E 

Vatanımıza başarılı hizmetler yapan Mehmet Kıran'ın eşi Güzel Kıran'a 22.5.1967 tarihli ve 870 sayılı 
Kanun ile Vatanî Hizmet Tertibinden aylık bağlanmış olup, Güzel Kıran'ın 8.9.1973 tarihinde vefatı üzerine 
kimsesiz kalan kızı Telli Kıran, bugüne kadar çevresinin yardımlarıyla hayatını idame ettirebilmiştir. 

Halen yaşlı ve muhtaç durumda bulunan adı geçene, hayatta bulunduğu sürece 15.6.1978 tarihli ve 2150 
sayılı Kanun hükümlerine göre Vatanî Hizmet Tertibinden aybk bağlanması uygun görülmüş ve Kanun Ta
sarısı bu maksatla hazırlanmıştır. 



T. a 
Danışma Meclisi 

Bütçe - Plan Komisyonu 
Esas No. : 1/750 
Karar No. : 166 
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Bütçe - Plan Komisyonu Raporu 

27 Temmuz 1983 

DANIŞMA MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Bakanlar Kurulunca 19.7.1983 tarihinde Danışma Meclisi Başkanlığına sunulan ve 25.7.1983 tarihinde 
Komisyonumuza havale edilen, «Telli KIRAN'a Vatanî Hizmet Tertibinden Aylık Bağlanması Hakkında 
Kanun Tasarısı» ve gerekçesi, Komisyonumuzun 27.7.1983 günlü 82 nci birleşiminde Hükümet temsilcilerinin 
de katılmasıyla görüşülmüştür. 

Tasarı ile; daha evvel Vatanî Hizmet Tertibinden aylık bağlanmış bulunan Güzel KIRAN'ın vefatı dola
yısıyla muhtaç duruma düşen kızı Telli KIRAN'a Vatanî Hizmet Tertibinden aylık bağlanması öngörülmek
tedir. 

Komisyonumuzda, tasarının tümü ve maddeleri ayrı ayrı görüşülmüş, 2150 sayılı Kanuna göre aylık bağ
lanmasını düzenleyen 1 inci madde ile, yürürlük ve yürütmeyi düzenleyen 2 ve 3 üncü maddelerin, Hükümet
ten geldiği şekilde aynen kabul edilmesi benimsenmiştir. 

Yüksek Başkanlığa saygıyla arz olunur. 

Tandoğan TOKGÖZ 
Başkan 

Bahtiyar UZUNOĞLU 
Kâtip 

M. Nedim BİLGİÇ 
Üye 

Toplantıda bulunamadı 

Ayhan FIRAT 
Üye 

İmzada bulunamadı 

Hayati GÜRTAN 
Üye 

Necmettin NARLIOĞLU 
Üye 

Salih Necdet ÖZDOĞAN 
Üye 

İbrahim ŞENOCAK 
Üye 

Türe TUNÇBAY 
Üye 

Toplantıda bulunamadı 

Orhan BAYSAL 
Başkanvekili 

Mustafa ALPDÜNDAR 
Üye 

İmzada bulunamadı 

Recai DİNÇER 
Üye 

Abdurrahman Ali GİRMEN 
Üye 

S. Sırrı KIRCALI 
Üye 

Ertuğrul Zekâi ÖKTE 
üye 

Evliya PARLAK 
Üye 

Toplantıda bulunamadı 

Turgut TAN 
Üye 

Cahit TUTUM 
Üye 

Cemil ÇAKMAKLI 
Sözcü 

Muhsin Zekâi BAYER 
Üye 

Ahmet Senvar DOĞU 
Üye 

Özer GÜRBÜZ 
' Üye 

Turgut KUNTER 
Üye 

Tülay ÖNEY 
Üye 

Muzaffer SAĞIŞMAN 
Üye 

M.Ali öztürk TEKELİ 
Üye 

Şadan TUZCU 
Üye 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Telli Kıran'a Vatani Hizmet Tertibinden Aylık 
Bağlanması Hakkında Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — İğdır 1336 doğumlu Mehmet Kızı 
Telli Kıran'a, hayatta bulunduğu sürece 15.6.1978 ta
rihli ve 2150 sayılı Kanun hükümlerine göre, Vatanî 
Hizmet Tertibinden aylık bağlanmıştır. 

MADDE 2. — Bu Kanun, yayımını izleyen ayba
şında yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Maliye 
Bakanı yürütür. 

Başbakan 
B. Ulusu 

BÜTÇE - PLÂN KOMİSYONUNUN KABUL 
ETTİĞİ METİN 

Telli Kıran'a Vatani Hizmet Tertibinden Aylık 
Bağlanması Hakkında Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — Tasarının 1 inci maddesi Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

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

MADDE 3. — Tasarının 3 üncü maddesi Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

5 . 7 . 1983 

Devlet (Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

Z. Baykara 

Devlet Bakanı 
S. R. Pasin 

Dışişleri Bakanı 
/„ Türkmen 

Ticaret Bakanı 
K. Cantürk 

Tarım ve Orman Bakanı 
Prof. Ör. S. Özbek 

Kültür ve Turizm Bakanı 
1. Evliyaoğlu 

Devlet ©akanı 
Prof. Dr. t. öztrak 

Adalet Bakanı 
K. Akdoğan 

Maliye (Bakanı 
A. B. Kafaoğlu 

(Devlet Bakanı 
M. özgüneş 

Milli Savunma Bakanı 
Ü. H. Bayülken 

Millî Eğitim Bakanı 
H. Sağlam 

Sağlık ve Sos. Yrd. Bakanı Gümrük ve Tekel Bakanı 
Prof. Dr. K. Kıhçturgay Prof. Dr. C. T. Sadıklar 

Devlet Bakanı 
Prof Dr. M. N. Özdaş 

İçişleri iBakanı 
S. Çetiner 

Bayındırlık Bakanı 
Dr. T. önalp 

Ulaştırma Bakanı 
Prof. Dr. M. Aysan 

Çalışma Bakanı 
Prof Dr. T. Esener 

Sanayi ve Tek. Bakanı Enerji ve Tabii (Kay. Bakanı 
M, Turgut F. tikel 

İmar ve İskân Bakanı Köy İş. ve (Koop. Bakanı Gençlik ve Spor Bakanı 
Prof. Dr. A. Samsunlu M, R. Güney V. özgül 

Sosyal Güvenlik Bakanı 
S. Side 

)>m« 
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DANIŞMA MECLİSİ S. Sayısı : 538 

Zülfiye GÜRLER'e Vatanî Hizmet Tertibinden Aylık Bağlan
ması Hakkında Kanun Tasarısı ve Bütçe - Plan Komisyonu Ra

poru. ( 1 / 7 4 9 ) 

TC 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 19 Temmuz 1983 
Tetkik Dairesi Başkanlığı 

Sayı : K.K.T.D. 18/101-1552/02179 

DANIŞMA MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 5.7.1983 tarihinde kararlaştırılan «Zülfiye Gürler'e Vatanî Hizmet 
Tertibinden Aylık Bağlanması Hakkında Kanun Tasarısı» ile gerekçesi ilişik olarak gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 
Bülend ULUSU 

Başbakan 

G E R E K Ç E 

Hiç bir maddî karşılık beklemeksizin üstün bir sadakat ve gayretle 1957 ve daha önceki yıllarda Vata
nımıza başarılı hizmetler ifa eden Mirza Gürler'in vefatı dolayısıyla, yardıma muhtaç duruma düşen eşi Po
sof 1335 doğumlu Dursun Kızı Zülfiye Gürler'e, hayatta bulunduğu sürece 15.6.1978 tarihli ve 2150 sayılı Ka
nun hükümlerine göre Vatanî Hizmet Tertibinden aylık bağlanması uygun görülmüş ve Kanun Tasarısı bu 
maksatla hazırlanmıştır. 

Bütçe - Plan Komisyonu Raporu 

TC 
Danışma Meclisi ' 

Bütçe - Plan Komisyonu 
Esas No. : 1/749 27 Temmuz 1983 
Karar No. : 165 

DANIŞMA MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Bakanlar Kurulunca 19.7.1983 tarihinde Danışma Meclisi Başkanlığına sunulan ve Yüksek Başkanlıkça 
25.7.1983 tarihinde Komisyonumuza havale edilen «Zülfiye Gürler'e Vatanî Hizmet Tertibinden Aylık Bağlan
ması Hakkında Kanun Tasarısı» ve gerekçesi, Komisyonumuzun 27.7.1983 günlü 82 nci birleşiminde Hükü
met temsilcilerinin de katılmasıyla görüşülmüştür. 
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Tasarı ile; 1957 yılına kadar vatanımıza başarılı hizmetlerde bulunan Mirza Gürler'in vefatı dolayısıyla, 
muhtaç duruma düşen eşi Zülfiye Gürler'e vatanî hizmet tertibinden aylık bağlanmasını öngörmektedir. 

Komisyonumuzda, tasarının tümü ve maddeleri ayrı ayrı görüşülmüş; 2150 sayılı Kanuna göre aylık bağ
lanmasını düzenleyen 1 inci madde ile, yürürlük ve yürütmeyi düzenleyen 2 ve 3 üncü maddelerin, Hükümet
ten geldiği şekilde aynen kabul edilmesi benimsenmiştir. 

Yüksek Başkanlığa saygıyla arz olunur. 

Tandoğan TOKGÖZ 
Başkamı 

Bahtiyar UZUNOĞLU 
Kâtip 

M. Nedim BlLGÎÇ 
Üye 

Toplantıda bulunamadı. 

Ayhan FIRAT 
Üye, 

İmzada bulunamadı. 

Hayati GÜRTAN 
Üye 

Necmettin NARLIOĞLU 
Üye 

Salih Necdet ÖZDOĞAN 
Üye 

İbrahim ŞENOCAK 
Üye 

Türe TUNÇBAY 
Üye 

Toplantıda bulunamadı. 

Orhan BAYSAL 
Başkanvekili 

Mustafa ALPDÜNDAR 
Üye 

İmzada bulunamadı. 

Recai DÎNÇER 
Üye 

Abdurrahman Ali GİRMEN 
Üye 

S. Sırrı KIRCAL1 
Üye 

Ertuğrul Zekâi ÖKTE 
Üye 

Evliya PARLAK 
Üye 

Toplantıda bulunamadı. 

Turgut TAN 
Üye 

Cahit TUTUM 
Üye 

Cemil ÇAKMAKLI 
Sözcü 

Muhsin Zekâi BAYER 
Üye 

Ahmet Senvar DOĞU 
Üye 

' Özer GÜRBÜZ 
Üye 

Turgut KUNTER 
Üye 

Tülay ÖNEY 
Üye 

Muzaffer SAĞ1SMAN 
Üye 

M. Ali Öztürk TEKELİ 
Üye 

Sodan TUZCU 
Üye 

Danışma Meclisi (S. Sayısı : 538) 



— 3 

HÜKÜMETIN TEKLIFI 

Zülfiye Gürler'e Vatanî Hizmet Tertibinden Aylık 
Bağlanması Hakkında Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — Posof 1335 doğumlu Dursun Kızı 
Zülfiye Gürler'e, hayatta bulunduğu sürece 15.6.1978 
tarihli ve 2150 sayılı Kanun hükümlerine göre, Va
tanî Hizmet Tertibinden aylık bağlanmıştır. 

MADDE 2. — Bu Kanun yayımını izleyen ayba
şında yürürlüğe girer. 

MADDE 3. 
Bakanı yürütür. 

Bu Kanun hükümlerini Maliye 

BÜTÇE - PLAN KOMİSYONUNUN KABUL 
ETTİĞİ METİN 

Zülfiye Gürler'e Vatanî Hizmet Tertibinden Aylık 
Bağlanması Hakkında Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — Tasarının 1 inci maddesi Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

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

MADDE 3. — Tasarının 3 üncü maddesi Komis
yonumuzca aynen ka'bul edilmiştir. 

Başbakan 
B. Ulusu 

5 . 7 . 1983 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

Z. Bay kar a 

Devlet Bakanı1 

S. R. Pasin 

Devlet iBafcanı 
Prof. Dr. 1. öztrak 

Adalet Bakanı 
K. Akdoğan 

Devlet Bakanı 
M* özgüneş 

Millî Savunma Bakanı 
Ü. H. Bayülken 

Devlet Bakanı 
Prof., Dr. M. N. Özdas 

İçişleri Bakam 
S. Çetiner 

Dışişleri Bakanı 
1. Türkmen 

Maliye (Bakanı 
A. B. Kafaoğlu 

Millî Eğitim Bakanı 
H. Sağlam 

Bayındırlık Bakanı 
Dr. T. önalp 

Ticaret Bakanı Sağlık ve Sos. Yrd. Bakanı Gümrük ve Tekel Bakanı 
K. Cantürk Prof. Dr. K. Kılıçturgay Prof. Dr. C. T. Sadıklar 

Ulaştırma Bakanı 
Prof. Dr. M. Aysan 

Tarım ve Orman Bakanı 
Prof. Dr. S. Özbek 

Çalışma Bakanı 
Prof. Dr. T, Esener 

Sanayi ve Tek. Bakanı Enerji ve Tabiî Kay. Bakam 
Af, Turgut F. İlkel 

Kültür ve Turizm Bakanı 
/. Evliyaoğlu 

İmar ve îskân Bakanı 
Prof. Dr. A. Samsunlu 

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

Sosyal Güvenlik Bakanı 
S. Side 

*>&<* 
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DANIŞMA MECLİSİ S. Sayısı : 484 

Olağanüstü Hal Kanunu Tasarısı ve Adalet, Anayasa, Malî İşler, 
İktisadî İşler, Sağlık ve Sosyal İşler, Tarım ve Orman, Köy 
İşleri ve Kooperatifler, Millî Eğitim, Bayındırlık, Ulaştırma, İmar 
ve İskân, Turizm ve Tanıtma ve Millî Savunma, İçişleri ve 

Dışişleri Komisyonları Raporları. (1 /589) 

TC 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 30 Aralık 1982 
Tetkik Dairesi Başkanlığı 

Sayı : K.K.T.D. 18/101 -799/07988 

DANIŞMA MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Adalet Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arşı Bakanlar Kurulunca 24.12.1982 tarihinde kararlaştı
rılan «Olağanüstü Hal Kanunu Tasarısı» ile gerekçesi ekil olarak gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 
Bülend ULUSU 

Başbakan 

OLAĞANÜSTÜ HAL KANUN TASARISI GENE GEREKÇE 

9 Kasım 1982 tarih ve 17863 mükerrer sayılı Resmî Gazetede neşir ve ilan edilmiş bulunan 2709 sayılı 
Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 119 uncu maddesinde; Tabiî afet, tehlikeli salgın hastalıklar veya ağır eko
nomik bunalım hallerinde, Cumhurbaşkanının Başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulunun yurdun bir veya 
birden fazla bölgesinde veya bütününde; 

120 inci maddede ise; Anayasa ile kurulan hür demokrasi düzenini veya temel hak ve hürriyetleri or-
tadan kaldırmaya yönelik yaygın şiddet hareketlerine ait ciddî belirtilerin ortaya çıkması veya şiddet olayları 
sebebiyle kamu düzeninin ciddî şekilde bozulması hallerinde, Cumhurbaşkanının Başkanlığında toplanan Ba
kanlar Kurulunun, Millî Güvenlik Kurulunun da görüşünü aldıktan sonra yurdun bir veya birden fazla bölge
sinde veya bütününde; süresi altı ayı geçmemek üzere olağanüstü hal ilân edilebileceğini hükme bağlamıştır. 

Buna karşılık 1961 Anayasasının 123 üncü maddesinde; «Olağanüstü hallerde vatandaşlar için konulabile
cek para, mal ve çalışma yükümleri ile bu hallerin ilânı, yürütülmesi ve kaldırılması ile ilgili usuller kanunla 
düzenlenir.» 'hükmü mevcuttu. Maddenin gerekçesinde de ise şu görüşlere yer verilmişti : «Bu madde, esas iti
bariyle, 1924 Anayasasının 74 üncü maddesinin son fıkrası göz önünde tutularak sevkedilmiş bulunmakla be
raber, çeşitli bakımlardan kişi hürriyetini, özel mülkiyet ve teşebbüsü, eskisinden tamamen farkh olarak himaye 
altına almaktadır. Gerçekten bugüne kadar cari rejimde (fevkalade hallerde) para, mal ve çalışma mükellefiyeti 
esası, kayıtsız şartsız kabul edilmiş ve bu (fevkalade hal) in herhangi bir sınırı çizilmemişken, sevkedilen bu 
maddede fevkalade hal, ancak (iktisadî buhran) veya (genel afetin doğurduğu olağanüstü hale) hasredilmiş oldu
ğu gibi; yükümlülükler de geçici olarak ve ancak kanunun açıkça belirttiği esas ve usullere tâbi kılınmış bulun
maktadır.» 

2709 sayılı Kanun olarak kabul edilmiş bulunan Anayasamızın yukarıya alınan 119 ve 120 inci maddelerine 
ait gerekçede ise; 

Olağanüstü haller Anayasamızda yeni bir şekilde düzenlenmiştir. Tabiî afet ve ekonomik kriz hallerinde 
ve diğer hallerde hükümete yasama meclisinin denetimi altında kanun hükmünde kararname çıkartma yetkisi 
verilmiştir. Bugün sıkıyönetim diye nitelendirilen durum ikiye bölünmüştür : 
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Daha az şiddetli olayların vuku bulduğu birinci kısımda Devlet olağanüstü hal ilân edip, kolluk kuvvet
leriyle düzeni sağlamaya çalışacaktır,; 

Savaş hali veyahut iç savaş hali gibi durumlarda ise, sıkıyönetim ilân edilip, idare silahlı kuvvetlerin yöneti
mine geçecektir ve bu iki halde de Bakanlar Kurulunun kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi ola
caktır. Bütün tasarruflar yasama meclisinin denetimi altında düzenlenecektir.» şeklinde açıklama yapılmıştır. 

Bugün mevzuatımızda 1481 sayılı Asayişe Müessir Bazı Fiillerin Önlenmesi Hakkında Kanun, 2328 sayılı 
Fevkalade Vaziyet Dolayısıyla Bazı Vergi ve Resimlere Zam icrasına ve Bazı Maddelerin Mükellefiyet Mev
zuuna Alınmasına Dair Kanun, 3780 sayılı Millî Korunma Kanunu, 3634 sayılı Millî Müdafaa Mükellefiyeti 
Kanunu, 1211 sayılı Seferberlik Kanunu, 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanunu, 2090 sayılı Tabiî Afetlerden Za
rar Gören Çiftçilere Yapılacak Yardım Hakkında Kanun, 1593 sayılı Hıfzıssıhha Kanunu, 2668 sayılı Ziraî 
Mücadele ve Ziraî Karantina Kanunu, 1234 sayılı Hayvanların Sağlık Zabıtası Hakkında Kanun, 5442 sayılı 
ti idare Kanunu, 7269 sayılı Umumî Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak 
Yardımlara Dair Kanunlarda konu edilen hususlar fevkalade ya da olağanüstü haller olarak nitelendirilmiş 
ve öngörülen tedbir ve yükümlülükler bu hallerin özelliklerine göre tespit edilmiştir. 

Anayasanın 119 ve 120 inci maddesine göre hazırlanan bu tasarıda, yukarıda sıralanan kanunların dışın
da, Anayasanın 121 inci maddesinde öngörülen düzenleme esaslarına uyulmuştur. 

Mevcut yasaların dışında milletlerarası sözleşmelerde de konu ele alınmış, bu yolda düzenlemelere gidil
miştir. 

örneğin, 10 Mart 1954 tarih ve 6366 sayılı «İnsan Haklarını ve Ana Hürriyetleri Koruma Sözleşmesi ve 
Buna Ek Protokolün Tasdiki Hakkında Kanun» ile yürürlüğe giren sözleşmenin 4 üncü maddesi aynen şöyle
dir : 

«Madde 4. — 1. Hiç kimse köle ve kul halinde tutulamaz, 
2. Hiç kimse zorla çalıştırılamaz veya mecburî çalışmaya tâbi tutulamaz, 
3. Aşağıdaki haller bu maddede kastolunan «Zorla çalıştırma veya mecburî çalışmadan» sayılamaz : 
a) İşbu sözleşmenin 5 inci maddesinde derpiş edilen şartlar altında mevkuf tutulan bir kimseden mevku-

fiyeti veya şartla salıverilmesi süresince yapılması mutad olarak istenilecek çalışma; 
b) Askerî mahiyette her 'hizmet yahut inançları gereğince askerlik vazifesini yapmaktan kaçınan kimsele

rin durumunu meşru telakki eden memleketlerde, bu inanca sahip kimselere mecburî askerlik yerine gördü
rülecek başka bir hizmet; 

c) Topluluğun hayat veya refahını tehdit eden buhran ve afet hallerinde talep olunan her hizmet; 
d) Normal medenî mükellefiyetler şümulüne giren her türlü çalışma ve hizmet.» 
Görülüyor ki sözleşmede açıkça, toplumun hayat ve refahını tehdit eden buhran ve afet hallerinde talep 

olunan her hizmet, zorla çalıştırma veya mecburî çalıştırma olarak kabul edilmemiş, normal yükümlülük ola
rak öngörülmüştür. 

Tasarıda mevcut hükümlere göre olağanüstü halin ilanına karar verilmesi halinde, bu karar Resmî Gaze
tede yayınlanacak ve hemen Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulacaktır. Meclis tatilde ise derhal toplantı
ya çağrılacaktır. Meclis, olağanüstü hal süresini değiştirebilecek, Bakanlar Kurulunun istemi üzerine, her de
fasında dört ayı geçmemek üzere, süreyi uzatabilecek veya olağanüstü hali kaldırabilecektir. 

Anayasanın 13 üncü maddesinde; tümü için geçerli olmak üzere temel hak ve hürriyetlerin, Devletin ül
kesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünün, millî egemenliğin, Cumhuriyetin, millî güvenliğin, kamu düze
ninin, genel asayişin, kamu yararının, genel ahlâkın ve genel sağlığın korunması amacı ile ve ayrıca Anaya
sanın ilgili maddelerinde öngörülen özel sebeplerle, Anayasanın sözüne ve ruhuna uygun olarak kanunla sınır
lanabileceği açıklanmıştır, Bu anlayış içinde hazırlanan Tasarıda da temel hak ve hürriyetlerle ilgili düzenle
melere gidilirken* Anayasanın özüne ve ruhuna uygun hareket edilmiştir. 

Yukarda sayılan kanunlar yanında temel kanunlarımızla da ayrıca olağanüstü halle ilgili hükümler bu
lunmaktadır. örneğin 6.1.1982 tarihinde kabul edilen 2577 sayılı İdarî Yargılama Usulü Kanununun yürüt
menin durdurulması ile ilgili 27 nci maddesinin onuncu bendinde; 

Danışma Meclisi (S. Sayısı : 484) 
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«10. Sıkıyönetim veya olağanüstü halin ilan edildiği bölgelerde görevli olan veya sonradan bu bölgelerde 
görevlendirilen kamu personeli hakkında yapılan idarî işlemlere ilişkin davalarda yürütmenin durdurulmasına 
karar verilemez.» 

11 inci bendinde; 
«11. Olağanüstü halin ilan edildiği bölgelerde grev ve lokavt ile toplantı ve gösteri yürüyüşlerinin ertelen

mesi ve dernek ve kuruluşların kapatılması veya faaliyetten menedilmesi kararlarına ilişkin davalarda yürüt
menin durdurulmasına karar verilemez.» 

(Hükümleri mevcuttur. 
Tasarı düzenlenirken, bu hükümlere yer verilmemiştir. Zira bu hükümler olağanüstü halin ilanı ile birlikte 

yürürlüğe girecek ve uygulanacaktır. 

Anayasanın 119 uncu ımaddesi uyarınca ilan edilen olağanüstü hallerde vatandaşlar için getirilecek para, 
mal ve çalışma yükümlülükleri tespit edilirken tabiî afet ve tehlikeli salgın hastalık hallerinde ayrı, ağır ekono
mik bunalımda ayrı olmak üzere düzenlemeye gidilmiştir. Bunun gibi olağanüstü hallerin her türlü işin ayrı 
ayrı geçerli olmak üzere, Anayasanın 15 inci maddesindeki ilkeler doğrultusunda temel hak ve hürriyetlerin 
nasıl sınırlanacağı veya nasıl durdurulacağı, halin gerektirdiği tedbirlerin nasıl ve ne suretle alınacağı, kamu gö
revlilerine ne gibi yetkiler verileceği, görevlilerin durumlarında ne gibi değişiklikler yapılacağı, koordinasyon 
yönetim usulleri ve teşkilata ilişkin hükümlere yer verilmiştir. 

Tasarı beş bölümden ibarettir. 
Birinci bölümde; amaç, kapsam, olağanüstü halin ilanı, kanun hükmünde kararname çıkarılması, olağan

üstü hal kararlarının yürütülmesi, görev ve yetki ağır ekonomik bunalım halini içeren (Genel Hükümler), 

İkinci bölümde; olağanüstü hal yükümlülüğü, para yükümlülüğü, mal yükümlülüğü, çalışma yükümlülüğü, 
yükümlülüğün duyurulması ve yerine getirilmesi, yükümün karşılığının tespiti ve ödenmesi, geçici süre için alı
nacak mallar, kamu kuruluşlarına ait malların iadesi, yaralama, sakatlanma ve ölüm hallerini içeren (Yüküm
lülükler), 

Üçüncü bölümde; kuvvet istemi, silah kullanma yetkisi, görevliler hakkında önlem, koordinasyon, mahallî 
idarelere ait yetkiler, olağanüstü hal kurulu ve bürolarını içeren «Olağanüstü halin uygulanması» 

Dördüncü bölümde; olağanüstü halde yargı görevi ve usul, suçlar ve cezaları içeren (Yargı Görevi Usul 
ve Ceza Hükümleri», 

Beşinci bölümde; Olağanüstü hal hizmet zammı, ödenek, kararların ilanı, disiplin cezası uygulaması, olağan
üstü hal bölgesi dışında ikamete mecbur etme, yönetmelik, yürürlük ve yürütmeyi içeren (çeşitli hükümler), 

Yer almaktadır. 

MADDE GEREKÇELERİ 
/ 

Madde 1. — Genel gerekçede de açıklandığı gibi Anayasada olağanüstü yönetim usulleri; olağanüstü 
haller, sıkıyönetim-seferberlik ve savaş hali olarak düzenlenmiştir. 

Olağanüstü haller ise; tabiî afet ve ağır ekonomik bunalım sebepleriyle olağanüstü hal ilanı, şiddet olay
larının yaygınlaşması ve kamu düzeninin ciddî şekilde bozulması sebepleriyle olağanüstü hal ilanı şeklinde 
ikiye ayrılmıştır. 

Anayasanın 119 ve 120 inci maddelerinde yer alan düzenlemeye uygun olarak 1 inci madde hazırlan
mıştır. 

Madde 2. — Anayasanın 121 inci maddesinde; Anayasanın 119 uncu maddesi uyarınca olağanüstü hal ilâ
nına karar verilmesi durumunda, vatandaşlar için verilecek para, mal ve çalışma yükümlülükleri ile ola
ğanüstü hallerin her türü için ayrı ayrı geçerli olmak üzere, Anayasanın 15 inci maddesindeki ilkeler doğ
rultusunda temel hak ve hürriyetlerin nasıl sınırlanacağı veya nasıl durdurulacağı, halin gerektirdiği tedbirlerin 
nasıl ve ne suretle alınacağı, kamu hizmeti görevlilerine ne gibi yetkiler verileceği, görevlilerin durumlarında 
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ne gibi değişiklikler yapılacağı ve olağanüstü yönetim usullerinin çıkarılacak kanunda düzenleneceği belirtil
miştir. 

Anayasanın bu amir hükmüne uygun olarak ilerdeki maddelerde, vatandaşlar için getirilecek yükümlü
lükler, olağanüstü hallerde ayrı ayrı geçerli olmak üzere belirtilmiştir. 

Madde 3. — Bakanlar Kurulu Cumhurbaşkanının başkanlığında toplanarak tabiî afet, tehlikeli salgın has
talıklar veya ağır ekonomik bunalım hallerinde yurdun bir veya birden fazla bölgesinde veya bütünün
de olağanüstü hal ilân etme yetkisine sahiptir. 

Aynı şekilde Anayasa ile kurulan hür demokrasi düzenini veya temel hak ve hürriyetleri ortadan kaldır
maya yönelik yaygın şiddet hareketlerine ait ciddî belirtilerin ortaya çıkması veya şiddet olayları sebebiyle 
kamu düzeninin ciddî şekilde bozulması hallerinde de yine Cumhurbaşkanının başkanlığında toplanan Bakan
lar Kurulu bu defa Millî Güvenlik Kurulunun da görüşünü aldıktan sonra yurdun bir veya birden fazla 
bölgesinde veya bütününde olağanüslü hal ilan edebilir. 

Her iki halde de olağanüstü hal altı ayı geçmemek üzere ilan edilir. Bu karar Resmî Gazetede yayımlanır 
ve hemen Türkiye Büyük Millet Meclisinin onayına sunulur. Konuyu inceleyen Yasama Meclisi olağanüstü 
hal süresini değiştirebilir, daha sonraki aşamalarda da Bakanlar Kuulunun istemi üzerine, her defasında dört 
ayı geçmemek üzere, süreyi uzatabilir veya olağanüstü hali büsbütün kaldırabilir. 

Bakanlar Kurulu olağanüstü hal ilanına karar verdiği zaman ayrıca bu kararını hangi sebeple aldığını, 
bölgesini ve süresini Türkiye radyo ve televizyonu ile ilân eder. Ayrıca Bakanlar Kurulu gerekli görürse 
olağanüstü halin ilanını başka araçlarla da vatandaşlara duyurabilir. 

Madde 4. — Anayasanın 91 inci maddesinde, «Türkiye Büyük Millet Meclisi, Bakanlar Kuruluna kanun 
hükmünde kararname çıkarma yetkisi verebilir. Ancak sıkıyönetim ve olağanüstü haller saklı kalmak üzere, 
Anayasanın ikinci kısmının birinci ve ikinci 'bölümlerinde yer alan temel haklar, kişi hakları ve ödevleri ile 
dördüncü bölümünde yer alan siyasî haklar ve ödevler kanun hükmünde kararnamelerle düzenlenemez. 

Yetki Kanunu, çıkarılacak kanun hükmünde kararnamenin, amacını kapsamını, ilkelerini, kullanma süresi
ni ve süresi içinde birden fazla kararname çıkarılıp çıkarılamayacağını gösterir. 

Bakanlar Kurulunun istifası, düşürülmesi veya yasama döneminin bitmesi, belli süre için verilmiş olan yet
kinin sona ermesine sebep olmaz. 

