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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

1 Temmuz 1982 Perşembe 

(tki oturum yapılan bu birleşimde : 
2485 Numaralı Kurucu Meclis Hakkındaki Ka

nun Hükümlerine Göre Anayasanın Halkoyuna Su
nulması için Hazırlanacak Oy Verme Kütüklerinin 
Düzenlenmesine Dair Kanun Teklifi. (2/97) (S. Sa
yısı : 430) ile, 

|16 . 6 . 1964 Tarihli ve 477 Sayılı Disiplin Mah
kemeleri Kuruluşu, Yargılama Usulü ve Disiplin 
Suç ve Cezaları Hakkında Kanunun 13 üncü Madde
sinin Birinci Fıkrası ile 52 nci Maddesinin Değişti
rilmesine İlişkin. (1/385) (S. Sayısı: 429) ve 

'2628 Sayılı 1982 Malî Yılı Bütçe Kanununa Bağ* 
lı (A) İşaretli Cetvelde Değişiklik Yapılması Hak
kında (1/387) (S. Sayısı : 431) 

Kanun tasarıları kabul olundu. 
14 Temmuz 1964 Tarihli ve 500 sayılı Kıbrıs'a 

Gönderilecek Türk Askerî Birliği Mensuplarının Ay
lık ve Ücretleriyle Çeşitli İstihkakları ve Birliğin 

Başka Giderleri Hakkında Kanunun 10 Haziran 1975 
Tarih ve 1908 Sayılı Kanunla Değiştirilen 1 inci 
Maddesinin Birinci Fıkrasının Değiştirilmesi Hak
kında. (1/384) (S. Sayısı : 428) Kanun Tasarısının 
tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanarak 1 inci 
maddesi üzerinde bir süre görüşüldü; yeniden ince
lenmek üzere tasarı Komisyona geri verildi.. 

Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Kanunu Tasarı
sının (1/879) (S. Sayısı : 427) 12 ve 13 üncü madde
leri Komisyona geri verilerek, yürürlük maddelerine 
kadar diğer maddeleri kabul olundu. 

Gelecek toplantının yapılacağı gün ve saatin son
radan tespit edileceği belirtilerek birleşime saat 18.40' 
ta son verildi. 

Necdet ÜRUĞ 
Orgeneral 
Millî Güvenlik Konseyi 
Genel Sekreteri 

»•-« 

BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 14.08 

BAŞKAN : Orgeneral Kenan EVREN (Devlet Başkanı, Genelkurmay ve M'llî Güvenlik Konseyi 
ÜYELER : Orgeneral Nurettin ERSİN (K. K. K. ve Millî Güvenlik Konseyi Üyesi) 

Orgeneral Tahsin ŞAHİNKAYA (Hv. K. K. ve MiMî Güvenlik Konseyi Üyesi) 
Oramiral Nejat TÜMER (Dz. K. K. ve MiMî Güvenlik Konseyi Üyesi!) 

BAŞKAN — Millî Güvenlik Konseyinin 111 inci Birleşimini açıyorum. 
Gündemim'ize göre, kanun tasarı ve tekliflerinin görüşülmesine başlıyoruz, 

II. 
1. — Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Kanunu 

Tasarısının Danışma Meclisince Kabul Olunan Met
ni ve Milli Güvenlik Konseyi İhtisas Komisyonu Ra
poru. (D. Meclisi : 1/124; M. G. Konseyi : 1/379) 
(D. Meclisi : S. Sayısı : 132; M. G. Konseyi S. Sa
yısı : 427 ve 427'ye 1 inci Ek) (1) 

(1) 427 S. Sayılı Basmayan 1.7.1982 tarihli 110 
uncu Birleşim Tutanağına, 

427'ye 1 inci Ek S. Sayılı Basmayan bu tutanağa 
eklidir. 

KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ 
BAŞKAN — Gündemin birinci sırasında bulu

nan Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Kanunu Tasa
rısını geçen birleşimde görüşmüş, 12 nci ve 13 üncü 
maddeleriyle bunlara bağlı 1 ve 2 sayılı cetvelleri 
yeniden düzenlemek üzere Komisyona iade etmiştik 
ve yürürlük maddesine kadar da diğer maddeleri ka
bul edilmişti. 

Komisyonun yeniden hazırlamış olduğu rapor 
427'ye 1 inci Ek sıra sayısıyla basılıp, dağıtılmıştır. 
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ihtisas Komisyonu Başkanı ve Sayın Bakan yer
lerini almışlardır. 

Şimdi, Komisyonun yeniden düzenlediği 12 nci 
maddeyi ve ona bağlı cetvelleri okutuyorum : 

Personel Statüsü : 

MADDE 12. — Türkiye Atom Enerjisi Kurumu 
personeli hakkında 657 sayılı Devlet Memurları Ka
nunu hükümleri uygulamr. 

Kurumun kadroları ekli cetvelde gösterilmiştir. 

— 181 
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Bu kadrolardan Kurum Başkanı, Başkan Yardım
cısı, Daire Başkanı, Genel Sekreter, Grup Başkanı, 
Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi Müdürü ile 
Müdür Yardımcısı ve Atom Enerjisi Komisyonu ta
rafından belirlenecek Bölüm Başkam, Uzman ve tek
nik hizmetler sınıfına dahil diğer kadrolarda, Baş
bakanın onayı ile ve bu kadrolar karşılık gösteril
mek kaydıyla sözleşmeli personel çalıştırılabilir. 

Kadro karşılık gösterilmek suretiyle sözleşmeli 
olarak çalıştırılacak personele istekleri üzerine 5434 
sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanu
nu hükümleri uygulanır. 



M. G. Konstyi 

Unvan 

1 inci Derece 
Başkan 
Başkan Yardımcısı 
Savunma Sekreteri 
Daire Başkanı 
Genel Sekreter 
Hukuk Müşaviri 
Nük. Araş. ve Eğt. Merk. Md. 
Uzman 
Uzman 
Uzman 

2 nci Derece 
Grup Başkanı 
Nük. Araş. ve Eğit. 
Bölüm Başkanı 
Uzman 
Uzman 
Uzman 
Savunma Uzmanı 

Toplam : 

Merk. Md. Yrd. 

Sivil Savunma Uzmanı 
Daire Tbp. 
Avukat 

3 üncü Derece 
Şube Müdürü 
Şube Müdürü 
Uzman 
Uzman 
Uzman 
Teknisyen 
Avukat 

4 üncü Derece 
Uzman 
Uzman 
Uzman 
Teknisyen 
Teknisyen 
Avukat 

1 

Toplam : 

Toplam : 

Toplam : 

• 4 Toplam : 
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I SAYILI CETVEL 
Sınıf 

G t. H. 
. G t. H. 

G î. H. 
G I. H. 
G İ. H. 
G t. H. 
G 1. H. 
T. H. S. 
S. H. S. 
G t. H. 

G İ. H. 
G t. H. 
T. H, S. 
G t. H. 
T. H. S. 
S. H. S. 
G î. H. 
G t. H. 
S. H. S. 
Av. H. S. 

G î. H. 
T. H. S. 
G î. H. 
T. H. S. 
S. H. S. 
T. H. S. 
Av. H. S. 

G t. H. 
T. H. S. 
S. H. S. 
T. H. S. 
S. H. S. 
Av. H. S. 

0 : 1 

Adet 

1! 
3 
1 
5 
1 
1 
3 

35 
4 
3 

57 

9 
9 

16 
2 

30 
5 
2 
2 
2 
1 

78 

14 
4 
6 

37 
4 
5 
1! 

71! 

5 
50 
5 
5 
İl 
I' 

67 

273 

^ 

Ek Gösterge 

500 
400 
300 
300 
300 
300 
300 
— 
— 
— 

200 
200 
-— 
— 
— 
— 

200 
200 
— 
—. 

— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 

— 
— 
— 
— 
— 
— 

' 
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II SAYILI CETVEL 

Unvan 

Şef 
Sayman 
Memur 
Mütercim 
Veznedar 
Daktilo 
Sekreter 
Kütüphane Memuru 
Muhasebeci 
Şoför 
Ayniyat Saymanı 
itfaiyeci 
Depo Memuru 

Sınıf 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Toplam 

G.Î.H. 8 7 3 2 - - — _ _ — — 20 
» 1 1 - - - — _ _ _ _ — 2 
» 6 8 16 18 15 10 17 2 2 — — 94 
» 1 1 1 1 1 1 —̂  — — — — 6 
» _ ı l j _ _ _ _ _ _ _ _ _ 3 
» 2 3 2 2 4 3 7 5 — — — 28 
» — 1 1 1 1 1 1 1 — — — 7 
» 2 2 2 2 — — — — — — — 8 
» 2 2 2 2 1 l — — • _ — — — . 10 
» _ 2 5 2 3 5 3 2 1 3 — 26 
» 1 — 1 - 2 — 1 1 — — — 6 
» _ _ _ _ - 1 2 3 4 5 — — 15 
» — 1 1 1 1 1 1 — — — — 6 

Sınıf Toplamı : 23 29 35 32 29 24 33 15 « 3 — 

Uzman T.H.S. 45 30 15 — — — — — — — 
Uzman Yardımcısı » — — 15 19 — ' :— — — — — 
Teknisyen > 13 18 25 8 7 11 9 5 — — 
Laborant » — — 2 2 8 5 2 3 3 — 
Haberleşme Operatörü » 1 1 1 2 3 1 — — — — 
Delgi Operatörü » — 3 3 2 — — — — — — 
Sistem Analisti » 1 1 — —- — — — — — — 
Programcı » 1 2 — — — — — — — — 

Sınıf Toplamı : 61 55 61 33 18 17 1 1 8 3 — 

Uzman S.H.S. 3 3 2 — — — — — — — 
Uzman Yaırdıımcısı » — — — 2 — — — — — — 
Daire Tabibi » 2 2 — __ — — _ _ — _ 
Saghk Memuru » — 2 1 1 2 1 — — — — 
Sağlık Teknisyeni » 1 2 1 1 1 1 — — — — 

Hemşire » _ * — • — 2 1 1 — — — — 

Sınıf Toplamı : 

Avukat Av. 

Sınıf Toplamı : — 

231 

90 
34 
96 
25 
9 
8 
2 
3 

267 

6 

. — 

—. 

9 

1 

1 

4 

1 

1 

6 4 3 — — — — — 32 

2 

2 
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Unvan Sınıf 5 

Bekçi Y.H.S. — 
Usta » — 
Odacı » — 
Aşçı » — 
Bahçıvan » — 
Kaloriferci » — 

Sınıf Toplamı : — 

(5 -15) Genel Toplam : 90 

(1 - 4) Genel Toplam : 

(1 -15) Genel Toplam : 

6 

— 
— 
— 
— 
— 

— 

94 

7 

8 
1 
5 
1 
1 
1 

17 . 

118 

8 

7 
• — 

5 
1 
2 
1 

16 

87 

9 

7 
— 

5 
1 
2 
1 

16 

67 

10 

8 
1 
5 
1 
2 
1 

18 

62 

11 

7 
1 
6 
1 
2 
2 

19 

63 

12 

7 
1 
6 

— 
— 

1 

15 

38 

13 

7 
2 
7 

— 
— 

1 

17 

28 

14 

— 
10 
— 
— 
— 

10 

13 

15 

— 
— 
— 
— 
— 

— 

__ 

Toplam 

51 
6 

49 
5 
9 
8 

128 

660 

273 

933 

BAŞKAN — Hizmet dallarının hepsinde «sınıf 
demişiz de, Genel idare Hizmetlerinde «sınıf» keli
mesini ilave etmemişiz; «Sağlık Hizmetleri Sınıfı, 
Avukatlık Hizmetleri Sınıfı, Teknik Hizmetler Sınıfı» 
demişiz de, «Genel İdare Hizmetleri» olarak bırak
mışız. Niye öyle olmuş? Ona da «Genel İdare Hiz
metleri Sınıfı» dememiz lazım. 

Buyurun. 

FAHRİ UZÜNEFE (Maliye Bakanlığı Temsil
cisi) — Sayın Başkanım, bu kısaltmalar genelde kabul 
görmüş kısaltmalardır. Esas itibariyle, Maliye Bakan
lığınca ilk hazırlanan, bilgisayar yardımıyla hazırla
nan, Kadro Kanunu Tasarısı, Ekinde bu kısaltmalar 
kullanılmıştır. 

BAŞKAN — Ben bunu değiştirelim demedim; 
vaktiyle neden öyle yapılmış? 

FAHRt UZUNEFE (Maliye Bakanlığı Temsil
cisi) — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36 
ncı maddesindeki tam ibareler kullanılmıştır, örne
ğin, «Genel İdare Hizmetleri Sınıfı, Sağlık Hizmetleri 
Sınıfı» gibi, hepsinde vardır ve bu kısaltmadır Sayın 
Başkanım. 

BAŞKAN — Bir tane harf fazla olmasın diye, 
üçlü olsun diye mi bu uygulamaya gidildi? 

FAHRt UZUNEFE (Maliye Bakanlığı Temsil
cisi) — Evet Sayın Başkanım. 

ORAM1RAL NEJAT TÜMER — 4 üncü dere
cedeki, avukatlık mesleği de, «Av. H. S.» şeklinde ya
zılmıştır efendim. 

BAŞKAN — Ama, ondan sonra noktası var onun, 
iki tane nokta olacak herhalde. 

Bir şeyi daha soracağım : Mesela, biz şurada 5 in
ci, 6 ncı dereceden daire tabibi aldık, ikişer taneden 
dört adet. 

Bunlar artık terfi etmeyecekler mi, 4 üncü, 3 ün
cü 2 nci dereceye geçemeyecekler mi, kadroları değiş
medikçe? 

FAHRt UZUNEFE (Maliye Bakanlığı Temsil
cisi) — O cetvelin baş tarafında, 1 ila 4 üncü derece 
olarak da var. 

BAŞKAN — Var, o dolu. Buraya da aldık dok
tor; burada beş sene çalıştı, altı sene çalıştı, yedi sene 
çalıştı; bu kimse 3 üncü, 2 nci dereceye geçemeyecek 
mi yani?.. Sistem bozuk. Yani, aşağıdan yukarıya gi
diş yok. 

ORAMİRAL NEJAT TÜMER — Ben de bunu 
soracaktım efendim, diğer kadro cetvelinde de bu 
var, en fazla 7 nci dereceden alınmış. Peki, bu, 6 ncı 
dereceye, 5 inci dereceye gelemez mi? 

BAŞKAN — Gelemeyecek, yana gidecek hep, 
değil mi? 

FAHRİ UZUNEFE (Maliye Bakanlığı Temsil
cisi) — Sayın Başkanım; Yardımcı Hizmetler Sını
fında, genellikle ilkokul ve ortaokul mezunları hizmet 
görürler; bu tür hizmetlerde bulunanlar da en fazla 
7 nci dereceye kadar yükselebilirler. Onun için 7 nci 
dereceye kadar alınmıştır. Esasen, intibak vesair gibi 
diğer düzenlemelerde istisnaî olarak yükselmek im
kânları olmakla beraber, kadro olarak 7'den yukarı
ya çıkabilmeleri mümkün değildir. 
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BAŞKAN — Değildir de, kaloriferci, 7 nci dere
ceden taa 13 üncü dereceye kadar var, hepsi de dolu 
şimdi. Bu derecelerin hepsine birer tane aldık; kimse 
yerinden bir üst dereceye geçemeyecek, yani 1 3 - 1 2 
ye, 12 - 11'e, 11 - 10 uncu dereceye geçemeyecek, 
çünkü dolu bunlar .. 

FAHRİ UZUNEFE (Maliye Bakanlığı Temsil
cisi) -r- Kuruluşlar bunların hepsini kullanamayacak
tır Sayın Başkanım; bir kısmı ihtiyat olarak, personel 
ihtiyacını karşılayacaktır. 

BAŞKAN — Dolduğunu kabul edelim, hepsini 
de aldı. O zaman ne olacak? 

FAHRÎ UZUNEFE (Maliye Bakanlığı Temsil
cisi) — Bir de, personel - teknik terimi ile - turncr 
olur, yani personel değişim hızı da oldukça yüksek
tir. Bu bakımdan, sıkıntı doğduğunda... 

BAŞKAN — 657 sayılı Kanunda bu gibi değişik
liklerin yapılması lazım. Adam 12 nci derecede du
rur; ama maaşının iki senede, üç senede bir çoğal
ması lazım. Kadro yok diye ölünceye kadar orada 
kalmamalı bir adam. İşçiler böyle değil... 

ORAMİRAL NEJAT TÜMER — Sayın Baş
kanım, bir konu daha var : Teknik Hizmetler Sınıfı
nın birinci sırasında, «Teknisyen Sınıfı» var; burada, 
8 inci dereceden 8 kişi var, ondan onra 7 nci derece
de ise 25 kişi var, ondan sonra 6 ncı derecede 18, 5 inci 
derecede 13 kişi. Şimdi, 8 kişilik yetişmiş bir ekibin, 
bir anda 25 kişilik bir kadroyu doldurması imkânı 
olmadığından bu durum her seferinde dışarıdan adam 
alınacağı manasına gelir. Dolayısıyla, alttan yetişmiş 
insanların hizmeti devam etmiyor, dışarıdan alınmak 
isteniyor. Ona mukabil, 6'dan 5'e geçerken, 5 kişisini 
mutlaka dışarıya çıkarmak lazım; çünkü orada 13 
kişi var, 5 kişi fazla. Yani hakikaten sistemde bir 
anormallik var. 

DEVLET BAKANI NİMET ÖZDAŞ — Sayın 
Başkanım, mevcut personelin halihazırda 24 kişisi 
var. 

ORAMİRAL NEJAT TÜMER — O zaman on
dan vazgeçip, yeniden personel alacaksınız herhalde? 
Üç sene sonra gidecekler, beş sene sonra gidecekler. 

BAŞKAN — Evet. 
Efendim, okunan bu 12 nci madde ve ona bağlı 

cetvel üzerinde söz almak isteyen var mı?.. Yok. 
12 nci maddeyi ve ona bağlı cetveli oylarınıza su

nuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

9 . 7 . 1982 0 : 1 

13 üncü maddeyi okutuyorum : 
Türkiye Atom Enerjisi Kurumunda Başka Kuru

luş Personelinin Görevlendirilmesi : 
• MADDE 13. — 13 . 12 . 1960 tarih .ve 160 sayı

lı Kanunun 4 üncü maddesi kapsamına giren kurum 
ve kuruluşların personeli, Türkiye Atom Enerjisi 
Kurumunun bu Kanunun 12 nci maddesinin 3 üncü 
fıkrasında sayılan kadroları karşılık gösterilmek üze
re görevlendirebilirler. 

Bu görevlendirme, Türk Silahlı Kuvvetleri men
supları için, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Per
sonel Kanunu; 'öğretim elemanları için ise 2547 sayılı 
Yükseköğretim Kanunu hükümlerine göre yapılır. 

Diğer kurumların personeli kendi kurumlarından 
aylıksız izinli sayılmak suretiyle sözleşmeli olarak 
görevlendirebilirler. Bu personelin Türkiye Atom 
Enerisi Kurumunda geçirdikleri süre, kesenekleri 
kendileri karşılıkları da Türkiye Atom Enerjisi Ku
rumunca ödenmesi kaydıyla terfi ve emekliliklerin
de dikkate alınır. 

Aylıklarını kendi kuruluşlarından almak suretiy
le görevlendirilecek teknik personele Türkiye Atom 
Enerisi Kurumunca ödenecek ücretler il'e kurum dı
şından Atom Enerjisi Komisyonu ve Danışma Ku
rulu toplantılarına katılaoalk üyelere toplantı günü 
başına ödenecek huzur ücreti Atom Enerjisi Komis
yonunun önerisi ve Başbakan'ın onayı ile belirlenir. 
Kurumca yapılan görevlendirmelerde 6245 sayılı Har
cırah Kanunu hükümleri uygulanır. 

•BAŞKAN — Bu, «kendileri» kelimesinden son
ra bir virgül koyun : «... kesenekleri kendileri, kar
şılıkları da Türkiye Atom Enerjisi Kurumunca öden
mesi...» şeklinde olacak, orada bitr virgül olması la-
zım. 

13 üncü madde üzerinde söz almak isteyen vaır 
mı?.. Yok, 

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

Şimdi, «Yürürlük» maddesi olan 20 nci maddeyi 
okutuyorum : 

Yürürlük : 
MADDE 20. — Bu 'Kanun yayımı tarihinde yü

rürlüğe girer. 
BAŞKAN — 20 nci madde üzerinde söz almak 

isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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21 inci maddeyi okutuyorum : 
Yürütme : 
MADDE 21. — Bu Kanun hükümlerini Balkan

lar Kurulu yürütür. 
BAŞKANİ— 21 inci madde üzerinde söz almak 

isteyen?.. Yak. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : 'Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Tasarının tümünü oylarınıza sunuyorum : Kabul 

edenler..: Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Hayırlı, uğurlu olsun. 
Buyurun efendim. 

DEVLET BAKANI NİMET ÖZDAŞ— Sayın 
Başkanım, bu kanun için başta zatı âlileriniz olmak 
üzere, Sayın Konsey Üyelerin© minnet borcumuz 
var; ben, teşekkürlerimi arz ediyorum. 

Aynı zamanda Orgeneral Üruğ da, Ankara'ya 
gelişinin ilk günümden itibaren bu konu ile çok ya
kından ilgilenmişleridir. İhtisas Komisyonundaki ar
kadaşlarımız da önemli katkılarını ortaya koymuş
lardır. 

Diyebilirim ki, bu kanun derinliğine en fazla in
celenen kanunlardan biridir, o bakımdan da kuv
vetli olarak çıkmıştır. Temennimiz, Kurumun bu 
kanuna layık olabilmesi, ayak uydurabilmesi ve ça
lışmalarını oma göre yapmasıdır. 

Tabiatıyla, bunun gibi bilim alanlarında çok kı
sa zamanda sonuçlar almak fevkalade zordur. O ba
kımdan Hükümetin, Devletin desteğinin hem sürekli, 
hem de çok kuvvetli almasında yarar var ve nük
leer enerji bu yüzyılın en önemli üç konusundan bi
ridir. O bakımdan, bu (konuyu normal kuralların dı
şında desteklemekte büyük yarar vardır. Diğer alan 
elektroniktir, üçüncüsünde ise hiç yokuz; daha ziya
de genetik mühendislik alanı, genetikle ilgili alanda 
hiç yokuz; fakat bu iki alanda normların dışına çı
karak, bu iki alanı uzun süre desteklememizin mem
leket menfaaleri bakımından çok büyük önemi ola-
ca!ktu\ 

Memnuniyetlerimizi bir kere daha arz ederiz. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim, memleketimiz 

için de hayırlı olsun. 

2. — 14 Temmuz 1964 Tarihli ve 500 Sayılı Kıb-
rısa Gönderilecek Türk Askerî Birliği Mensuplarının 
Aylık ve Ücretleriyle Çeşitli İstihkakları ve Birliğin 
Başka Giderleri Hakkında Kanunun 10 Haziran 1975 
Tarih ve 1908 Sayılı Kanunla Değiştirilen 1 inci Mad
desinin Birinci Fıkrasının Değiştirilmesi Hakkında 
Kanun Tasarısının Danışma Meclisince Kabul Olu

nan Metni ve Millî Güvenlik Konseyi Bütçe • Plan 
Komisyonu Raporu. (D. Meclisi : 11411; M. G. Kon
seyi : 1/384) (D. Meclisi : S. Sayısı : 144; M. G. 
Konseyi S. Sayısı : 428 ve 428'e 1 inci Ek) (1) 

BAŞKAN — Gündemimizin ikinci sırasına geçi
yoruz., 

Gündemin ikinci sırasındalki 14 Temmuz 1964 
Tarihli ve 500 sayılı Kıbrıs'a Gönderilecek Türk 
Asikerî Birliği Mensuplarının Aylık ve Ücretleriyle 
Çeşitli îstihkalklaırı ve Birliğin Başka Giderleri Hak
kında Kanunun 10 Haziran 1975 Tarih ve 1908 Sa
yılı Kanunla Değiştirilen 1 inci Maddesinin Birinci 
Fıkrasının Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı 
geçen birleşimde 428 Sıra Sayısı ile yer almış; tümü 
üzerindeki görüşmeler tamamlanarak maddelerine 
geçilmesi kabul edilmiş, tasarının 1 inci maddesi ise 
yeniden düzenlenmek üzere Komisyonuna iade edil
mişti. 

Komisyonun yeniden hazırlamış olduğu rapor 
428'e 1 iınci ek sıra sayısı ile dağıtılmıştır. 

Bütçe - 'Plan Komisyonu Başkanı ve Bakanlık 
Temsilcisi yerlerini aldılar. 

Tümü üzerinde görüşmeler tamamlandığı için, 
doğrudan doğruya, Komisyonun yeniden düzenle
diği 1 inci maddeyi okutuyorum : 

14 Temmuz 1964 Tarihli ve 500 Sayılı Kibns'a Gön
derilecek Türk Askerî Birliği Mensuplarının Aylık 
ve Ücretleriyle Çeşitli İstihkakları ve Birliğin Başka 
Giderleri Hakkında Kanunun 10 Haziran 197S Ta
rih ve 1908 Sayılı Kanunla Değiştirilen 1 inci Mad
desinin Birinci Fıkrasının Değiştirilmesi Hakkında 

Kanun Tasansı 

MADDE 1. — 14 Temmuz 1964 Tarihli ve 500 
sayılı Kanunun 10 Haziran 1975 Tarih ve 1908 sa
yılı Kanunla değişik 1 inci maddesinin birinci fıkrası 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Kıbrıs'a gönderilen ve Kıbrıs'ta bulunan Türk As
kerî Birlikleri personelinin aylıkları, yan ödemeleri, 
ödenekleri, tazminatları, sosyal yardımları ve tayın 
bedelleri ile diğer özlük hakları Kıbrıs'ta ödenir. Bu 
personelin aylıkları, brüt aylıklarından (ek gösterge 
dahil) kanunî kesintiler düşüldükten sonra kalanı, 
ilişik cetvellerde yer alan her rütbeye, kıdeme ve ka-

(1) 428 S. Sayılı Basmayazı 1 . 7 . 1982 tarihli 
110 uncu Birleşim tutanağına, 

428'e 1 inci Ek S. Sayılı Basmayazı bu tutanağa 
eklidir. 
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demeye ait gösterge rakamının, bütçe kanunlarında 
bu maksatla düzenlenen katsayı ile çarpımı sonucu 
bulunan miktarlar seviyesine çıkarılarak hesapla
nır, 

BAŞKAN — 1 inci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı?.. Yok. 

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

2 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yü

rürlüğe girer. 
BAŞKAN — Efendim, şimdi burada Komisyon 

Sözcüsüne sormak istiyorum : Bugün ayın 9'u; Pa
zartesi günü yayınlansa, ayın ll 'i olur. Onların eli
ne geçmesi, bordroların hazırlanması işlemleriyle bir
likte önümüzdeki aybaşına yetiştirebilirler mi? Çün
kü, yürürlüğe girdikten sonra artık burada ödene
mez. 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Sayın Başka
nım, aybaşına kadar zaman var. Ağustos ayının 
1 inde uygulanacak, 1 Ağustos 1982*de uygulanacak 
özlük hakları; aybaşında ödenecek. 

BAŞKAN — Acaba oradaki banka bunları he
men karşılayabilir mi? 

EMEKLİ AMtRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Karşılayabi
lir efendim. Bir sakıncası olacağını zannetmiyorum. 

BAŞKAN — Maliye Bakanlığımızın bu konuda 
bir tereddüdü var mı? O kadar kişinin maaşını he
men ödeyebilirler mi acaba? 

FAHRÎ UZUNEFE (Maliye Bakanlığı Temsil
cisi) — Sayın Başkanım, Ağustos maaşlarının yetiş
tirilmesinde herhangi bir sorun yoktur. Esasen, ayba
şına kadar yetiştirilmez ise, kanunun yürürlüğe gir
diği tarihten itibaren doğacak olan farklar bilahara 
da 'kendilerine ödenebilir. 

