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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETt 

Bu Birleşim iki oturum yapan Genel Kurulda : 
1. — Salih İNAL, şaraplık üzüm alımları ve Te-

kel'in uyguladığı fiyat politikası konusunda gündem 
dışı bir konuşma yaptı. 

2. — Yeni Yasama Yılı başlangıcında yapılması 
gereken Başkanlık Divanı ve Komisyonlar seçimleri
nin, Genel Kurul ve Komisyonların gündemlerinde 
son derece acil kanun tasarı ve tekliflerinin bulun
ması nedeniyle, Danışma Meclisinin Kuruluş Kanu
nunda belirtilen görev süresi sonuna kadar ertelen
mesi ve mevcut Başkanlık Divanıyla, Komisyonların 
bu süre içinde görevlerine devam etmelerine dair 
R. Adli ONMUŞ ve arkadaşlarının önergeleri kabul 
edildi. 

3. — Cahit TUTUM'un, 11.9.1981 gün ve 2521 
sayılı Avda ve Sporda Kullanılan Tüfekler, Nişan 
Tabancaları ve Av Bıçaklarının Yapımı, Alımı, Sa
tımı, Bulundurulmasına Dair Kanuna Bir Ek Geçici 
Madde Eklenmesi; 

Türe TUNÇBAY'ın, Çocuk Mahkemelerinin Ku
ruluşu, Görev ve Yargılama Usulleri Hakkındaki 
Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi; 

Feridun Şakir ÖGÜNÇ'ün, işsizlik Sigortası; 

Mustafa ALPDÜNDAR ve arkadaşlarının, Sos
yal Güvenlik Kuruluşlarımız; T. C. Emekli Sandığı, 
Sosyal Sigortalar Kurumu, Bağ - Kur ve Sosyal İçe
rikli Millî Kuruluşlarımızdan; Kızılay, Çocuk Esir
geme Kurumu, Türk Hava Kurumu ve Mazbut Va
kıflara Ait Gayrimenkul Kiralarının Bir Defaya 
Mahsus Olmak Üzere Rayiç Kiralar Seviyelerine Çı
kartılması; 

Hakkındaki Kanun Tekliflerinin, İçtüzüğün 36 
ncı maddesine göre, diğer kanun tekliflerinden sonra 

yer almak üzere doğrudan doğruya Özel Gündeme 
alınmaları kabul edildi. 

4. — 5 Haziran 1935 Tarihli ve 2762 Sayılı Va
kıflar Kanununun 27 nci Maddesine Bir Fıkra Ek
lenmesine ve 29 uncu Maddesinin Değiştirilmesi; 

5. j - Telli KIRAN'a Vatanî Hizmet Tertibinden 
Aylık Bağlanması; 

6. — Zülfiye GÜRLER'e Vatanî Hizmet Terti
binden Aylık Bağlanması; 

Hakkındaki Kanun Tasarılarının maddeleri ve 
tümü kabul edildi. 

7. — 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 Tasarısının tü
mü üzerindeki görüşmeler tamamlanarak, maddele
rine geçildi. 1 inci madde, kabul edilen bir önergey
le birlikte Bütçe - Plan Komisyonuna geri verildi ve 
Tasarının görüşülmesi ertelendi. 

8. — Olağanüstü Hal Kanunu Tasarısının tümü 
üzerindeki görüşmeler tamamlanarak, maddelere ge
çilmesi kabul edildi. 

25 Ağustos 1983 Perşembe günü saat 14.00'te top
lanmak üzere Birleşime saat 18.55'te son verildi. 

Vefik KÎTAPÇIGİL 
Başkan 

Başkanvekili 

M. Talât SARAÇOĞLU 
Kâtip 

Erdoğan BAYIK 
Kâtip Üye 

II. — GELEN KAĞITLAR 

Tezkere 
1. Muzaffer ÖZTÜRK ve Sedat YILMAZSOY 

Haklarındaki Ölüm Cezalarının Yerine Getirilmesine 
Dair Başbakanlık Tezkeresi. (3/621) (Başkanlığa geliş 
tarihi : 24.8.1983) (Adalet Komisyonuna : 25.8.1983) 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 14.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Vefik KITAPÇIG1L 

KÂTİP ÜYELER : Erdoğan BAYIK, M. Talât SARAÇOĞLU 

BAŞKAN — Değerli üyeler, Danışma Meclisimizin 
152 nci Birleşimini açıyorum. 

Çoğunluğumuz vardır, görüşmelere başlıyoruz. 

III. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — İsmail ŞENGÜN'ün, ithalat transferleri hak
kında gündem dışı konuşması. 

BAŞKIAN — Değerli üyeler, Sayın Şengün ve Sa
yın Aykut gündem dışı kısa birer konuşma isteğinde 
bulunmuşlardır; 

Sayın Şengün'ün önergesini okutuyorum. 
Yüce Başkanlığa 

İthalat transferleri konusunda gündem dışı kısa 
bir konuşma yapmayı müsaadelerinize saygıyla arz 
ederim. 

İsmail ŞENGÜN 

BAŞKAN — Sayın Şengün, buyurun efendim. 
İSMAİL ŞENGÜN — Sayın Başkanım, değerli 

arkadaşlarım; 
Güncel ekonomik bir konuyu huzurunuza getir

mek istiyorum. Bu hafta başı, Ege'nin ve Türkiye'nin 
büyük gazetelerinden birinde bir beyanat yayınlandı. 
Verilen bu beyanatta, ithalat için döviz transferleri
nin günü gününe yapılamadığı ifade ediliyor ve ay
nen; «Bugün Merkez Bankasındaki kuyruk 45 gün
dür, bu, 15 gün daha uzadımı bitti artık; Türkiye, 
bir bunalıma girdi demektir» şeklinde açıklamada 
bulunuluyordu. 

Değerli arkadaşlarım, iç ve dış ekonomik olay
ları izlemeye çalışan bir üye arkadaşınız olarak, bu 
beyanı ciddiyetle ele almak lüzumunu hissettim. De
mek ki, memleket yine bir bunalımın eşiğinde idi. 
1977-1980 dönemini yeniden mi yaşamaya başlaya
caktık acaba; 1 dolar bile değil; fakat onun sentle
rine muhtaç olduğumuz açıkça ilan edildiği o buh
ran günlerine dönüş mü başlıyordu?. 

Arkadaşlar, olay şöyle gelişmiştir: Merkez Ban
kası Başkanı, geçen hafta sonunda her zamanki mu
tat açıklamalarından birini yapmıştır ve bu açıkla
mada rezervlerimizin 1 milyar 920 milyon dolar ol

duğunu ifade etmiştir. Bu açıklama, kesinlikle yeni 
bir şey getirmiyordu; ancak bu açıklamaya Devletin 
Devlet Planlama Teşkilatının en üst düzeylerinde bu
lunan bir yetkilisi, bir müsteşar yardımcısı, gazetede 
büyük puntolarla ifade edilen bir beyanla itiraz et
miştir ve Merkez Bankasındaki transferler için 45 
güne kadar varan beklemelerin yeniden başladığını 
ifade etmiştir. Devlet Planlamanın teşvik ve uygula
masından başlıca sorumlu bir memurunun, bir yetki-
silisinin, bu «felaketin eşiğindeyiz» şeklindeki beyanı 
üzerine durumu tetkik ettim. 

12 Ağustos 1983 tarihli Merkez Bankası bilanço
suna göre, Merkez Bankasında 810 milyon dolarlık 
döviz var. Buna 155 milyon dolarlık altınla, ticarî 
bankalardaki 900 milyon dolar dolayındaki dövizi 
eklediğimiz takdirde, rezervlerimiz 1,9 milyar dolar 
dolayında oluyor. Şu halde, Merkez Bankası Başka
nının beyanı doğrudur, yeni bir beyan olmamakla 
beraber; çünkü yılbaşından beri her ay döviz rezerv
lerimiz yüz aşağı yüz yukarı zaten bu civarda seyret
mektedir. 

Diğer taraftan, bankaların bazı şubeleriyle tema
sa geçtim; verdikleri ifade şöyle; eğer evraklar ta
mam ise ithalat için Türk Lirasını da getirmişlerse, 
bizde bu iş ancak birbuçuk gün tutar, bu sabahleyin 
eğer Türk Lirasını yatırırsanız, yarın öğleden sonra 
dövizin transferini yaparız, yapmaktayız; birbuçuk 
gün de sadece evrak akışı dolayısıyla geçer ve zaten 
bu, dünyanın her yerinde aynı süre içinde ancak ya
pılabilir. 

Değerli arkadaşlarım, diğer taraftan Ziraat Ban
kası ile, İş Bankası ile, Pamuk Bankla ve Öğretmen
ler Bankası ile yapılan temaslarda Sayın Müsteşar 
Yardımcısının ifadelerinin tamamen aksine, bütün 
kendilerine yapılan ithalat transfer taleplerinin za-
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manında, gecikmeden yerine getirildiği ifade edilmek
tedir. önemlisi, eğer böyle bir bekleme kuyruğu var 
idi ise, bunu asıl hissetmesi lazım gelen sanayici, ti
caret erbabı müteşebbislerimiz olmalıydı. Hatırlaya
caksınız daha iki gün önce Türkiye Ticaret ve Sa
nayi Odalarında yapılan ekonomik toplantıda, Tür
kiye'nin bazı ekonomik sorunları dile getirilmiştir, 
Türkiye'nin bazı ekonomik sorunlarının bulunduğu 
ifade edilmiştir; fakat bu sorunların içinde, kıyısın
da, yanında, etrafında hiçbir zaman bir döviz prob
lemimiz, bir döviz eksikliği sorunumuz olduğu belir
tilmemiştir. Halbuki, eğer böyle bir kuyruk varsa, 
asıl bu acıyı, bu sıkıntıyı hissetmesi lazım gelen özel 
sektörümüz olmalıydı. Böyle bir şey, onlar tarafın
dan kesinlikle ifade edilmemiştir. 

Ticaret Bakanlığı ile görüştüm, diyorlar ki «Biz 
ithal talebinin düşüklüğünden şikâyetçiyiz. İthal ta
lebinin düşük olduğu ve rezervlerimizin de bu nok
tada olduğu bir ülkede döviz için kuyruğa girildiğini 
beyan etmek herhalde doğru değildir.» ifadesinde bu
lunmuşlardır. 

Değerli arkadaşlarım; 
Nihayet Devlet Planlama gibi ciddiyeti ön planda 

tutması gereken bir teşkilattan, üs makam olan Baş
bakanlığa bu konuda resmî kanaldan herhangi bir 
rapor vesaire verilmiş midir diye tahkik ettim bu da 
kesinlikle söz konusu değil. 

Değerli arkadaşlarım, en son olarak dünyaca ta
nınmış büyük bankalardan birinden ve Merkez Ban
kamızın da muhabiri olan City Bank yetkilileri ile 
temas kuruldu. City Bank yetkililerinin verdiği cevap 
«Kesinlikle böyle bir şey varit değildir.» şeklindedir. 

Sayın üyeler, Müsteşar Yardımcısının beyanı üze
rinden 2-3 gün geçti. Ola ki bir dil sürçmesidir, bir 
yanlış aksetmedir şeklinde düşündüğüm için belki bir 
düzeltme yapılır diye bekledim. Bugün bir başka bü
yük gazetemizde yapılan düzeltme ise kesinlikle sad-
re şifa verici değil. Şimdi sormak gerekir sayın üye
ler... 

BAŞKAN — Sayın Şengün, beş dakikayı iki da
kika daha geçti. Çok kısa dediğiniz için ben zaten 
bu imkânı verdim. Bugün zaten iki sayın üyeye çok 
kısa konuşulacağı vaat edildiği için gündem dışı söz 
vermek durumunda oldum, rica edeyim lütfen. 

İSMAİL ŞENGÜN — İki dakikada bitireceğim Sa
yın Başkan. 

Şimdi, sormak gerekir sayın üyeler, bu gerçek dışı 
beyanla, bir zamanlar kendisine cidden güven duydu

ğum ve kendisini takdir ettiğim bu sorumlunun, Dev
let memurunun varmak istediği nedir?.. 

Dışta binbir fedakârlıkla bugüne dek fevkalade uğ
raşlarla elde etmeye çalıştığımız kredi itibarımızı ze
delemez mi?.. Bu ekonomide kargaşa yaratmaya matuf 
bir davranış değil midir?.. «Kuyruk var.» sözü dahi 
yeni; fakat gereksiz ithal taleplerine yol açıp, asıl o 
zaman kuyruğa sebebiyet vermez mi?.. 

Kendileri 10-15 gün öncesine kadar işbaşında idi
ler. Bugün izinlidirler ve 15 Eylülde istifa edecek
lerini beyan etmişlerdir. Acaba kendilerinin ayrıldığı 
15 gün içinde bütün işler ters mi gitmeye başlamış
tır?.. Yoksa bütün bu beyanın altında üzülerek ifade 
etmek istiyorum, Müsteşar Yardımcısının kendisi için 

, değilse bile, taraftarı olduğu ekip için politik bir amaç 
mı yatmaktadır?.. 

Değerli arkadaşlarım; 
Sözlerimi şöyle bağlamak isterim. Türkiye'nin bir

takım ekonomik problemleri vardır ve bu ekonomik 
problemler umuyoruz yeni birtakım değişiklikler ve 
yeni bir sistemle hal yoluna önümüzdeki aylarda gi
recektir. 24 Ocak Kararları tadil edilecektir; fakat sa
yın üyeler, Türkiye'nin bu kürsüden ifade edilmesi 
lazım gelen önemli gerçeği şudur; Türkiye'nin artık 
bir döviz problemi, bir döviz sıkıntısı yoktur. Bu be
yanı yapan Devlet memurunun yazılı şekilde bir be
yanla kendi ifadelerini yanlış aksettirdiğini söylediği 
gazetede aynen açık ve seçik olarak görüşlerini orta
ya koyması gerekir. 

Beni dinlediğiniz için hepinize saygılar sunarım. 
iyi günler dilerim. (Alkışlar.) 

IBAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Şengün. 
2. — İmren AYKUT un, orman köylüsü ile ilgili 

bir sorun hakkında gündem dışı konuşması. 
'BAŞKAN — Değerli üyeler, Sayın Aykut'un bir 

gündem dışı söz isteği vardır; okutuyorum efendim. 
Danışma Meclisi Başkanlığına 

Son günlerde etkisini göstermeye başlayan orman 
köylüsü ile ilgili bir sorun hakkında gündem dışı bir 
konuşma yapmak istiyorum. 

Gereği için bilgilerinize sunarım. 
İmren AYKUT 

BAŞKAN — Sayın Aykut; buyurun efendim. 
İMREN AYKUT — Sayın Başkan, değerli arka

daşlarım; 
Son günlerde ciddî bir şekle dönüşen orman köylü

sü ile ilgili bir sorunu dikkatlerinize sunmak istiyorum. 
Baltalık ormanlarda ve koru ormanlarında ayrı 

ayrı ortaya çıkan bu sorun yaklaşık 10 milyon orman 
köylüsünü direkt olarak ilgilendirmektedir. 1945 yılın-
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dan beri baltalık ormanlarda orman köylüsü ürettiği 
odunun % 100'ünü pazar satışı olarak almakta iken, 
2655 sayılı Kanunla bu oran % 80'e indirilmiş, an-
ca'k yol zorluğu ve depolama zorluğu olan yöreler
de geri kalan \c/0 201'nin de orman köylüsüne pazar 
satışı olarak verilmesi kabul edilmişti. Bu konu sadece 
İstanbul'da 400 bin hektar alanı ve bu alanda yaşa
yan 500 bin orman köylüsünü etkilemektedir. 

(Burada sıkıntı, Kanunun amacına uygun uygulan
mamasından doğmaktadır. Şöyle ki, köylünün topla
dığı odunun Kanunun aradığı bütün şartlar mevcut 
olduğu halde, :% 20'si kendisine bırakılmamakta ve 
özel ve resmî müesseselere taihsis işletmece yapılmak
tadır. Üstelik bu odunların ormanın içinden belirli 
yerlere kadar da orman köylüsü tarafından getirilmesi 
zorunlu bulunmaktadır. Bu işi orman köylüsünün baş
ka bir gelir kaynağı (Tarla, bahçe, hayvancılık gibi) 
olmadığı için ya ormanı yakarak tarla ve bahçe yeri 
açacak veya şehirlere gelerek iş arayacak ve mevcut 
işsizler ordusuna katılacaktır. 

Zaten bu köylülerin bu yoldan elde ettikleri yıllık 
gelir, maalesef 15-20 bin lirayı geçmemektedir. Bunun 
da ellerinden alınması halinde ortaya çıkacak sonuç
ları görmek zorundayız. 

Aynı sorun koru ormanlarında ve bu ormanların 
kenarlarında yaşayan yaklaşık 10 milyon köylüyü de 
etkilemiştir. Amaç elbette ki, ormanların ve sanayi 
odununun tahrip edilmemesidir. Nitekim, son yıllarda 
orman yangınlarındaki ve diğer tahribatlardaki azal
malar da orman köylüsünün, ormanlara artık sahip 
çıktığını, koruduğunu göstermektedir, yani bir orman 
sevgisi ve geçiminin orman olduğu anlayışı artık yer
leşmiştir. 

Şimdi kanunî bir engel de yokken, uygulamanın 
köylüye eziyet verecek şekilde ve geçim kaynağım ku-

1. — Olağanüstü Hal Kanunu Tasarısı ve Adalet 
Anayasa, Malî İşler, İktisadî İşler, Sağlık ve Sosyal İş
ler, Tarım ve Orman, Köy İşleri ve Kooperatifler, 
MiMi 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 «Ka
nun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen 
İşler» bölümünün birinci sırasında yer alan Olağan-

(1) 484 Sıra Sayılı Basmayazı, 24.8.1983 tarihli 
151 inci Birleşim Tutanağına eklidir. 

rutacak şekilde yapılmasının sebebini anlamak çok 
güçtür. Bu hususa, düzeltilmek üzere ilgililerin dik
katlerini çeker ve hepinize saygılar sunarım. (Alkış
lar.) 

'BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aykut. 

3. — Hastalığı nedeniyle Teoman ÖZALP'in, Meh
met Velid KÖRAN'ın, Halit ZARBUN'un izinli sa
yılmalarına ve Lütfullah TOSYALI'nın, 2 ay 13 gün 
izinli sayılmasına ve bu süreye ait aylık ve ödeneğinin 
verilmesine dair Başkanlık sunuşu. 

BAŞKAN — Değerli üyeler, Gündemin «Sunuş
lar» bölümüne geçiyoruz. 

Sunuşlarda, dört sayın üyenin hastalık izni var. 
Bunların tezkerelerini fazla zamanınızı almamak için 
okutmayacağım. Sayın üyelerin adlarını ve raporları
nın gün miktarını arz ettikten sonra oylarınızı ala
cağım. 

Değerli üyeler, Sayın Teoman Özalp 12 gün raporlu
dur. Raporlu izinlerini oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Sayın Mehmet Velid Koran 20 gün raporlu izin
lidir. Raporlu izinlerini oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Sayın Halit Zarbun 20 gün raporlu izinlidir. Ra
porlu izinlerini oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Sayın Lütfullah Tosyalı iki ay» 13 gün izinlidir 
ve bu müddet zarfında da aylık ve ödeneklerinin öden
mesi gerekmektedir. İznini ve bu ödemenin yapılma
sını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Her dört sayın üyemize de Genel Kurulumuz ve 
Başkanlık adına acil şifalar diliyorum. 

üstü Hal Kanunu Tasarısını görüşeceğiz. Dün tümü 
üzerinde görüşmeler tamamlanmış, maddelere geçil
mesi oylanmıştı. 

Şimdi 1 inci madde ile başlıyoruz. 
1 inci maddeyi okutuyorum. 

Olağanüstü Hal Kanunu Tasarısı 
BİRİNCİ BÖLÜM 
Genel Hükümler 

Amaç 
MADDE 1. — Bu Kanunun amacı : 
1. Tabiî afet, tehlikeli salgın hastalıklar veya ağır 

ekonomik bunalım; 

IV. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 
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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; 

Durumlarında ilan edilecek olağanüstü hallerde uy
gulanacak hükümleri belirlemektir. 

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

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

2 nci maddeyi okutuyorum : 
Kapsam 
MADDE 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 ge
rektirdiği ölçüde temel hak ve hürriyetlerin nasıl sınır
lanacağı veya nasıl durdurulacağına, halin gerektirdiği 
tedbirlerin nasıl ve ne suretle alınacağına, kamu hiz
meti görevlilerine ne gibi yetkiler verileceğine, görev
lilerin durumlarında ne gibi değişiklikler yapılacağına 
ve olağanüstü yönetim usullerine ilişkin hükümleri 
kapsar. 

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

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

2 nci maddeden sonra yeni bir 3 üncü madde tek
lifi var. 

Sayın öney'in teklifini okutuyorum : 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan Tasarının 2 nci maddesinden 

sonra yeni bir tanım maddesinin 3 üncü madde ola
rak Tasarıya eklenmesini arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Tülay ÖNEY 

Tanımlar : 
MADDE 3. — Bu Kanunda geçen tabiî afet : Bü

yük yangın, sel, deprem, toprak kayması, kasırga gibi 
insan hayatını tehlikeye sokan olayları; 

Tehlikeli salgın hastalık : İnsan hayatını ciddî şe
kilde tehdit ederek süratle yayılan ve büyük ölçüde 
ölümle sonuçlanan hastalıkları; 

Ağır ekonomik bunalım : Genel olarak dünya eko
nomisindeki ve para sistemindeki dalgalanmalardan 
kaynaklanan ve bu nedenle de para ve maliye poli
tikasının normal araçlarının kullanılmasıyla veya ida
re tarafından, mevcut mevzuat çerçevesinde uygula
maya konabilecek teşvik veya kısıtlama politikasıyla 
hafifletilmesi mümkün olmayan yaygın ekonomik kri
zi ifade eder. 

BAŞKAN — Önergeniz üzerinde buyurun Sayın 
öney. 

TÜLAY ÖNEY — Sayın (Başkan, Meclisin de
ğerli üyeleri; 

Dün, görüşmekte olduğumuz Tasarının tümü üze
rinde görüşlerini açıklayan arkadaşlarımız, Anayasa 
maddelerine de atıfla, bugün önümüze gelmiş olan 
Olağanüstü Hal Kanununun, Anayasanın bir gereği 
ve de isabetli bir Tasarı olduğunu büyük ölçüde ileri 
sürdüler. Yalnız, bu arada bazı endişelerini de dile 
getirdiler. 

Dünden de hatırlanacağı gibi, endişelerin özellikle 
toplandığı nokta, bir uygulama kanunu olması ge
reken bu Kanunda, birtakım meselelere yeterli açık
lığın getirilmemiş olması idi. Bunda büyük bir tered
düt ve rahatsızlık duyduğumuz ortaya çıkmıştır be
nim anlayışıma göre. 

özellikle, ülkemizde bundan sonraki dönemlerde 
olağanüstü hal ilan edilmesi, bilindiği gibi bazı ne
denlere bağlanmıştı; tabiî afet, tehlikeli salgın hasta
lık, ağır ekonomik bunalım ve gelişen şiddet olayları 
gibi... 

Olağanüstü hal ilanı, elbette küçümsenemeyecek 
bir meseledir. Olağan dışı şartlarda memleketi idare 
etmenin sorumluluğu ve ağırlığı açıktır. Bu nedenle, 
bir olağanüstü hal ilan edileceği zaman, hangi ne
denden kaynaklanan bir gerek olduğunu ortaya koy
mak lazımdır. 

Denebilir ki, Ihükümetler elbette bunun sorumlu
luğunu müdrik olacaklardır ve Yasama Meclisi de 
elbette bu konuyu tasdik ederlerken ayrıntılarını dü
şünerek isabetli bir karar olup olmadığı hususunda 
dikkatli bir şekilde değerlendirme yapacaklardır. O 
nedenle, endişe duyulmasına gerek olmayabilir. Fa
kat, ben öyle düşünüyorum ki, çıkmış olan bir ka
nun ne kadar net ve ne kadar tartışma yaratmaya
cak bir biçimde ortaya konursa, başarı şansı o ka
dar artacaktır. O nedenle, lüzumsuz tartışmalara ne-
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den olmamak için, ilerideki Yasama Meclisi ile hü
kümet arasında gereksiz ihtilafların doğmasına yol 
açmamak için ve de vatandaşta bir tedirginlik yarat
mamak için bazı 'kavramları açık bir biçimde, uygu
lama kanunu saydığımız bu Kanunda elimizden gel
diğince ortaya koymakta büyük yarar vardır. 

Ben bu nedenle, olağanüstü hal ilanını gerektire
bilecek ve Anayasamızda yerini bulan tabiî afet, teh
likeli salgın hastalık ve ağır ekonomik bunalım iba
relerine bir açıklık getirmeye gayret ettim. 

önergeden de hatırlanacağı üzere, tabiî afete iliş
kin bir tanım yaptım : «Büyük yangın, sel, deprem, 
toprak 'kayması, kasırga gibi.» şeklinde bir esneklik 
da tanıdım. «.. insan hayatını tehlikeye sokan olaylar.» 
Buradaki «bu gibi» tabiri zaten yeterli bir esnekliği 
verir ve bilebildiğim kadarıyla da Afetler Kanunun
da bunun bir miktar daha açık tanımı yapılmıştır; 
ama bu Kanunda da bunun bir yansımasını vermekte 
yarar vardır. 

Tehlikeli salgın hastalıklar için de bir tanım yap
makta yarar gördüm : «însan hayatını ciddî şekilde 
tehdit ederek, süratle yayılan ve büyük ölçüde ölüm
le sonuçlanan hastalıklar» diye bir tanım getirdim. 

Benim asıl üzerinde durmak istediğim ağır eko
nomik bunalım halidir. 

Sayın arkadaşlarım, burada bir tanım getirilme
sinde çok büyük bir zorunluluk olduğu kanısındayım. 
Çünkü ülkemiz, gelişme yolunda olan bir ülkedir. 
Gerek stratejik konumu, gerekse ekonomik gelişmiş
lik düzeyi, ülkemizde ekonomik olaylarda büyük çal
kantıların ve dalgalanmaların sık sık vuku bulması
na imkân verecek bir ortamdadır. Dolayısıyla, mey
dana gelmiş olan ve bir nebze rahatsızlık uyandıran 
bir ekonomik çalkantıyı, herhangi bir nedenle, bir 
ağır ekonomik bunalım hali sayarak olağanüstü hal 
ilanına gidilmesinin veya en azından gidilmeyecekse 
bile böyle bir tedirginlik uyandırılmasının yanlış ola
cağını düşünüyorum. 

Bu ülkede, hepimizin hatırlayacağı gibi, çok ciddî 
döviz bunalımları yaşanmıştır ve o yüzden ithalat 
aksamıştır, fabrikalarımız % 50 kapasitenin altlarına 
düşmüştür, kimi de durma noktasına gelmiştir. 

Şimdi bu, bir iktidara göre pekala bir ağır eko
nomik bunalım sayılabilir. Oysa değildir. Çünkü bu
nu memleketimizde mevcut mevzuat çerçevesinde 
ayarlama imkânına yetenekli ve dirayetli idareleri
miz sahiptir. 

Gene hepimiz biliyoruz, bu ülkede % 100'lere va
ran enflasyon yaşanmıştır. Çok süratle artan işsizlik 

25 . 8 , 1983 O : 1 

olayları görülmüştür. Halkı birinci derecede huzur
suz ve rahatsız eden bir petrol bunalımı, o nedenle 
mazot darlığı ve araçların durması gibi olaylar ol
muştur. Şimdi bunlardan hangisini ekonomik bunalım 
olarak saymak kabildir?.. Eğer biz bunları, bundan 
önceki mevzuatımızda, ekonomik bunalım sayabilece
ğimiz gibi bir kanıya sahip olsa idik, bugüne kadar 
Türkiye'de belki de 4 defa, 5 defa olağanüstü hal ila
nına gidilmesi söz konusu olabilecekti. Çünkü biz bu 
dönemleri yaşadık, geçirdik. Ama, bir olağanüstü hal 
ilanına gerek olmadan da bunların üstesinden geli
nebilmiştir. 