Kanun hükmünde kararnamenin, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından süre bitiminden önce onaylan
ması sırasında, yetkinin son bulduğu veya süre bitimine kadar devam ettiği de belirtilir. 

Sıkıyönetim ve olağanüstü hallerde, Cumhurbaşkanının başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulunun ka
nun hükmünde kararname çıkarmasına ilişkin hükümler saklıdır. 

Kanun hükmünde kararnameler, Resmî Gazetede yayımlandıkları gün yürürlüğe girerler. Ancak, kararnamede 
yürürlük tarihi olarak daha sonraki bir tarih te gösterilebilir. 

Kararnameler, Resmî Gazetede yayımlandıkları gün Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulur. 
Yetki Kanunları ve bunlara dayanan kanun hükmünde kararnameler, Türkiye Büyük Millet Meclisi Ko

misyonları ve Genel Kurulunda öncelikle ve ivedilikle görüşülür. 
Yayımlandıkları gün Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulan kararnameler, bu tarihte, Türkiye Büyük 

Millet Meclisince reddedilen kararnameler bu kararın Resmî Gazetede yayımlandığı tarihte yürürlükten kalkar. 
Değiştirilerek kabul edilen kararnamelerin değiştirilmiş hükümleri, bu değişikliklerin Resmî Gazetede yayımlan
dığı gün yürürlüğe girer.» 

Hükmü yer almaktadır. 
Görülüyor ki Anayasada genel nitelikte Bakanlar Kuruluna kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi 

verilirken sıkıyönetim ve olağanüstü hallerde, Cumhurbaşkanının başkanlığında toplanacak olan Bakanlar 
Kurulunun kanun hükmünde kararname çıkarmasına ilişkin hükümler saklı tutulmuştur. 

Esasen Anayasanın olağanüstü yönetim usullerini düzenleyen 119-122 nci maddelerinde de bu konu ayrı 
olarak düzenlenmiş ve bu hallerde başlangıçta yetki kanunu çıkarılmadan, Bakanlar Kurulunun olağanüstü ve 
sıkıyönetim hallerinde kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisinin verildiği belirtilmiştir. 

Madde 5. — Anayasada yer alan hükümlere göre olağanüstü hal tabiî afet, tehlikeli salgın hastalıklar 
veya ağır ekonomik bunalan hallerinde veya şiddet olaylarının yaygınlaşması ve kamu düzeninin ciddî şekilde 

Danışma Meclisi (S. Sayısı : 484) 



— 5 — 

bozulması sebepleriyle ilân edilmektedir, işte Bakanlar Kurulu, olağanüstü halin dayandığı sebepleri göz önün
de bulundurarak, gerekli gördüğü önlemlerin alınmasına ve bunların uygulanmasına ilişkin belirlemeleri yapa
caktır. Bakanlar Kurulunca belirlenen hususların il sınırları içinde uygulanması görev ve sorumluluğu valiye ait 
olacaktır. Vali bu görevini bu Kanunla ve bir kısmı genel gerekçede sayılan diğer kanunlarla verilen yetkileri 
kullanarak yerine getirecektir. Valinin meydana gelen olayları mahallî kolluk kuvvetleriyle önleyememesi veya 
önlenmesini mümkün görmemesi ya da aldıkları tedbirleri uygulayamaması hallerinde civar il kolluk kuvvet
lerinden yardım istemi tasarının 17 nci maddesinde ayrıntılarıyla tespit edilmiştir, 

Diğer taraftan Bakanlar Kurulu olağanüstü halin tabiî afet, tehlikeli salgın hastalıklar veya ağır ekonomik 
bunalım sebeplerine dayanılarak ilân edilmesi halinde, tespit edeceği önlemlerin bir bölümünü veya bütününün 
uygulanmasını, kamu kurum ve kuruluşlarıyla kamu iktisadî teşebbüsleri ve bunların iştiraklerine veya özel 
hukuk hükümlerine tabi tüzelkişilere verebilecektir, örneğin tabiî afet halinde Kızılayın olanaklarından yarar
lanabileceği gibi, uygulamayı da bu kuruluşa bırakmak mümkün olabilecektir. 

Madde 6. — Anayasanın 121 inci maddesinde olağanüstü hallerin her türü için ayrı ayrı geçerli olmak 
üzere görev ve yetkilerin belirlenmesi hükme bağlanmıştır. Anayasada yer alan bu ilkeler doğrultusunda olağan
üstü hal ilân edilen illerde valilere, olağanüstü halin dayandığı sebepler göz önünde bulundurularak, tabiî 
afet ve tehlikeli salgın hastalıklar halleriyle şiddet olaylarının yaygınlaşması ve kamu düzeninin ciddî şe
kilde bozulması hallerinde verilen görev ve yetkiler maddede ayrı ayrı belirtilmiştir. 

Anayasanın 120 inci maddesine göre ilan edilen olağanüstü hallerde valiler, tabiî afet ve tehlikeli salgın 
hastalıklar hallerinde öngörülen tedbirlere ek olarak 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanununun 3 üncü maddesinde 
Sıkıyönetim Komutanının görev ve yetkilerine paralel olarak gerekli görülen tedbirleri de alabileceklerdir. 

Madde 7. — Anayasanın 119 uncu maddesinde yer alan ağır ekonomik bunalım hallerinde ilân edilecek 
olağanüstü hal, bu maddede ayrı olarak düzenlenmiştir. Ağır ekonomik bunalım hali genelde ve çoğu za
man yurdun bütünü için geçerli bir mahiyet arz etmektedir. Bu halde ekonominin düzenlenmesi ve iyileştiril
mesi amacıyla hareket edilecek ve bu hal için geçerli mal, sermaye ve hizmet piyasalarını yönlendirici; vergi, 
para, kredi, kira, ücret ve fiyat politikalarını belirleyici tedbir ve yükümlülükler tespit edilecektir. Bunlar ise 
geniş kapsamlı düzenlemelere ihtiyaç gösterecek ve ağır ekonomik bunalıma neden olan sebepler göz önünde 
bulundurularak Bakanlar Kurulunca çıkarılacak kanun hükmünde kararnamelerle belirlenecektir. 

Bakanlar Kurulu ağır ekonomik bunalım nedeniyle olağanüstü hal ilanında ayrıca aldığı tedbirlerin yürü
tülmesini «Ekonomik İşler Olağanüstü Hal Koordinasyon Kurulu» na ve ilgili Bakanlıklara da bırakabile
cektir. 

Koordinasyon Kurulu, Başbakanın başkanlığında ekonomik işlerle sorumlu Bakanların iştirakiyle kurula
caktır. Genel düzenlemeye uygun olarak kurulun kararlarının il çevresinde yerine getirilmesi valilere verilmek
tedir. Bunun gibi Kurul gerektiğinde diğer kamu kurum ve kuruluşlarını da görevlendirebilecektir. Yurdun bü
tünü için geçerli kararlar Resmî Gazetede ilân edilecek, diğerleri ilgisine yazılı olarak tebliğ olunacaktır. 

Madde 8. — Anayasada sadece 119 uncu maddede Öngörülen hallerde olağanüstü halin ilan edilmesi du
rumunda vatandaşlar için para, mal ve çalışma yükümlülükleri getirilebileceği açıklanmıştır. Bu esaas uygun 
olarak olağanüstü halin ilân edilmesi durumunda; felakete uğrayanların kurtarılması, meydana gelen hasar 
ve zararın, telafisi, bunalımlardan çıkılması için ihtiyaç duyulan para ve her türlü taşınır ve taşınmaz mallar 
ve yapılması gereken işler; ayrı ayrı maddelerde düzenlenmiş para, mal ve çalışma yüküm yoluyla sağlana
caktır. 

Madde 9. — Madde para yükümlülüğünü düzenlemektedir. Maddede olağanüstü haller ayrı ayrı ele alın
mış ve para yükümlülüğü getirilmiştir. 

örneğin olağanüstü halin tabiî afet ve tehlikeli sağın hastalıklar nedeniyle ilan edilmesi durumunda ge
rekli harcamalar öncelikle kamu kaynaklarından sağlanacaktır. Ancak, satın alınması zorunlu görülen acil 
ve hayatî ihtiyaç maddeleri için harcamaya yeterli para kamu kaynaklarından zamanında sağlanamadığı tak
dirde, bölgedeki resmî ve özel kredi kuruluşları olarak nitelendirilen banka, sandık ve kooperatiflerden geçici 
süre için yararlanılacaktır. Bu halde de kuruluşların hizmet ve faliyetlerinin aksatılmamasına özen gösterile
cektir. 
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Bunun dışında olağanüstü halin ağır ekonomik bunalım sebebiyle ilan edilmesi halinde tasarının 7 nci mad
desine uygun olarak vatandaşlara verilecek para yükümlülüğü çıkarılacak kanun hükmünde kararnameler
le belirlenecektir. 

Madde 10. — Bu halde de tabiî afet ve salgın hastalıklar sebebiyle olağanüstü halin ilanında mal yüküm
lülüğü getirilmektedir. Bu halde aynen para yükümlülüğünde olduğu gibi mal yükümlülüğünde de öncelikle 
o bölgedeki Devlete, mahallî idarelere, katma bütçeli dairelerle sermayesinin yarısından çoğu Devlete ait 
kuruluşlara başvurulacaktır. Bunların yetmemesi halinde, diğer tüzel ve gerçek kişilere mal yükümlülüğü ge
tirilecektir. 

Maddenin bu özelliği de yiyecek ve giyecek ile diğer zarurî maddelerin olağanüstü hal ilan edilen illerde, il 
sınırları içinde sağlanamadığı takdirde, valilerin başvurusu üzerine yakın ildeki valilerde bu kanun hükümle
rini uygulayarak kendi il sınırları içinde istenilen maddeleri yükümlülük yoluyla sağlayabileceklerdir. 

Genel prensibe uygun olarak mal yükümlülüğünün uygulanmasında da yükümlülerin hizmet ve faaliyetle
rinin aksatılmaması ve ihtiyaçları göz önünde bulundurulacaktır, 

Madde 11. — Bu maddede, İş Kanunlarında ve bu konu ile ilgili milletlerarası sözleşmelerde yer alan hü
kümlere uygun olarak düzenlemeye gidilmiştir. 

Genel gerekçede de açıklandığı üzere 10 Mart 1954 tarih ve 6366 sayılı Kanunla İnsan Haklarını ve Ana 
Hürriyetleri Koruma Sözleşmesi ve Buna Ek Protokolün Tasdiki Hakkında Kanun ile yürürlüğe giren söz
leşmenin 4 üncü maddesinde açıkça, toplumun hayat ve refahını tehdit eden buhran ve afet hallerinde talep 
olunan her hizmetin yapılacağı bunun ise kesinlikle zorla çalıştırma veya mecburî çalışmadan sayılamayacağı 
vurgulanmıştır. 

Görevlendirmede; iş mevzuatının çalıştırma yasağı ile ilgili hükümleri, çalıştırılacak kişilerin yaş, cinsiyet, 
sağlık, aile ve bakıma muhtaç yakınları göz önünde bulundurulacaktır. İşçi ihtiyacının karşılanmasında iş 
ve işçi bulma kurumu teşkilatından yararlanılacaktır. 

Tabiî afet, tehlikeli salgın hastalıklar ve ağır ekonomik bunalım hallerinde işlerin mahiyetine ve ihtiyaç 
derecesine göre çalışma saatleri artırılabileceği gibi, Hafta Tatili Kanunu, Ulusal Bayram ve Genel Tatiller 
Hakkında Kanun, öğle Dinlenme Kanunu hükümleri kısmen veya tamamen uygulanabilecektir. 

Çalışma yükümlülüğü söz konusu olduğu hallerde çalışanların ücreti iş mevzuatına göre ödenecektir. Ay
nen para ve mal yükümlülüğünde olduğu gibi çalışma yükümlülüğünün uygulanmasında da kuruluşların gö
rev ve hizmetlerinin aksatılmaması göz önünde bulundurulacaktır, 

'Madde 12. — Para, mal ve çalışma yükümlülükleri genel kapsamlı olması halinde buna ilişkin kararlar 
her çeşit yayın araçlarıyla ilan edilecek ve yurttaşlara duyurulacaktır. Bunun dışında belli yükümlülükler için 
ilgililere genelde yazılı olarak, acil hallerde ise daha sonra yazı ile teyid edilmek üzere sözlü olarak duyuru ya
pılacaktır. Duyuru üzerine yükümlüler kendilerinden istenilen hususları yerine getirmek zorundadırlar. 

Madde 13. — Yukarıda da işaret edildiği gibi mal ve çalışma yükümlülükleri karşılıklı ödenmek sure
tiyle yerine getirilmektedir. Ancak zamanında yükümlülüğün karşılığının ödenmemesi halinde, ödemeler bila-
hara kanunî faizi ile birlikte yerine getirilecektir. Takdir olunacak bedel, kira, ücret veya tazminata karşı il
gililer genel hükümlere göre adlî yargıya başvurabileceklerdir. Bu madde ile ilgili yükümlerin uygulanması
na ilişkin bir yönetmelikde kanunun yayımını izleyen üç ay içinde çıkarılarak yürürlüğe konulacaktır. 

Madde 14. — Mal yükümlülüğü sonunda geçici süre için alınan mallar, yüküm sona erdiğinde ilgililere 
geri verilecektir. Aynen 13 üncü maddede olduğu gibi bu maddenin uygulanmasına ilişkin hususlar da yö
netmelikte tespit edilecektir, 

Madde 15. — 14 üncü madde gereğince geri verilme işlemi genel ve katma bütçeli dairelerle mahallî ida
reler ve sermayesinin yarısından çoğu bu idarelere ait kuruluşlar içinde geçerlidir. Bu halde de kullanılan ta
şınır ve taşınmaz mallar ile tüketilmeyen maddeler bu kuruluşlara iade edilecektir. Ancak, bunlar için her
hangi bir bedel, ücret, kira veya tazminat ödenmeyecektir. 

Madde 16. — 3 Kasım 1980 tarihinde kabul edilen 2330 sayılı «Nakdî Tazminat ve Aylık Bağlanması 
Hakkında Kanun»un 1 inci maddesine göre barışta güven ve asayişi korumak, kaçakçılığın men, takip ve tah-
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kikle görevli olanların bu görevlerinden dolayı ya da görevleri sona ermiş olsa bile yaptıkları hizmet nede
niyle derhal veya bu yüzden maruz kaldıkları yaralanma veya hastalık sonucu ölmeleri veya sakat kalmaları 
halinde nakdî tazminat ile birlikte aylık bağlanmaktadır, 

Kanunun 2 nci maddesinde kapsam belirlenmekte ve iç güvenlik ve asayişin korunması veya kaçakçılı
ğın men, takip ve tahkiki konularında görevlendirilen kişilerle, güven ve asayişi ihlal eden eylemlere ve kaçak
çılığa ilişkin olayların soruşturma ve kovuşturma işlemlerini yürüten adlî ve askerî hâkimler, Cumhuriyet sav
cısı ve yardımcılarıyla askerî «avcı ve yardımcıları; güven ve asayişi ihlal eden eylemlerin önlenmesi esnasın
da güvenlik kuvvetleriyle birlikte olay mahallinde bizzat görev yapan mülkî idare amirleri; ceza ve tutuk
evlerinin iç ve dış güvenliğini sağlamakla görevli personel; güven ve asayişin korunmasında hizmetlerinden 
yararlanılması zorunlu olan ve yetkililerce kendilerine bu amaca yönelik görev verilen kamu görevlileri ve si
viller kanun kapsamına alınmaktadır. 

2330 sayılı Kanunun yukarıya özet şeklinde alınan hükümleri göz önünde bulundurularak, bu Kanuna 
göre ilan edilecek olağanüstü hallerde de, şartlar varsa anılan Kanunun uygulanacağı tabiîdir. 

Ancak, bunun dışında, bu kanunun getirdiği yükümlülükler Anayasanın 119 uncu maddesine göre sebe
biyle meydana gelen yaralanma, sakatlanma ve ölüm halleri bu maddede düzenlenmiştir. Madde ile ilgili 
Yönetmelik kanunun yayımı tarihinden itibaren üç ay içerisinde çıkarılacaktır. 

Madde 17. — Tasarının 5 inci maddesinin gerekçesinde de açıklandığı üzere; illerinde olağanüstü hal ilan 
edilen valiler, meydana gelen olayları mahallî kolluk kuvvetleriyle önleyemedikleri veya önlenmesini müm
kün görmedikleri ya da aldıkları tedbirleri uygulayamadıkları veya uygulanmasını mümkün görmedikleri tak
dirde İller Kanununun kendilerine verdiği yetkiyi de kullanmak suretiyle civar ile kolluk kuvvetlerinden, 
bu da yeterli olmadığı takdirde bölgelerindeki jandarma birliklerinden ve nihayet en yakın veya süratle in
tikali mümkün askerî birlik komutanlarından yardım isteyebileceklerdir. 

Görülüyor ki, maddenin düzenlenmesinde bu tür olayların kolluk kuvvetleriyle önlenmesi ilk planda tu
tulmuştur, bundan sonra bölgedeki jandarma birliklerinden yardım istenebilecektir. Fakat bunlar da yeterli gö
rülmediği takdirde o zaman askerî birlik harekete geçirilecektir. Bu düzenleme ile askerî birlik son çare ola
rak düşünülmüştür. Maddenin ikinci ve üçüncü fıkraları yukarda da işaret edildiği gibi İller Kanununa uygun 
bir mahiyet arz etmektedir. 

Madde 18. — Bugün mevzuatımızda Türk Silahlı Kuvvetleri îç Hizmet Kanununda, Polis Vazife ve Sa
lahiyet Kanununda, 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanununda ve bu Kanunlarla ilgili nizamname ve yönetmelik
lerde kolluk kuvvetleri için veya bu görevleri yerine getiren silahlı kuvvetler yönünden hangi hallerde silah 
kullanabilecekleri ayrıntılarıyla tespit edilmiştir. Örneğin 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanununun 2301 sayılı Ka
nunla değişik 4 üncü maddesinde; «Sıkıyönetim Komutanlığı emrinde görevli silahlı kuvvetler mensupları, 
emniyet ve asayişe ilişkin zabıta kuvvetleriyle diğer güvenlik görevlileri kendilerine verilen görevlerin yerine 
getirilmesi sırasında tabi oldukları Türk Silahlı Kuvvetleri îç Hizmet Kanun ve Yönetmeliği, Polis Vazife ve 
Salahiyet Kanunu, Jandarma Teşkilat ve Vazife Nizamnamesinde silah kullanmayı icap ettiren hal ve şart
lardan herhangi birinin tahakkuku halinde silah kullanma yetkisini haizdirler-

Silah kullanma yetkisine sahip güvenlik kuvvetlerinin teslim ol emrine itaat edilmemesi veya silahla mu
kabeleye yeltenilmesi veya güvenlik kuvvetlerinin meşru müdafaa durumuna düşmeleri halinde görevli gü
venlik kuvvetleri mensupları doğruca ve duraksamadan hedefe ateş edebilirler; 

Silâh kullanan bütün personel hakkında 211 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri îç Hizmet Kanununun 87 nci 
maddesinin V ve VI nci fıkraları hükümleriyle 1481 sayılı Asayişe Müessir Bazı Fiillerin Önlenmesi Hakkın
daki Kanunun 3 üncü maddesi hükümleri uygulanır. Ayrıca haklarındaki soruşturma işlemi tutuksuz ola
rak yapılır. 

Yukarda belirtilen görevlilerin; Devlet otoritesini, can ve mal güvenliğini korumak için silah kullanma
larına ilişkin, Sıkıyönetim Komutanlarının önceden düzenledikleri emirler uygun araçlarla ilan edilir.» 

Tasarının 18 inci maddesi de büyük ölçüde 1402 sayılı Kanunun yukarıya aynen alınan 4 üncü maddesin
den esinlenerek düzenlenmiştir. 

Madde 19. — Tasarının 6 nci maddesi olağanüstü hal ilan edilen illerde valilere verilen görev ve yetki
leri düzenlemektedir. Bu maddenin (2) fıkrasının (H) bendinde, «Bölgelerinde genel güvenlik, asayiş, kamu 
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düzeni veya kamu güvenliği açısından çalışmaları sakıncalı görülen veya hizmetleri yararlı olmayan kamu 
personelinin statülerine göre atanması veya işine son verilmesi, yerel yönetimde çalışanların görevden uzak
laştırılması veya işlerine son verilmesi konularında yetkisi dahilinde olanları hakkında bizzat karar vermek, 
diğerleri için ise ilgili kurum, merci veya organlardan istemde bulunmak» hükmü yer almaktadır. 

Bu hükme paralel olarak düzenlenen tasarının 19 uncu maddesinde de yukarıdaki 'bent gereğince yapı
lan istemlerin, adlî ve askerî teşkilat mensupları hakkında yetkili kurul ve mercilerce özel kanunlarındaki 
usule göre değerlendirilerek, yerine getirilip getirilmemesi hususunda karar verilecektir. Buna karşılık adlî 
ve askerî teşkilat mensupları dışında kalan personel hakkındaki istemler ise ilgili kurum, merci ve organ
larca geciktirilmeksizin yerine getirilecektir. Aynı hüküm değişik şekliyle 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanunu
nun 3 üncü maddesinin (p) bendinde de mevcuttur. 

Madde 20. — Olağanüstü halin Anayasanın 119 vel20 nci maddelerine göre ilan edilmesi halinde bu ilan 
bir bölgeyi, bölgeleri veya yurdun bütününü kapsayabilir. Bu halde olağanüstü halin birden fazla ilde bir 

Bakanlığı ilgilendiren nedenlerle ilan edilmesi halinde iller arasında koordinasyon o Bakanlıkça yapılacak
tır. Örneğin salgın hastalıklar nedeniyle olağanüstü hal ilanında bu görev Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlı
ğınca yerine getirilecektir. Bunun gibi tabiî afetlerde tek başına fmar ve îskân Bakanlığı da bu görevi sağ
layabilecektir. Ancak olağanüstü halin bir veya birden fazla Bakanlığı ilgilendiren nedenlerle veya tüm yurtta 
ilan edilmesi halinde de koordinasyon Başbakanlıkça sağlanacaktır, 

Bilindiği gibi tasarının 7 nci maddesinde ağır ekonomik bunalım sebebiyle olağanüstü halin ilan edilme
si durumunda görev Ekonomik işler Olağanüstü Hal Koordinasyon Kuruluna verilmiştir. 

Bu madde ile ilgili düzenleme ayrıntılarıyla kanunun yayımını izleyen üç ay içinde çıkarılacak yönet
melikte düzenlenecektir. 

'Madde 21. — illerde olağanüstü halin yürütülmesiyle görevli bulunan vali gerekli gördüğü takdirde ma
hallî idarelerin organlarca alınacak kararlar ile tesis edilecek tasarrufların tamamının veya belli konulara 
ilişkin olanların, il merkezinde kendisinin, ilçelerde kaymakamların onayı ile yürürlük kazanmasını kararlaştı-
rabilecektir. Bu suretle mahallî idarelerin her türlü olanaklarından olağanüstü hal süresince istifade etmek ve 
onları kanalize etmek mümkün hale gelecektir. 

Madde 22. — Olağanüstü halin devamı süresince, olağanüstü hal ilan edilen il merkezlerinde «Olağanüs
tü Hal Kurulu», ilçelerde ise «Olağanüstü hal büroları» kurulacaktır. 

illerdeki kurulan il idare şube başkanları ile diğer kamu kuruluşları yöneticileri, garnizon komutanı ve
ya görevlendireceği bir temsilci katılacaktır, ilçelerde kurulan bürolar ise kaymakamın başkanlığında ilgili 
ünite temsilcilerinin katılmasıyla oluşacaktır. Gerek olağanüstü hal kurulları ve gerekse büroları kuruluş, top
lanma, karar verme, çalışma usulü ve esasları, yönetmelikte tespit edilecektir. 

Madde 23. — Olağanüstü hal nedeniyle özel bir mahkeme oluşturulmamıştır. Bu bölgelerde işlenen 
suçlar mahiyeti itibariyle yetkili ve görevli mahkemelerde bakılacaktır. Örneğin olağanüstü hal ilan edilen 
yerde; Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğü, hür demokratik düzen ve nitelikleri Anayasada 
belirtilen Cumhuriyet aleyhine işlenen ve doğrudan doğruya Devletin iç ve dış güvenliğini ilgilendiren 
suçlar o ilin bağlı olduğu Devlet güvenlik mahkemesinde bakılacak ve karara bağlanacaktır. Bunun dışındaki 
suçlar ise genel mahkemelerde bakılacaktır. Açıklamak gerekir ki, askerî mahkemelerin her halükarda görevle
ri saklı tutulmaktadır, 

Bundan ayrı olarak bu Kanunda müeyyide altına alınan suçlara ilişkin davalar ise asliye mahkemesinde gö
rülecektir. Bu suçlar ve cezalar tasarının 24 üncü maddesinde sıralanmıştır. Bu suçlara ilişkin soruşturma ve 
kovuşturmalar 3005 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin (A) bendindeki yer ve aynı Kanunun 4 üncü madde
sinde yazılı zaman kaydına bakılmaksızın, anılan Kanun hükümlerine göre yapılacaktır. Soruşturma ve ko
vuşturma yapılmasını izne bağlayan, özel kanunlardaki hükümler saklı,tutulmuştur. 

Bu düzenleme ile 24 üncü maddede yer alan cezalar mahiyeti itibariyle sulh ceza mahkemesinin görev ala
nına girse dahi davalara asliye ceza mahkemesinde bakılacaktır. Tasarıda belirlenen suç ve cezaların da Dev
let güvenlik mahkemesinde bakılmasında bir yarar görülmemiş, bilakis soruşturma ve kovuşturmanın uzama
sına neden olacağı kabul edilmiştir. 
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Madde 24. — 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanununun, 2301 sayılı Kanunla değişik 16 ncı maddesinde; sıkı 
yönetim ilan edilen yerlerde Sıkıyönetim Komutanlığı tarafından alınan tedbirlere aykırı hareket edenler, 
emirleri dinlemeyenler veya istekleri yerine getirmeyenler veya kimliklerine dair kasden gerçeğe uymayan 
bilgi verenler veya bilgi vermekten çekinenler hakkında cezaî yaptırımlar getirilmiştir. 

Tasarıda da Sıkıyönetim Kanununun bu maddesinden yararlanarak düzenlemeye gidilmiş bu kerre de vali 
•tarafından bu Kanun ve diğer kanunlarla verilen yetkilere dayanılarak alman tedbirlere aykırı hareket eden
ler, emirleri dinlemeyenler veya istekleri yerine getirmeyenler veya kimliklerine dair kasden gerçeğe uymayan 
bilgiler verenler veya bilgi vermekten çekinenler hakkında aynı oranda bir ceza getirilmiştir. 

Maddenin diğer fıkraları da 16 ncı maddeye uygun bir düzenleme içindedir. 
'Madde 25. — 1402 sayılı Kanunda Sıkıyönetim hizmet zammı kabul edilmiş ve kamu görevlilerine verile

cek miktar belirlenmiştir. Ancak olağanüstü hal durumunda, olağanüstü hizmet tazminatı konusu tamamen 
Bakanlar Kurulunun alacağı karara bırakılmıştır. Görevlendirilenlere böyle bir hizmet zammı verilmesi ka
bul edildiğinden her gün için 6245 sayılı Harcırah Kanununa göre müstahak oldukları yurt içi gündelik tuta
rının 1/4'ü ödenecektir. Bu ödemeler; damga vergisi hariç, herhangi bir vergiye tabi tutulmayacaktır. 

Madde 26. Olağanüstü halin Anayasanın 119 uncu maddesinde belirtilen nedenlerle ilan edilmesi halinde 
gerekli harcamaları karşılamak üzere genel bütçe ödeneklerinin % 5'e kadar artırma yetkisi Bakanlar Kuru
luna verilmiştir. Ayrıca bu ödeneklerin ilgili genel bütçeye dahil idarelerle, katma bütçeli daireler bütçeleri
nin mevcut veya yeniden açılacak tertiplerine kaydetmeye ve ödeneklerin ivedi olarak kullanımını sağlayacak 
önerileri almaya, Maliye Bakanlığ'ı yetkili kılınmıştır. 

Madde 27. — Tasarınım 3 üncü maddesinde açıklandığı üzere yurdun bir veya birden fazla bölgesinde veya 
bütününde olağanüstü hal ilan edilmesi üzerine, bu kararın hangi sebeple alındığı, bölgesi ve süresinin Tür
kiye radyo ve televizyonu ile Bakanlar Kurulunca gerekli görülen hallerde diğer araçlarla ilan edileceği be
lirtilmiştir. 

Maddede ilan keyfiyeti daha detaylı olarak ele alınmış, basın ve yayın araçlarıyla yapılan ilan ve duyu
ruların ücretsiz olarak yapılacağı, yetkili mercilerin bu isteklerinin öncelikle ve geciktirilmeksizin yerine geti
rileceği belirlenmiştir. 

Madde 28. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 2670 sayılı Kanunla değişik 124 ve 125 inci mad
delerinde, disiplin amirleri ve disiplin cezaları ile disiplin cezalarının çeşitleri ve ayrıca ceza uygulanacak fiil 
ve haller ayrı ayrı sayılmıştır. Bugün için disiplin cezaları uyarma, kınama, aylıktan kesme, kademe ilerleme
sinin durdurulması, Devlet memurluğundan çıkarma şeklinde sıralanmaktadır. Aynı Kanunun 126 ncı madde
sinde ise uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezalarının disiplin amirleri tarafından; kademe ilerlemesinin dur
durulması cezası, memurun bağlı olduğu kurumdaki disiplin kurulunun kararı alındıktan sonra, atamaya yet
kili amirler tarafından verileceği hükme bağlanmıştır. 

Devlet Memurları Kanununda yer alan ve yukarda da açıklandığı gibi doğrudan doğruya disiplin amirle
rinin yetkisi içinde kalan uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezaları bu maddeye göre doğrudan doğruya 
valiler tarafından da verilebilecektir. Aylıktan kesme cezası 657 sayılı Kanunun 125 inci maddesinin <C) 
bendinde olduğu gibi brüt aylığın 1/30-1/8 arasında bir ücret olarak belirlenmiştir. 