Yalnız bir noktada tereddüt doğar mı diye düşü
nüyorum, o da şu : Acaba bu kanun 11 . 7.1982 ta
rihinde yayınlanarak yürürlüğe girerse, kıstalyevm 
yapmak yoluna gitmek söz konusu olabilir mi diye 
düşünüyorum. Bu bakımdan, eğer amaç 1 Ağustos 
1982 tarihinden itibaren, ağustos ayı maaşlarını o şe
kilde vermek ise, «yayımını takip eden aybaşından 
itibaren yürürlüğe girer» denilmesi daha uygun olur. 

EMEKLİ AMtRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Sayın Başka
nım, burada bir endişe var, sırf onu gidermek mak
sadıyla «yayımını takip eden aybaşı» diyelim. Yok-

— 187 

sa, öbür türlü bir kısıtlama söz konusu olmaz. Tem
muz ayına ait bütün istihkakları şu anda ödenmiş
tir; bundan sonra ödenecek olanlar da ağustos ayı
nın istihkaklarıdır. 

BAŞKAN — Benim ondan korkum yok da, istih
kaklar burada tahakkuk ettirildiği için, ağustos ayı
na yetişebilir mi? 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) Endişeye gerek 
yoktur Sayın Başkanım; ağustos ayına yetişir. 

BAŞKAN — O halde, «Bu kanun yayımını takip 
eden aybaşından itibaren yürürlüğe girer» diyelim. 

2 nci maddeyi yeni şekliyle bir daha okutuyorum: 
MADDE 2. — Bu Kanun yayımını takip eden 

aybaşından itibaren yürürlüğe girer. 
BAŞKAN — 2 nci maddenin son okunan şekli 

üzerinde söz almak isteyen var mı?.. Yok. 
Maddeyi bu şekliyle oylarınıza sunuyorum: Ka

bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
3 üncü maddeyi okutuyorum: 
MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakan

lar Kurulu yürütür. 
BAŞKAN — 3 üncü madde üzerinde söz almak 

isteyen var mı?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Tasarının tümünü oylarınıza sunuyorum: Kabul 

edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
3. — Sahil Güvenlik Komutanlığı Kanunu Ta

sarısının Danışma Meclisince Kabul Olunan Metni 
ve Millî Güvenlik Konseyi Millî Savunma Komis
yonu Raporu. (D. Meclisi: 1/410; M. G. Konseyi : 
1/388) (D. Meclisi S. Sayısı : 151; M. G. Konseyi S. 
Sayısı: 433) (1) 

BAŞKAN — Gündemimizin üçüncü sırasına ge
çiyoruz. 

Gündemimizin üçüncü sırasında, Sahil Güven
lik Komutanlığı Kanunu Tasarısının Danışma Mec
lisince Kabul Olunan Metni ve Millî Güvenlik Kon
seyi Millî Savunma Komisyonu Raporu yer alıyor. 

Bu rapor 433 sıra sayısı ile basılıp dağıtılmıştır. 
Millî Savunma Komisyonu Başkanı ve Bakanlık 

temsilcileri yerlerini almışlardır. 
Kanun tasarısının tümü üzerinde görüşme açıyo

rum ve kısa bir izahatta bulunmak üzere ilk sözü 
Komisyon Başkanına bırakıyorum. 

Buyurun Sayın Başkaynak. 

(1) 433 S. Sayılı Basmayan Tutanağa eklidir. 
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HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ- I 
KAYNAK (Millî Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Sayın Başkanım, bütün sahillerimizin, iç sularımız 
olan Marmara Denizinin, Çanakkale ve istanbul Bo
ğazının, körfezlerin, karasularının korunması ve gü- I 
venliğinih sağlanması; özellikle denizlerde yapılan ka- I 
çakçılığın önlenmesi, izlenmesi ve kaçakçılar hak- I 
kında gerekli işlemin yapılması konusunu ihtiva eden I 
bir kanun tasarısı hükümet tarafından hazırlanmıştır. 

Hazırlanan bu kanun tasarısının, genellikle 
güvenlik ve kolluk kuvveti niteliğinde olması, 
İçişleri Bakanlığına bağlı bulunması; ancak, ola
ğanüstü ve savaş halinde Genelkurmay Başkanlığı
nın ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığının komuta 
zinciri içine girmesi öngörülmüştür. 

Yüksek malumları olduğu üzere, kanunun 4 ün- I 
cü maddesinde, özellikle 20'ye yakın kanunla, eski I 
eserlerin korunması, askerî yasak bölgelerin güvenlik 
altında tutulması, nakliyatla, kabotajla ilgili konu- I 
lar, denizde mal ve can güvenliğinin sağlanması, 
Umumî Hıfzısıhha Kanunu, güvenlik konularındaki 
bazı yetkiler, su ürünlerinin korunması ve hayvan
cılığın sağlanması, yabancıların Türkiye'deki seya- I 
hatleri, gemi sağlık personelince yapılacak işlemler, 
Turizm Teşvik Kanunu gibi yasalarda birtakım ya
saklar konmuş ve önleyici tedbirler alınması emre
dilmiş olmasına rağmen, maalesef bugüne kadar I 
mevzuatımızda bu konuya ilişkin herhangi bir dü- j 
zenleme getirilmemiştir. 

Ancak, halen elimizde sınır, kıyı ve karasuları- I 
nın korunmasına ilişkin, Jandarma Genel Komu
tanlığına yetki ve görev tanıyan bir yasa olmasına I 
rağmen, o da, o günkü koşullarda bu kanunlardan 
çok önce çıkmış olduğu için ihtiyacı karşılayama
maktadır. 

Bu nedenlere dayalı olarak Hükümet tarafından 
hazırlanmış bulunan kanun tasarısı Danışma Mecli
sine intikal etmiş, Danışma Meclisinin ilgili ihtisas 
komisyonlarında ve Genel Kurulunda görüşülerek 
Millî Güvenlik Konseyine kadar gelmiş bulunmakta- I 
dır. 

Kanun tasarısı üzerinde, Millî Savunma Komis
yonu olarak Hükümet ile müşterek çalışmamızda, il
kesine, prensiplerine ve esaslarına sadık kalmak ko
şulu ile, bu komutanlığın nereye bağlı olacağı, per- I 
sonelinin, araç - gerecinin nereden ikmal edileceği, 
bakım ve onarımının nasıl olacağı, burada çalışan ki
şilerin sorumlulukları, yetkileri ve görevleri, bunlar 
hakkında yapılacak yasal işlemler ve özellikle özlük | 
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işleri, terfileri, yasanın muhtevası içerisinde görül
müş ve yasa yeni baştan düzenlenmek yerine, kanun 
tekniğine uygun bir şekle dönüştürülerek yüksek hu
zurunuza kadar getirilmiş bulunmaktadır. 

Kanun tasarısı 26 maddeden ibarettir. Her mad
de teknik konuları ihtiva etmektedir. 

Maddelere geçildiğinde, ayrıca, ben ve teknisyen 
arkadaşlarım bilgi sunacaklardır. 

Takdir ve tensiplerinize arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Tümü üzerinde başka söz almak isteyen var mı 

efendim?.. Yok. 
Tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum : 

Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
1 inci maddeyi okutuyorum : 

Salıiı] Güvenlik Komutanlığı Kanunu Tasarısı 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Genel Hükümler 
Amaç 
MADDE 1. — Bu Kanunun amacı, bütün sahil

lerimiz, karasularımız ile iç sularımız olan Marmara 
Denizi, İstanbul ve Çanakkale Boğazları, liman ve 
körfezlerimizin korunması, güvenliğinin sağlanması, 
ulusal ve uluslararası hukuk kuralları uyarınca hü
kümranlık haklarına sahip olduğumuz denizlerde, bu 
hak ve yetkilerin Deniz Kuvvetleri Komutanlığının 
genel sorumluluğu dışında kalanlarının kullanılması, 
deniz yolu ile yapılan kaçakçılığın önlenmesi, izlen
mesi ve suçlular hakkında gerekli işlemlerin yapılma
sı ile ilgili esas ve yöntemleri düzenlemektir. 

BAŞKAN — 1 inci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı?.. Yok. 

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

2 nci maddeyi okutuyorum : 
Kuruluş ve Bağlılık 
MADDE 2. — Bu Kanunda belirtilen görev ve 

hizmetleri yapmak üzere silahlı bir güvenlik kuvveti 
olan Sahil Güvenlik Komutanlığı kurulmuştur. 

Bu Komutanlık, Türk Silahlı Kuvvetleri kadro 
ve kuruluşu içerisinde olup, 'barışta görev ve hizmet 
yönünden İçişleri Bakanlığına bağlıdır. 

Sahil Güvenlik Komutanlığı: 
a) Olağanüstü durumlarda Genelkurmay Başka

nının isteği üzerine, bir kısmı ya da tümü ile Deniz 
Kuvvetleri Komutanlığı harekât komutasına veya 
emrine, 
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b) Savaş halinde tümü ile doğrudan doğruya i 
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı emrine, 

Girer. 
Bu hallerde Sahil Güvenlik Komutanlığına verilen 

görevlerin yerine getirilmesi sorumluluğu da bir kıs
mı ya da tümü ile Deniz Kuvvetleri Komutanlığına 
geçer, 

BAŞKAN — 2 nci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı?.. 

Buyurun Sayın Başkaynak. 
HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ

KAYNAK (Millî Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Sayın Başkanım, biraz önce hangi görevleri yapa
cağını amaç maddesinde; hangi hizmetlerle bağımlı 
olduğunu da özellikle 4 üncü maddede ifade etmiş
tim. 

2 nci madde, genel clarak, bu Sahil Güvenlik J 
Komutanlığının İçişleri Bakanlığına bağlı olarak bir 
kolluk kuvveti görevi yapacağını; ancak, Silahlı 
Kuvvetlerin kadro ve kuruluşunda olduğu ve Silahlı I 
Kuvvetler içerisinde bulunduğu için, ister istemez, I 
olağanüstü durumlarda ve savaş halinde (Öncelik ta- I 
şıyan olağanüstü hal ve savaş halinde) görev alaca
ğını ve bu nedenle de kanun metninde; «Genelkur- I 
may Başkanının talebi üzerine olağanüstü hallerde 
bütünüyle veya bir kısmıyla; savaş halinde bütünüy- I 
le Deniz Kuvvetleri Komutanının emir ve komuta- I 
sına veya kontroluna gireceği» ifade edilmektedir. I 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Yani, Silahlı Kuvvetlerin kadro ve 

kuruluşunda gösterilmekle beraber, Silahlı Kuvvet- I 
lerin bir parçası olarak kabul edilmiyor. Ancak, I 
personelini yani, erini, subayını, astsubayını Deniz I 
Kuvvetleri Komutanlığı yetiştirdiği için, onun kad
rolarında gösteriliyor. Yoksa, denizde yapacağı bir 
müsademede kolluk kuvveti olarak görev yapacak. I 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ
KAYNAK (Millî Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Sayın Başkanım, gerek Jandarma Kanununda, ge- I 
rekse Sahil Güvenlik Komutanlığı Kanununda, iki I 
kuvvetin veyahut iki birliğin ikiz görevi var: Birin- I 
ci görevi kolluk, ikinci görevi askeri görev. I 

Yukarıdaki fıkrada, kolluk görevi bakımından 
yapacağı işlemler; aşağıdaki (a) ve (b) fıkralarında I 
ise, askerî görevler bakımından yapacağı işlemler 
gösterilmiştir. Aslında, zaten bu hükümler, Jandar
ma Genel Komutanlığının yetki ve görev yasasın
da da yer almıştır. Onu düzenliyor. I 

BAŞKAN — Zaten eğitimi de Silahlı Kuvvetle
re aittir. I 
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HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ
KAYNAK (Millî Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Onu bilahara arz edeceğim efendim. 

Yani, personel kaynağı, eğitim-öğretimi, araç-
gereci Deniz Kuvvetleri Komutanlığından; bakım -
onarım konusu, Millî Savunma Bakanlığının tersane 
ve imkânlarından faydalanılarak yapılacaktır. 

Ayrıca, silah, araç-gereç standartları, Deniz Kuv
vetleri standartlarına uygun olacaktır. Yine, Silahlı 
Kuvvetlere, araç-gereç ve personel mevzuatı konu
sunda tanınan ayrıcalıklar, aynen bu Komutanlığa 
da tanınacaktır. Tabiî, 211 sayılı Kanuna ve 926 
sayılı Kanuna tabidir. 

BAŞKAN — Belki deminki ifadem yanlış anla
şılabilir: Silahlı Kuvvetlere mensuptur. Silahlı Kuv
vetlerin bir parçasıdır; ama bu görevi bakımından 
Silahlı Kuvvetlerle bir ilgisi yoktur. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ
KAYNAK (Millî Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Hayır efendim, katiyen. 

BAŞKAN — 2 nci madde üzerinde başka söz 
almak isteyen var mı efendim?.. Yok. 

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

3 üncü maddeyi okutuyorum : 
Görev Alanları ve Yerleşme Yerleri : 
MADDE 3. — Sahil Güvenlik Komutanlığının 

görev alanları, üstleri, yerleşme yerleri Genelkurmay 
Başkanlığının görüşü alınarak İçişleri Bakanlığınca 
belirlenir. 

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

BAŞKAN — 3 üncü madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı?.. 

Buyurun. 
HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ

KAYNAK (Millî Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Sayın Başkanım, biraz önce aynı konuyu 2 inci 
maddede arz ederken, bunun ilke olarak, Silahlı 
Kuvvetlerin kadro ve kuruluşunda olduğunu ifade 
etmiştim; ancak hizmet yönünden kolluk kuvvetleri
nin hizmetini yerine getireceği için, ister istemez, 
İçişleri Bakanlığı bunun konuş yerlerini belirleye
cektir. Ancak, ne var ki, Genelkurmay Başkanlığı
nın bu konuda görüşünü alma koşulu var. Çünkü, 
temel ilke ikiz görevi yapması nedenine dayalı. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — 3 üncü madde üzerinde söz almak 

isteyen var mı?.. ı * 
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TUĞAMİRAL YILMAZ DOĞRUSÖZ (Millî 
Savunma Bakanlığı Temsilcisi) — 3 üncü maddenin 
ilk satırındaki «üstleri»! kelimesi «üsleri», olacak. 

BAŞKAN — «Üs» zaten, «t» yok, bizdeki me
tinde düzeltilmiş; «üsleri» yani, «üstleri» değil. 

3 üncü madde üzerinde başka söz almak isteyen 
var mı?.. Yok. 

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

4 üncü maddeyi okutuyorum : 
Görevler 
MADDE 4. — Sahil Güvenlik Komutanlığının 

görevleri şunlardır ; 
A) Sahil ve karasularımızı korumak, güvenliği

ni sağlamak, ulusal ve uluslararası hukuk kuralları 
uyarınca hükümranlık haklarına sahip olduğumuz 
denizlerde bu hak ve yetkileri kullanmak. 

B) 1. Deniz yolu ile yapılan her türlü kaçak
çılık eylemlerini, 

2. 25.4.1973 tarih ve 1710 sayılı Eski Eserler 
Kanununa aykırı eylemleri, 

3. 18.12.1981 tarih ve 2565 sayılı Askerî Yasak 
Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanununa aykırı ey
lemleri, 

Önlemek, izlemek, suçluları yakalamak, gerekli iş
lemleri yapmak, yakalanan kişi ve suç vasıtalarını 
yetkili makamlara teslim etmek. 

C) Liman sınırları dışında : 
1. 19.4.1926 tarih ve 815 sayılı Türkiye Sahille

rinde Nakliyatı Bahriye (Kabotaj) ve Limanlarda Ka
rasuları Dahilinde İcraî Sanat ve Ticaret Hakkında 
Kanuna, 

2. 9.4.1937 tarih ve 3222 sayılı Telsiz Kanunu
na, 

3. 10.6.1946 tarih ve 4922 sayılı Denizde Can 
ve Mal Koruma Hakkında Kanuna, 

4. 24.4.1930 tarih ve 1593 sayılı Umumî Hıf-
zıssıhha Kanununa, 

5. 3.5.1928 tarih ve 1234 sayılı Hayvanların Sağ
lık Zabıtası Hakkında Kanuna, 

6. 15.5.1957 tarih ve 6968 sayılı Ziraî Mücade
le ve Ziraî Karantina Kanununa, 

7. 22.3,1971 tarih ve 1380 sayılı Su Ürünleri 
Kanununa, 

8. 15.7.1950 tarih ve 5682 sayılı Pasaport Kanu
nuna, 

9. 15.7.1950 tarih ve 5683 sayılı Yabancıların 
Türkiye'de İkamet ve Seyahatleri Hakkında Kanu
n a 

10. 6.11.1981 tarih ve 2548 sayılı Gemi Sağlık 
Resmî Kanununa, 

11. 12.3.1982 tarih ve 2634 sayılı Turizmi Teş-
vik Kanununa, 

12. Seyir güvenliği ile demirleme, bağlama, av
lanma, dalgıçlık ve bayrak çekme ile ilgili hüküm
lere, 

13. Deniz ve hava araçları ile denizlerdeki tesis
lerden yapılacak her türlü kirletmelerle ilgili hüküm
lere, 

14. Yukarıda belirtilen konulara ilişkin uluslara
rası andlaşmalara, 

Aykırı eylemleri önlemek, izlemek, suçluları ya
kalamak, gerekli işlemleri yapmak, yakalanan kişi ve 
saç vasıtalarını yetkili makamlara teslim etmek. 

D) Deniz ve Kıyılarda Görülecek Başıboş Ma
yın, Patlayıcı Madde ve Şüpheli Cisimlerin Yokedil-
meleri Hakkında 17.5.1948 tarih ve 5202 sayılı Ka
nunun uygulanmasında gerekli koruma tedbirlerini 
alarak ilgililere haber vermek. 

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

F) Uluslararası Denizde Arama ve Kurtarma 
Sözleşmesinin öngördüğü düzeyde arama ve kurtar
ma görevlerini icra etmek. 

G) Karasularımıza giren mültecileri silah, mü
himmat vesair harp vasıtalarından arıtmak ve bu 
mülteciler ile onların nezdindeki silah, mühimmat 
vesair harp vasıtalarını ilgililere teslim etmek. 

H) Görev alanları içinde genel güvenlik kuvvet
lerince takibi gerekli suçlarla, karada başlayıp deniz
de devam eden yukarıda belirtilen suçlar dışındaki 
suçların izlenmesinde ve suçluların yakalanmasında 
güvenlik kuvveti olarak diğer güvenlik kuvvetlerine 
yardım etmek, gerektiğinde bu suçlara elkoymak ve 
suçluları yakalıp yetkili makamlara teslim etmek. 

Gümrük teşkilatı bulunan limanlarda Gümrük ve 
Tekel Bakanlığının görev ve yetkileri ile Sahil Gü
venlik Komutanlığının bu maddede belirtilen görev 
ve yetkilerine girmeyen konularda özel kanunlara 
göre görevli ve yetkili kılınmış diğer makamların gö
rev ve yetkileri devam eder. 

BAŞKAN — 4 üncü madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı?.. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Millî Savunma Komisyonu Başkanı) — 
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M. G. Konseyi B : 111 9 . 7 . 1982 O : 1 

Sayın Başkanım* şimdiye kadar yirmiye yakın kanun 
maddesinde, bazı yasaklar ve tedbirler alınması ön
görülmüş olmasına rağmen, hiçbir yasada bunların 
karşılığı olacak bir makam ve mercî tespit edilme
miş, 

Eski Eserler Kanununun 48 ve 52 nci maddesin
de, bunların nasıl korunacağına dair birkısım hüküm
ler kısmen yasak bölgeler için var; özellikle 10, 11, 
12, 13 üncü maddelerinde, deniz yasak bölgeleri için 
hükümler var. Türkiye sahillerinde nakliyat yapan 
gemilerin hangi koşullara riayet edecekleri, hangi ge
milerin yolcu ve yük taşıyacakları, yabancı flaması 
veya bayrağı taşımaları şartıyla ne gibi hizmetlerde 
kullanılacağına dair özel bir yasa olmasına rağmen, 
ki bunun 1, 2, 3, 4 ve 5 inci maddelerinde özel hü
küm bulunmasına rağmen, bunlara yasak getirecek 
veya elkoyacak veya hakkında işlem yapacak hiçbir 
mercî mevcut değildir. 

Yine, özellikle Telsiz Kanununun, denizlerle il
gili, 24, 26, 27 nci maddelerinde bazı yasaklar var
dır. Zamanınızı almamak için arz etmiyorum. 

İşte, bunlara cevap vermek için, Sahil Güvenlik 
Komutanlığı bu 4 üncü madde ile görevli kılınmak
tadır. Tabiî, görevli kılındığı zaman da, evvela ön
leme tedbiri alacaktır; arkasından, suç işlemişse, 
suçluyu yakalayacaktır suç aletlerine elkoyacaktır ve 
bunları gizleyecektir. 

Bunun dışında, demirleme, herhangi bir limana 
yanaşma, bayrak çekmek gibi bazı konularda da 
kendisi yetkili ve görevli kılınmıştır; bunlara da ba
kacaktır, 

özellikle, çok yakın tarihte Turizm Teşvik Ka
nunu çıkarılırken, bazı yatlara Türkiye Sahillerinde 
yolcu ve yük taşıma şartı getirmiştik; ama bunlara 
kimlerin bakacağı o yasada yer almamış bulunmak
taydı. Onda da bu komutanlık yetkili1 kılınacaktır. 

Bütün bu görevlerle yükümlü bulunan bu güven
lik kuvvetleri o vazifeleri yapmakla mükellef olacak
lardır. Tabiî ki, burada, ılster istemez, hadiselere el 
koymak, suçluları yakalamak, ilgili mercilere teslim 
etme yetkileri de vardır. 

BAŞKAN — Zabıta kuvveti vazifesi yapacaktır. 
HÂKÎM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-

KAYNAK (Millî Savunma Komisyonu Başkanı) — 
O itibarla kolluk görevi de yapacaktır. 

BAŞKAN — Buyurun. 
ORAMİRAL NEJAT TÜMER — Sayın Başka

nım, 4 üncü maddenin «A» fıkrasının «hükümranlık 
haklarına sahip olduğumuz denizlerde» cümlesinden 
«onra «ve iç sularda» ibaresini ilave edelim mi? 

Çünkü, 4 üncü maddede sayılan o kadar değişik 
görev varki, bu görevlerin bir kısmı göllerde de ola
bilir. özellikle taırım ve diğer bazı konularda birçok 
olaylar olabilir. Bu konu, eğer Jandarma ile ilgili 
Kanunda belirtilmişse sorun yok; fakat böyle bir be
lirleme yoksa, o hizmetler yine ortada kalır. Bina
enaleyh, bunu kapsasın diye, uygun görürseniz, de
min söylediğim «ve iç suları» da ilave edersek me
sele kalmaz. İcabında orada bir kaza olacak; bu ka
za kimin sorumluluğundadır? Denizlerde kanun bu 
sorumluluğu ona vermiş; binaenaleyh, göldekini de, , 
icap ederse, görev olarak alır gider. Yani bu hizmet 
ortada kalmış gözüküyor. Bu balkımdan, bu kanunun 
içerisinde «iç sular ve göller» ibaresi de yer almalı
dır. Mesela, «Yabancı topraklara akan Dicle ve Fı
rat nehirleri acaba, tam hudut bölgelerinde büyük 
olaylara sahne olsa, kim sorumludur?» gibi konu
lar biraz açıkta kalmış gibi geldi bana. 

HÂKÎM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ
KA YNAK (Mil'lî Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Sayın Başkanım, tabiî, bu, isminden de anlaşılacağı 
üzere Sahil Güvenlik Komutanlığı nevama deniz 
komutanlığı. Tabiî göllerde ve iç sularımızda bu gö
rev Jandarmaya aittir. 

BAŞKAN — Zaten, «Amaç» maddesinde de koy
madık; «karasularımız ile iç sularımız» dedik. İç su
larımız da Marmara Denizi, İstanbul ve Çanakkale 
Boğazıdır. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ
KA YNAK (Millî Savunma Komisyonu Başkam) — 
Marmara Denizi ve Boğazları kasdettilk; göller için 
ve özellikle nehirler için bir şey düşünmedik. Evve
la Sahil Güvenlik Komutanlığının buralarda teşkila
tı olmayacaktır bir gemisi bulunmayacaktır ve o Jan
darmanın görevidir. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Jandar
manın çok yerde görevi var. 

BAŞKAN — Zaten onun görevi ise mesele yok. 
ORAMİRAL NEJAT TÜMER — Evet, Jandar

manın görevi olduğunu belirtiyoruz. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ
KA YNAK (Millî Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Şöyle arz edeceğim : İçişleri Bakanlığının üç güven
lik veyahut da kolluk kuvveti mevcut olacaktır : 

1. Mezkûr mahallerde polis teşkilatı, 
2. Kırsal alanda Jandarma teşkilatı, 
3. Deniz alanında Sahil Güvenlik Komutanlığı 

olacaktır. 



M. G. Konseyi B : 111 

Zaten, hem elimizdeki Jandarma mevzuatı buna 
müsaittir, hem de, yakın tarihte Jandarma Genel 
Komutanlığının yasası geldiğinde bunu da dikkate 
alacağız. 

Arz ederim. 

KORGENERAL NİHAT ÖZER (Millî Savun
ma Bakanlığı Temsilcisi) — Bir madde üzerinde kı
sa açıklama yapacağım. 

Bu komutanlığa; hayvanların Sağlık Zabıtası, 
Hakkındaki Kanuna aykırı eylemleri önlemek, izle
mek gibi bir yetki de sağlıyoruz. 

Yalnız, «C» fıkrası ile «liman sınırları dışında» 
dediğimiz zaman, bunun çok geniş bir alanı kapsa
dığı malumlarınızdır. 

Acaba, «liman sınırları dışında» dedikten sonra, 
«kendi görev alanlarında» demek suretiyle, biraz 
evvel Kanun Sözcüsünün belirttiği gibi şimdiye ka
dar hiç kimsenin sahip çıkmadığı bu gibi görevlerin 
tümünü oraya devretmiş olmasınlar?. 

«Liman sınırları dışında, kendi görev alanların
da şu şu görevlerin aykırı hükümlerini takip etmek
tir» gibi bir ilave yapılırsa faydalı olur efendim. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Millî Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Sayın Başkanım, biraz önce arz ederken zaten 
«amacı ve görev alanı, bütün sahillerimizde, Mar
mara Denizinde, Boğazlarda, karasularımızda» deyi
mini kullanmıştık; oralarda görev yapacak Konu, 
limana intikal ettiği zaman, liman müdürlüğü dev
reye girmiş olacak, özellikle bu konuda. «Rüsumat 
İdareleri olan ve iktisat Vekâletine büyük ve küçük
baş hayvan taşıyan gemilerdeki hastalıklarla ilgili 
konulara kendisi bakacak. Ne var ki, limandan çık
tıktan sonra görevi devralacak, limandayken bu gibi 
işlemler liman müdürlüğüne bağlı kalacak.» denili
yor. O itibarla, buraya girmesine gerek yok kanaa
tindeyiz. 

BAŞKAN — Tabiî, zaten görev alanını saydık; 
bir de, «hükümranlık hakkı olan sularda» dedik; 
onun dışına zaten çıkamaz. 

Başka söz almak isteyen var mı?.. Yok. 
4 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul 

edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
5 inci maddeyi okutuyorum : 
Yetkiler 
MADDE 5. — Sahil Güvenlik Komutanlığı men

supları kendilerine bu Kanun ile verilen görevlerin 
yapılmasında; kanunların diğer güvenlik kuvvetleri
ne tanıdığı bütün hak ve yetkilere sahiptirler. 
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Liman sınırları dışında Türk Kanunlarına göre 
cezalandırılması gereken eylemlere, ilgili kanun ve 
uluslararası andlaşmalar hükümlerine göre elkoyar-
lar. 