Bu nedenle ben, ülkenin kendi içinde, ya hükü
met politikalarının yanlışlığından doğan veya gelip 
geçici bir ekonomik çalkantı olarak nitelendirebilece
ğimiz bazı olayların, ağır ekonomik bunalım kavra
mının dışında kalmasının ve bunun bu Kanunda gös
terilmesinin, hem güvence, hem tartışmaları ortadan 
kaldırabilecek, hem rahatsızlıkları giderebilecek bir 
mesele olduğunu düşündüm. Bu nedenle de ağır eko
nomik bunalımın, genel olarak dünya ekonomisindeki, 
yani bizim dışımızdan kaynaklanan, dünya ekonomi
sindeki ve dünya para sistemindeki dalgalanmalardan 
kaynaklanan ve bu nedenle de yurt içinde uygula
yacağımız para ve maliye politikasının normal araç
larının kullanılmasıyla veya idare tarafından mev
cut mevzuat çerçevesinde uygulamaya konabilecek 
teşvik ve kısıtlama politikalarıyla hafifletilmesi müm
kün olmayan yaygın ekonomik kriz şeklinde tanım
lanmasını uygun buldum. 

Bir, 1929 dünya buhranını hatırlarız; bunda ülke
ler tek tok, bireysel olarak, idareleri istediği kadar 
yetenekli ve etkin olsun, kendi ülke çaplarında ala
cakları tedbirlerle önleyemeyecekleri darboğazlara gir
mişlerdir. tşte bu, ülkeler açısından ağır bir ekono
mik bunalımdır. 

BAŞKAN — Sayın öney, süreniz doldu efendim. 

TÜLAY ÖNEY — Toparlıyorum Sayın Başkan. 
Yoksa, bir idarenin bütün para politikası ve ma

liye politikası araçlarım kullanarak veya döviz ko
nusunda alacağı tedbirlerle veya ülkenin bir bölgesin
de meydana gelmiş bir kıtlık ve rahatsızlık var ise 
oraya yollayabileceği teşvik tedbirleriyle (Ki, bunlar 
mevzuat içinde her zaman kabildir.) giderilebileceği 
olayları, bir ağır ekonomik bunalım saymaması ge
rektiğini bu Kanunda açıklıkla belirtmekte yarar ola
cağım düşündüm; takdirlerinize sunarım. 

Saygılarımla. 
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BAŞKAN -—t Teşekkür ederim Sayın öney. | 
Değerli üyeler; bu önergenin lehinde, aleyhinde 

söz isteyen sayın üye var mı?.. Sayın HamitoğuUarı 
lehinde... 

AKİF ERGÎNAY — Sayın Başkan, ben de lehin
de söz istemiştim. I 

(BAŞKAN — Sayın Erginay, Sayın HamitoğuUarı 
sizden önce işaret ettiler; onun için söz veremiyorum. 

Buyurun Sayın HamitoğuUarı. 
BEŞİR HAMİTOĞULLARI — Sayın Başkan, 

çök değerli arkadaşlarım; 
Görüştüğümüz önergenin içeriği oldukça önemli 

bir konuyu çerçevelemektedir. Olağanüstü hal ve 
olağanüstü yönetim ister istemez, doğal bir sonuç 
olarak olağanüstü sonuçlar da getirmektedir. Bu ne
denle olağanüs'tü hal ve yönetimi gerektiren, ona 
vücut veren nedenlerin çok açık ve net olması, bu 
yönetimin başarısının da temel koşuludur. 

Bu nedenle, 3 üncü maddede yer alan iki önemli 
konudan 'biri olan «Tabiî afet, tehlikeli ve salgın 
hastalıklar» kısmında zannediyorum ki, keyfî yoru
ma, yanlış yoruma, kötü niyete dayanmayan tespit 
ve takdimlere yer verebilecek bir husus yoktur. Ge
nellikle bu konular belidir; ama bunlara da açık
lık getirilmesinde büyük bir zaruret vardır. 

Bundan önemli daha önemli olan husus; ekono
mik durumla ilgili olan ve özellikle ekonomik bu
nalıma ilişkin olan konudur. 

Şimdi üzülerek sıöyleyeyim ki önergenin yerinde-
liğine rağmen içeriği bu bunalımı yeterince tanımla-
mamaktadır ki hu bile konunun önemini daha de-
rinlikleriyle kavramayı göstermektedir. 

Değerli arkadaşlarım; Anayasanın ilgili maddesi
ni görüşürken de yer yer bazı arkadaşlarım ve gali
ba ben de bir soru aracılığıyla (İyi hatırlıyorsam) 
Sayın Komisyona yöneltmiştik: Ekonomik bunalımın 
ilmî bir tarifini mutlaka yapmak lazımdır. Ekono
mik bunalım, sadece uluslararası ekonomik ilişki
lerin parasal boyutundan kaynaklanmaz değerli ar
kadaşlarım; dış ekonomik ilişkilerin bir ülkenin, söz
gelimi Türkiye'mizin ekonomik bunalıma sürüklen
mesine imkân verebilecek başka kanalları da vardır. 
Onun için benden önce konuşan değerli arkadaşı
mın sadece parasal boyutuyla bunu sınırlamasında 
da bir eksiklik bulunmaktadır. 

Değerli arkadaşlarım; ekonomik bunalımın ilmî 
tarifi vardır. Ekonomik bunalıma neden olan kon-
fonktürel nedenler vardır, strüktürel nedenler var- ) 
dır, yapısal nedenler vardır ve ekonomik bunalım- | 
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dan söz açabilmek için 'hükümetin eldeki imkânları 
en etkin bir şekilde kullanma pahasına kısa bir sü
rede çözme imkânını bulamadığı ekonomik durum
lar söz konusudur. 

Değerli arkadaşlarım; daha evvelki gün Sayın 
Cumhurbaşkanımız bu konuya değinmişlerdir. Şu 
anda Türkiye'mizde geçici, sınırlı, mevzii bir sıkın
tıyı istismar etmek isteyenlerin ortaya çıktığını görü
yoruz. Gündem dışı bir konuşma yapan değerli bir 
başka arkadaşım da onun bir başka yönünü belirtti. 
Onun için, ekonomik bunalımın çok titizlikle, netlik
le ve tam olarak tanımlanmasında büyük bir zorun
luluk vardır. Çünkü yarın, bugün çok yetenekli, çok 
iyi niyetli bir hükümet işbaşındadır, bunun kötü kul
lanılmasına gitmeyecektir; ama daha sonraları bu
nun istismara açık halde olduğu, ki tanımlama ya
pılmazsa bu keyfî yorumlara sebep teşkil edebilir. 

Sözgelimi bugün Türkiye^de üçbuçuk milyon iş
siz vardır, üçbuçuk milyon kişinin üretime bir birim 
katkıda bulunmadığı bir yerde, pekâlâ bu ekonomik 
bunalımlardır tarzında yorumlanamaz mı; yorumlan
sa ve onun sonucu olarak olağanüstü yönetime gi
dilirse ne olacaktır?.. Size daha başka örnekler de 
almak mümkün; ama ekonomik bunalıma açıklık 
getirmek, netlik getirmekte zannediyorum ki, bu Yö
netimin başarısı bakımından da zaruret vardır, bu 
konunun her türlü suiistimalini önlemek bakımından 
da yarar vardır, isabet vardır. 

Yüce takdirlerinize saygılarımla arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Hamitoğul-

ları. 
Sayın Komisyon, bu yeni madde teklifi ile ilgili 

önerge üzerindeki görüşünüzü rica ediyorum. 
MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 

KOM1YONU BAŞKANVEKİLİ A. ASIM İĞNE
CİLER— Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 

Önergenin içeriğini Komisyon olarak, sizler gibi 
dikkatle dinledik, ©ir defa Sayın önerge sahibi 
öney'in Önergesindeki tanımların bile yapılamamış 
olduğunu görmekteyiz; bu bize göre haklı bir maze
ret. Çünkü deniyor ki, (Tabiî afetlerde) «Büyük yan
gın, sel...» Büyük... Yani ne kadar olursa büyük 
olur, ne kadar olursa küçük olur; bugünün şart
ları nedir?.. Bu Olağanüstü Hal Kanunu Sayın Mec
lisçe kabul edildikten sonra hemen yürürlüğe gire
cek bir kanun değildir; ne zaman uygulanacaktır, 
hangi şartlarda uygulanacaktır?.. Şartları daha elve
rişli olan bölgelerde olağanüstü hal ilan etmeden 
bunların tedbirleri belki düşünülebilir, diğer bölge-
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terde başka (tedbîrler olabilir. Bunların; toprak kay
ması... Bunun tarifi, ebadı, vüsati, tehlikesi, Türkiye 
sathında yaptığı etkisini ölçmek çok zordur. 

•Sonra ikinci olarak, «Tabiî tehlikeli salgın has
talıklar» demiş, burada hiçbir tanım getirmemiş Sa
yın önerge sahibi. «İnsan hayatını ciddî şekilde teh
dit ederdk süratle yayılan ve büyük ölçüde ölümle 
sonuçlanan hastalıklar» demiş. Şimdi, tabiî bir hü
kümet böyle bir olağanüstü, buna müsteniden çıka
racağı olağanüstü kanununun; elbette ki ilim adam
ları tarafından, uygulamacılar tarafından raporlarıy
la, lüzum görülmesiyle, icap ederse üniversitenin mü
talaasını alarak süratle yapacaktır. Sonra, düşünü
nüz bir şap hastalığı, bir at vebası; bunlar vardır, 
bunların şartları vardır, her 'türlü şeyler vardır. Bu 
itibarla bu da zordur. 

Sonra hem önerge sahibi sayın ekonomist arka
daşım hem de önergeyi destekleyen ikinci sayın eko
nomist arkadaşım kendi aralarında bile bu tanımda 
ihtilafa düştüler haklı olarak : Bu ekonomik bunaltım 
sadece dış kaynaklı olamaz. Çünkü Sayın Öney ge
nel olarak dünya ekonomisindeki ve para sistemin
deki dalgalanmaları esas olarak almış, Sayın Hamıit-
oğulları da haklı olarak sadece tek sebep bu değildir 
diyor. 

Şu kısa izahatımdan da görülüyor ki, bunların 
tanımını yapmak son derece tehlikelidir ve de gerek
sizdir. Tanım yaptığımız zaman, herhangi birinin bu 
defa böyle bir hal olduğu zaman, hükümetler kendi 
imkânlarıyla, olağanüstü hale müracaat etmeden ted
bir alabileoek durumlarda dahi birisi çıkacak, «Ka
nundaki tanım yerine gelmiştir; olağanüstü hal ilan 
et» diyecek. Böyle bir sıkıntılı durumu da kendi ken
dine yaratmamak iktiza eder. Bu itibarla burada da
hi tanımı haklı olarak yapılamayan böyle bir şeyi 
tehlikeli buluyoruz. Sonra, gelecek hükümetleri hep 
böyle kötü niyetli olarak (Başta Sayın Cumhurbaş
kanlarını, bakanlar kurullarını) tanımlamak son de
rece yanlış olur. Bizi çok tehlikeli, inanmadığımız 
yollara sevk eder olağanüstü halin ilanı. Hatta bilfarz 
kızıl hastalığı, şap hastalığı, at vebası gibi konular
da dahi ilan etmek bir hükümetin arzu edebileceği 
bir şey olmasa gerektir. 

Takdiri Yüce Meclisinize sunuyorum; buna katı
lamayacağımızı üzülerek arz ediyorum. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın İğneciler. 
Sayın Ablum?.. 
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İÇİŞLERİ BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ BAHAT-
TİN ABLUM — Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Değerli üyeler; yeni madde teklifi 
ile ilgili önergeyi dikkate alınmak üzere oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Önergenin dikkate alınması kabul edilmemiştir. 

3 üncü maddeyi okutuyorum. 
Olağanüstü hallin ilanı 

MADDE 3. — Cumhurbaşkanının başkanlığında 
toplanan Bakanlar Kurulu : 

1. Tabiî afet, tehlikeli salgın hastalıklar veya 
ağır ekonomik bunalım hallerinden birinin veya bir
den fazlasının görülmesi durumunda; 

2. Anayasa ile kurulun hür demokrasi düzenini 
veya temel hak ve hürriyetleri ortadan kaldırmaya 
yönelik yaygın şiddet hareketlerine ait ciddî belir
tilerin ortaya çıkması veya şiddet olayları sebebiyle 
kamu düzeninin ciddî şekilde bozulması halinde, Mil
lî Güvenlik Kurulunun görüşünü de aldıktan sonra; 

Yurdun bir veya birden fazla bölgesinde veya 
bütününde altı ayı geçmemek üzere olağanüstü hal 
ilan edebi/lir. 

Olağanüstü halin ilanına karar verilmesi duru
munda, bu karar Resmî Gazetede yayımlanır ve he
men Türkiye Büyük Millet Meclisinin onayına su
nulur. Türkiye Büyük Millet Meclisi tatilde ise der
hal toplantıya çağırılır. Meclis, olağanüstü hal süre
sini değiştirebilir. Bakanlar Kurulunun istemi üzeri
ne, her defasında dört ayı geçmemek üzere, süreyi 
uzatabilir veya olağanüstü hali kaldırabilir. 

Olağanüstü hal kararının hangi sebeplerle alın
dığı, bölgesi ve süresi, Türkiye Radyo ve Televizyo-
nuyla ve Bakamlar Kurulunca gerekli görülen haller
de diğer araçlarla ilan edilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üyemiz var mı? 

AKİF ERGİNAY — Söz istiyorum. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Erginay. 

AKİF ERGİNAY — Sayın Başkan, değerli ar
kadaşlar; biraz evvel verilmiş bir önergenin redde
dilmiş olmasına rağmen, herhangi bir ileriye matuf 
düşünceyi bertaraf etmek üzere, ilmî bakımdan bu 
maddede geçen deyimlerin tanımından çok belki 
bunların belirlenmesi anlamında, yine Hükümete bir 
yönetmelik veya bir tüzük anlamında yetki vermek
te fayda var. 

Bakanlar Kurulu toplandığı zaman bilindiği gibi 
bazan kamuoyu basın yoluyla gayet heyecanla bir du-
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ruma getirilebilir. Bir yerde küçük bir hadise ol- I 
muştur «Batıyor memleket» diye yazar, bir yerde I 
iktisadî anlamda bir bunalım olmuştur, diyelim ora- I 
da bir iki gün ekmek çıkmamıştır, «Bütün memleket I 
açlıktan kınlıyor» diye yazar. I 

Şimdi böyle bir durumu Bakanlar Kurulu ka- I 
muoyunun etkisi alltında değerlendirecektir; ama ben I 
isterdim ki, Bakanlar Kurulu, Hükümetin vazifesini I 
yaparken bu sahalarda yetkili kılınabilecek birtakım I 
organlar bu hususta mütalaa versinler. Mesela ikti- I 
sadî bunalım hususunu, bunu kim iyi bilecektir? I 
Endekslerine göre, objektil ölçülerine göre diyelim I 
ki, Devlet Rlanlama Teşkilatı. Afetler konusunda I 
kim bunun böyle bir olağanüstü hal halini aldığını I 
belirleyebilecektir? imar ve iskân Bakanlığına bağlı I 
belki bir müşavere heyeti. Sağlık sahasında kim bu- I 
nu yapabilecektir? Sağlık Şûrası. Bu, hem memleketi I 
tatmin eder, hem de Bakanlar Kurulunun kendi ka- I 
rarı bakımından da bir mesnet olur. «Bakanlar Ku- I 
rulu karar verir» diyeceksiniz. Evet, Cumhurbaşka- I 
nının başkanlığında... Ondan kimse ne şüphe edebi- I 
lir, ne de etmesinde bir fayda vardır; çünkü lüzum I 
yok. Her şeyden önce, ben burada sık sık söylerim; I 
«istikbale muzaf idareye şimdiden itimat edelim.» I 
derim; ama Sayın Sözcünün bir lafı iie, biraz bu hu- I 
susta gocunmak isterim. Yani ileride hükümetler böy- I 
le yapacaktır diye düşünmesinler, görüşüne cevaben I 
söylüyorum, yok öyle bir şey düşünmüyoruz; ama as- I 
lında kendilerine, hakikaten kendilerinin de inana
cakları birtakım raporlar verilmesini sağlamak ba- I 
kurundan herhalde bu maddede, ileride bu hususla- I 
rın tespiti bakımından bir yönetmelik hazırlanır şek- I 
linde veya ileriki bir maddede konmasında bence I 
fayda var. önerge vermedim; fakat objektif olarak, I 
hakikaten Bakanlar Kurulunu da kendi sorumlulu
ğundan kısmen kurtarmak için ve ciddî bir neticeye I 
varabilmek için memleket anlamında, her halde yet- I 
kili birtakım organların, komisyonların, teşkilatların I 
bu husustaki ön mütalaasını alabilmesi gayet faydalı I 
olur. Eğer Komisyon bu noktayı kabul buyurursa I 
zannediyorum ileriki maddelerde bir önerge veya bu- I 
na mümasil bir düzenleme ile, tedvin ile bu açıklık I 
da kapanmış olur. I 

Çok çok teşekkür eder, saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekür ederim Sayın Erginay. I 

Efendim, dikkatimizden kaçan bir konu olmuş; I 
Sayın Uğur'un bir önergesi var. Üzerinde, «3 üncü I 
madde ile ligili» notunu gördüğüm için ben onu 3 | 
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üncü madde okunduktan ve üzerinde görüşüldükten 
sonra önergeyi okutup değerlendirmeyi yapacaktım; 
fakat bu önerge şu hususu ihtiva ediyor : 3 üncü 
madde, görüşülmeden 4 üncü madde olması, 3 üncü 
madde yerine de bir tanımlar maddesi konması ile 
ilgili bir önerge. Gerçi demin tanımlarla ilgili bir mad
de teklif edildi, reddedildi; ama buna rağmen Sayın 
Uğur arzu ediyorlarsa önergeleri için bir kısa açık
lama yaparlar, ondan sonra 3 üncü maddeye devam 
ederiz. 

Bu madde okunmadan evvel bu önergeyi değer
lendirmek gerekiyordu. Sayın Uğur, özür dilerim. 
Üzerindeki işarete göre biz yanıldık. 

Buyurun Sayın Uğur. 

HİDAYET UĞUR — istirham ederim. 
Sayın Başkan, sayın üyeler; bir ortamda değişik

likler ve etkin tedbirler alınmasında gaye noktaları
nın çok büyük önemi taşıdığı bilinir. Bu noktaya ge
linmeden veya geçirdikten sonra alınacak tedbir ve 
tertipler etkisini yitireceği gibi başarısızlıkla sonuç
lanır. Bilindiği gibi bu stratejik bir esastır. Bu gaye 
noktalarının seçiminde tariflere, yani tanımlara uyum 
ve tam değerlendirme önemlidir. Diğer bir tabirle, 
değerlendirmede tanımlar esası verirler. 

Tasarıda olağanüstü hal ilanını gerektiren durum
lar sayılırken bunların başlangıç veya etki sınırları
nın saptanması gereklidir. Tabiî afetler, mal ve can 
kaybına veya her ikisine de neden olabilecek dep
rem, su baskını, yangın, kasırga gibi doğa olayları
dır. Bir toprak kayması ihtimali tabiî afete dahil edi
lecekse bunu belirleyecek esaslar, yetki ve sorumlu
lukların da tespiti gerekir. Tehlikeli salgın hastalık
lar ilmî verilere bağlıdır. Bunlar tarif edilebilirler. 

Ağır ekonomik bunalıma gelince, böyle bir bu
nalımın, hangi kriterlerin oluşması ile kabul edilece
ğinin belirlenmesine ihtiyaç vardır. Burada tabiî ki, 
asgarî sınırlardan bahsediyorum. Çeşitli çevrelerin 
çeşitli değerlendirmelerine neden olmayacak bîr ta
rife zaruret bulunur. Aynı şekilde olağanüstü hal ge
reğini doğuran ikinci fıkrada da şiddet hareketleri 
etkinliği içinde bir esas belirlenmelidir. Ancak bu 
esaslar dahilinde çeşitli olayların yorumlardan kaçı
nılarak değerlendirilmesi mümkün olabilir. Aksi hal
de olağanüstü haller dönemi ihtimali belirir. 

Bu önergenin reddedilmesi ve Komisyonun gö
rüşü belli olduktan sonra tekrar bu Komisyonumu
zun bu maddeyi hazırlaması üzerinde ısrar etmenin 
belki bir anlamı kalmıyor; ancak o ortamlara ulaşı
lıp ulaşılamadığının bir işareti olmak üzere asgarî sı-
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nırların belirlenmesi, yorumların etkili olmaması ba
kımından, bir kesinlik ifade etmesi bakımından la
zımdır. Yoksa Komisyonun da haklı olarak belirtti
ği gibi her şeyi en ince teferruatına kadar tespit edip 
burada yazmaya da olanak yoktur. 

Bu bakımdan bu tanımların Komisyonca tekrar 
incelenmesinde ve bu gaye noktalarına, oluşumlara 
olanak sağlayan sınırların kabil ise tanımlar mad
desi olarak belirlenmesinde fayda mülahaza ederim. 

Saygılarla arz ederim efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Uğur. 
Sayın Uğur'un bu önergesinin lehinde, aleyhin

de söz isteyen sayın üye?.. 
M. FEVZİ UYGUNER — Aleyhte. 

BAŞKAN — Sayın Uyguner, aleyhte, buyurun 
efendim. 

M. FEVZİ UYGUNER — Sayın Başkan, değerli 
arkadaşlarım; 

Sayın Uğur'un önergesini dikkatle dinledik ve bu
nun biraz evvel reddedilmiş olan Sayın Öney'in öner
gesine çok benzer bir tarzda kaleme alınmış olduğu
nu tespit ettim. 

Burada olağanüstü hal ilanı öyle Hükümetçe ha
fife alınacak yahutta rastgele zamanlarda işine gel
diği gibi olağanüstü hal ilan edilecek bir durum mev
cut değil. Olağanüstü hal ilanı için çok ciddî sebep
lerin bulunması lazım. Bunun için önce Anayasaya 
birtakım kriterler getirilmiştir, birtakım hükümler 
getirilmiştir. Daha sonra da bu Kanuna birtakım hü
kümler konulmuştur. Olağanüstü hal ilanı çok ciddî 
bir mesele olduğu için, bazı şartlar da getirilmiştir. 

Hükümet tek başına kendiliğinden olağanüstü hal 
ilan edip uygulamaya koyacak durumda değildir. 
Mümkün değil; çünkü ikinci fıkrada, ikinci bentte 
önce Millî Güvenlik Kurulunun görüşünü alacak bir 
defa, orada muhakkak ki iş bütün uzmanların işti
rakiyle, uzmanların verdiği raporlarla salgın hasta
lık var ımi'diT yok mudur, tehlikeli mildir değil midir, 
ekonomik bunalım var mıdır yok mudur, burulara 
yapılan incelemelerden elide edilen raporlar ve uz
manların da daveti suretiyle orada enine boyuna in-
oeienecek, 'bir defa Milllî Güvenlik Kurulundan bir 
gförüş alınacaktır. 

Daha (sonra bununla da bitmiyor, Meclise geti
rilecektir mesele. Tıpkı sıkıyönetimde olduğu gibi, 
Hükümet olağanüstü Ihal ilan ettiği takdirde, bu ka
rarı Resmî Gazetede yayınlayacak son fıkra hükmü
me göre ve hemen Türkiye Büyük MiıMSet Meclisinin 
onayıma sunmak mecburiyetinde ve bunun tartışma-

olaiğanüsltü hal, Anayasada ve bu uygulama kanu
nunda yazılı tsebepiere doyanmıyorsa, keyfî sebepler-
lle veya ciddî ıdlm&yan bazı endişelerle alınmışsa, o 
takdirde Meclis derhal onaylamayacaktır olağanüstü 
haÜ kararını ve dolayısıyla yürürlüğe de konmaya^ 
çaktır veya hemen yürürlükten kalkmış olacaktır; 
yani 'bu kadar baraj getirilmişken, emniyet supabı 
teşkil edecek birtakım hükümler varken, daha da 
aşırı endişelere kapılîmak hana göre yersizdir. Çünkü, 
Sıkıyönetim Kanununda da böyle .tariflere girişllme-
mişltİr. Sıkıyönetim Kanunu daha ciddî sebeplerin 
vukuu hallinde, bulunması halinde ve daha ağır bir 
rejim getirmek suretiyle ilan edilen bir haldir. Du
rum böyle olunca çoik daha ciddî, çok daha ağır 
neticeler tevlit eden Sıkıyönetim Kanununda da bu 
kabil (tariflere giriışîlmekten kaçınılımıiiştıır. Onda şart
lar ilan edilmiş, «Şu, şu şartlarda sıkıyönetim ilan 
edilir» denmiştir ve «bu hemen 'Meclisin 'onayına su
nulur» denmiştir, Mecliste bunun münakaşası yapı
lır, gerekli sekilide; yani buradaki duruma göre ele 
alınır, bültün şeyler ortaya konur ve bir karara varı
lır. 

Bu bakımdan ben fazla bir endişeye yer olma
dığı kanısındayım. Bu bakımdan önergenin aleyhin-
deyim. Yüce Heyetin takdirlerine saygıyla arz ede
rim. 

'BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Uyguner. 
İBRAHİM ŞENOCAK — Önergenin lehinde ko

nuşacağım. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Şenocak. 

İBRAHİM ŞENOCAK — Sayım Başkan, değerli 
üyeler; 

Benden evvel aleyhte konuşan sayın konuşmacı
nın fikirlerine hak vermemek mümkün değil. Haki
katen evvela Hükümet enine boyuna bunu (tartışa
cak, görüşecek; ondan sonra lan edildikten sonra 
tekrardan Meclislere gelecek, Meclis ilan edilmiş ol
masına raığmen tekrar bunu kaldırabilecek. Bunlar ta
mamen doğru. 

Yalnız, her konuda karara varabiHmıek içim bazı 
ölçülere ihtiyaç var. «Bugün taarruz şu şekilde ya
pıta"» dendiği zaman, hangi haillerde taarruz edebi
lir bir birlik, onun elastiki bazı kriterleri vardır, as
garî ve azamî hadleri. Bunları eğer baştan bir tanım
lama ile tayin edemezseniiz, Hükümet de kararlarım
da yanılabilir, Meclis de yanılabilir. 

Başımızdan igeçen vakalar çoktur. Beni bir akşam 
Sıkıyönetim Komutamı olarak tayin ettiler. Diyarba
kır'a, denetlemedeydim döndüm, ertesi gün Meclis 
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toplamdı, sıkıyönetimin Alanına gerdk yok karan m 
verdi. Berdketki ben fazla heyecana kapılıp tebliğle
rim!! yayınllaımadiım. Bunun gibi, demek ki, Hükümet 
heyecana kapılımış, bu sıkıyönetim 'ilanında acele et-
•rniisjti, Meclis bunu kaldırdı. 

Bunun .tersti, Kahramanmaraş olaylarında yine 
göreviydim. Orada bir an evvel sıkıyönetimi'n i'lanı 
gerekiyor, zamanın Hükümeti geç 'kaildi ve malum 
olan vakalar öldü. 

Asılında doğrudur. 'Hükümetin karar vermesi; fa
kat hangi esaslara göre karar verilecekse önüımüze 
bazı ıdoneler getirillecektir, asgarî hudutu şu, azamî 
hudutu bu. Bunu böyle bir kanunda açıklamak müm
kün değildir, doğrudur; fakat hiç olmazsa bir yö-
neitimeîîğe altıf yaparak, Sıkıyönetim Kanunu ile il
gili, olağanüstü haillerim 'kısaca tariflerini yaıpan bir 
yönetmeliğe atıf yapıilmasının yararlı olduğu kanı
sındayım. Kanunda ıtabiî bu Ikadar açıklığa gütmek 
mümkün değildir; ancak bir madde hailinde «ISıkıyö-
ndtim haline sdbep ölaca!k nedenlerin tespiti bir yö
netmelikle yapılır» diye bir kısım 'eklenirse, kanım
ca faydalı olur, 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Şenocak. 
MAHMUT AKKILIÇ — Sayın Başkan, bu ko

nuyla ilgili bir açıklama yapmama müsaade eder mi
siniz?.. 