Madde 29. — Anayasa ile kurulan hür demokrasi düzenini veya temel hak ve hürriyetleri ortadan kaldır
maya yönelik yaygın şiddet hareketlerine ait ciddî belirtilerin ortaya çıkması veya şiddet olayları dolayısıyla 
kamu düzeninin ciddî şekilde bozulması nedeniyle olağanüstü halin ilan edilmesi halinde valiler, tutum ve dav
ranışları ve faaliyetleriyle Devletin, kamu düzeni ve kamu güvenliğini sağlaması konusundaki nüfus ve et
kinliğini tehlikeye düşürdükleri ve bu amaçla alınan tedbirlerin uygulanmasına engel teşkil ettikleri tespit 
edilen kişileri, içişleri Bakanlığına bildirecek, bu Bakanlığın da onayını almak suretiyle il sınırları dışına çıka
rabilecektir. Bu gibi kişilerin gideceği yerler İçişleri Bakanlığınca belirlenecektir. Bu hal olağanüstü hal süre
since devam edecek ve buna aykırı hareket edilmesi halinde ilgilıi, yerleştirildiği yere geri gönderilmekle bera
ber ayrıca altı aydan iki yıla kadar da hapis cezasına çarptırılacaktır. 

Anayasanın 14 üncü maddesinde temel hak ve hürriyetlerin kötüye kullanılması halinde yapılacak işlem
ler vurgulandığı gibi 15 inci maddesinde ise; «savaş, seferberlik, sıkıyönetim veya olağanüstü hallerde, mil* 
letlerarası hukuktan doğan yükümlülükler ihlal edilmemek kaydıyla, durumun gerektirdiği ölçüde temel hak 
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ve hürriyetlerin kullanılması kısmen veya tamamen durdurulabilir veya bunlar için Anayasada öngörülen gü
vencelere aykırı tedbirler alınabilir.» hükmü yer almaktadır* 

lAyrıca yine Anayasanın 23 üncü maddesinde, «Herkes, yerleşme ve seyahat hürriyetine sahiptir. 
Yerleşme hürriyeti, suç işlenmesini önlemek, sosyal ve ekonomik gelişmeyi sağlamak, sağlıklı ve düzenli 

kentleşmeyi gerçekleştirmek ve kamu mallarını korumak; 
Seyahat hürriyeti, suç soruşturma ve kovuşturması sebebiyle ve suç işlenmesini önlemek; 
Amaçlarıyla kanunla sınırlanabilir.» 
Hükmünü taşımaktadır. 
Anayasanın yukarıya alınan hükümleri, Tasarının genel yapısı değerlendirilerek böyle bir hükmün düzen

lenmesi yoluna gidilmiştir. 
Madde 30. — Tasarının muhtelif maddelerinde çıkarılması öngörülen yönetmelikler, İçişleri Bakanlı

ğının koordinatörlüğünde, ilgili Bakanlıkların görüşleri de alınarak Kanunun yayımını izleyen üç ay içinde 
Resmî Gazetede yayınlanacaktır. Madde Anayasanın yönetmeliklerle 'ilgili 124 üncü maddesine uygun bir 
şekilde düzenlenmiş Ve yönetmeliklerin Resmî Gazetede yayımlanacağı kanunla belirlenmiştir. 

Madde 31. — Yürürlükle ilgilidir ve kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girecektir. 
Madde 32. — Yürütme ile ilgilidir. Maddeye göre bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütecek

tir. 

T.C. 
Danışma Meclisi 
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Dışişleri Komisyonu 
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Konu : 1/589 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

Esas Komisyon olarak Komisyonumuza havale edilmiş olan «Olağanüstü Hal Kanunu Tasarısı» için 
Başkanlıkça Komisyonunuz görüşünün alınması uygun görülmüştür. 

Söz konusu tasarı hakkındaki görüşlerinizin acele Komisyonumuza bildirilmesini arz ve rica ederim. 

Eşref AKINCI 
Millî Savunma, İçişleri ve 
Dışişleri Komisyonu Başkanı 

Adalet Komisyonu Raporu 
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Danışma Meclisi 
Adalet Komisyonu 24 Mart 1983 
Esas No. : 1/589 
Karar No. : 64 

MİLLİ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

Esas komisyon olarak Komisyonunuza havale edilmiş bulunan «Olağanüstü Hal Kanunu Tasarısı» hak
kında Komisyonumuzdan görüş bildirilmesi istemini havi 10.1.1983 gün ve 59 sayılı yazınız gereğince adı 
geçen kanun tasarısı ilgili Bakanlıklar temsilcilerinin de katılmasıyla komisyonumuzca incelenip görüşüldü: 

1. Tasarının 1 inci ve 2 nci maddelerinin aynen benimsenmesi, 
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2. Tasarının 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasının sonunda 'bulunan «edilebilir» kelimesinin «edebilir» 

olarak düzeltilmesi, 
3. Tasarının 4 üncü maddesindeki «yayınlanır» 'kelimesinin «yayımlanır» şeklinde değiştirilmesi, 
4. Tasarının 5 inci maddesinin birinci fıkrasındaki «dayandığı» kelimesi yerine «ilanını gerektiren» keli

melerinin konması, aynı fıkradaki «gördüğü» kelimesinin metinden çıkarılması ve «önlemlerin» kelimesinin 
«tedbirlerin» olarak değiştirilmesi; aynı maddesinin son fıkrasındaki «önlemlerin» kelimesinin «tedbirlerin», 
«bölümünü» kelimesinin «'bölümünün» olarak yazılması, «ve kurum» kelimelerinin metinden çıkarılması, 

5. Tasarının 6 ncı maddesinin başlığının «Valinin görev ve yetkileri» olarak değiştirilmesi; birinci fık
radaki «hallin» kelimesinden sonra «ilanını gerektiren» kelimelerinin eklenmesi, «dayandığı» kelimesinin me
tinden çıkarılması, maddenin birinci bendinin sonundaki (:)'danın <;), alt bentlerinin sonundaki (O'lerin (,) 
olarak değiştirilmesi, alt 'bentlerin küçük harflerle gösterilmesi, <H) alt 'bendindeki «toplum sağlığını» keli
melerinin «sağlığı» olarak değiştirilmesi, «taşınır ve taşınmaz» kelimelerinin metinden çıkarılması (K) alt 
bendindeki «ticarî» kelimesinin «ticaret» olarak değiştirilmesi; aynı maddenin 2 nci bendindeki «yukarıdaki» 
kelimesinin çıkarılması, «fıkrada» kelimesinin «bendde» olarak düzeltilmesi, «olarak» kelimesinden sonra (;) 
konulması ve «aşağıdaki tedbirleri almaya yetkilidir» kelimelerinin çıkarılması, aynı bendin (J) alt bendin
deki «Bakanlığı» kelimesinin «Bakanlığına», (K) alt bendindeki «'önlemlerin» kelimesinin «'bunların» ola
rak düzeltilmesi, (M) alt bendindeki «bağlamak» kelimesinden sonra «veya» kelimesinin eklenmesi, (O) alt 
bendindeki «düzeni» kelimesinin «düzenini», (P) alt bendindeki «düzeni» kelimesinin «düzenini» olarak de
ğiştirilmesi «veya» kelimesinden sonra «bunların» kelimesinin ilave edilmesi; maddenin üçüncü fıkrasındaki 
«fıkralarının» kelimesinin «'bentlerinin», «bentleri» kelimesinin «alt bentleri», «fıkranın» kelimesi «bendin», 
«•bendi» kelimesinin «alt bendi», «uygulanamaz» kelimesinin «uygulanmaz» olarak düzeltilmesi; son fıkrada
ki «temsilcilikler» kelimesinin «temsilciliklere», «hükümleri» kelimesinin «hükümler» olarak değiştirilmesi, 

6. Tasarının 7 nci maddesinin birinci fıkrasındaki «takibi konularında» kelimelerinden sonra «Bakanlar 
Kurulu» kelimelerinin konulması; ikinci fıkradaki «kararnamelerle» kelimesinin «kararnamelerdeki» olarak 
düzeltilmesi, «kendisine verilen» kelimelerinin fıkra metninden çıkarılması; üçüncü fıkranın sonundaki «Ba
kanlıklarından» kelimesinin «Bakanlarından» olarak yazılması; son fıkradaki «ilân edilir» kelimelerinin «ya
yımlanır», «ilgilerine» kelimesinin «ilgililere» olarak düzeltilmesi, 

7. Tasarının 8 inci maddesinin madde başlığının «Olağanüstü hallerde yükümlülük» olarak değiştiril
mesi ve «ya da» kelimesinin «veya» olarak yazılması, 

8. Tasarının 9 uncu maddesinin birinci fıkrasındaki «nedeniyle» kelimesinin «sebebiyle», ikinci fıkrasın
daki «olanaklarından» kelimesinin «imkânlarından» kelimeleriyle değiştirilmesi, 

9. Tasarının 10 uncu maddesinin birinci fıkrasındaki «ve» bağlacının kaldırılarak yerine «veya tehli
keli» kelimelerinin konulması, «ve özel bütün kuruluşlarla gerçek» kelimelerinin yerine de «kuruluşları ile 
gerçek veya 'tüzel» kelimelerinin konulması; ikinci fıkranın sonundaki «tüzel» ve «gerçek» kelimelerinin yer
lerinin değiştirilmesi, 

10. Tasarının 11 inci maddesinin birinci fıkrasındaki «nedenleriyle» kelimesinin «sebepleriyle», üçüncü 
fıkrasındaki «karşılanması» kelimesinin «karşılanmasında», dördüncü fıkrasındaki «mahiyetine» kelimesinin 
«niteliğine», beşinci fıkrasındaki «personeli» kelimesinin «görevlileri» olarak yazılması, 

11. Tasarının 12 nci maddesinin birinci fıkrasındaki «yükümler» kelimesinin «yükümlüler» olarak dü
zeltilmesi, 

12. Tasannın 13 üncü maddesinin ikinci fıkrasındaki «raice» kelimesinin «rayice» şeklinde değiştiril
mesi, 

13. Tasarının 14 ve 15 inci maddelerinin aynen kabul edilmesi, 
14. Tasarının 16 ncı maddesinin birinci fıkrasındaki «nedeniyle» kelimesinin «sebebiyle» olarak ya

zılması, 
15. Tasarının 17 nci maddesinin birinci fıkrasındaki «mümkün görmedikleri» kelimelerinden sonra ge

len «ya da» kelimesinin «yahut» olarak değiştirilmesi, 
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1<6. Tasarının 18 inci maddesinin birinci fıkrasındaki «personeli» kelimesinin «görevlileri», «Jandarma 

Teşkilât ve Vazife Nizamnamesinin adı «Jandarma Teşkilât Görev ve Yetkileri Kanunu» olarak değişmiş 
bulunduğundan değişen şekilde yazılması, «ve» bağlacının «ile» olarak değiştirilmesi; ikinci fıkradaki «Ola
ğanüstü halin» ve «ilân edilmesi halinde» kelimelerin den sonra birer «virgül» konulması; son fıkradaki «Yu
karıda 'belirtilen görevlilerin» kelimelerinden sonra bir «virgül» ilavesi, «ilişkin» kelimesinden sonra «olarak» 
kelimesinin, «madde kapsamında önceden düzenlediği» kelimeleri yerine «maddeye göre verdiği kelimelerinin 
konulması, 

17. Tasarının 19 uncu maddesinin başlığındaki «önlem» kelimesinin «tedbir», madde metnindeki «fık
rasının» kelimesinin «bendinin», «bendi» kelimesinin «alt 'bendi», «personel» kelimesinin «kamu görevlileri» 
kelimeleriyle değiştirilmesi,, 

18. Tasarının 20 nci maddesinin 'birinci fıkrasındaki «nedenlerle» kelimesinin «sebeplerle»; ikinci fık
rasındaki «ünite» kelimesinin «birim», «ünitede» kelimesinin «'birimde»; üçüncü fıkradaki «7 nc'i» kelime
sinin «yedinci» şeklinde yazılması ve son fıkradaki «görev» kelimesinden sonra «yetki» kelimesinin ilave edil
mesi, 

19. Tasarının 21 inci maddesindeki «Vali» ve «takdirde» kelimelerinden sonra birer virgül konulması, 
«•tesis edilecek» kelimelerinin «yapılacak», «tasarruflarının» kelimesinin «tasarrufların», «kazanması» keli
mesinin «kazanmasını» olarak düzeltilmesi, 

20. Tasarının 22 nci maddesinin üçüncü fıkrasındaki «ayrık» kelimesinin yerine «müstesna» kelimesi
nin yazılması, 

21. Tasarının 23 üncü maddesinin ikinci fıkrasındaki «davalara» kelimesinin «davalar», «bakılır» keli
mesinin «görülür» şeklinde değiştirilmesi, 

22. Tasarının 24 üncü maddesinde yazılı cezaların ekli tasarı metninde olduğu şekilde yeniden düzen
lenmesi, 

23. Tasarının 25, 26 ve 27 nci maddelerinin aynen benimsenmesi, 
24. Tasarının 28 inci maddesinin birinci fıkrasındaki «uyarma» kelimesinden sonra gelen virgül yerine 

«ve» bağlacının konması ve «ve aylıktan kesme disiplin» kelimeleri ile maddenin ikinci fıkrasının maaş katı 
veya aylıktan kesme cezalarının 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda çıkarılmış olması ve cezaya mu
hatap kimsenin ailesinin geçim durumuna da yansıması ve cezanın şahsiliği prensibine ters düşmesi nedeniy
le metinden çıkarılması, 

25. Tasarının 29 uncu maddesinin birinci fıkrasındaki «yaygınlaştırılması» kelimesinin «yaygınlaşması» 
şeklinde değiştirilmesi, 

26. Tasarının 30, 31 ve 32 nci maddelerinin aynen 'benimsenmesi, uygun görülmüştür. 
Raporumuz saygıyla arz olunur. 

M. Fevzi UYGUNER 
Başkan 

Halil GELENDOST 
Başkanvekili 

Enis MURAT OĞLU 
Sözcü 

Serda KURTOĞLU 
Kâtip 

Yavuz ALTOP 
Üye 

(İmzada bulunamadı) 

İbrahim BARANGİL 
Üye 

Necip BİLGE 
Üye 

(Söz hakkım saklıdır) 

Halil ERTEM 
(imzada bulunamadı) 

Üye 

Abdullah Pulat GÖZÜBÜYÜK 
Üye 

Ömer Adnan OREL 
Üye 
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T, C, 
Danışma Meclisi 

Millî Savunma, İçişleri ve 
Dışişleri Komisyonu 10 Ocak 1983 

Sayı : 58 
Esas No. : 1/589 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

Esas Komisyon olarak Komisyonumuza havale edilmiş olan «Olağanüstü Hal Kanunu Tasarısı» için Baş
kanlıkça Komisyonunuz görüşünün alınması uygun görülmüştür. 

Söz konusu tasarı hakkındaki görüşlerinizin acele Komisyonumuza bildirilmesini arz ve rica ederim. 
Eşref AKINCI 

Millî Savunma, içişleri ve 
Dışişleri Komisyonu Başkanı 

T. C. 
Danışma Meclisi 

Anayasa Komisyonu 4 Nisan 1983 
Karar No. : 14 

Sıra : 38 

MİLLİ SAVUNMA İÇtŞLERİ VE DIŞİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

Yüksek Başkanlığınızın 10.1.1983, 8.3.1983 ve 24.3.1983 tarihli ve aynı sıraya göre 58, 82 ve 99 sayılı ya
zılarınız üzerine Olağanüstü Hal Kanunu Tasarısının Anayasaya aykırılık yönünden incelenmesi için bir alt 
komisyon seçilmişti. Bu alt komisyon tarafından verilen 29.3.1983 günlü raporla sözü geçen tasarı bugün 
Komisyonumuzca incelendi: 

Konunun görüşülmesi sonunda azınlıkta kalan arkadaşlarımız, Olağanüstü yönetim usullerinin normal yö
netim usullerinden farklı olduğunu kabul etmekle beraber Anayasanın 163 üncü maddesinin Olağanüstü 
Hallerde dahi aynen uygulanması gerektiğini ve mevcut tasarının 26 ncı maddesinin Anayasanın 163 üncü mad
desine aykırı olduğunu ileri sürmüşler ve kısa bir süre önce görüşülen bir kanun tasarısının, Emniyet Teşkilatı 
bütçesinde Bakanlar Kuruluna % 150 oranında artırma yapma yetkisi veren maddesinin Komisyonumuzca 
Anayasaya aykırı görüldüğünü örnek olarak göstermişlerdir. Komisyonun çoğunluğu ise bu görüşe şu düşün
celerle katılmamıştır : 

1. Olağanüstü yönetim usulleri 1982 Anayasasının üçüncü kısmının yürütmeye ilişkin ikinci bölümünde 
«Olağanüstü Yönetim Usulleri» başlığı altında 119 ila 122 nci maddelerinde düzenlenmiş, bütçelerde değişik
lik yapılabilme esaslarına ilişkin 163 üncü madde ise normal hallere ilişkin dördüncü kısımda yer almıştır. 
Olağanüstü Hallerde uygulanacak ayrıcalıklı bir hüküm bulunmadığı durumlarda normal hallerde uygulana
cak hükümlerin bu hallerde dahi uygulanması doğaldır. Ancak incelenmekte olan tasarı Olağanüstü Hal Kanu
nu tasarısıdır. Bu tasarı Olağanüstü Halin Anayasada belirtilen koşullarda yetkili mercilerin ilanı üzerine uygu
lanabilecek bir, kanun niteliğini alacaktır. Bu koşullar doğmadan uygulanması mümkün değildir. Anayasanın 
148 inci maddesi «Olağanüstü Hallerde, Sıkıyönetim ve savaş hallerinde çıkarılan Kanun Hükmünde Kararna
melerin şekil ve esas bakımından Anayasaya aykırılığı iddiası ile Anayasa Mahkemesinde dava açılamaz» hük
münü getirmiştir. Bu hüküm Olağanüstü Hallerin önemini belirtmekte ve bu hallerde memleketin selâmete 
ulaştırılması için hertürlü tedbirin alınabileceğine olanak tanımakta ve hatta o önlemlerin alınmasını emret
mektedir. Anayasanın «Olağanüstü Hallerle ilgili düzenleme»ye ilişkin 121 inci maddesi «... halin gerektirdiği 
tedbirlerin nasıl ve ne surette alınacağı ... Olağanüstü Hal Kanununda düzenlenir» demektedir. Görülüyor ki 
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Anayasamız, halin gerektirdiği tedbirlerin nasıl ve ne surette alınacağının tespit ve takdirini Olağanüstü Hal 
Kanununa bırakmıştır. Eğer Olağanüstü Hallerde de, normal haller için konulmuş olan 163 üncü maddenin 
uygulanması zorunluğu kabul edilirse 121 inci maddenin buna ilişkin hükmünün anlamı kalmaz. 

Anayasanın 163 üncü maddesi normal hallerde enflasyonu önleme tedbirlerinden biri olarak kabul edi
lebilir. Olağanüstü Hal ilanını gerekli kılan nedenlerin vehameti karşısında Bakanlar Kuruluna bütçe öde
neklerini % 5'e kadar artırma yetkisi verilmesini Anayasaya aykırı görmek Anayasanın 14 üncü maddesinin 
ruhuna da ters düşer. 

2. Anayasanın 163 üncü maddesi bütçelerle verilen ödeneğin hiç bir suretle artırılamayacağını emretmiş 
değildir. Bu maddeye göre ödenekler kanunla artırılabilir. Ancak kanunda «bu giderleri karşılayabilecek malî 
kaynağın gösterilmesi zorunludur.» İnceleme konusu tasarı bir kanun tasarısıdır. Olağanüstü Haller için öde
neği % 5 oranında artırmakta ve yalnız karşılığında malî kaynak göstermemektedir. İşte bu malî kaynak 
göstermeme durumu 121 inci maddenin ifade ettiği bir tedbir niteliğindedir. Çünkü Kaynak gösterme imkân
sızlığı ciddî bir engel olabilir. Bu engelin kaldırılması selamete ulaşmanın bir tedbiri olarak kabul edilmek 
gerekir. 

3. Azınlığın görüşüne göre Olağanüstü Halin meydana çıkması 163 üncü madde karşısında Hükümetin büt
çelerdeki ödenekleri artırmasına hak vermez. Seferberlik ve savaş halleri de Olağanüstü Hallerden olduklarına 
nazaran bu durumlarda da Hükümet, ödeneği artıramayacaktır. Komisyonun çoğunluğu bu görüşe katılmamış 
bu hallerde de ödeneğin artırılmasını 121 inci maddedeki tedbir niteliğinde görmüştür. 

4. Azınlığın gösterdiği örnek, normal hallerdeki yasal tasarruflara ilişkin olduğundan konumuzda geçerli 
bir örnek sayılmamıştır. 

SONUÇ — Arz edilen gerekçelere dayanılarak Olağanüstü Hal Kanunu tasarısının ve bu arada söz ko
nusu edilen 26 ncı maddesinin Anayasaya aykırı olmadığının görüş olarak Yüksek Komisyonunuza bildirilme
sine, 26 ncı madde bakımından oy çokluğu ile diğer maddeler yönünden oybirliği île karar verilmiştir. 

Bilgilerinize sunulur. 

Orhan ALDIKAÇTI 
Başkan 

Abbas BÖKÇE 
Kâtip 

(Muhalif) 

Bekir Sami DAÇE 
Üye 

İbrahim GÖKTEPE 
Üye 

Feridun Sakir ÖĞÜNÇ 
Üye 

Söz hakkım saklıdır. 

Kemal DAL 
Başkanvekili 

Tevfik Fikret ALPASLAN 
Üye 

Akif ERGİN AY 
Üye 

Halil İbrahim KARAL 
Üye 

(Muhalefet şerhi eklidir.) 

İsa VARDAL 
Üye 

(Muhalif) 

Şener AKYOL 
Sözcü 

Fuat AZGUR 
Üye 

(Muhalif) 

Azmi ERYİLMAZ 
Üye 

A* Mümin KAV ALALI 
Üye 

Muammer YAZAR 
Üye 
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KARŞI OY YAZISI 

Olağanüstü Hal Kanun tasarısının 26 ncı maddesindeki; «ilan edilen Olağanüstü halin gerektirdiği harca
maları karşılamak üzere genel bütçe ödeneklerini ;•% 5'e kadar artırmaya Bakanlar Kurulu...»na yetki veren 
hüküm, aşağıdaki nedenlerle Anayasamıza aykırıdır : 

Anayasamızın 163 üncü maddesinde : «Genel ve katma bütçelerle verilen ödenek, harcanabilecek mik
tarın sınırını gösterir» denildikten sonra yine aynı maddede : «(Bakanlar Kuruluna kanun hükmünde kararna
me ile bütçede değişiklik yapmak yetkisi verilemez.» denilmektedir. 

Bütçe ile ilgili özel nitelikteki bu düzenlemede olağanüstü haller için istisnaî bir hüküm yer almamıştır. 
Anayasamız olağanüstü hallerde Anayasanın hangi hükümlerinin uygulanmayacağını veya hangi temel hak ve 
hürriyetlerin sınırlanacağını ilgili maddelerde göstermiştir. Söz gelimi : 15 inci maddede olağanüstü hallerde, 
temel hak ve hürriyetlerin, durumun gerektirdiği ölçüde, kısmen veya tamamen durdurulabileceği; 17 nci 
maddede yaşama hakkının kayıtlanabileceği; 19 uncu maddede tutuklananların mahkeme huzuruna çıkarıl
malarını düzenleyen 48 saatlik ve 15 günlük sürelerin işlemeyeceği ve nihayet 148 inci maddede yine olağan
üstü hallerde çıkarılan kanun hükmündeki kararnamelerin Anayasanın denetimine tabi olmayacağı açıkça 
hükme bağlanmıştır. 

Anayasa koyucu, olağanüstü haller için herhangi bir istisnayı, bütçelerde değişiklik yapabilme esaslarım 
düzenleyen 163 üncü maddede öngörmediğine tam tersine kanun hükmünde kararname ile dahi bütçede de
ğişiklik yapılamayacağı hükmünü açıkça kabul ve beyan ettiğine göre, tasarının 26 ncı maddesindeki, nor
mal kararnamelerle bütçede değişiklik yapüabileceğine dair hükmü, Anayasanın bu düzenleme esası ile telif 
etmek mümkün değildir. 

Olağanüstü yönetim, Anayasal bir yönetimdir. O bakımdan Anayasanın 121 inci maddesindeki Olağan
üstü Hal Kanunu ile düzenlenmesi emredilen «halin gerektirdiği tedbirler» deyiminden, Anayasaya uygun 
olan, bu hallere mahsus olarak Anayasada öngörülen tedbirleri anlamak gerekir. 

Kaldıki, Komisyonumuz çok kısa bir süre önce Em-Re-Mo Kanun tasarısı dolayısıyla, yıl içinde Emni
yet teşkilatı bütçesinde Bakanlar Kuruluna yüzde yüzslli oranında artırma yapma yetkisi veren maddeyi oy
birliği ile Anayasaya aykırı saymış ve bu yoldaki düşüncesini ilgili Komisyona göndermişti. 

Sonuç olarak tasarının 26 ncı maddesini, Anayasanın 163 üncü maddesinin özüne ve sözüne aykırı gör
düğümüzden Komisyonumuzun çoğunluğunun aksi yöndeki görüşüne katılmıyoruz. 

Fuat AZGUR Abbas GÖKÇE 
İsa VARDAL Halil ibrahim KARAL 

30.3.1983 

T. C. DANIŞMA MECLİSİ ANAYASA KOMİSYONU SAYIN BAŞKANLIĞINA 

Ülkemizin selameti, Ulusumuzun esenliği yolunda alınan ve alınabilecek olan her türlü önlemleri saygıyla 
karşılıyor ve de yürekten destekliyorum. 

1982 Tarihli Cumhuriyet Anayasamızın 13, 14, 15, 16, 119, 120, 121, 122 maddeleri hükümlerine dayanı
larak hazırlanan «Olağanüstü Hal Kanun Tasarısı»ndan ilişikte sunduğum görüş ve düşüncelerim nedeniyle 
geleceğe yönelik bazı endişelerim bulunmaktadır. 

Bu neden ve gerekçelerle gerek Anayasa Komisyonumuzda ve de gerekse Meclis Genel Kurulumuzda 
söz hakkımı saklı tuttuğumu belirterek en derin, sevgi ve saygılarımın kabulünü istirham eylerim. 

Saygılarımla. 
Feridun Şakir ÖĞÜNÇ 

T. C. Danışma Meclisi Anayasa Komisyonu Üyesi 
Olağanüstü Hal Kanunu Tasarısını İncelemekle 

Görevli Alt Komisyon Üyesi 
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Olağanüstü Hal Kanunu Tasarısı ile ilgili görüşler 
9 Kasım 1982 tarih ve 17863 mükerrer sayılı Resmî Gazete'de neşir ve ilan edilmiş bulunan 2709 sayılı 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 119 ve 120 nci maddeleri uyarınca hazırlanmış bulunan «Olağanüstü Hal 
Kanunu Tasarısı» aşağıda belirttiğimiz hususlar bakımından eksik ve yetersiz görülmektedir. 

Anayasamız; 
a) Tabiî afet sebebiyle, 
b) Ağır ekonomik bunalım sebebiyle, 
c) Şiddet olaylarının yaygınlaşması ve kamu düzeninin ciddi şekilde bozulması sebebiyle, olağanüstü 

hal ilan edilebileceğini hüküm altına almıştır. 
Anayasamızda sayılan sebeplerden «Ağır Ekonomik Bunalım» sebebi dışındaki sebeplerin varlığı halinde 

başvurulacak olağanüstü hal ilanı ve uygulamasını düzenleyen tasarı maddeleri ihtiyaca cevap verebilecek 
nitelikte görülebilirse de, ağır ekonomik bunalım sebebinin taşıdığı önem karşısında bu sebebin varlığı ha
linde tasarıda özel hükümlere yer verilmemiş olması büyük eksiklik olarak müşahade edilmiştir. 

Tasarının bu haliyle yasalaşması durumunda, iktidarların ülke ekonomisini çok uzun süre olağanüstü 
yetkilerle yönetme ve Anayasa hükmünü kötüye kullanma yoluna gidebilecekleri, bunun sonucu çalışma ba
rışının ve toplumsal huzurun bozulabileceği endişesi doğmaktadır. 

Ülkemizin ekonomik hayatı ile temel hak ve özgürlüklere çok ciddi kısıtlamalar koyabilecek Olağanüstü 
Hal Kanununun, aşağıda belirttiğimiz hususlar çerçevesinde yeniden gözden geçirilmesi ve önerilerimiz doğrul
tusunda değişiklik yapılmasında yarar 'bulunmaktadır. 

1 - TANIM YAPILMASI ZORUNLULUĞU : 
Anayasanın 15 inci ınadresine göre, «... olağanüstü hallerde, milletlerarası yükümlülükler ihlal edilmemek 

kaydıyla, durumun gerektirdiği ölçüde temel hak ve özgürlüklerin kullanılması kısmen veya tamamen dur
durulabilir veya bunlar için Anayasa'da öngörülen güvencelere aykırı tedbirler alınabilir.» 

Temel haklar ve özgürlükler konusunda böylesine ağır sonuçlar yaratabilecek olan koşulların, özellikle 
119 uncu maddede sözü geçen «ağır ekonomik bunalım» kavramına ilişkin tanımın Anayasada ayrıntılı biçim
de yer alması elbette beklenemez. Ancak, bu koşulların ilgili yasada açıklıkla belirlenmesi ve olağanüstü hal 
ilanına yol açacak «ağır ekonomik bunalım»ın kesinlik'e tanımlanması zorunludur. Tasarıda hiçbir tanım ya
pılmamış Anayasadaki deyim aynen alınmıştır. Ağır ekonomik bunalımın kanunda tanımlanmaması halinde 
T. B. M. M. nde çoğunluğa sahip hükümetler, ağır ekonomik bunalım gerekçesiyle, olağanüstü hal rejimini 
altı ay için ilan ederek ve sonraları her defasında dörder ay uzatarak, ülke ekonomisini çok uzun bir süre 
olağanüstü yetkilerle yönetme ve Anayasa hükmünü kötüye kullanma yoluna gidebilirler. 

Gözden uzak tutmamak gerekir ki : 
1. Türkiye gibi gelişmekte olan bir ülke ekonomisinde, ağır sayılabilecek iktisadî bunalımlar her zaman 

ortaya çıkabilir. Ancak bunlar, istisnaî bir iktisadî yönetim biçimi olan olağanüstü hal ilanını herhalde ge
rekli kılacak nitelikte değildir. 

2. Olağanüstü hal ilanını zorunlu kılan «ağır ekonomik bunalım», işbaşıridaki hükümetin uyguladığı 
yanlış iktisat siyasetinden doğmuş olmamalıdır. Hükümetin izlediği iktisat siyaseti sonucunda ortaya çıkan 
ağır ekonomik bunalım, olağanüstü hal ilanım değil, sorumlu kadronun görevden ayrılmasını gerekli kılma
lıdır. Aksi halde, hem hatalı iktisat siyasetinin ağır sonuçlarını, hem de olağanüstü hal rejiminin getirdiği yü
kümlülükleri vatandaşlar üstlenmiş, yanlış bir siyaset izleyen hükümet ise adeta ödüllendirilmiş olur. 