Suçun denizde başlayıp karada devam etmesi ya 
da suçluların karaya geçmesi hallerinde, yetkili gü
venlik kuvveti olaya elkoyuncaya kadar suç delille
rinin kaybolmasını ve suçluların kaçmasını Önlemek 
amacıyla yetkilerini karada da sürdürürler. Durum, 
en kısa sürede gerekli imkânlar kullanılarak mahal
lî mülkî amire bildirilir. 

BAŞKAN — 5 inci madde üzerinde bir açıklama 
yapacak mısınız? 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Millî Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Amaç maddesinde ifade ettiğimiz üzere, kapsama 
giren konularda -tabiî bunlar kolluk kuvveti olduğu 
için- polise, jandarmaya verilmiş olan yetki ve gö
revlerle mücehhez kılınacaklardır, yani olaya el ko
yabileceklerdir; gerektiğinde silah taşıyabileceklerdir; 
gerektiğinde, 48 saati geçmemek üzere, suçluları ya
kalayacaklardır, ilgili makamlara teslim edecekler
dir, sorgulayacaklardır, suç delillerini tespit edecek
lerdir ve konuları adlî makamlara intikal etmesine 
kadar izleyeceklerdir. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — 5 inci madde üzerinde söz almak 

isteyen?.. Yok. 
5 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul 

edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
6 ncı maddeyi okutuyorum: 

İKİNCİ BÖLÜM 

Kadro, Kaynak, Atanmalar ve Yer Değiştirme 
Kadro 
MADDE 6. — Sahil Güvenlik Komutanlığının 

personel kadroları, bu Kanunda öngörülen hizmet 
gereklerine ve Türk Silahlı Kuvvetlerinde uygulanan 
esaslara göre, bu Komutanlık ile Deniz Kuvvetleri 
Komutanlığınca müştereken hazırlanır ve İçişleri Ba
kanlığının görüşü alınarak Genelkurmay Başkanlı
ğınca tespit olunur. Bu kadrolarda gösterilmek üze
re bir tümamiral ile bir tuğamiral kadrosu 926 sayı
lı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 49 
uncu maddesinde yeralan Deniz Kuvvetleri Komu
tanlığının rütbe kontenjanlarına eklenir. 

BAŞKAN — 6 ncı madde üzerinde açıklamanız 
var mı? 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Millî Savunma Komisyonu Başkanı) — 
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Sayın Başkanım, zaten 2 nci maddede biraz önce 
ifade ettiğimiz gibi, Silahlı Kuvvetlerin kadro ve 
kuruluşundadır, tster istemez, burada çalışan subay, 
astsubay, er ve erbaşlar Silahlı Kuvvetler kadrola
rında gösterilecektir. Maddeden de anlaşıldığı üze
re, Sahil Güvenlik Komutanlığına bir tümamiral ko
muta edecek, bir tuğamiral de komutan yardımcısı 

. veya kurmay başkanı olacak. 
Bu kişilerin sayıları, 926 sayılı Kanunun 49 ncu 

maddesinin (B) bendinin Deniz Kuvvetleri sütununa 
ilave edilecek. Bunun dışında kalanlar ise, aynı ya
sanın 41 inci maddesi gereğince, Kuvvet Komutanı
nın teklifiyle, Genelkurmay Başkanlığı tarafından 
her yıl 30 Ağustos tarihinde tespitleri yapılacaktır; 
onu ifade ediyor. 

BAŞKAN — Genelkurmay Başkanlığı zaten onu 
her sene yapıyor. Kanunla general ve amiral mev
cutları sınırlı olduğu için bu ilave edildi. 

HÂKIM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Millî Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Deniz Kuvvetlerindeki amiral sayısı mahdut bir mik
tarda olduğu için, zaten o tavandır, o tavanı geçme
mek şartı vardır; o tavana ekleme yapıyoruz. Su
baylar 41 inci maddede, astsubaylar ise 89 ncu mad
dede yer alır. Yasa, genel ifade kullanmıştır. O ba
kımdan buna lüzum duyduk. 

BAŞKAN — 6 ncı madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı?.. Yok. 

6 ncı maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

7 nci maddeyi okutuyorum: 
Kaynak 
MADDE 7. — Sahil Güvenlik Komutanlığı kad

rolarında görev yapacak olan amiral, subay ve ast
subaylar ile erbaş ve erler Deniz Kuvvetleri Komu
tanlığınca karşılanır. 

BAŞKAN — 7 nci madde üzerinde söz almak 
isteyen? Yok. 

7 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

8 nci maddeyi okutuyorum: 
Atanmalar 
MADDE 8. — Sahil Güvenlik Komutanlığına 

tümamiral rütbesinde bir komutan atanır. Bu atan
ma Deniz Kuvvetleri Komutanının lüzum göster
mesi, Genelkurmay Başkanının teklifi, İçişleri Ba
kanının inhası üzerine Başbakanın imzalayacağı ve 
Devlet Başkanının onaylayacağı kararname ile yapı
lır. , • 
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Bu komutanlığın kadrolarındaki tuğamiral, su
bay ve astsubayların atanmaları, Sahil Güvenlik Ko
mutanlığının görüşü de alınmak suretiyle, 926 sayılı 
Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu hükümle
rine göre yapılır. 

Sivil memur atanmaları ile işçilerin işe alınma
ları genel hükümlere göre Sahil Güvenlik Komutan
lığınca yapılır. 

BAŞKAN — 8 inci madde üzerinde açıklama 
yapacak mısınız?.. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Millî Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Sayın Başkanım, kısaca açıklama yapmak istiyorum. 

Aslında, 926 sayılı Kanunun 121 inci maddesi, 
general, amiral atamalarını, kuvvet komutanının tek
lifi, Genelkurmay Başkanlığının uygun görmesi üze
rine, Bakan, Başbakan ve Devlet Başkanının imza
layacağını ifade etmektedir. 

Burada, ister istemez, konuya bir ayrıcalık geti
riliyor: Millî Savunma Bakanı devreden çıkıyor ye
rine, İçişleri Bakanı giriyor; çünkü oraya bağlı bir 
kuruluş. 

2 nci fıkrada geçen tuğamirallerin atanması yine 
yasamızın 121 nci maddesi gereğince, kuvvet komu
tanının teklifi -ama burada Millî Savunma Bakanı 
devrededir- kuvvet komutanının teklifi Genelkur
may Başkanının uygun görmesiyle, yani Millî Savun
ma, Başbakan, Devlet Başkanının imzalayacağı üçlü 
kararnameyle olacak. Zaten, onun dışında kalan per
sonel Bakan tarafından atanır. 

«926 sayılı Kanunun hükümlerine göre» dediği
miz zaman, onun dışında kalan personeli ya Millî 
Savunma Bakanı atayacaktır veya Millî Savunma 
Bakanı yetkili kılacağı için Deniz Kuvvetleri Komu
tanı atayacaktır. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — 8 inci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı?.. Yok. 

8 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

9 uncu maddeyi okutuyorum : 
Yer Değiştirme 
MADDE 9. — Sahil Güvenlik Komutanlığında 

görevli subay, astsubay ve erbaş ile erlerin hizmet 
gerekleri veya sağlık ve diğer nedenlerle görev ve hiz
met yerlerinin değiştirilmesi, bu Komutanlığın tek
lifi üzerine Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, sivil per
sonelin yer değiştirmeleri Sahil Güvenlik Komutan
lığı tarafından yapılır. 
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BAŞKAN — 9 uncu madde üzerinde söz almak 
isteyen?.. Yok. 

9 uncu maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

10 uncu maddeyi okutuyorum : 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Emir Komuta Bağlantısı, Görev İlişkileri, Askerî 
ve idarî Yardım ile Eğitim ve Tatbikatlara Katılma 

Emir Komuta Bağlantısı 
MADDE 10. — Sahil Güvenlik Komutanlığı per

soneli, görevlerini 211 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri 
tçhizmet Kanununa tabi olarak kendi emir ve ko
muta bağlantısı içerisinde yapar. 

BAŞKAN — 10 uncu madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı?.. Yok. 

10 uncu maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul 
edenler. Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

11 inci maddeyi okutuyorum : 
Görev İlişkileri : 
MADDE 11. — Sahil Güvenlik Komutanlığı bu 

Kanunla öngörülen görevlerini, gerektiğinde ilgili 
Bakanlıklar, mülkî ve adlî makamlar ile diğer gü
venlik kuvvetleri ve ilgili kuruluşlarla işbirliği, kar
şılıklı yardım ve koordinasyon yapmak suretiyle ye
rine getirir. 

BAŞKAN — 11 inci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ
KA YNAK (Millî Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Sayın Başkanım, demin, 4 üncü maddede Sahil Gü
venlik Komutanlığına birtakım görevler tahmil et
miştik; bunları yaparken de, tabiî, ilgili bakanlıklar
la koordine ve işbirliği yapacak. 

Bir de, kendisine, onların dışında, bir kolluk kuv
veti görevi verdik. Bunu da, ister istemez, yine, ge
rektiğinde tabiî, polis örgütüyle ve Jandarma örgü
tüyle işbirliği halinde ve koordine içerisinde yapaca
ğını ifade ettik. Bu aynen jandarma mevzuatında da 
bu tarzdadır. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Tabiî, kendi bakanlığıyla olan mü

nasebetleri baki kalacak. 
HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-

KAYNAK (Millî Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Zaten 1 inci maddede, «İçişleri Bakanlığına bağlı» 
dediğimiz için, ona gerek duymuyoruz. Onun dışın
daki makamlarla olan münasebetlerini kastediyoruz. 
örneğin, Ulaştırma Bakanlığı ihtisasına giren bir ko-
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nuda orayla yazışma yapabilecek ve oradan yardım 
isteyecek; eski eserlerle ilgili bir konu olduğu zaman, 
Kültür Bakanlığından bilgi isteyecek; Sağlık Bakan
lığıyla ilgili- bir konu olduğu zaman, ister istemez 
Sağlık Bakanlığından destek arayacak; kaçakçılıkla 
ilgili konular olduğu zaman da, Gümrük ve Tekel 
Bakanlığıyla işbirliği halinde olacak. 

Sayın Başkanım, zaten bunun ayrıntılarını bir 
yönetmelikle tespit edeceğiz. 

BAŞKAN — 11 inci madde üzerinde başka söz 
almak isteyen var mı?.. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Efen
dim, filvaki, genel anlamda, jandarmanın sahip ol
duğu bazı yetkileri kolluk kuvveti olarak alıyor. 
Acaba, jandarmanın kolluk kuvveti görevini yapar
ken, personelinin şehit olması halinde, onun tabi ol
duğu haklardan istifade edecek mi? 

HÂKIM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Millî Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Onlar aynen var efendim, ileride o konulara da ge
leceğiz. 

BAŞKAN — 11 inci madde üzerinde başka söz 
almak isteyen var mı efendim?.. Yoktur. 

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

12 nci maddeyi okutuyorum : 
Askerî ve İdarî Yardım 
MADDE 12. — Sahil Güvenlik Komutanlığı bir

likleri, görevlerini yaptıkları sırada ortaya çıkan ive
di ihtiyaçlarını askerî veya mülkî makamlara bildi
rirler. Kendilerine yetki ve olanaklar ölçüsünde ge
rekli yardım yapılır. 

BAŞKAN — 12 nci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı?.. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ
KA YNAK (Millî Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Sayın Başkanım, biraz önce kabul buyurduğunuz bir 
maddede, bu bölge komutanlıkları, belki talî komu
tanlıklar kuracak; burada bulunduğu süre içerisinde, 
tabiî, ister istemez, orada bulunan kamu kurum ve 
kuruluşlarından da yardım ve destek sağlayacak; 
Silahlı Kuvvetlerden de yardım isteyecek ve bunu 
yapacaklardır. 

BAŞKAN — 12 nci madde üzerinde başka söz 
almak isteyen var mı? Yoktur. 

12 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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13 ncü maddeyi okutuyorum : 
Eğitim ve Tatbikatlara Katılma 
MADDE 13. — Sahil Güvenlik Komutanlığı De

niz Kuvvetleri Komutanlığınca planlanan eğitim ve 
tatbikatlara katılır. Bu eğitim ve tatbikatlar planla
nırken Sahil Güvenlik Komutanlığının asıl görevleri
nin aksatılmaması göz önünde tutulur. 

BAŞKAN — 13 ncü madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yoktur. 

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

14 iüncü maddeyi okutuyorum : 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Bütçe, İhtiyaçların Sağlanması ve özlük Hakları 
Bütçe 
MADDE 14. — Sahil Güvenlik Komutanlığının 

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

BAŞKAN — 14 üncü madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı?.. Yoktur. 

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

15 inci maddeyi okutuyorum : 
Silah, Cephane, Araç ve Gereçlerin Sağlanması 
MADDE 15. — Sahil Güvenlik Komutanlığının 

Silah ve Cephanesi ile araç ve gereçleri Deniz Kuv
vetleri Komutanlığı standartlarına uygun olarak, 
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ile birlikte hazırlana
cak ve içişleri Bakanlığınca onaylanacak bir plana 
göre kendi bütçesinden sağlanır. 

Sahil Güvenlik Komutanlığının silah, araç ve ge
reçlerinin kendi imkânları dışında kalan bakım, ona
rım ve tadilat hizmetleri öncelikle Millî Savunma 
Bakanlığının bakım ve onarım tesislerinde yapılır. 
Bu hizmet bedelleri komutanlık bütçesinden karşıla
nır. 

Bütçe kanunları ve diğer kanunlarla Millî Savun
ma Bakanlığı ile Jandarma Genel Komutanlığına 
tanınan gümrük, her türlü, resim, harç ve ardiye üc
retlerine ili§kin muafiyet ve istisna hükümleri Sahil 
Güvenlik Komutanlığı hakkında da uygulanır. 

BAŞKAN — 15 'inci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı?.. 

MÂKitM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Millî Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Kısa bir maruzatta bulunacağım Sayın Başkanım. 

Sayjn Başkanım, tetkik buyurulduğu üzere, mad
de .üç fıkradan ibarettir. Tabiî, Sahil Güvenlik Ko
mutanlığı kolluk görevini yapmış olmakla beraber, 
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bir yerde Deniz Kuvvetleri Komutanlığının da uzan
tısı niteliğinde olduğundan buradaki araç, gereç ve 
diğer malzemenin standardının, mutlaka Deniz Kuv
vetleri Komutanlığı standartlarına uygun olması ko
şulunu getiriyoruz ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı
nın bu konuda kontrolü öngörülüyor. 

İkinci fıkra ile de, Sahil Güvenlik Komutanlığı
nın silah, araç ve gereçlerinin onarımının kendisine 
ait olduğunu hükme bağlıyoruz; ancak komutanlık 
muhtelif yerlerde kuruluş halinde bulunduğu için, 
öncelikle bunların bakım ve onarımı Millî Savunma 
Bakanlığı tesislerinde, bir başka deyimle, Deniz Kuv
vetleri Komutanlığı tesislerinde yapılacaktır. Ne var-
ki, Millî Savunma Bakanlığı tesislerinde yapılama
yan veya basit bir kaç olay varsa, onlar da, bulun
dukları mahalde karşılanacak; ancak, masrafları yine 
kendi Komutanlık bütçelerinden Millî Savunma Ba
kanlığına, Genel Bütçeye ilave olacak. 

Üçüncü fıkra ise şunu sağlıyor : Yüksek malûm
ları olduğu üzere, 6246 sayılı Artırma, Eksiltme ve 
İhale Kanunu Silahlı Kuvvetlere bazı imkânlar ver
mektedir, 

Ayrıca 1601 sayılı Kanunun, özellikle 4 üncü ve 
6 ncı maddesi, yine bazı muafiyetler getirmiştir. 
Yurt dışından sağlanacak her çeşit silah, araç - ge
reç ve malzeme için normal ithal kotası dışında ön
celikle döviz tahsisi, bu silah ve araçların gümrük, 
resim ve her türlü harçtan muaf olması şartı vardır; 
bu da aynen bunu kullanacaktır. 

Yine, Silahlı Kuvvetlerin akaryakıtları vergi mu
afiyetine tabidir. Onun da akaryakıtları yine vergi 
muafiyetine tabi olacaktır. 

Ayrıca da, zaten Gümrük Kanununun 8 inci mad
desi, Silahlı Kuvvetlerin yurt dışından ithal ettiği bü
tün silah, mühimmat ve benzeri malzemelerine ver
gi muafiyeti getirmiştir; bundan da yararlanacaktır. 

Arz ederim efendim. 
BAŞKAN — 15 inci madde üzerinde başka söz 

almak isteyen var mı?.. Yoktur. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
16 ncı maddeyi okutuyorum : 
Özlük Hakları 
MADDE 16. — Sahil Güvenlik Komutanlığında 

görevli amiral, subay ve astsubaylar, ile sivil perso
nel özlük haklan yönünden kendi özel kanunlarına 
tabidir. 

Erbaş ve erlerin harçlıkları ile gündelikleri, De
niz Kuvvetleri Komutanlığındaki emsaline verilen 
miktarlar üzerinden ve aynı hükümlere göre ödenir. 
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Jandarma Genel Komutanlığı ve diğer kuruluşlar
daki emsaline yapılan nakdî ve aynî ödemeler aynı 
şartlar altında ve.aynı hükümlere tabi olarak, Sahil 
Güvenlik Komutanlığı personeline de verilir. 

Sahil Güvenlik Komutanlığında görevli sivil me
murlar 22.6.1978 tarih ve 2155 sayılı Kanun hüküm
lerinden yararlanırlar. 

BAŞKAN — 16 ncı madde üzerinde söz almak 
'isteyen var mı?.. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Millî Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Sayın Başkanım, tabiî, maddenin birinci fıkrasında 
ifade edildiği gibi, burada bulunan amiral, subay ve 
astsubaylar ve sivil personel, özlük hakları yönün
den kendi yasalarına, yan'i üniforma taşıyan kişiler 
926 sayılı Kanuna, taşımayanlar 657 sayılı Kanuna 
tabi olacaklardır, İster istemez, bu kişiler, halen bazı 
kamu personelinin tayin bedeliyle ilgili yasadan is
tifade edeceklerdir. 

Yine, 1706 sayılı Jandarma Kanunu bazı tazmi
natları öngörüyor, «başarılı ve üstün başarılı hizmet 
verenler» diye; bundan da faydalanacaklar. 

Yine, kabul buyurduğunuz şekilde, er kazanından 
iaşe edilecekler. Çünkü, bölük seviyesini geçmeyen 
yüzer birliklerle, üssünden ayrılan bütün yüzer bir
liklere er kazanından iaşe edilme koşulu getirilmiş
ti. Bunlar da aynen yararlanacaklar. 

Bunun dışında, Nakdî Tazminat Kanunu kabul 
edilirken, .asayiş hizmetlerinde görev yapan kişile
rin ölmeleri veya yaralanmaları veya sakat kalma
ları halinde 30 maaş nispetinde tazminat almaları; 
sakat kalmalarında % 75 ile :% 25 arasında, yine sa
katlık derecesine göre, tazminat almaları; yaralan
maları halinde de % 20 nispetinde tazminat almala
rı öngörülmüştü; tabiî, şehit olanların çocuklarına 
da bazı imkânlar getirilmişti; onlardan da aynen ya
rarlanacaklar. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Yani, jandarmaya verilen bütün im
kânlardan, o görevi yaptığı için, ondanda faydalana
cak. Ayrıca, denizci olduğu için, Denizin kendilerine 
sağladığı haklardan da, dolayısıyla faydalanmış ola
caklar. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Millî Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Bunun daha açık şekli 19 uncu maddede var. 

Yalnız, Sayın Başkanım, demin ifade ettiğim ka
nunlar çıkarken, Sahil Güvenlik Komutanlığı Yasa
sı yoktu. Biz o kanunlarda tadadı nitelikte bazı hü

kümler koyduk; burada da bir genel hüküm koy
mak ihtiyacını duyduk. 

BAŞKAN — 16 ncı madde üzerinde başka söz al
mak isteyen var mı?... Yoktur. 

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

17 nci maddeyi okutuyorum : 
İaşe, Giyim ve Yakacak 
MADDE 17. — Deniz Kuvvetleri Komutanlığının 

benzer birliklerinde uygulanan iaşe, yakacak ve giyi
me ilişkin mevzuat hükümleri Sahil Güvenlik Komu
tanlığı personeli hakkında da aynen uygulanır. 

BAŞKAN — 17 nci madde üzerinde söz almak is
teyen?... Yoktur. 

17 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

18 inci maddeyi okutuyorum : 

BEŞİNCİ BÖLÜM 

Sicil Üstleri, Nakdî Tazminat ve Ödüller, Eğitim ve 

Öğretim, Yargılama 

Sicil Üstleri 
MADDE 18. — Sahil Güvenlik Komutanının bi

rinci sicil üstü Genelkurmay Başkanıdır. 
Komutanlığın diğer kadrolarında görevli persone

lin sicil işlemleri Türk Silahlı Kuvvetlerindeki esaslara 
göre yürütülür. 

BAŞKAN — 18 inci madde üzerinde söz almak is
teyen?... 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Millî Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Kısa bir maruzatta bulunmak istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun. 
HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-

KAYNAK (Millî Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Sayın Başkanım, Sahil Güvenlik Komutanının birinci 
sicil üstü Genelkurmay Başkanı olacaktır; onun dı
şındaki personelin sicil üstleri ise, Silahlı Kuvvetler Si
cil Yönetmeliğinde öngörülen esaslara göre belirlene
cektir. Ne var ki, buna özgü bir sicil yönetmeliği çı
karmak koşuluyla aynı esaslar uygulanacaktır. 

BAŞKAN — Çünkü, Jandarma Genel Komutanı
nın da birinci sicil üstü Genelkurmay Başkanıdır. 
Sahil Güvenlik Komutanı da ona benzer görev yapı
yor. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Millî Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Evet Sayın Başkanım, Jandarma Genel Komutanının 
da birinci sicil üstü Genelkurmay Başkanı olduğu için, 
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Sahil Güvenlik Komutanının da birinci sicil üstünün | 
Genelkurmay Başkanı olması öngörülmüştür. Onun 
dışındaki personelin bir kısmı 926 sayılı Kanuna, bir 
kısmı da 657 sayılı Kanuna tabidir. Onların sicil üst
leri de. ilgili yönetmeliklerde nasıl düzenlenmişse, bu
rada da kendi hususiyetlerini taşıyan buna özgü de 
bir yönetmelik çıkarılarak, sicil üstleri o tarzda dü
zenlenecektir. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — 18 inci madde üzerinde söz almak is

teyen?... Yoktur. 
18 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 

edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

19 uncu maddeyi okutuyorum : 
Nakdî Tazminat ve Ödüller * 
MADDE 19. — Sahil Güvenlik Komutanlığı per

sonelinin güvenlik ve asayişin sağlanması ile kaçakçılı
ğın önlenmesi, izlenmesi ve suçlular hakkında gerekli 
işlemlerin yapılması görevleri sırasında, bu görevlerin
den dolayı ya da görevleri sona ermiş olsa bile yaptık
ları hizmet nedeniyle derhal veya bu yüzden maruz 
kaldıkları yaralanma veya hastalık sonucu ölmeleri ve
ya sakat kalmaları halinde haklarında 3.11.1980 tarih 
ve 2330 sayılı Nakdî Tazminat ve Aylık Bağlanması 
Hakkında Kanun Hükümleri uygulanır. 

Ayrıca bu komutanlık personeli 10.6.1930 tarih ve 
1706 sayılı Jandarma Kanununa 11.5.1959 tarih ve 
7268 sayA Kanunla elktenten hüMiımferdeki santiarın 
tahakkuku halinde burada belirtilen ödüllere de hak 
kazanırlar. 

BAŞKAN — Burada «... bu görevlerinden dola
yı ya da görevleri sona ermiş olsa bile yaptıkları hiz
met nedeniyle derhal veya bu yüzden maruz kaldık
ları yaralanma veya hastalık sonucu ölmeleri...» di
ye devam ©den cümledeki «derhal» in manasını an
layamadım ben. tzah eder misiniz? 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Millî Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Şöyle efendim : Ani tür bir çatışmada, o olayda o 
anda ölmüşse, yani «derhal» ölmüşse... Öbürü ise, 
bir yara almış, bilahara vefat etmişse... 

BAŞKAN — «... Sona ermiş olsa bile, yaptıkları 
hizmet nedeniyle veya bu yüzden maruz kaldıkları 
yaralanma veya hastalık sonucu ölmeleri...» 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ
KA YNAK (Millî Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Evet efendim; derhal ölmeleri. Bu, aşağıdaki ölüme 
bağlı. 

BAŞKAN — Ama derhal ölmez de beş dakika 
sonra ölür, on dakika sonra ölür. Netice olarak, 
«ölmeleri» halinde denilse... 

HÂKÎM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ
KA YNAK (Millî Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Sayın Başkanım, belki bir ifade zaafiyeti var; ama 
2330 sayılı Kanunun ilgili maddesinden buraya alın
mış bir ifadedir. 

BAŞKAN — Böyle mi geçmişti? 
HÂKÎM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ

KA YNAK (Millî Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Evet efendim, 'öyle geçmişti. 2330 sayılı Kanunda da 
bu tarzda ifade etmişiz o tarihte. Yani, bir müsade
mede derhal ölebilir veya almış olduğu yara neti
cesi bilahara ölebilir. Her iki durumda da, 2330 sa
yılı Nakdî Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında
ki Kanun hükümleri uygulanacaktır. 

BAŞKAN — Orada öyle geçmişse mesele yok. 
19 uncu madde üzerinde bir açıklamanız olacak 

mı? 
HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-

KAYNAK (Millî Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Sayın Başkanım, Sahil Güvenlik Komutanlığı perso
neline kolluk kuvveti görevi verdiğimiz için, özel
likle kaçakçılığın önlenmesi1, izlenmesi ve suçluların 
yakalanması için, ister istemez silahlı çatışmaya da 
gireceklerdir. Silahlı çatışmaya girecek bu kişiler, 
jandarma ve polis teşkilatında olduğu gibi, yarala
nabilirler, sakat kalabilirler veya ölebilirler. Aynı 
imkânlar bunlara da tanınarak, 2330 sayılı Nakdî 
Tazminat Kanununun esasları dahilinde bunlara da 
ödeme yapılacaktır... 

Hatır buyuracaksınız, o kanunun 3 üncü madde
si, kapsam maddesi idi - tabiî, Sahil Güvenlik Ko
mutanlığı orada sayılmamıştı - Jandarma teşkilatı, 
hâkim ve savcılar, gümrük teşkilatı, 1402 sayılı Ka
nunun kapsamına giren kişilerden bahsediyordu. İs
ter istemez bu maddeyi buraya da koyduk. 

Oradaki ana esas, ölen veya yaralanan kişinin rüt
besi ne olursa olsun, birinci derecedeki devlet memu
ru maaşının 30 katını almıştı. Ölen kişiler için, başka 
bir deyimle şehit olanlar için, bunların çocuklarının 
okutulma mecburiyetini getirmiştik. Sakatlık, zaten 
5434 sayılı Kanuna göre altı derece olduğu için sa
kat kalmaları halinde kendilerine, 30 katın % 75'i 
ile % 25 oranlan arasında tazminat verileceğini, 
herhangi bir sakatlık olmasa dahi, bunun % 20 si 
oranında da kendilerine ayrıca bir tazminat ödeyece
ğimizi ifade etmiştik. Yanlış hatırlamıyorsam, bu-
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nun dışında, zaten Emekli Sandığı Kanununun 56 
nci maddesinde bunlar için ayrıca bir ek gösterge 
vardır. Ayrıca, bir ide, maaşlarına % 25 fark da ve
rilir. Bunlar da aynı koşullarda hizmet nedeniyle ya
ralandıkları veya şehit oldukları için onlardan da is
tifade edeceklerdir. 