BAŞKAN — Hangi konuda?.. 
MAHMUT AKKILIÇ — Bu salgın hastalıklar 

konusunda; 
BAŞKAN — Buyurun. 
MAHMUT AKKILIÇ — Sayın Başkan, her ne 

kadar Sayın Sözcü İğneciler değindlerce de çok ar
kadaşımız haklı olarak ısallgın hastalıklar deyince in
san hastalıklarını anılıyor; ama .Sayın İğneciler birkaç 
'tanesine değindi. Bir keresinde ben burada Türkiye' 
yi tehdit etmekte olan isıığıır vebasından bahsetmiştim. 
Gerçekten çok önemli ve Türkiye'de bir harp kadar 
tehlike yaratacak bir ha'slta'lık olduğu için Anayasaya 
bu ibarenin Ifconımalsı için beriiım ve arkadaşım Akde-
mir'in 'imzasıyla verilen önerge üzerine bu konuş-
mayı yapmıştım. Haltta orada tehlikeli insan ve hay
van ısallgın haisltallıkları deyimini ıkullanmıiştıik, yalnız 
Anayasa Komisyonu «Tehlikeli hastalıklar kalsın» 
demlişlerdj. Ben de o zaman pekiyi demıişitim; ama; 
şimdi bu Anayasaya girmeyebilir; fakat Kanuna gi
rebilir. Eğer 'Komisyon katılırsa burada tasrihinde 
multtaka yarar vardır. O zaman acaba yalnız insan 

hasıtalııkları mı yotea hayvan hastalıklarını kapsıyor 
mu diye düşünceler ortadan kalkmış olur. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ©derim. 
Buyurun Sayın İğneciler. 
MÎLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 

KOMİSYONU BAŞKAN VEKİLİ A. ASIM İĞNE
CİLER — Sayın Başkan,değerfli arkadaşılarım; 

Konuşmalardan anılıyoruz ki, Hüfcüm'dtlerin ba
zen olağanüstü hal ilan etmede geç kalacağı, tered
düt edeceği ve çok zaman da gereksiz yerde bunu 
bir fırsat bilerek ufak tefdk hadiseleri, olağanüstü hal 
Ulan etme yoluna gidecekleri endişesi var gibi geli
yor bize. 

Aslında demin de izahına çalıştım. Bir hüküme
tin mlümlkün merltdbe olağanüstü hal uygulamasına 
geçmeden, kendi azamî 'İmkânları içinde, 'olanakları 
içinde bunun önüne geçmek (isifceyeedktiır. 

Basit bir köy yanığınım, bir kaç köyde tahribat 
yapan b'ir zelzeleyi, ufak bazı hastalıkları vesile it
tihaz ederek hiçbir hükümet Olağanüsltü Hal Kanu
nu uygulamasına 'geçemez. Çünkü, Türkiye'nin dışa
rıdaki menfaatleri, haltta dış ülkelere gönderilen bir 
ticaret heyetinün bir müzakere yapılmakta olan o sa1-
altte duyulması bile o hükümetin menfaatlerini, dola
yısıyla Türkiye'nin menfaatlerini 'haleldar eder. Bu 
itibarla olağanüstü had ilan etmek öyle basit bir ha
dise 'değildir. 

Tarifler her zaman bizi çıkmaza 'sokabilir. Hiç
bir tarif, hele böyle bir kanunda eksiksiiz olamaz, 
eksik olmaya mahkûmdur. 

ıBu Kanun, mormall bir kanun değildir. Demin Sa
yın Uyguner arkadaşımız ifade ettiler, Sıkıyönetim 
Kanununda herhangi bir tarife gitmek mümkün mü
dür?.. Değldir. Bunda da değildir. Sivil bir sıkıyö-
ndtimdir ve her zaman kullanılacak bir kanun da de
ğildir. Gönül ilster ki, uzun müddet fcullanııîlmasın, 
haltta hiç 'ihtiyacımız olmasın. 

Bu itibarla istirhamı ediyorum bu Kanunun bü
tünlüğüne dokunmayalım, Bu tarifler bizi tehlikeli 
yollara götürür. Bu şekilde iktifa edilsin . 

Teşekkür ederiz. 
BAŞKAN — Sayın Ablum, <siiz önergeye kaitıiüı-

yor musunuz?.. 
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ BAHAT-

TİN ABLUM — KaMmıyoruz efendim. 
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BAŞKAN — Sayın Uğur, demin bu konu ile il
gili bir önergeye aynı gerekçe 'ile Komisyon ve Hü
kümet katı'lmadı, Geneli Kurul da kabul ötmedi. O İti
barla önerge reddedillmıiış oldu. 

Bu 'itibarla tensip ederseniz atritrk sizin önergenizi 
tekrar 'oylama konusunda bir ikinci işleme girmeye
lim. 

HİDAYET UĞUR — Nasıl tensip ederseniz Sa
yın Baişjkajnım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Uğur. 
Sayın İğneciler, 3 üncü madde üzerinde Sayın iEr-

ginay konuşmuşlardı. Sizden cevap rica edeyim, son
ra maddeyi oylayacağımı. 

İMİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLBRt 
KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ A. ASIM İĞNE
CİLER — Efendim, ben cevabımı umumî olacak 
bütün 'konuşmacılar İçin arz ettim, ilave edecek bir 
şeyimiz yok. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
3 üncü madde !il!e ilgili soru sormak isteyen sayın 

üyemiz var HM?.. Buyurun Sayın Yankın. 
ŞERAFETTİN Y ARK İN — Say m Bakarı, mad

de üzerinde küçük bir açıklama için söz İsteyecektim; 
fakat imkân olmadığı için şiımdi onu açıkla'malk ve 
hem de Komisyona kaitılabilirler mi diye soru olarak 
arz edeceğim. 

Olalğanüsltü halin ilanı ile illgilli bu maddenin son 
fıkrasında, «Olağanüstü bal kararının hangi sebep
lerle alındığı, bölgesi ve süresi, Türkiye radyo ve te
levizyonuyla ve Balkanlar 'Kurulunca gerekli görülen 
"hallerde diğer araçlarla ilan edilir.» denilmektedir. 

Tabiatıyla olağanüstü hail 'kararı önemli bir ka
rar olduğu içıin, bunun haingi sebeplerle alındığı, böl
gesi ve süresini Türkiye radyo ve televizyonuyla açık
lanması fevkalade olumlu bir hüküm. 

Anlcalk, «Bıalkanlar Kurulunca gerekli görülen hal
lerde dilğer araçlarla...» diyor. Ben bu «diğer araçla
rı» yine muhafaza etmekle beraber, acaba bu kararın 
hangi sebeple alındığı, bölgesi ve süresinin sadece 
Türkiye radyo ve televizyonuyla değil, Resmî Gaze
tede de ilanını ve dolayısıyla fıkrayı; «Olağanüstü 
hal kararımın hangi sebeple alındığı, bölgesi ve sü
resi, (Resmî Gazete ve Türkiye radyo ve televizyonuy
la ve Bakanlar KurullUnca gerekli görülen hallerde 
düğer araçlarla fen 'edilir.» >şeklinde düzenlersek da
ha doğru, daha mükemmel bir hüküm olmaz mı? Ka-
ttılurlarsa iyi olur sanıyorum. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yarkın. 

'Buyurun Sayın İğneciler. 
MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 

KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ A. ASIM İĞNE
CİLER — Sayın Başkanım; Sayın Yarkın'ın ifade et
tikleri Resmî Gazete bunların 'içine dahildir efen
dim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın İğneciler. 
Değerli üyeliler, maddeyi oylarınıza sunuyorum : 

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

4 üncü maddeyi okutuyorum : 
Kanun Hükmünde Kararname 

IMAÖDE 4. — Olağanüsitü hal süresince, Cum-
hurbaişkanınnn başkanlıiğında toplanan Bakanlar Ku
rulu, olalğanlüstü halin gerekli kıldığı konularda ka
nun hükmünde kararnameler çıkarabilir. Bu kaıraır-
nam'eler Resmî Gazetede yayımlanır ve aynı gün Tür
kiye Büyük Millet Meclisinin onayına sunulur. 

BAŞKAN — Maldde 'üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. 

Değerli üyeler, madde ile ilgili iki önerge var, 
olartuyorum : 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Olağanüstü Ha! Kanunu Tasarısının 4 üncü mad^ 

desinin aşağıdaki şekilde düzenlenımesini arz ve tek
lif ederim. 

Saygıilarıımla. 
Turgut TAN 

«MADDE 4. — Olaığanüstü hal süresince, Cum-
hurbaışkanıının başkariluğında 'toplanan Bakanlar Ku
rulu, olağanüstü hail ilanını gerektiren nedenlerin or
tadan kandırılması amacıyla, durumun gerektirdiği 
konularda kanun hükmünde kararnameler çıkartabi
lir. Bu kararnameler Resmî Gazetede yayınlanır ve 
aynı gün Türkiye Büyük Millet Meclisinin onayına 
isunuCur. 

Kanun hükmünde kararname, yürürlük süresi be
lirtilmişse, bu sürenin bitiminde daha önce başka bir 
kanun hükmünde kararname ile kaldırılmamışsa ola
ğanüstü halin sona ermesi ile kendiliğinden yürür
lükten kalkar. Bu süre içinde yürürlükteki mevzua-, 
tın kanun hükmünde kararnameye aykırı hükümleri 
uygulanmaz.» 

Sayın Başkanlığa 
• Olağanüstü Hal Kanunu Tasarısının 4 üncü mad

desine aşağıdaki hükmün ikinci fıkra olarak eklen
mesini arz ve teklif ederim. 

Şerafettin YARKIN 
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«Kanun hükmünde kararnaımeler olağanüstü hal 
süresince yürürlükten kalMırılabilir. Kararnaimıe'lerin 
Türkiye Büyük Millet Meclisince yasa haline geçi
rilmesi sarasında, aksine hüküm konulmamışsa bu 
esas değişmez. Anlcalk, bu dorumda söz konusu ya
saların bir diğer olağanüstü hailde de uygulanıp uy
gulanmayacağına bu olağanüstü hal sırasında Cum-
hurbaşkanınıın başkanlığında (toplanan Bakanlar Ku
rulunca (karar verilir.» 

BAŞKAN — Sayın Tan buyurunuz efendim. 

TURGUT TAN — Sayın Başkanım, Danışma 
Möo'lfelıniın değeriM üyeleri; 

Dün Kanun Tasarısının tümü üzerinde yapılan 
görüşmeler .şurasında da Ikısimen belirtmeye çalıştığım 
gilbi, 4 üncü madde, Anayasamın ilgili fılkrasımın ay
nen akıtanllmasından İbarettir. Binaenaleyh, Anayasa
daki düzenlemeyi açıklığa (kavuşturacak ek ayrıntılı 
bir düzenleme olımakitan uzaktır. Dolayısıyla bu ha
liyle pek çok soruyu beraberinde getirmektedir. 

Bu sorular, dünkü konuşmamda da bsliirtıfciğim gi
bi, bu kararnamelerin ne zaman yürürlükten ikallka-
cağı, mevcut yürürlükteki mevzuatı değiştirip değiş
tiremeyeceği kanolarında özellikle topla nımafctadıir. 

Bütün bu soruları da ortadan kaldırabilmek ve 
Anayasadaki bu olağanüstü dönemlerde çıkarılan 
kanun hükmünde kararname müessesesine açıklık 
getirebilmek amacıyla bir yeni düzenleme önermiş 
bulunuyorum. Yalnız, bendim bu 'konuda iki öner
gem vardı; biri okundu, diğeri zannedersem 7 nci 
madde ile ilgili sayılıp onun için okunmadı, halbuki 
bonunlla ilgilidir. Onu da izin verirseniz beraber arz 
edeyim. 

Şimdi, Tasarıya batağım iz • zaman üç maddesin
de kanun hükmünde kararname düzenleniyor. Biri 
şimdi görüşmekte olduğumuz 4 üncü maddesi. Genel 
ölaralk Anayasadaki fıkranın tekrarı. Diğeri 7 nci 
maddede. Orada sadece «Bakanlar Kurulu» demıfe, 
aslında eksiktir; «Cumhurbaşkanıının ba'şkanllığında 
toplanan Balkanlar Kurulu» demıösi gerekirdi. Ağır 
ekonomik bunalım hallnide hangi konularda kamun 
hükmünde kararname çıkarılabileceğimi söylüyor. Bir 
de 9 oncu maddesinde sadece vatandaşlara getirilecek 
para yükümlülüğünün kanun hükmünde kararnam'e 
ile düzenleneceğini söylüyor. 

Madem ki, kanun hükmünde kararnamıeyi düzen
leyen ıgenel hüküm 4 üncü maddededir; bütün bu üç 
maddeye yayıllmış olan düzenlemeleri bir araya getir
mek ve demin değindilğim .soruların da cevabını ver

mek açısından bir kapsayıcı düzenlleme önerisinde 
bulunuyorum, önerim şu : 

Diyorum ki; «Olağanüstü hal süresince Cumhur
başkanının başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu 
(Şimdi okuyacağım kısım yenidir) olağanüstü hal 
ilanını igerek'tiren nedenlerin ortadan kaldırılması 
amacıyla...» Bir kere çıkarılacak kanun hükmünde 
kararnamelerin amacını; nasıl ki normal zamanda 
çıkarılan kanun hükmünde kararnamelerin amacı, 
kapsamı, ilkeleri belirtiliyor yetki kanununda, onun
la paralel bir biçimde burada genel olarak, madem
ki olağanüstü bir durumu ortadan kaldırmak için 
yapılmaktadır, bu nedenleri ortadan kaldırma ama
cına yönelik olarak... Zaten başka anayasalara da 
baktığımız zaman bu konuda verilen olağanüstü ka
nun hükmünde kararname çıkarma yetkileri, mese
la Fransız Anayasasının 16 nci maddesi, Yunan Ana
yasasının 48 inci maddesi, hepsi bu ifadeleri kulla
nır. Mesela Fransız Anayasasının 16 nci maddesi; 
«Normal demokratik müesseselerin olağan işler ha
le getirilmesi amacıyla...» der, hep bu amaçlar be
lirtilir. Şimdi bunu buraya yenilik olarak ekliyorum. 

Bundan sonrası 4 üncü maddedeki gibi devam 
ediyor; «Durumun gerektirdiği konularda kanun 
hükmünde kararnameler çıkartabilir. Bu kararname
ler Resmî Gazetede yayınlanır ve aynı gün Türkiye 
Büyük Millet Meclisinin onayına sunulur.» 

Şimdi bundan sonraki kısım yeni düzenleme ola
rak ortaya çıkıyor. İkinci fıkra olarak şunu söylü
yorum: «Kanun hükmünde kararname, yürürlük sü
resi belirtilmişse bu sürenin bitiminde...» Yani ola
ğanüstü dönemdeki kanun hükmünde kararname çı
karılırken eğer kanun hükmünde kararnamenin içe
risinde yürürlük süresi gösterilmişse, «İki ay süreyle 
uygulanacaktır» diye, bu yürürlük süresinin bitimin
de; yani iki ayın sonunda, belirtilmemişse; «... daha 
önce başka bir kanun hükmünde kararname ile kal-
dırilmamışsa...» Yani bugün bir kanun hükmünde 
kararname çıkardık, olağanüstü dönemdeyiz, iki ay 
sonra yine bir başka kanun hükmünde kararname 
çıkarılmak suretiyle dendi ki, «Bugün çıkarılan ka
nun hükmünde kararname yürürlükten kaldırılmış
tır...» Bu da yapılmamışsa; yani bir başka kanun 
hükmünde kararname ile yürürlükten kaldırılmamış-
sa bu takdirde genel kural «... olağanüstü halin sona 
ermesiyle kanun hükmünde kararname kendiliğin
den yürürlükten kalkar.» Yani bütün bu açıklıklar 
yoksa eğer, bu takdirde olağanüstü hal sona erdiği 
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zaman o olağanüstü 'kanun hükmünde kararnamede s 
kendiliğinden yürürlükten kalkacaktır. 

Şimdi 'bir başka sorunun ceva'bını verecek düzen- j 
lemeyi ekliyorum; «Bu süre içinde...» Yani olağanüs
tü kanun hükmünde kararnamenin yürürlükte kal
dığı süre içerisinde; «... yürürlükteki mevzuatın ka
nun hükmünde kararnameye aykırı hükümleri uygu
lanmaz.» Yani biz olağanüstü kanun hükmünde bir 
kararname çıkardık, öyle bir düzenleme getirdi'k ki, 
diyelim ki; Devlet İhale Kanununun yürürlükte bu-
lunan 56 ncı maddesine aykın; yani oradaki hüküm
le çelişen bir düzenleme. Demiyoruz ki, iki ay süre 
ile yürürlükte kalacak olan bu olağanüstü kanun hük-
müride kararname Devlet İhale Kanununun bu 56 
ncı maddesini yürürlükten kaldırmıştır... Hayır, o 
duracak yürürlükte; ama olağanüstü kanun hükmün
de kararnamenin hükmü uygulanacak iki ay süreyle. 
O bittikten sonra; yani normal düzene geçildikten 
sonra zaten yürürlükteki mevzuatın hükmü; yani 
Devlet İhale Kanununun hükmü normal şekilde yü
rürlüğünü sürdürecek. 

İşte bütün bu sorulara cevap vermek amacıyla bu 
düzenlemeyi getirdim. 

Yalnız, okunmayan... 
BAŞKAN — Evet onu bulduk şimdi, onun üze

rinde de konuşabilirsiniz; 7 nc'i maddenin birinci fık
rasının 4 üncü maddeye eklenmesi. 

Buyurun efendim. 
TURGUT TAN — Şimdi efendim; bu düzenle- • 

meyi yaparken önergem bundan ibaret. Yalnız öner
gemin tamam olması açısından benim kanaatimce 
ikinci bir önerge verdim; fakat tek önerge vermeyi-
şimin nedeni bu" önergenin kabulünü tehlikeye sok
mamak içindir, hu daha hafif olduğu için belki ka
bule (daha şayandır diye bunu verdim. 

Bir de bana göre esas tamam olması bakımın
dan 7 ncı maddenin birinci fıkrasında diyor ki; 
«Ağır ekonomik bunalım sebebiyle olağanüstü halin 
ilanı durumunda, ekonominin düzenlenmesi ve iyi
leştirilmesi amacı ile mal, sermaye ve hizmet piyasa
larını 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 hük
münde 'kararname çıkartılabilir.» Yani, «Cumhur
başkanının başkanlığındaki Bakanlar Kurulunca çı
kartılabilir.» demek lazım, eksik. 

Şimdi, bu fıkrada aslında genel olarak olağanüstü 
hallerdeki kanun hükmünde kararnamenin hukukî 

rejimiyle ilgilidir. Binaenaleyh, ben bu fıkrayı da bu
radan çıkarıyorum, demin size okuduğum iki fıkra
lık yeni maddenin iki fıkrasının arasına ikinci fıkra 
olarak ve yeniden düzenlemeye tabi tutarak sokuyo
rum. Diyorum ki; «Ağır ekonomik bunalım nede
niyle ilan edilen olağanüstü hal süresince para, ser
maye, mal ve hizmet piyasalarını düzenlemek ama
cıyla vergi, para, kredi, kira, ücret ve fiyat politika
larıyla, çalışma hayatına ilişkin tedbirlerle...» 9 uncu 
maddede yine bir ifade var, onu da yine buraya alı
yorum kanun hükmünde kararnameyle ilgili; «...ola
ğanüstü hallerde uygulanacak para ve mal yükümlü
lükleri de kanun hükmünde kararnamelerle düzenle
nebilir.» Bu ifadeyi de ikinci fıkra olarak yazıyorum. 
Bu şekilde 4 üncü maidde Olağanüstü Hal Kanunu 
içerisindeki kanun hükmünde kararnamelerin genel 
bir rejimini toptan düzenlemiş olmaktadır. 

Tabiî bilmiyorum şu anda inceleyip Sayın Komis
yon katılıyorum, katılamıyorum, şeklinde bir cevap 
verebilecekler mi? Ama bence en uygun olanı zan
nedersem bu konuda benimkinden değişik bir öner
ge daha var kanun hükmünde kararnamelerle ilgili 
olarak, o önerge de görüşüldükten sonra maddeyi 
geri çekip düzenlerse Komisyon, çok daha isabetli 
bir yol izlemiş olur. 

Teşekkür ederim, saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tan. 

Sayın Tan'ın iki önergesi üzerinde lehte, aleyhte 
söz isteyen sayın üye?.. Sayın Gölcüklü buyurun 
efendim. 

FEYYAZ GÖLCÜKLÜ — Sayın Başkanım, de
ğerli arkadaşlarım; 

Kıymetli Arkadaşımız Tan'ın önergesi bir hüküm 
değişikliği getirmiyor; yani bu bakımdan Komis
yonun kabulüne mazhar olacağını tahmin ediyorum. 

Önergenin üstünlüğü Komisyondan gelen metne 
nazaran, hukukî gerçeğe, hukukî forma daha uygun 
bulunduğu hususu. Önerge sahibi arkadaşımız söy
ledi; bazı boşluklar, boşluklar değil de genel hü
kümden doğan bazı sorulara cevap getiriyorum, 
dedi; o husus çok doğru. 

Şöyle ki, hepiniz muhakkak benden daha iyi bi
lirsiniz, hukuk normları içinde bir hiyerarşi mev
cuttur. Bütün hukukî normlar, hukuk kuralları so
yut kurallardır gerçekte; fakat bu normlar hiyerar
şisinde en üst kademede bulunan Anayasa en soyut 
hükmü içerir, kanun, tüzük, yönetmelik, tamim ve
saire, aşağıya inildikçe bunlar bir ölçüde somutla-
şır. 



Danışma Meclisi B : 152 25 . 8 . 1983 O : 1 

Bu'güne kadar görüşmüş bulunduğumuz tasarı
larda benim dikkatimi çeken bir husus, Anayasa hü
kümlerinin; mesela, Dernekler Kanununda öyle ol
du, Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Hakkındaki Ka
nunda öyle oldu; Anayasa hükümlerinin bu alt ka
nunlarda 'olduğu gibi tekrar edilmiş bulunması... 
'Bunlar fazla yarar sağlamayacaklardır. Hiyerarşide 
bir kademe aşağıya indiğimiz zaman soyut hükmü 
daha az soyut kılarız, soyut hükmün çıkardığı soru
lara alt hiyerarşideki normla cevap vermeye çalışı
rız. İşte Sayın Tan arkadaşımızın önergesi bu bakım
dan hukukî duruma,, hukuk gerçeği dediğimiz du
ruma çok daha uygun düşüyor. 

İkinci husus; yine bir metot meselesidir, teknik 
ve sistem meselesidir. Kanun hükmündeki kararna
melere ilişkin meseleleri bir kaç ayrı maddeye ser
piştirmiş olmaktan kurtarıp, bir ma'ddede topluyor. 
Bu bakımdan da isabetlidir. 

Yalnız önergede yanlış anlamadıysam b'ir yazım 
tashihine gerek olacak, 7 nci maddeden 4 üncü mad
deye naklettiği hükümde zannedersem; «Süresi be
lirtilmemişse, başka bir kanun hükmünde kararna
me ile yürürlükten kaldırılmamışisa» deniliyor. İki 
tane «sa» yerine iki cümleyi birleştirerekten; «'Süresi 
'belirtilmemiş ve başka bir kanun hükmündeki karar
nameyle yürürlükten 'kaldırılmamış ise» deyip cüm
leyi daha akıcı bir hale getirmek uygun olur sanı
yorum. 

Konuşmamın başında da söylediğim gibi, bir hü
küm değişikliği niteliğinde değildir; fakat bir sistem, 
bir anlayış 'şeklindedir. Komisyonumuzun kabulüne 
mazhar olacağını umuyorum. 

Saygılar sunar, teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gölcüklü. 
Evet Sayın İğneciler... 

MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONU BAŞKANVOKİLİ ABDULLAH 
ASIM İĞNECİLER — Sayın Başkan, değerli ar
kadaşlarım; 

Dikkate alınmak üzere Komisyonumuz bu öne
riye katılıyor; oylandığı takdirde 'gereğini yapacağız. 

BAŞKAN — Evet. 
Hükümet de aynı gjörüşteler. 

Kesin oylanmasını istemiyorsunuz, dikkate alın
mak üzere?.. 

MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLE
Rİ KOMİSYONU BAŞKANVEKİLÎ ABDULLAH 
ASIM İĞNECİLER — Evet efendim. 

BAŞKAN — Evet, her iki önergenin de dikkate 
alınmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Sayın Yarkın zatıâliniz kendi önergeniz üzerinde 
konuşmak üzere buyurun. 

ŞERAFETTIN YARKIN — Sayın Başkan, Da
nışma Meclisinin sayın üyeleri; 

Önce kanun hükmünde kararnameler çıkarma 
yetkisi Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Ba
kanlar Kuruluna verilebilen bir yetkidir; Anayasa
nın 91 inci maddesine göre ve bu yetkinin nasıl ve
rileceği, yetki kanunlarının ne gibi hükümler kapsa
yacağını bu madde belirtmektedir. Ancak 91 inci 
maddenin 5 inci fıkrasında «Sıkıyönetim ve olağan
üstü hallerde Cumhurbaşkanının başkanlığında top
lanan Bakanlar Kurulunun kanun hükmünde karar
name çıkarmasına ilişkin hükümler saklıdır» denil
mek suretiyle sanıyorum olağanüstü hal sırasında 
ayrıca bir yetki kanunu çikarilmaya gerek olmadan 
kanun hükmünde kararnameler çıkarılabilecektir. 
Kaldı ki, 121 inci madde de esasen belki bu şeyi 
içermektedir. Demek oluyor ki, olağanüstü halin 
ilanı otomatikman yetkiyi Bakanlar Kuruluna ver
miş ölüyor. 

Ancak, kanun hükmünde kararnamelerle ilgili 4 
üncü madde, Sayın Tan'ın da belirttiği gibi, 121 inci 
maddenin son fıkrasındaki hükmü aynen içeriyor, bir 
başka hüküm getirmiyor. Sayın Komisyon ve Hü
kümet bu konuda son derece olumlu bir hareketle 
bu önergeyi benimsediler ve tabiatıyla ona göre yeni 
bir madde düzenleneceği anlaşılıyor. Gerçekten mad
deye baktığımız zaman hemen aynı tereddütler ha
tıra geliyor. Olağanüstü halde çıkarılan kanun hük
münde kararnameler ne kadar süre yürürlükte kala
cak?.. Yürürlükteki yasa hükümlerini değiştirecek ve 
o değişiklikler sadece olağanüstü hal süresi sona erin
ceye kadar mı geçerli olacak, yoksa olağanüstü hal 
bittikten sonra 'da geçerliliği devam edecek mi veya 
her ikisi de ayrı ayrı veya beraberce mümkün ola
bilecek mi?.. Bütün bunlar hatıra gelen şeyler. 

Ben onerigemde üç hususu belirtmiş oluyorum : 
Bunlardan birincisi; evvela ilke olarak diyorum 

ki, «Kanun hükmünde kararnameler olağanüstü hal 
süresince yürürlükte kalabiliı». Bu ilkesi bu işin. Ta
mamen ilkesi ve süre bitince tabiatıyla uygulanma
ması gerekeceğini de belirtiyoruz. Ancak, kanun hük
münde kararnameler Türkiye Büyük Millet Meclisi
ne verildiği zaman yasa haline getirilirken Türkiye 
Büyük Millet Meclisi kanun hükmünde kararname-

— 796 — 



Danışma Meclisi B : 1! 

lerin hem olağanüstü hal sırasında, hem de olağan
üstü hal 'bitiminden sonra da yürürlükte kalmasını 
yasa haline getirirken içerebilir, ya tümüyle ya bazı 
'hükümleri bakımından; çünkü kanun hükmünde 
'kararnameler olağanüstü hal sırasında gereken ola
ğanüstü tedbirlerin alınmasını belirtebileceği gibi, 
normal dönemde işleyebilecek, işlemesi gerekecek bir 
hükmü de getirmiş olabilirler veya bir kanunun bir 
'hükmünü normal dönemde de işlemesi gerekecek şe
kilde değiştirmiş olabilirler. Buna imkan vermek üze
re diyorum ki, «Kararnamelerin Türkiye Büyük Mil
let Meclisince yasa haline getirilmesi sırasında ak
sine hüküm konulmamışsa (Yani olağanüstü hal sı
rasında sadece bu kararnamenin uygulanacağına dair 
aksine bir hüküm konulmamışsa) bu esas değişmez». 
Yani olağanüstü 'hal sırasında yürürlükte kalacağı 
esası değişmez. 