3. Birçok hallerde ekonomik bunalımlardan çıkmak için olağanüstü yetkilerin kullanılması yoluna git
mek değil, ekonomideki sınırlamaları kaldırmak gerekli görülmektedir. Yakın geçmişte karşılaşılmış ekono
mik bunalımların en ağırından kurtulabilmek için 24 Ocak 1980 kararlarıyla uygulamaya konan yöntem, 
ekonomiye yeni kısıtlamalar getirmek değil, mevcut sınırlamaları hafifletmek ilkesine dayanmaktadır. 

4. Yasada «ağır ekonomik bunalım»ın kesin bir tanımı yapılmazsa, muhalefetin iktidarî «ağır bir eko
nomik bunalım» yarattığı gerekçesiyle eleştirmesi söz konusu olamayacaktır. Gerçekten de böyle bir eleştiri
nin ileri sürülmesinden, olağanüstü hal ilanına yol açacağı ve böylece hükümetlerin olağandışı yetkilerle do
natılacağı için çekinilecektir. 
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II - AĞIR EKONOMİK BUNALIM SAYILABİLECEK HALLER : 
Ağır ekonomik bunalım, iktisat ve maliye siyasetinin normal araçları ve tedbirleri ile makul bir süre için

de çözülemeyecek nitelikte ve ülkedeki genel istihdam, üretim hacmi, dış ödemeler dengesi, fiyatlar ge
nel düzeyi ve gelir dağılımını olumsuz yönde etkileyen iktisadî güçlükler olarak tanımlanabilir. Eğer, 

1. Türkiye'yi de etkileme koşuluyla, dünya ölçeğinde ya da Türkiye'nin mensup olduğu iktisadî bloku 
kavrayan bir iktisadî çöküntü varsa ve/veya 

2. Ülkenin reel gayri safî millî hâsılası önemli oranda ve sürekli olarak azalıyorsa ve/veya 
3. Ülkedeki istihdam düzeyi önemli oranda ve sürekli olarak düşüyor ve işsiz sayısı böylece artıyorsa 

ve/veya 
4. Ülke, yurt dışına olan malî yükümlülüklerini yen ne getiremeyecek duruma düşmüşse ve/veya 
5. Gelir dağılımı kabul edilemeyecek ölçüde bozulmuşsa ve/veya 
6. Fiyatlar genel düzeyindeki sürekli ve büyük oranlı artış durdurulamıyorsa ve 
Bu sonuçlar, hükümetçe iktisat ve maliyet siyasetlerinin normal araçlarını kullanmak ve tedbirlerini uy

gulamak yoluyla önlenemiyorsa ya da makul bir sürede önlenemiyorsa ağır bir ekonomik bunalımdan söz edi
lebilir. 

III - AMAÇLA YETKİLER ARASINDAKİ! NİSPETSİZLİK : 
Yasa tasarısında olağanüstü hal ilan edilince yönetimin kullanabileceği yetkiler çok geniş tutulmuştur. 

Bazı yetkilerin ise gereksiz yere devri öngörülmüştür, örneğin; 
1. «Bakanlar Kurulu, tespit edeceği önlemlerin bir bölümünü veya tümünün uygulanmasını... özel hu

kuk hükümlerine tabi tüzelkişilere» verebilecektir. (Madde 5) 
2. Sendikaların faaliyetleri izne bağlanabilmekte, durdurulabilmekte ya da yasaklanabilmektedir. (Mad

de 6) 
3. Vatandaşlara para yükümlülüğü getirilmektedir. (Madde 8 - 9 ) 
4. «... mal, sermaye ve hizmet piyasalarını yönlendirici, vergi para, kredi, kira, ücret ve fiyat politikaları

nı belirleyici ve çalışmaya ilişkin her türlü tedbir ve yükümlülüklerin tespiti, tanzimi ve takibi konularında 
kanun hükmünde kararname» çıkartılabilecektir. (Madde 7) 

5. Ağır ekonomik bunalım nedeniyle olağanüstü hal ilan edilen bölgelerde bulunan 18-60 yaş arasındaki bü
tün vatandaşlara çalışma yükümlülüğü getirilmektedir. (Madde 11) 

Yasa tasarısının 7 nci maddesinde sayılan tedbirlerin dışında kalanların hemen hiçbiri ekonomik bir bu
nalımla mücadele etmeye yarar nitelikte değildir. Tasarının 7 nci maddesinde belirtilen alanların bir çoğun
da ise Devletin bugün de doğrudan doğruya düzenleme yapma yetkisi vardır, özeüe, «Olağanüstü Hal Ka
nun Tasarısı», ekonomik 'bir bunalımdan kurtulmayı saklamayacak, fakat iktisadî hayat ile temel haklara ve 
özgürlüklere çok ciddî kısıtlamalar koyabilecek yetkTeri hükümete vermektedir. 

Yukarıda açıklanan nedenlerle, tasarının belirtilen doğrultularda yeniden gözden geçirilerek gerekli deği
şikliklerin yapılması, demokrasimizin gerçek anlamda devamlı kılınabilmesi için kaçınılmaz görülmektedir. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

Danışma Meclisinin 6.1.1982 tarihli 39 uncu Birleşiminde Olağanüstü Hal Kanun Tasarısını inceleyecek 
esas Komisyonun Millî Savunma, içişleri ve Dışişleri Komisyonu olduğunun belirlenmesi ve Millî Savunma, 
içişleri ve Dışişleri Komisyonu Başkanlığının 10.1.1983 gün ve 58 sayılı, 8.3.1983 gün ve 82 sayılı ve 24.3.1983 
gün ve 99 sayılı yazılarıyla «Olağanüstü Hal Kanun Tasarısı»nın İçtüzüğün 33 ve 36 nci maddeleri gereğince, bü
tün maddeleri incelenerek görüş bildirmesi istenilmesi üzerine, Komisyonumuz 28.3.1983 günlü toplantısında me
selenin dört kişilik Altkomisyonda incelenmesini karara bağlayarak tasarıyı Altkomisyona tevdi etmiş bulun
maktadır. 

Altkomisyon, 28 ve 29.3.1983 günlerinde toplanarak, Tasarıyı Anayasaya aykırı olup olmadığı yönünden 
görüşmüş ve aşağıdaki sonuca varmıştır : 
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İncelenen «Olağanüstü Hal Kanun Tasarısı» maddelerinde, 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 
ilgili 13, 15, 17/son, 18/2, 20/2, 21, 22/3, 23/3, 31/2, 33, 54/4, 119, 120 ve 121 inci maddeleri hükümlerine ay
kırı bir yön görülmemiştir. 

Her ne kadar Tasarının 26 ncı maddesinde «İlan edilen olağanüstü halin gerektirdiği harcamaları karşıla
mak üzere genel bütçe ödeneklerini % 5'e kadar artırmaya Bakanlar Kurulu...» yetkilidir denmesinin Ana
yasanın 163 üncü maddesinin «Harcanabilecek miktar sınırının Bakanlar Kurulu kararıyla aşılabileceğine da
ir bütçelere hüküm konulamaz. Bakanlar Kuruluna Kanun Hükmünde Kararname ile bütçede değişiklik yap
ma yetkisi verilemez...» hükmüne aykırı olacağı söylenebilir ise de, bu madde hükmünün normal hallerdeki 
bütçelere taalluk edeceği, Anayasanın olağanüstü hallerle ilgili düzenlemeyi belirleyen 121 inci maddesinin 
2 nci fıkrasında «... Halin gerektirdiği tedbirlerin nasıl ve ne suretle alınacağı...» «... Olağanüstü Hal Kanu
nunda düzenlenir.» denmesine göre, bu Anayasa hükmü muvacehesinde, Tasarının 26 ncı maddesi hükmünün 
Anayasaya aykırı olmadığı düşünülmüştür. 

Altkomisyonumuz tarafından hazırlanan işbu rapor saygı ile arz olunur. 29.3.1983 

Muammer YAZAR A. Mümin KAV ALALI Bekir Sami DAÇE 

F. Sakir ÖĞÜNÇ 
Söz hakkım saklıdır. 

T.C. 
Danışma Meclisi 

Millî Savunma^ İçişleri ve V0 Ocak 1983 
Dışişleri Komisyonu 

Sayı : 57 
Esas No. : 1/589 

MALI İŞLER KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

Esas Komisyon olarak Komisyonumuza havale edilmiş olan «Olağanüstü Hal Kanunu Tasarısı» için Baş
kanlıkça Komisyonunuz görüşünün alınması uygun görülmüştür. 

Söz konusu Tasarı hakkındaki görüşlerinizin acele Komisyonumuza bildirilmesini arz ve rica ederim. 

Eşref AKINCI 
Millî Savunma, İçişleri ve 

Dışişleri Komisyonu Başkanı 

T.C. 
Danışma Meclisi 

Malî İşler Komisyonu 2 Şubat 1983 
Sayı : 29 

MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 10.1.1983 tarih ve 57 sayılı yazınız. 
Hakkında görüşümüz istenen «Olağanüstü Hal Kanunu Tasarısı» Komisyonumuzun 31.1.1983 tarihli Bir

leşiminde görüşülmüştür. 
Komisyonumuz, görüşmelerini ihtisasına giren maddeler üzerinde teksif etmiş ve Tasarının malî hükümlerini 

benimsemiştir. 
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Ancak Tasarının 7 nci maddesinin 1 inci fıkrasında geçen «vergi» konusunun, Anayasamızın 73, 119 ve 
121 inci maddeleri muvacehesinde, Kanun Hükmünde Kararnamede tedvin edilip edilemeyeceğinin incelen
mesinin uygun düşeceği görüşüne ulaşmıştır. 

Saygıyla arz ederiz. 

Hilmi SABUNCU 
Başkan 

Avni ŞAHtN 
Üye 

H. Erdoğan GÜREL 
Üye 

Recai BATURALP 
Başkanvekili 

Nurettin ÂYANOĞLU 
Üye 

Mehmet Velid KORAN 
Üye 

İsmail ŞENGÜN Ragıp TARTAN 

Mehmet PAMAK 
Sözcü 

Mehmet KANAT 
Üye 

Hamdi ÖZER 
Üye 

T.C. 
Danışma Meclisi 

Millî Savunma, İçişleri ve 
Dışişleri Komisyonu 

Sayı : 56 
Esas No. : 1/589 < 

10 Ocak 1983 

İKTİSADI İŞLER KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

Esas Komisyon olarak Komisyonumuza havale edilmiş olan «Olağanüstü Hal Kanunu Tasarısı» için Baş
kanlıkça Komisyonunuz görüşünün alınması uygun görülmüştür. 

Söz konusu Tasarı hakkındaki görüşlerinizin acele Komisyonumuza bildirilmesini arz ve rica ederim. 
Eşref AKINCI 

Millî Savunma, İçişleri ve 
Dışişleri Komisyonu Başkanı 

T.C. 
Danışma Meclisi 

İktisadî İşler Komisyonu 
Esas No. : 1/589 

Karar No. : 4 
8 Şubat 1983 

MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 10.1.1983 gün ve Esas No. : 1/589, 56 sayılı yazıları 
tlgi yazılarıyla Komisyonumuza havale edilmiş bulunan «Olağanüstü Hal Kanunu Tasarısı» Komisyonu

muzda Adalet ve içişleri Bakanlıklarıyla Jandarma Genel Komutanlığı temsilcilerinin de katıldığı toplantılar
da incelenerek görüşülmüştür. 

Komisyonumuzu esas olarak 7 nci madde ilgilendirdiğinden geneli hakkında bilgi almakla beraber sadece 
bu madde görüşme konusu yapılmış ve bu madde Tasarıda yer aldığı şekilde kabul edilmiştir. 
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Tasarının diğer maddeleri üzerinde Komisyonumuzca bir görüş bildirilmesine lüzum görülmediğini ve 
Tasarının suretlerinin ve raporumuzun ilişikte sunulduğunu saygı ile arz ederim. 

Nuri ÖZGÖKER 
Başkan 

Halil Erdoğan GÜREL 
Kâtip 

(İmzada bulunamadı) 

A. Nedim ERAY 
Üye 

(Toplantıda bulunamadı) 

Turgut ORAL 
Üye 

M. Yılmaz ÖZMAN 
Başkanvekili 

Aydemir AŞKIN 
Üye 

Sadi ERDEM 
Üye 

Pasa SARIOĞLU 
Sözcü 

Orhan CİVELEK 
Üye 

Cevdet KARSLI 
Üye 

Dündar SOYER 
Üye 

(Toplantıda bulunamadı) 

T.C. 
Danışma Meclisi 

Millî Savunma, İçişleri ve 
Dışişleri Komisyonu 

Sayı : 55 
Esas No. : 1/589 

10 Ocak 1983 

SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

Esas Komisyon olarak Komisyonumuza havale edilmiş olan «Olağanüstü Hal Kanunu Tasarısı» için Baş
kanlıkça Komisyonunuz görüşünün alınması uygun görülmüştür. 

Söz konusu Tasarı hakkındaki görüşlerinizin acele Komisyonumuza bildirilmesini arz ve rica ederim. 

Eşref AKINCI 
Millî Savunma, içişleri ve 

Dışişleri Komisyonu Başkanı 
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ı Sağlık ve Sosyal İşler Komisyona Raporu 

T. C. 
Danışma Meclisi 

Sağlık ve Sosyal İsler 
Komisyonu 16 Şubat 1983 

Esas No. : 1/589 
Karar No. : 22 

MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 10 . 1 . 1983 tarih ve 55 sayılı yazınız. 
İlgi yazımızla Komisyonumuz görüşünün alınması uygun görülen «Olağanüstü Hal Kanunu Tasarısı» 

Komisyonumuzca görüşülmüştür. 
Tasarı Komisyonumuzun inceleme ve ihtisası göz önüne alınarak incelenmiş ve tasarıya ilişkin görüşü

müz aşağıda sunulmuştur. 
Anayasamızın 119 ve 120 nci maddelerinde öngörülen Olağanüstü Haller aynen tasarıda benimsenmiş olup 

Anayasadaki kavramlara uyularak bu hallerdeki yönetim şekli tasarıda ayrıntılı biçimde gösterilmiştir. 
Tasarının 1 inci maddesi amacı belirtmekte olup olağanüstü hallerin ilanına neden olacak durumları ikiye 

ayırmış ve birinci halde «Tabiî afet, tehlikeli salgın hastalıklar veya ağır ekonomik bunalım» olarak ifade edil
miş ikinci kısımda ise «Şiddet olaylarının yaygınlaşması ve kamu düzeninin ciddî şekilde bozulması» şeklinde 
belirtilmiştir. 

Tasarının 6 ncı maddesi olağanüstü halin dayandığı sebeplere göre valinin alacağı tedbirleri ve yetkilerini 
göstermektedir. 

Maddenin 1 inci fıkrasında 14 bent halinde sayılan görev ve yetkiler olağanüstü halin dayandığı sebebe 
göre uygun bulunmuştur. 

7 nci madde ağır ekonomik bunalım hallerinde alınacak tedbirleri belirtirken ekonominin düzenlenmesi 
ve iyileştirilmesi için gerekli Kanun hükmünde kararnameler çıkartılabileceğini ve bu kararnameler doğrul
tusunda alınacak kararların yürütülmesini «Ekonomik İşler Olağanüstü Hal Koordinasyon Kuruluna» veya 
ilgili Bakanlıklara bırakabileceği keza belirtilmiştir. Bu Kurulun Başbakanın başkanlığında ekonomik işlerden 
sorumlu Devlet Bakanı ile Maliye, Ticaret, Tarım ve Orman, Sanayi ve Teknoloji, Enerji ve Tabiî Kaynak
lar, Gümrük ve Tekel, Çalışma Bakanlıklarından oluştuğu belirtilmiştir. Bu kurula Sosyal Güvenlik Bakan
lığının katılmasının uygun olacağı görüşündeyiz. 

Tasarının ikinci bölümü «Yükümlülükler» başlığı altında para, mal ve çalışma yükümlülüklerini tanzim 
etmektedir. 

Tasarı yükümlülük getirirken öncelikle kamu kaynakları ve kredi kuruluşlarından yararlanmayı amaçla
mış olup bu kaynaklar yetmediği takdirde tüzel ve gerçek kişilere yönelik yükümlülükler getirdiği görül
mektedir. 

Yükümlülükler karşılığında takdir olunacak bedelin kira, ücret ve tazminatlarla ilgili olarak ödemelerin 
gecikmesi halinde kanunî faiz öngörülmekte ve takdirde mahallî rayiç ve satış fiyatının esas alınacağı belir
tilmiş bulunmaktadır. Ve bunlara bir itiraz yapıldığı takdirde adlî yargı yolu açık bırakılmış bulunmaktadır. 
Olağanüstü hallerde getirilen yükümlülüklerin kira, bedel, ücret ve tazminatlarla ilgili uyuşmazlıklarda genel 
yargı yolunun açık tutulması hukuk devletine bağlılığın bir gereği olduğu nedeniyle olumlu bulunmuştur. 

Ancak tasarıda belirtildiği gibi Anayasadaki kavramlara aynen uyulması nedeniyle olağanüstü hal ilanı 
nedenleri olarak belirtilen «Tabiî afet - Tehlikeli salgın hastalık - Ağır ekonomik bunalım» kavramları yo
ruma ve genişletilmeye son derece açık kavramlardır. Bu kavramlara dayanarak ve yorumlayarak olağanüstü 
yönetimlere mütemail siyasî iktidarların kolayca bu yola özenmelerinin önlenmesi için Anayasadaki bu kav
ramlara tasarıda daha fazla açıklık getirilmesi gerekir. 

Hangi hallerin tabiî afet, hangi hastalıkların tehlikeli salgın hastalık sayılacağı ve ağır ekonomik bunalım 
halinin ne olduğu hususlarına bir ölçüde açıklık getirilmesi gelecek iktidarların bu kavramları çok geniş biçim-
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de yorumlayarak olağanüstü yönetimlere özenmemelerini ve olağan usullerle yönetimde başarılı olmaya gayret 
etmelerini sağlayacağı görüşündeyiz. 

Arz olunur. 

Zeki ÇAKMAKÇI 
Başkan 

Cavidan TERCAN 
Kâtip 

İmzada bulunamadı 

Fikri DEVRİMSEL 
Üye 

Mehmet AKDEMİR 
Başkanvekili 

Hamdi AÇAN 
Üye 

Siyami ERSEK 
Üye 

Feridun GÜR AY 
Sözcü 

Hikmet ALTUĞ 
Üye 

Vahap GÜVENÇ 
Üye 

M. Rahmi KARAHASANOĞLU Abdurrahman YILMAZ 
üye Üye 

T. a 
Danışma Meclisi 

Millî Savunma, İçişleri ve 
Dışişleri Komisyonu 

Sayı : 54 
Esas No. : 1/589 

10 Ocak 1983 

TARIM VE ORMAN, KÖY İŞLERİ VE KOOPERATİFLER KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

Esas Komisyon olarak Komisyonumuza havale edilmiş olan «Olağanüstü Hal Kanunu Tasarısı» için Baş
kanlıkça Komisyonunuz görüşünün alınması uygun görülmüştür. 

Söz konusu tasarı hakkındaki görüşlerinizin acele Komisyonumuza bildirilmesini arz ve rica ederim. 

Eşref AKINCI 
Millî Savunma, İçişleri ve 

Dışişleri Komisyonu Başkanı 

Tarım ve Orman, Köy İşleri ve Kooperatifler Komisyonu Rapora 

T.C. 
Danışma Meclisi 

Tarım ve Orman, Köy İşleri 
ve Kooperatifler Komisyonu 

Sayı : 49 
Esas No. : 1/589 
Karar No. : 12 

27 Ocak 1983 

MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

Esas Komisyon olarak Komisyonumuza havale edilmiş bulunan «Olağanüstü Hal Kanunu Tasarısına 
dair Komisyonumuzdan görüş bildirilmesi istemine ilişkin 10.1.1983 tarih ve 54 sayılı yazınız gereğince adı 
geçen tasarı ve gerekçesi Komisyonumuzun 20.1.1983 günkü 15 inci Birleşiminde incelenip görüşülmüştür. 
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Tasarı genel olarak Komisyonumuzca da olumlu görülerek tüm maddeleri aynen benimsenmiştir. Ancak 
3 üncü maddede yer alan bir kısım ifadelerin 1 inci maddenin bir ve iki No. lu bentlerinin tekrarı niteliğinde 
görüldüğünden aynen yazılması yerine birinci maddeye atıfta bulunulması, uygun görülmüştür. 

Ayrıca 7 nci maddede yer alan Ekonomik işler Olağanüstü Hal Koordinasyon Kuruluna «Köy İşleri ve 
Kooperatifler Bakanlığının» da dahil edilmesinin, 10 uncu maddenin birinci ve üçüncü fıkralarında yer alan 
kamu ve özel kuruluşlarla gerçek kişilere ait yükümlülükleri kapsayan ibareler arasına «yem» kelimesinin de 
alınmasının hayvancılığımız açısından yerinde olacağı ifade edilmiştir. 

Raporumuz saygıyla sunulur. 

Osman YAVUZ 
Başkan 

Zeki ÖZKAYA 
Kâtip 

Kamer GENÇ 
Üye 

Tasarının tümü ve maddesi 
üzerindeki söz hakkım saklıdır. 

R. Adli ONMUŞ 
Üye 

Toplantıda bulunamadı 

Salih İNAL 
Başkanvekili 

Mahmut AKKILIÇ 
Üye 

Toplantıda bulunmadı 

M. Velid KORAN 
Üye 

Atalay PEKÖZ 
Üye 

Toplantıda bulunmadı 

Fuat YİLMAZ 
Üye 

/. Doğan GÜRBÜZ 
Sözcü 

Vehbi Muhlis DABAKOĞLU 
Üye 

Toplantıda bulunmadı 

Recep MERİÇ 
Üye 

Şerafettin YARKIN 
Üye 

Söz hakkım saklıdır. 

T.C. 
Danışma Meclisi 

Millî Savunma, İçişleri ve 
Dışişleri Komisyonu 

Sayı : 53 
Esas No. : 1/589 

10 Ocak 1983 

MtLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

Esas Komisyon olarak Komisyonumuza havale edilmiş olan «Olağanüstü Hal Kanunu Tasarısı» için 
Başkanlıkça Komisyonunuz görüşünün alınması uygun görülmüştür. 

Söz konusu tasarı hakkındaki görüşlerinizin acele Komisyonumuza bildirilmesini arz ve rica ederim. 
Eşref AKINCI 

Millî Savunma, İçişleri ve 
Dışişleri Komisyonu Başkanı 
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Millî Eğitim Komisyonu Raporu 

T.C. 
Danışma Meclisi 

Millî Eğitim Komisyonu 
Esas No. : 1/589 
Karar No. : 15 

27 Ocak 1983 

MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 10.1.1983 gün ve 53 sayılı özel kayıtlı yazınız: 
«Olağanüstü Hal Kanunu Tasarısı» 26.1.1983 günlü Birleşimde Komisyonumuzca incelenmiş tümü itiba

riyle olumlu görülmüş, redaksiyon mahiyetinde aşağıdaki düzeltmeler yapılmıştır. 
1. 1 inci maddenin birinci fıkrasının (1) numaralı bendinin sonundaki «bunalımı», «bunalımın başgöster-

mesi», maddenin son fıkrasındaki «belirlenmektedir» kelimesi «belirlemektir» şeklinde değiştirilmiştir. 
2. 5 inci maddenin yedinci ve aynı maddenin son fıkrasının üçüncü, 26 ncı maddenin 5 inci satırındaki 

ve 19 uncu maddenin kenar başlığındaki «önlem» kelimeleri «tedbir» olarak değiştirilmiştir. 
3. 8 inci maddenin ikinci, 9 uncu maddenin birinci, 11 inci maddenin ikinci, 16 ncı maddenin üçüncü, 

20 nci maddenin iki ve dördüncü satırlarmdaki «neden» kelimeleri metinde beraberlik sağlanması bakımından 
«sebep» kelimeleriyle değiştirilmiştir. 

4. 9 uncu maddenin altıncı satırındaki «olanaklarından» kelimesi «imkânlarından» şeklinde düzeltilmiştir. 
5. 10 uncu maddedeki «bölgedeki» kelimesi «bölge» şeklinde değiştirilmiştir. 
6. 12 nci maddedeki «ilanen» kelimesi «ilan edilerek», aynı maddenin ikinci fıkrasının birinci satırın

daki «konuları» kelimesinden sonra «olan» kelimesi eklenmiştir. 
7. 18 inci maddedeki «duraksamadan» kelimesi tereddütlere sebep olacağından «hemen» şeklinde değişti

rilmiştir. 
8. 22 nci maddenin üçüncü fıkrasının ikinci satırındaki «ayrık» kelimesi yerine «hariç» kelimesi kulla

nılmıştır. 
9. 24 üncü maddenin ikinci fıkrasının birinci satırındaki «kamunun telaş ve heyecanını doğuracak» ifa

desi yerine, «kamuda telaş ve heyecan yaratacak» ifadesi, aynı fıkranın sonundaki «artırılır» kelimesi «arttı
rılır», aynı maddenin dördüncü fıkrasının ikinci satırındaki «artırılarak» kelimesi «arttırılarak» şeklinde de
ğiştirilmiştir. 

Bilgilerinize saygıyla arz olunur. 

Selçuk KANTARCIOĞLU 
Başkan 

Zeki YILDIRIM 
Kâtip 

İmzada bulunamadı 

İhsan GÖKSEL 
Üye 

Bekir TÜN AY 
Üye 

Mahir CANOVA 
Başkanvekili 

Ethem AYAN 
Üye 

Nihat KUBİLAY 
Üye 

Muzaffer ENDER 
Sözcü 

Halil AKAYDIN 
Üye 

M. Utkan KOCATÜRK 
Üye 

Nermin ÖZTUS 
Üye 
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Milli Savunma, İçişleri ve Dışişleri Komisyonu Raporu 

T. a 
Danışma Meclisi 10 Ocak 1983 

Millî Savunma, İçişleri ve 
Dışişleri Komisyonu 

Sayı : 52 
Esas No. : 1/589 

BAYINDIRLIK, ULAŞTIRMA, İMAR VE ISKAN TURİZM VE TANITMA 
KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

Esas Komisyon olarak Komisyonumuza havale edilmiş olan «Olağanüstü Hal Kanunu Tasarısı» için 
Başkanlıkça Komisyonunuz görüşünün alınması uygun görülmüştür. 

Söz konusu tasarı hakkındaki görüşlerinizin acele Komisyonumuza bildirilmesini arz ve rica ederim. 

Eşref AKINCI 
Millî Savunma, içişleri ve 

Dışişleri Komisyonu Başkanı 

Bayındırlık, Ulaştırma, İmar ve İskân, Turizm ve Tanıtma Komisyonu Rapora 
r. c 

Danışma Meclisi 
Bayındırlık, Ulaştırma, 10 Mart 1983 

İmar ve İskân, 
Turizm ve Tanıtma Komisyonu 

Karar No. : 8 
Sayı No : 27 

MİLLİ SAVUNMA, İÇİŞLERİ ve DIŞİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 
ilgi : 10 Ocak 1983 gün ve 52 sayılı yazıları : 
1. «Olağanüstü Hal Kanunu Tasarısı» Komisyonumuzda incelenmiş ve aşağıda sıralanan hususlar komis

yon görüşü olarak tespit edilmiştir. 
2. Tasarı genel hükümleri itibariyle Anayasanın temel ilkelerine, rejimin ihtiyaçlarına uygun olarak ha

zırlanmıştır. 
3. Bu tasarı ile kamu görevlilerine özellikle Valilere geniş görev ve yetkiler verilmektedir. Bu görev ve 

yetkilerin kötüye kullanılmasını önleyecek tedbirlerin de düşünülmesi yerinde olacaktır. 
Raporumuz bilgilerinize saygı ile arz olunur. 

A* Fehmi KUZUOĞLU 
Başkan 

Lütfullah TOSYALI 
Kâtip 

(Bulunamadı) 
Mehmet HAZER 

Üye 
Ahmet SARP 

Üye 

Hayri SEÇKİN 
Baskanvekili 

Şükrü BAŞBUĞ 
Üye 

Ali Mazhar HAZNEDAR 
Üye 

Teoman ÖZALP 
Üye 

Hidayet UĞUR 
Üye 

(Bulunamadı) 

Mehmet AYDAR 
Sözcü 

Halil EVLtYA 
Üye 

(Bulunamadı) 
Fenni İSLİMYÜLİ 

Üye 

Necmi ÖZGÜR 
Üye 
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Millî Savunma, İçişleri ve Dışişleri Komisyonu Raporu 

T. C. 
Danışma Meclisi 

Millî Savunma, İçişleri ve 
Dışişleri Komisyonu 2 Haziran 1983 

Esas No. : 1/589 
Karar No. : 44 

DANIŞMA MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Olağanüstü Hal Kanunu Tasarısı ve gerekçesiyle konuya ilişkin Adalet Komisyonu, Anayasa Komisyonu Sağlık 
ve Sosyal îşler Komisyonu, Bayındırlık, Ulaştırma, İmar ve İskân, Turizm ve Tanıtma Komisyonu, Malî işler 
Komisyonu, Tarım ve Orman, Köy işleri ve Koopera tifler Komisyonu, İktisadî İşler Komisyonu, Millî Eğitim 
Komisyonu raporları, ilgili Bakanlık temsilcilerinin de katılmaları ile Komisyonumuzca incelenip görüşüldü. 

Tasarının tümü ve maddeleri ayrı ayrı tartışıldı. 
Ülkemizin son yıllarda geçirmiş olduğu anarşik ve bölücü olayların Türkiye Cumhuriyeti Devletinin var

lığını tehlikeye sokacak boyutlara ulaşması bizi 12 Eylül'e getirerek, Türk Silahlı Kuvvetlerini millet adına 
devlete ve cumhuriyete sahip çıkma ve tehlikeleri bertaraf etme durumunda bırakmıştır. 