Aşağıdaki fııkrada, «Ayrıca bu komutanlık per
soneli 10 . 6 . 1930 tarih ve 1706 sayılı Kanundan da 
yararlanır» den ilim ek t e di r. 

Jandarmada görev yapan personel, hizmette ba
şarılı olduğu takdirde, kendilerine bir maaş nispe
tinde bir ödül veriliyor; üstün 'başarı göstermeleri 
koşuluyla, iki maaş nispetinde bir ödül veriliyor. Er
ler de zaten en ufak düzeydeki uzman jandarmala
rın almakta bulundukları maaş derecesinde ödüllen
diriliyorlar. 

Arz ederim. 

'BAŞKAN — 19 uncu madde üzerinde başka söz 
almak isteyen?.. Yoktur. 

19 uncu maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

20 nci maddeyi okutuyorum : 
Eğitim ve Öğretim : 
MADDE 20. — Sahil Güvenlik Komutanlığında 

görevli subay, astsubay, erbaş ve erlerin askerî öğ
retim ve eğitimleri Deniz Kuvvetleri Komutanlığın
ca, askerî personel ile sivil personelin hizmetin ge
rektirdiği özel eğitimleri İçişleri Bakanlığınca, belir
tilen esaslara göre yapılır. 

BAŞKAN — 20 nci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı?.. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Millî Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Kısa bir açıklama yapmak istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Buyurun. 
HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ

KA YNAK (Millî Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Jandarma Kanununa göre, Harp okulunu bitiren ve
ya Astsubay Hazırlama Okulunu bitiren jandarma 
subay ve astsubayları, Jandarma Subay Okulunda ve 
Astsubay Okulunda kolluk işleri ve adlî işlerle ilgili 
eğitilirler. 

'Bu hizmete tayin edeceğimiz Deniz Kuvvetleri 
Komutanlığı mensupları da, Harp Okulunu değil de, 
Deniz Kuvvetlerinim sınıf okullarını bitirdikleri için, 
ister istemez, idarî görevlere ve adlî görevlere ha
zırlıklı değillerdir. 

Biz burada diyoruz ki, askerî öğretim ve eğitimle
rini Silahlı Kuvvetler yaptıracak, adlî ve idarî hiz-
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metlerdeki yeterlilikleri ise İçişleri Bakanlığınca sağ
lanacak. İçişleri Bakanlığının kendi yasaları ve dü
zenlemelerine göre noksanlıklarını orada tamamlaya
caklar-

Arz ederim. 
BAŞKAN — 20 nci madde üzerinde başka söz 

almak isteyen?.. Yoktur. 
20 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 

edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
21 inci maddeyi okutuyorum : 
Yargılama : 
MADDE 21. — Sahil Güvenlik Komutanlığı 

personelinin : 
a) Disiplin yolu ile cezalandırılmaları, kendi yet

kili amirlerine aittir. 
b) İşledikleri disiplin suçlarından dolayı hak

larında 477 sayılı Disiplin Mahkemeleri Kuruluşu 
ve Yargılama Usulü Kanunu hükümleri uygulanır. 

c) Askerî suçlan ile bunların asker kişiler aley
hine veya askerî mahallerde yahut askerlik hizmet ve 
görevleri ile ilgili olarak işledikleri suçlarından dola
yı haklarında 353 sayılı Askerî Mahkemeler Kuru
luşu ve Yargılama Usulü Kanununa göre işlem yapı
lır, 

d) Askerî mahaller dışında : 
İdarî hizmet ve görevlerinden doğan veya bu tür 

hizmet ve görevi yaparken işledikleri suçlardan do
layı 'haklarında Memurin Muhakemat-ı Hakkında 
'Kanun ile 15 . 5 . 1930 tarih ve 1609 sayılı Bazı Cü
rümlerden Dolayı Memurlar ve Şerikleri Hakkında 
Takip ve Muhakeme Usulüne Dair Kanun hükümle
rine göre merkez memurlarına uygulanan esaslar 
uyarınca işlem yapılır. 

Adlî hizmet ve görevlerine 'ilişkin suçlarında doğ
rudan doğruya Cumhuriyet Savcılığınca takibat ya-
pılur. Ancak birlik komuta'nlarının adlî hizmet ve gö
revlerine İlişkin suçları nedeniyle haklarında hâkim
lerin görevlerinden dolayı tabi oldukları yargılama 
usulleri uygulanır. 

Ceza ve Yargılama Usulü Kanunu yönünden Sa
hil Güvenlik Komutanlığının üsleri, yerleşme yerleri, 
yüzer ve uçar birlikleri askerî mahal; her türlü araç, 
gereç ve silahları askerî araç ve harp malzemesi sa
yılır, 

BAŞKAN — 21 inci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı?.. 

Buyurun Sayın Başkaynaık. 
HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-

KAYMAK (Millî Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Sayın Başkanım, bu madde dört bentten ibarettir. 
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Tabii, burada çalışan personel askerî personel ol
duğu için, disiplin yoluyla ceza verme yetkisi, 1632 
«ayılı Askerî Ceza Kanununun 162 ve 171 İnci mad
deleri hükümlerine tabidir. Ancak, bir disiplin suçu 
işlemeleri halinde, ister istemez, 477 sayılı Disiplin 
Mahkemeleri Kuruluşu Hakkındaki Kanuna tabi ola
caklardır. Askerî suçlarından dolayı ise 353 sayılı 
Kanunun 9 uncu maddesindeki hükümlere tabi ola
caklardır. O da, 1632 sayılı Kanunun askerî suçlan 
tadat eden 9 uncu ve müteakip maddelerindeki ey
lemlere tabi olacaklardır ki, bunların tümünü Jan
darma Kanunundan almış bulunuyoruz. 

Bu kişilerin, askerî mahaller dışında, idarî gö
revlerinden dolayı, 'kolluk 'kuvveti olmalarından do
layı birtakım işlemleri vardır. Yani, kanunun 4 üncü 
maddesinde ve amaç maddesinde sayılan görevler
deki suç -işlemeleri halinde ise memurin Muhakema-
tına tabi olacaklardır. Bu Memurin Muhakematı 
Kanunu da çok eski tarihte çıkmış bulunmaktadır. 
Özellikte, konuyu ikiye bölmektedir : Bu üçlü karar
nameyle buraya atanan personel hakkındaki, bunlar 
bizim amirallerimiz: olacaktır. - Bakanlıkta teşkil edi
lecek bir kurul tarafından lüzumu muhakeme veya 
ademi muhakeme kararı verilecektir. Lüzumu muha
keme kararı verilirse, haklarında soruşturma yapıla
cak veya lüzumu muhakeme karan veriirrjediği tak
dirde de, kovuşturmaya yer olmadığına karar verile
cektir, 

Bir de, bunların adlî görevleri vardır; yani, sanık
ları yakalaımakrı halinde, bunları sorgulamaları ve 
bunlar hakkında tutanak düzenlemeleri vardır. Bu 
takdirde de, müddei umumîlik yahut da savcı yar
dımcılığı sıfatları bulunduğu için, ister istemez, sav
cılara tanınan, hâkimlere tanınan yetkiler ve hâkim
lere tanınan birtakım ayrıcalıklar bunlara tanınacak
tır. Yani, bunlar hakkında takibat yapabilmek için, 
ilgili bakanlığın müsaadesi ve bunların hazırlık so
ruşturmasının mutlaka savcılar tarafımdan yapılması 
gerekecektir. 

Ayrıca» da, hâkimlerle ilgili zaten özel bir hüküm 
getirilmiştir : 1609. Zimmet, ihtilas, irtikâp, emniyeti 
suiistimal suçlanndan yargılanmaları gerektiğinde de, 
memuriyet derecesi ne olursa olsun, Memurin Mu-
hakematına tabi olmaksızın, savcılar resen elkoya-
caklardir. 

Biz bu konuya ister istemez bir ayrıcalık getir
dik. Jandarma Kanununda, askerî mahalde işlenen 
idarî suçlardan dolayı da (memurin muhakematına 
tabidir ve sivil yargıda yargılanırlar. Biz bunların, 

gerek kolluk kuvveti olarak hizmet vermelerinde, ge
rekse adlî görev, yani sorgulamaları yapmaları sıra
sında bir suç işlemeleri halinde - eğer gemide, karar
gâhta, birlikte bu suçu işlemişler ise - askerî yargı
ya tabi olmalarını öngördük, Jandarmadan ayırmış 
olduk, 

Arz ederim. 
BAŞKAN — 21 inci madde üzerinde başka söz 

almak isteyen?.. Yok. 
21 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 

edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

22 nci maddeyi okutuyorum : 

ALTINCL BÖLÜM 

Çeşitli Hükümler 
Tüzük 
MADDE 22. — Sahil Güvenlik Komutanlığının 

bu Kanunda belirtilen görevlerinden hangilerinin 
idarî ve adlî görev oldukları hususu tüzükle, düzen
lenil'. , 

BAŞKAN — 22 nci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı?.. 

Buyurunuz Sayın Başkaynak. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ
KAYNAK {Millî Savunma Komisyonu Başkanı), — 
Bu hüküm, Jandarma Kanununda görülenin aynı
dır. Çünkü, hangilerinin adlî, hangilerinin idarî ol
duğu, bir yönetmelik üzerinde, yasa mertebesinde 
olan bir düzenleme ile tespiti gerektiği ifadesi aynen 
burada da alınmıştır efendim. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — 22 nci madde üzerinde başka söz 

almak isteyen var mı?.. Yok. 
22 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 

edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

23 üncü. maddeyi okutuyorum : 
Yönetmelik 
MADDE 23. — Sahil Güvenlik Komutanlığının 

bu Kanunda belirtilen görevlerinin yerine getirilme
si, işbirliği ve koordinasyon, eğitim, ve tatbikatlara 
katılma, bu komutanlığın lojistik yönden desteklen
mesi, silah, cephane, araç ve gereç ile sefer stoklan-
nın sağlanması, bakım ve onarılması esasları ile Ka
nunun uygulanmasına ilişkin diğer hususlar Genel
kurmay Başkanlığının görüşü alınarak Millî Savun
ma ve içişleri Bakanlıklarınca birlikte çıkarılacak yö
netmeliklerle düzenlenir, 

BAŞKAN — 23 üncü madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı?.. Yok. 
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Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
24 üncü maddeyi okutuyorum : 

Uygulanmayacak Hükümler 
MADDE 24. — 'Bu Kanunun tatbikinde, 

16 . 7 . 1956 tarih ve 6815 sayılı Sınır, Kıyı ve 
Karasularımızın Muhafaza ve Emniyeti ve Kaçakçı
lığın Men ve Takibi İşlerinin Dahiliye Vekâletine 
Devri Hakkındaki Kanunun ve diğer kanunların bu 
Kanuna aykırı hükümleri uygulanmaz. 

BAŞKAN — 24 üncü madde üzerinde söz al
mak isteyen var mı?.. 

. Buyurun Sayın Başkaynak. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ
KAYNAK (Millî Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Sayın Başkanım, Sayın Deniz Kuvvetleri Komutanı
mız biraz önce «göllerde ve nehirlerde de bu yetkiyi 
kullanalım» buyurmuşlardı. 

Biz bu konulara ilişkin olarak, Jandarma Genel 
Komutanına verilmiş olan görevlerin devam ettiğini; 
ancak, bu görevlerin, bu kanunun amaç ve kapsam 
maddesinde bulunan görevlerin ışığında devam ede
ceğini burada ifade etmiş oluyoruz. Yani, bu ka
nunun amaç maddesinin kapsamına giren, şümulüne 
giren konularda Sahil Güvenlik Komutanlığı; girme
yen konularda ise, halen var olan Jandarma Genel 
Komutanlığı - kıyı, karasuları, içsülar dahil olmak 
üzere - kolluk hizmetlerinin orada devam ettiğini ifa
de ediyoruz. 

BAŞKAN — 24 üncü madde üzerinde başka söz 
almak isteyen var mı?.. Yok. 

Bu maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Geçici madde l'i okutuyorum : 
Geçici Hükümler 
GEÇİCİ MADDE 1. — Saihil Güvenlik Komu

tanlığı,, bu Kanun hükümlerine göre ve 1985 yılına 
kadar Jandarma Genel Komutanlığına bağlı olarak 
görev yapar. 

Bu süre içerisinde : 
a) Sahil Güvenlik Komutanının birinci sicil üs

tü Jandarma Genel Komutanıdır. 
b) Sahil Güvenlik Komutanlığı Bütçesi Jandar

ma Genel Komutanlığının Bütçesi içerisinde ayrı bir 
program olarak düzenlenir. 

1982 yılına ait her türlü harcamalar Jandarma 
Genel Komutanlığı Bütçesinden karşılanır. Bu mak
satla yeni tertipler açmaya ve gerekli aktarmalar yap
maya Maliye Bakanlığı yetkilidir. 

BAŞKAN — Geçici 1 inci madde üzerinde söz 
almak isteyen var mı?.. Yok. 

Bu maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Geçici madde 2 yi okutuyorum : 
GEÇ ret MADDE 2. — Bu Kanundaki görevleri 

yerine getirebilecek bir deniz güvenlik kuvvetinin 
oluşturulması için ilk kuruluşta gerekli görülen per
sonel, silah, cephane, araç, gereç e ihtiyacı Deniz 
Kuvvetleri Komutanlığı ve Jandarma Genel Komu
tanlığı ile birlikte saptanıp Genelkurmay Başkanlı
ğının görüşü alınarak, Millî Savunma ve İçişleri Ba
kanlıklarının onayı üzerine bir plana göre sağlanır. 

BAŞKAN — Oradaki «gereç»ten sonraki «ve»ye 
gerek var mı? 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ
KAYNAK (Millî Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Evet efendim gerek yok. 

BAŞKAN — Oradaki «ve» olmayacak. 
Geçici madde 2 üzerinde söz almak isteyen var 

mı?.. Yok, 
Bu maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul eden

ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Geçici madde 3'ü okutuyorum : 
GEÇİCİ MADDE 3. — Jandarma Genel Komu

tanlığına bağlı olarak 16 . 7 . 1956 tarih ve 6815 sa
yılı Sınır, Kıyı ve Karasularımızın Muhafaza ve Em
niyeti ve Kaçakçılığın Men ve Takibi işlerinin Da
hiliye Vekâletine Devri Hakkındaki Kanun ile ku
rulmuş bulunan deniz birlikleri bütün silah, cepha
ne, araç, gereç, tesis, tersane ve atölyeleri ile birlikte 
Sahil Güvenlik Komutanlığı göreve başlayıncaya ka
dar bu Komutanlığın hizmetine tahsis edilir. Memur 
ve işçiler halen bulundukları hukukî ve malî statü
leri ile birlikte bu komutanlığa geçerler. 

Yukarıdaki hükümlere göre Sahil Güvenlik Ko
mutanlığına kesin devir işleri İçişleri Bakanlığının 
koordinatörlüğünde Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, 
Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Ko
mutanlığı temsilcilerinin katılacağı bir kurul aracı
lığı ile 1985 yılına kadar tamamlanır. 

BAŞKAN — Burada da bir fazlalık var gibi gel
di. bana 

«... kurulmuş bulunan deniz birlikleri bütün si
lah, cephane, araç, gereç, tesis, tersane ve atölyeleri 
ile birlikte bu Komutanlığın hizmetine tahsis edi
lir» demek lazım. «Sahil Güvenlik Komutanlığı gö
reve başlayıncaya kadar...» ifadesine gerek yok. Baş
layıncaya kadar ortada bir kimse yok ki. «başlayın-
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caya kadar» demek ıbaşlamamıış demektir. Baslaima-
mıışsa, bunları ıbu komutanlığa nasıl veriyoruz? 

DENİZ HÂKİM ÖN YÜZBAŞI M. TEVFİK 
ODMAN (Millî Savunma Komisyonu Üyesi) — Sa
yın Balkan, komutanlık isoıen kuruluyor, kanun yü
rüdüğe girer giırımez|i; 

Dört aylık ıbıiır, süre var komutanlığın göreve baş
laması için.; Bu «başlayıncaya kadar»/ süreden mak
sat, daha alttaki geçici maddedeki' dört aylık sü
reyi helaltmek içlin. 

IBAŞKAN — Göreve başladıktan sonra bunları 
geri alacak mı jandarma? 
HÂKUM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-

KAYNAK '(Millî Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Hayır, 

ıBAŞKAN — Almlayacak, bunların olaoak. Yani, 
göreve başlasa ida başlamasa da, 'bütün her şey bu 
Komutanlığa devredilecek. 

İDENİZ HÂKİM ÖN YÜZBAŞI M. TEVFİK 
ODMAN (MM Savunma Komisyonu Üyesi) — Ya^ 
di Ibu ıdört ayı vurgulamak için. En geç dört ay için
de tahsislini yapacak; 

IBAŞKAN — İyi ya, ona hiç gerek yok. «Deniz 
birilikleri «ibütün silah, cephane, araç, gereç, tesis, 
ıtersane ve atölyeleri ile 'birlikte 'bu Komutanlığın 
hizmetine* tahmis ediir,.» Çünkü, «bu Komutanlık 
kurulunciaya kadar» deyince, kurulmadan bu Komu-
tanlığa nasıl tahsis edilsin? 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Milî Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Bu, süre bakımından.: Yani, kuruluncaya kadar bu 
Mzmetiere açıklık getirilsin, tamamlansın anlamına. 

'BAŞKAN — O yanlış bir manaya gelir. 
HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-

KAYNAK (Millî Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Yani, Sahil Güvenlik Komutanlığı göreve başlayın
caya kadar, 6815 sayılı Kanun gereğince halen jan
darmanın elinde (bulunanların Sahil Güvenlik Ko-
muitanlığınia devri işlemi tamamlansın diye koy
duk. 

BAŞKAN — Sanki kuruduktan sonra geriye 
alacakmış maniası alır. 

HÂKÎM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Millî Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Hayır efenıdlim^ 

IBAŞKAN — Kurulsun kurulmasın, ona şimdi 
âsmli verilir verilmez, devredecek bunu. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Millî Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Biz devri 'süratlendirmek için getirdik bunu. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — «Sahil 
Güvenlik Komutanlığı 'göreve 'başlayıncaya kadar 
Jandarma Genel Komutanlığına bağlı olarak görev 
yapar.1» 

BAŞKAN — Zaten Sahil Güvenlik Komutanlığı
na İbda" lamıiırali tayin ettikten sonra, kurulmuş sayıl
mıyor mu bu? ( 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Millî Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Bu dört ay sonra faaliyete' geçecek. 

BAŞKAN — Faaliyete geçecek; ama komutan 
ıtayin ettik mi, dört ay boş oturacak değil ki. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Miiî Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Olur efendim, o ifadeden vazgeçebiliriz. Bizim mak
sadımız şuydu: Bu yasa gereğince, halen 6815 sayılı 
Kanun gereğince Jandarma Genel Komutanlığının 
elinde ne kadar deniz malzemesi varsa, bu dört ay
lık süre tamamlanmadan oraya geçsin diye düşün-
müştülk.-

BAŞKAN — «Komutanın tayiniyle 'birlikte bu 
Komutanlığın hizmetine tahsis edilir» dersek, olur. 
Yani kastınız, komutanım tayinliyle binlikte mi ola
cak, 'buna tahsis edecek? 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK ((Millî Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Sayın Başkanım, geçici madde 5'te, «Sahil Güvenlik 
Komutanlığı bu kanunun yürürlüğünü takip eden en 
geç dört ay içinde !bu kanunda yazılı görevleri yap
maya başlar» diyoruz. O tarihe kadar başlamayacak 
tabiî ki; o tarihe kadar zaten 6815 sayılı Kanun yü
rürlükte kalacak. Ne var ki, 'bunun hesabi devrini 
de o tarihe kadar yapmış olalım diye buraya köy
dük. Konu biraz açıkta kalmasın. 

BAŞKAN — Peki, dört ay sonra hizmete başla
yacaksa, 'bir tek komutan ve birkaç kişi vermekle 
ibütün Jandarma Genel Komutanlığı bu yetkilerini 
buraya devredecek mii? Etmeyecek. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Millî Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Etmeyecek, 

Zaten, Deniz Kuvvetleri Komutanlığımız, bu ha
zırlığın içinde olduğunu, çok yakın tarihte hemen 
göreve 'başlatabileceğini, dört aylık sürenin kendi
lerine kâfi, hatta fazla geldiğini de ifade etmişler
di. Biz sadece 'burada malzeme devrindeki süreyi dü
zenlemiş olduk. 

BAŞKAN — Sonra «... memur ve işçiler halen 
| 'bulundukları hukukî ve malî statüleriyle birlikte bu 
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kamutanliğa geçer» deniyor, V«stli, Ikumtaeıaya kadar 
oları «afhada. 

KÂK^M TUĞGENERAL MUZAFFER BA§-
KAYNAK (Mıilî Savunma Komisyonu Başkanı) — 
KuruMulkitan sotoria ıgeçeoeik, o safhada da geçmiş 
alftûokkr. 

IBAŞKAN — O salfhada da geçecek^ 
ŞkniM, ibu KöMmıtaıniUğiın ise ımıaılıiye şaibem (tayin 

©dilualı, Mçibir §eyıi yok!... Nıaaıl yapacak foıanlaırı? 
Yine bu dört ay içönMade jamdaflmaıniin liıfgE ıdaiiıne-
kri ve şubeleri yapacak, 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KATOfıAK i(Mıilî Savunuca KaasteyoBu Başkanı) — 
Zaten 2 yut içerisinde" Jamdatfmıa Geneli Komutanltğı-
>m ıbağk olduğu ^e oradan tda toütçdöneaeğıi (içtim, 
orada «bir şey 'oflmaz; sıkıntı iduymazüar, ıhukukî ve 
ımalî İkonulanda bir sıkınıtı duymazlar, ayını bütçe
den faydakinııöiair. 

IBAŞKAN — Sıikunltı jduymaizlıaırsa, bunda da duy
maz.: 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (MIİ1Î Savunma Komiroyanu Başkanı) — 
Orada süreden 'vazgeçöbi'liriz. 

ORAMÎRAL NEJAT TÜMER. — Çıkartmakta 
yamar var. Çünkü, tbumıdanı «oınaa gdlen paragraf, za
ten 'Mır kurul aıracıikğıyla 'bunlarım ıbademe ıtoademe 
m) zaman yaprlacaği'nı ıbejUim%or£ 

TUĞAMİRAL YILMAZ DOĞRUSÖZ (Millî 
' Savunimıa Bakanlığı Teimıslciisii) — Sayın Başkanım, 
zaten Jandarma Geneli Komutanlığınım fcendisiime 
ibağlı., Komutan' diyecek Ikü: «Aritılk sen kuruldun, 
görevinle Ibaşla.» 

ıBAŞKAN — Artık ona bırakalım «HM. 
TUĞAMİRAL YILMAZ DOĞRUSÖZ (Milî 

Savunma Bafcanüığı TemaMcM) — Taibiî Sayım Baş
kana!!». Yani, onun -ligin' hiç gereği yok. Jandarma G&-
nel Komutanı ona emir verecek,. «Sen arUk yatkü 
oldun, delendi fcânıdlinli lidace «t» dıediji anıdan itibaren 
başlaıyaoatotor. 

IBAŞKAN — «Kunallüacaya kjadaır», sözünü çıka
rırsak 'bu haiolur, ıdeği ımii? 

ORGENERAL NSCDET ÜRUĞ (fMMİÎ Güven
lik Konseyi Genel Seksıefcerij) — 'Efendim, komutan 
(tayiniyle birliikte hizmete 'başlar. 

(BAŞKAN — JdtotâMm& Gtemeil Komutam burna, 
«jartıik ıbaşla» di}ieaek.-

IORGENERAL NECDET ÜRUĞ ( M « Gtovem-
İiki Konseyi Genıeıl iSe&reıtetfii) — Bfemdim, fcomultam 
vazifeye ikatıimasryk ibirifote hizmeti (başlar, 

! »ASKAN — mmeMÜtyk, «Sahil Gü-ueniiik Ko
mutanlığı götneve başlayiîKia-ya kadar» «ÖJEÜB© gg&k 
yok lbemce. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER flAS-
KAYNAK (Mili Savunma Komi*y<aau B»§taı) — 
Olur ©fendim. 

IBAŞKAN — Bfameâ paragratfa 'bu şefaide 4>ir da
ha dkuıtuyenruım1: 

«GEÇÎGt MADDE 3? — Jamdar»a Genal Ko-
{ ımuitanilığiina ibağlı olarak 16.7.1956 ıtobrlih we .6Şİ5 #a-

yııh Snnır, Kıyı ve KarasuJjarı-mırzjn Muhafaza ve 
Emnıiyöbi ve Kaçakçılığım Mıen >ve TaJküıbü l^Jerâân Da
hiliye Vekâtetliae Devri Haık'kındaki Karçu» ile ku-
rulımuş 'bulunan (demiz fblirlilkjterti ıbütün siah, cephaaae, 
araç, gereç, teslis, ıtersaıne ve atölyelto liılıe ıbtirJölflte 
bu Kaaıuitamlığiın ihıizm'etiııaıe ıtalhsüs >eidiür. Memur ve 

I işçiler ihalen ıbuluüdutol'aırı ihulkulkî ve ımaiî «tatülari ig 
ihidükte Ibu Ikomutanjlığa ıgeçerkr.» 

BAŞKAN — Taımaımı.: 
HÂKİM TUĞGeNERAL MUZAFFER ®AŞ-

KAYNAK '(MıiıMî SavosMsnıa «KjBMS n̂iu fiaşkam) — 
I Biz Komisyon olarak, sadeoe sa*wsiiiklıan!iBiaam jdıiye 

düşündük.-
'BA§KAN — Zaten, jaıtndarraanıın ©Minine îeuşoor. 

Jandarma şimdi oturtturur mu onu? Jaındarjcna Geneıl 
Kamutanıı ıgeîmıiş, Itooumrtain ıtayıim .oinauş, ıbitaem şu 
tayiin okmış; «Haydi 'bıaşjllayaın!» diyıaeelfc; «Hayoır, ikia-
nunda ıböyHd bir madde yofle* amı dıipcetk.? Olıır mu 

I öyfe ^ey? 
HÂKİM TUĞGENERAL MOZAiFFER BA^-

KAYNAK ( M ü Savunımıa toKmüsyoınu Başfcaım) — 
Komisyon olarak katılıyoruz efendim; daha isabetli 

I olur. 
(BAŞKAN — Bu şdkfliiylie ıgeçiicli 3 üncü madde 

üzeninde söz laikıafe lifiteyen var inat?... Ydkte. 
tBu değişükıikle faiMitkite maddeyi oylarMODa sunu

yorum: KaJbul ©demler... Etmeyenler... Kabwıl «4itei$-
I :tir. 
I Geçidi madde 4'ü dkuıtuyoBMajıl: 

GECtCt MADDE 4. — Sahil GüvenlliJc Komuitayö' 
lığı -için genekli 'per&onel y^Cişflkiılinoeye 'kadar : 

a) 14.j7.1965 ıtarih ve 657 sayih Dmkıt Mıemuj--
ları Kanununun Değişik 4 üncü ısaaddesiaıde laölirle-

I ımenı esasdiaıria, 
I ıb) 5,11.1980 tariıh ve '2333 sayılı SütrıeMi Kamau 
I Görevlarlınde Sözktşinaıetbi Personel Çaltştırdfcnatfi Halk-
I kında Kamuma, 
I Göre ıgöfevilienıdlifliıleoelk sözkşmeJli personel ıiçam 
I 1 numaralı cetvelde gösterilen (kadrolar GeııallkuriBay 
I Başık'anihgiinıiın tasvibi ataaratk ıkulaınibr. 
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BAŞKAN — 1 nıumaıraıh cetveli okutuyorum: 

l1 Numaralı Cetvel 

Unvanı Kadro Derecesi Adedi 

Uzman 1 5 . 
Uzman 2 5 
Uzmao 3 S 

BAŞKAN — Geçidi 4 üncü madde üzerimde söz 
aümalk lisiteyen var mı?... 