Yine önergemde bir üçüncü hal olarak şunu be
lirtiyorum. Onu da Millî Korunma Kanunundan ör
nek alarak ifade etmek istiyorum : 

'Bir olağanüstü hal olduğunu kabul edelim. Ka
nun hükmünde kararname çıktı, yasalaştı, olağanüs
tü hal sırasında yürürlükte kaldı; fakat Türkiye Bü
yük Millet Meclisi bunu yasalaştırırken de bunun 
sadece o olağanüstü dönemde yürürlükte kalmasını 
öngördü... Hükümleri itibariyle böyle bir kanun hük
münde kararname olduğunu düşünelim. Tabiatıyla 
olağanüstü hal bitince bu kanun hükmünde karar
name yasa haline de gelmiş olsa yürürlükte kalma
yacak. Ancak, olabilir ki, bir başka zaman aynı ne
dene bağlı olarak (Hangi neden?.. Ya ağır ekonomik 
'bunalım veyahut tabiî afet veya yaygın şiddet ha
reketi nedeniyle) bir başka tarihte bir olağanüstü hal 
daha ilan edildiği zaman, daha önce ilan edilmiş 
olan (Uygulanmış geçmiş olan bir olağanüstü halin, 
birkaç sene önce; önemli değil) bir olağanüstü dö
nemde, diyelim ki, tabiî afet dolayısıyla ilan edilen 
bir olağanüstü dönem, bir önceki de öyleydi diye
lim; o daha önceki olağanüstü 'dönemde çıkarılan ve 
uygulanan, o döneme mahsus olarak uygulanan ka
nun hükmünde kararname (ki, yasa haline gelse de 
aynı şeydir) bir sonraki dönemde ilan edilen ola
ğanüstü dönemde de uygulanacak nitelikte olabilir. 
Bunu tamamen yok saymayacağız demekki. Bu, me
tinlerimizde kalacak; ama yeni olağanüstü halde de 
Cumhurbaşkanı başkanlığında toplanan Bakanlar 
Kurulu bir önceki olağanüstü dönemde ilan edilen ve 
sadece yürürlüğü o dönemde kalan, bir olağanüstü 
hal kanunu olarak o dönemde kalan kanun hük
münde kararnamenin veya yasanın tümüyle veya, 
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bazı hükümleri itibariyle yürürlükte kalıp kalmaya
cağı hakkında bir karar verebilir. Yani sadece bir 
esneklik getirmesi bakımından bunun da (Gerek yay
gın şiddet hareketlerinde, gerek tabiî afette, fark et
miyor tabiatıyla) ilave edilmesinde fayda gördüm. 

Eğer bu önergemden de yararlanılacak taraflar 
Komisyonca ve Hükümetçe görülür ve yüce takdir
lerinizle bunu uygun görürse, sanıyorum madde da
ha da mükemmel olabilir. 

Arzım bu kadardır. Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yarkın. 
Önergenin lehinde, aleyhinde söz isteyen sayın 

üye?.. 
M. FEVZİ UYGUNER — Aleyhinde. 
REMZİ BANAZ — Lehinde. 
BAŞKAN — Aleyhinde, buyurun Sayın Uyguner. 
M. FEVZİ UYGUNER — Sayın Başkan, değer

li arkadaşlar; 
Sayın Yarkın'ın verdiği önergenin birinci kısmına, 

öyle zannediyorum ki, biraz evvel oylanan ve dikkate 
alınmak üzere Komisyona verilen Sayın Tan'ın öner
gesi bu işe hal çaresi bulunuyor. Yani bu şuradan 
kaynaklanıyor: 

Anayasamızın kanun kuvvetinde kararname çıka
rılmasıyla ilgili 91 inci maddesinin ikinci fıkrasında, 
«Yetki kanunu, çıkarılacak kanun hükmünde karar
namenin, amacını, kapsamını, ilkelerini, kullanma sü
resini ve süresi içinde birden fazla kararname çıka
rılıp çıkarılamayacağını gösterir». Burada kullanma 
süresi meselesinden kaynaklanıyor endişeler. 

Bu olağanüstü halde Cumhurbaşkanın başkanlı
ğında toplanacak Bakanlar Kurulu kanun kuvvetin
de kararname çıkaracak; ama o hadiseye münhasır 
olmak üzere çıkaracak. Yani bir salgın hastalık çık
mışsa bunun tedbirlerini almak üzere; bir deprem 
olmuşsa veya bir ekonomik bunalım olmuşsa bun
ların tedbirlerini almak üzere kanun hükmünde ka
rarnameyi çıkaracak ve bunu da taJbiî normal pro
sedüre göre derhal Türkiye Büyük Millet Meclisine 
sevk edecek. Ancak, aradaki fark şu: Bu normal 
prosedüre uygun olarak çıkarılacak kanun hükmün
de kararnamelerde çerçeve kanunu çıkacak ve bu çer
çeve kanunda da kanun hükmünde kararnamenin 
süresi belirtilecek. Halbuki olağanüstü hal vukuunda 
Bakanlar Kurulunca çıkarılacak olan kanun hük
münde kararnamede böyle bir şey yok. Yani süre
sinin belitrilmesi hususunda herhangi bir hüküm yok. 
Bundan şöyle bir sonuç çıkıyor: Acaba olağanüstü 
hal vukuunda çıkarılacak kanun hükmündeki karar-
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name ne kadar süre uygulamada kalacak, ne zama
na kadar uygulamada kalack?.. tşte bunun için çe
şitli kriterler getiriliyor. Bunlardan birisi «Olağanüstü 
halin kaldırılması halinde...» ki, olağanüstü hal sona 
erdiği cihetteki yine tespit edilecek, Bakanlar Kuru
lunca olağanüstü 'halin kaldırılasma karar verilecek; 
o takdirde onun da süresi bitmiş olacak. 

Şimdi Sayın Yarkın önergesinin ikinci kısmında 
'bir başka 'hususa temas ediyor, diyor ki; mesela sari 
ve salgın hastalık vukuunda çıkarılacak olan bir ka
nun kuvvetinde kararname öyle olmalıdır ki, ileride 
tekrar bir sari ve salgın hastalık çıktığı takdirde yine 
de uygulanabilir nitelikte olmalıdır; yani bunun sü
resi mahdut 'olmamalıdır, ileride yine de sari ve sal
gın 'hastalık çıkarsa, onda da uygulanalbilmelidir gi- \ 
'bi bir görüş getiriyor. 

Şimdi burada... 
ŞERAFETTİN YARKIN — Değil, önergem öy

le değil... 
M. FEVZÎ UYGUNER — Benim anladığım ya-

hutfa izahından çıkardığım sonuç, mümkün değil; 
çünkü olağanüstü hal ilanını gerektiren sebepler na
zarı itıbare alınarak, o sebeplerin izalesi ve o sebep
lerin ortadan kaldırılması jç'in alınacak ted'birieri ge
tirecek. Yani hadiseye münhasır olacaktır kararna
me hükümleri; o 'hadiseleri halledecek, 'hal yoluna 
sokacak nitelikte olacaktır. Daha sonra çıkacak, her
hangi bir se'bebi kapsayacak nitelikte olacağını san
mıyorum; olağanüstü hal kalkınca elbe'fcteki bu da 
kalkacaktır. Bu husus zaten Sayın Tan'in getirdiği 
(önergeyle Komisyon da inceleyecek ve hal yoluna . 
gidecektir. Bir 'hadiseye münhasır olmak üzere çıka
rılacak olan kanun hükmündeki kararnamenin baş
ka hadiselere uygulama olanağı kanımca yoktur. Bu 
cihetten önergeye iştirak edemiyorum. 

Saygılarımla arz ederim efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Uyguner. 
ŞERAFETTİN YARKIN — Sayın Başkan, öner

gem çok yanlış anlaşıldığı için açıklama mecburiyeti , 
doğdu efendim. 

BAŞKAN — Söz vereyim efendim, hay hay; si
zin açıklamanızın aksine bir görüş herhalde belirtti
ler. Onu düzeltmek istiyorsunuz; hakkınız. Buyurun 
Sayın Yarkın. 

ŞERAFETT1N YARKIN — Sayın Başkan; de-
mekki ben iyi anlatamadım, önergem yanlış anlaşıl
mış vaziyette. Evvela önergemde son cümlede, bir 
hadise dolayısıyla ilan edilen olağanüstü halin gerek
tirdiği tedbirlerle ilgili olarak çıkarılan bir kanun hük

münde kararnamenin, aynı nedene bağlı olarak daha 
sonraki tarihte ilan edilecek bir olağanüstü halde de 
uygulanabilir nitelikte olmasını öngören bir şey ke
sinlikle yoktur, böyle bir şey düşünülemez. 

Ben şunu ifade ediyorum önergemde ve bir es
neklik getirmek üzere : Diyorum ki, bir olağanüstü 
dönemde çıkarılan kanun hükmünde kararnameler, o 
olağanüstü dönemde uygulanmışsa sadece ve yasada 
da bu belirtilmişse ve o olağanüstü dönem bitince 
onun uygulaması da bitmişse; yani olağanüstü tedbir
leri içeren bir kanun hükmünde kararname ise, bir 
başka olağanüstü dönemde, aynı nedene bağlı olarak 
ilan edilen bir başka olağanüstü dönemde, Bakanlar 
Kurulu bir önceki olağanüstü dönemde, aynı nede
ne bağlı olarak olağanüstü dönemde çıkarılan bu ka
nun hükmünde kararname hükümlerinin uygulamaya 
konulup konulmayacağını inceleyerek buna karar ve
rir; uygulanıp uygulanmayacağı, tıpkı Millî Korun
ma Kanunundan da yararlanarak... Bunu ifade ediyo
rum; bir esnekliktir bu, aynı nedene bağlayarak... 
Çünkü ihtiyaca cevap veremeyecek nitelikte ise ve
ya nitelikte olan hükümler varsa, bunları yürürlüğe 
koyabilir noktasında toplanıyor. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Anlaşıldı efendim, teşekkür ederim. 
Sayın Banaz, buyurun efendim. 
REMZİ BANAZ — Sayın Başkan, saygıdeğer ar

kadaşlarım; 
Kanun hükmünde kararnameleri düzenleyen 4 ün

cü maddenin gelecekte uygulamada büyük aksaklık
lara yol açabileceği, büyük sorunlar yaratacağı ar
kadaşlarımız tarafından ortaya konmuştur ve bu so
runların yaratılacağı inancıyla da Sayın Tan'ın öner
gesi Yüce Genel Kurulca dikkate alınmak üzere ka
bul edilmiştir. 

Şimdi, Sayın Yarkın'ın önergesinde de değişik un
surlar vardır; incelenmeye, gerçekten dikkate alma
ya değer unsurlar vardır. Burada^ da yürürlük süre
si, yürürlük süresi içinde değişme, olağanüstü hal so
nunda kanun hükmünde kararnamenin alacağı şekil, 
başka yerde ve zamanda olağanüstü halde, önce çı
kan kanun hükmünde kararnamenin durumu ile ilgili 
çok önemli unsurlar önergeye yazılmıştır. 

Ben arzu ederim ki, Sayın Tan'ın önergesiyle bir
likte bu önergenin de dikkate alınması Yüce Genel Ku
rulumuzca kabul edilsin ve bütün unsurlar yan ya
na getirilerek en ideal şekil Komisyonda bulunsun. 

Bu nedenle ben önergenin dikkate alınmasının uy
gun olacağı kanaatındayım. Teşekkür ederim efen
dim. 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Banaz. 
Sayın iğneciler?.. 
MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 

KOMİSYONU BAŞKANVEKİLI A. ASIM İĞNE
CİLER — Efendim, dikkate alınmasını Sayın Genel 
Kurulun takdirine arz ediyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Ablum?.. 
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ BAHAT-

TİN ABLUM — Aynı görüşteyiz efendim. 
BAŞKAN — Peki efendim. 
önergenin dikkate alınmasını oylarınıza sunuyo

rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Maddeyi, dikkate alınan önergelerle birlikte Ko

misyona veriyorum. 
5 inci maddeyi okutuyorum. 
Olağanüstü hal kararının yürütülmesi 
MADDE 5. — Bakanlar Kurulu, olağanüstü ha

lin ilanını gerektiren sebepleri göz önünde bulundu
rarak, kamu düzeninin yeniden sağlanması bakımın
dan olağanüstü hal ilan edilen bölgelerde ekonomi
nin düzenlenmesi ve iyileştirilmesi amacı ile mal, ser
maye 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 ile bu bölgelere yeterli araç 
ve gereçlerle kolluk kuvvetlerinin gönderilmesi için ge
rekli önlemlerin alınmasına ve bunların uygulanma
sına ilişkin belirlemeleri yapabilir. 

Bakanlar Kurulunca belirlenen hususların il sınır
ları içerisinde uygulanması görev ve sorumluluğu va
liye 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 hasta
lıklar 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 vere
bilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Sa
yın Tan. Başka sayın üye yok. 

Buyurun Sayın Tan. 
TURGUT TAN — Sayın Başkan, değerli üye

ler; 

Yine dün tümü üzerinde yaptığım konuşma sırasın
da, Tasarının sistematik açıdan düzenlenişinin pek çok 
aksaklıklar taşıdığını örneklerle belirtmeye çalışmıştım. 
Bu örneklerden bir tanesi de bu madde idi. 

Şimdi, madde başlığına baktığınız zaman, «Olağan
üstü hal kararının yürütülmesi.» Yani olağanüstü hal 
ilan edildikten sonra, hangi nedenle ilan edilirse edil
sin; çünkü buradaki deyim çok geneldir; yani ister 
salgın hastalık olsun, istek ekonomik bir bunalım olsun; 
yani bu Kanunun 1 inci maddesinde sayılan salgın 
hastalık, tehlikeli salgın hastalık, tabi; afet; bütün 
bu. nedenlerle, herhangi biriyle veyahut birkaçıyla ola
ğanüstü hal ilan edilmesi halinde bu kararın yürütül
mesindeki düzeni anlatmaktadır genel deyimiyle. Fakat 
içeriğine baktığımız zaman hemen ilk satırlardaki 
düzenlemeler ekonomik bunalım nedeniyle ilan edil
miş olan olağanüstü halin uygulamasına ilişkin dü
zenlemeler; ilk üç satır bunu açıkça gösteriyor. 

Kaldı ki, bu düzenlemeler aynen bu defa 7 nci 
maddenin birinci fıkrasında var. Kaldı ki, ifadeler 
arasında tutarlılık da yok. Dikkatle okunduğu tak
dirde kullanılan deyimler arasında büyük farklar var. 
Bu farklardan bir tanesi bir kere, dün de belirttiğim 
gibi, bizim hukuk düzenimize yeni bir hukukî deyim 
ithal etmiştir; «Belirleme; Bakanlar Kurulu belirle
mesi...» Sonradan, daha sonraki bir maddede bundan 
vazgeçiyor, Bakanlar Kurulu için «karar» deyimini 
kullanıyor, bu defa Koordinasyon Kurulu için «Be
lirleme» deyimini kullanıyor. «Belirleme» diye bir şey 
yoktur, «Bakanlar Kurulu kararı» vardır. Bu Bakan
lar Kurulu kararı bazı şeyleri belirler kendi içinde; 
ama işlemin ismi «Bakanlar Kurulu kararı»dır. Bina
enaleyh, burada bunun düzeltilmesi gerekmektedir. 
Bu konuda bu maddeyle ilgili önergem olmadığı için 
genel olarak Komisyona düşüncelerimi arz ediyo
rum; belki kendileri uygun gördükleri doğrultuda, dü
zeltme yapabilirler. 

Şimdi, aynı deyimler 5 inci maddenin birinci fık
rasında ve 7 nci maddenin birinci fıkrasında... 

Kaldı ki, demin vermiş olduğum ve dikkate alın
masına karar vermiş olduğunuz önergemle 7 nci mad
denin birinci fıkrasını biz 4 üncü maddeye ikinci fık
ra olarak naklediyoruz; yani buna Komisyonumuz 
katılırsa 4 üncü madde bu şekilde gelecek. Binaen
aleyh, bu düzenleme zaten orada yapılacak; fakat bu
radaki düzenleme, olağanüstü halle ilgili olarak Ba
kanlar Kurulu belirlemeleri; yani kanun hükmünde 
kararnameye direkt atıf yok. 
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Şimdi, ikinci bir nokta; dün tümü üzerinde ya
pılan konuşmalara cevap veren Komisyon Sözcüsü Sa
yın iğneciler, özellikle bir noktayı belirttiler. Hatta 
bunun çok önemli bir açıklama olduğunu Sayın Gü-
rel'le birlikte dün otururken kaydettik her ikimizde. 
O açıklama şu idi : 

Sayın iğneciler dediler ki, «Ağır ekonomik buna
lım nedeniyle ilan edilecek olağanüstü hal Türkiye 
çapındadır, ülke çapındadır, bir bölgede değildir...» 

MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONU BAŞKANVEKİLI A. ASIM İĞNE
CİLER — Ekseriyetle böyledir. 

TURGUT TAN — Buraya kaydettim. 
Şimdi, eğer böyleyse, 5 inci maddede olağanüstü 

hal ilan edilen bölgelerde ekonominin düzenlenmesi 
ve iyileştirilmesi amacıyla mal, sermaye ve hizmet pi
yasalarını yönlendirici tedbirler nasıl alınacaktır?' De
mek ki, belli bölgelerde ilan edilmiş, o bölgelerde bu 
tedbirlerin alınacağı öngörülüyor. Eğer, Komisyon 
Sözcüsünün belirttiği gibi, Türkiye çapında ise, o tak
dirde 5 inci maddenin ifadesinin düzeltilmesi gerek
mektedir, ikisinden biri; ya o, ya o. 

Şimdi, bu yetki düzenini belirten 5 inci madde... 
Ben, Tasarının tümünden şöyle bir şema çıkardım 
önüme... 

BAŞKAN — Süreniz doldu Sayın Tan. 
TURGUT TAN — Bir iki dakika müsaadenizi 

rica edeceğim. 

BAŞKAN — Peki, buyurun Sayın Tan. 
TURGUT TAN — Şemada, yukarıdan aşağıya 

hiyerarşik sıraya göre idare içerisinde olağanüstü ha
lin uygulanmasında yetkili olan kuruluşlar şunlar : 
Cumhurbşkanı ve Bakanlar Kurulu, Ekonomik İşler 
Olağanüstü Hal Koordinasyon Kurulu, Başbakanlık 
Olağanüstü Hal Koordinasyon Kurulu, ilgili bakan
lıklar, valiler, kamu kurum ve kuruluşları, KİT'ler 
ve iştirakleri, özel hukuk tüzelkişileri, olağanüstü hal 
kurulu, olağanüstü hal büroları. Bunlar, Bakanlar Ku
rulundan başlayarak ilçelere kadar inen hiyerarşik 
idarî yapı. 

Sanıyorum buna uygun olarak yapılacak düzen
leme kanımca 5 inci maddenin birinci fıkrasında Ba
kanlar Kurulundan başlayarak yetki düzenini tespit 
etmektir. Bu, şu şekilde olabilir; ifadeyi okuyorum, 
önerim yok : 

«Bu Kanunun ve çıkarılacak kanun hükmünde ka
rarnamelerin uygulanmasına ilişkin tedbirler Bakanlar 
Kurulu kararı ile yürürlüğe konulur.» 5 inci madde
nin bininci fıkrası böyle olmak gerekir kanımca. On

dan sonra maddenin ikinci, üçüncü ve dördüncü fık
raları aynen muhafaza edilebilir; fakat bu yapıldık
tan sonra, 5 inci maddeden sonra 7 nci maddenin, 
ondan sonra, 20 nci maddenin, ondan sonra 6 ncı 
maddenin ve sonra da 21 ve 22 nci maddelerin arka 
arkaya gelmesi gerekmektedir. 

Saygılarımla arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tan. 
Bu madde ile ilgili önergeyi okuttuktan sonra, 

önergelerle birlikte Sayın Tan'a. cevabı da Komis
yondan rica edeceğim. 

Bu madde ile ilgili önergeyi okutuyorum. 
Danışma Meclisi Başkanlığına 

Olağanüstü Hal Kanunu Tasarısının 5 inci mad
desinin son fıkrasına aşağıdaki cümlenin eklenmesini 
arz ve teklif ederim. 

Remzi BANAZ 

«Bu görevlendirilenler, il düzeyindeki uygulama
larını valiye karşı sorumlu olarak yürütürler.» 

BAŞKAN — Sayın Banaz, buyurun efendim. 
REMZİ BANAZ — Sayın Başkan, saygıdeğer 

arkadaşlarım; 
Gerek karşı oyumda, gerek dün Tasarının geneli 

üzerindeki konuşmalarımda, bu Kanunun uygulama
sının genel sorumlusu ve yetkilisi vali olduğu halde, 
bu sorumluluk ve yetkiyi zedeleyici hükümlerin yer 
yer Kanunda yer aldığını arz etmiştim. 

Şimdi, görüştüğümüz maddede de «Bakanlar Ku
rulunca belirlenen hususların il sınırları içerisinde uy
gulanması görev ve sorumluluğu valiye aittir. Vali bu 
görevlerini bu Kanunla ve diğer kanunlarla verilen 
yetkileri kullanarak yerine getirir.» Bu hükmü bu mad
deye yazdık. Peşinden, son fıkrayı okuyorum; 

«Olağanüstü halin tabiî afet, tehlikeli salgın hasta
lıklar 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 
veya özel hukuk hükümlerine tabi tüzelkişilere de ve
rebilir.» 

Şimdi, bir tarafta genel sorumlu vali; fakat ön
lemlerin uygulanmasının bir bölümünüün yetki veril
diği bir kamu kuruluşu veya özel kuruluş... Peki, 
bunlar bu görevleri gayet tabiî il dışında birtakım ted
birlerle yapabilecekler, bir şeyler olacak; ama ilin 
içine girdiği zaman ve artık bu kuruluşların o ola
ğanüstü hal ilan edilen ilde görev yürütmeye başla
dıkları zaman vali ile ilişkileri düzenlenmemiş, tama
men kopuk. 
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Bu noktada, ortada sorumlu bir vali var, öbür ta
rafta, Bakanlar Kurulundan yetki almış ve vali ile 
hiç ilişkisi olmayan bir kişinin hizmet götürmesi var. 
Bunu, ilde genel yetki ve sorumluluk aniayışı ile bağ
daştırmak mümkün değildir. 

O nedenle, ben son cümleye; bu görevlendirilen
ler ilde yürüttükleri; yani il düzeyinde faaliyete baş
ladıkları anda o genel sorumlu, koordinatör ve yet
kili olan valiye karşı çalışmalarından sorumlu olma
larını gerektiren bir önerge getirdim ve bunun son 
fıkranın sonuna bir cümle olarak eklenmesini gerekli 
görüyorum. 

Takdir Yüce Kurulundur. Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Banaz. 
Sayın Banaz'm önergesinin lehinde, aleyhinde söz 

isteyen sayın üye var mı?.. Yok. 
Sayın iğneciler, hem bu önergeye, hem de Sayın 

Tan'ın konuşmasına cevabınızı rica ediyorum. 

MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ A. ASIM İĞNE
CİLER — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 

Dünkü konuşmaların ışığı altında Komisyon adı
na genelinde verdiğimiz cevapta, «Böyle uygulamalar
dan elbetteki il içinde valiye karşı sorumludur. Vali, 
nelerin yapıldığını bu görevlilerden sorabilir.» de
miştik; ama maddede fazla bir açıklık yoktur. 

Bu itibarla, Sayın Banaz'm bu teklif ettiklerini, 
5 inci maddenin en sonuna bir cümle olarak, «Bu 
görevlendirilenler, il düzeyindeki uygulamalarını va
liye karşı sorumlu olarak yürütürler.» şeklinde eklen
mesini uygun buluyoruz; açıklık getirmesi yönünden. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Ablum, sizin görüşünüzü rica ediyorum. 
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ BAHAT-

TlN ABLUM — Aynı nedenle uygun görüyoruz efen
dim. 

BAŞKAN — Uygun görüyorsunuz. 
Sayın Banaz'ın önergesini kesin oylarınıza sunu

yorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Maddeyi oylatmadan evvel, Sayın Tan ile ilgili 
cevabınızı rica ediyorum. 

MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ A. ASIM İĞNE
CİLER — Efendim, kesin olarak bu şekliyle oylan
masını istiyoruz. 

BAŞKAN — Değerli üyeler, maddeyi son fıkrası 
Sayın... 

TURGUT TAN — Sayın Başkan, bir sorum var. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Tan. 
TURGUT TAN — Efendim, kamu kuruluşları 

ile Kamu iktisadî Teşebbüslerinin görevlendirilmesin
de, bunu valilere karşı sorumlu olarak yürütmeleri 
ilkesi getiriliyor ise... 

MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ A. ASIM İĞNE
CİLER — İl düzeyinde... 

TURGUT TAN — Şimdi bunu ayırmak son dere
ce güçtür sanıyorum. Mesela, bir yağ sıkıntısı zama
nında Bakanlar Kurulu, diyelim, Gima'ya yağ ithah* 
görevini, yükümlülüğünü vermektedir. Şimdi, bu ku
ruluşun valiye karşı sorumlu olarak bu hizmeti yü
rütmesi sözkonusu değildir. Yani bu yanlış anlama
lara yol açabilecek genel düzenlemelerden kaçınmak 
gerekmez mi? 

BAŞKAN — Sayın Komisyon, görüşünüzü rica 
ediyorum. 

MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ A. ASIM İĞNE
CİLER — Efendim, herhangi bir tereddüt olacağı ka
nısında değiliz. 

HALİL ERDOĞAN GÜREL — Soru Sayın Baş
kan. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Gürel. 
HALİL ERDOĞAN GÜREL — Sayın Başkan, 

5 inci maddenin birinci fıkrasını okuduğumuz za
man; «Bakanlar Kurulu, olağanüstü halin ilanını ge
rektiren sebepleri göz önünde bulundurarak, (Üzerin
de durarak okuyorum.) kamu düzeninin yeniden sağ
lanması bakımından olağanüstü hal ilan edilen bölge
lerde ekonominin düzenlenmesi ve iyileştirilmesi ama
cı ile mal, sermaye ve hizmet piyasalarını yönlendiri
ci, vergi, para, kredi, kira...» diye devam ediyor ve 
«... gerekli önlemlerin alınmasına ve bunların uygu
lanmasına ilişkin belirlemeleri yapabilir.» deniliyor. 

Sorum şu : Olağanüstü halde her halükârda ka
mu düzeni bozulur mu?.. 

İkincisi; kamu düzeninin her bozuluşunda ekono
minin iyileştirilmesi ve düzenlenmesi tedbirleri bu şart
larda alınmaya kalkılırsa çok ağır olmaz mı?.. Para, 
kredi vesaire tedbirlerle... 

Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gürel. 
Saym iğneciler, buyurun efendim. 
MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 

KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ A. ASIM İĞNE
CİLER — Sayın Başkan; bu hal gerektiği anda alın-
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ması için Bakanlar Kuruluna imkân veren bir hü
kümdür. Mutlaka bunu da alacaksın diye kayıt yok
tur. Öyle haller olabilir ki, hiçbir gereği olmayabi
lir. Bunu bu şekilde anlıyoruz. 

BAŞKAN — Evet, teşekkür ederim. 
AKİF ERGİNAY — Sayın Başkan sorum olacak 

efendim. 
BAŞKAN — Sayın Erginay, buyurun efendim. 
AKİF ERGİNAY — Sayın Başkan, bu madde

de geçen «Belirlemek» kelimesi Bakanlar Kurulu ba
kımından ortaya çıkmış; fakat Bakanlar Kurulunun 
böyle bir vazifesi yoktur. Anlatmak istediğim şu : 
Yapacağı iş ya bir kararname şeklinde ya bir teb
liğ şeklinde veya bir kanun tasarısını hazırlama şek
linde olacaktır. Bu nedenle «Belirlemek» diye bir hu
kukî deyim yoktur Bakanlar Kurulu bakımından. 
«Uygulamaya ilişkin karar verir» denir; ama «Belirle
meyi yapar...» Neyle yapar?.. Ya kararname ile ya
par ya kararla yapar yahut kanunla yapar. Bu hu
kukî bir deyim değildir. Değiştirilmesini düşünmezler 
mi?.. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon, buyurun efendim. 
MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 

KOMİSYONU BAŞKANVEK1L1 A. ASIM İĞNE
CİLER — Sayın Başkan, değerli üyeler; 

«Belirleme» kelimesini «Karar» şeklinde değiştiri
yoruz; bu değişikliği kabul ediyoruz. Teşekkür ede
rim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın İğneciler, ya
ni «... uygulamasına ilişkin kararları alabilir» şek
linde oluyor. 

TURGUT TAN — Sayın Başkan izin verir misi
niz?.. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Tan. 
TURGUT TAN — Dün de söylemiştim, bugün 

de tekrar söylüyorum; «Uygulanmasına ilişkin tedbir
ler Bakanlar Kurulu kararı ile...» ifadesi konursa da
ha doğru olur. Tedbir içermektedir. Tedbirlerin anail-
keleri belirlenmektedir. Ondan sonra somut uygulama
lar valiler tarafından yapılacaktır efendim. 

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

KOMİSYONU BAŞKANVEKILI A. ASIM İĞNE
CİLER — Biz fark görmüyoruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Yine kelime ve cümle teşkiline baş
ladık. Bunu çok rica edeyim. Daha evvel sayın üyeler 

I 

düşünsün ve Komisyona, geçen gün Genel Kurulun 
aldığı karara istinaden tekliflerini küçük notlar ha
linde veyahut Komisyonla gidip görüşmek suretiyle 
yapsınlar. Bunu rica ediyorum. 