Edinilen deneyimlerin ışığında 2709 sayılı Anayasamız yürürlüğe konmuştur. 9 Kasım. 1982 tarihinde yü
rürlüğe giren Anayasamızın 13 üncü ve 15 inci maddeleri bu Anayasanın verdiği, tanıdığı güvencelerin yur
dumuzun çeşitli tehlikelere maruz kalması ihtimaline karşı askıya alınabileceği aykırı tedbirler uygulanabile
ceği öngörülmüştür. Bunların tümü olağanüstü yönetim usulleri olarak bir başlık altında toplanmıştır. 

işte Olağanüstü Hal Kanun Tasarısı Anayasamızın 119 uncu maddesindeki: 
1. Tabiî afet, tehlikeli salgın hastalıklar veya ağır ekonomik bunalım hallerinde Cumhurbaşkanı başkan

lığında toplanan Bakanlar Kurulu; yurdun bir veya birden fazla bölgesinde veya tümünde olağanüstü hal 
ilan etmek; 

2. 120 nci maddesi ile Anayasa ile kurulan hür demokrasi düzenini veya temel hak ve hürriyetleri orta
dan kaldırmaya yönelik yaygın şiddet hareketlerine ait ciddî belirtilerin ortaya çıkması veya şiddet olayları sebe
biyle kamu düzeninin ciddî şekilde bozulması hallerinde, Cumhurbaşkanı başkanlığında toplanan Bakanlar Kuru
lu, Millî Güvenlik Kurulunun da görüşünü aldıktan sonra yurdun bir veya birden fazla bölgesinde veya bütü
nünde, süresi altı ayı geçmemek üzere olağanüstü hal ilan etme yetkisini vermektedir. 

Anayasamızın olağanüstü hallerde ne gibi düzenlemelerin vatandaşlar için getirilecek para, mal ve çalışma 
yükümlülükleri ile olağanüstü hallerin hertürü için ayrı ayrı geçerli olmak üzere, Anayasanın 15 inci maddesin
deki ilkeler doğrultusunda temel hak ve hürriyetlerin nasıl sınırlanacağı veya nasıl durdurulacağı, halin ge
rektirdiği tedbirlerin nasıl ve ne suretle alınacağı, kamu hizmeti görevlilerine ne gibi yetkiler verileceği, görev
lilerin durumlarında ne gibi değişiklikler yapılacağı ve olağanüstü yönetim usulleri, Olağanüstü Hal Kanu
nunda düzenlenir demek suretiyle bu Kanunun kaynağını Anayasadan alan bir düzenleme olduğunu açıkça 
ortaya koymaktadır. 

Hükümetin getirdiği bu tasarı Komisyonumuzca incelenerek genel hakları itibariyle olumlu bulunmuş, 
özellikle valilere verilen görev ve yetkilerin iyi işleyebilmesi için bazı ilaveler yapılmak suretiyle daha etkili 
ve ihtiyacı karşılar bir düzeye getirilmiştir. 

Olağanüstü Hal Kanun tasarısı bir nevi sivil sıkıyönetim kanunu mahiyetindedir. Hükümleri sıkıyönetim 
kanununa nazaran daha yumuşaktır. Amacı da Türk Silahlı Kuvvetlerini mümkün olduğu kadar yurt savun
ması ile ilgili anahizmetinden ayırmamak, ona rahat çalışma imkâmrvermektir. 

Tasarının 1 inci, 2 nci ve 4 üncü maddeleri Bakanlar Kurulundan gelen şekli ile aynen kabul edilmiştir. 
Tasarının 3 üncü maddesinde Adalet Komisyonunca yapılan değişikliğe uyularak ikinci fıkranın sonunda 

bulunan «edilebilir» kelimesi «edebilir» şeklinde düzeltilmiştir. 
Tasarının 5 inci maddesinde Adalet Komisyonunca yapılan değişiklik göz Önünde tutularak birinci fıkrada 

yer alan «dayandığı» kelimesi yerine «ilanını gerektireni» kelimeleri konulmuş, aynı fıkradaki «gördüğü» 
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kelimesi tasarı metninden çıkarılmış, son fıkradaki «tespit edeceği önlemlerin bir bölümü» tabirindeki «bölümü» 
kelimesi «'bölümünün» olarak düzeltilmiştir. 

(Tasarının 6 ncı maddesinde Adalet Komisyonunca yapılan değişiklik dikkate alınmış ve maddenin başlığı 
«görev ve yetkileri» yerine «valinin görev ve yetkileri» şeklinde değiştirilmiş, birinci fıkrada yer alan «olağan
üstü halin» tabirindeki «halin» kelimesi «hal» olarak değiştirilmiş ve bu kelimeden sonra «ilanını gerek
tiren» tabiri eklenmiş, «dayandığı» kelimesi tasarı metninden çıkarılmıştır. Maddenin birinci ve ikinci fıkrala
rının sonundaki «üst üste iki nokta» 1ar «noktalı virgül,» olarak değiştirilmiş, bentleri küçük harflerle gösteril
miş, (H) bendindeki «toplum sağlığını» tabiri «sağlığı» olarak değiştirilmiş, (î) bendinde yer alan «hayvan» 
kelimesinin yanma «virgül» konularak «hayvan yemi» ta'biri ilave edilmiş, (K) bendinde bulunan «ticarî» ke
limesi «ticaret» olarak değiştirilmiş, (F) bendindeki «ve meslekî kuruluşların» ta'biri «ve meslek kuruluşla
rının» şeklinde düzeltilmiş, (H) bendinde bulunan «yetkisi dahilinde olanları» tabirinin sonundaki «olanları» 
kelimesindeki «ı» eki kaldırılmış, (K) bendindeki «önlemlerin» kelimesi «'bunların» olarak değiştirilmiş, (M) 
bendindeki «bağlamak» kelimesinden sonra «veya bağlacı eklenmiş (O) bendindeki «düzeni» kelimesi «dü
zenini», (P) (bendindeki «düzeni» kelimesi «düzenini» olarak değiştirilmiş ve «veya» bağlacından sonra «bun
ların» kelimesi eklenmiştir. Maddenin son fıkrasında yer alan «temsilcilikler kelimesi «temsilciliklere» şek
linde düzeltilmiş, «ile» bağlacından sonra «Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının» ta'biri eklenmiştir. 

Tasarının 7 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan «olağanüstü halin» tabirindeki «in» eki kaldırılmış, 
«takibi konularında» tabirinden sonra «Bakanlar Kurulunca tabiri ilave edilmiş, ikinci fıkradaki «Çalışma Ba
kanlıklarından» şeklinde düzeltilmiş, son fıkrada bulunan «ilgilerine» kelimesi «ilgililere» olarak düzeltil
miştir. 

Tasarının 8 inci maddesinin madde başlığı «olağanüstü hallerde yükümlülük» olarak değiştirilmiş, «yada» 
kelimesi «veya» şeklinde düzeltilmiş ve «olağanüstü halin» tabirindeki «halin» kelimesinin sonundaki «in» 
eki kaldırılmıştır. 

Tasarının 9 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan «olağanüstü hallerin» tabirindeki «haillerin» keli
mesi «hal» olarak düzeltilmiş «nedeniyle» kelimesi «sebebiyle» şeklinde değiştirilmiştir. 

Tasarının 10 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan «ve» bağlacı kaldırılmış yerine «virgül» konul
muş ve bu virgülden sonra «tehlikeli» kelimesi tasarı metnine eklenmiş, «ve özel bütün kuruluşlarla» ibaresi 
tasarı metninden çıkarılarak yerine «kurum ve kuruluşlarıyla» ta'biri eklenmiş, «gerçek» kelimesinden sonra 
«ve tüzel» kelimeleri ilave edilmiş, ikinci fıkranın sonundaki «tüzel» ve «gerçek» kelimelerinin yerleri değiştiril
miştir. 

Tasarının 11 inci maddesinin 1 inci fıkrasında yer alan «nedenleriyle» kelimesi Anayasanın 120 nci mad
desindeki yazılış biçimine uyularak «sebepleriyle» şeklinde düzeltilmiş, üçüncü fıkrada Adalet Komisyonunca 
yapılan değişikliğe uyularak «karşılanması» kelimesi «karşılanmasında», dördüncü fıkrada yer alan «mahiyeti
ne» kelimesi «niteliğine», beşinci fıkrada bulunan «personeli» kelimesi «görevlileri» olarak değiştirilmiştir. 

Tasarının 12 nci maddesinin ikinci fıkrasındaki «konuları» kelimesi «konusu», 13 üncü maddenin ikinci 
fıkrasında yer alan «raice» kelimesi «rayice» olarak düzeltilmiştir. 

Tasarının 14 üncü ve 15 inci maddeleri Bakanlar Kurulundan gelen şekli ile aynen kabul edilmiştir. 
Tasarının 16 ncı maddesinin birinci fıkrasında bulunan «nedeniyle» kelimesi «sebebiyle», 17 nci maddenin 

birinci fıkrasında geçen «yada» kelimesi «yahut» olarak değiştirilmiştir. 
Tasarının 13 inci maddesinde «polis ve jandarmanın Jandarma Teşkilat ve Vazife Nizamname»sine uy

gun şekilde silah kullanabileceği hükmü yer almıştır. Bir Kanun ile tüzüğe atıf yapılması kanun tekniği bakımın
dan Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 2803 sayılı Jandarma Kanununun 11 inci maddesinde de jandar
manın hangi hallerde silah kullanabileceği belirtilmiştir. Bu nedenle 18 inci maddenin birinci fıkrasında belirti
len «Jandarma Teşkilat ve Vazife Nizamnamesinde» tabiri «Jandarma Teşkilat Görev ve Yetkileri Kanu
nundan» olarak değiştirilmiştir. Maddenin ikinci fıkrasında bulunan «olağanüstü halin» ve «ilan edilmesi ha
linde» kelimelerinden sonra birer virgül konulmuş, son fıkrada geçen «ilişkin» kelimesinden sonra Adalet Ko
misyonu değiştirisine uyularak «olarak» kelimesi ilave edilmiş ve «madde kapsamında önceden düzenlediği» 
tabiri yerine «maddeye göre verdiği» tabirinin konulması uygun görülmüştür. 
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Tasarının 19 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan «adlî ve idarî yargı» tabirine adlî teşkilat men
suplarından idarî sınıfta görev yapanlarda girmekte olduğundan, hâkim ve savcılar sınıfı ile idarî sınıfı bir 
tutmamak maddenin hâkim ve savcılar sınıfı ile sınırlı olması için söz konusu tabirin sonuna «yargı da gö
revli hâkimler savcılar ve bu sınıftan sayılanlar» ibaresinin eklenmesi Komisyonumuzca uygun görülmüş ve 
«personel» kelimesi «kamu görevlileri» olarak değiştirilmiştir. 

Tasarının 20 nci maddesinde Adalet Komisyonunca yapılan değişiklik Komisyonumuzca da benimsenmiş 
ve maddenin birinci fıkrasında yer alan «nedenlerle» kelimesi, «sebeplerle»; ikinci fıkrasındaki «ünite» ke
limesi, «birim»; «ünitede» kelimesi «birimde», üçüncü fıkrasındaki «7 nci» kelimesi yazı ile yazılarak «yedin
ci» olarak değiştirilmiş ve son fıkradaki «görev» kelimesinden sonra «yetki» kelimesi ilave edilmiştir. 

Tasarının 21 inci maddesinde Adalet Komisyonunca yapılan değişikliğe uyularak «vali» ve «takdirde» 
kelimelerinden sonra birer «,» konulmuş «tesis edilecek» kelimeleri, «yapılacak»; «tasarruflarının» kelimesi, 
«tasarrufların»; «kazanması» kelimesi, «kazanmasını» şeklinde düzeltilmiştir. 

Tasarının 22 nci maddesinin üçüncü fıkrasındaki «ayrık» kelimesinin yerine Komisyonumuzca «hariç» 
kelimesinin yazılması uygun görülmüştür. 

Tasarının 23 üncü maddesi Komisyonumuzca Hükümetten gelen şekli ile aynen kabul edilmiştir. 
Tasarının 24 üncü maddesinde Adalet Komisyonunca yapılan değişiklik Komisyonumuzca da aynen be

nimsenmiş ve maddenin birinci fıkrasında yer alan «üç aydan bir yıla kadar» tabiri, «altı aydan aşağı olma
mak üzere»; ikinci fıkradaki «iki yıla kadar» tabiri, «aşağı olmamak üzere»; «beşbin» kelimesi, «onbin»; «on-
bin» kelimesi, «yirmibin» olarak değiştirilmiş ve üçüncü fıkradaki «iki aydan» kelimesi, «üç aydan»; «dört aya» 
kelimesi, «altı aya»; «dört aydan» kelimesi de «altı aydan» olarak değiştirilmiştir. 

Tasarının 25 inci, 26 nci, 27 nci ve 28 inci maddeleri Hükümetten gelen şekli ile aynen kabul edilmiştir. 
Tasarının 29 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan «yaygınlaştırılması» kelimesi «yaygınlaşması» şek

linde düzeltilmiştir. 
Komisyonumuzca tasarı metnine 30 uncu madde olarak; bu Tasarı ile valilere tanınan yetkilerin kul

lanılmasına ilişkin idarî işlemler hakkında iptal .davası açılamayacağı, şahsî kusurları nedeniyle hukukî sorum
lulukları ileri sürülemeyeceği şeklinde 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanununa 2342 sayılı Kanunla eklenen «Ek 
üçüncü madde» paralelinde «valilerin sorumluluk sınırı» madde başlıklı yeni bir madde eklenmesinin valilerin 
alacakları kararlarda daha olumlu rol oynayacağı kanaatine varılarak kabul edilmiştir. 

Tasarıya bir madde ilave edildiğinden Tasarının maddelerindeki sıra numaralarında zorunlu kaydırmalar 
olmuş ve Tasarının 30 uncu maddesi, 31 inci madde; 31 inci maddesi, 32 nci madde; 32 nci maddesi, 33 
üncü madde olarak Komisyonumuzca Hükümetten gelen şekli ile aynen kabul edilmiştir. 

Raporumuz Danışma Meclisi Başkanlığına saygı ile sunulur. 

Eşref AKINCI Abdullah Asım İĞNECİLER Aydın TUĞ 
Başkan Başkanvekili Üye 

Söz hakkım mahfuzdur. Sözcü 

Avni MÜFTÜOĞLU Remzi BANAZ Ender C1NER 
Kâtip Tümü ve maddeleri üzerinde söz hak- Üye 

kim saklıdır. Karşı oyum vardır. 

İsmail Hakkı DEMİREL Ali DİKMEN Adnan ERSÖZ 
Üye Üye Üye 

Toplantıda bulunmadı. İmzada bulunmadı. 

Necdet GEBOLOĞLU Lâmi SÜNGÜ Namık Kemal YOLGA 
Üye Üye Üye 

Halit ZARBUN 
Üye 
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KARŞI OY YAZISI 

Olağanüstü Hal Kanunu Tasarısının geneline katılmakla birlikte bazı maddelerde yer alan hükümlerin 
uygulamada aksaklıklara yol açacağı tasarının genel felsefesine aykırı düştüğü, diğer yasalara aykırı hüküm
ler taşıdığı kanısındayım. 

1. Tasarı «genelinde uygulamada valiyi yetkili ve sorumlu tuttuğu halde yer yer bu yetki ve sorumluluğu 
zedeleyici 'hükümler taşımaktadır. Beşinci maddenin son fıkrası ile yedinci maddenin dördüncü fıkrası hü
kümleri 'buna örnektir. Her iki fıkra ile vali devre dışı bırakılabilmekte başka kurum ve kuruluşların vali 
ile koordine sağlamadan görevi yürütmeleri öngörülmektedir. Olağanüstü halde görevin sistemli ve tekel
den yürütülmesini engelleyici bir unsur olarak görmekteyim. Bu düzenleme tasarının genel felsefesine de ay
kırıdır. Bu nedenle beşinci maddenin son fıkrasına, görev, verilen kurum ve kuruluşların olağanüstü halle 
ilgili görevlerin yürütülmesinde valiye karşı sorumlu olduğu hususu eklenmeli, yedinci maddenin dördüncü 
fıkrası ise gerçek sorumlu ve yetkili valiyi istendiğinde görev verilen istendiğinde görev verilmeyen kişi duru
muna düşürmeyecek şekilde yeniden düzenlenmelidir. 

2. Normal zamanlarda valinin görevi ve yetkisi dahilinde olan konular, sanki olağanüstü hallerde va
liye yeni verilen görevleriymiş gibi düzenlenmiştir. 

Altıncı maddenin 1/c-k ve 2/1 'bentleri böyledir. 
Normal zamanlarda mevcut olan yetkilerin burada yeniden sayılmasına gerek yoktur. Uygulamada ak

saklık yaratmaktadır. 
Ayrıca altıncı maddenin 2/N bendinde sayılan konular yasal olarak zaten suçtur. Bomba, tahrip mad

desi, radyoaktif madde ve benzeri maddeleri şahısların zaten imal etme yetkisi yoktur. Bunları imal et
mek suçtur. Dolayısıyla 'bunları imal etmek yasaklama yetkisi vermenin bir anlamı yoktur. Hüküm gerek
sizdir. 

3. Onyedinci madde ile valilerin askerî birliklerden yardım isteme usulü il İdaresi Kanununun getir
diği sisteme nazaran çok güçleştirilmiştir. 11 İdaresi Kanunu ile valilere tanınan yetki ellerinden alınmıştır. 
Normal zamanda kuvvet istemi ile ilgili düzenlemenin, olağanüstü halde daha pratik hale getirilmesi gerektiği 
halde güçleştirilmesi anlaşılamamıştır. Tasarı 'böyle kanunlaşırsa olağanüstü halde de valiler Ü İdaresi Kanu
nuna göre 'bu taleplerini yapacaklardır. Bu da uygulamada aksamalara yol açacaktır. Bu nedenle askerî bir
liklerden kuvvet isteme konusunda asgarî 11 İdaresi Kanunu hükümleri muhafaza edilmelidir. 

4. Yirmîbirinci madde, valinin gerekli görmesi halinde mahallî idare organlarınca alınacak kararların il
de valinin, ilçede kaymakamın onayı ile yürürlük kazanmasını hükme 'bağlamaktadır. Bu madde özel i'da-
reler için bir anlam taşımamaktadır. Çünkü il genel meclisinin kararları valinin onayı ile yürürlük kazan
maktadır. 11 Daimî Encümenin 'başkam zaten validir ve encümenin gündemine vali hâkimdir. Bu hüküm 
belediyeler için getirilmiştir. Belediye organlarının kararlarını onama, bir denetimden i'barettir. Oysa belli 
konularda mahallî idare organlarına karar aldırabilmek, bazı emirleri yaptırabilmek önemlidir. Madde bu 
anlayışla düzenlenmelidir. 

5. Tasarı ile getirilen kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi bir Anayasa konusu olmakla bir
likte bunun hukukî niteliği açıklığa kavuşturulmalıdır. Bir ilde veya bölgede belli bir konuda ilan edilen 
olağanüstü halle ilgili olarak çıkarılan Kanun Hükmünde Kararnameler olağanüstü halin bitiminden son
ra uygulanmaya devam eden kanun niteliğinde midir? Başka bir yerde başka bir konuda ilan edilen olağan 
üstü halde uygulanabilecek midir? Veya aynı bölgede yıllar sonra ilan edilen olağanüstü halde uygulanma 
imkanı var mıdır? Olağanüstü halde çıkarılan kanun hükmünde kararnameler ile herhangi bir kanun de
ğiştirilecek midir? Bu değişiklik olağanüstü halin bitiminden sonra da yürürlükte kalacak mıdır? Bu ko
nuların Komisyon görüşmeleri sırasında yeterli açıklamaya kavuşmadığı kanısındayım. Genel Kurul görüş
melerinde uygulamaya ışık tutması bakımından açıklığa kavuşturulmasında yarar görmekteyim. 

Tasarı da bize göre aksak düzenlenen konuları örneklerle belirtmeye çalıştım. Maddeler görüşüldükçe 
karşı görüşlerimizi gerek konuşarak gerek önergelerimizle açıklığa kavuşturmaya çalışacağım. 

Remzi BAN AZ 
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ADALET KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 

Olağanüstü Hal Kanunu Tasarısı 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Genel Hükümler 

MADDE 1. — Tasarının 1 inci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Tasarının 2 nci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Olağanüstü halin ilanı 

MADDE 3. -— Cumhurbaşkanının başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu : 
1. Tabiî afet, tehlikeli salgın hastalıklar veya ağır ekonomik 'bunalım hallerinden birinin veya birden 

fazlasının görülmesi durumunda; 
2. Anayasa ile kurulan hür demokrasi düzenini veya temel hak ve hürriyetleri ortadan kaldırmaya yö

nelik yaygın şiddet hareketlerine ait ciddî 'belirtilerin ortaya çıkması veya şiddet olayları sebebiyle kamu dü
zeninin ciddî şekilde bozulması halinde, Millî Güvenlik Kurulunun görüşünü de aldıktan sonra; 

Yurdun 'bir veya birden fazla 'bölgesinde veya bütününde altı ayı geçmemek üzere olağanüstü hal ilan 
edebilir. 

Olağanüstü halin ilânına karar verilmesi durumunda, bu karar Resmî Gazetede yayımlanır ve hemen 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin onayına sunulur. Türkiye Büyük Millet Meclisi tatilde ise der'hal toplantıya 
çağırılır. Meclis, olağanüstü hal süresini değiştirebilir. Bakanlar Kurulunun istemi üzerine, her defasında 
dört ayı geçmemek üzere, süreyi uzatabilir veya olağanüstü hâli kaldırabilir. 

Olağanüstü hal kararının hangi sebeple alındığı, bölgesi ve süresi, Türkiye radyo ve televizybnuyla ve 
Bakanlar Kurulunca gerekli görülen hallerde diğer araçlarla ilân edilir. 

Kanun hükmünde kararname 

MADDE 4. — Olağanüstü hal süresince, Cumhurbaşkanının başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu, 
olağanüstü halin gerekli kıldığı konularda kanun hükmünde kararnameler çıkarabilir. Bu kararnameler Res
mî Gazetede yayımlanır ve aynı gün Türkiye Büyük Millet Meclisinin onayına sunulur. 

Olağanüstü hal kararlarının yürütülmesi 

MADDE 5. — Bakanlar Kurulu, olağanüstü halin ilanını gerektiren sebepleri göz önünde bulundurarak, 
kamu düzeninin yeniden sağlanması bakımından olağanüstü hal ilan edilen bölgelerde ekonominin düzen
lenmesi ve iyileştirilmesi amacı ile mal, sermaye ye hizmet piyasalarını yönlendirici, vergi, para, kredi, 
kira, ücret ve fiat politikalarını belirleyici ve çalışmaya ilişkin her türlü tedbir ve yükümlülüklerin tespiti, 
tanzimi ve takibi ile bu bölgelere yeterli araç ve gereçle kolluk kuvvetlerinin gönderilmesi için gerekli tedbir
lerin alınmasına ve bunların uygulanmasına ilişkin belirlemeleri yapabilir. 

Bakanlar Kurulunca belirlenen hususların il sınırları İçerisinde uygulanması görev ve sorumluluğu vali
ye aittir. Vali bu görevlerini bu Kanunla ve diğer kanunlarla verilen yetkileri kullanarak yerine getirir. 

Vali, kendisine verilen görev ve yetkileri 17 nci maddede gösterilen şekilde ve ayrıca ilgili kamu kurum 
ve kuruluşları eliyle yerine getirir. 

Olağanüstü halin tabiî afet, tehlikeli salgın hastalıklar veya ağır ekonomik bunalım sebeplerine daya
nılarak ilân edilmesi durumlarında Bakanlar Kurulu, tespit edeceği tedbirlerin bir bölümünün veya tümü
nün uygulanmasını, kamu kurum ve kuruluşları ile kamu iktisadî teşebbüsleri ve bunların iştiraklerine veya 
özel hukuk hükümlerine tabi tüzelkişilere de verebilir. 
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Valinin görev ve yetkileri 

MADDE 6. — Olağanüstü hal ilan edilen ilde vali, olağanüstü halin ilanını gerektiren sebepleri göz önün
de bulundurarak aşağıda yazılı tedbirleri almaya yetkilidir: 

1. Tabiî afet ve tehlikeli salgın hastalık hallerinde; 
a) 'Bölgenin belirli yerlerinde yerleşimi yasaklamak, belirli yerleşim yerlerine girişi ve buralardan çı

kışı sınırlamak, belli yerleşim yerlerini boşaltmak veya başka yerlere nakletmek, 
b) Resmî ve özel her derecedeki öğretim ve eğitim kurumlarında öğrenime ara vermek ve öğrenci 

yurtlarını süreli veya süresiz olarak kapatmak, 
c) Gazino, lokanta, birahane, meyhane, lokal, taverna, diskotek, bar, dansing, sinema, tiyatro ve ben

zeri eğlence yerleri ile kulüp ve sair oyun salonlarını, otel, motel, kamping, tatil köyü ve benzeri konakla
ma tesislerini denetlemek ve bunların açılma ve kapanma zamanını tayin etmek, sınırlamak, gerektiğinde ka
patmak ve bu yerleri olağanüstü halin icaplarına göre kullanmak, 

d) Tüm kamu kuruluşlarına, özel idareye ve belediyelere ait bina, araç ve personelden yararlanmak, 
e) Grev ve lokavt uygulamalarını izne bağlamak veya yasaklamak, 
f) Bölgede olağanüstü halin yürütülmesi ile görevli personelin yıllık izinlerini sınırlamak veya kaldır-

' mak, 
g) ti sınırları içerisindeki tüm haberleşme araç ve gereçlerinden yararlanmak ve gerektiğinde bu amaçla 

geçici olarak bunlara el koymak, \ 
h) Tehlike arzeden binaları yıkmak; sağlığı tehdit ettiği tespit olunan mallar ile sağlığa zararlı gıda 

maddelerini ve mahsullerini imha etmek, 
i) Belli gıda maddeleri ile hayvan ve hayvan ürünlerinin bölge dışına çıkarılmalarını veya bölgeye sokul

malarını kontrol etmek, sınırlamak veya gerektiğinde yasaklamak, 
j) Gerekli görülen zarurî ihtiyaç maddelerinin dağıtımını düzenlemek, 
k) Zarurî ihtiyaç maddelerini yapan, üreten, depolayan, nakleden, satan, ticaret ve sanayi müesseselerim 

lüzumu halinde kontrol etmek ve bu maddeleri stok eden, fahiş fiyatla satan, imalatım durduran veya ya
vaşlatan veya nakletmeyenler hakkında her türlü işlemi yapmak ve ihtiyaçların gerektirdiği tedbirleri almak 
veya aldırmak, tedbir alınmayan yerleri kapatmak, 

1) Kara, deniz ve hava trafik düzenine ilişkin tedbirleri almak, ulaştırma araçlarının bölgeye giriş ve çı
kışlarım kayıtlamak veya yasaklamak, 

m) Olağanüstü halin gerektirdiği para, mal ve çalışma yükümlülüklerinin ne suretle yerine getirileceğine 
ilişkin esasları belirlemek, 

n) Kapalı veya açık yerlerde yapılacak toplantı veva gösteri yürüyüşlerini yasaklamak, ertelemek, izne 
bağlamak veya toplantı ve gösteri yürüyüşlerinin yapılacağı yer ve zamanı tayin, tespit ve tahsis etmek, izne 
bağladığı her türlü toplantıyı izlemek, gözetim altında tutmak veya gerekiyorsa dağıtmak, 

2. Anayasa ile kurulan hür demokrasi düzenini veya temel hak ve hürriyetleri ortadan kaldırmaya yö
nelik yaygın şiddet hareketlerine ait ciddî belirtilerin ortaya çıkması veya şiddet olayları sebebiyle kamu dü
zeninin ciddî şekilde bozulması hallerinde (1) numaralı bentte öngörülen tedbirleri, bunlarla birlikte veya ay
rı olarak; 

a) Sokağa çıkmayı sınırlamak veya yasaklamak, 
b) Kişilerin veya araçların belli yerlerde veya belli saatlerde dolaşmalarını, seyirlerini ve toplanmalarını 

yasaklamak, 
c) Kişilerin üstünü, araçlarını, eşyalarını ve özel kâğıtlarını aratmak ve bulunacak suç aracı veya delili 

niteliğinde olanlanna el koymak, 
d) Gerçek veya tüzelkişilerin, hangi maksatla olursa olsun, kullandığı bütün yapılarda ve eklentilerinde 

gece veya gündüz arama yapmak, bulunacak suç aracı veya suç delili niteliğinde olan eşyalara elkoymak, 
e) Olağanüstü hal ilan edilen bölge sakinleriyle bu bölgeye hariçten girecek kişiler için kimlik belirle

yici belge taşıma mecburiyeti koymak, 
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f) Derneklerin, vakıfların, sendikaların ve meslekî kuruluşların faaliyetlerini izne bağlamak, durdurmak 
veya yasaklamak, 

g) Gazete, dergi, broşür, kitap, el ve duvar ilanı ve benzerlerinin basılmasını, çoğaltılmasını, yayımlanma
sını ve dağıtılmasını, bunlardan olağanüstü hal bölgesi dışında basılmış veya çoğaltılmış olanların bölgeye 
sokulmasını ve dağıtılmasını yasaklamak veya izne bağlamak; valilikçe basılması veya neşri yasaklanan 
kitap, dergi, gazete, broşür, afiş ve benzeri matbuayı toplatmak, 

h) Bölgelerinde genel güvenlik, asayiş, kamu düzeni veya kamu güvenliği açısından çalışmaları sakıncalı 
görülen veya hizmetleri yararlı olmayan kamu personelinin statülerine göre atanması veya işine son veril
mesi, yerel yönetimde çalışanların görevden uzaklaştırılması veya işlerine son verilmesi konularında yetkisi 
dahilinde olanları hakkında bizzat karar vermek, diğerleri için ise ilgili kurum, merci veya organlardan istem
de bulunmak, 

i) Söz, yazı, resim, film, plak, ses ve görüntü bantları ve sesle yapılan her türlü yayımı denetlemek, ge
rektiğinde kayıtlamak veya yasaklamak, 

j) Dışişleri (Bakanlığına, askerî ve adlî makamlar ile yabancı Devlet temsilciliklerine ait olanlar hariç ol
mak üzere kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzelkişilerin sahip olduğu telsiz, telefon ve diğer haber
leşme sistemlerini denetlemek, hizmet için bunlardan öncelikle yararlanmak, gerektiğinde faaliyetlerini dur* 
durmak veya elkoymak, 

k) Hassasiyet taşıyan kamuya ve özel kişilere ait kuruluşlara ve bankalara kendi iç güvenliklerini sağ
lamak için özel koruma tedbirleri aldırmak veya bunların artırılmasını istemek, 

1) Tiyatro, piyes gibi temsili oyunları ve sinemalarda halka gösterilen filmleri denetlemek, gerektiğinde 
durdurmak veya yasaklamak, 

m) Ruhsatlı da olsa her türlü silah veya mermilerin bulundurulmasını, taşınmasını veya naklini izne 
bağlamak veya yasaklamak, 

n) Her türlü cephane, bomba, tahrip maddesi, patlayıcı maddeler, radyoaktif maddeler veya gazların ya 
da benzeri maddelerin bulundurulmasını, hazırlanmasını, yapılmasını veya naklini yasaklamak ve bunlar ile 
bunların hazırlanmasına yarayan eşya, alet veya araçların teslimini istemek veya toplatmak, 

o) Kamu düzenini veya kamu güvenliğini bozabileceği kanısını uyandıran kişi veya toplulukların il'e 
girişini yasaklamak, 

p) Kamu düzenini veya kamu güvenliğini bozabileceği kanısını uyandıran kişileri gerekirse il dışına çı
karmak veya bunların il içerisinde belirli yerlere girmesini veya yerleşmesini yasaklamak, 

r) IBölge dahilinde güvenliklerinin sağlanması gerekli görülen tesis veya teşekküllerin bulunduğu alanla
ra giriş - çıkışı veya buralarda yerleşmeyi düzenlemek, kayıtlamak veya yasaklamak. 