Buyurun. 
HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-

KAYNAK. ı(MiIÎ Savunma Komisyonu ©aşkaını) — 
Sayım Başkanımı, ibiraz önce kabul buyurduğunuz 
metinde, 926 sayılı Kamun (kapsamına giren personeli, 
657 sayılı Kanun kapsamıma giren personelli istihdam 
edecektik Ne var Od, ilik (kuruluş anında belki yeleri 
uzmam personel bulunmama endişesiyle karşılaştığı 
titiin İçişleri Balkanlığı, çOk <dar bir (kadroyu almak 
ıda istiyor; 15 kişilik. Bu konuda yetişmiş bazı emek
ti subayları veya emekli uzman personeli kullan-
malk istiyor; emekli ahlamasına nağmen, yine bazı 
'geoioi görevlerde veya uzmanlık isteyen bazı görev
lerde de sivil pör&onel isıtibdaım etmek istiyor. O ba
kandan düizertlenmıiş bir madde. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Evet, 
Bu madde üzerimde başka söz almak isteyen var 

mı efendim?..» Yoktur. 
Geçici 4 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum: 

Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Geçidi madde 5̂ i okutuyorum: 
GEÇİCİ MADDE 5. — Sahil Güvenlik Komu-

ıtanlığı; bu Kanonun yürüdüğünü talkip eden en geç 
dört ıay içimde bu Kanunda yazılı görevleri yapmaya 
başlar. 

Bu süre içimde eski hükümlerim uygulanmasma de
vam olunur. 

BAŞKAN — Geçici 5 inci madde üzerinde söz 
almak isteyen var mı?.. Yok. 

Geçici 5 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

ORGENERAL NECDET ÜRUÖ (Millî Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Efendim, kanunun 
müzakeresini bitirmeden, ben bir hususu takdir ve 
tercihlerinize sunmak istiyorum; o da, silah kullan
ma yetkisi. 

Her ne kadar 5 inci maddede böyle bir şey var
sa da; silah kullanma yetkisini açıkça ifade etmekte 

yarar var. Çünkü, bu, her an için silah kullanacak 
bir birim. 

5 inci maddede şöyle bir kayıt var : «Sahil Gü
venlik Komutanlığı mensupları kendilerine bu Ka
nun ile verilen görevlerin yapılmasında; kanunların 
diğer güvenlik kuvvetlerine tanıdığı bütün hak ve yet
kilere sahiptirler.» 

Bu, zatı âlinizi tatmin ederse mesele yok; ama 
silah kullanma gibi çok önemli bir yetkinin kulla
nılması her zaman kritik bir mevzudur. Diğer gü
venlik kuvvetlerinin de özel maddelerinde, Jandarma 
Kanununda ve Polis Salahiyet ve Vazife Kanununda 
«silah kullanma yetkisi» diye ayrı bir fasıl vardır. 

Binâenaleyh, buraya da, müsaade buyurursanız, 
«silah kullanma yetkisi dahil» ibaresini ilave edersek, 
zannederim ki, tereddütler ortadan kalkar. «Silahını 
kullanır mıydı, kullanmaz mıydı; yapar mıydı, yap
maz mıydı?» endişesi mahkemede de açıklığa kavu
şur. Çünkü, mahkemeye gidecek bu» sonunda; insan
lar ölecek, belki gemi batacaktır efendim, birkaç in
san birden ölecektir... 

Bu bakımdan, önemli bir husus olduğu için ter
cihinize ve tasvibinize arz ediyorum. 

BAŞKAN — O halde, bu 5 inci maddenin tekriri 
müzakeresini talep ediyorum efendim. 

Bu teklifi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Şimdi 5 inci madde üzerinde, bu konuda söz al
mak isteyen var mı?.. 

Buyurun. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ; 
KAYNAK (Millî Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Sayın 'Başkâmm, Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu
nun 16 ncı maddesinde, polisin hangi ahvalde silah 
kullanacağı -Jandarma Kanununda mevcut olmama
sına rağmen, Jandarma Kuvvetlerinin bir tüzüğü var; 
bunun 270 inci maddesinde- Jandarmanın hangi hal
lerde silah kullanacağı, özellikle 211 sayılı bizim İç 
Hizmet Kanunumuzun 87 ve müteakip maddelerin
de, kolluk kuvveti gören askerin hangi hallerde silah 
kullanacağı; yine 1402 sayılı Kanunun ilgili madde
sinde de hangi hallerde silah kullanacağı yazılı. 

Biz o yasalardan bahsetmeksizin genel bir ifade 
kullanmayı yeğlemiştik ve bunu derken de, «Sahil 
Güvenlik Komutanlığı mensupları kendilerine bu ka
nunla verilen görevlerin yapılmasında; kanunların 
diğer güvenlik kuvvetlerine tanıdığı bütün hak ve 
yetkilere sahiptir» diye ifade etmiştik. 
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Fakat Komutanımızın endişesine Komisyon ola
rak katılıyoruz. Silah kullanma konusu olduğu için, 
hassas bir konu. Bir açıklık getirelim. 

BAŞKAN — O zaman, «Kanun ile verilen gö
revlerin yapılmasında; silah kullanma yetkisi dahil, 
kanunların diğer güvenlik kuvvetlerine tanıdığı bü
tün hak ve yetkilere sahiptir» diyelim. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Millî Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Evet. 

Şundan endişe olabilir : Silah kullandığı zaman, 
«Sizin yasanızda açık seçik bu yazılı değil; halbuki 
diğerlerinin yazılı» denebilir belki. 

Böyle düşünüyorum, o bakımdan.. 
BAŞKAN — Açıklık getirme bakımından. 
HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-

KAYNAK (Millî Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Evet. Çünkü, demin arz etmiştim; diğer yasalarda bu 
konu madde madde yazılmış. Burada tek tek mad
deleri yazmaktansa, onlar yarın değişebilir diye dü
şünmüştük, genel ifade kullanmıştık. Bir mahzur teş
kil etmez. 

BAŞKAN — Yani Komisyon olarak siz de ka
tılıyorsunuz. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Millî Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Evet. 

Arz ederim efendim. 
BAŞKAN — Başka söz almak isteyen var mı 

efendim?.. 
TUĞAMİRAL YILMAZ DOĞRUSÖZ (Millî 

Savunma Bakanlığı Temsilcisi) — Uygundur efen
dim. 

... BAŞKAN — O halde, 5 inci maddedeki birinci 
fıkra, «Sahil güvenlik Komutanlığı mensupları kendi
lerine bu Kanun ile verilen görevlerin yapılmasın
da; silah kullanma yetkisi dahil kanunların diğer gü
venlik kuvvetlerine tanıdığı bütün hak ve yetkilere 
rahiptirler» şeklinde düzeltilmiş olacak. 

Değil mi efendim?.. 
ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven

lik Konseyi Genel Sekreteri) — Evet efendim. 
BAŞKAN — 5 inci maddenin birinci fıkrasını ye

ni şekliyle bir defa daha okutuyorum : 
Yetkiler : 
MADDE 5. — Sahil Güvenlik Komutanlığı men

supları kendilerine bu Kanun ile verilen görevlerin 
yapılmasında; silah kullanma yetkisi dahil kanunla
rın diğer güvenlik kuvvetlerine tanıdığı bütün hak 
ve yetkilere sahiptirler. 

BAŞKAN — Son yapılan değişiklik üzerinde baş
ka söz almak isteyen var mı?.. Yoktur. 

Bu yapılan değişiklikle birlikte 5 inci maddeyi 
tekrar oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

25 inci maddeyi okutuyorum : 
Yürürlük : 
MADDE 25. — Bu Kanun yayımı tarihinde yü

rürlüğe girer. 
BAŞKAN — 25 inci madde üzerinde söz almak 

isteyen var mı?.. Yoktur. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
26 ncı maddeyi okutuyorum : 
Yürütme : 
MADDE 26. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar 

Kurulu yürütür. 
BAŞKAN — 26 ncı madde üzerinde söz almak 

isteyen var mı?.. Yoktur, 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler.., 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Tasarının tümünü oylarınıza sunuyorum : Kabul 

edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

4. — 22.5.1930 Tarihli ve 1632 Sayılı Askerî Ceza 
Kanununun 32 nci ve 35 inci Maddelerinin A Fıkra* 
lannın 1 Numaralı Bentlerinin Değiştirilmesi Hakkın
da Kanun Teklifinin Danışma Meclisince Kabul Olu
nan Metni ve Millî Güvenlik Konseyi Millî Savunma 
Komisyonu Raporu. {D. Meclisi : 2/46; M. G. Kon* 
şeyi : 2/98) (D. Meclisi S. Sayısı : 149; M. G. Kon
seyi S. Sayısı : 432) (1) 

BAŞKAN — Gündemimizin dördüncü sırasına 
geçiyoruz. 

Gündemin dördüncü sırasında, 22.5.1930 Tarihli 
ve 1632 sayılı Askerî Ceza Kanununun 32 nci ve 35 
inci Maddelerinin A Fıkralarının 1 Numaralı Bent
lerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifinin Da
nışma Meclisince Kabul Olunan Metni ve Millî Gü
venlik Konseyi Millî Savunma Komisyonu Raporu 
yer almaktadır. 

Bu rapor, 432 sıra sayısı ile basılıp dağıtılmıştır. 
Millî Savunma Komisyonu Sözcüsü ve Bakanlık 

temsilcileri yerlerini almışlardır. 
Tasarının tümü üzerinde görüşme açıyorum. 
Tasarı hakkında bir açıklama yapmak üzere sö

zü Komisyon Sözcüsüne veriyorum. Buyurun. 

(1) 432 S. Sayılı Basmayazı Tutanağa eklidir. 
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HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Millî Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Sayın Başkanım, malumları olduğu üzere, Yüksek 
Heyetiniz tarafından Hâkimler ve Savcılar Kanunu 
kabul edilirken, onun 7 nci maddesindeki bir fıkra 
gereğince, taksirli suçlar hariç, ağır hapis ve 1 yıldan 
fazla hapis cezası alanların hâkimlikten ilişiği kesili
yordu. Yine, 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesi ge
reğince de, taksirli suçlar hariç, ağır hapis ve 1 yıldan 
fazla hürriyeti bağlayıcı ceza alanların ilişikleri ke
siliyordu; yani bir başka deyimle, taksirli suçlardan 
ne kadar süre mahkûm olursanız olun, memuriyeti
niz ve hâkimliğiniz devam ediyordu. 

Yine 2575 sayılı Danıştay Kanununun 83 üncü 
maddesi gereğince de ağır hapis ve hapis suçlarında, 
Danıştay üyeliği ile veya Danıştay mensubu olmakla, 
ne var ki, taksirli suç işlemeleri halinde verilecek ce
za ne olursa olsun, memuriyetleri devam ediyor. 

İzin verirseniz, bizde bu konuyu karşılayan 32 
nci madde var; onu kısaca okuyalım efendim. 

«İhraç cezasının ne vakit lazım ve ne vakit caiz 
olduğu : 

MADDE 32. — A) Aşağıdaki hallerde ihraç 
cezası her. halde hükmolunur : 

1. Bir seneden ziyade hapis veya bir seneden zi
yade memuriyetten mahrumiyet cezalarından biri ile 
mahkûmiyet halinde; 

2. 30 uncu maddenin (A) fıkrasının 2 numara
sında yazılı suçlardan biri ile altı ay ve daha aşağı 
hapis cezasına mahkûmiyet halinde; 

B) Aşağıdaki hallerde ihraç cezası hükmoluna-
bilir : 

Bir seneden az hapis cezası ile beraber.» 
Şimdi, görüldüğü üzere, bizde hapis cezasının 

nevi ne olursa olsun yahut da işlenen suçun vasfı 
ne olursa olsun, bir sene ve daha fazla hürriyeti bağ
layıcı ceza aldığınız zaman Ordu ile ilişki kesiliyor; 
ama devlet memuru iseniz, memuriyetiniz sürüyor; 
hâkim iseniz memuriyetiniz sürüyor; idarî mekaniz
mada çalışıyorsanız, idare hâkimi iseniz, memuriye
tiniz sürüyor. 

Bu nedene dayalı olarak, biz de, Askerî Ceza Ka
nunun 32 nci maddesi ile, taksirli suçlar hariç, ağır 
hapis veya bir seneden fazla hürriyeti bağlayıcı ceza 
alındığı zaman ilişiğini keseceğiz. Taksirli suç, ma
lumunuz olduğu üzere, dikkatsizlik ve tedbirsizlikle 
ölüme veya yaralamaya sebebiyet vermektir. Bunun 
asgarî haddi 1, tavan haddi 4 yıldır. 

Bizde de genelinde - vakıa kusur derecesinde bu 
azaltılır - ama çoğunlukla direksiyonda, yani trafik 
suçlarında bir yıldan fazla hürriyeti bağlayıcı ceza 
almıyor veya silah ile, tedbirsizlik, dikkatsizlik ne
ticesi yaralama ve ölüme sebebiyet veriyorlar; ilişik
leri kesiliyor. Böylece, her iki yasada bir dengesizlik 
oluyor. 

Bu dengesizliği gidermek için, yasanın 32 nci 
maddesinin (A) bendindeki fıkranın değiştirilmesi ve 
35 inci maddesindeki, assubaylarla ilgili, rütbenin ge
ri alınması ve taksirli suçlar hariç, bir seneden fazla 
hürriyeti bağlayıcı cezalarda ilişiğinin kesilmesine da
ir konuda yapılmak istenen değişiklik, Sayın Jandar
ma Genel Komutanı tarafından, kanun teklifi ola
rak Danışma Meclisine intikal ettirilmiş; ilgili ko
misyonlardan ve Genel Kuruldan geçen teklife Ko
misyonumuz da katılmış ve yüce huzurunuza getiril
miştir. 

Ne var ki, 657 sayılı Kanunu 16.5.1982 tarihinde 
kabul ettiğimiz için, bu kanunun da yürürlük tarihi
ni aynı tarihe götürüyoruz. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Tümü üzerinde başka'söz almak is
teyen var mı?.. Yok. 

Tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum : 

Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
1 inci maddeyi okutuyorum ; 

22.5.1930 TarcMi ve 1632 SayüY Askerî Ceza Kanu
nundun 32 nıoj ve 35 ımctt Maddetlerünüh A FıkraflaınnMt 
1 Numaraıh B r̂etterinılıiî Deg*Ştiırilıniıeai Hakkında Ka

nun TeSdüfi 

MADDE 1. — 22.5.1930 tarih ve 1632 saydı As
kerî Ceza Kanununun 32 nci maddesinin A fıkrası
nın 1 numaralı bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş
tir. 

1. Taksirli suçlar hariç olmak üzere, bir seneden 
fazla hapis veya bir seneden fazla memuriyetten mah
rumiyet cezalarından biriyle mahkûmiyet halinde; 

BAŞKAN — 1 inci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı?. 

Buyurun, 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Millî Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Çok kısa bir açıklama yapmak istiyorum. 

Türk Ceza Kanununun 455 inci maddesi, taksir
li suçlarda ölüme sebebiyet vermekten, öldürülen ki
şi (1) kişi ise, 1 ilâ 2 yıla kadar; birden ziyade ise 
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(4) yıla kadar hapis cezasını gerektiriyor. Sivil hiz
mette 'bulunan kişi bu suçu işlediği zaman memuri
yeti sürerken, asker kişide süremiyordu. Teklif bu 
ihtiyacı gideriyor. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Evet. Zaten tümü üzerindeki gö

rüşmelerde bunu izah etmiştiniz. 
1 inci madde üzerinde başka söz almak isteyen 

var mı?.. Yok. 
1 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 

edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
2 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 2. — 22.5.1930 tarihli ve 1632 sayılı As-

ıkerî Ceza Kanununun 35 inci maddesinin A fıkrası
nın 1 numaralı bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş
tir, 

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

BAŞKAN — Bu da astsubaylar için. 
HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-

KAYNAK (Millî Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Kanunumuza göre, subaylar ihraç olurken, astsubay
ların rütbeleri geri alınırdı. Bu da, astsubaylarda rüt
benin geri alınmaması içindir. 

BAŞKAN — 2 nci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı?.. Yok. 

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

Geçici maddeyi okutuyorum : 
GEÇÎCÎ MADDE — 16.5.1982 tarihi dahil ol

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

BAŞKAN — Bunu yürürlük maddesine koysay-
dık, «şu tarihte yürürlüğe girer») deseydik olmuyor 
muydu? 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Millî Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Hayır. Bu, tatbikatla ilgili olduğu için, olmuyordu 
efendim. Verilmiş, hatta yerine getirilmiş olan ceza
lar da var; onların tekrar dönmelerini veya henüz 
yürürlük safhasında, idarî safhada ise, onların da yü-
rütülmemesini tazammun ediyor. Çünkü, mahkûm 
olduktan sonra, idare ile ilişiği ayrıca idarî tasarrufu 
gerektiriyor; o idarî tasarrufun geri alınması veya 
idarî tasarrufun yürütülmemesini tazammun ediyor. 

Arz ederim. 

— 206 

9 . 7 . 1982 O : 1 

ORHAN DÜLGERLER (Kanunlar Müdürü) — 
Sayın Başkanım, izin verirseniz bir izahatta bulun
mak istiyorum. 

Gerçi anlaşılıyor; ama «.. sonra ve kanunun ya
yımı»! ifadesiyle bu kanunun yayımı tarihi kastedil
diğinden «.. bu 'kanunun» şeklinde düzenlenmesi açık
lık getirecektir. 

BAŞKAN — «16.5.1982 tarihi dahil olmak üze
re bu tarihten sonra ve bu kanunun...»: 

Evet, orada «bu», kelimesinin olması lazım : «... 
ve bu kanunun yayımı tarihine kadar...»ı 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Oradan «ve»- keli
mesini çıkarmak lazım. «... bu tarihten sonra, bu 
kanunun yayımı tarihine kadar...»ı «ve»! yerine vir
gül konulması gerekir; çünkü bu kanunun yayım ta
rihine kadar aradan geçen müddeti ifade ediyor. 

BAŞKAN — «16.5.1982 tarihi dahil olmak üze
re bu tarihten sonra ve...»> Evet, olabilir: «.. sonra, 
bu kanunun yayımı tarihine kadar feri cezalan in
faz edilmiş olanların idarî işlemleri geri alınır.» 

Geçici madde üzerinde başka söz almak isteyen 
var mı?.. Yok. 

Geçici maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 

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

lüğe girer. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz almak isteyen 

var mı?... Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
4 üncü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 4. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yü

rütür. 

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

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

Teklifin tümünü oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 

Bugün için gündemimizde görüşülecek başka konu 
bulunmadığından, bilahara tespit edilecek gün ve saat
te toplanmak üzere birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 16.07 

• * • 
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GÜNDEMİ 

111 İtfCl BİRLEŞİM 

9 Temmuz 1982 Cuma 

Saat : 14.00 

I. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ 

1. — Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Kanunu Ta
sarısının Danışma Meclisince Kabul Olunan Metni 
ve Millî Güvenlik Konseyi İhtisas Komisyonu Ra
poru. (D. Meclisi : 1/124: M. G. Konseyi : 1/379) (D. 
Meclisi S. Sayısı : 132; M. G. Konseyi S. Sayısı : 427 
ve 427'ye 1 inci Ek) 

2. — 14 Temmuz 1964 Tarihli ve 500 Sayılı Kıbrı-
sa Gönderilecek Türk Askerî Birliği Mensuplarının 
Aylık ve Ücretleriyle Çeşitli İstihkakları ve Birliğin 
Başka Giderleri Hakkında Kanunun 10 Haziran 1975 
Tarih ve 1908 Sayılı Kanunla Değiştirilen 1 inci Mad
desinin Birinci Fıkrasının Değiştirilmesi Hakkında Ka
nun Tasarısının Danışma Meclisince Kabul Olunan 
Metni ve Millî Güvenlik Konseyi Bütçe - Plan Ko
misyonu Raporu. (D. Meclisi : 1/411; M. G. Konse
yi : 1/384) (D. Meclisi : S. Sayısı : 144; M. G. Kon
seyi S. Sayısı: 428 ve 428'e 1 inci Ek) 

3. — Sahil Güvenlik Komutanlığı Kanunu Tasarı
sının Danışma Meclisince Kabul Olunan Metni ve 
Millî Güvenlik Konseyi Millî Savunma Komisyonu 
Raporu. (D. Meclisi : 1/410; M. G. Konseyi : 1/388) 

(D. Meclisi S. Sayısı : 151; M. G. Konseyi S. Sayısı : 
433) 

4. — 22.5.1930 Tarihli ve 1632 Sayılı Askerî Ceza 
Kanununun 32 nci ve 35 inci Maddelerinin A Fıkra
larının 1 Numaralı Bentlerinin Değiştirilmesi Hakkın
da Kanun Teklifinin Danışma Meclisince Kabul Olu
nan Metni ve Millî Güvenlik Konseyi Millî Savunma 
Komisyonu Raporu. (]D. Meclisi : 2/46; M. G. Konse
yi : 2/98) (D. Meclisi S. Sayısı : 149; M. G. Konseyi 
S. Sayısı : 432) 

5. — Hâkimler ve Savcılar Kanunu Tasarısı. 
(1/262) 

6. — 1730 Sayılı Yargıtay Kanununun Bazı Mad
delerinin Değiştirilmesine ve Bu Kanuna, Ek ve Ge
çici Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Tasarısının 
Danışma Meclisince Kabul Olunan Metni ve Millî 
Güvenlik Konseyi Adalet Komisyonu Raporu. (D. 
Meclisi : 1/10; M. G. Konseyi : 1/363) (D. Meclisi S. 
Sayısı: 87; M. G. Konseyi: S. Sayısı: 394) 

7. — Sendikalar Kanunu Tasarısı. (1/235) 
8. — Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Ka

nunu Tasarısı. (1/236) 
9. — 1475 Sayılı îş Kanununun Bazı Maddeleri

nin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı. (1/269) 
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Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Kanunu Tasarısının Danışma 
Meclisince Kabul Olunan Metni ve Millî Güvenlik Konseyi İhti
sas Komisyonu Raporu. (D. Meclisi : 1/124; M. G. Konseyi : 1/379) 

(D. Meclisi S. Sayısı : 132) 

İhtisas Komisyonu Raporu 

TC 
Millî Güvenlik Konseyi 5 Temmuz 1982 

İhtisas Komisyonu 
Esas No. : 1/379 
Karar No. : 104 

MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ BAŞKANLIĞINA 

1. Millî Güvenlik Konseyin'in <1 Temirnuz 1982 günkıü 1'1'CI uncu Birleşiminde 41217 Sıra Sayısı ile görüşülen 
Türkiye Altom Enerjisi Kurumu Kanunu Tasarısının Komisyon metnindeki 1!2 nd ve 13 ünoü 'maddeleri tek
rar incelenmek üzere Komisyona iade edilmiştir. 5 Temmuz 1982 günü Bakanlık temsilci'lerinin de •katıldığı 'ko
misyon 'toplantısında söz konusu maddeler incelenerek yeniden düzenlenmiş ve tensiplerine sunullmuştur. 

O.* Türkiye Atom Enerjisi Kurumunda çalışacak personelin 'statüsünü, 'kadr<o cetvellerini ve hangi kad
roların karşılılk gösterilmek suretiyle sözleşmeli personel çalıştırılabileceğini düzenleyen 12 nci maddede; Ku
rumda çalışacak tüm personeli kapsamına alması bakımınldan, Komisyon metninin birinci ve son fıkrasının 
«Türkiye Atom Enerjisi Kurumu personel'i hakkında 657 sayılı Devldt 'Memurları Kanunu hükümleri uygu
lanır.» şekliyle yeniden düzenlenmesii; Kurumun önerilen yenıi 'teşkilatına ve kamu kurumlarında unıvan 
Standardizasyonu sağlanması ülkesine uygun olarak madde metninde gerekli değişikliklerin yapılması; halen 
mevcut ve kadro karşılık 'gösterilmek suretiyle çalıştırılacak persondlden Sosyal Sigortalar Kurumu ile ilişkM 
olanların 'kendi istekleri üzerine T.C. Emekli Sandığı ile ilgilendirilmeleri esası 'benimsenmiştir. Ayrıca, bu 
maddeye 'dkli olarak sunulan 1 ve 2 sayılı kadro cetvellerinin, uygulamada 'karışıklık yaratacağı değerlendirile
rek tek ıbir cetvel halinde birleştirilmesi ve bu cetvelde, genelde Ikamu kuruluşlarındaki 'kadrolarda bir artışa 
gidilmesi benimsenmemekle «birlikte, kurulacak dan Türkiye Altom 'Enerjisi Kurumunun yeni teşkilatlanma ile 
nükleer alanda yapmak istediği atılım gereği, yetişmiş ve yetiştirilecek Mit ve tdknik personele duyulacak ihtiyaç 
dikkate alınarak, özellikle tdknik hizmetler sınıfı kadrolarında Ibir miktar ilave yapılması uygun mütalaa edil
miştir. Bu esastan harekdtile : 

a) iBirinci derecede : Başuzman kadrosu kaldırılarak uzman kadrosuna ilave edilmiş, Savunma Sekreteri 
ile Genel Sekreter kadrosu eklenmiş ve unvan Standardizasyonu sağlanmıştır. 

1. T.H.S. da 16 adet Uzman kadrosunun artırılması, 
2. G.Î.H. da 3 adet Uzman kadrosunun artırılması, 

b) îkinci derecede : Savunma Uzmanı kadrosu eklenmesi ve 
G.I.H. de 1 adet Mrk. Md. Yrd. kadrosunun artırılması, 

c) Üçüncü derecede : 
1. T.H.S. da Şube Müdürü kadrosunun 1 adet artırılması, 
2. G.l.H. de Uzman kadrosunun 2 adet artırılması, 
3. S.H.S. da Uzman kadrosunun ise 2 adet azaltılması, 

d) Dördüncü derecede : 
1. G.Î.H. de Uzman kadrosunun 3 adet artırılması, 
(2. T.H.S. da Uzman kadrosunun 7 adet artırılması, 
3* T.H.S. da Teknisyen kadrosunun 1 adet artırılması, 
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4. Av. H.S. da Avukat kadrosunun 1 adet artırılması, 
5. S.H.S. da Uzman kadrosunun ise 3 adet azaltılması, 
6. S.H.S. daki Hemşire kadrosunun kaldırılması, 

e) Beşinci ıderece ile Oribeşinci derece arasında : 
1. G.Î.H. de Şef kadrosunun 5 adet artırılması, 
2. G.Î.H. de Memur kadrosunun 11 adet Arşiv Memuru kadrosuyla birleştirilerek memur kadrosunun 

94 adet olarak düzenlenmesi, 
3. G.Î.H. de Veznedar kadrosunun 1 adet artırılması, 
4. G.Î.H. de Daktilo kadrosunun Kurum bünyesinde Genel Sekreterlik kurulmasıyla 5 adet artırılması, 
5. G.Î.H. de Özel Kalem Şefi kadrosu ile muhasebeci kadrosunun tdk isim altında birieşltirilmesd ve 

Muhaselbeci kadriosunun 10'a çıkarılması, 
6. G.İ.H. de Şoför kadrosunun 6 adat artırılmıasiy 
7. G.Î.H. de Ayniyat Saymanı kadrosunun 6 adet azaltılması, 
18. T.H.S. da Uzman Yardımcısı kadrosu ihdas edilmesi ve kadro miktarının 34 olarak tespM, 
9., T.H.S. da Teknisyen kadrosunun 3 adet Garaj Amiri kadrosuyla ıbirleştirilrnesi ve kadro miktarının 

3'1 adet artırılması, 
ılOL, T.H.S. da Laborant kadrosunun 10 adet azaltıfenası, 
'l'l. T.H.S. da Teleks Operatörü dle Santral Operatörü unvanlarının Halberieşme Operatörü ismi altında 

birleştirilmesi ve miktarının 2 adet artırılarak 9 adet olarak tespiti, 
,112. IS.H.S. da 18 aJddt Uzman kadrosunun İhdası, 
(1!3., S.H.S. da 2 adet Uzman Yardımcısı kadrosunun ihdası, 
il4. S.H.S. da 7 adet Sağlık Teknisyeni kadrosunun ihdası, 
ıl5. ıS.H.S. da Hemşire kadrosunun 2 adet azaltılması,. 
V6. Av. H.S. da Avukat kadrosunun 2 adet azaltılması, 
ll!7. Y.H.S. da Bekçi Başı ve Bekçi unvanlarının bMeştirilmesli ile Bdkçti kadrosunun 51 olarak 'tespiti, 
Ü8. Y.H.S. da Aşçı ve Yardımcısı unvanının Aşçı unvanı altında düzenlenmesi, 
19, Y.H.S. da Kaloriferci kadrosunun 1 adet artırılması, 

uygun görülerek (1 - 4) derecelerde 36 adet, (5-15) derecelerde 73 adet artış öngörülerek (1 -15) genel kad
ro toplamının 9(313 alarak tespiti uygun mütalaa edilmiştir. 