AKİF ERGİNAY — Bu bir kelime değişikliği de
ğil ki efendim... 

BAŞKAN — Yok, bu tamamen kelime değişikli
ğidir. Bunu rica ediyorum tekrar. 

Değerli üyeler, 5 inci maddeyi; son fıkraya Sayın 
Banaz tarafından verilen ve kesin oylarınızda kabul 
ettiğiniz şekilde bir cümle ilavesi, birinci fıkranın so
nundaki «... belirlemeleri yapabilir» kelimeleri yeri
ne «... kararları alabilir» kelimelerinin konulması su
retiyle oylarınıza sunuyorum. Kabul edeniler... Ka
bul etmeyenler... Madde kabull edilmiştir. 

6 ncı maddeyi okutuyorum. 
Valinin görev ve yetkileri 
MADDE 6. — Olağanüstü hal ilan edilen ilde 

vali, olağanüstü hal ilanını gerektiren sebepleri göz 
önünde bulundurarak, aşağıda yazıtlı tedbirleri alma
ya yetkilidir. 

1. Tabiî afet ve tehlikeli salgın hastalıklar hal
lerinde; 

a) Bölgenin belirli yerlerinde yerleşimi yasakla
mak, belirdi yerleşim yerlerinde 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 öğ
renci yurtlarını süreli veya süresiz olarak kapatmak, 

c) Gazino, lokanta, birahane, meyhane, lokal, 
taverna, diskotek, bar, dansing, sinema, tiyatro ve 
benzeri eğlence yerleri ile kuılüp vesair oyun salon
larını, oteli, motel, kamping, tatil köyü ve benzeri ko
naklama tesislerini denetlemek ve bunların açılma 
ve kapanma zamanını tayin etmek, sınırlamak, gerek
tiğinde kapatmak ve bu yerleri olağanüstü halin icap
larına göre kullanmak, 

d) Tüm kamu kuruluşlarına, özel idareye ve be
lediyelere ait bina, araç ve personelden yararlan
mak, 

e) Grev ve lokavt uygulamalarını izne bağlamak 
veya yasaklamak, 

f) Bölgede olağanüstü halin yürütülmesi ile gö
revli personelin yıllık izinlerini sınırlamak veya kal
dırmak, 

g) İl sınırları içerisindeki tüm haberleşme araç 
ve gereçlerinden yararlanmak ve gerektiğinde bu 
amaçla geçici olarak bunlara el koymak, 

h) Tehlike arz eden binaları yıkmak; sağlığı teh
dit ettiği tespit olunan taşınır ve taşınmaz mallar ile 
sağlığa zararlı gıda maddelerini ve mahsullerini im
ha etmek, 
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i) Belli gıda maddeleri ile hayvan, hayvan yemi 
ve hayvan ürünlerinin bölge dışına çıkarılmasını veya 
bölgeye sokulmalarını kontrol etmek, sınırlamak ve
ya gerektiğinde yasaklamak, 

j) Gerekli görülen zarurî ihtiyaç maddelerinin 
dağıtımını düzenlemek, 

k) Zarurî ihtiyaç maddelerini yapan, üreten, de-
polayan, nakleden, satan, ticaret ve sanayi müessese
lerini lüzumu halinde kontrol etmek ve bu madde
leri stok eden, fahiş fiyatla satan imalatını durduran 
veya yavaşlatan veya nakletmeyenler hakkında her 
türlü işlemi yapmak ve ihtiyaçların gerektirdiği ted
birleri almak veya aldırmak, tedbir alınmayan yer
leri kapatmak, 

1) Kara, deniz ve hava trafik düzenine ilişkin 
tedbirleri almak, ulaştırma araçlarının bölgeye gi
riş ve çıkışlarını kayıtlamak ve yasaklamak, 

m) Olağanüstü halin gerektirdiği para, mal ve 
çalışma yükümlülüklerinin ne suretle yerine getirile
ceğine ilişkin esasları belirlemek, 

n) Kapalı veya açık yerlerde yapılacak toplantı 
veya gösteri yürüyüşlerini yasaklamak, ertelemek, 
izne bağlamak veya toplantı ve gösteri yürüyüşle
rinin yapılacağı yer ve zamanı tayin, tespit ve tah
sis etmek, izne bağladığı her türlü toplantıyı izle
mek, gözetim altında tutmak veya gerekiyorsa dağıt
mak. 

2. Anayasa ile kurulan hür demokrasi düzenini 
veya temel hak ve hürriyetleri ortadan kaldırmaya 
yönelik yaygın şiddet hareketlerine ait ciddî belirti
lerin ortaya çıkması veya şiddet olayları sebebiyle 
kamu düzeninin ciddî şekilde bozulması hallerinde 
yukarıdaki (1) numaralı fıkrada öngörülen tedbirleri, 
bunlarla birlikte veya ayrı olarak aşağıdaki tedbir
leri almaya yetkilidir; 

a) Sokağa çıkmayı sınırlamak veya yasaklamak, 
b) Kişilerin veya araçların belli yerlerde veya 

belli saatlerde dolaşmalarını, seyirlerini ve toplanma
larını yasaklamak, 

c) Kişilerin üstünü, araçlarını, eşyalarını ve özel 
kâğıtlarını aratmak ve bulunacak suç aracı veya de
lil niteliğinde olanlarına el koymak, 

d) Gerçek veya tüzelkişilerin hangi maksatla 
olursa olsun, kullandığı bütün yapılarda ve eklentile
rinde gece veya gündüz arama yapmak, bulunacak 
suç aracı veya suç delili niteliğinde olan eşyalara el 
koymak, 
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e) Olağanüstü hal ilan edilen bölge sakinleri ile 
bu bölgeye hariçten girecek kişiler için kimlik belir
leyici belge taşıma mecburiyeti koymak, 

f) Derneklerin, vakıfların, sendikaların ve mes
lek kuruluşlarının faaliyetlerini izne bağlamak, dur
durmak veya yasaklamak, 

g) Gazete, dergi, broşür, kitap, el ve duvar ila
nı ve benzerlerinin basılmasını, çoğaltılmasını, ya
yımlanmasını ve dağıtılmasını, bunlardan olağanüstü 
hal bölgesi dışında basılmış veya çoğaltılmış olanla
rın bölgeye sokulmasını ve dağıtılmasını yasaklamak 
veya izne bağlamak; valilikçe basılması veya neşri 
yasaklanan kitap, dergi, gazete, broşür, afiş ve ben
zeri matbuayı toplatmak, 

h) Bölgelerinde genel güvenlik, asayiş, kamu dü
zeni veya kamu güvenliği açısından çalışmaları sa
kıncalı 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 olanlar hakkında bizzat karar ver
mek, diğerleri için ise ilgili kurum, merci veya organ
lardan istemde bulunmak, 

i) Söz, yazı, resim, film, plak, ses ve görüntü 
bantları ve sesle yapılan her türlü yayımı denetle
mek, gerektiğinde 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 bun
lardan öncelikle yararlanmak, gerektiğinde faaliyet
lerini 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 sinema
larda halka gösterilen filmleri denetlemek, gerekti
ğinde durdurmak veya yasaklamak, 

m) Ruhsatlı da olsa her türlü silah veya mermi
lerin bulundurulmasını taşınmasını veya naklini izne 
bağlamak veya yasaklamak, 

n) Her türlü cephane, bomba, tahrip maddesi, 
patlayıcı maddeler, radyoaktif maddeler veya gazla
rın ya da benzeri maddelerin bulundurulmasını, ha
zırlanmasını,. yapılmasını veya naklini yasaklamak ve 
bunlar ile bunların hazırlanmasına veya yapılmasına 
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yarayan eşya, alet veya araçların teslimini istemek 
veya toplamak, 

o) Kamu düzenini veya kamu güvenliğini bo
zabileceği kanısını uyandıran kişi ve toplulukların il'e 
girişini yasaklamak, 

p) Kamu düzenini veya kamu güvenliğini boza
bileceği kanısını uyandıran kişileri gerekirse il dışına 
çıkarmak veya bunların il içerisinde belirli yerlere 
girmesini veya yerleşmesini yasaklamak, 

r) Bölge dahilinde güvenliklerinin sağlanması ge
rekli görülen tesis veya teşekküllerin bulunduğu alan
lara giriş - çıkışı veya buralarda yerleşmeyi düzenle
mek, kayıtlamak veya yasaklamak, 

Vali ayrıca, Bakanlar Kurulunun olağanüstü halle 
ilgili olarak alacağı kararlan yürütür. 

Bu maddenin (1) ve (2) nci fıkralarının (d) bent
leri; adlî ve askerî kurumlar ile hâkim, savcı ve bu 
meslekten sayılanlar ve askerî personele ait bina ve 
araçlar hakkında; (2) nci fıkranın (c) bendi ise hâkim 
ve savcılar ile bu meslekten sayılanlar ve askerî per
sonel hakkında uygulanmaz. 

Bu maddede sayılan yetkilerin kullanılması sıra
sında milletlerarası hukukun diplomatik temsilcilikle
re ve mensuplarına tanıdığı ayrıcalık ve dokunulmaz
lık ile Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının yasama do
kunulmazlığına ilişkin hükümleri saklıdır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde verilmiş pek çok 
önerge var. önerge sahibi sayın üyeler, tahmin ede
rim, madde üzerinde değil de, önergeleri üzerinde ko
nuşmayı arzu ederler. 

Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. Buyu
run Sayın Uyguner. 

M. FEVZt UYGUNER — Sayın Başkan, değer
li üyeler; 

Bu tasarı, mensubu bulunduğum Adalet Komis
yonundan v da geçti; fakat orada gözümüzden kaçan 
bir hususu burada arz etmek için söz almış bulunu
yorum. 

Görüşülmekte olan 6 nci maddenin iki numaralı 
bendinin (p) alt bendi var, burada «Kamu düzenini 
veya kamu güvenliğini bozabileceği kanısını uyandı
ran kişileri gerekirse il dışına çıkarmak veya bunla
rın il içerisinde belirli yerlere girmesini veya yerleş
mesini yasaklamak», diyor. 

Gene, aynı iki numaralı bendin sondan bir evvel
ki fıkrasında da «Bu maddenin bir ve ikinci fıkrasın
daki (d) bentleri, adlî ve askerî kurumlar ile hâkim, 
savcı ve bu meslekten sayılanlar ve askerî personele 
ait bina ve araçlar hakkında; ikinci fıkranın (c) ben

di ise hâkim ve savcılar ile bu meslekten sayılanlar 
ve askerî personel hakkında uygulanmaz» deniyor. 

Şimdi burada, biraz evvel okuduğum (p) bendin
de valilere, kamu güvenliğini bozabileceği kanısını 
uyandıran kişileri il sınırı dışına çıkartmak yetkisi ve
riyor. Bu, çok rijit, çok sert bir yetkidir. Düşününüz 
ki, bir vali, olağanüstü hal ilan edilmiş, bir hâkimi, 
bir savcıyı veya o il sınırları içerisinde görevli bir as
kerlik şubesi reisini veya askerî bir şahsı il sınırı dı
şına çıkarmaya çalışıyor. «Bu olur mu?» diyecek ar
kadaşlarım; ancak sıkıyönetimde bunun bazı misal
leri görüldü ve çok sıkıntı yarattı. Hem idare için, hem 
adlî otoriteler için, hem de sıkıyönetim makamları 
için bazı problemler çıktı ortaya. Bu bakımdan, benim 
önergem yok; ama Komisyona teklif ediyorum kısaca; 
sondan bir evvelki fıkrada, «İkinci fıkranın (c) ve (p) 
bentleri ise hâkim ve savcılar ile bu meslekten sayılan
lar ve askerî personel hakkında uygulanmaz.» diyor; 
yani oraya bir (p) bendinin ilavesinde büyük yarar 
var; ileride sıkıntıların ortaya çıkmaması için. 

Saygı ile arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Uyguner. 
Önergeleri okutuyorum efendim : 

Danışma Meclisi 'Başkanlığına 
Olağanüstü Hal Kanunu Tasarısının 6 nci mad

desinin l-(k) bendindeki «her türlü işlemi yapmak» 
deyimi yerine, «gereken kanunî işlemleri yapmak» de
yiminin kullanılmasını arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Turgut TAN 

Sayın Başkanlığa 
Olağanüstü Hal Kanun Tasarısının 6 nci maddesi 

iki nolu fıkrasının üçüncü satırındaki «bir numaralı fık
rada öngörülen tedbirleri» ibaresinin, «bir numaralı 
fıkranın (b), (c), <(d), (e), (f), (g), (1) ve (n) bentlerinde 
öngörülen tedbirleri» şeklinde değiştirilmesini arz ve 
teklif ederim. 

Şerafettin YARKIN 
Danışma Meclisi Başkanlığına 

Olağanüstü Hal Kanunu Tasarısının 6 nci madde 
ikinci fıkrası (d) bendinde «gündüz» kelimesinden son
ra «yetkili mahkeme kararına istinaden usulüne göre» 
ibaresinin eklenmesini arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Hidayet UĞUR 

Sayın Başkanlığa 
Olağanüstü Hal Kanunu Tasarısının 6 nci madde

sinin iki nolu fıkrası (h) bendinin aşağıdaki şekilde 
değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 

Şerafettin YARKIN 
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h - Bölgelerindeki kamu kurum ve kuruluşla
rında veya mahallî idarelerde çalışan kamu persone
linden, genel güvenlik, asayiş veya kamu düzeni açı
sından görevde kalmaları sakıncalı görülen kamu 
personelinin statülerine göre atanmaları veya görev
den uzaklaştırılmaları konularında yetkisi dahilinde 
olanlar hakkında bizzat karar vermek, diğerleri için 
ise ilgili kurum, merci veya organlardan istemde 
bulunmak. 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Olağanüstü Hal Kanunu Tasarısının 6 ncı mad

desinin 2-(m) bendinde yer alan «bulundurulması» 
kelimesinin Tasarıdan çıkarılmasını arz ve talep ede
rim. 

Remzi BANAZ 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Olağanüstü Hal Kanunu Tasarısının 6 ncı madde 

ikinci fıkrasının (o) ve (p) bentlerinde «kanısını uyan
dıran» kelimeleri yerine «hakkında deliller bulunan» 
ibarelerinin konmasını arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Hidayet UĞUR 

Sayın Başkanlığa 
Olağanüstü Hal Kanunu Tasarının 6 ncı madde

sinin iki nolu fıkrası (o) bendinin aşağıdaki şekilde 
değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 

Şerafettin YARK1N 

o - Kamu düzenini veya kamu güvenliğini boza
bileceği kuvvetle muhtemel bulunan kişilerin il'e giri
şini yasaklamak. 
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Sayın Başkanlığa 
Olağanüstü Hal Kanunu Tasarının 6 ncı madde

sinin iki nolu fıkrası (p) bendinin aşağıdaki şekilde 
değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 

Şerafettin YARKIN 

p - Kamu düzenini veya kamu güvenliğini boza
bileceği kuvvetle muhtemel bulunan kişilerin il içe
risinde belirli yerlere girmesini veya yerleşmesini ya
saklamak.» 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Olağanüstü Hal Kanunu Tasarısının 6 ncı mad

desinin 2 (p) bendinin, «Kamu düzenini veya kamu 
güvenliğini bozucu faaliyetleri tespit edilen kişileri» 
biçiminde düzenlenmesini arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Turgut TAN 

BAŞKAN — Sayın Komisyon, sizden şöyle bir 
ricam olacak : Umumiyetle önergelerin bir kısmı ya
zımla ilgili, kelime değişiklikleriyle ilgili. Bu itibarla, 
esasen şu saatler de daima verdiğimiz bir ara oluyor. 
biz bu arayı verelim ve bu önergelerden yazımla il
gili düzenlemeleri siz kabul edip, metin üzerinde bir 
işleme yapma zamanı bulursanız; bu arada bunu lüt
federek yapmanızı rica edeceğim. 

MÎLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONU BAŞKAN VEKİLİ ABDULLAH 
ASIM İĞNECİLER — Hayhay Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın İğneciler. 
Değerli üyeler; Birleşime yarım saat ara veriyo

rum. 

Kapanma Saati : 16.10ı 

52 
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İKİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 16.40 

BAŞKAN : Br^kanvekiü Vefik KİTAPÇIGİL 
KÂTİP ÜYELER : Erdoğan BAYIK, M. Talât SARAÇOĞLU 

iBAİŞKAN — Değerli üyeler; 152 nci Birleşimimi
zin İkinci Oturumunu açıyorum. 

6 ncı madde üzerinde verilen önergeleri tek tek 
değerlendirmeye başlıyoruz. 

Birinci önerge Sayın Tan'ındı. Bu önergede «Her 
türlü işlemi yapmak» deyimi yerine «Gereken kanunî 
işlemleri yapmak» deyimini kullanalım diyorlar. 

MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONU BASKANVEKİLI ABDULLAH 
ASIM İĞNECİLER — Ona katılıyoruz Sayın Baş
kanım. 

BAŞKAN — Katılıyorsunuz. 
Birincinin (k) fıkrasında, üçüncü satırda «Gereken 

kanunî işlemleri yapmak» şeklinde düzeltiyoruz, 
Sayın Tan, sizin önergenize katıldıkları için o dü

zenlemeyi yaptım; l'in (k) fıkrasında. 
Efendim; ikinci önerge Sayın Yarkın'ın önergesi. 
«Bir numaralı fıkrada öngörülen «Tedbirleri» iba

resinin, bir numaralı fıkranın (b), (e), (d), (e), (f), (g), 
(1) ve (n) bentlerinde öngörülen tedbirleri» şeklinde 
değiştirilmesi diyorlar. 

Bunu şöyle yapalım. Biz önergeleri size takdim 
edeyim. Buradaki sıraya göre Komisyon olarak siz de 
sıralama imkânı bulursanız kolaylık olur. 

MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONU BAŞKANVEKlLt ABDULLAH 
ASIM İĞNECİLER — Lütfen efendim. 

BAŞKAN — Sayın Yarkın, eğer Komisyon katı
lırlarsa, yorulma zahmetini vermemek istiyorum. 

MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONU BAŞKANVEKlLt ABDULLAH 
ASIM İĞNECİLER — Efendim, Sayın Yarkın 6 
ncı maddenin iki numaralı fıkrasının; «(1) numaralı 
fıkrada öngörülen tedbirleri» ibaresinin, «1 numaralı 
fıkranın (b), (c), (d), (e), (f), (g), (1) ve (n) bentlerin
de öngörülen tedbirleri» şeklinde değiştirilmesini arz 
ve teklif ederim, diyor. 

'Biz buna 'katılamıyoruz efendim. 

ŞER AFETTİN YARKIN — Açıklayacağım, bir 
düzeltme değildir zaten. J 

BAŞKAN — Komisyon katılamıyor; ama buyu
run siz bunu açıklayınız efendim. 

ŞER AFETTİN YARKIN — Sayın Başkan, Da
nışma Meclisinin sayın üyeleri; 6 ncı madde olağan
üstü hal ilan edilen il'de valinin yetkilerini belirle
mektedir ve bu yetkiler olağanüstü hal ilanının nede
nine dayalı olarak doğru bir şekilde iki bölümde gös
terilmiştir. Birincisi 41 inci sayfada 6 ncı maddenin 
1 numaralı fıkrası; tabiî afet ve tehlikeli salgın has
talıklar hallerinde valinin hangi yetkilere sahip ol

duğunu i(a) dan (n) bendine kadar sıralamıştır. 

43 üncü sayfada, yani 6 ncı maddenin 2 numaralı 
fıkrası; o da kısa deyimle, yaygın şiddet hareketleri 
dolayısıyla ilan edilen sıkıyönetimde valinin yetkile
rini belirlerken şunu da ifade etmiştir; Demektedir ki 
1 numaralı fıkrada; yani tabiî afet ve tehlikeli salgın 
hastalıklar hallerindeki bütün yetkilerini, aynen yay
gın şiddet hareketlerinde de (öyle anlaşılıyor), yaygın 
şiddet hareketleri dolayısıyla ilan edilen olağanüstü 
halde de aynen kullanabilecektir. Tabiî o fıkrada yer 
alanları da tabiatıyla kullanacaktır. 

Şimdi, tabiî afet ve tehlikeli salgın hastalık halle
rindeki valinin yetkilerini gösteren bentlere teker te
ker baktım. Bunların bir kısmının yaygın şiddet ha
reketleri dolayısıyla ilan edilen olağanüstü halde va
liye yetki olarak verilmesine gerek olmadığı kanısına 
vardım. Mesela bunlardan (h) bendi, «Tehlike arz 
eden binaları yıkmak; sağlığı tehdit ettiği tespit olu
nan taşınır ve taşınmaz mallar ile sağlığa zararlı 
gıda maddelerini ve mahsullerini imha etmek.» Bunlar, 
tabiî afet ve tehlikeli salgın hastalıklarda alınabile
cek itedjhiırfer olarak burada göslteriilirniış; öbür tarafta 
gerekli olmadığı kanlısına vardım. 

Yine, belli gıda maddeleri' üzerinde geitirilem sımır-
ilamailar; onun atomdaki, «Gerekli görülen zarurî ih
tiyaç maddelerinin dağıtımını düzenlemek» ve onun 
atomdaki iyine zarurî İhtiyaç ımaddeteri ile iıllgiili bent; 
bunlar /tabiî afet, tehlikeli salgım hasitalık halleri do
layısıyla ilan edilen 'bir olağanüstü hailde gerekli ted
birler; ama bunlarım yaygın şiddet hareketleri dola-
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yısııyla 'ilan, edilen, olağanüstü faalde; yani iki nu- | 
maralı fıkrada ayrıca yettikli olarak belirlenmesinde 
zarurdt ıdknfaidıtğt kanısına vardım. I 

lAıyrıca, daha önemli gördüğüm bir husus da, bu I 
tabiî afet ve ıtehlilkeli salgın ha&tahklada ülgii bir nu-
maraik fikranın (a) bendidir, (a) bendinde «Bölge
nin belirli yerlerinde yedeşimi yasaklamak, belirli 
yerleşim yerlerine girişi ve buralardan çıkışı sınırla
mak, beli yerîeşim yerlerini boşaltmak veya başka 
yere nakletmek.» deriiyor .Burada özellikle üzerinde 
duracağım şey, «Beli yerleşim yerlerini boşaltmak 
veya başka yerlere nakletmek.» Esasen giriş çıkışları 
sınırlamakla ilgili yetkiler, iki numaralı bendin fıkra
larında var. Ancak, «Belli yerleşim yerlerini boşalt
mak veya başka yere nakletmek» hükmü, ısanıyorum | 
tehlikeli salgın hastalıkta veya tabiî afette, ya karan
tina itedbiri olarak veya tabiî afetite bir yerleşim yeri 
gösterme, yani bir yerddki yıkıntıdan dolayı, selin 
yarattığı bir felaketten dolayı veya depremin yarattı
ğı bir felaketten bir başka yerde yerleşmeyi sağla
mak gibi; yani belirli yerleşim yerlerini boşaltmak 
veya başika yere nakletmek, tabiî afet ve tehlikeli sal
gın hastalıklarda en lüzumlu tedbirlerden birisi. An
cak bunu yaygın şiddet hareketlerinde de uygulaya
cak olursak beli yerleşim yerini boşaltmak veya naik-, 
fetmek çok rij'it, çök şiddetli bir 'tedbir niteliğini ta
şımaktadır. Burası için getirilen şeyin, orada bu ağır-
Mcta kullanılması büyük sakıncalara yol açabilecek
tir. 

Kaldı ki, arz ettiğim gilbi, gerek orada ile giriş ve 
çıkışı yasaklamak, M dışına çıkarmak, il içerisinde be
lirli yerfere girmesini, yerleşmesini yasaklamak, kim
ilerin kamu düzenini bozacağı kanısı yönünden, kişi
ler için hükümller var. Ayrıca bir de 29 uncu madde 
var, 

©ütün buınlaır karşısında bu belidi yerleri boşalt
mak veya başka yerl'ere nakletmek hükmünün de 
ayrıca iki numaralı fıkrada yetki olarak yer aliması 
sakıncalara yol açabilir. Ben bir ayıklama yapayım 
diye düşündüm, bunun için Komisyona yardımcı ola
bilirim düşüncesindeyim. Komisyonun, bu konuda 
benimsediği, benimsemediği. olabilir; ancak dediğim 
gibi böyle bir ayıklamaya ihtiyaç göstermektedir 
maddenin düzenleniş şekli itibariyle. Önergem de bu 
makşaltla verilmiştir. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yackın. 
Bu önergenin lehinde, aleyhinde söz isteyen sa

yın üye?.. Yok. 
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Buyurun Sayın İğneciler. 
MfLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 

KOMİSYONU BAŞKANVEKtLİ A. ASIM İĞNE
CİLER — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 

Sayın Yarkın'ın yapmış olduğ uaçıklamal'ar, ilk 
bakışta doğru görünüyor; ancak tatbikatta böyle ol-
muıyor. «Salgın hastalıkta bir yerin boşaltılması ikti
za edebilir veyahut oradan karantinaya almak sure
tiyle hayvanlar ve kişiler çıkartıimayabilir; ama şid
det olaylarıyla nasıil ilgisi olabilir?..» dediler. 

Mesela kendileri sorduktan sonra, aklımıza gelen 
bir cevap : Hepimiz biliyoruz, bazı belediyelerin sı
nırlarında, iki belediyenin birleştiği yerlerde meralar 
olabilir .Bu meralarda yörükler, hayvancılar mevsi- ' 
mine göre oralara çıkar. Buraya girişi yasaklamak 
lazımdır ki, öbür taraftan gelenlerin ikisi bu ihtilafı 
ve şiddet olaylarını adırmasınlar ve buna benzer di
ğer şeyler olabilir. 

Asılında bizim burada birinci fıkrada saydığımız 
tedbirlerin veya yetkilerin ikinci fıkrada da aynen bı
rakılması, valilere mutlaka buna uyulması ve bu ka
rarları almasını: icap ettirir manasına gelmez. Verdi
ğimiz yetkiler bir karakol kumandanına, bir amire 
ait değildir. Bu itibarla vali kendisi takdir edecek
tir. Müsaade ederse Sayın Genel Kurulumuz bu 
maddenin ahengini ve insicamını bozmamak üzere, 
buraları olduğu gibi bıraldmak istiyoruz ve bu neden
le de önergeye katılamıyoruz. 

Teşekkür eder, arz ederiz. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayım İğneciler. 
Sayın Atolüm. 
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI TEMSİLCİSt BAHAT-

TtN ABLUM — Efendim, aynı nedenle kalbılamıyo-
ruz, 

'BAŞKAN — Değerli üyeler, önergenin dikkate 
atanlasın! oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul! etmeyenler... Önergenin dikkate alınması ka
bul edilmemiştir. 

Sayın Uğuır'un önergesi üzerindeki görüşünüz?.. 
«Yetkili mahkeme kararına istinaden usulüne göre» 
ibaresin'in konulması. 

MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ A. ASIM İĞNE
CİLER — Sayın Başkan, buna da katılamıyoruz. 

I BAŞKAN — O halde Sayın Uğura sorayım, ko-
j nuşmak istiyorlar mı?.. 

Buyurun Sayın Uğur. 
HİDAYET UĞUR — Sayın Başkan, sayım üye-

I ter; 
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Burada) evvela şu hususu tebarüz ettirmek iste
rimi iki, bundan sonraki olağanüstü duruırnllar, 12 Ey-
lüil öncesine gelininceye kadar sabrederek, durarak, 
ondan sonra yapılacak 'bir ortam delgidir. Daha ev
vel bu huzursuzluklar başladığı zaman, alınacak ka
rarlarla yürütiüleoeîktıiır. Böyle bir ortamda sıkıyöne
tim kararlarımdan çok kanunî şekillere mümkün ol
duğu ıkadar fazla bağlı olarak bunun yürütülmesi 
huzur saiğlama bakımıından ömem itaişrr. Bunun göz 
örtünde tutulması gerekir. 

Şimdi geçmişten örnek vereyim. Bazı kimseler bi
lerek veya bilmeyerek veya kaislten telefonla 'ihbarda 
bulunuyorlar. Bunun !üzerine emniyet görevlileri gece 
(Bunlar olmuş hadiselerdir, herkes bilir) kapıyı ça
lıyor, evin beyi geliyor kapıyı açıyor, kapı açılır açıl
maz polis ve jandarma, askerler silahlı olaraık 'içeri 
hücum edercesine girip «ıBller yukarı» deyince ha
nım yataktan furlıyor ve hu emniyet görevlileri dağı
larak evin içerisini didik didik aramaya başlıyorlar. 
Bu esnada kalp krizli geçirip ötenler vardır, gözbe
beği evvela büyüyüp sonradan kör olan kız çocuk
ları vardır, bayılanlar vardır, sinir hastalığına yaka-
lartan'lar vardır. 