Vali ayrıca, Bakanlar Kurulunun olağanüstü halle ilgili olarak alacağı kararları yürütür. 
Bu maddenin (1) ve (2) nci bentlerinin (d) alt bentleri; adlî ve askerî kurumlar ile hâkim, savcı ve bu 

meslekten sayılanlar ve askerî personele ait bina ve araçlar hakkında; (2) nci bendin (c) alt bendi ise hâ
kim ve savcılar ile bu meslekten sayılanlar ve askerî personel hakkında uygulamaz. 

Bu maddede sayılan yetkilerin kullanılması sırasında milletlerarası hukukun diplomatik temsilciliklere ve 
mensuplarına tanıdığı ayrıcalık ve dokunulmazlık ile yasama dokunulmazlığına ilişkin hükümler saklıdır. 

Ağır ekonamik bunalım hallerinde alınacak tedbirler 

MADDE 7. — Ağır ekonomik bunalım sebebiyle olağanüstü halin ilanı durumunda, ekonominin düzen
lenmesi ve iyileştirilmesi amacı ile mal, sermaye ve hizmet piyasalarını yönlendirici; vergi, para, kredi, kira, 
ücret ve fiyat politikalarını belirleyici ve çalışmaya ilişkin her türlü tedbir ve yükümlülüklerin tespiti, tanzimi 
ve takibi konularında Bakanlar Kurulunca kanun hükmünde kararname çıkartılabilir. 

Bakanlar Kurulu, kanun hükmünde kararnamelerde'ki yetkiler doğrultusunda alınacak kararların yürü
tülmesini aşağıdaki fıkra uyarınca oluşturulacak Ekonomik işler Olağanüstü Hal Koordinasyon Kuruluna 
veya ilgili Bakanlıklara bırakabilir. 
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Ekonomik İşler Olağanüstü Hal Koordinasyon Kurulu, Başbakanın başkanlığında ekonomik işlerden so
rumlu Devlet Bakanı ile Maliye, Ticaret, Tarım ve Orman, Sanayi ve Teknoloji, Enerji ve Tabiî Kaynaklar, 
Gümrük ve Tekel, Çalışma Bakanlarından oluşur. 

Kurul belirli kararların yerine getirilmesi için illerde valileri görevlendirebileceği gibi, gerektiğinde diğer 
kamu kurum ve kuruluşlarına da görev verebilir. 

Bakanlar Kurulunun aldığı kararlar ile Ekonomik İşler Olağanüstü Hal Koordinasyon Kurulunun bu ka
rarların uygulanmasına ilişkin belirlemeleri Resmî Gazete ile yayımlanır veya ilgililere yazılı olarak tebliğ edi
lir. 

İKİNCİ BÖLÜM 
Yükümlülükler 

Olağanüstü hallerde yükümlülük 

MAIDDE 8. — Bu Kanuna göre tabiî afet, tehlikeli salgın hastalıklar veya ağır ekonomik bunalım neden
leriyle olağanüstü halin ilan edilmesi durumunda; felakete uğrayanların kurtanlması, meydana gelen hasar 
ve zararın telafisi, bunalımlardan çıkılması için ihtiyaç duyulan ve hemen sağlanamayan para ve her türlü 
taşınır ve taşınmaz mallar ve yapılması gereken işler; para, mal ve çalışma yükümü yoluyla sağlanır. 

Para yükümlülüğü ' : , Jxi^ ^ •'" 

MADDE 9. — Tabiî afet ve tehlikeli salgın hastalıklar sebebiyle olağanüstü hallerin ilan edilmesi du
rumunda gerekli harcamalar öncelikle kamu kaynaklarından sağlanır. 

Satın alınması zorunlu görülen acil ve hayatî ihtiyaç maddeleri için harcamaya yeterli para kamu kay
naklarından zamanında sağlanamadığı takdirde, bölge ieki kredi kuruluşlarının imkânlarından yararlanılır. 

Para yükümünün uygulanmasında, kuruluşların hizmet ve faaliyetlerinin aksatılmaması gözönünde tutu
lur. 

Ağır ekonomik bunalım sebebiyle ilan edilen olağanüstü hallerde vatandaşlara getirilecek para yükümlü
lüğü bu Kanunun yedinci maddesine göre çıkarılacak olan Kanun Hükmünde Kararnamelerle tayin edilir. 

Mal yükümlülüğü 

MADDE 10. — Tabiî afet veya tehlikeli salgın hastalık sebebiyle olağanüstü hal ilan edilen bölge için
deki kamu kuruluşları ile gerçek veya tüzel kişiler, kendilerinden istenecek veya yükümlülük konulacak ara
zi, arsa, bina, tesis, araç, gereç, yiyecek, ilaç ve tıbbî malzeme ile giyecek ve diğer maddeleri vermek zorun
dadırlar. 

Bu amaçla; öncelikle o bölgedeki Devlete, mahallî idarelere, katma bütçeli dairelerle, sermayesinin yarı
sından çoğu Devlete ait kuruluşlara başvurulur. Bunların yetmemesi halinde, imkân ve kaynakları da dik
kate alınarak diğer gerçek ve tüzelkişilere ait olanlara yükümlülük konulur. 

Yiyecek ve giyecek ile diğer zarurî maddeler il sınırları içinde sağlanamadığı takdirde valinin başvur
ması üzerine bu Kanun hükümleri uygulanmak sureliyle yakın illerden yükümlülük yolu ile sağlanır. 

Mal yükümünün uygulanmasında, yükümlülerin hizmet ve faaliyetlerinin aksatılmaması ve ihtiyaçları 
gözönünde bulundurulur. 

Çalışma yükümlülüğü 

MADDE 11. — Tabiî afet, tehlikeli salgın hastalıklar ve ağır ekonomik bunalım sebepleriyle olağanüstü 
hal ilan edilen bölgelerde bulunan 18-60 yaşları arasındaki bütün vatandaşlar olağanüstü hal sebebiyle ken
dilerine verilecek işleri yapmakla yükümlüdürler. 
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Görevlendirmelerde; iş mevzuatının çalıştırma yasağı ile ilgili hükümleri, çalıştırılacak kişilerin yaş, cinsi
yet, sağlık, aile ve bakıma muhtaç yakınları göz önünde bulundurulur. ' 

tşçi ihtiyacının karşılanmasında ve kuruluşlar arasındaki işçi naklinde İş ve işçi Bulma Kurumu Teşkila
tından yararlanılır. 

Gerekli görülen hallerde çalışılan iş yerlerinde gündüz ve gece çalışmalarında günlük iş saatleri, işlerin 
niteliğine ve ihtiyaç derecesine göre artırılabilir. Hafta Tatili Kanunu, Ulusal (Bayram ve Genel Tatiller Hak
kında Kanun, öğle Dinlenmesi Kanunu hükümleri kısmen veya tamamen uygulanmayabilir. 

Yükümlülük yoluyla çalıştırılanların ücretleri iş mevzuatına göre ödenir, kamu görevlileri hakkında ta
bi oldukları mevzuat hükümleri uygulanır. 

Çalışma yükümünün uygulanmasında kuruluşların görev ve hizmetlerinin aksatılmaması ve yükümlülerin 
meslekî faaliyetleri göz önünde bulundurulur. 

Yükümlülüğün duyurulması ve yerine getirilmesi 

MADDE 12. — Genel kapsamlı yükümlülükler için her çeşit yayın araçlarıyla ilanen, gerektiğinde be
lirli yükümlüler için ilgililere yazılı olarak ve acil hallerde daha sonra yazı ile teyit edilmek üzere sözlü ola
rak duyuru yapılır. 

'Bu duyuru üzerine yükümlüler, yükümlülük konuları para, taşınır ve taşınmaz mallarını verilen süre 
içinde ve istenilen şekilde görevlilere teslim etme'k, çalışma yükümlülüğüne tabi tutulmuşlarsa iş başında ha
zır bulunmak zorundadırlar. 

Yükümün karşılığıntn tespiti ve ödenmesi 

MADDE 13. — Teslim alınan veya kullanılan mallarla yaptırılan çalışmalara karşılık ilgililere birer belge 
verilir. 

Mal ve çalışma yükümlülerinin bu belgelerle vali veya kaymakama başvurmaları üzerine alınan malların 
veya yaptırılan çalışmaların bedeli, kirası, ücreti veya tazminatı mahallî rayice veya satış fiyatına göre Ola
ğanüstü Hal Kurulunca tespit ve takdir olunarak, usulü dairesinde ödenir. 

ödemelerin gecikme ile yapılması veya takside bağlanması hallerinde, bu alacaklar, kanunî faizleri ile bir
likte ödenir. 

Takdir olunacak bedel, kira, ücret veya tazminata karşı ilgililer, genel hükümlere göre adlî yargıya baş
vurabilirler. 

Mal ve çalışma yükümlülükleri ile bu maddedeki diğer hükümlerin uygulanmasına ilişkin hususlar yönet
melikle düzenlenir. 

MADDE 14. — Tasarının 14 üncü maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 15. — Tasarının 15 inci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Yaralanma, sakatlanma ve ölüm halleri 

MADDE 16. — Bu Kanuna göre çalışma yükümlülüğüne tabi tutulanlardan herhangi bir sosyal güvenlik 
kurumuna tabi olmayanların bu yükümlülükleri sebebiyle yaralanmaları, sakatlanmaları veya ölümleri hal
lerinde verilecek tazminat ve yapılabilecek diğer ödemeler konusunda sigortalı işçiler hakkındaki mevzuat 
hükümleri kıyasen uygulanır. Ayrıca bunların muayene ve tedavileri kamu kurumlarına ait sağlık kuruluşla
rında ücretsiz olarak yapılır. 

Diğer yükümlüler hakkında ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. 
Bu maddedeki hükümlerin uygulanması ile ilgili diğer hususlar yönetmelikte düzenlenir. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Olağanüstü Halin Uygulanması 

Kuvvet istemi 

MADDE 17. — tilerinde olağanüstü hal ilan edilen valiler meydana gelen olayları mahallî kolluk kuv
vetleriyle önleyemedikleri veya önlenmesini mümkün görmedikleri yahut aldıkları tedbirleri bu kuvvetlerle uy
gulayamadıkları veya uygulanmasını mümkün görmedikleri takdirde, civar il kolluk kuvvetleri için ilgili valiler
den; bölgelerindeki jandarma birlikleri için komutanlarından, bunların da yeterli görülmemesi halinde en ya
kın veya süratle intikali mümkün olan askerî birlik komutanlarından yardım isteyebilirler. Bu istek geciktiril-
meksizin yerine getirilir. 

Civar illerden gönderilen kolluk kuvvetleri valinin emrine girer. 
istek üzerine gönderilen askerî kuvvet ise, vali tarafından verilen görevleri kendi komutanının sorumlulu

ğu altında, onun emir ve direktiflerine göre ye Türk Silahlı Kuvvetleri tçhizmet Kanununda belirtilen yetki
lerle kolluk kuvvetlerinin genel güvenliği sağlamada sahip olduğu yetkileri de kullanarak yerine getirir. 

Kolluk kuvvetleriyle yardıma gelen askerî kuvvet arasındaki koordinasyon vali tarafından sağlanır. 

Silah kullanma yetkisi 

MADDE 18. — Olağanüstü hal ilan edilen illerde görev yapan polis ve jandarma ile söz konusu illerde 
kendilerine bu Kanuna göre görev verilen silahlı kuvvetler mensupları ve'genel kolluğun emrine verilen özel 
kolluk görevlileri verilen görevlerin yerine getirilmesi sırasında Türk Silahlı Kuvvetleri tçhizmet Kanunu ve 
Yönetmeliği, Polis Vazife ve Selahiyet Kanunu, Jandarma Teşkilat Görev ve Yetkileri Kanunu ile diğer 
kanunlarda silah kullanmayı icap ettiren hal ve şartlardan herhangi birinin tahakkuku halinde, silah kullan
ma yetkisini haizdir. 

Olağanüstü halin, Anayasa ile kurulan hür demokrasi düzenini veya temel hak ve hürriyetleri ortadan 
kaldırmaya yönelik yaygın şiddet hareketlerine ait ciddî belirtilerin ortaya çıkması veya şiddet olayları sebe
biyle kamu düzeninin ciddî şekilde bozulması sebeplerine dayanılarak ilan edilmesi halinde, silah kullanma 
yetkisine sahip güvenlik kuvvetlerinin teslim ol emrine itaat edilmemesi veya silahla mukabeleye yeltenilmesi 
veya güvenlik kuvvetlerinin meşru müdafaa durumuna düşmeleri halinde görevli güvenlik kuvvetleri mensup
ları doğruca ve duraksamadan hedefe ateş edebilirler. 

Yukarıda belirtilen görevlilerin, Devlet otoritesini, can ve mal güvenliğini korumak için silah kullanma
larına ilişkin olarak, valinin bu maddeye göre verdiği emirler, uygun araçlarla ilan edilir. 

Görevliler hakkında tedbir 

MADDE 19. — Bu Kanunun 6 ncı maddesinin (2) bendinin (H) alt bendi uyarınca yapılan istemler, adlî 
ve idarî yargı ile askerî teşkilat mensupları hakkında yetkili kurul ve mercilerce özel kanunlarındaki usule 
göre değerlendirilerek, yerine getirilip getirilmemesi hususunda karar verilir. Diğer kamu görevlileri hakkın
daki istemler, ilgili kurum, merci ve organlarca geciktirilmeksizin yerine getirilir. 

Koordinasyon 

MADDE 20. — Olağanüstü halin bir veya birden fazla il'de bir Bakanlığı ilgilendiren nedenlerle ilan 
edilmesi halinde iller arasında koordinasyon o Bakanlıkça; bir veya birden fazla ilde birden fazla Bakanlı
ğı ilgilendiren sebeplerle veya tüm yurtta ilan edilmesi halinde de Başbakanlıkça sağlanır. 

Koordinasyon sağlamakla görevli bakanlıklarda merkez kuruluş içinden bir birim görevlendirilebileceği 
gibi, özel bir birimde kurulabilir. Koordinasyonun Başbakanlıkça sağlanması halinde ise bir üst düzey yöne
ticisinin başkanlığında konu ile ilgili bakanlıklar temsilcilerinden oluşan «Başbakanlık Olağanüstü Hal Koor
dinasyon Kurulu» kurulur. Kurula Genelkurmay Başkanlığı temsilcisi de katılır. 
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Ağır ekonomik bunalım sebebiyle olağanüstü hal ilanına ilişkin yedinci madde hükümleri saklıdır. 
Başbakanlık Olağanüstü Hal Koordinasyon Kurulunun kuruluş görev, yetki ve çalışma usulleri yönetme

likte gösterilir. 

Mahallî idarelere ait yetkiler 

MADDE 21. — Vali, gerekli gördüğü takdirde, mahallî idarelerin organlarınca alınacak kararlar ile ya
pılacak tasarrufların tamamının veya belli konulara ilişkin olanlarının, il merkezinde kendisinin, ilçelerde kay
makamların onayı ile yürürlük kazanmasını kararlaşttrabilir. 

Olağanüstü Hal Kurulu ve bürosu 

MADDE 22. — Olağanüstü hal ilan edilen il merkezinde; olağanüstü hal ilanını gerektiren olayları ve ted
birlerin uygulanmasını izlemek, değerlendirmek, bunlarla ilgili önerilerde bulunmak ve bu Kanunda gösteri
len diğer iş ve hizmetleri yapmak üzere valinin başkanlığında, vali tarafından görevlendirilecek il idare şube 
başkanları ile diğer kamu kuruluşları yöneticilerinin, garnizon komutanı veya görevlendireceği bir temsilcinin 
üye olarak katılacağı bir «Olağanüstü Hal Kurulu» kurulur. 

Olağanüstü hal ilan edilen il merkezinde ve valinin gerekli gördüğü ilçelerde «Olağanüstü Hal Büroları» 
kurulur. II bürolarına valinin görevlendireceği bir vali muavini, ilçe bürolarına da kaymakamlar başkanlık 
eder. 

Bu bürolarda, adlî ve idarî yargı ile askerî teşkilatta çalışan personel müstesna olmak üzere, başkanlarının 
uygun göreceği kamu görevlileri olağanüstü hal süresince kendi kadrolarıyla çalıştırılabilirler. 

Olağanüstü hal kurulu ve bürolarının kuruluş, toplanma, karar verme, çalışma usul ve esasları, yönetme
likte belirlenir. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Yargı Görevi, Usul ve Ceza Hükümleri 

Olağanüstü halde yargı görevi ve usul 

MADDE 23. — Devlet güvenlik mahkemeleri ile askerî mahkemelerin görevine giren suçlar hariç ol
mak üzere, olağanüstü hal ilan edilen yerlerde işlenen suçlara ilişkin davalara genel mahkemelerde bakılır. 

Bu Kanunda müeyyide altına alınan suçlara ilişkin davalar asliye ceza mahkemelerinde görülür. Soruştur
ma ve kovuşturmalar 3005 sayılı Meşhut Suçların Muhakeme Usulü Hakkında Kanunun 1 inci maddesinin 
(A) bendindeki yer ve aynı Kanunun 4 üncü maddesinde yazılı zaman kayıtlarına bakılmaksızın, anılan Ka
nun hükümlerine göre yapılır. 

Soruşturma ve kovuşturma yapılmasını izne bağlayan, özel kanunlardaki hükümler saklıdır. 

Suçlar ve cezalar 

MADDE 24. — Olağanüstü hal ilan edilen yerlerde vali tarafından bu Kanun ve diğer kanunlarla verilen 
yetkilere dayanılarak alınan tedbirlere aykırı hareket edenler, emirleri dinlemeyenler veya istekleri yerine getir
meyenler veya kimliklerine dair kasten gerçeğe uymayan bilgi verenler veya bilgi vermekten çekinenler fiilleri 
daha ağır bir cezayı gerektiren suç teşkil etmediği takdirde altı aydan aşağı olmamak üzere hapis cezası ile 
cezalandırılırlar. 

Bu illerde özel maksatla kamunun telaş ve heyecanını doğuracak şekilde asılsız, mübalağalı havadis ve 
haber yayan veya nakledenler altı aydan aşağı olmamak üzere hapis ve onbin liradan az olmamak üzere ağır 
para cezasıyla cezalandırılırlar. Eğer fiil, fail tarafından bir yabancı ile anlaşma sonucu işlenmiş ise hapis ce
zası bir yıldan ve ağır para cezası yirmibin liradan aşağı olamaz. Bu suçlar basın ve yayın organları vasıtasıyla 
işlenirse fail ve mesulleri hakkında verilecek asıl cezalar iki misli artırılır. 
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Olağanüstü hal bölgesinden çıkarılanlardan veya bölge içinde belirli bir yerde yerleşmesi yasaklananlardan 
olağanüstü hal bölgesine veya yerleşmesi yasaklanan yere izinsiz girenler üç aydan altı aya kadar, tekerrü
ründe altı aydan bir yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılırlar, 

Olağanüstü hal görevlileri aleyhine görevleri sebebiyle veya görevleri sırasında işlenen suçlar için veri
lecek cezalar bir misli artırılarak hükmolunur. Ancak, bu suretle hükmolunacak cezalar o fiil için kanunda be
lirlenen cezanın üst sınırını aşamz. 

BEŞİNCİ BÖLÜM 
Çeşitli Hükümler 

MADDE 25. — Tasarının 25 inci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 26. — Tasarının 26 ncı maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 27. — Tasarının 27 nci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Disiplin cezası uygulaması 

MADDE 28. — Vali, adlî ve askerî personel hariç olmak üzere il teşkilatında çalışan ve Devlet Memurları 
Kanunu kapsamına giren bütün personele, bu Kanun uyarınca verilen görevleri yapmamaları veya savsakla
maları ya da alınan tedbirlere uymamaları halinde, tabi oldukları disiplin mevzuatında bu fiillerin disiplin ce
zasını gerektirip gerektirmediğine bakmaksızın durumun ağırlığını dikkate alarak uyarma ve kınama cezalarını 
doğrudan doğruya yermeye ve uygulamaya yetkilidir. 

Olağanüstü hal bölgesi dışında ikamete mecbur etme 

MADDE 29. — Olağanüstü halin şiddet olaylarının yaygınlaşması ve kamu düzeninin ciddî şekilde bozul
ması sebepleriyle ilan edilmesi durumunda vali, tutum ve davramşları ve faaliyetleriyle Devletin, kamu düzeni 
ve kamu güvenliğini sağlaması konusundaki nüfuz ve etkinliğini tehlikeye düşürdükleri veya bu amaçla 
alınan tedbirlerin uygulanmasına engel teşkil ettikleri tespit edilen kişileri, İçişleri Bakanlığının da onayını 
alarak il sınırları dışına çıkarabilir. Bu suretle il dışına çıkarılanlar, olağanüstü hal süresince ikamet etmek ve 
izinsiz olarak buralardan ayrılmamak üzere İçişleri Bakanlığının tayin edeceği bir yere yerleştirilirler. 

Yerleştirildikleri yerleri İçişleri Bakanlığından izin almaksızın terkedenler, bu yerlere geri gönderilmekle 
beraber ayrıca altı aydan iki yıla kadar hapis cezasına mahkûm edilirler. 

MADDE 30. — Tasarının 30 uncu maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. * 

MADDE 31. — Tasarının 31 inci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 32. — Tasarının 32 nci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Olağanüstü Hal Kanunu Tasarısı 

BlRÎNCt BÖLÜM 
Genel Hükümler 

Amaç 

MADDE 1. — Bu Kanunun amacı; 
1. Tabiî afet, tehlikeli salgın hastalıklar veya ağır ekonomik bunalım; 
2. Anayasa ile kurulan hür demokrasi düzenini veya temel hak ve hürriyetleri ortadan kaldırmaya yöne

lik yaygın şiddet hareketlerine ait ciddî belirtilerin ortaya çıkması veya şiddet olayları sebebiyle kamu düze
ninin ciddî şekilde bozulması; 

Durumlarında ilan edilecek olağanüstü hallerde uygulanacak hükümleri belirlemektir. 

Kapsam 

MTDDE 2. — (Bu Kanun, olağanüstü hal ilanına, Anayasanın 119 uncu maddesi uyarınca ilan edilecek 
olağanüstü hallerde vatandaşlar için getirilecek para, mal ve çalışma yükümlülükleri ile Anayasanın 119 ve 
120 inci maddeleri uyarınca ilan edilecek olağanüstü hallerde ayrı ayrı geçerli olmak üzere; durumun gerek
tirdiği ölçüde temel hak ve hürriyetlerin nasıl sınırlanacağı veya nasıl durdurulacağına, halin gerektirdiği ted
birlerin nasıl ve ne suretle alınacağına, kamu hizmeti görevlilerine ne gibi yetkiler verileceğine, görevlilerin 
durumlarında ne gibi değişiklikler yapılacağına ve olağanüstü yönetim usulerine ilişkin hükümleri kapsar. 

Olağanüstü halin ilanı 

MADDE 3. — Cumhurbaşkanının başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu : 
1. Tabiî afet, tehlikeli salgın hastalıklar veya ağır ekonomik bunalım hallerinden birinin veya birden 

fazlasının görülmesi durumunda; 
2. Anayasa ile kurulan hür demokrasi düzenini veya temel hak ve hürriyetleri ortadan kaldırmaya yö

nelik yaygın şiddet hareketlerine ait ciddî belirtilerin ortaya çıkması veya şiddet olayları sebebiyle kamu dü
zeninin ciddî şekilde bozulması halinde, Millî Güvenlik Kurulunun görüşünü de aldıktan sonra; 

Yurdun bir veya birden fazla bölgesinde veya bütününde altı ayı geçmemek üzere olağanüstü hal ilan edi
lebilir. 

Olağanüstü halin ilanına karar verilmesi durumunda, bu karar Resmî Gazetede yayımlanır ve hemen Türki
ye Büyük Millet Meclisinin onayına sunulur. Türkiye Büyük Millet Meclisi tatilde ise derhal toplantıya çağ
rılır. Meclis, olağanüstü hal süresini değiştirebilir. Bakanlar Kurulunun istemi üzerine, her defasında dört ayı 
geçmemek üzere, süreyi uzatabilir veya olağanüstü hali kaldırabilir. 

Olağanüstü hâl kararının hangi sebeple alındığı, bölgesi ve süresi, Türkiye radyo ve televizyonuyla ve Ba
kanlar Kurulunca gerekli görülen hallerde diğer araçlarla ilan edilir. 

Kanun Hükmünde Kararname 

MADDE 4. — Olağanüstü hal süresince, Cumhurbaşkanının başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu, 
olağanüstü halin gerekli kıldığı konularda kanun hükmünde kararnameler çıkarabilir. Bu kararnameler Res
mî Gazetede yayımlanır ve aynı gün Türkiye İBüyük Millet Meclisinin onayına sunulur. 

Olağanüstü hal kararlarının yürütülmesi 
MADDE 5. — Bakanlar Kurulu, olağanüstü halin dayandığı sebepleri göz önünde bulundurarak, kamu 

düzeninin yeniden sağlanması (bakımından olağanüstü hal ilan edüen bölgelerde ekonominin düzenlenmesi ve 
iyileştirilmesi amacı ile mal, sermaye ve hizmet piyasalarını yönlendirici, vergi, para, kredi, kira, ücret ve fiyat 
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MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 

Olağanüstü Hal Kanunu Tasansı 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Genel Hükümler 

Amaç 

MADDE 1. — Tasarının birinci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Kapsam 

MADDE 2. — Tasarının ikinci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Olağanüstü halin ilanı 

MADDE 3. — Cumhurbaşkanının başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu : 
1. Tabiî afet, tehlikeli salgın hastalıklar veya ağır ekonomik bunalım hallerinden birinin veya birden 

fazlasının görülmesi durumunda; 
2. Anayasa ile kurulan hür demokrasi düzenini veya temel hak ve hürriyetleri ortadan kaldırmaya yöne

lik yaygın şiddet hareketlerine ait ciddî belirtilerin ortaya çıkması veya şiddet olayları sebebiyle kamu dü
zeninin ciddî şekilde bozulması halinde, Millî Güvenlik Kurulunun görüşünü de aldıktan sonra; 

Yurdun bir veya birden fazla bölgesinde veya bütününde altı ayı geçmemek üzere olağanüstü hal ilân 
edebilir. 

Olağanüstü halin ilanına karar verilmesi durumunda, bu karar Resmî Gazetede yayımlanır ve hemen 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin onayına sunulur. Türkiye Büyük Millet Meclisi tatilde ise derhal toplantıya 
çağırılır. Meclis, olağanüstü hal süresini değiştirebilir. Bakanlar Kurulunun istemi üzerine, her defasında dört 
ayı geçmemek üzere, süreyi uzatabilir veya olağanüstü hali kaldırabilir. 

Olağanüstü hal kararının hangi sebeplerle alındığı, bölgesi ve süresi, Türkiye radyo ve televizyonuyla ve 
Bakanlar Kurulunca gerekli görülen hallerde diğer araçlarla ilan edilir. 

Kanun hükmünde kararname 

MADDE 4. — Tasarının dördüncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Olağanüstü hal kararının yürütülmesi 
MADDE 5. — Bakanlar Kurulu, olağanüstü halin ilanını gerektiren sebepleri göz önünde bulundurarak, 

kamu düzeninin yeniden sağlanması bakımından olağanüstü hal ilan edilen bölgelerde ekonominin düzen
lenmesi ve iyileştirilmesi amacı ile mal, sermaye ve hizmet piyasalarını yönlendirici, vergi, para, kredi, ki-
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politikalarını belirleyici ve çalışmaya ilişkin her türlü tedbir ve yükümlülüklerin tespiti, tanzimi ve takibi ile 
bü bölgelere yeterli araç ve gereçle kolluk kuvvetlerinin gönderilmesi için gerekli gördüğü önlemlerin alınma
sına ve bunların uygulanmasına ilişkin belirlemeleri yapabilir. 

Bakanlar Kurulunca belirlenen hususların il sınırları içerisinde uygulanması görev ve sorumluluğu valiye 
aittir. Vali bu görevlerini bu Kanunla ve diğer kanunlarla verilen yetkileri kullanarak yerine getirir. 

Vali, kendisine verilen görev ve yetkileri 17 nci maddede gösterilen şekilde ve ayrıca ilgili kamu kurum 
ve kuruluşları eliyle yerine getirir. 

Olağanüstü halin tabiî afet, tehlikeli salgın hastalıklar veya ağır ekonomik bunalım sebeplerine dayanılarak 
ilan edilmesi durumlarında Bakanlar Kurulu, tespit edeceği önlemlerin bir bölümünü veya tümünün uygulan
masını, kamu kurum ve kuruluşları ile kamu iktisadî teşebbüsleri ve bunların iştiraklerine veya özel hukuk 
hükümlerine tabi tüzelkişilere de verebilir. 

Görev ve yetki 

MADDE 6. — Olağanüstü hal ilan edilen il'de vali, olağanüstü halin dayandığı sebepleri göz önünde bu
lundurarak aşağıda yazılı tedbirleri almaya yetkilidir. 