Bundan 'başka, mevcut yasal düzenlemeler gözönünde tutularak, kadro karşılık ıgostteriHmek suretiyle alına
cak personelin özlük haklarının sağlıklı tespiti için fou Kanuna ekli cetvelde Elk Göstergenin de belirtilmesi 
yararlı görülerek madde metni Komisyonumuzca yen'iden düzenlenmiş ve tensiplerine sunulmuştur, 

3. Türkiye Atom Enerjisi Kurumunda başka kuruluş personellinin görevlendirilme usullerini düzenleyen 
13 üncü maddede; Kurumun hangi kadroları karşılık gösterilmek suretiyle görevlendirmenıin yapılabileceğine 
açıklık getirilmesi .amacıyla, madde metnine «bu Kanunun 12 nci maddesinin üçüncü fıkrasında sayılan» deyi
minin iiavesü ve görevlendirmenin mevcut kanunlarda nasıl yapılacağı belirtildiğinden «maaşsız ilzinli» deyiminin 
birinci fıkrada yer aıümanrası uıygun görülmüştür. Bundan başka, görevlendirmede, Türk Silahlı Kuvvetleri 
mensupları ile öğretim elemanlarına hangi kanun esaslarının uygulanacağının 'belirtilmesi yaradı mütalaa edil
miş ve kurumda ayrıcalık yaratmamak amacıyla öğretim elenMiiarının yanısıra Türk Silahlı Kuvvetleri men
suplarına da ücret ödenmesi ilke olarak benimsenmiş ve madde metni Komisyonumuzca yeniden düzenlenerek 
tensiplerine arz edilmiştir. 

Arz ederiz. 

Komisyon Başkanı Üye Proje Sb. 
Cumhur EVCİL Kemal YILMAZ Behzat BİLGİÇ 

Kur. Alb. Kur. Alb. Kur. Yb. 

Üye Üye 
İlhan ÖLMEZ Aysel GÜREL 

ABK. Gen. Sek. Dev. Per. D. Uzmanı 

Millî Güvenlik Konseyi '(S. Sayısı : 4'27'ye l inci Ek) 
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(ÜHTltSAİS KOMİSYONUNUN İLK TEKLİF ETTİĞİ METİıN) 

Personel Statüsü : 

MADDE 12. — Türkiye Atom Enerjisi Kurumunda hizmetler 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa 
talbi personel tarafından yürütülür. Kurumun kadroları bu Kanuna ek ı(l) ve (2) sayılı cetvellerde gösterilmiş
tir. Bu cetvellerde gösterilen kadrolardan Kurum Başkanı, Başkan Yardımcısı, Daire Başkanı, Grup Başka
nı, Merkez Müdürü ve Merkez Müdür Yardımcısı ile Atom Enerjisi Komisyonu tarafından belirlenecek Bö
lüm Başkanı, 'Başuzman, Uzman ve diğer teknik unvanlı kadrolarda, Başbakanın onayı ile kadro karşılık gös
terilmek şartı ile sözleşmeli personel çalıştırılabilir. 

Kadro karşılığı sözleşme ile çalıştırılan personel hakkında 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanunu, Ku
rumun tüm personeli hakkında ise bu kanunda belirtilmeyen hususlarda 657 sayılı Kanun ite Ek ve değişik
lik hükümleri uygulanır. 

Türkiye Atom Enerjisi Kurumunda Başka Kuruluş Personelinin Görevlendirilmesi : 

'MADDE !İ|3. — lB.|l!2.|1960f 'tarih ve 160 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi kapsamındaki kurum ve kuru
luşlar personeli, (Silahlı Kuvvetler personeli ile öğretim elemanları hariç) kurumlarınca maaşsız izinli olarak 
Türkiye Atom Enerjisi Kurumu kadrolarında sözleşmeli olarak çalıştırılabilirler." Bu kimselerin memuriyeltleri 
ile buna ait her türlü hak ve sorumlulukları devam eder. Maaşsız izinli oldukları süre; terfi ve emeklilikle
rinde, kesenekleri kendileri ve karşılıkları da Türkiye Atom Enerjisi Kurumunca ödenmesi kaydı ile fiilî 
hüzm'eit olarak hesaba katıldığı gilbi bunlardan izinli oldukları sırada terfi halkkını kazananlar, 926 sayılı Türk 
Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu ve 657 sayılı Devldt Memurları Kanunu hükümlerine göre Uerfii eftiri-
lîrler. 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu esaslarına göre maaşlarını kendi kuruluşlarından almak suretiyle 
görevlendirilecek öğretim elemanlarına Ödenecek ücretler ile kurum dışından Atom Enerjisi Komisyonu ve 
Danışma Kurulu toplantılarına katılacak üyelere toplantı günü başına ödenecek huzur ücreti Atom Enerjisi 
Komisyonunun önerisi ve 'Başbakanın onayı ile belirlenir. Kurumca yapılan görevlendirilmelerde 6245 sayılı 
Harcırah Kanunu hükümleri uygulanır. 

Yürürlük : 

MADDE 20. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme : 

MADDE 21. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür, 

Millî Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 427'ye 1 inci Ek) 
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(İHTİSAS KOMİSYONUNUN YENİDEN DÜZENLEDİĞİ MEltN) 

Personel Statüsü : 

MADDE 12. — Türkiye Atom Enerjisi Kurumu personeli 'hakkında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu 
hükümleri uygulanır. 

Kurumun kadroları ekl'i celtvellde gösterilmiştir. 
Bu kadrolardan Kurum Başkanı, Başkan Yardımcısı, Daire /Başkam, Genel Sekreter, Grup Başkanı, Nük

leer Araştırma ve Eğitim Merkezi Müdürü ile Müdür Yardımcısı ve Atom Enerjisi Komüsyonu tarafından 
belirlenecek Bölüm Başkanı, Uzman ve teknik ıhizmetler sınıfına dahil diğer kadrolarda, Başbakan'ın onayı ile 
ve <bu kadrolar karşılık gösterilmek kaydıyla sözleşmeli personel çalıştırılalbiHr. 

Kadro karşılık gösterilmek suretiyle sözleşmeli olarak çalıştırılacak personele istekleri üzerine 5434 sayılı 
Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu hükümleri uygulanır. 

Türkiye Atom Enerjisi Kurumunda Başka Kuruluş Personelinin Görevlendirilmesi : 

MADDE 13. — 13.r2.1960 tarih ve 160 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi kapsamına giren kurum ve kuru
luşların personeli, Türkiye Atom Enerjisi Kurumunun feu Kanunun 112 nci maddesinin 3 üncü fıkrasında sa
yılan kadroları karşılık gösterilmek üzere görevlendirilebilirler. 

Bu görevlendirme, Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları 'için, 926 sayılı Türk Silahlı (Kuvvetleri Personel 
Kanunu; öğretim elemanları için ise 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu hükümlerine göre yapılır. 

Diğer kurumların personeli kendi kurumlarından aylıksız izinli sayılmak suretiyle sözleşmeli olarak görev
lendirilebilirler. Bu personelin Türkiye Atom Enerjisi Kurumunda geçirdikleri süre, kesenekleri kendileri kar
şılıkları da Türkiye Afoni Enerjisi Kurumunca ödenmesi kaydıyla terfi ve emekliliklerinde dikkate alınır. 

Aylıklarını kendi kuruluşlarından almak suretiyle görevlendirilecek teknik personele Türkiye Atom Enerjisi 
Kurumunca ödenecek ücretler ile kurum dışından Atom Enerjisii Komisyonu ve Danışma Kurulu toplantılarına 
katılacak üyelere toplantı günü 'başına ödenecek huzur ücreti Atom Enerjisi Komisyonunun önerisi ve Baş-
bakan'ın onayı ile 'belirlenir. Kurumca yapılan görevlendirmelerde 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümleri uy
gulanır. 

Yürürlük : 

MADDE 20. — Bu Kanun yayımı ıtarilhinde yürürlüğe girer, 

Yürütme : 

MADDE 21. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütül. 

Millî Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 427'ye 1 inci Ek) 

http://13.r2.1960


— 6 — 

İHTİSAS KOMİSYONUNUN İLK TEKLİF ETTİĞİ METNE BAĞLI CETVELLER 
I SAYILI CETVEL 

Unıvan Sını'f Adet 

1. Derece 
Başkan 
Başkan Yardımcısı 
Daire Başkanı 
1 indi Hulkuk Müşaviri 
Merkez Müdürü 
Başuzman' 
Başuzman' 
Uzman 
Uzman1 

2. Derece 
Grup Başkanı 
Merkez Müdür Yardımcısı 
Bölüm Başkanı 
Uzmanı 
Uzman 
Uzmanı 
Sivil Savunma Uzmanı 
Doktor 
Avulkat 

3. Derece 
Sulbe Müdürü! 
Şube Müdürü! 
Uzman 
Uzman 
Uzman 
Teknisyen 
Avulkat 

4. Derece 
Uzman 
Uzman 
Uzmanı 
Teknisyen 
Teknisyen 
Hemşire 

Toplam : 

Toplam : 

Toplam :ı 

Toplam s, 
1 - 4 Toplam : 

G. 1. H. 
G. 1. H. 
G, 1. H. 
G. 1. H. 
G. 1 H. 
T. H. S. 
S. H. S. 
T. Hs S. 
S. H. S. 

G. 1. H. 
G. 1. H, 
T, H. S. 
G. 1. H. 
T. H. S. 
S. H. S. 
G. 1. H, 
S. H. S. 
Av. H. S. 

G, t. H< 
T. EL S. 
G. 1. H. 
T. H. S. 
S. H. S. 
T. H. S. 
Av. H. S. 

Ga 1. Ha 

T. H. S. 
S. H. S. 
T, H. S. 
S. H. S, 
S. İL S. 

:i 
3 
5 
11 
3 
7 
1 

12 
3 

36 

9 
8 

16 
2 

30 
5 
2 
2 
1 

,75 

-aa 
3 
2 

37 
6 
S 
1: 

m 

2 
43 
6 
4 
1: 
2 

60 
2İ7 

«NOT : Ek Göstergeler 7/3434 Sayılı Bakanlar Kurulu kararına ek olarak Bakanlar 
Kurulunca düzenlenir.» 

Millî Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 427'ye 1 inci Ek) 
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İHTİSAS KOMİSYONUNUN YENİDEN DÜZENLEDİĞİ 
METNE BAĞLI CETVEL 

Unvan 

1. Derece 
Başkan 
'Başkan Yardımcısı 
Savunma Sekreteri; 
Daire Başkanı 
Genel Sekreter 
•Hukuk Müşaviri 
Nük. Araş. ve Egt. Mrk. Md. 
Uzman 
Uzman 
Uzman 

\ 
.2* Derece 
Grup Başkanı 
Nülk. Araş. ve Bğt. Mrk. 
'Bölüm Başkanı 
Uzman 
Uzman 
Uzman 
Savunma Uzmanı 
•Si'vil Savunma Uzmanı 
Daire Tbb. 
Avukat 

3. Derece 
Sulbe Müdürü 
Sulbe Müdürü 
Uzman 
Uzman 
Uzman 
Teknisyeni 
Avukat 

4- Derece 
Uzman) 
Uzman 
Uzman 
Teknisyeni 
Teknisyen' 
Avukat 

1 -

Toplam : 

Md. Yrd. 

Toplam : 

Toplam : 

Toplam : 

4 Toplam : 

Sınıf 

G, 1. H. 
G. I. H. 
G. t. H. 
G. I. H. 
G. 1. H. 
G. I. H. 
G. 1. H. 
T. H. S. 
S. H. S. 
G. I. H. 

G. 1. H. 
G. 1. H. 
T. H. S. 
G, 1. H, 
T. H. S. 
S. H. S. 
G, 1 H. 
G. I. H. 
S. H. S. 
Av. H. S. 

G. I. H. 
T. H, S. 
G. 1. H. 
T. H. S. 
S. H. S. 
T. H. S. 
Av. H. S. 

G. 1. H. 
T. H. S. 
S. H. S. 
T. H- S. 
S. H, S. 
Av. H. S. 

Adet 

1, 
3 
1 
5 
1 
1! 
3 

35 
4 
3 

57 

9 
• 9 

16 
2 

30 
5 
2 
2 
2 
1 

78 

14 
4 
6 

37. ' 
4 
5 
1 

71 

5 
50 
5 
5 
î 
ıi; 

67 

.273 

Ek Gösterge 

500 
400 
300 
300 
300 
300 
300 
— 
— 
• — 

200 
200 
— 
— 
— 
— 

20Q 
200 
— 
— 

— 
— 

. — 
— 
— 
— 
— 

— 
— 
— 
— 
— 
— 

Millî Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 427'y© 1 inci Ek) 



Unvan 

İHTİSAS KOMİSYONUNUN İLK TEKLİF ETTİĞİ METNE BAĞLI CETVEL 
II SAYILI CETVEL 

D E R E C E L E R 

Sınıf 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Toplam 

Şef G.Î.H. lö 5 — — — — — — — — — 15 
Sayman » 1 li —• — — — — — — — — 2 
Memur » 4 6 5 15 10 10 10 15 10 — — 85 
Mütercim » 1 1 2 2 1 d — — — — — 8 
Veznedar » — 1 1 — — — — — — — — 2 
Daktilo » 4 3 2 2 2 3 2 5 — — — 23 
Sekreter » 2 2 1 1 1 - — — — — — 7 
Kütüphane Memuru » —• 2 4 2 — — — — —• —• — 8 
Özel Kalem Şefi » — 2 — — — — _ _ _ _ _ 2 
Muhasebeci » — — 3 5 '— — — — — — — 8 
Şoför » — — 4 1 1 2 3 3 3 3 — 20 
Ayniyat Saymanı ;» — 2 6 4 — — — — . —• — — 12 
ttfaiyeci » — — 3 10 10 — — — — — — 23 
Arşiv Memuru » — 2 3! 3 3 _ _ _ _ _ _ _ \,\ 
Depo Memuru » — — — — 6 — — — —• — — 6 

Sınıf Toplamı : • "22 27 34 ~45 34 16 î l 23 İÜ 3 — 23_ 
Uzman T.H.S. " 1 5 25 İÎ5 15 — — — — — ~ — 90 
Teknisyen > 5 5 5 10 10 10 10 10 — — — 65 
Laborant » __ 1 2 3 4 5 5 5 5 5 — 35 
Teleks Operatörü » — 3 — _ ' _ — _ — — __ — 3 
Delgi Operatörü > — 2 3 3 _ _ _ _ _ _ _ 8 
Santral Operatörü » — 4 — — — — — — — _ _ 4 
Sistem Analisti » — 2 — — — — — — — —• —• ' ' 2 
Programcı »1 _ 3 — — —. — — — — — — 3 
Garaj Amiri » — — 3 _ — — — — — — — 3 

Sınıf Toplamı : 40 ~45 28 Sİ 14 15 15 15 5 5 — 213 
Daire Tabibi S.H.S. _ ' 4 Z_ Z_ Z_ __ — _ _ ~ _ 4 
Sağlık Memuru » — 1' ı1 1 1 3 — —. — — — 7 
Hemşire » _ 1 2 3. _ _ _ _ _ _ _ _ _ e 

Sınıf Toplamı : — 6 3 4 T 3 — Z_ _ I I Z_ 17 
Hukuk Müşaviri Av.H.S. — 2 2 ~ -Z -_~ — —' — —' ZZ 4 

Sınıf Toplamı : Z_ 2 2 •— —• ~~"^ ZI ZZ Z_ Z_ Z_ 4 
Bekçi Başı Y.H.S. ~ Z Z " ZI 3 Z_ ZI _Z _ Z_ _ _ ZI 3 
Bekçi .>• _ _ 5 7 7 g 7 7 7 — — 48 
Odacı » _ , __ 5 5 5 5 6 6 7 10 — 49 
Aşçı ve Yr_. » —. — 1 1 1 1 1 —̂ — — — 5 
Bahçıvan » __ __ 1 2 2 2• 2 — —' — — 9 
Kaloriferci » __ ı j 1" 1 il' il! ı> _• __. 7 

Sınıf T o p l a m ı : ~~_Z Z_ 15 ÎĞ 16 17 İT !Î4 1 5 ÎÖ — î__" 
(5 -15) Genel Toplam : ~~62 ğö ğl 96" 65 5Î 47 52 33 ,16 — 587 
(1-15) Genel Toplam : " 824 

Millî Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 4'27'ye 1 inci Ek) 
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İHTİSAS KOMİSYONUNUN YENİDEN DÜZENLEDİĞİ METNE BAĞLI CETVEL 

Unvan Sınıf 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Toplam 

Şef G.Î.H. 8 7 3 2 — — — — — — — 20 
Sayman » 1 1 — — — — — — 2 
M e m u r » 6 8 16 18 ,15 10 17 2 2 - - 94 
Mütercim » 1 1 1 1 * i — —< — — — 6 
Veznedar » — 1 1 1 — — ~ ' '— 3 
Daktilo » 2 3 2 2 4 3 7 5 - — — 28 
Sekreter » — H 1 1 1 1 î 1 — — — 7 
Kütüphane Memuru » 2 2 2 2 — — — — — — — 8 
Muhasebeci » 2 2 2 2 1 1 _ _ _ _ _ 10 
Şoför » — '2 5 2 3 5 3 2 1 3 — 26 
Ayniyat Saymanı > 1 — 1 — 2 — 1' 1 — — — 6 
itfaiyeci » - . — - — 1 2 3 4 5 - — 15 
Depo Memuru » —' 1 l1 1 1 1 ı . — — — — 6 

Sınıf Toplamı : 23 29 35 32 29 24 33 15 8 3 — 231 
Uzman T.H.S. ~~45 ÖÖ" 15 — — — — — — — — 90 
Uzman Yardımcısı » _ — 15 19 _ _ _ _ _ _ — 34 
Teknisyen » 13 18 25 8 7 11 9 5 — — — 96 
Laborant » — — 2 2 8 5 , 2 3 3 — — 25 
Halberleîşme Operatörü » 1 1 1 2 3 1 — — — — — 9 
Delgi Operatörü » — 3 3 2 — — — — — — — 8 
Sistem AnalMi » lj 1 — — — — — — — — — 2 
Programcı » 1 2 — — — — — — — — — 3 

Sınıf Toplamı : ~~61 55 61 33 Ts 17 fi 8 3 — — 267 
Uzman S.H.S. T 3 2 — — — — — — — — 8 
Uzman Yardımcısı » — — — 2 — — — — — — — 2 
Daire Talbibi » 2 2 — — — — — — — — — 4 
Sağlık Memuru » — 2 1 1 2 1 — — — — — 7 
Sağlık Tekriisyeni » 1 2 1 1 1 1 — — — — — 7 
Hemşire » — — — 2 1 1 — — •— — — 4 

Sınıf Toplamı : 6 9 4 6 4 3 — — — ~ — 32 
Avukat Av.H.S." -^ İ î ~ — — _ — _ — _ \ 

Sınıf Toplamı : — 1 1 — — — — — — — — 2 
Bekçi Y.H.S. ~ ^ — § 1 7 8̂  7 7 1 — — 5Î 
Usta » — — 1 — — 1 1 1 2 — — 6 
Odacı » — — 5 5 5 5 6 6 7 1 0 — 49 
Aşçı > — — 1 1 1 1 1 — — — — 5 
Bahçıvan » — — 1 2 2 2 2 — — — — 9 
Kaloriferci » — — 1 1 1 1 2 1 1 — — 8 

Sınıf Toplamı : — — 17 16 16 18 19 15 17 10 — H8 
<5 -15)' Genel Toplam : 90 94 118 «7 67 62 63 3İ 2İ 13 — 660 
ı(l - 4)' Genel Toplam : \ 273 

(1 -15) Genel Toplam : 933 

Millî Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 427'ye 1 inci Ek) 





MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ S. Sayısı : 428'e 1 inci Ek * 

14 Temmuz 1964 Tarihli ve 500 Sayılı Kıbrıs'a Gönderilecek 
Türk Askerî Birliği Mensuplarının Aylık ve Ücretleriyle Çeşitli 
İstihkakları ve Birliğin Başka Giderleri Hakkında Kanunun 1 inci 
Maddesinin Birinci Fıkrasının Değiştirilmesi Hakkında Kanun 
Tasarısının Danışma Meclisince Kabul Olunan Metni ve Millî 
Güvenlik Konseyi Bütçe - Plan Komisyonu Raporu. (D. Meclisi : 

1/411; M. G. Konseyi : 1/384) 

(D. Meclisi S, Sayısı : 144) 

Bütçe - Plan Komisyonu Raporu 

TC 
Millî Güvenlik Konseyi 
Bütçe - Plan Komisyonu 

Esas No. : ,11384 2 Temmuz 1982 
Karar No : 160" a 1 inci Ek 

MİLLİ GÜVENLİK KONSEYİ BAŞKANLIĞINA 

MMî Güvenlik Konseyinin 1 Temuz 198Î2 gün ve lılO uncu BMeşiiminJd'e Komisyonumuza iade olunan 
«14 Temmuz 1964 tarihli ve 500 sayılı Kıbrıs'a Gönderilecek TiMc Askerî Birliği Mlenisuipiarının Ayllik ve Üc
retleriyle Çeşitli fetiJhikaikları ve Birliğin Başka Güderleri HaManda Kanıumın 10 Haziran 1975 tarih ve 1908 sa
yılı Kanunla Değiştirilen; 1 indi Maddeslinin BMnd Fıkrasının Deği^tirime&i Halkkında Kanun Tasamı» nın 
1 inci maddesi, uygulamaya acildik getirecek sekilide yeniden düzenlenmiştir. 

Millî Güvenlik Konseyinin onayına arz olunur, 

Başkani Başkan Yardımcısı IBaşkan Yardımcısı 
Hüsnü KÜÇÜKAHMET Tanju ERDEM Haşmet YURTAL 

Em. Amiral Dz. Kur. Kd. Alb. Mly. Kd. Alo. 

Kâltaıp Üye KâJttip Üye Üye 
Turhan AKPORAY Tahsin EKİNCİ Güven BOŞGELMEZ 

Mly. Kd. Alb. Mly. Kd. Bnb. 

Üye 
Mehmet KÂMİLOĞLU 

Üye 
Doğan KAYRAN 



HÜKÜMETİN TEKLİFTİ 

14 Temmuz 1964 Tarihli ve 50G Sayılı Kıbrıs'a Gön
derilecek Türk Askerî Birliği Mensuplarının Aylık ye 
Ücretleriyle Çeşitli İstihkakları ve Birliğin Başka Gi
derleri Hakkında Kanonun 1 inci Maddesinin Birinci 
Fıkrasının Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 14 Temmuz 1964 Tarihli ve 500 
Sayılı Kanunun 1 inci maddesinin birinci fıkrası aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Kıbrıs'a gönderilen ve Kıbrıs'ta bulunan Türk As
kerî Birlikleri personelinin aylıklarından emekli kese
neği, Ordu Yardımlaşma Kurumu aidatı, gelir vergisi 
ve maK denge vergisi gibi kanunî kesintiler düşüldük
ten sonra arttığı her rütbeye, kıdeme ve kademeye 
göre ilişik cetvellerde gösterilen miktarlar seviyesine 
çıkarılır ve bu miktarlar hiçbir kesintiye tabi tutul
maksızın aynen ödenir. Bu ödemenin sekili Millî Sa
vunma ve Maliye Bakanlıklarınca birlikte saptanır. 
Bunlar ayrıca yurt içindeki aylıklarını alamazlar. Kıb
rıs'ta ödenecek: miktar m dışında kalan istihkaklar da 
Kıbrıssta ödenir.» 

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

MADDE 3. — Bu Kamın hükümlerini Bakanlar 
Kurulu yürütün 

DANIŞMA 'MECLÎSİNİN KABUL ETTİĞİ 
METİN 

«14 Temmuz 1964 Tarihli ve 500 Sayılı Kıbrıs'a 
Gönderilecek Türk Askerî Birliği Mensuplarının Ay
lık ve Ücretleriyle Çeçitli İstihkakları ve mtö&n Baş
ka Giderleri Hakkında Kamımın 10 Haziran 1975 
Tarih ye 1908 Sayrtt Kanunla Değiştirilen 1 ine! Mad
desinin Birinci Fftrasamm Değiştirilmesi Hakkında 

Kanun Tasarısı» 

MADDE 1. — 14 Temmuz 1964 tarihti ve 500 sa
yılı 10, Haziran 1975 tarih ve 1908 sayılı Kanunla 
değiştirilen Kanunun 1 inci ımaddesıinin birinci fıkra
sı aşağıdaki şekilde değiştiriilmiştir. 

«Kıbrıs'a gönderilen ve Kıbrıs'ta bulunan Türk As
kerî Birlikleri personelinin aylılklanndıan emekli kese
neği, Ordu Yandimlaşma Kurumu aidatı, getir vergim 
si ve malî denge vergisi gibi kanunî kesintiler düşül
dükten sonfa geriye kalanı, her rütbeye, kıdeme ve 
kademeye göre ilişik cetvellerde gösterilen miktarlar 
seviyesine çıkarılır ve bu miktarlar hiç bir (kestaltıiye 
tabi irutuHraaksızın aynen ödenir. Bu ödemenin şekli 
Millî Savunma ve Maliye Bakanlıklarınca (birlikte 
saptanır. Bunlar ayrıca yurt içindelki aylıkılarım ala
mazlar. Kıbrıs İta ödenecek miktarın dışında kalan is
tihkaklar da KıbrısTta ödenir.» , 

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

MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar 
Kutnulu yürütür. 

Millî Güvenlik Konseyi <S. Sayısı : 428'e 1 inci Ek) 
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BÜTÇE - PLAN KOMİSYONU METNİ 

14 Temmuz 1964 Tarihli ve 500 Sayılı Kıbrıs'a Gönderilecek Tjürit Askerî Birliği Mensuplarının Aylık 
ve Ücretleriyle Çeşitü İstihkakları ve Bfrtöğpb Başka Giderleri Hakkında Kanunun 10 Haziran 1975 Ta
rih ve 1908 Sayılı Kanunla Değiştirilen 1 inci Maddesinin Birinci Fdcrasmm DegistHİlmesi Hakkında 

Kamun Tasarısı 

MADDE 1. — 14 Temmuz 1964 Tarihli ve 500 sayılı Kanunun 10 Haziran 1975 Tarih ve 1908 sayılı Ka
nunla değişik 1 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Kıbrıs'a gönderilen ve Kıbrıs'ta bulunan Türk Askerî Birlikleri personelinin aylıkları, yan ödemeleri, 
ödenekleri, tazminatları, sosyal yardımları ve tayın bedelleri ile diğer özlük hakları Kıbrıs'ta ödenir. Bu per
sonelin aylıkları, brüt aylıklarından (ek gösterge dahil) kanunî kesintiler düşüldükten sonra kalanı, ilişik cet
vellerde yer alan her rütbeye, kıdeme ve kademeye ait gösterge rakamının, bütçe kanunlarında bu maksatla 
düzenlenen katsayı ile çarpımı sonucu bulunan miktarlar seviyesine çıkarılarak hesaplanır. 