Şu hale göre, birden böyle bir durum yaranma
mak iıçiiın, evvela mahkeme kararı alnnır, usulüme gö
re bir arama yapılabilir. Arama yapılmasın değil, lü
zumu olduğu zalman yapıla'cak. Daha sonra bir şey 
bulunmayıp sorumısuız vaziiyetltıe kalanlar da olma
malıdır. «Alma efendim, 'karar alıncaya kadar geci-
ki'lebilir» şekli söylenebilir. Böyle bıir ortamda, yani 
olağanüstü durumun ilan edildiği bir oltamda ilgili 
mahkemeliler vardır, bunlardan çabuk karar alınabi
lir. 

İkincisi, ikarar alıntrtcaya kadar o ev böyle ser-
beslt kalsın manasıma da gelmez. Ev de gerekli göze
tim a'Dtına alınabilir, çemiber altına alınabilir veya 
daha sıkı tedbirler de alınabilir; ama geceyarıısı her
halde şu gösterdiğim misale düşecek ve yapılan iş
ten daha çok mahzurlaır meydana getirecek durum
ları da yaraitmalmak herhalde faydalı olur. Bu bakım
dan «Karar alınarak ve usulüne göre» demek sure
tiyle dedikodulara istinaden bu gibi durumlarım ya-
pılmaıması hususunu göz önünde tutarak teklifte bu
lundum. 

Tensiplerinize arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Uğur. 
Önergenin Hehinde, aleyhinde söz isteyen sayın 

üye?.. Yok. 

Buyurun Sayın İğneciler. 
MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLER;! VE DIŞİŞLERİ 

KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ A. ASIM İĞNE
CİLER — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 

(d) fıkrası ışöyle. «Gerçek veya tüzelkişilerin han
gi maksatla olursa olsun kullandığı bütün yapılarda 
ve eklentilerinde gece veya gündüz arama yapmak, 
bulunacak suç aracı veya suç delili 'niteliğinde olan 
eşyalara el koymak.» 

Sayın Uğur, önergesiınde «yetkili mahkeme kara
rına istinaden, usulüne göre arama» diyor. Bu tak
dir buyurursunuz bir Olağanüstü Hal Kanunudur. 
Eğer yetkili mahkeme kararına 'istinaden olunsa va
linin zaten yapacağı bir şey yok burada. Polis gide
cek, mahkeme kararını orada uygullayacak. 

Sonra, kötü uygulamaların emsal olmaması la
zım. Öyle baygınlık filan geçinmek elbette mahkeme 
kararı olursa da o baygınlık aynen geçirilebilir; yanı 
bunlar kötü misaller, kabul ediyoruz; ama bizim Ka
nunumuzun ruhuyla bağdaşacak durumlar değildir. 
Arz efctiiîğiımiz gibi mahkeme kararı olduktan sonra 
Olağanüstü Hal Kanununun bu maddesini uygula
mak mümkün değildir. Kaldı ki, bugün, bazı istis
naî hallilerde de Polis Vazife ve Salâhiyet Kanununa 
göre de jandarma ve polis bu aramaları zaten mah
keme karan olmadan da bazı 'istisnaî hallerde kaçak
çılıkta vesairede kulllanıyor. Bu •itibarla maddenin 
böyle kalması isabetlidir. Önergeye katılamıyoruz. 

Arz ederiz, 
BAŞKAN — Teşeikkür edenim Sayın İğneciler. 
Sayım Ablum?.. 
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ BAHAT-

TİN ABLUM —. Katılamıyoruz. 
BAŞKAN — Değerli üyeler, önergenin dikkate 

alınmasını oylarımıza sunuyorum : Kalbul edenler... 
Etmeyenler... Önergenin dikkate alınması kabul edil
memiştir. 

Değerli üyeler, Sayın Yarkın'ın önergesini görüş
meye ba'şîıyoruz. 

Sayın Yankın, önergeniz üzerinde açıklama yap
mak üzere .buyurunuz. 

ŞER AFETTİN YARlKIN — Sayın Başkan, değer
li arkadaşlarım; 

Yasa Tasarısımın tümü üzerinde yaptığım konuş
mada önce şu hususu arz etmiş; demiişitiirn ki : Ana
yasamız olağanüstü yönetim usullerinde iki rejimi ka
bul etmiştir; birincisi olağanüstü hal (iki iki nedene 
dayalı olarak ilan 'edilecektir : tabiî afet, salgın has
talık, ağır ekonomik bunalım ve yaygım şiddet hare-
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ketleri); İkincisi sıkıyönetim haili. Bu; savaş, iç sa
vaş haili veya olağanüstü halin ilanını gerektiren hal
lerden çok daıha vahim yaygın şiddet hareketlerinin 
bulunduğu dönemde... 

Şimdi Iböyle odunca; tabiatıyla Sıkıyönetim Ka
nununda Sıkıyönetim, Komutanlarına tan iman yetki
lerle, Olağanüstü iHatt Kanununda valiye tanınan yet
kiler iaralsında da bir farklılık olması gerekir» diye 
arz etmiştim. 

Yine en ağır hüküm olarak da 2 numaralı fıkra
nın (ti) bendi, yani bölgelerinde güvenlik, asayiş, ba
kımından kamu görevinde kalmaları sakıncalı görü-
ferilerin görevlerine son verilmesi; mahallî idarelerde 
çalışanların da görevilerine son verilmesi veya görev
den uzaklaştırılması hali. 

Şimdi konu nedir?.. Bir kamu görevlisi var, Dev
lete zarar veriyor kanısındayız, görevi başında kal
ması sakıncalı; fakat helmen son işlemi yapıyoruz. 
Bu işlem görevine son verme işlemi'. 

ÎBen diyorum İki, bu görevine son verme işlemi, 
fevkalade ağır bir işlemdir. Bu, bizim Sıkıyönetim 
Kanununa ancak 12 Eylül öncesi gibi, Türkiye'nin 
en büyük bunaüım döneminin gereği olarak 12 Ey
lülden sonra girmiştir ve Sıkıyönetim Kanununda 
kalmalıdır; ama Olağanüstü Hal Kanununda hiçbir 
adlî ve idarî soruşturma yapmadan bir kamu görev
lisinin görevine ıson verme son derece ağırdır. 

Önerimıiz nödir?.. Önerim şu : Bu kişileri, vali, 
yetkisi dahilinde olduklarını bizzat, yetkisi dahilinde 
olimiayanları da ilgili kurum ve kuruluşlardan iste
mek suretiyle 'görevden uzaklaştırallım. Bu kişinin 
kamu görevinde kalması sakıncalıdır. Bunu kabul 
ediyoruz. Görevden ilişiğini keseceğiz, görevden 
uzaklaştıracağız; ama bunun hakkında görevden 
uzaklaştırma müessesesinin işlemUerini yürütelim. 

Şimdi denilebilir ki, «Görevden uzaklaştırma mü
essesesi zaten kanunlarımızda var.» Hayır, onu ağır
laştırarak koyacağız. Görevden uzaklaştırma işlemi, 
657 sayılı Devlet Memurları Kanunumuzda geniş şe
kilde ele alınmtşitır. Görevden uzaklaştırılan bir ka
mu görevlisi hakkında on gün içinde derhal soruş
turma açılması mecburiyeti vardır. Bunun vallinin 
iradesine bırakalım, «Bir ay veya iki ay sonra açıl
sın» diyelim. 

Sonra, yine «Görevden uzaklaştır ulan bir kişinin 
hakkında soruşturma yapıldığı zaman iki ayda bir du
rumunu incelemek mecburiyetindedir ve bu inceleme 
sonunda göreve iadesi gerekiyorsa, soruşturma de
vam etmeklle beraber göreve iade edilir.» Bunu da 

kaldıralım. Hakkında iki ayda bir, üç ayda bir ince
leme yapılarak görevine iade müessesesini de getir
meyelim; amıa soruşturmaya devam edelim. Hamgi 
soruşturmaya?.. Adlî ve idarî yönden yapılan soruş
turmaya. Bu soruşturma, gerek adlî, gerek idarî ola
bilir. 

Bu soruşturmayı yapalım. Bu Soruşturma sonun
da, hem adlî soruşturma sonunda, hem idarî soruş
turma sonunda hiçbir suçu olmadığı anlaşıldığı tak
dirde de görevden uzaklaştırma işlemini kalldırailım; 
ama buna da bir esneklik getirelim yine. Bunları tabiî 
hep 19 uncu maddede düzenleyeceğiz. Görevden 
uzaklaştırmayı buraya getirdiğimize göre orada dü
zenleyeceğiz. Buraya da bir esneklik getirelim : «Gö
revden eza!kllaş;tıırıllan kamu görevlisi hakkında yapı
lan adlî ve idarî soruşturma sonunda, hiçbir suçu 
olmadığı kesin olarak anlaşıldığı takdirde dahi, vali, 
görevden uzaklaştırma işlemini olağanüstü dönemlin 
sonuna kadar ertelesin. Bunun dışında başka ne is
tiyoruz? 

Kamu düzeni bakımından görevden aldık. Peki 
niçin soruşturma yapmıiyoıruz, niçin çekiniyoruz? En 
ağır işlemi yapıyoruz; ama hiçbir soruşturma yapma
yacağız. Görevine son veriyoruz; ama hiçbir soruş
turma yapmayacağız. Olmaz!.. Bu itibarla, her za
man arz ettiğim gibi, olağanüstü dönemin olağanüstü 
yetkileri gerdktirdi)ğini hepimiz kabul ediyoruz; zaten 
onu görüşüyoruz; ama bu yetkileri verirken olağan
üstü dönem idaresinin de bir anayasal, bir hukuk 
düzeni olduğunu ve hukuk içinde kalarak hükümler 
getirme gereğini de kabul etmemiz ve durumun ge
rektirdiği ölçüde tedbirleri görüşmemiz gerekir. 

Bu konuda bir kaybımız yok. Bu hüküm kaldı
rılsın demiyoruz. Bu hüküm şu hale gelsin diyoruz. 
19 uncu maddede de biliyorsunuz, «Bu istekler der
hal ilgili kurum ve kuruluşlarca yerine getirilir» di
yor. Adlî, idarî yargı mensupları ile askerî mensup
lar hakkında istisnayı da getirmiş, gayet tabiî doğal. 
Ancak, 19 uncu maddenin sonuna fıkralar ekleyerek 
bu arz ettiğim hususu, hepinizin en uygun gördüğü, 
Komisyon ve Hükümetin en uygun gördüğü şekilde 
düzenleyeceğiz. Ortada hiçbir kayıp yok. Her şey an
cak hukuk düzeni içerisine en uygun şekilde düzen
lenmiş olur. Bu bir göreve son vermedir, başka bir 
şey değildir. Her şeyi düşünmek lazım. Bir sorunu T 

hallederken, bir sorunu çözerken Devlete, topluma 
yeni yaralar, yeni sorunlar açmamaya çalışalım. 

Saygılar sunarım. 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yarkın. 
önergenin lehinde, aleyhinde söz isteyen sayın 

üye var mı?.. 
Önergenin lehinde Sayın Azgur, buyurunuz efen

dim. 
FUAT AZGUR — Sayın Başkanım, değerli ar

kadaşlarım; 
Gerçekten Sayın Yarkın son derece önemli bir 

noktaya temas ettiler ve aslında söylenmesi gereken 
hukukî her şeyi de söylediler. 

Ben anayasal bir konuya temas edeceğim bura-
da, 

Bu (İh) bendinde, ayrıca yerel yönetimıde çakışan
ların da görevden uzaklaştırılmaları valinin yetkisi 
içine alınmış, yani Belediye başkanını dahi vali gö
revden uzaMaştıralbillecek veya işine son verebilecek. 
Ha'llbulk'i bizim Anayasamızın 1!27 nci maididesinide 
malhallî idarelerin seçilmiş organları için özel bir te
minat hükmü vardır. Bu hJülkme göre mahallî idare
lerin seçilmiş 'organlarımın organlık sıfatının sona er
dirilmesi ancaık yargısal bir 'kararla olmak icap ede
bilir. 

Olağanüstü halli düzenleyen Anayasa hükmünde 
ise, bıı maddeye ait bir atıf yoiktur, yani bu madde
nin istisnası getirilmemiştir. Böyle oîlduğuna göre, 
Ikanaaitimce, malhallî idarelerin seçilmiş organ'Uarının, 
hiç olmazsa onların, görevilerine mülkî amir son ve-
rememelidir. Ben bu ydlla önergenin desteiklenmesii 
gerektiği görüşünideyim. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Azgur. 
Sayın İğneciler önergeyle ilgili görüşünüzü rica 

ediyorum. 
MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 

KOMİSYONU BAŞKANVEKİLt A. ASIM İĞNE
CİLER — ISaıyın Başkan, değerli arkadaşlarım; 

Şimdi ilk nazarda sayın konuşmacılar Sikirlerini 
açılklaldıikları zaman malkuil geliyor. Ancak, Komis
yonumuz adına ışunu belirtmek isteniz : Bu işten uzak
laştırma .konusu 657 sayılı Devlet Memurları Kanu
nunda, İli idaresi Kanununda var ve diğer mevzua
tımızda ıda var, bunlar zaten yapılıyor, bunlar nor
mal Ikanunlar. Bu Olağanüstü Hail Kanunu olduğu
na göre, olağanüstü tedbirleri de beraberinde götir-
mdk lazım. 

Yalnız Sayın Yarkın'ın önergesine kısmen şu şe
kilde .katılmak isteriz : «Bölgelerinde genel güvenlik, 
asayiş, ıkaimu düzeni veya ikaımu güvenliği açısından 
çallışmaıları salkıncalı görülen veya hizmetleri yararlı 
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olmayan kamu personelinin statülerine göre atan
ması veya görevinden uıza'klaştınlmais'i veya işine 
son verilmesi». Yani görevinden uızaiklaşltırıılmasını 
ikinci İbir 'kaideme olarak valiye bir iiımikân tanıyoruz, 
takdir hakikini mümkünse tnı yofflda kullansın ve gö
revine son vermesin diye. Sanıyorum Sayın Yarkın 
bunu mülayim Ikarşıiayacaklar, bu şekilde bir katıl
mamız oluyor, bir orta yol buluyoruz. 

Sayın Azgur'un dedikleri mahallî idareler perso
neli ve belediye başkanları elbette valiler böyle bir 
şey yapmazlar, ama bir Terzi Fikri de çılkabilirse bun
ları da yapabilirler, yapmaları lazımdır. Bu itibarla, 
ona da katılmıyoruz. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın Ablum? 
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ BAHAT-

TİN ABLUM — Sayın Komisyon Başjkanlvekiinin 
ifade ettikleri şekilde Sayın Yaricın'ın önerisinin bir 
kısmına katılıyoruz. 

Sayın Azgur görüş beyan ettiler, ona kaltılaımı-
yoruit. 

BAŞKAN — O ayrı bir konu. 
Değerli üyeler, o zaman önergenin bir kısmına 

'katılıp, bir Ikılsmına katılmama konusu olduğu İçin 
dikkate alınmasını oylayacağım, Komisyon düzenle
yerek getirirler. 

Önergenin dikkate alınmasını kabul edenler... Et
meyenler... Önergenin dikkate alınması kabul edil-
mişltir. Madde ile birlikte Komisyona veriyorum. 
Hemen verebilirsiniz. 

MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONU BAŞıKANVEKİLİ A. ASIM İĞNE
CİLER — Efendim, şimdi arz edebilir miyiz?. 

BAŞKAN — O halde söyleyin yaza!!im efendim. 
MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 

KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ A. ASIM İĞNE
CİLER — «Ih. Böllgeilerinde genel güvenlik, asa
yiş, kamu düzeni veya kamu güvenliği açısından ça
lışmaları sakıncalı görülen veya hizmetleri yararlı ol
mayan kamu personelinin statülerine göre atanması 
veya görevden uzaklaşıtırı'imıası veya İşine son venil-
ımesi...» Devam ediyor, bu şekillide. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim, 
Maddeyi yeniden okumuş lolluyoruz, çünkü tek-

rarlandjğı için. 
Önerge sahibine kısaca soruyorum, buyurun. 
ŞERAFETTİN YARKIN — Sayın Başkan, de

ğeri1! arkadaşlarım; 
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Komisyon kısmen katılmak suretiyle görevden 
uzaklaştırılması veya igörevine son verilmesi şeklin
de aşamalı bir hüküm getirmiş bulunuyor. 

Ancak, 19 uncu maddeye ekleyeceğimiz fıkralar
da görevden uzaklaştırmayı ki, 657 sayılı Kanunda 
genliş sakilde düzeMenımiiışti, onu değiştirerek ve ağır
laştırarak arz ettiğim gibi, düzenleme imkânına gö
revden uzaklaştıınma bakımından sahip olacağız, adlî 
ve idarî soruşturana açılmasını kabul edeceğiz ve bu 
imkânlara sahip olacağız; fakat görevine son verilen 
bir insan halkktnida adlî ve idarî soruşturma da açı
labilecek mi? Bundan endişeliyim. Onun için bir yan-
•Iuşhlk var bunda, bilmiyorum Komisyon böyle benim
seyebilir, Hükümöt 'kabul edebilir, ama ben görev
den uzaklaştırılması şeklinde olması ve 19 uncu mad
dedeki 'düzenlemenin daha rahait yapılmasına imkân 
verilmesi balkanından arz ediyorum. Önergemde ıs
rar ediyorum. 

BAŞKAN — Önergenizde ısrar ediyorsunuz. 
Cevap lütfedin. 
MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 

KOMİSYONU BAŞKANVEKİLt A. ASIM İĞNE
CİLER — Efendim, Komisyonumuzun görüşünü arz 
ötltlk, yalnız şunu İlave etmek isteriz; görevine son 
verilen bir personellin bütün kanunî yolları kapanmış 
değildir. Binaenaleyh, idare soruşturma yapmasa bi
le, çünkü başka ağır suçları da olabilir, idare ta
kibat, soruşturma açabilir. Olmasa bile o görevli, gö
revine son verilen iki, pek müstesna bir haldir, o za
man yargı yollarına müracaat eder, binaenaleyh her 
şey bitmiş değildir. 

Katılamıyoruz arz ediyorum. 

BAŞKAN — Değerli üyeler, Komisyondan ge
len Sayın Yarkın'ın önergesinin bir .kısmına katılimak 
suretiyle yeniden düzenledikleri maddeyi oylarınıza 
sunuyorum : Kabul edenler... 

REMZt BANAZ — Usul hakkında efendim. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Banaz. 
REMZt BANAZ — Tek başına bu fıkra kesin 

olarak oylanabilir mi bu aşamada, çünlkü maddenin 
bir parçasıdır onu arz edecektim. 

BA$KAN — Halklılsınız diğer önergeler var. Dik
kate alınmak üzere oyladık, tamam efendim.. Ben di
ğer önergeler olduğu hepinizce.malum, hepsini okut
tuk, fakat maddeyi değil ben doğrudan doğruya (h) 
fıkrasını oylama gibi bir hatalı uygulamaya girdim, 
geri alıyorum uygulamayı. 

'O önergeyi bu .şekilde dikkate alınmak üzere ver
dik, Komisyon bilalhara tanzim edip gönderecekler
di, faikalt ben madde gibi işleme koymuş oldum onu 
düzeMıyorum. 

ŞERAFETTİN YARKIN — Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Efendim, konu dikkate alınmak 

üzere gönderüımliştir, ben hatalı bir uygulama yap
tım onun için size tekrar söz artık. veremiyorum, 

ŞERAFETTÎN YARKIN — Başka bir karar alı
nabilir, bu çok beriöten ibaret olduğu için bent bent 
oylama şeklinde? 

BAŞKAN — Hayır mümkün değil o şekilde, bir 
hatalı bir uygulamamız oldu, özür dilerim. 

Sayın Banaz'ın önergesine sura geldi. Madde zalten 
şimdilik Komisyonda. 

Banaz'ın önergesinde bir kelime konusu var, Ko
misyondan sorayım «bulundurulması» kelimesinin 
metinden çıkarılmasını işitiyor. 

MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONU BAŞKANVEKİLt A. ASIM İĞNE
CİLER — Efendim, Sayın Banaz diyorlar ki, bulun
durmadan baişka ne olabilir, yani bunun bir taşıma 
vesikası bulundurmaya çevrilir, o taşımaz anlarız; 
ama bulundurma vesikası neye çevrilir demek işiti
yorlar. 

Ola ki, zaten fıkrada açık hüküm vardır, vali neş
redeceği tebliğde taşıma vesikası olan silahlarla be
raber bulundurmayı da bir tedbir olarak beraberce 
toplatabilir, ama bu toplama bir müsadere değildir, 
muvakkat bir tedbirdir, sonra bilahara dağıtır, onun 
için böyle kalmasını uygun buluyoruz, kaitılarnıyo-
rur. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Sayın Banaz buyurun efendim. 
REMZİ BANAZ — Sayın Başkan, saygıdeğer ar

kadaşlarım; 
6136 sayılı Kanuna göre kişilere tabanca satın 

aldırma, bunları evde bulundurma,, üzerinde taşıma 
veya işyerinde bulundurma gibi yetkiler verilmekte
dir. 

Şimdi, burada konumuz ruhsatsız tabancalar de
ğildir, zaten ruhsatsız olan bir tabanca kaçak taban
cadır, '6136 sayılı Yasaya aykırı bir durum vardır, 
ceza kanunlarına da aykırıdır durum, o tabancayı 
evde bulundurmak da, üzerinizde taşımak da veya iş
yerinde bulundurmak da zaten normal düzende de 
yasaktır, suçtur, bunlara taslandığı zaman polis alır 
ve savcılar bu şahsı götürür. 
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Şimdi burada (m) bendinde : «Ruhsatlı da olsa 
Iher ıtürlü silaıh veya mermilerin buluındurulrnasTnı, ta
şınmasını veya nakilini izne bağlamak veya yasaikla-
malk.» Simidi efendiım, taşınmasını izne bağlama'k an
lıyoruz, özel müsaade verdiğim k'işi'ler bu (sefer taşı
sın, normal her taşıma ruhsattı olan taşıyanlasın gibi 
bir sonuç çıkar bundan. Naklini izne bağlamalc ki, 
nalkil zaten izne bağlıdır. Yani dileyen dilediği zaman 
bir yerden bir yere tabancayı nakledemez. Bunu 
normali düzende de bulundurma ruhsatlı bir taban
cayı naikleltmeik isterseniz idareden izin almanız la
zım; 

Simidi geliyoruz; «bu'lurtdurımayı izne bağlamak 
veya yaisaklamalk». Efendim, tabancanın nakli veya 
taşınması yasalklanimiışsa bu demektir 'ki, evinizde bu
lundurulacak. Pelki, evinizde bu!lundurulma<sı yasak-
llanrmşisa ne olaıcalk?.. Simidi, Sayın tğneci'Ier ded'iler 
iki, «Bu geçici olarak toplanması anlamına gelir». O 
zaman buraya «geçici dlaraik toplatır» diye yazalım; 
ama sayın vali bir beyanda bulundu, «Ben bulundur-
ımsayı ya.salk eltıtlm» dedi, «Ne yapacağız bu talbanca-
yı?..», ceVap yok. Ne olacaîk?.. Eğer deniz filan varsa 
gider atarız. Pelki başlka türlü, benim izmir'de de bir 
evİım var farz edin, tabancayı götürüp orada buluın-
durabiiMr imiyim?.. Çünkü orası olağanüstü bal bölge
sinin dışında. Bulundurmayı yasaklama sadece bu hu
dutlar içinde oluyor. «Ben bunu topluyorum» da de
miyor, burada «bulundurmayı ya'saîklaımalk» diyor. 
Bir dostunuzun evine mi göndereceksiniz bir ba.ş'ka 
ile; bu da belirgin değil DöUaıy ısıyla burada bulun
durmayı yasaklamaktan amaç ne i'se, Kanuna onun 
yazılması lazım, ve ben'im anladığım, bir 'tabancanın 
bullundurull'mıaisı yasak edilemez, rubsaitllı bir taban
canın; ama bu geçici olarak toplatı'labilir. Katılıyo
rum; fakat «bulundurmayı yasak'lamaik» tabirinin 
Kanunda yer alması ikes'inlÜkle mürrikün değildir. Ko
misyonca bu maddenin geri alınması ve burada murat 
edilen şey ne lise onun yazılması gereikrroeıkitedir. Eğer 
bu madde bu şelkilde geçerse gelecekte büyük karı-
şılkliklara ve a'ksakılıikkra yol açabilecek bir madde
dir. 

Önergemin dikkate alınmasını takdirlerinize arz 
ediyorum. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Banaz. 
Evet, önergenin lehinde, aleyhinde söz isteyen sa

yın üye?. 

FİKRÎ DEVRİMSEL — Lehinde. 
BAŞKAN — Sayın Devrimsel, buyurun efendim. 

FİKRİ DEVRİMSEL — Sayın Başkanım, değer
li arkadaşlar; 

Sayın Banaz'ın önergeleri zaten açık, daha da 
açıklık kazandırmışlardır. Herhalde Komisyonumuz 
bu «ruhsatlı da olsa» Bir defa bu tabir yanlış; çünkü 
ruhsatsız silahın bulundurulması zaten yasa dışıdır. 
Onun için «ruhsatlı da olsa» demeye lüzum yok; 
«ruhsatlı silahların» demek lazım. Birincisi bu. 

ikincisi; ruhsatlı silahın ya taşıma, ya bulundur
ma ruhsatı vardır, izinli silahtır. Bunun «bulundurul
masını yasalklamak»; sonuç ne olacak?.. Sayın Banaz 
çok haklı, çok doğru, gerçekçi bir beyanda bulundu. 
Belki denebilir ki, «Efendim, örneğin 27 Mayıs sı
rasında ruhsatlı da olsa bütün silahlar toplandı». O 
ihtilal rejimidir, biz hukuk rejimini tanzim ediyoruz. 
Biz normal hukuk rejimini tanzim etmekteyiz. İhti
lal rejimlerindeki uygulama hukuk rejiminde örnek 
getirilemez; ama ne olur?.. Denebilir ki, «Efendim, 
ruhsatlı silahlar...» Şahsen ben savcılıktan gelen bir 
arkadaşınız olarak 12 Eylül anarşisi döneminde ruh
satlı silahlarla asayişin bozulduğu ve Türkiye'de te
rörist bir hareketin, bir eylemin yapıldığına çok na
dir rastlanmıştır. Sayın İçişleri Bakanlığı Sözcüsünün 
belki bu hususta ellerinde bilgi vardır, bilmiyorum; 
ama ruhsatlı silahlardan kaybolmuş olanlar olabilir. 
Nadir de olsa bu silahlarla bazı suçlar işlenmiş ola
bilir. O zaman fevkalade hallerde belki bu silahların 
sahibinde olup olmadığı hususunda bir yoklama yapı
labilir. Geçici olarak ilgili mercilere ibraz etme, yok
lama mahiyetinde ibraz etme gibi bir şey olabilir; 
ama ruhsatlı silahın bulundurulmasını yasaklamak de
mek, bir bakıma kişinin mülkiyetinde bulunan bir ma
lın müsaderesi gibi bir şey olur. Bu kanunsuz bir 
şeydir. 

Onun için Sayın Banaz'ın önergesine iltifat edilme
sini diler, saygılar sunarım. 

'BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Evet Sayın İğneciler... 
MİLLÎ SAVUNMA, ÎÇÎŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 

KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ A. ASIM İĞNE
CİLER — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 

Şimdi maddeye açıklık getirmek lazım. Aslında bu 
madde, bakınız ikinci fıkrasında tekrar nazarlarınıza 
arz ediyoruz : «Anayasa ile ikurulan hür demokrasi 
düzenini veya temel hak ve hürriyetleri ortadan kal
dırmaya yönelik yaygın şiddet hareketlerine ait ciddî 
belirtilerin ortaya çıkması veya şiddet olayları sebe
biyle kamu düzeninin ciddî şekilde bozulması halle
rinde» deniyor. Demek ki, bir olağan hal yok, ola-
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ğanüstü bir hal var. Biz bunu tedvin ediyoruz. Maaha-
za, daha da açı!k olsun diye bu (m) fıkrasını şu hale 
getirmek mümkün \ «Ruhsatlı da olsa her türlü silah 
ve mermilerin taşınması veya naklini izne bağlamak 
veya yasaklamak veya geçici olarak teslimini istemek». 
Bu şekilde bir açıklık getirmek için bunu düzenliyo
ruz, yoksa bir tereddüt olmaması lazımdır. Bu şekil 
sanırım ki, daha tatminkâr oluyor. 