1. Tabiî afet ve tehlikeli salgın hastalık hallerinde: 
A) Bölgenin belirli yerlerinde yerlişimi yasaklamak, belirli yerleşim yerlerine girişi ve buralardan çıkışı 

sınırlamak, belli yerleşim yerlerini boşaltmak ve başka yerlere nakletmek; 
B) Resmî ve özel her derecedeki öğretim ve eğitim kurumlarında öğrenime ara vermek ve öğrenci yurt

larını süreli veya süresiz olarak kapatmak; 
C) Gazino, lokanta, birahane, meyhane, lokal, taverna, diskotek, bar, dansing, sinema, tiyatro ve ben

zeri eğlence yerleri ile klüp ve sair oyun salonlarını, otel, motel, kamping, tatil köyü ve benzeri konaklama 
tesislerini denetlemek ve bunların açılma ve kapanma zamanını tayin etmek, sınırlamak, gerektiğinde kapatmak 
ve bu yerleri olağanüstü halin icaplarına göre kullanmak; 

D) Tüm kamu kuruluşlarına, özel idareye ve belediyelere ait bina, araç ve personelden yararlanmak; 
E) Grev ve lokavt uygulamalarını izne bağlamak veya yasaklamak; 
F) (Bölgede olağanüstü halin yürütülmesi ile gö revü personelin yıllık izinlerini sınırlamak veya kaldır

mak; 
G) îl sınırları içerisindeki tüm haberleşme araç ve gereçlerinden yararlanmak ve gerektiğinde bu amaçla 

geçici olarak bunlara el koymak; 
H) Tehlike arz eden binaları yıkmak; toplum sağlığını tehdit ettiği tespit olunan taşınır ve taşınmaz mal

lar ile sağlığa zararlı gıda maddelerini ve mahsullerini imha etmek; 
I) Belli gıda maddeleri ile hayvan, hayvan yemi ve hayvan ürünlerinin bölge dışına çıkarılmalarını veya 

bölgeye sokulmalarını kontrol etmek, sınırlamak veya gerektiğinde yasaklamak;. 
J) Gerekli görülen zarurî ihtiyaç maddelerinin dağı timim düzenlemek; 

K) Zarurî ihtiyaç maddelerini yapan, üreten, depolayan, nakleden, satan, ticarî ve sanayi müesseselerini 
lüzumu halinde kontrol etmek ve bu maddeleri stok eden, fahiş fiyatla satan, imalatını durduran veya yavaşlatan 
veya nakletmeyenler hakkında her türlü işlemi yapmak ve ihtiyaçların gerektirdiği tedbirleri almak veya aldır
mak, tedbir alınmayan yerleri kapatmak; 

L) Kara, deniz ve hava trafik düzenine ilişkin tedbirleri almak, ulaştırma araçlarının bölgeye giriş ve 
çıkışlarını kayıtlamak veya yasaklamak; 

M) Olağanüstü halin gerektirdiği para, mal ve çalışma yükümlülüklerinin ne suretle yerine getirileceğine 
ilişkin esasları belirlemek; 

N) Kapalı veya açık yerlerde yapılacak toplantı veya gösteri yürüyüşlerini yasaklamak, ertelemek, izne 
bağlamak veya toplantı ve gösteri yürüyüşlerinin yapılacağı yer ve zamanı tayin, tespit ve tahsis etmek, izne 
bağladığı her türlü toplantıyı izlemek, gözetim altında tutmak veya gerekiyorsa dağıtmak; 
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ra, ücret ve fiyat politikalarını 'belirleyici ve çalışmaya ilişkin her türlü tedbir ve yükümlülüklerin tespiti, tan
zimi ve takibi ile bu 'bölgelere yeterli araç ve gereçlerle kolluk kuvvetlerinin 'gönderilmesi için gerekli önlem
lerin alınmasına ve bunların uygulanmasına ilişkin belirlemeleri yapa'bilir. 

Bakanlar Kurulunca belirlenen hususların il sınırları içersinde uygulanması görev ve sorumluluğu valiye 
aittir. Vali bu görevlerini 'bu kanunla ve diğer kanunlarla verilen yetkileri kullanarak yerine getirir. 

Vali, kendisine verilen görev ve yetkileri 17 nci maddede gösterilen şekilde ve ayrıca ilgili kamu kurum 
ve kuruluşları eliyle yerine getirir. 

Olağanüstü halin tabiî afet, tehlikeli salgın hastalıklar veya ağır ekonomik 'bunalım sebeplerine daya
nılarak ilan edilmesi durumlarında Bakanlar Kurulu, tespit edeceği önlemlerin bir bölümünün veya tümü
nün uygulanmasını, kamu kurum ve kuruluşları ile kamu iktisadî teşebbüsleri ve bunların iştiraklerine ve
ya özel hukuk hükümlerine tabi tüzelkişilere de verebilir. 

Valinin görev ve yetkileri 

MADDE 6. — Olağanüstü hal ilan edilen ilde vali, olağanüstü hal ilanını gerektiren sebepleri göz önün
de bulundurarak, aşağıda yazılı tedbirleri almaya yetkilidir. 

1. Tabiî afet ve tehlikeli salgın hastalıklar hallerinde; 
a) Bölgenin belirli yerlerinde yerleşimi yasaklamak, belirti yerleşim yerlerine girişi ve buralardan çıkışı 

sınırlamak, 'belli yerleşim yerlerini boşaltmak veya başka yerlere nakletmek, 
b) Resmî ve özel her derecedeki öğretim ve eğitim kurumlarında öğrenime ara vermek ve öğrenci 

yurtlarını süreli veya süresiz olarak kapatmak, 
c) Gazino, lokanta, birahane, meyhane, lokal, taverna, diskotek, 'bar, dansing, sinema, tiyatro ve ben

zeri eğlence yerleri île kulüp vesair oyun salonlarını, otel, mdtel, kamping, tatil köyü ve benzeri konakla
ma tesislerini denetlemek ve bunların açılma ve kapanma zamanını tayin etmek, sınırlamak, gerektiğinde ka
patmak ve bu yerleri olağanüstü halin icaplarına göre kullanmak, 

d) Tüm kamu kuruluşlarına, özel idareye ve belediyelere ait bina, araç ve personelden yararlanmak, 
e) Grev ve lokavt uygulamalarını izne bağlamak veya yasaklamak, 
f) 'Bölgede olağanüstü halin yürütülmesi ile görevli personelin yıllık izinlerini sınırlamak veya kaldır

mak, 
g) ti sınırlan içerisindeki tüm haberleşme araç ve gereçlerinden yararlanmak ve gerektiğinde bu amaçla 

geçici olarak 'bunlara el koymak, 
h) Tehlike arz eden 'binaları yıkmak; sağlığı tehdit ettiği tespit olunan taşınır ve taşınmaz mallar ile 

sağlığa zararlı gıda maddelerini ve mahsullerini imha etmek, 
i) Belli gıda maddeleri ile hayvan, hayvan yemi ve hayvan ürünlerinin bölge dışına çıkarılmasını veya 

bölgeye sokulmalarını kontrol etmek, sınırlamak veya gerektiğinde yasaklamak, 
j) Gerekli görülen zarurî ihtiyaç maddelerinin dağıtımını düzenlemek, 
k) Zarurî ihtiyaç maddelerini yapan, üreten, depolayan, nakleden, satan, ticaret ve sanayi müesseselerini 

lüzumu halinde kontrol etmek ve bu maddeleri stok eden, fahiş fiyatla satan imalatını durduran veya yavaş
latan veya nakletmeyenler hakkında her türlü işlemi yapmak ve ihtiyaçların gerektirdiği tedbirleri almak veya 
aldırmak, tedbir alınmayan yerleri kapatmak, 

1) Kara, deniz ve hava trafik düzenine ilişkin tedbirleri almak, ulaştırma araçlarının bölgeye giriş ve çı
kışlarını kayıtlamak ve yasaklamak,, 

m) Olağanüstü halin gerektirdiği para, mal ve çalışma yükümlülüklerinin ne suretle yerine getirileceğine 
ilişkin esasları belirlemek, 

n) Kapalı veya açık yerlerde yapılacak toplantı veya gösteri yürüyüşlerini yasaklamak, ertelemek, izne 
bağlamak veya toplantı ve gösteri yürüyüşlerinin yapılacağı yer ve zamanı tayin, tespit ve tahsis etmek, 
izne bağladığı her türlü toplantıyı izlemek, gözetim altında tutmak veya gerekiyorsa dağıtmak, 
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2. Anayasa ile kurulan hür demokrasi düzenini veya temel hak ve hürriyetleri ortadan kaldırmaya yönelik 
yaygın şiddet hareketlerine ait ciddî belirtilerin ortaya çıkması veya şiddet olayları sebebiyle kamu düzeninin 
ciddî şekilde bozulması hallerinde yukarıdaki (1) numaralı fıkrada öngörülen tedbirleri, bunlarla birlikte veya 
ayrı olarak aşağıdaki tedbirleri almaya yetkilidir; 

A) Sokağa çıkmayı sınırlamak veya yasaklamak; 
B) Kişilerin veya araçların belli yerlerde veya belli saatlerde dolaşmalarını, seyirlerini ve toplanmalarını 

yasaklamak; 
C) Kişilerin üstünü, araçlarını, eşyalarını ve özel kâğıtlarını aratmak ve bulunacak suç aracı veya delil 

niteliğinde olanlarına el koymak; 
D) Gerçek veya tüzelkişilerin, hangi maksatla olursa olsun, kullandığı bütün yapılarda ve eklentilerinde 

gece veya gündüz arama yapmak, bulunacak suç aracı veya suç delili niteliğinde olan eşyalara el koymak; 
E) Olağanüstü hal ilan edilen 'bölge sakinleriyle bu bölgeye hariçten girecek kişiler için kimlik belirleyici 

belge taşıma mecburiyeti koymak; 
F) Derneklerin, vakıfların, sendikaların ve meslekî kuruluşların faaliyetlerini izne bağlamak, durdurmak 

veya yasaklamak; 
G) Gazete, dergi, broşür, kitap, el ve duvar ilanı ve benzerlerinin basılmasını, çoğaltılmasını, yayımlan

masını ve dağıtılmasını, bunlardan olağanüstü hal bölgesi dışında basılmış veya çoğaltılmış olanların bölgeye 
sokulmasını ve dağıtılmasını yasaklamak veya izne bağlamak; valilikçe basılması veya neşri yasaklanan kitap, 
dergi, gazete, broşür, afiş ve 'benzeri matbuayı toplatmak; 

H) Bölgelerinde genel güvenlik, asayiş, kamu düzeni veya kamu güvenliği açısından çalışmaları sakıncalı 
görülen veya hizmetleri yararlı olmayan kamu personelinin statülerine göre atanması veya işine son verilmesi, 
yerel yönetimde çalışanların görevden uzaklaştırılması veya işlerine son verilmesi konularında yetkisi dahilinde 
olanları hakkında bizzat karar vermek, diğerleri için ise ilgili kurum, merci veya organlardan istemde bulun
mak; 

İ) Söz, yazı, resim, film, plak, ses ve görüntü bant lan ve sesle yapılan her türlü yayımı denetlemek, ge
rektiğinde kayıtlamak veya yasaklamak; 

J) Dışişleri Bakanlığı, askerî ve adlî makamlar il* yabancı Devlet temsilciliklerine ait olanlar hariç olmak 
üzere kamu, kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzelkişilerin sahip olduğu telsiz, telefon ve diğer haberleşme 
sistemlerini denetlemek, hizmet için bunlardan öncelikle yararlanmak, gerektiğinde faaliyetlerini durdurmak 
veya el koymak; 

K) Hassasiyet taşıyan kamuya ve özel kişilere ait kuruluşlara ve bankalara kendi iç güvenliklerini sağla
mak için özel koruma tedbirleri aldırmak veya önlemlerin artırılmasını istemek; 

L) Tiyatro, piyes gibi temsilî oyunları ve sinemalarda halka gösterilen filmleri denetlemek, gerektiğinde 
durdurmak veya yasaklamak; 

M) Ruhsatlı da olsa her türlü silah veya mermilerin bulundurulmasını, taşınmasını veya naklini izne 
bağlamak, yasaklamak; 

N) Her türlü cephane, bomba, tahrip maddesi, patlayıcı maddeler, radyoaktif maddeler veya gazların ya 
da benzeri maddelerin bulundurulmasını, hazırlanmasını, yapılmasını veya naklini yasaklamak ve bunlar ile bun
ların hazırlanmasına veya yapılmasına yarayan eşya, alet veya araçların teslimini istemek veya toplatmak; 

O) Kamu düzeni veya kamu güvenliğini bozabileceği kanısını uyandıran kişi veya toplulukların il'e gi
rişini yasaklamak; 

P) Kamu düzeni veya kamu güvenliğini bozabileceği kanısını uyandıran kişileri gerekirse il dışına çıkar
mak veya il içersinde belirli yerlere girmesini veya yerleşmesini yasaklamak; 

R) 'Bölge dahilinde güvenliklerinin sağlanması gerekli görülen tesis veya teşekküllerin bulunduğu alan
lara giriş - çıkışı veya buralarda yerleşmeyi düzenlemek, kayıtlamak veya yasaklamak. 

Vali ayrıca, Bakanlar Kurulunun olağanüstü halle ilgili olarak alacağı kararları yürütür. 
Bu maddenin (1) ve (2) nci fıkralarının (D) bentleri; adlî ve askerî kurumlar ile hâkim, savcı ve bu mes-
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2. Anayasa ile kurulan hür demokrasi düzenini veya temel hak ve hürriyetleri ortadan kaldırmaya yönelik 
yaygın şiddet hareketlerine ait ciddî belirtilerin ortaya çıkması veya şiddet olayları sebebiyle kamu düzeninin 
ciddî şekilde bozulması hallerinde yukarıdaki (1) numaralı fıkrada öngörülen tedbirleri, bunlarla birlikte 
veya ayrı olarak aşağıdaki tedbirleri almaya yetkilidir; 

a) Sokağa çıkmayı sınırlamak veya yasaklamak, 
b) Kişilerin veya araçların belli yerlerde veya belli saatlerde dolaşmalarını, seyirlerini ve toplanmalarını 

yasaklamak, 
c) Kişilerin üstünü, araçlarını, eşyalarını ve özel kâğıtlarını aratmak ve bulunacak suç aracı veya delil 

niteliğinde olanlarına el koymak, 
d) Gerçek veya tüzelkişilerin hangi maksatla olursa olsun, kullandığı bütün yapılarda ve eklentilerinde 

gece veya gündüz arama yapmak, bulunacak suç aracı veya suç delili niteliğinde olan eşyalara el koymak, 

e) Olağanüstü hal ilan edilen bölge sakinleri ile bu bölgeye hariçten girecek kişiler için kimlik belirle
yici belge taşıma mecburiyeti koymak, 

f) Derneklerin, vakıfların sendikaların ve meslek kuruluşlarının faaliyetlerini izne bağlamak, durdurmak 
veya yasaklamak, 

g) Gazete, dergi, broşür, kitap, el ve duvar ilanı ve benzerlerinin basılmasını, çoğaltılmasını, yayımlanma
sını ve dağıtılmasını, bunlardan olağanüstü hal bölgesi dışında basılmış veya çoğaltılmış olanların bölgeye so
kulmasını ve dağıtılmasını yasaklamak veya izne bağlamak; valilikçe baslması veya neşri yasaklanan kitap 
dergi, gazete, broşür, afiş ve benzeri matbuayı toplatmak, 

h) Bölgelerinde genel güvenlik, asayiş, kamu düzeni veya kamu güvenliği açısından çalışmaları sakıncalı 
görülen veya hizmetleri yararlı olmayan kamu personelinin statülerine göre atanması veya işine son verilmesi 
yerel yönetimde çalışanların görevden uzaklaştırılması veya işlerine son verilmesi konularında yetkisi dahi
linde olanlar hakkında bizzat karar vermek, diğerleri için ise ilgili kurum, merci veya organlardan istemde 
bulunmak, 

i) Söz, yazı, resim, film, plak* ses ve görüntü bantları ve sesle yapılan 'her türlü yayımı denetlemek, ge
rektiğinde kayıtlamak veya yasaklamak, 

j) Dışişleri Bakanlığı, askerî ve adlî makamlar ile yabancı devlet temsilciliklerine ait olanlar hariç olmak 
üzere kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzelkişilerin sahip olduğu telsiz, telefon ve diğer haberleşme 
sistemlerini denetlemek, hizmet için bunlardan öncelikle yararlanmak, gerektiğinde faaliyetlerini durdurmak 
veya el koymak, 

k) Hassasiyet taşıyan kamuya ve özel kişilere ait kuruluşlara ve bankalara kendi iş güvenliklerini sağ
lamak için özel koruma tedbirleri aldırmak veya bunların artırılmasını istemek, 

1) Tiyatro, piyes gibi temsili oyunları ve sinemalarda halka gösterilen filmleri denetlemek, gerektiğin
de durdurmak veya yasaklamak, 

m) Ruhsatlı da olsa her türlü silah veya mermilerin bulundurulmasını, taşınmasını veya naklini izne 
bağlamak veya yasaklamak, 

n) Her türlü cephane, bomba, tahrip maddesi, patlayıcı maddeler, radyoaktif maddeler veya gazların 
yada benzeri maddelerin bulundurulmasını, hazırlanmasını, yapılmasını veya naklini yasaklamak ve bunlar ile 
bunların hazırlanmasına veya yapılmasına yarayan eşya, alet veya araçların teslimini istemek veya toplamak, 

o) Kamu düzenini veya kamu güvenliğini bozabileceği kanısını uyandıran kişi ve toplulukların il'e girişini 
yasaklamak, 

p) Kamu düzenini veya kamu güvenliğini bozabileceği kanısını uyandıran kişileri gerekirse il dışına çıkar
mak veya bunların il içerisinde belirli yerlere girmesini veya yerleşmesini yasaklamak, 

r) Bölge dahilinde güvenliklerinin sağlanması gerekli görülen tesis veya teşekküllerin bulunduğu alanlara 
giriş-çıkışı veya buralarda yerleşmeyi düzenlemek, kayıtlamak veya yasaklamak, 

Vali ayrıca, Bakanlar Kurulunun olağanüstü halle ilgili olarak alacağı kararları yürütür. 
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lekten sayılanlar ve askerî personele ait bina ve araçlar hakkında; (2) nci fıkranın (C) bendi ise hâkim ve sav
cılar ile bu meslekten sayılanlar ve askerî personel hakkında uygulanmaz. 

Bu maddede sayılan yetkilerin kullanılması sırasında milletlerarası hukukun diplomatik temsilciliklere ve 
mensuplarına tanıdığı ayrıcalık ve dokunulmazlık ile T. C Anayasasının yasama dokunulmazlığına ilişkin 
hükümleri saklıdır. 

Ağır ekonomik bunalım hallerinde alınacak tedbirler 

MADDE 7. — Ağır ekonomik bunalım sebebiyle olağanüstü halin ilanı durumunda, ekonominin düzenlen
mesi ve iyileştirilmesi amacı ile mal, sermaye ve hizmet piyasalarını yönlendirici; vergi, para, kredi, kira, ücret 
ve fiyat politikalarını belirleyici ve çalışmaya ilişkin her türlü tedbir ve yükümlülüklerin tespiti, tanzimi ve 
takibi konularında kanun hükmünde kararname çıkartılabilir. 

Bakanlar Kurulu, kanun hükmünde kararnamelerle kendisine verilen yetkiler doğrultusunda alınacak ka
rarların yürütülmesini aşağıdaki fıkra uyarınca oluşturulacak Ekonomik İşler Olağanüstü Hal Koordinasyon 
Kuruluna veya ilgili Bakanlıklara bırakabilir. 

Ekonomik işler Olağanüstü Hal Koordinasyon Kurulu, Başbakanın başkanlığında ekonomik işlerden so
rumlu Devlet Bakanı ile Maliye, Ticaret, Tarım ve Orman, Sanayi ve Teknoloji, Enerji ve Tabiî Kaynaklar, 
Gümrük ve Tekel, Çalışma Bakanlıklarından oluşur. 

Kurul belirli kararların yerine getirilmesi için illerde valileri görevlendirebileceği gibi, gerektiğinde diğer 
kamu kurum ve kuruluşlarına da görev verebilir. 

Bakanlar Kurulunun aldığı kararlar ile Ekonomik İşler Olağanüstü Hal Koordinasyon Kurulunun bu ka
rarların uygulanmasına ilişkin belirlemeleri Resmî Gazete ile ilan edilir veya ilgilerine yazılı olarak tebliğ 
edilir, 

lÎKÎNOÎ BÖLÜM 

Yükümlülükler 

Olağanüstü hal yükümlülüğü 

MADDE 8. — Bu Kanuna göre tabiî afet, tehlikeli salgın hastalıklar ya da ağır ekonomik bunalım neden
leriyle olağanüstü halin ilan edilmesi durumunda; felakete uğrayanların kurtarılması, meydana gelen hasar 
ve zararın telafisi, bunalımlardan çıkılması için ihtiyaç duyulan ve hemen sağlanamayan para ve her türlü ta
şınır ve taşınmaz mallar ve yapılması gereken işler; para, mal ve çalışma yükümü yoluyla sağlanır. . 

Para yükümlülüğü 

MADDE 9. — Tabiî afet ve tehlikeli salgın hastalıklar nedeniyle olağanüstü hallerin ilan edilmesi duru
munda gerekti harcamalar öncelikle kamu kaynaklarından sağlanır. 

Satın alınması zorunlu görülen acil ve hayatî ihtiyaç maddeleri için harcamaya yeterli para kamu kaynak
larından zamanında sağlanamadığı takdirde, bölgedeki kredi kuruluşlarının olanaklarından yararlanılır. 

Para yükümünün uygulanmasında, kuruluşların hizmet ve faaliyetlerinin aksatılmaması göz önünde tutu
lur. 

Ağır ekonomik 'bunalım sebebiyle ilan edilen olağanüstü hallerde vatandaşlara getirilecek para yükümlülü
ğü bu Kanunun 7 nci maddesine göre çıkarılacak olan Kanun Hükmünde Kararnamelerle tayin edilir. 

Danışma Meclisi (S. Sayısı : 484) 



— 45 — 

(Millî Savunma, İçişleri ve Dışişleri Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

Bu maddenin (1) ve (2) nci fıkralarının <d) bentleri; adlî ve askerî kurumlar ile hâkim, savcı ve bu mes
lekten sayılanlar ve askerî personele ait bina ve araçlar hakkında; (2) nci fıkranın (c) bendi ise hâkim ve sav
cılar ile bu meslekten sayılanlar ve askerî personel hakkında uygulanmaz. 

Bu maddede sayılan yetkilerin kullanılması sırasında milletlerarası hukukun diplomatik temsilciliklere ve 
mensuplarına tanıdığı ayrıcalık ve dokunulmazlık ile Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının yasama dokunulmaz
lığına ilişkin hükümleri saklıdır. 

Ağır ekonomik bunalım hallerinde alınacak tedbirler 

MADDE 7. — Ağır ekonomik bunalım sebebiyle olağanüstü hal ilanı durumunda, ekonominin düzenlenmesi 
ve iyileştirilmesi amacı ile mal, sermaye ve hizmet piyasalarını yönlendirici; vergi, para, kredi, kira, ücret ve 
fiyat politikalarını belirleyici ve çalışmaya ilişkin her türlü tedbir ve yükümülüklerin tespiti, tanzimi ve takibi 
konularında Bakanlar Kurulunca kanun hükmünde kararname çıkartılabilir. 

Bakanlar Kurulu, kanun hükmünde kararnamelerle kendisine verilen yetkiler doğrultusunda alınacak ka
rarların yürütülmesini aşağıdaki fıkra uyarınca oluşturulacak Ekonomik İşler Olağanüstü Hal Koordinasyon 
Kuruluna veya ilgili Bakanlıklara bırakabilir. 

Ekonomik İşler Olağanüstü Hal Koordinasyon Kurulu, Başbakanın başkanlığında ekonomik işlerden so
rumlu Devlet Bakanı ile Maliye, Ticaret, Tarım ve Orman, Sanayi ve Teknoloji, Enerji ve Tabiî Kaynaklar, 
Gümrük ve Tekel, Çalışma Bakanlarından oluşur. 

Kurul belirli kararların yerine getirilmesi için illerde valileri görevlendirebileceği gibi, gerektiğinde diğer 
kamu kurum ve kuruluşlarına da görev verebilir. 

Bakanlar Kurulunun aldığı kararlar ile Ekonomik İşler Olağanüstü Hal Koordinasyon Kurulunun bu ka
rarların uygulanmasına ilişkin belirlemeleri Resmî Gazete ile ilan edilir veya ilgililere yazılı olarak tebliğ 
edilir. 

İKİNCİ BÖLÜM 

Yükümlülükler 

Olağanüstü hallerde yükümlülük 

MADDE 8. — Bu Kanuna göre tabiî afet, tehlikeli salgın hastalıklar veya ağır ekonomik bunalım neden
leriyle olağanüstü hal ilan edilmesi durumunda; felakete uğrayanların kurtarılması, meydana gelen hasar ve 
zararın telafisi, bunalımlardan çıkılması için ihtiyaç duyulan ve hemen sağlanamayan para ve her türlü taşınır 
ve taşınmaz mallar ve yapılması gereken işler; para, mal ve çalışma yükümü yoluyla sağlanır. 

Para yükümlülüğü 

MADDE 9. — Tabiî afet ve tehlikeli salgın hastalıklar sebebiyle olağanüstü hal ilan edilmesi durumunda 
gerekli harcamalar öncelikle kamu kaynaklarından sağlanır. 

Satın alınması zorunlu görülen acil ve hayatî ihtiyaç maddeleri için harcamaya yeterli para kamu kay
naklarından zamanında sağlanamadığı takdirde, bölgedeki kredi kuruluşlarının olanaklarından yararlanılır. 

Para yükümünün uygulanmasında, kuruluşların hizmet ve faaliyetlerinin aksatılmaması göz önünde tu
tulur. 

Ağır ekonomik bunalım sebebiyle ilan edilen olağanüstü hallerde vatandaşlara getirilecek para yükümlü
lüğü bu Kanunun 7 nci maddesine göre çıkarılacak olan kanun hükmünde kararnamelerle tayin edilir. 
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Mal yükümlülüğü 

MADDE 10. — Tabiî afet, tehlikeli salgın hastalık sebebiyle olağanüstü hal ilan edilen bölge içindeki 
kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzelkişiler, kendilerinden istenecek veya yükümlülük konulacak 
arazi, arsa, bina, tesis, araç, gereç, yiyecek, ilaç ve tıbbî malzeme ile giyecek ve diğer maddeleri vermek zorun
dadırlar. 

Bu amaçla; öncelikle o bölgedeki Devlete, mahallî idarelere, katma bütçeli dairelerle, sermayesinin yarı
sından çoğu Devlete ait kuruluşlara başvurulur. Bunların yetmemesi halinde, imkân ve kaynakları da dikkate 
alınarak diğer tüzel ve gerçek kişilere ait olanlara yükümlülük konulur. 

Yiyecek ve giyecek ile diğer zarurî maddeler il sınırları içinde sağlanamadığı takdirde valinin başvurma
sı üzerine bu Kanun hükümleri uygulanmak suretiyle yakın illerden yükümlülük yolu ile sağlanır. 

Mal yükümünün uygulanmasında, yükümlülerin hizmet ve faaliyetlerinin aksatılmaması ve ihtiyaçları göz 
önünde bulundurulur. 

Çalışma yükümlülüğü 

MADDE 11. — Tabiî afet, tehlikeli slagın hastalıklar ve ağır ekonomik bunalım nedenleriyle olağanüs
tü hal ilan edilen bölgelerde bulunan 18 - 60 yaşları arasındaki bütün vatandaşlar olağanüstü hal sebebiyle 
kendilerine verilecek işleri yapmakla yükümlüdürler. 

Görevlendirmelerde; iş mevzuatının çalıştırma yasağı ile ilgili hükümleri, çalıştırılacak kişilerin yaş, cinsi
yet, sağlık, aile ve bakıma muhtaç yakınları göz önünde bulundurulur. 

'işçi ihtiyacının karşılanması ve kuruluşlar arasındaki işçi naklinde lîş ve İşçi'Bulma Kurumu Teşkilatından 
yararlanılır. 

Gerekli görülen hallerde çalışılan iş yerlerinde gündüz ve gece çalışmalarında günlük iş saatleri, işlerin 
mahiyetine ve ihtiyaç derecesine göre artırılabilir. Hafta Tatili Kanunu, Ulusal Bayram ve Genel Tatiller 
Hakkında Kanun, Öğle Dinlenmesi Kanunu hükümleri kısmen veya tamamen uygulanmayabilir. 

Yükümlülük yoluyla çalıştırılanların ücretleri iş mevzuatına göre ödenir, kamu personeli hakkında tabi ol
dukları mevzuat hükümleri uygulanır. 

Çalışma yükümünün uygulanmasında kuruluşların görev ve hizmetlerinin aksatılmaması ve yükümlülerin 
meslekî faaliyetleri göz önünde bulundurulur. 

Yükümlülüğün duyurulması ve yerine getirilmesi 

MADDE 12. — Genel kapsamlı yükümlülükler için her çeşit yayın araçlarıyla ilan, gerektiğinde belirli yü
kümler için ilgililere yazılı olarak ve acil hallerde daha sonra yazı ile teyit edilmek üzere sözlü olarak duyu
ru yapılır. 

Bu duyuru üzerine yükümlüler, yükümlülük konuları para, taşınır ve taşınmaz mallarını verilen süre için
de ve istenilen şekilde görevlilere teslim etmek, çalışma yükümlülüğüne tabi tutulmuşlarsa iş başında hazıı 
bulunmak zorundadırlar. 

Yükümün karşılığının tespiti ve ödenmesi 

'MADDE 13. — Teslim alınan veya kullanılan mallarla yaptırılan çalışmalara karşılık ilgililere birer belge 
verilir, 

Mal ve .çalışma yükümlülerinin bu belgelerle vali veya kaymakama başvurmaları üzerine alınan malla
rın veya yaptırılan çalışmaların bedeli, kirası, ücreti veya tazminatı mahallî raice veya satış fiyatına göre Ola
ğanüstü Hal Kurulunca tespit ve takdir olunarak, usulü dairesinde ödenir. 

Ödemelerin gecikme ile yapılması veya takside bağlanması hallerinde, bu alacaklar, kanunî faizleri ile bir
likte ödenir. 
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Mal yükümlülüğü 

MADDE 10. — Tabiî afet, tehlikeli salgın hastalık sebebiyle olağanüstü hal ilan edilen bölge içindeki ka
mu kurum ve kuruluşlarıyla gerçek ve tüzelkişiler, kendilerinden istenecek veya yükümlülük konulacak arazi, 
arsa, bina, tesis, araç, gereç, yiyecek, ilaç ve tıbbi malzeme ile giyecek ve diğer maddeleri vermek zorunda 
dırlar. 

Bu amaçla; öncelikle o bölgedeki devlete, mahallî idarelere, katma bütçeli dairelerle, sermayesinin yarı
sından çoğu devlete ait kuruluşlara başvurulur. Bunların yetmemesi halinde, imkân ve kaynakları da dik
kate alınarak diğer gerçek ve tüzelkişilere ait olanlara yükümlülük konulur. 

Yiyecek ve giyecek ile diğer zarurî maddeler il sınırları içinde sağlanamadığı takdirde valinin başvurması 
üzerine bu Kanun hükümleri uygulanmak suretiyle yakın illerden yükümlülük yolu ile sağlanır. 

Mal yükümünün uygulanmasında, yükümlülülerin hizmet ve faaliyetlerinin aksatılmaması ve ihtiyaçları göz 
önünde bulundurulur. 