MADDE 2. — Danışma Meclisi metninin 2 nai maddesi aynen kabui edilmiştir. 

MADDE 3. — Danışma Meclisi metninin 3 üncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ S. Sayısı : 433 

Sahil Güvenlik Komutanlığı Kanunu Tasarısmın Danışma Mec
lisince Kabul Olunan Metni ve Millî Güvenlik Konseyi Millî 
Savunma Komisyonu Raporu. (D. Meclisi : 1/410; M. G. Konseyi : 

1/388) 

D. Meclisi S. Sayısı: 151 

TC 
Danışma Meclisi Başkanlığı 

Genel Sekreterliği 1 Temmuz 1982 
Kanunlar Md. : 06 -1447 

(1/410) 01035 

Konu : Kanun Tasarısı. 

MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ GENEL SEKRETERLİĞİNE 

Danışma Meclisi Genel Kurulunun 30 Haziran 1982 tarihli 113 üncü Birleşiminde görüşülerek işaret oyu 
ile kabul edilen, Sahil Güvenlik Komutanlığı Kanunu Tasarısı ekte sunulmuştur. 

Gereğini arz ederim. 
Fenni İSLİ M YELİ 

Başkanvekiti 
Danışma Meclisi Başkanı V. 

NOT : Bu Kanun Tasarısı Genel Kurulun 29, 30 Haziran 1982 tarihli 112 ve 113 üncü Birleşimlerinde 
görüşülmüştür. 

TC 
Başbakanlık 9 Nisan 1982 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi Başkanlığı 

Sayı : K.K.T.D. 18/101-821/03202 

DANIŞMA MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İçişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 5 . 4 . 1982 tarihinde karar-' 
lagüntan «Sahil Güvenlik Komutanlığı Kanunu Tasarısı» ile gerekçesi ekli olarak gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 
Bülend ULUSU 

Başbakan 
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SAHİL; GÜVENLİK KOMUTANLIĞI KANUN TASARISI GENEL GEREKÇE 

Egemenlik haklarının olduğu kadar siyasal ve ekonomik çıkarların da korunması açısından dünya millet
leri son yirmi beş, otuz yıldan bu yana tüm dikkatleri denizlere çevirmişlerdir. 7 000 kilometreyi aşkın kıyı
sı ile kara sınırlarının iki katından fazla deniz sınırı bulunan ülkemiz için, denizler tartışmaya yer vermeyecek 
bir önem taşımaktadır. Sahil ve karasularımızın korunması, güvenliğinin sağlanması, ulusal ve uluslararası 
hukuk gereğince hükümran haklara sahip olduğumuz denizlerde bu hak ve yetkilerin kullanılması, deniz yo
lu ile yapılan kaçakçılığın önlenmesi için iyi örgütlenmiş, etkili bir deniz güvenlik kuvvetine ne denli gerek
sinme bulunduğu kendiliğinden ortaya çıkar. 

Ülkemizde kıyı koruma ve deniz yolu ile yapılan kaçakçılığın önlenmesi hizmetleri çeşitli kuruluşlarca 
yürütülegelmiştir. 1956 yılında çıkarılan 6815 sayılı Kanunla bu görevler İçişleri Bakanlığına devredilmiş ve 
bugüne kadar da Jandarma Genel Komutanlığınca yerine getirilmiştir. 

Ancak sürdürülen iyi niyetli çabalara karşı beklenildiği ölçüde etkili olunamamıştır. Asıl görevi karada 
olan ve kara koşullarına göre yetişmiş bulunan Jandarmanın denizlerdeki görevin gerektirdiği, bilgi ve alış
kanlıklara sahip ofmamasının yanı sıra, günün koşullarına uygun bir deniz gücü ile donatılmamış bulunması 
da hizmetlerde etkinlik sağlanmasını sınırlamış ve güçleştirmiştir. 

Jandarmada deniz araçlarının bakım ve onarımı ile gerekli yedek parçaları zamanında sağlayacak yeterli 
lojistik desteğin bulunmayışı ise hizmeti aksatan en önemli nedenlerden biri olmuştur.. 

Jandarma kuruluşu içinde görev alan deniz birliklerinin savaşta ve olağanüstü hallerde Deniz Kuvvetleri 
Komutanlığına bağlı birlikler olarak verilecek görevleri başarı ile yerine getirmeleri de olanaksız bulunmak
tadır. 

Bu arada gerek hizmetlerin, gerekse bu hizmetlerin uygulandığı iç sularımız olan Marmara Denizi, İstan
bul ve Çanakkale boğazları ile karasularımız ve hükümran haklara sahip olduğumuz denizlerin yeni gelişme
lerde gözönünde tutulacak biçimde, bir bütün olarak ele alınmamasının ciddî sakıncalar doğurduğunu belirt
mek yerinde olacaktır. 

Bilindiği gibi Marmara Denizi, İstanbul ve Çanakkale boğazlarında kaçakçılığın önlenmesi ve izlenmesi 
görevi Gümrük ve Tekel Bakanlığındadır. Araç, gereç, tesis, personel imkânları açısından Jandarmanın de
niz birliklerinden iyi olmayan gümrük muhafaza örgütü hizmetlerin gerektirdiği etkenliği göstermemekte, 
özellikle Marmara Denizi her türlü kaçakçılığın merkezi haline gelmiş bulunmaktadır. 

Çeşitli bakanlıkların, karasuları ve denizlerle ilgili hizmetlerinde kanunlarla konulan yasakları uygulaya
cak yeterli güvenlik güçleri ise bulunmamaktadır. 

Öte yandan günümüzde dünya nüfusunun artışı ve teknolojisindeki başdöndürücü ilerlemeler ile birlik
te denizlere özgü yeni sorunlar ortaya çıkmaktadır. 20 yıl önce kimse için bir deniz kirliliği sorunu yoktu. Bu
gün deniz kirliliği ulusal ve uluslararası boyutlarda çeşitli koruma tedbirlerinin alınmasını kaçınılmaz kılan 
büyük bir tehlike sayılmaktadır. 

Balıkçılık, petrol arama, turizm ilişkileri başta olmak üzere, canlı - cansız doğal kaynak ve ürünleri araş
tırma, koruma ve bunları ekonomik değerlere dönüştürme yolunda denizlerin kazandığı önem, hiç bir za
man bugünkü kadar büyük olmamıştır^ 

Üç yandan denizle çevrili olan ülkemizin, ulusal ve uluslararası hak ve çıkarlar açısından bütün bu gelişme
lere ilgisiz kalması beklenemez. 

Günün hızla değişen şartları, ülkemizin coğrafyası ile siyasî ve tarihsel özel konumu ulusal çıkarlarımız
la birlikte değerlendirildiğinde, günümüz koşullarına uygun, eskisinin aksaklıklarını giderecek, savaş ve ola
ğanüstü durumu kolaylıkla geçebilecek bir deniz güvenlik kuvveti kurulmasındaki zorunluk açıkça görülür. 

Bu amaçla hazırlanmış olan bu kanun tasarısı, İçişleri Bakanlığına bağlı Silahlı ve Askeri genel bir gü
venlik kuvveti niteliğinde «Sahil Güvenlik Komutanlığı»'nın kurulmasını öngörmektedir. Komutanlığın Su
bay, Astsubay, erbaş ve erleri Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından karşılanacak, personelin DeRİz, Kuv
vetleri Komutanlığı ile askerî bağları devam edecektir. 

Millî Güvenlik' Konseyi (S. Sayısı •;, 433) 
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Komutanlığa bu kanunla verilen görevlerin yerine getirilmesinde Sahil Güvenlik Komutanlığı personeli 
diğer kanunların güvenlik kuvvetlerine tanıdığı bütün hak ve yetkilere sahip olacaklardır. 

Tasarıda; Sahil Güvenlik Komutanlığının görev ve yetkilerine, atama ve yer değiştirme işlerine, yükümlü
lük ve görev ilişkilerine, bütçesine, özlük haklarına, yargılama usullerine ilişkin düzenlemelere yer verilmek
te ve kaldırılan hükümler gösterilmekte, ayrıca «geçici hükümler» başlığı altında Sahil Güvenlik Komutanlı
ğının 1985 yılına kadar Jandarma Genel Komutanlığına bağlı olarak görev yapmasını ve kuruluşunu tamam
lamasını sağlayacak hükümler getirilmektedir. , 

Böylece ikisi yürürlük ve yürütme ile ilgili olmak üzere 28 asıl 7 geçici maddeden oluşan bu tasarı ka
nunlaştığı takdirde günün koşullarına uygun, eğitim ve morali yüksek, yeterli lojistik desteğe sahip, süratli ve 
etkili bir deniz güvenlik kuvvetine kavuşulmuş olacaktır. 

SAHtL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI KANUN TASARISI 

MADDE GEREKÇELERt 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Genel Hükümler 

BÎRİNCt KISIM 
Amaç ve Kapsam 

Amaç : 
Madde 1. — Sahil Güvenlik Komutanlığı, sahil ve karasularımızın korunması, güvenliğinin sağlanması, 

ulusal ve uluslararası hukuk kuralları gereğince hükümranlık haklarına sahip olduğumuz denizlerde bu 
hak ve yetkilerin kullanılması, deniz yolu ile yapılan kaçakçılığın önlenmesi, izlenmesi ve kovuşturulması gö
revleri ile bu Kanunun 3 ncü maddesinde gösterilen görevlere ilişkin hizmetleri yerine getirmek amacıyla 
ve İçişleri Bakanlığına bağlı olarak kurulmaktadır. 

Bu Komutanlık silahlı ve askerî genel bir güvenlik kuvveti niteliğindedir. 

Kapsam : 

Madde 2. — Sahil Güvenlik Komutanlığının bu Kanundaki görevleri, iç sularımız olan Marmara Denizi; 
İstanbul ve Çanakkale boğazları ile liman, sahil, körfez ve karasularımızı ulusal ve uluslararası hukuk kural
ları gereğince hükümranlık haklarına sahip olduğumuz denizleri kapsamaktadır. 

Ancak gümrük örgütü bulunan limanlarda Gümrük ve Tekel Bakanlığının yetkileri saklı tutulmuş ve bu 
Kanunun 3 üncü maddesindeki düzenleme ile de çeşitli bakanlık, kuruluş ve liman otoritelerinin denizle ilgili 
hizmetlerinde görev sınırları belirlenmiştir. 

İKtNCt KISIM 

Görevler ve Yetkiler 

Görev : 

Madde 3. — Sahil Güvenlik Komutanlığı sahil ve karasularımızın korunması, güvenliğinin sağlanması, 
ulusal ve uluslararası hukuk kuralları gereğince hükümranlık haklarına sahip olduğumuz denizlerde bu hak 
ve yetkilerin kullanılması deniz yoluyla yapılan kaçakçılığın önlenmesi, görevlerinin yanında çeşitli bakanlık, 
ve kuruluşların denizde yapacakları hizmetleri düzenleyen kanunların uygulanmasında, belirli şartlar ve sı
nırlar içinde o kanunlarda gösterilen hükümlere aykırı eylemleri önlemek, izlemek, suçluları yakalamak, işle
nen suçlar hakkında suç delillerini sağlayıp, suçluları ve suç vasıtalarını ilgili makamlara teslim etmek şeklin
de kovuşturma yapmak yerine göre koruma tedbirleri almak, yardım etmek görevleriyle de yükümlü kılın
mıştır, 

MillS Güvenlik' Konseyi ><S, Sayısı :. 433) 
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Yetkiler : 

Madde 4. — Sahil Güvenlik Komutanlığı mensupları, kendilerine bu Kanunla verilen görevlerin yapıl
masında, diğer kanunların güvenlik kuvvetlerine tanıdığı bütün hak ve yetkileri kulanma, belli sınırlar ve 
şartlar içinde Türkiye Cumhuriyeti Mahkemelerinin yargı yetkisine tabi gemi ve teknelerde işlenen cürümlere 
el koyma ve denizde başlayıp karada devam eden işlemleri, güvenlik kuvveti olaya el koyuncaya kadar ka
rada da sürdürmek yetkileri ile donatılmışlardır. 

ÜÇÜNCÜ KISIM 

Bağlılık, Görev Alanı ve Yerleşme Yerleri 

Bağlılık : 

Madde 5. — Sahil Güvenlik Komutanlığının görev ve hizmet bakımından doğrudan doğruya İçişleri Ba
kanlığına bağlı olduğu belirtilmektedir. 

Madde 6. — Sahil Güvenlik Komutanlığının; 
a) Savaş halinde tümü ile doğrudan doğruya Deniz Küvetleri Komutanlığının emrine, 
b) Olağanüstü halerde Genelkurmay Başkanının isteği üzerine bir kısmı ya da tümü ile Deniz Kuvvet

leri Komutanlığının harekât komutası veya emrine gireceği gösterilmektedir. 

Görev Alanı ve Yerleşme Yerleri : 

Madde 7. — Sahil Güvenlik Komutanlığının görev alanı, üstleri ve yerleşme yerlerinin Genelkurmay Baş
kanlığının görüşleri alınarak içişleri Bakanlığınca belirleneceğini göstermektedir. 

Komutanlığa bağlı askerî personelin, gemi, uçak, helikopter ve araçların özel işaret taşıması; bu Komu
tanlık birliklerinin Deniz Kuvvetlerinin diğer muharip birliklerinden ayırt edilmesini sağlayacağı gibi, yaban
cı ülkelerde görev, yetki ve sorumlulukları belirlenmiş böyle bir kuruluşun varlığından haberli olacakları için, 
çıkması muhtemel uluslararası anlaşmazlıklar daha başlangıçtan önlenebilecektir. 

DÖRDÜNCÜ KISIM 

Kadro, Kaynak, Atama ve Yer Değiştirme 

Kadro : 

Madde 8. — Sahil Güvenlik Komutanlığı kadrolarının ne şekilde tespit edileceğini göstermektedir. 

Kaynak : 

Madde 9. — Belirtilen kadrolara atanacak personelin hangi kaynaktan sağlanacağını öngörmektedir. 

Atamalar : 

Madde 10. — Sahil Güvenlik Komutanlığına tümamiral rütbesinde bir subayın atanacağını ve personelin 
atamalardaki usulü belirtmektedir. 

Yer Değiştirme : 

Madde 11. — Sahil Güvenlik Komutanlığında görevli personelin hizmet ve sağlık nedeniyle görev ve 
hizmet yerlerinin değiştirilmesinde uygulanacak usul belirtilmektedir. 

Millî Güvenlik' Konseyi (S. Sayısı :, 433) 
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İKİNCİ BÖLÜM 

BİRİNCİ KISIM 

Yükümlülük ve Görev İlişkileri 

Yükümlülük : 

Madde 12. — Sahil Güvenlik Komutanlığının görevlerini İçişleri Bakanlığına bağlı olarak kendi emir 
ve komuta bağlantısı içerisinde yapacağını göstermektedir. Sahil Güvenlik Komutanlığı birlikleri yüzer ve uçak 
birlik, başka bir deyimle seyyar birlik statüsünde olduklarından kendi emir ve komuta zinciri içerisinde görev 
ve hizmet yapmaları etkinliklerini artıracak ve disiplinlerini pekleştirecektir. 

Görev İlişkileri : 

Madde 13. — Sahil Güvenlik Komutanlığı ile İçişleri Bakanlığı dışındaki bakanlıklar, mülkî ve adlî ma
kamlarla diğer ilgili kuruluşlar arasındaki görev ilişkilerini düzenlemektedir. 

Askerî ve İdarî Yardım : 

Madde 14. — Sahil Güvenlik Komutanlığı birliklerinin görevlerini yaparken ne şekilde askerî ve idarî 
yardım isteyeceklerini ve bu yardımların ne çapta karşılanacağını düzenlemektedir. 

Eğitim ve Tatbikatlara Katılma : 

Madde 15. — Sahil Güvenlik Komutanlığının aslî görevlerini aksatmaksızın Deniz Kuvvetleri Komutan
lığınca planlanan eğitim ve tatbikatlara katılacağını göstermektedir. 

ÎKtNCİ KISIM 
Bütçe ve İhtiyaçların Sağlanması 

Bütçe : 

Madde 16. — Sahil Güvenlik Komutanlığı Bütçesinin İçişleri Bakanlığı bünyesinden ayrı olarak düzenle
neceği belirtilmektedir. 

Silah, Cephane, Araç, Gereç ve Teçhizatın Sağlanması : 
Madde 17. — Sahil Güvenlik Komutanlığının silah, cephane, araç, gereç ve teçhizatının sağlanması husus

larını düzenlemektedir. 

ÜÇÜNCÜ KESİM 
Özlük İşleri 

Özlük İşleri : 

Madde 18. — Sahil Güvenlik Komutanlığmdaki personelin özlük işlerini düzenlemektedir. 
Madde 19. — Sahil Güvenlik Komutanlığı yüzer/uçar birlik personeli iaşesinde, Deniz Kuvvetleri Ko

mutanlığının benzer birliklerinde uygulanan yasal hükümlerin esas alınacağı belirtilmektedir. 
Madde 20. — Sahil Güvenlik Komutanının ve bu komutanlıkta görevli diğer personelin sicil işlerinin 

nasıl düzenleneceği gösterilmektedir. 

Madde 21. — Sahil Güvenlik Komutanlığı personeline nakdî tazminat ve aylık bağlanması ve ödül husus
larını düzenlemektedir. 

Madde 22. — Sahil Güvenlik Komutanlığında görev alan personelin öğretim ve eğitimlerini düzenlemek
tedir. 

Millî Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 433) 
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DÖRDÜNCÜ KISIM 

Yargılama 

Yargılama : 

Madde 23. — Sahil Güvenlik Komutanlığında görevli personelin işledikleri askerî ve disiplin suçları ile 
birlik komutanlarının hizmetleri sırasındaki suçlarındaki yargılama usullerini belirtmektedir. 

BEŞİNCİ KISIM 

Yönetmelikler 

Yönetmelikler : 

Madde 24 - 25. — Görev, yetki ve sorumluluklara ilişkin yönetmelik ile lojistik ve teknik hizmetlerle il
gili yönetmeliğin çıkarılması hususlarını düzenlemektedir. 

ALTINCI KISIM 

Kaidınlan Hükümler 

Kaldırılan Hükümler : 

Madde 26. — Kaldırılan hükümleri göstermektedir. 

YEDİNCİ KISIM 

Geçidi Hükümler 

Geçici Hükümler : 

Geçici Madde 1. — Sahil Güvenlik Komutanlığının 1985 yılma kadar Jandarma Genel Komutanlığına 
bağlılığını ve bu süre içinde bütçesinin nasıl düzenleneceği hususları ile Sahil Güvenlik Komutanının sicil üs
tünü belirlemektedir. 

Geçici Madde 2. — 1985 yılına kadar Jandarma Genel Komutanlığına bağlı olarak görev yapacak olan Sa
hil Güvenlik Komutanlığı Komutanının atama yöntemini belirtmektedir. 

Geçici Madde 3. — Sahil Güvenlik Komutanlığı için ilk kuruluşta gerekli görülen askerî personel ile si
lah, cephane, araç, gereç ve teçhizatın nasıl sağlanacağını belirtmektedir. 

Geçici Madde 4. — Jandarma Deniz Birliklerinin Sahil Güvenlik Komutanlığına devrini düzenlemek
tedir. 

Geçici Madde 5. — Sahil Güvenlik Komutanlığında gerekli personel yetiştirilinceye kadar hangi şartlarda 
ve miktarda sözleşmeli personel çalıştırılabileceği belirtilmektedir. 

Geçici Madde 6. — Sahil Güvenlik Komutanlığı haberleşme araçları tamamlanıncaya kadar yararlana
cağı haberleşme araçları gösterilmektedir. 

Geçici Madde 7. — Sahil Güvenlik Komutanlığının bu Kanunda yazılı görevleri yapmaya başlayacağı za
manı ve bu zamana kadar uygulanacak hükümleri belirtmektedir. 

SEKİZİNCİ KISIM 

Yürürlük ve Yürütme 

Yürürlük ve Yürütme : 

Madde 27 - 28. — Bu Kanunun ne zaman yürürlüğe gireceği ile yürütecek makamı göstermektedir. 

Millî Güvenri'k' Konseyi (S. Sayısı : 433) 
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Millî Savunma Komisyonu Raporu 

TC 
Millî Güvenlik Konseyi 

Millî Savunma Komisyonu 
Esas No : J/388 
Karar No : 53 8 Temmuz 1982 

MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ BAŞKANLIĞINA 

İçişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Danışma Meclisinin ilgili komisyonu ile Genel KurulurMa görüşüle
rek kabul edilen Sahil Güvenlik Komutanlığı Kanun Tasarısı ve gerekçesi ilgili Bakanlık temsilcilerinin de 
katılmalarıyla oluşan Komisyonumuzca incelenip görüşülmüştür. 

Tasarı gerek tümüyle gerekse maddeleri ayrı ayrı olmak üzere incelenmiş ve tartışılmıştır. 
Genelde Tasarının 28 esas ve 7 geçici maddeden oluştuğu ve iki Bölüm ile Orilki Kışıma ayrıldığı, an

cak bu şe'kilde Tasarıyı Bölüm ve Kısımlara ayırmanın bir sistem dahilinde yapılmadığı hatta 1 maddeden 
oluşan kısımların olduğu görülerek, kısa ve konuları çok değişik olmayan bölümleri kısımlara ayırmamın 
gerekli ve uygun olmadığı görüşüyle, Tasarı tümüyle sadece altı bölüm olarak düzenlenmiştir. 

Bu düzenleme yapılırken, ayrıca kanunların yazılmasında uygunluk ve birlik sağlanması amacıyla mad
de başlıklarından sonra konulan (:) işareti kaldırılmış ir. Tasarının tümü üzerinde yapılan incelemeden son
ra maddelerin incelenmesine ve tartışılmasına geçilmiş ir. 

Tasarının amaç ma'ddesi olan 1 inci maddesiyle, kapsam maddesi olan 2 nci maddesi aralarındaki ilgi 
gözönüne alınarak ve 1 inci maddeye açıklık getirmek amacıyla, bu arada Tasarının esprisine de uygun bi
çimde birleştirilerek yeniden düzenlenmiştir. Böylece kapsam maddesi içinde bulunan «iç sularımız olan 
Marmara Denizi, İstanbul ve Çanakkale Boğazlan» ibareleri 1 inci madde içinde vurgulanmış, buna kar
şılık Sahil Güvenlik Komutanlığının kuruluşu ile ilgili olan «İçişleri Bakanlığına bağlı silahlı ve askerî genel 
bir güvenlik kuvveti niteliğinde Sahil Güvenlik Komutanlığı kurulması suretiyle» ibareleri 1 inci maddeden 
çıkarılmıştır. Bunun sonucu, Kuruluş ve Bağlılık maddesi olan 3 üncü madde, 2 nci madde olmuş, Tasarının 
esas 4 üncü maddesi de bağlılıkla ilgili görülerek 2 nci maddeye eklenmiştir. 2 nci maddenin bu şekilde yeni
den düzenlenmesi sırasında, 4 üncü maddenin a ve b bentlerinin yerleri değiştirilmiş, olağanüstü durum 
önce, daha sonra da savaş hali yazılmıştır. 

1 inoi madde ile 2 nci maddenin ve 3 üncü madde ile 4 üncü maddenin birleştirilmeleri nedeniyle, bu 
maddelerden sonra gelen maddelerin de numaraları değiştirilerek madde numaraları buna göre teselsül etti
rilmiştir. 

Tasarının görevler başlığını taşıyan 6 nci maddesi, 4 üncü madde olmuş ve görevlere açıklık getirmek 
amacıyla yeniden bir sistem içinde düzenlemeye gidilmiş ve özellikle bu Komutanlığın esas görevi olan Sa
hil ve Karasularımızın korunması, güvenliğinin sağlanması, ulusal ve uluslararası hukuk kuralları uyarınca 
hükümranlık haklarına sahip olduğumuz denizlerde bu hak ve yetkilerin kullanılması görevi yazılmıştır. Ay
rıca bu maddeye 6.11.1981 tarih ve 2548 sayılı Gemi Sağlık Resmi ile 12.3.1982 tarih ve 2634 sayılı Turizmi 
Teşvik Kanununa aykırı eylemleri önlemek ve izlemek görevi eklenmiştir. 

Tasarının yetkilileri açıklayan 7 nci maddesi 5 inci madde olmuş ve bu madde yeniden kaleme alınarak 
yetkinin kapsamına açıklık getirilmiştir. 

Tasarının kadro başlıklı 8 inci maddesinde Sahil Güvenlik Komutanlığına atanacak bir tümamiral ile 
bir tuğamiral kadrosunun 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 49 uncu maddesinde yera-
lan Deniz Kuvvetleri Komutanlığı amiral miktarlarına ekleneceği belirtilerek madde numaralarındaki teselsü
le uygun olarak bu madde 6 nci madde olarak yeniden düzenlenmiştir. 

7 nci madde olarak yeniden düzenlenen Tasarının 9 uncu maddesinde yeralan sivil memur ve işçiler bu 
madde kapsamından çıkarılmış ve atama ile ilgili 8 inci madde içersine dahil edilmiştir. 
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Tasarının 10 uncu maddesinin karşılığı olan 8 inci maddede yapılan değişiklik ile Sahil Güvenlik Komu
tanlığına tümamiral rütbesinde bir komutanın atanacağı açık bir şekilde yazılmış ve böylece 926 sayılı Türk 
Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 49 uncu maddesine uygunluk sağlanmıştır. 

Yer değiştirme ile ilgili 11 inci madde 9 uncu madde olarak yeniden kaleme alınmış ve hizmet ve sağlık 
gerekleri dışında diğer nedenlerle de görevli personelin yerlerinin değiştirilmesi ilkesi getirilmiştir. 

Tasarının yükümlülük başlıklı 12 nci maddesi Komisyonumuzca 10 uncu madde olarak değiştirilmiş ayrı
ca başlıkla madde metni arasında herhangi bir ilişki olmaması gözönüne alınarak madde başlığı «Emir ve 
Komuta Bağlantısı» şekline dönüştürülmüş metnin içinden «içişleri Bakanlığına bağlı» kelimeleri çıkarıl
mıştır. 

Tasarının 13 üncü maddesine tekabül eden 11 inci maddesine karşılıklı yardım ve koordinasyon yönün
den açıklık getirmek amacıyla «güvenlik kuvvetleri» kelimeleri eklenmiş böylece mülkî, adlî maikamlar dı
şında diğer güvenlik kuvvetlerinin de işbirliği, karşılıklı yardım ve koordinasyon yapmak suretiyle Sahil Gü
venlik Komutanlığının görevlerini yerine getireceği vurgulanmıştır. 

12 nci madde olarak düzenlenen Tasarının 14 üncü maddesi iki fılkraya bölünmek suretiyle konuya açık
lık getirilmiştir. 

Tasarının 15 inci maddesinin karşılığı olan 13 üncü madde ikiye bölünmüş ve önce Sahil Güvenlik Ko
mutanlığının tatbikatlara katılacağı vurgulandıktan sonra eğitim ve tatbikat planlarının Sahil Güvenlik Ko
mutanlığının asıl görevlerini aksatmamasının gözönünde tutulacağı açıklanmıştır. 

Tasarının 16 nci maddesi 14 üncü madde olarak aynen benimsenmiştir. 
Tasarının 17 nci maddesinin karşılığı olan 15 inci madde yeniden düzenlenmiş ve bu maddeye Sahil Gü

venlik Komutanlığının araç ve gereçlerinin bakım, onarım ve tadilat hizmetlerinin Millî Savunma Bakanlığı
nın bakım ve onarım tesislerinde yapılması hükmü ile bütçe kanunları ve diğer kanunlarla Millî Savunma 
Bakanlığı ile Jandarma Genel Komutanlığına tanınan gümrük ve hertürlü vergi, resim, harç ve ardiye üc
retlerine ilişkin muafiyet ve istisna hükümlerinin de Sahil Güvenlik Komutanlığı hakkında uygulanacağı 
ibaresi eklenmiş buna karşılık 1050 ve 2490 sayılı kanunlarla ilgili hususlar madde metninden çıkartılmıştır. 