Arz ediyoruz. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Bu önergeye katılıyorsunuz... 
REMZİ BANAZ — Bu düzenlemeye katılıyorum 

Sayın Başkanım. 
BAŞKAN — Evet, «yasaklamak veya geçici ola

rak teslimini istemek». 
Sayın Banaz'ın önergesini kesin oylarınıza sunu

yorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Sayın Uğur'un önergesi : «hakkında deliller bu
lunan» ibaresinin konması isteniliyor. 

Uyuyorsanız Sayın Uğur'u yormayalım, uymuyor
sanız açıklama yapsınlar. 

MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ A. ASIM İĞNE
CİLER — Delillere bağlamak gibi adlî bir şeyin un
surudur, ona uyamıyoruz; özür dileriz. 

BAŞKAN — Uyamıyorsunuz. 
Buyurun Sayın Uğur. 
HİDAYET UĞUR — Sayın Başkan, sayın üyeler; 
Aynı konuda ikinci kez huzurunuzu işgal ediyo

rum, özür dilerim. Ancak bu konu toplum huzuruy
la ve özellikle daha sonraki dönemlerde etkili olduğu 
için üzerinde durmak isterim. 

Bir kim'se bir şehirde 'herhangi bir uygunsuz ha
reket yapmışsa bir delil varsa onun il dışına çıkarıl
ması gayet tabiidir veya bir şehire gelirken bir mak
satla geldiği tespit edilmişse onun da oraya sokul
maması gene tabiidir; ancak kanılara istinat ettirirken 
suçlamalarla yaratılan kanılar daima ynlışlıklar do
ğurur. Geniş ölçüde suçlamalar vardır. Bunlarla bir 
kimse 'hakkından malhrum edilemez. Kaldı ki, şu
rasını da tebarüz ettireyim: Bu geniş ölçüdeki suç
lamaların altında başka maksatların yattığını da dik
kat nazara almak lazım gelir. Asıl suçluları arada 
kaybetmek ve bu ortamı genişletmek iç'in kasten de 
bu geniş ölçüde suçlamalar yapılabilir; ama bunlara 
faiz alet olmamalıyız. 

Kanılar daima delillere dayanır. Delillere daya
nırsa bir şey ifade eder. Suçsuz bir kimsenin böyle 
bir muameleye maruz kalmasının etkileri büyük olur. 
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Kaldı ki, geçmişe dönük deliller de bulunabilir. Me
sela birisi iç'in «12 Eylül'de şu faaliyeti yapmıştı, 
şimdi bu şehre geliyor, gene bir faaliyet yapabilir» 
diye bir delil de gösternebilir; ama geçmişteki olan 
bu suçluluk daha sonra bu kimseden gitmiştir. Nef
sini ıslah etmiştir, iyi bir vatandaş da olmuş olabilir. 
Şu halde kanıya göre değil, delile göre hareket et
mek lazım gelir. Eğer bu kimse şüpheli ise, şüphe
liler listesine pekala alınır ve takip de edilir. En ufak 
'bir ipucu ele geçirilince yakalanır da; ama kam de
lile bağlanmazsa, bundaki yanlışlıkları önlemek bakı
mından, kanı yerine «delillere dayalı olarakî tabiri
nin kullanılmasını arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
'BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Uğur. 
Önergenin lehinde aleyhinde söz isteyen sayın 

üye?.. 

Buyurun Sayın Yarkın. 
ŞERAFETT1N YARKIN — Sayın Başkan, de

ğerli arkadaşlarım? 
önergenin lehinde söz almış bulunuyorum. 
fO) bendinde kamu düzenini ve kamu güvenliğini 

bozabileceği kanısını uyandıran kişi ve toplulukların 
'ile ıgirişhıi yasaklamak» deniyor. 

Gerçekten üzerinde durulacak deyim burada «Ka
nısını uyandıran» ifadesidir. Neticede yaptığımız iş 
önemli; kişi veya toplulukların bir yere, bir ile giri
şini yasaklıyoruz; ama nedir?.. Bozabileceği kanısı. 
Çok zayıf bir ifadedir; hukuk bakımından da zayıf, 
bir kanun hükmü olması bakımından da zayıftır. Bu 
itibarla Sayın Hidayet Uğur arkadaşımızın verdiği 
önergede, «Bunu bozabileceğine dair deliller bulu
nan» sökünde, herhalde sanıyorum öyle şeyi; bura
yı kuvvetîen'd'irmiş oluyor. 

Bu delil nedir?.. Bu, mahkemede ifraz edilecek 
deliller gibi olmayacaktır. Ancak, mesela 29 uncu 
maddede biraz daha kuvvetli bir ifade var, «Tutum, 
davranış ve faaliyetleri itibariyle» diyor. Demekki 
hurada bu delili böyle anlayabiliriz, yani önceki faa
liyetleri itibariyle kamu düzenini bozabileceğine kuv
vetle delili olan şeklinde anlaşılabilir, yani «kanısı 
uyanırsa» ibaresine kuvvet kazandırmış olur, anlam 
kazandırmış olur. Böyle zayıf, hukuk dışı anlamsız 
bir ifadeyle son derece önemli bir tedbiri uygulama 
gibi bir durumdan da kurtarmış olur. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yarkın, 
Evet Sayın İğneciler. 
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MÎLLÎ SAVUNİMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONU BAŞKANVEKİLÎ A. ASIM 1ĞNE-
CÎLER — Sayın 'Başkan, değerli arkadaşlarının : 

Her vesileyle arz etmeye çalışıyoruz; burada ted
birler manzumesini tanzim ediyoruz. Bu itibarla Sa
yın Uğur'un, misalinde de vermiş olduğu üzere, bir 
ilde birkaç defa sabıkası olan bir kimse, eskiden, ki 
eski tabirle mazanne-i sû eşhas bulunabilir. Bunların 
aynı durumlarda tekrar hadise çıkarmak ihtimali 
bulunabilir. Bunları polis fevkalade iyi bilir. Ama 
yine Uğur'un ifade ettiği gibi bir insanın ıslahı netfs 
etmesi de her zaman için mümkündür. Böyle bir 
ıslah-ı nefs etmiş bir kimseyi idare amiri takdir ede
cektir ve rastgele suçlamalar, isnatlarla, ihbarlarla 
valilik mertebesine ermiş, en az 20-25 senelik görev 
yapmış bir 'insan böyle bir oyuna hiç bir zaman gel
mez tedbir alırken. 

'Bu itibarla delil istersek hakkında artık bunu 
mahkemelik bir hadise olarak mütalaa etmemiz la
zım. Bizim tedbirlerimizle bu birbirine tamamen zıt
tır. öyle hakkında deliller olursa elbettefci, biz onu 
ayrıca mahkemeye de veririz, savcılık ve mahkeme 
icap ederse tevkif eder, cezalandırır. Biz bunun dı
şında kalan hususları arz ediyoruz. 12 Eylüle dön
meyelim diyoruz; ama dönmek mecburiyetindeyiz, 
hatırlamak mecburiyetindeyiz. Hiç bir delil olmaya 
olmaya, 'mahkemelere delil götürememen'in sıkıntı
sı içinde İ2 Eylülden evvelki hadiseleri yaşadık. Bi
naenaleyh, böyle tedbirler olsaydı belki böyle üzücü 
durumlara da meydan kalmayacaktı. Bu itibarla biz 
«Kanısını uyandıran» tabirinin yerinde olduğunu ve 
bu kanıyı valinin iyi takdir edeceğini, rastgele bir 
tasarrufta bulunmadığı inancındayız. Sizin de böyle 
mütalaa etmenizi istirham ediyoruz; önergeye katıl
mıyoruz. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın iğneciler, bundan sonraki 
üç önergede; (o) ve (p) fıkralarında «Kanı» kelimesi 
yerine Sayın Yarkın «Kuvvetle muhtemel bulunan» 
kelimelerini Sayın Tan, «Bozucu faaliyetleri tespit 
edilen» kelimelerini, Sayın Uğur da «Hakkında de
liller bulunan» kelimelerini teklif ediyorlar. Binae
naleyh, «Kanı» kelimesi üzerinde başka b'ir düşün
ceniz olabilir mi?.. Onu peşinen öğreneyim; belki 
başka bir kelime kullanma durumunda yahut başka 
bir deyim koyma imkânı hasıl olursa, belki diğer 
üyeler de vazgeçeceklerdir sözlerinden. 

MÎLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONU BAŞKANVEKİLÎ A. ASIM İĞNE

CİLER — Efendim, «Kanı» yerine «Emare» olabi
lir. Ama, emare hiç bir zaman delil değildir. Böyle 
bir şey tahmin ederim ki, tatmin eder. Böyle bir ke
lime değişikliğini önerebil'iyöruz. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim... 
FEYYAZ GÖLCÜKLÜ — Sayın Başkanım, bir 

kelime, ibare teklifinde bulunabilir miyim?.. 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 
FEYYAZ GÖLCÜKLÜ — Ceza Muhakemesi 

Usulü Kanunumuzun bu konuda kullandığı tabir 
«Kuvvetli emareler» tabiridir. Mesela Kanunun 104 
üncü maddesinde tevkif için «Aleyhinde kuvvetli ema
reler bulunan» diye geçer. Zannedersem burada da 
«Kuvvetli emareler» terimi uygun olur. 

'BAŞKAN — Evet, teşekkür ederim, sorayım 
Komisyondan... 

'MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONU BAŞKANVEKİLÎ A. ASIM İĞNE
CİLER — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 

Sayın Gölcü'klü'riün verdiği Ceza Muhakemeleri 
Usulü Kanunundaki misal, tevkif için aranan şartlar
dan birisidir, kuvvetli emare olan. Bu idarî tedbir

dir, «Bmare»yle yetinmek lazımdır. Bunu arz etmek 
isterim. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Efendim, evvela her iki önerge sa
hibinden; Sayın Tan'dan da, Sayın Yarkın'dan da so
rayım; «Emare» kelimesini uygun görür de önerge
lerinizi alır mısınız, yoksa önergeleri okutup, üyele
rin görüşlerini alıp değerlendireyim mi?. 

TURGUT TAN — önergeler okunsun efendim. 
BAŞKAN — Peki o halde. 
Değerli üyeler; 
Sayın Uğur'un önergesine Sayın Komisyon ve 

Sayın... 
MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 

KOMİSYONU BAŞKANVEKİLÎ A. ASIM İĞNE
CİLER — Sayın Başkan, «Şüphe ve emare» dersek 
acaba ta'tinin olurlar mı?.. 

BAŞKAN — Evet, Sayın Yarkın?.. 

ŞERAFETTİN YARİKIN — Sayın Başkan, ben 
arz edeceğim efendim önergemi. 

BAŞKAN — Evet, sizlin önergenize sıra gelmedi 
Sayın Yarkın, evvela Uğur'un önergesini alalım. 

Sayın Uğur'un önergesinin dikkate alınmasını oy
larınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... 
önergenin dikkate alınması kabul edilmemiştir. 
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Sayın Yafkın, buyurun efendim. 
Her iki önergeniz üzerinde de aynı... 
ŞERAPETTİN YARKIN — Sayın Başkan, öbür 

önergeyi bentte arz edeyim; çünkü sadece o deyimle 
'ilgili değildir, fıkrada değişiklik, bentte değişikliği 
içeriyor. 

BAŞKAN — Küçük bir değişikliğiniz var, evet 
var... 

ŞERAPETTİN YARKIN — Zaten maruzatım 
kısa olacak. 

BAŞKAN — Peki buyurun efendim. 
ŞERAFETTİN YARKIN — Sayın Başkan, değer

li arkadaşlarım; 
Şimdi hepimiz «Kanısını uyandıran» tabiri üzerin

de durduğumuza göre buraya daha başka bir ifade 
bulmakta yarar var. Benim önerdiğim husus «Kamu 
düzenini veya kamu güvenliğini bozabileceği kuvvetle 
muhtemel bulunan». 

Şimdi «Kuvvetle muhtemel bulunan» ne demek?.. 
Anayasada var böyle deyimler. 34 üncü madde var; 
«Toplantı ve gösteri yürüyüşünün yapılmasının kamu 
düzeninin ciddî şekilde bozacak olayların çıkmasının 
kuvvetle muhtemel bulunması halinde...» İşte, örnek
leri var; hukukumuzda var, Anayasamızda var. Şu 
halde «Kanısı uyandıran» yerine «Kuvvetle muhtemel 
bulunan» dersek ifade herhangi bir şey kaybetmiş ol
maz, vali de herhangi bir şey kaybetmiş olmaz, yetki
nin kullanılmasında herhangi bir sakınca olmaz ka
nısındayım. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yarkın. 
Önergenin lehinde, aleyhinde söz isteyen sayın 

üye?.. 
SÜLEYMAN SİRRİ KIRCALl — Aleyhinde 

efendim. 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 
SÜLEYMAN SIRRI KIRCALI — Sayın Başkan, 

sayın üyeler; 
Efendim, şimdi buradaki düzenlemeyi, benim anla

dığım kadarıyla şurada valiye verilen yetkileri biz yan
lış anlıyoruz. 

Şimdi bunlar valiye, bir hukukun çok ayrıntılı for
maliteleri içerisinde meseleleri yürütme mecburiyetini 
getiren diğer anayasal hükümler karşısında çok anor
mal şartlar içerisinde gerek ekonomik, gerek özel
likle şuradaki kamu düzenini bozan ve bizi 12 Eylül'e 
getiren olayları örnek alarak valiyi mümkün olduğu 
kadar biz, bu çok formalite isteyen durumun dışarısı
na çıkarmaya çalışıyoruz. Ona diyoruz ki, bak, işte 

sen bu halde şunları da yapmaya yetkilisin, bak işte 
sen bu halde şunları da yapmaya yetkilisin. Şimdi, biz 
bunlarda bu şekilde kendisine imkân verirken, birta
kım aksi düşüncelerle sınırlamaya doğru giden düşün
celerle hükümler getirmeye kalkıyoruz. Onları, biz 
zaten biliyoruz, (Arkadaşların deminden beri o kadar 
zamandan beri söyledikleri şeyleri) onlar hukukun 
esas anakuralları; kuvvetli emarelerin bulunması, de
lillerin bulunması, bunlar normal zamanda aranacak 
şeyler. Biz, şimdi şöyle anlarda durumu çok hızlı ola
rak, çok süratli olarak önlemek için valiyi, bunu bu 
fevkalâde formaliteleri isteyen; yahut normal for
maliteleri isteyen durumlar dışına çıkarıyoruz. Arka
daşlar, önerilerde bulunurken lütfen normal hüküm
lere dair sözleri, şekilleri buraya getirmemeleri ve bu 
sebeple de valiyi bilakis yetkili kılacak; artık o anda 
efendim birtakım mağduriyetler olurmuş, birtakım 
şeyler olurmuş, bunlar hakikaten olabilir, bu üzüntü
ler sahiden olabilir; ama bütününü ortadan kaldır
mak, bizi hepsinden çok kötü yapar. O sebeple bun
lara razı oluyoruz biz zaten. 

Onun için, ben bu şekildeki tekliflerin pek uygun 
olduğu kanısında değilim. Vali kötü, bakan kötü, Ba
kanlar Kurulu kötü diye düşünmemiz olmaz tabiatıy
la. Onun için, mümkün olduğu kadar Devletin va
liliği mertebesine erişmiş olan bir kişiye; bakınız kay
makama bile bu yetkileri vermiyor, valiye veriyor; 
onun için müsaade buyurulursa, bu yetkiler üzerinde 
bu kadar titizliğe doğru gitmemek; bilakis valiyi yet
kili kılmanın isabetli olacağı kanısındayım. 

Bu sebeple önergenin isabetli olmadığına inanı
yorum, saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
FEYYAZ GÖLCÜKLÜ — Lehinde söz istiyo

rum efendim. 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 
FEYYAZ GÖLCÜKLÜ — Sayın Başkanım, de

ğerli arkadaşlarım; 
Olağanüstü Hal Kanununda gayet tabiî olağanüstü 

yetkiler verilecek, olağanüstü tedbirler alınacak. Mak
sat, olağanüstü tedbirler alınırken, bunları fazla for
maliteye bağlamak değil teklifin amacı yahut şimdiye 
kadar yapılan bazı tekliflerin amacı. Amaç, olağan
üstü yetkiler kullanılırken, olağanüstü tedbirler alınır
ken, keyfiliği önlemek. Olağanüstü Hal Kanunu, keyfî 
yetkilerin değil, olağanüstü yetkilerin kullanıldığı Ka
nundur. 

Şimdi, bu iyilik, kötülük meselesi de değildir; ga
yet tabiî olarak ne bir bakandan, ne bir validen ya
hut Devletin herhangi bir memurundan kötü har&ket 
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beklenilmez. Bu tür kanunların, genellikle bütün ka- I 
nunların yaptığı şey, koyduğu hüküm, keyfiliği önle- I 
me meselesidir. Keyfî davranılacak mı?.. Muhteme- I 
len, büyük bir ihtimalle davranılamayacaktır; fakat I 
kanun okunduğu zaman, hukuka bağlılık ihissedile- I 
ce'ktir, görülecektir. I 

Onun için, arkadaşımız Yarkın'ın teklifinde ne I 
bu yetkiyi kullanacak kişiden kötü bir hareket çıka- I 
cağı ihtimali düşünülmüştür, ne de bunun fazla bir I 
formaliteye bağlanması hususu düşünülmüştür. Bu 
birinci nokta. Bu tür kanunları hazırlarken, bu hu- J 
susu gözden uzak tutmamız gerekir. 

ikinci mesele, mümkün olduğu ölçüde, bilhassa I 
kanunlarda terminoloji birliğini, dil vahdetini koru
mak gerekir. Aynı şeyleri çeşitli kelimelerle ifade 
edersek, kanun koyucu, mantık dışına çıkmayacağı 
faraziyesine dayanılarak, orada o tabir kullanılır
ken, bu kanunda bu tabir kullanılmış; acaba mak- I 
sat neydi diye hataya düşülebilir. Dilimizde bu de
yim vardır,«ben biraz evvel yerimden işaret ettim 
«kuvvetli emare» tabiri tutuklama için değildir. Bu, 
delil teşkil etmeyen, emare de teşkil etmeyen; ema- I 
re çok hafiftir, delil ağırdır; hatta hukukî anlamda I 
alındığı takdirde, delil ancak hâkimin topladığı bil- I 
gidir, hâkimden gayrisinin topladığı bilgi yalnızca I 
malumattır. Onun için «emare» nedir?.. Emare hiçbir 
şey değildir, izlerdir, bir belirtidir; ama bizim huku
kumuzda bu durumlar için kullanılan tabir, hiç for- I 
malist olmayan, hiç hukukî kalıp içine girmemiş bu
lunan «kuvvetli emare» deyimidir. I 

Arkadaşımız Yarkın'ınki de yaklaşıyor «kuvvetli I 
emare» tabirini benimsemeyi dil birliği için yararlı 
görürüm. Bu sebeple, kendileri belki bu yönde bunu 
da benimseyebilirler veyahut teklifleri de bunu ihsas 
ettirmektedir. Bu sebeple önergenin lehindeyim. 

Teşekkür eder, saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Komisyon, görüşünüzü rica ediyorum. 
MÎLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 

KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ A. ASIM İĞNE
CİLER — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 

Şimdi, biz bu kanun tasarısını görüşürken bir zi
yaretçi gelse Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununu 
tartışıyoruz zannederler; çünkü oradaki mahkemele
rin, adlî mercilerin istediği delilleri buraya zorla sok
manın bir faydasını görmüyoruz. Hep valinin, Hü
kümetin, Bakanlar Kurulunun, Cumhurbaşkanının 
kötülükler yapacağını düşünüyoruz, kötü adamların | 
ufak tefek kelimelerin arkasına gizlenmek suretiyle 
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kötülükler yapacağını hiçbir zaman aklımıza getir
mek istemiyoruz. 

Sayın Yarkın'ın önergesinde «kuvvetle muhtemel 
bulunan kişiler» tabirinin, buna benzer şeylerin, Top
lantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununda da geçtiğini 
söylüyor; doğrudur. Ancak, adı da üstünde Top
lantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu çıktığı günden 
itibaren meriyete girecek olan bir konudur. Bu la
zım olduğu zaman, sıkışıldığı zaman, Devletin ih
tiyacı olduğu zaman el altında bulunacak, ondan 
sonra yürürlüğe konacak bir kanundur. 

Bu itibarla, bunların üzerinde, aynı hukukî tabir
leri, aynı kuvvette istersek amacımıza ülaşamayız. 
Takdirinize sunuyoruz ve önergeye katılamıyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Ablum, sizin görüşünüzü ri
ca ediyorum. 

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ BAHAT-
TİN ABLUM — Katılamıyoruz. 

BAŞKAN — Katılamıyorsunuz. 
Önergeyi dikkate alınmak üzere oylarınıza sunu

yorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... önerge
nin dikkate alınması kabul edilmiştir. 

Sayın üyeler, şimdi sıra Sayın Yarkın'ın diğer 
önergesinde. 

Buyurun Sayın Yarkın. 
ŞERAFETTİN YARKIN — Sayın Başkan, de

ğerli arkadaşlarım; 
6 ncı maddenin iki numaralı fıkrasının (p) bendi 

şöyle : 
«Kamu düzenini veya güvenliğini bozabileceği 

kanısını uyandıran kişileri gerekirse il dışına çıkar
mak veya bunların il içerisinde belirli yerlere girme
sini veya yerleşmesini yasaklamak.» 

Önergemde evvela burada da «kanısını uyandı
ran» yerine «kuvvetle muhtemel bulunan» dedim, 
eğer öyle kesinleşirse onun üzerinde söyleyecek her
hangi bir şey yok tabiî. Ayrıca, bentte bir de değişik
lik öngörüyorum; «gerekirse il dışına çıkarmak» de
yimini kaldırıyorum; yani bent şöyle oluyor : «Ka
mu düzenini veya kamu güvenliğini bozabileceği kuv
vetle muhtemel bulunan kişilerin IÜ içerisinde belirli 
yerlere girmesini veya yerleşmesini yasaklamak» De
mek ki, il dışına çıkarmayı çok ağır bir müeyyide 
olarak görüyor ve fıkradan çıkarılmasını öngörüyo
rum. 

Kaldı ki, Sayın Tan daha önce 29 uncu madde 
ile bu maddenin arasındaki çelişkiye değinmişlerdi. 
29 uncu maddede yine il dışına çıkarmakla ilgili bir 
hüküm var. Orada «... tutum ve davranışları ve faa-
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liyetleri ile Devletin, kamu düzeni ve kamu güven
liğini sağlaması konusundaki nüfuz ve etkinliğini teh
likeye düşürdükleri veya bu amaçla alınan tedbirle
rin uygulanmasına engel teşkil ettikleri tespit edilen 
kişileri, içişleri Bakanlığının da onayını alarak il sı
nırları dışına çıkarabilir. Bu suretle il dışına çıkarı
lanlar, olağanüstü hal süresince ikamet etmek ve izin
siz olarak buralardan ayrılmamak üzere İçişleri Ba
kanlığının tayin edeceği bir yere yerleştirilir.» deni
liyor. 

Tabiî bu hüküm orada düzenlenecek. Nasıl dü
zenlenecek onu bilmiyorum; ama bunu çok daha ge
niş şekilde düzenleyen bir hüküm var; il dışına çı
karmayı, yerleştirmeyi, ikamete mecbur etmeyi ge
rektiren bir hüküm var. 

O yönüyle de buradan bunun çıkmasında yarar 
vardır veya burada bulunmasına gerek yoktur; onu 

w ifade edeyim. 

Bu itibarla, hükmün sadece «... il içerisinde be
lirli yerlere girmesini veya yerleşmesini yasaklamak.» 
şeklinde kabul edilmesi hem bu çelişkiyi giderir, hem 
de daha uygun olur. Kaldı ki, böyle il dışına çıkar
maları oradakinden daha zayıf bir şekle koymak, il 
dışına çıkarma müeyyidesinin, il dışında bir yere yer
leştirme müeyyidesinin ağırlığı dolayısıyla 29 uncu 
maddedeki şekliyle benimsenirse, oradaki şekliyle kal
masında yarar var. 

Bu itibarla, önergemdeki şekliyle bendin kabul 
edilmesini takdirlerinize sunuyorum. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yarkın. 
önergenin lehinde, aleyhinde söz isteyen sayın 

üye?.. Yok. 
Sayın İğneciler, buyurun efendim. 
MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 

KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ A. ASIM İĞNE
CİLER — Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; 

Tabiî (p) bendindeki il dışına çıkarma hükmü, bu 
bendin en önemli unsurunu teşkil etmektedir. 29 un
cu maddedeki hüküm bundan çok daha ayrıdır. Ora
da il dışına çıkarmakla beraber, ikamet edecek yeri 
de tespit etmektedir. Burada böyle bir hüküm yok
tur. Zararlı olması muhtemel olan kişilerin il dışına 
çıkarılmasıdır. 

Böyle hükümler zaten fazlasıyla Sıkıyönetim Ka
nunumuzda da vardır. Onlara lüzum kalmasın diye 
daha hafif tedbirlerle bu kanunu getirmiş oluyoruz 
huzurunuza. Yoksa bunun sonu başarısız olur da sı

kıyönetime giderse, orada daha sıkı tedbirler vardır. 
Devletin bu gibi sıkıntılara girmemesi, askerin esas 
görevinden uzaklaştırılıp başka konularla meşgul ol
maması içindir. Dışarıda ve içeride sıkıyönetimler 
devletler için birer sıkıntı getirir ve nazı itibarlı du
rumları zedeleyebilir. 

Bu itibarla, bu Kanunun bu şekilde olmasında 
fayda vardır. Biz buna katılamıyoruz. Teşekkür ede
rim. 

BAŞKAN — Sayın Ablum, buyurun efendim. 
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ BAHAT-

TİN ABLUM — İdarenin gerçekten ihtiyaç duydu
ğu bir tedbir olması nedeniyle önergeye katılamıyo
ruz efendim. 

BAŞKAN — Değerli üyeler, önergeye Sayın Ko
misyon ve Sayın Hükümet katılmıyorlar. 

Önergenin dikkate alınması hususunu oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Önergenin dikkate alınması kabul edilmemiştir. 

Sayın Tan, önergenizle ilgili, buyurun efendim. 
TURGUT TAN — Sayın Başkanım, değerli ar

kadaşlar; 
Bir önceki fıkra dolayısıyla yapılan tartışmaları 

canlandırma tehlikesini taşıyan açıklamalarda bulu
nacağım için özür dilerim baştan. 

Önergemde bu, valilerin takdirine bırakılan «... ka
nısını uyandıran kişileri...» deyiminin yerine «... faa
liyetleri ile bu nitelikte oldukları, tehlike taşıdıkları 
tespit edilenler...» deyiminin kullanılmasını öneriyo
rum. 

Esasen 29 uncu maddede belki biraz daha ağır 
olabilir; ama yine il sınırları dışına çıkarılma yaptı
rımını öngören 29 uncu maddede benzer deyimler 
kullanılmıştır. Faaliyetleri ile tutum ve davranışları 
da buna eklenmiştir ve «... kamu düzenini ve kamu 
güvenliğini sağlaması konusundaki nüfuz ve etkinli
ğini tehlikeye düşürdükleri veya bu amaçla alınan 
tedbirlerin uygulanmasına engel teşkil ettikleri tespit 
edilen kişileri...» deniliyor. Bu takdire; yani «... ka
nısını uyandıran...» şeklinde ifade edilen son derece 
sübjektif bir değerlendirmeye bir objektif nitelik ver
me çabasından ileri gelmektedir. Bu deyim başka 
bir şekilde de ifade edilebilir. Ben bunu bu şekilde 
öneriyorum. Şu anda ben bunun böyle ifade edilme
sini uygun görüyorum; ama benim amacım, dedi
ğim gibi, «Kanı» şeklinde ifade edilen sübjektif bir 
değerlendirmenin daha objektif hale getirilmesidir. 

Sayın Komisyon Sözcüsü dediler ki, «25 yıl Dev
let hizmeti yapmış valinin kanaatine güvenmiyor mu-
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yuz?..» Güveniriz; ama bakın şu incelediğimiz tasa
rıdan bir örnek vermek için söylüyorum. Tasarının 
26 ncı maddesi Anayasaya aykırı mı, değil mi?.. 
Anayasa Komisyonunun dört üyesi «Bizim kanaati
mize göre Anayasaya aykırı» diyor, diğer üyeleri 
«Bizim kanaatimize göre Anayasaya aykırı değil.» 
diyor. Aynı Komisyonun üyeleri. Buraya hepimiz se
çildik, geldik. 