Çalışma yükümlülüğü 

MADDE 11. — Tabiî afet, tehlikeli salgın hastalıklar ve ağır ekonomik bunalım sebepleriyle olağanüstü 
hal ilan edilen bölgelerde bulunan 18-60 yaşları arasındaki bütün vatandaşlar olağanüstü hal sebebiyle ken
dilerine verilecek işleri yapmakla yükümlüdürler. 

Görevlendirmelerde; iş mevzuatının çalıştırma yasağı ile ilgili hükümleri, çalıştırılacak kişilerin yaş, cinsi
yet, sağlık, aile ve bakıma muhtaç yakınları göz önünde bulundurulur. 

tşçi ihtiyaçlarının karşılanmasında ve kuruluşlar arasındaki işçi naklinde tş ve tşçi Bulma Kurumu teşki
latından yararlanılır. 

Gerekli görülen hallerde çalışılan iş yerlerinde gündüz ve gece çalışmalarında günlük iş saatleri, işlerin ni
teliğine ve ihtiyaç derecesine göre artırılabilir. Hafta Tatili Kanunu, Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hak
kında Kanun, Öğle Dinlenmesi Kanunu, hükümleri kısmen veya tamamen uygulanmayabilir. 

Yükümlülük yoluyla çalıştırılanların ücretleri iş mevzuatına göre ödenir, kamu görevlileri hakkında tabi 
oldukları mevzuat hükümleri uygulanır. 

Çalışma yükümünün uygulanmasında kuruluşların görev ve hizmetlerinin aksatılmaması ve yükümlülerin 
meslekî faaliyetleri göz önünde bulundurulur. \ 

Yükümlülüğün duyurulması ve yerine getirilmesi 

MADDE 12. — Genel kapsamlı yükümlülükler için her çeşit yayın araçlarıyla ilanen, gerektiğinde belirli 
yükümler için ilgililere yazılı olarak ve acil hallerde daha sonra yazı ile teyid edilmek üzere sözlü olarak 
duyuru yapılır. 

Bu duyuru üzerine yükümlüler, yükümlülük konusu para, taşınır ve taşınmaz mallarını verilen süre içinde 
ve istenilen şekilde görevlilere teslim etmek, çalışma yükümlülüğüne tabi tutulmuşlarsa iş başında hazır bu
lunmak zorundadırlar. 

Yükünün karşılığının tespiti ve ödenmesi 

MADDE 13. — Teslim alınan veya kullanılan mallarla yaptırılan çalışmalara karşılık ilgililere birer belge 
verilir. 

Mal ve çalışma yükümlülerinin bu belgelerle vali veya kaymakama başvurmaları üzerine alınan malların 
veya yaptırılan çalışmaların bedeli, kirası, ücreti veya tazminatı mahallî rayice veya satış fiyatına göre Ola
ğanüstü Hal Kurulunca tespit ve takdir olunarak, usulü dairesinde ödenir. 

Ödemelerin gecikme ile yapılması veya takside bağlanması hallerinde, bu alacaklar, kanunî faizleri ile bir
likte ödenir. 
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Takdir olunacak bedel, kira, ücret veya tazminata -karşı ilgililer, genel hükümlere göre adlî yargıya baş
vurabilirler. 

Mal ve çalışma yükümlülükleri ile bu maddedeki diğer hükümlerin uygulanmasına ilişkin hususlar yönet
melikle düzenlenir. 

Geçici süre için alınacak mallar 

MADDE 14. — Yüküm konulan taşınmaz mallar ile kira veya ücret karşılığı geçici süre için alınan ta
şıt araçları ve diğer mallar, yüküm sona erdiğinde ilgililere geri verilir. 

'Bu maddenin uygulanmasına ilişkin hususlar yönetmelikte gösterilir. 

Kamu kuruluşlarına ait malların iadesi 

MADDE 15. — Genel ve katma bütçeli dairelerle mahallî idarelerin ve sermayesinin yarısından çoğu bu 
idarelere ait kuruluşların geçici olarak kullanılan taşınır ve taşınmaz mallan ile tüketilmeyen maddeleri geri 
verilir. Bunlar için herhangi bir bedel, ücret, kira veya tazminat ödenmez. 

Yaralanma, sakatlanma ve ölüm halleri 

MADDE 16. — Bu 'Kanuna göre çalışma yükümlülüğüne tabi tutulanlardan herhangi bir sosyal güven
lik kurumuna tabi olmayanların bu yükümlülükleri nedeniyle, yaralanmaları sakatlanmaları veya ölümleri 
hallerinde verilecek tazminat ve yapılabilecek diğer ödemeler konusunda sigortalı işçiler hakkındaki mevzuat 
hükümleri kıyasen uygulanır. Ayrıca bunların muayene ve tedavileri kamu kurumlarına ait sağlık kuruluşla
rında ücretsiz olarak yapılır. 

Diğer yükümlüler hakkında ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. 
Bu maddedeki hükümlerin uygulanması ile ilgili diğer hususlar yönetmelikte düzenlenir. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Olağanüstü Halin Uygulanması 

Kuvvet istemi 

'MADDE 17. — tilerinde olağanüstü hal ilan edilen valiler meydana gelen olayları mahallî kolluk kuvvet
leriyle önleyemedikleri veya önlenmesini mümkün görmedikleri ya da aldıkları tedbirleri bu kuvvetlerle uy
gulayamadıkları veya uygulanmasını mümkün görmedikleri takdirde, civar il kolluk kuvvetleri için ilgili vali
lerden; bölgelerindeki jandarma birlikleri için komutanlarından, bunların da yeterli görülmemesi halinde en 
yakın . veya süratle intikali mümkün olan askerî birlik komutanlarından yardım isteyebilirler. Bu istek gecik-
tirilmeksizin yerine getirilir. 

Civar illerden gönderilen kolluk kuvvetleri valinin emrine girer. 
tstek üzerine gönderilen askerî kuvvet ise, vali tarafından verilen görevleri kendi komutanının sorumlu

luğu altında, onun emir ve direktiflerine göre ve Türk Silahlı Kuvvetleri tç 'Hizmet Kanununda belirtilen yet
kilerle kolluk kuvvetlerinin genel güvenliği sağlamada sahip olduğu yetkileri de kullanarak yerine getirir. 

Kolluk kuvvetleriyle yardıma gelen askerî kuvvet arasındaki koordinasyon vali tarafından sağlanır. 

Silah kullanma yetkisi 

MADDE 18. — Olağanüstü hal ilan edilen illerde görev yapan polis ve jandarma ile söz konusu illerde 
kendilerine bu Kanuna göre görev verilen silahlı kuvvetler mensupları ve genel kolluğun emrine verilen özel 
kolluk personeli; verilen görevlerin yerine getirilmesi sırasında Türk Silahlı Kuvvetleri îç Hizmet Kanunu 
ve Yönetmeliği, Polis Vazife ve Selahiyet Kanunu, Jandarma, Teşkilat ve Vazife Nizamnamesinde ve diğer 
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Takdir olunacak bedel, kira, ücret veya tazminata karşı ilgililer, genel hükümlere göre adlî yargıya başvu
rabilirler. 

Mal ve çalışma yükümlülükleri ile bu maddedeki diğer hükümlerin uygulanmasına ilişkin hususlar yönet
melikle düzenlenir. 

Geçici süre için alınacak mallar 

MADDE 14. — Tasarının ondördüncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Kamu kuruluşlarına ait malların iadesi 

MADDE 15. — Tasarının onbeşinci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Yaralanma, sakatlanma ve ölüm halleri 

MADDE 16. — Bu Kanuna göre çalışma yükümlülüğüne tabi tutulanlardan herhangi bir sosyal güvenlik 
kurumuna tabi olmayanların bu yükümlülükleri sebebiyle yaralanmaları, sakatlanmaları veya ölümleri hal
lerinde verilecek tazminat ve yapılabilecek diğer ödemeler konusunda sigortalı işçiler hakkındaki mevzuat hü
kümleri kıyasen uygulanır. Ayrıca bunların muayene ve tedavileri kamu kurumlarına ait sağlık kuruluşlarında 
ücretsiz olarak yapılır. 

Diğer yükümlüler hakkında ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. 
Bu maddedeki hükümlerin uygulanması ile ilgili diğer hususlar yönetmelikte düzenlenir. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Olağanüstü Hal Uygulaması 

Kuvvet istemi 

MADDE 17. — İllerinde olağanüstü hal ilan edilen valiler meydana gelen olayları mahallî kolluk kuv
vetleriyle önleyemedikleri veya önlenmesini mümkün görmedikleri yahut aldıkları tedbirleri bu kuvvetlerle 
uygulayamadiklan veya uygulanmasınii mümkün görmedikleri takdirde, civar il kolluk kuvvetleri için ilgili 
valilerden; bölgelerindeki jandarma birlikleri için komutanlarından, bunların da yeterli görülmemesi halinde 
en yakın veya süratle intikali mümkün olan askerî birlik komutanlarından yardım isteyebilirler. Bu istek ge-
ciktirilmeksizin yerine getirilir. 

Civar illerden gönderilen kolluk kuvvetleri valinin emrine girer. 
İstek üzerine gönderilen askerî kuvvet ise, vali tarafından verilen görevlere kendi komutanının sorumlu

luğu altında, onun emir ve direktiflerine göre ve Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununda belirtilen 
yetkilerle kolluk kuvvetlerinin genel güvenliği sağlamada sahip olduğu yetkileri de kullanarak yerine getirir. 

Kolluk kuvvetleri ile yardıma gelen askerî kuvvet arasındaki koordinasyon vali tarafından sağlanır. 

Silah kullanma yetkisi 

MADDE 18. — Olağanüstü hal ilan edilen illerde görev yapan polis ve jandarma ile söz konusu illerde ken
dilerine bu kanuna göre görev verilen silahlı kuvvetler mensupları ve genel kolluğun emrine verilen özel kol
luk personeli; verilen görevlerin yerine getirilmesi sırasında Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu ve yö
netmeliği, Polis Vazife ve Selahiyet Kanunu, Jandarma Teşkilat Görev ve Yetkileri Kanununda ve diğer Ka-
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kanunlarda silah kullanmayı icap ettiren hal ve şartlardan herhangi birinin tahakkuku halinde, silah kullan
ma yetkisini haizdir. 

Olağanüstü halin Anayasa ile kurulan hür demokrasi düzenini veya temel hak ve hürriyetleri ortadan kal
dırmaya yönelik yaygın şiddet hareketlerine aıit ciddîbelirtilerin ortaya çıkması veya şiddet olayları sebebiy
le kamu düzeninin ciddî şekilde bozulması sebeplerine dayanılarak ilan edilmesi halinde silah kullanma yetki
sine sahip güvenlik kuvvetlerinin teslim ol emrine itaat edilmemesi veya silahla mukabeleye yeltenihnesi veya 
güvenlik kuvvetlerinin meşru müdafaa durumuna düşmeleri halinde görevli güvenlik kuvvetleri mensupları 
doğruca ve duraksamadan hedefe ateş edebilirler. 

Yukarıda belirtilen görevlilerin Devlet otoritesini, can ve mal güvenliğini korumak için silah kullanma
larına ilişkin, valinin bu madde kapsamında önceden düzenlediği emirler, uygun araçlarla ilan edilir. 

Görevliler hakkında önlem 

'MADDE 19. — !Bu Kanunun 6 ncı maddesinin (2) fıkrasının (H) bendi uyarınca yapılan istemler, adlî ve 
idarî yargı ile askerî teşkilat mensupları hakkında yetkili kurul ve mercilerce özel kanunlardaki usule göre 
değerlendirilerek, yerine getirilip getirilmemesi hususunda karar verilir. Diğer personel hakkındaki istemler, 
ilgili kurum, merci ve organlarca geciktirilmeksizin yerine getirilir. 

Koordinasyon 

, MADDE 20. — Olağanüstü halin bir veya birden fazla il'de bir Bakanlığı ilgilendiren nedenlerle ilan 
edilmesi halinde iller arası da koordinasyon o 'Bakanlıkça bir veya birden fazla ilde birden fazla Bakan
lığı ilgilendiren nedenlerle veya tüm yurtta ilan edilmesi halinde de Başbakanlıkça sağlanır. 

Koordinasyon sağlamakla görevli Bakanlıklarda merkez kuruluş içinden bir ünite görevlendirilebileceği gi
bi, özel bir ünitede kurulabilir. Koordinasyonun Başbakanlıkça sağlanması halinde ise bir üst düzey yöne
ticisinin başkanlığında konu ile ilgili Bakanlıklar temsilcilerinden oluşan «Başbakanlık Olağanüstü Hal Koor
dinasyon Kurulu» kurulur. Kurula Genelkurmay Başkanlığı temsilcisi de katılır. 

Ağır ekonomik bunalım sebebiyle olağanüstü hal ilanına ilişkin 7 nci madde hükümleri saklıdır. 
Başbakanlık Olağanüstü Hai Koordinasyon Kurulunun kuruluş, görev ve çalışma usulleri yönetmelikte gös

terilir. 

Mahallî idarelere ait yetkiler 

MADDE 21. — Vali gerekli gördüğü takdirde mahallî idarelerin organlarınca alınacak kararlar ile tesis 
edilecek tasarruflarının tamamının veya belli konulara ilişkin olanlarının, il merkezinde kendisinin, ilçelerde 
kaymakamların onayı ile yürürlük kazanması kararlaştırılabilir. 

Olağanüstü Hal Kurulu ve bürosu 

MADDE 22. — Olağanüstü hâl ilan edilen il merkezinde; olağanüstü hal ilanını gerektiren olayları ve 
tedbirlerin uygulanmasını izlemek, değerlendirmek, bunlarla ilgili önerilerde bulunmak ve bu kanunda gösteri
len diğer iş ve hizmetleri yapmak üzere valinin başkanlığında, vali tarafından görevlendirilecek il idare şube 
başkanları ile diğer kamu kuruluşları yöneticilerinin, garnizon komutanı veya görevlendireceği bir temsilci
nin üye olarak katılacağı bir «Olağanüstü Hal Kurulu» kurulur. 

Olağanüstü hai ilan edilen il merkezinde ve valinin gerekli gördüğü ilçelerde «Olağanüstü Hâl Büroları» 
kurulur. II bürolarına valinin görevlendireceği bir vali muavini, ilçe bürolarına da kaymakamlar başkanlık 
eder, 
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nunlarda silah kullanmayı icap ettiren hal ve şartlardan herhangi birinin tahakkuku halinde, silah kullan
ma yetkisini haizdir. 

Olağanüstü halin, Anayasa ile kurulan hür demokrasi düzenine veya temel hak ve hürriyetleri ortadan 
kaldırmaya yönelik yaygın şiddet hareketlerine ait ciddî belirtilerin ortaya çıkması veya şiddet olayları sebe
biyle kamu düzeninin ciddî şekilde bozulması sebeplerine dayanılarak ilan edilmesi halinde, silah kullanma 
yetkisine sahip güvenlik kuvvetlerinin teslim ol emrine itaat edilmemesi veya silahla mukabeleye yeltenilmesi 
veya güvenlik kuvvetlerinin meşru müdafaa durumuna düşmeleri halinde görevli güvenlik kuvvetleri mensup
ları doğruca ve duraksamadan hedefe ateş edebilirler. 

Yukarıda belirtilen gördevlilerin Devlet otoritesini, can ve mal güvenliğini korumak için silah kullanma
larına ilişkin olarak valinin bu maddeye göre verdiği emirler, uygun araçlarla ilan edilir. 

Görevliler hakkında önlem 

MADDE 19. — Bu Kanunun 6 ncı maddesinin (2) nci fıkrasının (h) bendi uyarınca yapılan istemler, ad
lî ve idarî yargıda görevli hâkimler, savcılar ve bu sınıftan sayılanlar ile askerî teşkilat mensupları hakkında 
yetkili kurul ve mercilerce özel kanunlardaki usule göre değerlendirilerek, yerine getirilip getirilmemesi hu
susunda karar verilir. Diğer kamu görevlileri hakkındaki istemler, ilgili kuruim, merci ve organlarca gecikti-
rilmeksizin yerine getirilir. 

Koordinasyon 

MADDE 20. — Olağanüstü halin bir veya birden fazla il'de bir Bakanlığı ilgilendiren sebeplerle ilan 
edilmesi halinde iller arasında koordinasyon o Bakanakça; bir veya birden fazla il'de birden fazla Bakanlığı 
ilgilendiren nedenlerle veya tüm yurtta ilan edilmesi halinde de Başbakanlıkça sağlanır. 

Koordinasyon sağlamakla görevli Bakanlıklarda merkez kuruluş içinden bir birim görevlendirilebileceği gi
bi, özel bir birim de kurulabilir. Koordinasyonun Başbakanlıkça sağlanması halinde ise bir üst düzey yöneti
cisinin başkanlığında kanun ile ilgili Bakanlıklar temsilcilerinden oluşan «Başbakanlık Olağanüstü Hal Koor
dinasyon Kurulu» kurulur. Kurula Genelkurmay Başkanlığı temsilcisi de katılır. 

Ağır ekonomik bunalım sebebiyle olağanüstü hal ilanına ilişkin yedinci madde hükümleri saklıdır. 
Başbakanlık Olağanüstü Hal Koordinasyon Kurulurun kuruluş, görev, yetki ve çalışma usulleri yönetme

likte gösterilir. 

Mahallî idarelere ait yetkiler 

MADDE 21. — Vali, gerekli gördüğü takdirde, mahallî idarelerin organlarınca alınacak kararlar ile ya
pılacak tasarrufların tamamının veya belli konulara ilişkin olanlarının, il merkezinde kendisinin, ilçelerde kay
makamların onayı ile yürürlük kazanmasını kararlaştırılabilir. 

Olağanüstü hal kumlu ve bürosu 

MADDE 22. — Olağanüstü hal ilan edilen il merkezinde; olağanüstü hal ilanını gerektiren olayları ve 
tedbirlerin uygulanmasını izlemek, değerlendirmek, bunlarla ilgili önerilerde bulunmak ve bu Kanunda gös
terilen diğer iş ve hizmetleri yapmak üzere valinin başkanlığında, vali tarafından görevlendirilecek il idare 
şube başkanları ile diğer kamu kuruluşları yöneticilerinin, garnizon komutanı veya görevlendireceği bir tem
silcinin üye olarak katılacağı bir «Olağanüstü Hal Kurulu» kurulur. 

Olağanüstü hal ilan edilen il merkezinde ve valinin gerekli gördüğü ilçelerde «Olağanüstü Hal Büroları» 
kurulur, ti bürolarına valinin görevlendireceği bir vali muavini, ilçe bürolarına da kaymakamlar başkanlık 
eder. 

i 
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Bu bürolarda, adlî ve idarî yargı ile askerî teşkilatta çalışan personel ayrık olmak üzere, başkanlarının uy
gun göreceği kamu görevlileri olağanüstü hâl süresince kendi kadrolarıyla çalıştırılabilirler. 

Olağanüstü hal kurulu ve bürolarının kuruluş, toplanma, karar verme, çalışma usul ve esasları yönet
melikte belirlenir. 

DÖRDÜNCÜ (BÖLÜM 

Yargı Görevi, Usul ve Ceza Hükümleri 

Olağanüstü halde yargı görevi ve usul 

MADDE 23. — Devlet güvenlik mahkemeleri ile askerî mahkemelerin görevine giren suçlar hariç olmak 
üzere, olağanüstü hal ilan edilen yerlerde işlenen suçlara ilişkin davalara genel mahkemelerde bakılır. 

Bu Kanunda müeyyide altına alınan suçlara ilişkiı davalara asliye ceza mahkemelerinde bakılır. Soruş
turma ve kovuşturmalar 3005 sayılı Meşhut Suçların Muhakeme Usulü Hakkında Kanunun 1 inci maddesi
nin (A) bendindeki yer ve aynı kanunun 4 üncü maddesinde yazılı zaman kayıtlarına bakılmaksızın, anılan 
kanun hükümlerine göre yapılır. 

Soruşturma ve kovuşturma yapılmasını izne bağlayan, özel kanunlardaki hükümler saklıdır 

Suçlar ve cezalar 

MADDE 24. — Olağanüstü hal ilan edilen yerlerde vali tarafından bu Kanun ve diğer kanunlarla verilen 
yetkilere dayanılarak alınan tedbirlere aykırı hareket edenler, emirleri dinlemeyenler veya istekleri yerine ge
tirmeyenler veya kimliklerine dair kasten gerçeğe uymayan bilgi verenler veya bilgi vermekten çekinenler 
fiilleri daha ağır bir cezayı gerektiren suç teşkil etmediği takdirde üç aydan bir yıla kadar hapis cezası ile 
cezalandırılırlar. 

Bu illerde özel maksatla kamunun telaş ve heyecanını doğuracak şekilde asılsız, mübalağalı havadis ve ha
ber yayan veya nakledenler altı aydan iki yıla kadar hapis ve beşbin liradan az olmamak üzere ağır para 
cezasıyla cezalandırılırlar. Eğer fiil, fail tarafından bir yabancı ile anlaşma sonucu işlenmiş ise hapis cezası 
bir yıldan ve ağır para cezası onbin liradan aşağı olamaz. Bu suçlar basın ve yayın organları vasıtasıyla 
işlenirse fail ve mesulleri hakkında verilecek asıl cezalar iki misli artırılır. 

Olağanüstü hal bölgesinden çıkarılanlardan veya bölge içinde belirli bir yerde yerleşmesi yasaklananlar
dan olağanüstü hal bölgesine veya yerleşmesi yasaklanan mahale izinsiz girenler iki aydan dört aya kadar te
kerrüründe dört aydan bir yıla kadar hapis ceazsıyla cezalandırılırlar. 

Olağanüstü hal görevlileri aleyhine görevleri sebebiyle veya görevleri sırasında işlenen suçlar için veri
lecek cezalar bir misli artırılarak hükmolunur. Ancak, bu suretle hükmolunacak cezalar o fiil için kanunda 
belirlenen cezanın üst sınırını aşamaz. 

BEŞİNCİ BÖLÜM 

Çeşitli Hükümler 

Olağanüstü hâl hizmet zammı 

MADDE 25. — Olağanüstü hal ilan edilen yerlerde olağanüstü halin yürütülmesi ile görevlendirilen kamu 
personelinden Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenecek görevlerde çalışanlara görevli bulundukları her gün 
için 6245 sayılı Harcırah Kanununa göre müstahak oldukları yurt içi gündelik tutarlarının 1/4'ü «Olağan
üstü Hal Hizmet Zammı» olarak ödenir. Bu ödemeler, damga vergisi hariç, herhangi bir vergiye tabi tutulmaz. 
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Bu bürolarda, adlî ve idarî yargı ile askerî teşkilatta çalışan personel hariç olmak üzere, başkanlarının 
uygun göreceği kamu görevlileri olağanüstü hal süresince kendi kadrolarıyla çalıştırılabilirler. 

Olağanüstü Hal Kurulu ve bürolanmn kuruluş, toplanma, karar verme, çalışma usul ve esasları yönetme
likte belirlenir. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Yargı Görevi, Usul ve Ceza Hükümleri 

Olağanüstü halde yargı görevi ve usul 

MADDE 23. — Tasarının yinmiüçüncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Suçlar ve cezalar 

MADDE 24. — Adalet Komisyonunun kabul ettiği yirmidördüncü madde Komisyonumuzca da aynen ka
bul edilmiştir. 

BEŞİNCİ BÖLÜM 

Çeşitli Hükümler 

Olağanüstü hal hizmet zammı 

MADDE 25. — Tasarının yirmibeşinci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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Ödenek 

MADDE 26. — İlan edilen olağanüstü halin gerektirdiği harcamaları karşılamak üzere genel bütçe öde
neklerini % 5'e kadar artırmaya Bakanlar Kurulu, bu ödenekleri ilgili genel bütçeye dahil idarelerle, katma 
bütçeli daireler bütçelerinin mevcut veya yeniden açılacak tertiplerine kaydetmeye ve ödeneklerin ivedi ola
rak kullanımını sağlayacak önlemleri almaya, Maliye Bakanı yetkilidir. 

Kararların ilanı 

MADDE 27. — Bu Kanuna göre alınan kararlardan yayınlanması zorunlu olanların veya yetkili mer
cilerce yayınlanması istenenlerin, Türkiye Radyo ve Televizyonu ile Resmî Gazete ve mahallî idarelere ait ba
sın ve yayın araçlarıyla ilanı ve halka duyurulması ücretsiz olarak yapılır. Yetkili mercilerin yayın istekleri 
öncelikle ve geciktirilmeden yerine getirilir. 

Disiplin cezası uygulaması 

MADDE 28. — Vali, adlî ve askerî personel hariç olmak üzere il 'teşkilatında çalışan ve Devlet Memur
ları Kanunu kapsamına giren bütün personele, bu Kanun uyarınca verilen görevleri yapmamaları veya sav
saklamaları ya da alınan tedbirlere uymamaları halinde, tabi oldukları disiplin mevzuatında bu fiillerin di
siplin cezasını gerektirip gerektirmediğine bakmaksızın durumun ağırlığını dikkate < alarak uyarma, kınama 
ve aylıktan kesme disiplin cezalarını doğrudan doğruya vermeye ve uygulamaya yetkilidir. 

Vali, adlî ve askerî personel hariç olmak üzere birinci fıkra kapsamı dışında kalan kamu görevlileri ile 
diğer görevliler hakkında da yukarıda belirtilen eylemlerden dolayı brüt aylık ücretlerinin 1/30 — 1/8'i ara
sında belirleyeceği miktarda ücret kesme cezası uygulayabilir. 

Olağanüstü hal bölgesi dışında ikamete mecbur etme 

MADDE 29. — Olağanüstü halin şiddet olaylarının yaygınlaştırılması ve kamu düzeninin ciddi şekil
de bozulması sebepleriyle ilan edilmesi durumunda vali, tutum ve davranışları ve faaliyetleriyle Devletin, ka
mu düzeni ve kamu güvenliğini sağlaması konusundaki nüfuz ve etkinliğini tehlikeye düşürdükleri veya bu 
amaçla alınan tedbirlerin uygulanmasına engel teşkil ettikleri tespit edilen kişileri, İçişleri Bakanlığının da 
onayını alarak il sınırları dışına çıkarabilir. Bu suretle il dışına çıkarılanlar, olağanüstü hal süresince ika
met etmek ve izinsiz olarak buralardan ayrılmamak üzere İçişleri Bakanlığının tayin edeceği bir yere yer
leştirilirler. 

Yerleştirildikleri yerleri İçişleri Bakanlığından izin almaksızın terkedenler, bu yerlere geri gönderilmekle 
beraber ayrıca altı aydan iki yıla kadar hayis cezasına mahkûm edilirler. 

Yönetmelik 

MADDE 30. — Bu Kanuna göre çıkarılacak yönetmelik, İçişleri Bakanlığının koordinatörlüğünde, il
gili Bakanlıkların iştiraki ile hazırlanarak kanunun yayımını izleyen üç ay içinde, Resmî Gazetede yayımlan
mak suretiyle Bakanlar Kurulunca yürürlüğe konur. 
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ödenek 

MADDE 26. — Tasarının yirmialtıncı maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Kararların ilanı 

MADDE 27. — Tasarının yirtmiyedinci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Disiplin cezası uygulaması 

MADDE 28. — Tasarımn yirmisekizinci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Olağanüstü hal bölgesi dışında ikamete mecbur etme 

MADDE 29. — Olağanüstü halin şiddet olaylarının yaygınlaşması ve kamu düzeninin ciddi şekilde bo
zulması sebepleriyle ilan edilmesi durumunda vali, tutum ve davranışları ve faaliyetleri ile Devletin, kamu 
düzeni ve kamu güvenliğini sağlaması konusundaki nüfus ve etkinliğini tehlikeye düşürdükleri veya bu amaç
la alınan tedbirlerin uygulanmasına engel teşkil ettikleri tespit edilen kişileri, içişleri Bakanlığının da onayını 
alarak il sınırları dışına çıkarabilir. Bu suretle il dışına çıkarılanlar, olağanüstü hal süresince ikamet etmek ve 
izinsiz olarak buralardan ayrılmamak üzere içişleri Bakanlığının tayin edeceği bir yere yerleştirilirler. 

Yerleştirildikleri yerleri içişleri Bakanlığından izin almaksızın terk edenler, bu yerlere geri gönderilmekle 
beraber ayrıca altı aydan iki yıla kadar hapis cezasına mahkûm edilirler. 

Valilerin sorumluluk sınırı 

MADDE 30. — Bu Kanunla valilere tanınan yetkilerin kullanılmasına ilişkin idarî işlemler hakkında ip
tal davası açılamaz. Şahsî kusurları nedeniyle hukukî sorumlulukları ileri sürülemez. 

Yönetmelik 

MADDE 31. — Tasarının 30 uncu maddesi Komisyonumuzca otuzbirinci madde olarak aynen kabul edil
miştir. 
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Yürürlük 

MADDE 31. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme 

MADDE 32. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

24.12.1982 
.başbakan 
B.ı Ulusu 

Devlet Bakam 
Başbakan Yardımcısı 

Z. Baykara 

Devlet Bakanı V* 
A. B. Kafaoğlu 

Dışişleri Bakanı V. 
İ. Öztırak 

Ticaret Bakam 
K. Cantürk 

Devlet Bakam 
Prof. Dr. 1. Öztrak 

Adalet Baıkanı 
C. Menteş 

Maliye Bakam 
A. B. Kafaoğlu 

Sağlık ve Sos. Yrd. Baka 
Prof, Dr. K, Kılıcturg 

Devlet Bakam 
M. özgüneş 

Millî Savunma Bakanı 
Ü. Jf., Bayülken 

Millî Eğitim Bakam 
H.\ Sağlam 

Prof. Dr. A.~ Bozer 

Devlet Bakam 
Prof. Dr. M. N,. Özdaş 

İçişleri Bakanı 
S. Çetiner 

Bayındırlık Bakanı 
Dr. T, Önalp 

Ulaştırma Bakam 
Prof, Dr, M. Aysan 

Tarım ve Orman Bakanı Çalışma Bakanı Sanayi ve Tek. Bakam Enerji ve Tabiî Kay. Bakanı 
Prof, Dr. S. Özbek Prof. Dr. T. Esener M, Turgut F. tikel 

Kültür ve Turizm Bakanı tmar ve İskân Baıkanı Köy îş. ve Koop. Bakanı Gençlik ve Spor Bakanı 
/.ı Evliyaoğlu Prof. Dr, A. Samsunlu M. R. Güney V.. Özgül 

Sosyal Güvenlik Bakaını 
S.; Side 
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Yürürlük 

MADDE 32. — Tasarının 31 inci maddesi Komisyonumuzca otuzi'kinci madde olarak aynen kabul edil
miştir. 

Yürütme 

MADDE 33. — Tasanmn 32 nci maddesi Komisyonumuzca otuzüçüncü madde olarak aynen kabul edil
miştir. 
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