Demek ki, «Kanaat» denilen şey sübjektif bir de
ğerlendirmeyi ifade eder. Binaenaleyh bunu mümkün 
olduğu kadar objektif hale getirmemiz gerekir. Bu
nu kaldıralım derken bu valiye güvensizliği ifade et
mez; ama sübjektif unsur yürürlükte kaldığı sürece 
bir ölçüde güvensizlik vardır. Çünkü bir değerlendir
medir. Onun için benim önerim, bunu mümkün ol
duğu kadar objektif bir temele dayandırmak. 

Kaldı ki, bu kadar esnek bir ifadeyi muhafaza et
mek üzerinde ısrar etmenin bir anlamı da yok. Çün
kü, zaten Komisyonumuz bir de madde ilave etmiş 
ve valinin işlemine karşı yargı yoluna da gidilmiyor. 
Kaldı ki, yargı yoluna gidilse bile bu ifade kaldığı 
sürece denetleme imkânsızdır. Bu ifade kalırsa yar
gı denetimi imkânsızdır. Çünkü, kanaati denetleye-
mezsiniz, «Benim kanaatim böyle teşkil etmiştir.» 
diyecek; ama «Tespit» ifadesini kullandığınız zaman 
objektif bir dayanak sağlamış olursunuz . 

Bütün amacım objektif dayanak sağlamaktır. 
Yoksa bunun ifadesi şöyle olmuş, böyle olmuş o ka
dar önemli değildir. Amacım budur. Arz ederim. 
Saygılarımla. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tan. 
Önergenin lehinde, aleyhinde söz isteyen sayın 

üye?.. 
HALtL ERDOĞAN GÜREL — Aleyhinde Sa

yın Başkan. 
BAŞKAN — Sayın Gürel aleyhte, buyurun efen

dim. 
HALİL ERDOĞAN GÜREL — Sayın Başka

nım; arkadaşımızın önergesinde özellikle üzerinde 
durduğu kısım «... kanısını uyandıran...» ifadesinde-
ki «kanı» nın sübjektif olduğudur. 

Şimdi eğer biz burada «kanı» yerine doğrudan 
doğruya bunun kamu düzenini bozduğunu tespit et
meye kalkarsak, bu takdirde olaya sebebiyet veril
miş olacak ve olaydan sonra tedbir alınmış olacaıktır. 
Halbuki geçmiş dönemde gördük ki, bilhassa ideo
lojik toplantıların yapılmasının muhtemel oduğu 
bölgelerde, sendikalarda çeşitli kanunî veya Ikanun-

suz direnişlerin; 'bilhassa kanunsuz direnişlerin yapı
lacağı tespit edilmiş olan, belirlenmiş olan yerlerde 
il dışından pek, çok (kimselerin akın akın oraya gel
diği ve bu direnişleri veya toplantıları kanun dışına 
çıkarmaya çalıştıkları Ibir gerçektir. 

O kadar gerçektir ki, sadece arabalarının plaka 
numaralarından dahi bunların bir hâdise çıkaracak
ları yüzdeyüz (bellidir ve gerekli tedbirin mutlaka 
alınması lazımdır. 

Nitekim, başımızdan geçen hadiselerde ilgili mer
cilere araba plakalarını vermek suretiyle kendileri 
nezaret altına alınmış ve hadiseler önlenmiştir. 

Binaenaleyh, bunların «Hiçbir suç işlemeden Tür
kiye'de seyahat hürriyeti vardır, biz de bu plaka nu
marası ile buraya geldik ve geçip gidiyoruz veya 
buradaki toplantıyı seyredeceğiz.» demiş olmaları 
düşünülseydi ve buna da göz yumulmuş olsaydı, 
büyük hadiseler meydana gelecekti. Böyle olmuş 
zamanlarda da büyük hadiseler meydana gelmiştir. 

Bu bakımdan, (kendisine her yönü ile güvendiği
miz Devlet yetkilisinin, valinin ıkanaatına; aldığı is
tihbarat sonucu meydana gelen kanaata itibar etmek 
lazımdır. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gürel. 
Sayın İğneciler, buyurun efendim. 
MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 

KOMİSYONU IBAŞKANVEKİLİ A. ASIM İĞNE
CİLER — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 

Bu önergede, «kamu düzenini veya kamu güve
nini bozucu faaliyetleri tespit edilen» deyince; de
min Sayın Gürel'in de ifade ettiği gibi, artık tespit 
edilmiş, bozmuş hadiseyi, alınacak bir tedbir kal
mamış. Ondan sonra iş adliyeye intikal etmesi la
zım gelen bir adlî vaka haline gelmiştir. Halbuki 
(biz buradaki düzenlemede tedbir alacağız. 

ISayın Gürel'in vermiş olduğu misaller Türki
ye'de çok geçerlidir ve çok görülmüştür. Bu itibar
la, bizim bu düzenlememizle ve Kanunun esprisi ile 
bağdaşmayan bu önergeye katılamıyoruz^ 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Komisyon. 
Sayın Hükümet, Ikatılıyor musunuz efendim?.. 

Katılmıyorlar. 
Önergenin dikkate alınmasını oylarınıza sunu-? 

yorum?... Kabul edenler..; Etmeyenler., önergenin 
dikkate alınması kalbul edilmemiştir. 

Maddeyi, dikkate alınan ve kesin kabul edilen 
önergelerle birlikte Komisyona veriyorum. 
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7 noi maddeyi okutuyorum: 
Ağır ekonomik bunalım hallerinde alınacak ted

birler 
MADDE 7. — Ağır ekonomik bunalım sebebiyle 

olağanüstü hal 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 çalış
maya 'ilişkin her türlü tedbir ve yükümlülüklerin tes
piti, tanzimi ve takibi konularında Bakanlar Kuru
lunca kanun hükmünde kararname çıkartılabilir. 

Bakanlar Kuurlu, kanun hükmünde kararnameler
le kendisine verilen yetlkiler doğrultusunda alınacak 
kararların yürütülmesini aşağıdaki fıkra uyarınca 
oluşturulacak Ekonomik işler Olağanüstü Hal Koor
dinasyon Kuruluna veya ilgili Bakanlıklara bıraka
bilir. 

Ekonomik İşler Olağanüstü Hal Koordinasyon 
Kurulu, Başbakanın başkanlığında ekonomik işler
den sorumlu Devlet Bakanı ile Maliye, Ticaretğ Ta
rım ve Orman, Sanayi ve Teknoloji, Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar, Gümrük ve Tekel, Çalışma Bakanların
dan oluşur. 

Kurul, belirli kararların yerine getirilmesi için il
lerde valileri görevlendirebileceği gibi, gerektiğinde 
diğer kamu kurum ve kuruluşlarına da görev vere
bilir. 

Bakanlar Kurulunun aldığı kararlar ile Ekonomik 
işler Olağanüstü Hal Koordinasyon Kurulunun bu 
kararların uygulanmasına ilişkin belirlemeleri Resmî 
Gazete ile ilan edilir veya ilgililere yazılı olarak teb
liğ edilir. 

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

TURGUT TAN — Usuıi ile ilgili Sayın Başkan. • 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Tan. 
TURGUT TAN — Sayım Başkan; hatırlanacağı 

gibi 4 üncü madde ille ilgili olarak verdiğim ve dik
kate ailınan önergede, bu maddenin birinci fıkrasiinım 
oraya nakli söz konusu iıdi. O karara bağlanmadan 
şu anda 7 ndi maddeyi görüşmemiz her hallide müm
kün dlımıaisa gerek. Bunu belirtımek istedim. 

BAŞKAN — Evet efendim; ha'ld'ısnnız. Teşekkür 
ederim Sayın Tan. 

7 nci maddeyi !bilaihara görüşeceğiz. 
8 inci maddeyi okutuyorum : I 
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ÎKtNGl BÖLÜM 
Yükümlülükler 

Olağanüstü haillerde yükümlülük 
MADDE 8. — Bu Kanuna göre tabiî afelt, teh-

lliıkeli 'salgın hastallılklar veya ağır ekonomik bunahm 
nedenleriyle olağanlüsltü hal ilan edilmesi durumun
da; felaikelte uğrayanların kurtarılması, meydana ge
len hasar ve zaıraraı ItefeıfM; bunalımilaırdan çıkılması 
'için übitiyaç duyuil'an ve hemen sağlamam ayam para 
ve her türlü taşınır ve taşınmaz mall'lar ve yapıltması 
gereken işler; para, mal ve çalışma yükümü yoluyla 
•sağlanır. 

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

Sorusu olan sayın 'üye?.. Yok. 
Maddeyi oylarımıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Etmeyenfer... Maidde kabul edilmiştir. 

9 uncu maideyi 'okutuyorum ; 
Para yük'ümllüllüğü 
MADDE 9. — Tabiî afet ve tehlikeli salgın has

talıklar sebebiyle olağanüsıtü hal ilan edilmesi duru
munda gerekli harcaımalar öncelikle kamu kaynak-
laırınidan sağlanır. 

Saitın alınması zorundu igörülen acil' ve hayatî ih
tiyaç maddeleri için harcamaya yeterli para kaimi 
kaynaklarından zaımamımida sağlanamadığı takdirde, 
bölgedeki kredi kuruluşlarının olanaklarımdan yarar-
ılanıliiT. 

Para yükümünlün uyigullanmasımda, kuruluşların 
hizmet ve faalMyatlerİıniin aksatılmaması göz önünde 
tutulur. 

Ağır ekonomik bumallim sebebiyle ilan edilen ola
ğanüstü halterde vatandaşlara getirilecek para yü
kümlülüğü bu Kanunun 7 müi maddesine göre çıka
rılacak olan kanun hükmünde karamam elerle tayin 
edilir. 

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

SÜLEYMAN ıSIR'RI KIRCALI — Sayın Baş
kan; bu madde de yine kararnamıeleri içeriyor. Zan
nediyorum Sayın Tam'ın 7 ve 9 uncu maddelerin 
4 üncü madde 'ile birleştirilerek görüşülmesini öner
mişlerdi ve kabul ediIİmlifştü. Dikkat edilirse bu mıad-
denim son fıkrasında da aiynı hülklüm vardır. Bu se
beple bunum da ertelenmesinde isabet olacağı ka
nısındayım. 

BAŞKAN — Evet efendim. 
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Sayın Tan, bu konuda görüşünüzü rica ediyo-
rum* 

TURGUT TAN — Sayın Başkan; Sayın Kırça-
lı'nın haklı olarak bdiklttiği gibi, 4 üncü madde ile 
ilgili madde önerisinde, bu madden'in son fıkrası var
dır yalnız. 

BAŞKAN — Evet efendim; teşekkür ederim Sa
yın Tan. 

Sayım Komisyonun görüşünü rica ediyorum. 
MÎLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 

KOMİSYONU iBAŞKAfNVElKftLİ A. ASIM İĞNE
CİLER — Evet katılıyoruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Bu maddeyi de daha sonra görüşe
ceğiz efendimi. 

Yiyecek ve giyecek 'ite diğer zarurî maddeler il 
sınırları içimde sağlanamadığı takdirde valinin baş
vurması üzerine 'bu Kanun hükümlleri uygulanmak 
suretiyle yakım illerden yükümlülük yolU ile sağla-' 
nıı\ 

Mal yükümlünün uygulanımasında, yükümlülerin 
hizmet ve faaliyetlerinin aksatılmaması ve ihtiyaçları 
göz önünde 'bulundurulur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Sayım Tutum, Sayın Yankın. 

Sayım Tutum, 'buyurun efendim. 
CAHİT TUTUM — Sayım Başkan, değerli üye

ler; 
Mal yükümlülüğü île ilgili 10 uncu madde, ger

çek kişilerden İstenecek veya yükümlülük konulacak 
arazi, 'bina, tesis, araç, gereç ve diğer maddeleri Ver
mek zorundadırlar, demekte. Burada verilmesi1 zo
runlu olan nesnelerim birbiriyle, 'bana göre, ahenkli 
•bîr dizisi göze çarpmıyor. Yükümlülük konulacak 
arazi Ve 'binayı vermek zorunda mıdırlar?.. Tabiî, 

arazi ve ibinaının verilmesi farklı bir şey, arazi ve bi
na üzerine yükümlülük konulması farklı bir şey
dir diye düşünüyorum. Sanıyorum ki, Komisyonu
muzun !bu konuda bir açıklama yapması gerekecek-
Itiır. 

'Bu yükümlülüklerim maisall konulacağı ve özellik
le 10 unicu maddenin sondan ikinci fıkrasında belir
tiden, yiyecek ve ıgiyecelk 'ile diğer zarurî maddelerin 
yakın illerden iyiükümilülük yoluyla nasıl salğlanaea-
ğı konusunda bir uygulamaya ışık tutacak herhangi 
bir işaret yok. Acaba 'bunu 'biraz daha ayrıntılayabi-
lir miyiz?.. Saygıdeğer Komisyonumuz bu konuda bir 
.açıklama lütfederlerse 10 uncu maddeyi, sanıyorum 
iki, tartışmaya iiımkân vermeyecek bir netliğe kavuş
turmuş oluruz, 

Saygı 'ile arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayım Tultum. 
Sayın Yarkın, 'buyurun efendim. 
ŞERAFETTİIN YARKIN — Sayım Başkanım, de

ğerli arkadaş'larum; 
9 uncu maddede para yükümlllüllüğü, 10 uncu mad

dede de mal yükümllülüğü ele alınımıış durumda. 
9 uncu maddeye (bakıyoruz; «ıPara yükümlülüğü, 

Tabiî afet ve tehlikeli saligın hastalıklar sebe'biyle 
olağanüstü hail li'lan edilmesii durumunda gerekli har
camalar öncelikle kamu kaynaklarından sağlanır.» di
ye para yükümlülüğünü, tabiî afet ve tehlikeli saligın 
hastalıklar halimde nasıııl getirileceğini ifade elötiği gi
bi, ayrıca para yükümlülüğünün sadece tabiî afelt ve 
tehlikeli salgım hastalıklarda değil, ağır ekonomik bu
nalımı sebebiyle 'ilan edilen olağanüstü halde de var 
olduğu son fıkrada ifade edilmiştir. 

tnceled'iğioîliz maddede ise; mal yükümlülüğü, ta
biî afet ve tehlikeli salgın haistalik sebebiyle olağan
üstü hal 'ilan edilen 'bölge içimde varolabill'ecektıir. Aca
ba bir unutulma mıdır, yoksa gerek mi görülmemiş
tir?.. 

Sorum şudur : Ağır ekonomik bunalım sebebiyle 
ilan edilen bir olağanüstü hailde mal yükümllülüğü ol
mayacak mıdır, olamayacak mıdır; sadece tabiî afet 
ve tehlikeli saligın hastalıklarda mı olacaktır? Bir 
unutulma ise, bunun ilavesinde bütünleşme bakımın
dan, 9 uncu maddeyilıe de ahenk sağlama bakımından 
yarar vardır. 

Arz ederim,. , 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yarkın. 
Buyurun Sayın İğneciler. 
MÎLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 

KOMİSYONU BAŞKANVEKÎUl A. ASIM İĞNE
CİLER — Sayın Başkan, değerli arkadaştanım; 

10 uncu maddeyi okutuyorum : 
Mal yükümlülüğü 
MADDE 10. — Tabiî afet, tehlikeli saligın has

talık sebebiyle olağanüstü hal ilan edilen bölge için
deki kamu kurum ve kuruluşlarıyla gerçek Ve tü
zelkişiler, kendilerinden istenecek veya yükümlülük 
konulacak arazi, arsa, bina, tesis, araç, gereç, yiye
cek, ulaç ve tı'bbî maılzeme ile giyecek ve diğer mad
deleri vermek zorundadırlar. 

Bu amaçla; öncelikle o bölgedeki devlete, ma? 
hallî idarelere, katma bütçeli dairelerle, sermayesi
nin yarısından çoğu devlete ait kuruluşlara başvu
rulur. Bunlarım yetmemesi hainde, imkân ve kaynak
ları da dikkate alınarak diğer gerçek ve 'tüzellkiişllere 
ait olanlara yükümlülük konulur. 
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Bir defa Sayın Tutium'un endişelerini izah etme
ye çalışacağız : Bu arazi, aırsa ve bina üzerinde ko-
ınu'lacaik yükümlülükler; mesela bir yerde yer sarsın
tısı olmuştur, deprem olmuştur; uygun bir arsada 
veya aıraizide çadırllar kurulmak suretiyle faastadıann 
oraya nakili ve belki de uzun bir müddet kalması ge
rekebilir. Bunun dışında, bir Ülin çok uzak bir ilçe
sinde vuku bulacak tabiî afetlerin başka bir ilin mer
kezine yatkın olması ihtimali de vardır veyahut o 
ü n imkânları ydCişmeyebiflir. Bu itibarla öbür ilden, 
bu Kanunun açıMıığında ifade edildiği gibi, aynı Ka
nundan yararlanmak suretiyle o İlin iımıkâ'nUarı kulla
nılacaktır. 

Sayın Yarkın'ın, 9 uncu ve 10 uncu maddeler ara
sında ahenk temin edilmesi hususundaki görüşüne 
gelince : Biz Komisyon olarak bunda bir zühul ol
duğu görüşüne iştirak etmiyoruz. Maddenin böyle 
kalmasını uygun buluyoruz. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın iğneciler. 
Maddeyle ilgili soru sormak isteyen sayın üye var 

mı?.. Yoktur. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
11 inci maddeyi okutuyorum. 
Çalışma yükümlülüğü 

MADDE 11. — Tabiî afet, tehlikeli salgın has
talıklar ve ağır ekonomik bunalım sebepleriyle ola
ğanüstü hal ilan edilen bölgelerde bulunan 1 8 - 6 0 
yaşları arasındaki bütün vatandaşlar olağanüstü hal 
sebebiyle kendilerine verilecek işleri yapmakla yü
kümlüdürler. 

Görevlendirmelerde; iş mevzuatının çalıştırma 
yasağı ile ilgili hükümleri, çalıştırılacak kişilerin yaş, 
cinsiyet, sağlık, aile ve bakıma muhtaç yakınları göz 
önünde bulundurulur. 

işçi ihtiyaçlarının karşılanmasında ve kuruluşlar 
arasındaki işçi naklinde tş ve işçi Bulma Kurumu teş
kilatından yararlanılır. 

Gerekli görülen hallerde çalışılan işyerlerinde gün
düz ve gece çalışmalarında günlük iş saatleri, işlerin 
niteliğine ve ihtiyaç derecesine göre artırılabilir. Haf
ta Tatili Kanunu, Ulusal Bayram ve Genel Tatiller 
Hakkında Kanun, öğle Dinlenmesi Kanunu, hüküm
leri 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 yükümlüle
rin meslekî faaliyetleri göz önünde bulundurulur. 

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

Madde üzerinde soru sormak isteyen sayın üye 
var mı?.. Yok. 

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

12 nci maddeyi okutuyorum. 
Yükümlülüğün duyurulması ve yerine getirilmesi 
MADDE 12. — Genel kapsamlı yükümlüler 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 ko
nusu para, taşınır ve taşınmaz mallarını verilen süre 
içinde ve istenilen şekilde görevlilere teslim etmek, 
çalışma yükümlülüğüne tabi tutulmuşlarsa işbaşında 
hazır bulunmak zorundadırlar. 

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

Maddeyle ilgili soru sormak isteyen sayın üye 
var mı?.. Yok. 

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

13 üncü maddeyi okutuyorum. 
Yükünün karşılığının tespiti ve ödenmesi 
MADDE 13. — Teslim alınan veya kullanılan 

mallarla yaptırılan çalışmalara karşılık ilgililer 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 rayice veya satış fiyatına göre 
Olağanüstü Hal Kurulunca tespit ve takdir olunarak, 
usulü dairesinde ödenir. 

Ödemelerin gecikme ile yapılması veya takside 
bağlanması hallerinde, bu alacaklar, kanunî faizleri 
ile birlikte 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 yö
netmelikle düzenlenir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye var mı?.. Yok. 
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Maddeyle ilgili soru sormak isteyen sayın üye var 
mı?.. Sayın Erginay. Başka soru sormak isteyen sayın 
üye?.. Yok. 

Buyurun Sayın Erginay. 
AKtF ERGİNAY — Sayın Başkan; bir evvelki 

maddede, «Bu duyuru üzerine yükümlüler, yükümlü
lük konusu para, taşınır ve taşınmaz mallar» dan 
bahsediyor. 13 üncü maddede ise para dışındaki eda
ların nasıl karşılanacağını ve bunun Olağanüstü Hal 
Kurulunca nasıl tespit edileceği belirtiliyor; çok gü
zel. Fakat kira, ücret vesairenin tazmini söz konusu 
olduğu halde paranın karşılığı nasıl ödenecektir? 
Onun hakkında bir şey yoktur ve kaldı ki, parayı na
sıl isteyecekler; bir cebrî istikraz şeklinde mi?.. Bu
nun hakkında biraz tafsilatlı bilgi verirlerse memnun 
olacağım. Yani malını elinden alıyorsunuz, «Belge 
veriyoruz» diyor, -belgeyi getiriyor ve parasını alı
yor. Peki parasını elinden aldıktan sonra, o gidip 
belgeyle tekrar para mı geri alacaktır?.. Bu konu ba
na biraz karışık geldi, özür dilerim. 

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

KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ A. ASIM İĞNE
CİLER — Efendim, sorunun son kısmını zaptede-
medik; Sayın Erginay sorularını tekrar lütfederler mi 
acaba?.. 

BAŞKAN — Sayın Erginay, sorunuzu bir defa 
daha tekrarlamanızı rica ediyorum. 

AKİF ERGİNAY — 12 nci maddede, yapılacak 
olan duyuru üzerine, yükümlülük konusu para, taşı-

tnır ve taşınmaz malların verilen süre içinde ve iste
nilen şekilde görevlilere teslim etmek mecburiyeti 
var. 

Şdmdi; taşınır bir malı istiyor, veriyorsunuz; ta
şınmaz malı istiyor, veriyorsunuz; çalışmayı istiyor, 
gidjp çalışıyor ve bunlara karşılık da belge alıyorsu
nuz. 

Şimdi belgeler için, 13 üncü maddede «... mahal
lî rayice veya satış fiyatına göre Olağanüstü Hal Ku-
rulunca tespit ve takdir olunarak, usûlü dairesinde 
ödenir» diyor, bu malların bedeli; bu bina veya ar
sa ise,. arazisi, kirası; bu çalışmanın karşılığı ücretse 
onu veya tazminatı; bunları öder diyor. Fakat yuka
rıdaki alınan para nasıl bir yer değiştiriyor, onun bel
gesi de var mıdır ve kaldı ki para acaba bir mecbu
riyet şeklinde nasıl istenir; bir cebrî istikraz mahiye
tinde midir?.. Aslında paranın alınmasını ben pek 
düşünemiyorum; ama.mal, eşya alınabilir ve onun; 
da parasının ödenmesi söz konusudur. Paranın da 

tekrar para şeklinde ödenmesi herhalde söz konusu 
olmaz. Bir tezat mı var yahut ben mi yanlış anlıyo
rum? özür dilerim. 

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

KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ A. ASIM İĞNE
CİLER — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; bu 
konuda daha evvelki maddelerde geçmiş olduğu üze
re, evvela imkân nispetinde Devletten para toplaya
cağız, sonra kredi müesseselerinden alacağız, sonra 
da bunu yükümlülerden alacağız; ama bu düzenleme
de de görüldüğü gibi, para son derece nadir kullanı
lacak ve başvurulacak bir ödünç alma müessesesidir. 
Diğer ödemelerdeki gecikmelerde olduğu gibi para 
alımında da böyle bir gecikmelerde kanunî faizinin 
de yürütüleceği burada söylenmiştir. Bizim açıklama
larımız bu kadar olacaktır, 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın İğneciler. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... 13 üncü madde kabul edilmiştir. 
14 üncü maddeyi okutuyorum. 
Geçici süre için alınacak mallar 
MADDE 14. — Yüküm konulan taşınmaz mallar 

ile kira veya ücret karşılığı geçici süre için alınan 
taşıt araçları ve diğer mallar, yüküm sona erdiğinde 
ilgililere geri verilir. 

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin hususlar yö
netmelikle gösterilir. 

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

Maddeyle ilgili soru sormak isteyen sayın üye 
var mı?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... 14 üncü madde kabul edilmiştir, 

15 inci maddeyi okutuyorum. 
Kamu kuruluşlarına ait malların iadesi 
MADDE 15. — Genel ve katma bütçeli daire

lerle mahallî idarelerin ve sermayesinin yarısından 
çoğu bu idarelere ait kuruluşların' geçici olarak kul
lanılan taşınır ve taşınmaz mallan ile tüketilmeyen 
maddeleri geri verilir. Bunlar için herhangi bir bedel, 
ücret, kira veya tazminat ödenmez. 

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

Maddeyle ilgili soru sormak isteyen sayın üye 
var mı?.. Yok. 
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Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... 15 inci madde kabul edilmiştir. 

16 ncı maddeyi okutuyorum. 
Yaralanma, sakatlanma ve ölüm halleri 
MADDE 16. — Bu Kanuna göre çalışma yüküm

lülüğüne tabi tutulanlardan herhangi bir sosyal gü
venlik kurumuna tabi olmayanların bu yükümlülükle
ri sebebiyle yaralanmaları, sakatlanmaları veya ölüm
leri hallerinde verilecek tazminat ve yapılabilecek 
diğer ödemeler konusunda sigortalı işçiler hakkında
ki mevzuat hükümleri kıyasen uygulanır. Ayrıca bun
ların muayene ve tedavileri kamu kurumlarına ait 
sağlık kuruluşlarında ücretsiz olarak yapılır. 

Diğer yükümlüler hakkında ilgili mevzuat hü
kümleri uygulanır. 

Bu maddedeki hükümlerin uygulanması ile ilgili 
diğer hususlar yönetmelikte düzenlenir. 

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

Sorusu olan değerli üyemiz var mı?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
Değerli üyeler; bugünkü çalışmamızı bu bölümde 

bırakacağız. Yalnız bilgilerinize bir konuyu sunup 
kararlarınızı almak istiyorum. 

Değerli üyeler; biliyorsunuz şimdiki elimizdeki 
gündemimiz 68 maddeyi ihtiva ediyor. Halbuki biz 
bu 68 maddede yer alan kanunların hepsini bu yılki 
çalışmamızın; yani son çalışma günlerimizin içinde 
görüşecek değiliz. 

Geçen gün komisyon başkanları ile yaptığımız 
toplantıda hangi kanunların görüşüleceğine dair bir 
tespit yapmıştık. Bu tespit Sayın Konseyle yapılan 
mutabakat sonunda bilhassa Anayasanın emri olan 
kanunların çıkarılması ile ve bir de önemli addedi
len bir kısım kanunların çıkarılması ile ilgili bir tes
pitti. 

Bu itibarla, gündemimizde mevcut görüşeceğimiz 
kanunların pek çoğu komisyonlarda, henüz gündeme 
alınmış durumda değil. 

önümüzdeki Birleşimde şüphesiz bu tasarıyı ta
mamlayacağız; fakat bu tasarıyı tamamladıktan son
ra komisyonlardan eğer ilk birleşimimize kadar diğer 
bir kanun gelirse onu alacağız; fakat gelme ihtima
line işi bırakmadan hem Hükümetin, hem komis
yonlarımızın istediği bir - iki önemli tasarı var. Ten
sibinizle bugün için iki tasarının bundan sonraki Bir
leşimde bu Kanun ve bir de 657 sayılı Kanunda ya
pılacak değişikliğe ait noksan kalmış, bir tek mad
desi Komisyondan getirilip görüşülecek bir kanun 
var, o kanundan; yani bugünkü gündemimizin 2 nci 
maddesinden sonra iki tasarının gündeme alınması
nı Sayın Hükümet ve Sayın Komisyon istiyor. Bu ta
sarılar şunlardır : 

Gündemimizin 30 uncu maddesinde bulunan 
«Türk Sivil Havacılık Kanunu Tasarısı» bir de 32 nci 
maddede bulunan «Dünya, Olimpiyat ve Avrupa 
Şampiyonluğu Kazanmış Sporculara ve Bunların Aile
lerine Aylık Bağlanması Hakkında Kanun Tasarısı» 
dır. 

Bu iki tasarının önümüzdeki Birleşimde veya bir
leşimlerde gündemde bulunan diğer maddelerden ev
vel; yani gündemde şimdi bulunan 2 sıra numara-
sındaki tasarıdan sonra alınıp görüşülmesi hususu is
teniliyor. 

Bu isteği oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Teşekkür ederim değerli üyeler. 

29 Ağustos 1983 Pazartesi günü saat 14.00'te top
lanmak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 18.35 
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