Tasaqnın 18 inci maddesine karşılık olan 16 nci maddesinin ikinci fıkrasına «gündelikleri» kelimesi ek
lenmiş ayrıca 3 üncü fıikranın için'de yeralan «özel haller de» ibareleri çıkartılmış fıkra yeniden yazılmış ve 
ayrıca Sahil Güvenlik Komutanlığında görevli sivil memurların tayın bedeli alabilmelerine olanak sağlamak 
için son bir fıkra daha düzenlenmiştir. 

Komisyonumuzca yeniden düzenlenerek benimsenen 17 nci madde de «kuşam» kelimesine mevzuatta bu
lunmaması nedeniyle yer verilmemiştir. 

Tasarının sicil üstleri başlıklı maddesi Komisyonumuzca 18 inci madde olarak yeniden düzenlenmiş ve 
Sahil Güvenlik Komutanının birinci sicil üstünün Genelkurmay Başkanı olduğu belirtilmiştir. 

Tasarının 21 inci maddesi karşılığı olan 19 uncu madde uygulamada ihtilaflara konu olmaması yönün-: 
den değiştirilerek ve 2330 sayılı Nakdî Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanunun 1 inci maddesinde 
yeralan ibareler aynen yazılmak suretiyle yeniden düzenlenmiştir, 

Eğitim ve öğretim başlıklı 20 inci maddede sivil personelin bulunmadığı gözönüne alınarak madde 
metnine bu personel de dahil edilmiştir. 

Tasarının 23 üncü maddesinin karşılığı olan 21 inci madde tümü ile yeniden düzenlenmiştir. Bu düzenle
me yapılırken özellikle disiplin tecavüzü, disiplin suçu, askerî suç konuları ayrıntılı bir şekilde ele alınmış 
ve Sahil Güvenlik Komutanlığı personelinin ancak askerî mahaller dışında idarî hizmet ve görevlerinden 
dolayı işledikleri suçlar nedeniyle 'haklarında Memurun Muhakemat-ı Hakkında Kanun ile 1609 sayılı Kanu
nun uygulanacağı bu uygulamada merkez memurlarına yapılan işlemlerin esas alınacağı açıklanmıştır. Ayrı
ca adlî hizmet ve görevlere ilişkin suçlardan dolayı Ceza Muhakemeleri Usul Kanununun 154 üncü mad
desi uyarınca yapılan işlem maddeye dahil edilmiştir. Diğer yönden Ceza ve Yargılama Usulü Kanununun 
uygulanmasına açıklık getirmek amacıyla askerî mahal ve harp malzemesi tanımı da yapılmıştır. 
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Tasarının 24 ve 25 inci maddelerinde iki ayrı yönetmelik hükmünün düzenlendiği görülmüştür. Bir Kanun
da iki ayrı maddede iki ayrı yönetmelik düzenlenmesine ilişkin hükmün bulunması yasa tekniği açısından 
uygun (görülmemiştir. Kaldı ki, Sahil Güvenlik Komutanlığı personelinin idarî ve adlî hizmetlerinin kanunda 
uzun uzun yazılmasına olanak yoktur. Bu husus da gözönüne alınarak Tasarının 24 üncü maddesi 22 nci 
madde olarak ve Sahil Güvenlik Komutanlığının bu Kanunda belirtilen görevlerinden hangilerinin idarî 
ve adlî görev olduklarının tüzükle düzenleneceği şeklinde değiştirilmiştir. Bu değişikliğe paralel olarak 23 üncü 
madde yönetmelik maddesi biçiminde yeniden yazılmıştır. 

Tasarının 26 net maddesi Komisyonumuzca 24 üncü madde olarak aynen benimsenmiştir. 
Geçici Madde 1 yeniden düzenlenmiş ve içinde iki bende ayrıldıktan sonra 1983 yılına kadar Sahil Gü

venlik Komutanlığının her türlü harcamalarının Jandarma Genel Komutanlığı bütçesinden karşılanacağı 
belirtildikten sonra bu maksatla yeni tertipler açmağa ve gerekli aktarmalar yapmağa Maliye Bakanlığının 
yetkili olduğu vurgulanmıştır. 

Tasarının Geçici Madde 2 metninden çıkarılmış ve madde numaralan buna göre teselsül ettirilmiştir. Ay
rıca Geçici Madde 3 yeniden düzenlenmiş önce tahsis işleminin daha sonra 1985 yılına kadar da devir işle
rinin yapılacağı vurgulanmış bu arada memur ve işçilerin haklarının zayi olmaması İlkesinden hareketle hu
kukî ve malî statüleriyle birlikte Sahil Güvenlik Komutanlığına geçecekleri belirtilmiştir. 

Tasarının Geçici Madde 5'i, Geçici Madde 4 olarak yeniden düzenlenmiş ve 1 Nolu Cetvelde gösterilen 
kadrolar (a) ve (b) bendlerini kapsayacak biçimde yazılmıştır. 

Tasarının Geçici Madde 6 metinden çıkarılmış Geçici Madde 7 Geçici Madde 5 olarak ve metindeki 
üç ay dört ay şeklinde değiştirilerek yeniden düzenlenmiştir. 

Tasarının yürürlük ve yürütme maddeleri sadece başlıkları değiştirilerek aynen benimsenmiş, Tasarıya 
ekli 1 Nolu Cetveldeki uzman adedi toplam olarak 15'e indirilmiştir. 

Raporumuz Millî Güvenlik Konseyinin onayına arz olunur. 

Başkan 
Muzaffer BAŞKAYNAK 

Hâkim Tuğgeneral 

Üye 
Zeki GÜNGÖR 

Hv. Hâk. Kd. Albay 

Üye 
Edip GÜLTEKÎN 
Hâk. Kd. Albay 

Üye 
M. Tevfik ODMAN 

Dz. Hâk. Ön Yüzbaşı 

Üye 
Bahattin A BLUM 
İçişleri Bakanlığı 

Başhukuk Müşaviri 

Üye 
Alper ÖZASLAN 

Gümrük ve Tekel Bak. 
Muhafaza Gn. Md. Mua. 

Üye 
Ziya KARAL 

Dz. Albay 
Dz. Kuv. Plan. Prensipler 

D. Bşk.'lığı 

Üye 
Erkan BEBEK 

Dz. Kur. Binbaşı 
Genkurmay Harekât 

Başkanlığı 
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BÜKÜMETİıN TBKLM 

Sahil Güvenlik Kosnutaınlıığı Kamunu Tasarısı 

BtiRİNOt BÖLÜM 

Genel Hükümler 

BİRİNCİ KISIM 

Amaç ive Kapsam 

Amaç : 

MADDE 1. — 'Bu Kanunun amacı; içişleri Bakanlığına (bağlı, ısilalhlı ive askerî genel ıbir güvenlik kuvveti 
flîtdiiığinde Sahil GüvenHik Komutanlığı (kuruılıması su rettiyle, salhil ve (karasularımızın korunması, güvenliği
min sağlanması, ulusal ve ulu'slararaisı hukuk kuraMarı gereğince hükümranlık hakkına ısahitp oU'duğumuz deniz
lerde, Ibu halk ve yetkilerimi Ikulllanılımıası, ideniz yolu ile yapılan kaçakçılığın önlenmesi, izlenmesi, kovuşturul
ması ve bu Ikanunlda yazılı görevlerin yerine geftiril meşinin sagUanimasndıır. 

Kapsam : 

IMAlDDE 2. — ıBu Kanun; Sahil Güvenlik Komutanlığımın; ,iç sularımız dlain MARMARA Denizi, 'İS
TANBUL ve ÇANAKKALE ıBağazfları: ile liman, sahil körfez ive fkarasullariımıztda, ulusal ve uluslararası hu
kuk kuralları gereğince ıhülküimranlılk haklarıma sahip loUduığuımuız Idenizlerdıeki görevlerini, 'teş'kilâıt, personel 
ve lojilsıtlik ile ilgili ıhusuisllan kapsar. 

Gümrük teşkilâtı ibuttuman limanlarda Gümrük ve Tekel Bakanlığımın yetkileri saklıdır. 

İKİNOÎ KISIM 

Göiflöv ive Ydtlkito 

Görevler : 

MADDE 3, — ISalhil Güvenlik Kıomıuitanılığımım gö revttetri ışınlardır: 
a) ı(|l) Deniz: «yoluyla yapılan ve kanunlarım kaçak çıluk olarak nitelediği tüm leylemleri, 
ı(2) Liman sımıd!arı dışında; 
(a) 119 „ 4 4 19/26 Itarih ve 815 »ayılı Kabotaj Ka nuınuına aykırı eylemleri. 
•flb) 9 i 4 * 1973 ıtaırilh ve 32122 sayılı Telsiz Kamu nuna 'ayikıırı eylemleri, 
l(c) 110 . 6 j, 1946 taıiilh ve 4922 sayılı Denizde Can ve Mal ıKoruıma Hakkınıda Kamum ile can ve imal 

güvenliğime ilişkin uluslararası anlaşmalara sıözleşımelle re aykırı 'eylemleri, 
ı(d) '15 ; 5 < 1957 Itarih ve 6968 ısayılı Ziraî Mücadele ive Ziraî IkaranlCina ka'numuma (aykırı eylemleri, 
ı(e) '212 w 3 < 1971 tariıh ve 1380 sayılı ISu Ürünleri Kanunuma aykırı eylemleri, 
(f) Deniz ve (hava araçları ile denizlerdeki tesisler den yapılıacak her Itürilü Mrleftaıelıeri, 
ı(g) Seyir güvenliği ile idemirleme, bağlama, avlan ma, dalgıçlık ve tarizimle (Uıgili hükümlere aykırı eylem

leri, 
ı(îh) 15 , 7 i 1950 ıtarih ve 5682 sayılı Pasaport Kanunu ile 15 < 7 . 1950 tarih ive 5683 sayılı Yabancı

ların Türkiye'de llMlmet ve Seyahaitlleıii 'Hakkımda Ka nuna aykırı eylemleri., 
1(3) 25 « 4 < 1973 Itarih ve 1710 sayılı Elski Eserler Kanunuma aykırı eylemleri, 
<4J 18 . 12 . 1981 tarih ve 2565 sayılı Askerî Yasak IBölgdar ve Güvenlik IBöllgelerii Kanunuma aykırı 

eylemleri, 
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(Hükümetin Teklifi) 

Özeli ıkanurüarıındaki hükümlere göre, önlemek, izlemek, suçUulan yakalaımak ve işlenen suçlar hakkında 
gerekli kovuşturmayı yapmalk, ısoçMatrı ve suç vasıta lamnı (ilgili makamlara teslim etmek <*Bu konularda 
özed ka'miMİara göre yetkili kılınmış makamların yet kileri saklıdır.) 

ıb) Denliz ve kıyılarda görülecek başıfboş mayın, patlayıcı madde ive şüpheli cisimlerin yok edilmeleri 
hakkında 17 , 5 w 1948 tarih ve 5202 sayılı (Kanunun uygulamırrtasın'da gerekli koruma ıtadbirlerdni alarak 
ilgililere halber vermek, 

c) Deniz seyür lyandımcilaırının, tilgiM hükümlere göre çalışma durumlarını, yetkili kuruluşlarca konulan 
deniz engelleri ite Ibatıfc işaretlerinim ısürekHiliğini imlemek, konlbrol etmek, görülen aksaklık ve noksanlıkları 
ilgililere bildirmek, 

d) Utelaırarası Denizde Arama ve Kurtanma sözleşmesinin öngördüğü düzeyde arama ve kurtarma 
(SAR) görevlerini icra ötmek, 

e) Karasularımıza giren mültecileri silah, mühimmat vesair harp vasıtalarından arıtmak ve bu mülteci
ler ile onların nezdindeki silah, mühimmat vesair harp vasıtalarını ilgililere teslim etmek, 

f) Karada başlayıp denizde devam eden suçların izlenmesinde ve suçluların yakalanmasında güvenlik 
kuvvetlerine yardım etmek, gerektiğinde bu suçlara elkoymak ve suçluları yakalayıp ilgili makamlara teslim 
etmek. 

Yetkiler : 

MADDE 4. — Sahil Güvenlik Komutanlığı mensupları, kendilerine bu kanun ile verilen görevlerin yapıl
masında : 

a) Diğer kanunların güvenlik kuvvetlerine tanıdığı bütün hak ve yetkilere sahiptirler. 
b) Liman sınırları dışında Türkiye Cumhuriyeti Mahkemelerinin yargı yetkisine tabi gemi ve tekneler

de işlenen cürümlere; ilgili kanun hükümlerine göre elkoyarlar, 
c) Suçun denizde başlayıp karada devam etmesi ya da suçluların karaya geçmesi hallerinde, yetkili gü

venlik kuvveti olaya elkoyuncaya kadar, suç delillerinin kaybolmasını ve suçluların kaçmasını önlemek 
amacıyla yetkilerini karada da sürdürebilirler. Durum en kısa sürede gerekli imkânlar kuUamlarak mahallî 
mülkî amire bildirilir. 

ÜÇÜNCÜ KISIM 

Bağlılık, Görev Alanları ve Yerleşme Yerleri 

Bağlılık : 

MADDE 5. — Sahil Güvenlik Komutanlığı, görev ve hizmet bakımından içişleri Bakanlığına bağlıdır. 

Savaş ve Olağanüstü Hallerde Deniz Kuvvetleri Komutanlığının Emrine Girme : 

MADDE 6. — Sahil Güvenlik Komutanlığı : 
a) Savaş halinde tümü ile doğrudan doğruya Deniz Kuvvetleri Komutanlığı emrine, 
b) Olağanüstü hallerde Genelkurmay Başkanımn isteği üzerine, bir kısmı ya da tümü ile Deniz Kuvvet

leri Komutanlığı Harekât Komutasına veya emrine girer. 
Bu takdirde Sahil Güvenlik Komutanlığına bu kanunla verilen görevlerin yerine getirilmesi sorumluluğu 

da bir kesimi ya da tümü ile Deniz Kuvvetleri Komutanlığına geçer. 

Görev Alanları ve Yerleşme Yerleri : 

MADDE 7. — Sahil Güvenlik Komutanlığının görev alanları, üsleri ve yerleşme yerleri Genelkurmay 
Başkanlığının görüşü alınarak İçişleri Bakanlığınca belirlenir. 

Komutanlığa bağlı askerî personel, gemi, uçak, helikopter ve araçlar özel işaret taşırlar. 
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(Hükümetin Teklifi) 

DÖRDÜNCÜ KISIM 

Kadro, Kaynak, Atama ve Yer Değiştirme 

Kadro : 

MADDE 8. — Sahil Güvenlik Komutanlığının personel kadroları, bu kanunda öngörülen hizmet gerekle
rine ve Türk Silahlı Kuvvetlerinde uygulanan prensiplerine göre, bu Komutanlık ile Deniz Kuvvetleri Ko
mutanlığınca müştereken hazırlanarak Genelkurmay Başkanlığı ve İçişleri Bakanlığının uygun görmesiyle 
saptanır. Sahil Güvenlik Komutanlığının kadroları Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 41 ve 49 
uncu maddelerinde gösterilen Deniz Kuvvetleri Komutanlığı kadro oran ve miktarlarına ilave edilir. 

Kaynak : 

MADDE 9. — Sahil Güvenlik Komutanlığının 8 inci maddede belirlenen kurallara göre saptanan kadro
larında görev yapacak olan amiral, subay, astsubay, erbaş ve erler Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından 
sivil memur ve işçiler ise Sahil Güvenlik Komutanlığınca karşılanır. 

Atamalar : 

MADDE 10. — Sahil Güvenlik Komutanlığına Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu esaslarına gö
re bir Tümamiral atanır. 

Bu Komutanlığın diğer kadrolarındaki amiral, subay, ve astsubay atamaları Sahil Güvenlik Komutanlığının 
görüşü de alınmak suretiyle Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu ile Atama ve Yer Değiştirme Yönetme
liği esaslarına göre yapılır. 

Sivil memur atamaları ve işçilerin işe alınması Devlet Personel Kanunu ile İş Kanunu ve bu konularda 
mevcut yönetmelik esaslarına göre Sahil Güvenlik Komutanlığınca yapılır^ 

Yer Değiştirme : 

MADDE 11. — Sahil Güvenlik Komutanlığında görevli subay, astsubay erbaşlar ile erlerin hizmet ve sağ
lık gereklerinden dolayı görev ve hizmet yerlerinin değiştirilmesi, bu komutanlığın teklifi üzerine Deniz Kuv
vetleri Komutanlığı tarafından, sivil memur ve işçilerin yer değiştirmeleri ise Sahil Güvenlik Komutanlığı ta
rafından yapılır. 

İKİNCİ BÖLÜM 

BİRİNCİ KISIM 

Yükümlülük ve Görev İlişkileri 

Yükümlülük : 

MADDE 12. — Sahil Güvenlik Komutanlığı görevlerini, İçişleri Bakanlığına bağlı olarak kendi emir ve 
komuta bağlantısı içerisinde yapar, 

Görev İlişkileri : 

MADDE 13. — Sahil Güvenik Komultanlığıımn İçişleri Balbanıhğı dışındaki ıbakanliklar, mülkî ve adllî ma-
baımlar ve diğer ilgili kuruluşlar arasındaki gönev lilliışMlıem, karşülılklı işbirliği ve koordinasyon esaslarına daya
nır, 

MiHî Güveni!^ Konseyi (S. Sayısı •: 433) 
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Askerî ve İdarî Yardım : 

MADDE 14. — SaM Güvenlik Komutanlığı birilikleri, görevlerimi yaparken, askerî ve idarî yardım ge
rektiğimde' durumu en yakın askerî ve mülkî makamlara bildirirler, kendilerime yetüei ve olanaküaır ölçüşümde 
gerekti yardım yapılır. 

Eğitim ve Tatbikatlara Katılma : 

MADDE 15. — Sahil Güvenlik Komutanlıiğı aslî görevlerini aksatmaksızın Deniz Kuvvetleri Komutan
lığınca planlanan eğitim ye tatbikatlara katılır. 

İKtNCt KISIM 

Bütçe ve İhtiyaçların Sağlanması 

Bütçe : 

MADDE 16. — Sahil Güvenlik Komutanlığının bütçesi, içişleri Bakanlığımın bümyesiınde, ancak Bakan
lık bütçesinden ayrı olarak düzenlenir. 

Silah, Cephane, Araç, Gereç ve Teçhizat Sağlanması : 

MADDE 17. — Sahil Güvenlik Komutanlığının silah ve cephanesi İle araç, gereç ve 'teçhizatı Deniz Kuv
vetleri Komutanlığı ile birlikte hazırlanacak ve İçişleri Bakanlığınca onaylanacak 'bir plana göre, keıudi bütçe
sinden; Savaşta ve olağanüstü halterde Deniz Kuvvetleri Komuıtanlığı emrine giren birliklerin tüm ihtiyaçla
rı ise Milî Savunma Bakanlığı bütçesinden sağlanır. 

ÜÇÜNCÜ KISIM 

Özlük İşleri 

Özlük İşleri : 

MADDE 18. — Sahil Güvenlik Komutanlıiğunda görevli amiral, subay, astsubay, sivil memur ve üşçier, 
özlük haklan bakımından, kendi özel kanunlarına (tabidir., 

Erbaş ve erlerin harçlıkları, /Deniz Kuvvetleri Komutartlığındaki emsallerine verilen miktarlar üzerinden 
ve aynı hükümlere göre ödenir. 

Özel hallerde diğer kuvvet, Jandarma Genel Komutanlığı ve kuruluşlardaki emsaline yapılan nakdî ve ay
nî ödemeler aynı şartlar altında ve ayını hükümlere tabi olarak, Sahil Güvenlik KömuıtanJIığı personelline de 
uygulanır. 

Bu komutanlık emrinde hizmet yapan tüm personel sosyal hizmetlerden, Türk Silahlı Kuvvetlerimde uy
gulanan hükümlere göre yararlanırlar. 

İaşe : 

MADDE 1.9. — Salhlil Güvenlik Komutanlığı 'yüzer/uçar birlik personellinin iaşesinde, Deniz Kuvvetleri 
Komutanlığının benzer birliklerimde uygulanan yasal 'hükümler esas aüınır. 

Sicil Üstleri : 

MADDE 20. — Sahil Güvenlik Komutanının birinci sicil üstü, Deniz Kuvvetleri Komutanıdır. 
Komutanlığın diğer kadrolarında görevli personelin sicil işlemleri Türk Silahlı Kuvvetülerindekli esaslara 

göre yürütülür. 

Millî Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 433) 
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Ödül ve Tazminatlar : 

MADDE 21. — Sa/hil Güvenlik Komutanlığı personelinin; salhil ve fcaraisularıırnıızm korunması, güvendiği
nin sağlanımaısı ve ıdenliz yolu ile yapılan kaçakçıiğm men, ıtakip ve tahkiki hlizmötUeıııinli fülıen icra ©derken 
veya bu tür görevleri sona ermiş olsa bile evvelce ifa ettikleri hizmet nedeniyle derhal veya bu yüzden ma
ruz kaldıkları yaralanma, sakatlanma yahut ölmeleri halinde, haklarında 3.11,1980 tarih ve 2330 sayılı Nak
dî Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun ile 8/2832 sayılı Kararnameye ekli yönetmelik hüküm
leri uygulanır. 

Ayrıca bu komutanlık personeli 10.6.1930 tarih ve 1706 sayılı Jandarma Kanununa 1 1 . 5 . 1959 tarih ve 
7268 sayılı Kanunla eklenen hükümlerdeki şartların tahakkuku halinde burada belirtilen ödüllere de hak ka
zanırlar. 

Eğitim ve Öğretim : 

MADDE 22. — Sahil Güvenlik Komutanlığında görev alan subay, astsubay, erbaş ve erlerin askerî öğ
retim ve eğitimleri Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca, hizmetin gerektirdiği özel eğitimleri İçişleri Bakanlığın
ca sağlanır. 

DÖRDÜNCÜ KISIM 

Yargılama 

Yargılama : 

MADDE 23. — Sahil Güvenlik Komutanlığında görevli personel işledikleri askerî suçlar ile disiplin suçla
rı bakımından askerî yargıya tabidirler. 

Birlik komutanlarının, adlî görevlere ilişkin suçları için, haklarında hâkimlerin görevlerinden dolayı tabi 
oldukları yargılama usulleri uygulanır. 

BEŞlNCt KISIM 

Yönetmelikler 

Görev, Yetki ve Sorumluluklara İlişkin Yönetmelik : 

MADDE 24. — Sahil Güvenlik Komutanlığının kuruluşu, bu kanunda belirtilen görevlerinin yapılması, 
işbirliği ve koordinasyon, yetkilerin kullanılması, eğitim ve ilgili diğer konular bu kanunun yürürlüğe girme
sini izleyen en geç 6 ay içinde, Genelkurmay Başkanlığının görüşü alınarak, Millî Savunma ve İçişleri Bakan
lıklarınca birlikte çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir. 

Lojistik ve Teknik Hizmetlerle İlgili Yönetmelik : 

MADDE 25. — Sahil Güvenlik Komutanlığının, Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca lojistik yönden des
teklenmesine, silah, cephane, araç, gereç ve teçhizatı ile sefer stoklarının sağlanmasına, bakım ve onarımları
na ilişkin esasları ile bu konudaki diğer hususlar bu kanunun yürürlüğe girmesini izleyen en geç 6 ay içinde, 
Genelkurmay Başkanlığının görüşleri alınarak, Millî Savunma ve İçişleri Bakanlıklarınca birlikte çıkarıla
cak yönetmelikte gösterilir. 

MillS Güvenlik' Konseyi (S. Sayısı :• 433) 
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ALTINCI KISIM 

Kaldırılan Hükümler 

Kaldırılan Hükümler : 

MADDE 26. — 16.7.1956 tarih ve 6815 sayılı Sınır, Kıyı ve Karaisuilarıını'zın Muhafaza ve Elmniyeiti ve 
Kaçakçılığım Men ve Takibi İşlerinin Dahiliye Vekaletine devri hakkındaki Kanunun ve diğer kanunların bu 
Kanuna aykırı hükümleri yürürlükten kaldırılmıştır. 

YEDİNCİ KISIM 

Geçici Hükümler 

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

Bu geçici süre içerisinde Sahil Güvenlik Komuitanlığı bütçesi Jandarma Gendi Komutanlığının bütçesi içe
risinde ayrı bir program olarak düzenlenir. 

Sahil Güvenlik Komutanınım birinci sicil üstü Jandarma Genel Komutanıdır. 

GEÇİCİ MADDE 2. — 1985 yılına kadar Jandarma Genel Komutanlığına bağü olarak görev yapacak olan 
Sahil Güvenlik Komutanlığına; Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu esaslarına göre bir Amiral atanır. 

GEÇİCİ MADDE 3. — Bu Kanundaki görevleri yerine getirebilecek bir deniz güvenlik kuvvetinin oluştu
rulması için ilk kuruluşta gerekli görülen personel, silah, cephane, araç, gereç ve teçhizat ihfciyacı Deniz Kuv
vetleri Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı ile birlikte saptanıp Genelkurmay Başkanlığının görüşü 
atonarak, Millî Savunma ve İçişleri Bakanlıklarının onayı üzerine bir plana göre sağlanır. 

GEÇİCİ MADDE 4. — Jandarma Genel Komutanlığına bağlı olarak 16.7.1956 tarih ve 6815 sayılı Sınır, 
Kıyı ve Karasularımızın Muhafaza ve Emniyeti ve Kaçakçılığın Men ve Takilbi Hakkındaki Kanun ile kurul
muş 'bulunan deniz birlikleri, bütün silah, cephane, araç, gereç ve teçhizatı ile; tesis, tersane ve atölyeleri de sivil 
memur ve işçileriyle birlikte Sahil Güvenlik Komutanlığına devredilir. 

Devir işleri, İçişleri Bakanlığının (koordinatörlüğünde Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Jandarma Genel Ko
mutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı temsilcilerinin katılacağı bir kurul aracılığı ile 1985 yılına kadar tamam
lanır. 

GEÇİCİ MADDE 5. — Sahil Güvenlik Komutanlığı için gerekli personel yetiştirilinceye kadar, 14.7.1965 
tarih ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 4 üncü maddesinde belirtilen esaslara göre, sözleşmeli 
personel Çalıştırılabilir. 

5.11:1980 tarih ve 2333 sayılı Sürekli Kamu Görevlerinde Sözleşmldli Personel Çalıştırılması Hakkındaki Ka
nuna göre görevlendirilecek sözleşmeli personel için 1 No. lu cetvelde gösterilen kadrolar Genelkurmay Baş
kanlığının tasvibi alınarak kullanılır. 

GEÇİCİ MADDE 6. — Sahil Güvenlik Komutanlığı, Haberleşme araçları tamamlanıncaya kadar Jandarma 
Genel Komutanlığının, Deniz Kuvvetleri Komutanlığının, Ulaştırma Bakanlığının ve Emniyet Genel Müdür
lüğünün tüm haberleşme araçlarından yararlanır. 

GEÇİCİ MADDE 7. — Sahi! Güvenlik Komutanlığı; geçici 2 nci maddede belirtilen Komutan ile geçici 3 ün
cü maddede gerekli görülen askerî personelin atanmasını müteakip, en geç 3 ay içinde, bu kanunda yazılı görev
leri yapmaya başlar. 

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

Millî Güvenlik' Konseyi (S. Sayısı : 433) 
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SEKİZİNCİ (BÖLÜM 
Yürürlük ve Yürütme 

Yürürlük : 

MADDE 27. — Bu Kanun yayımı talihinde yürürlüğe girer. t 

Yürütme : 

MADDE 28. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

HÜKÜMETİN KABUL ETTİĞİ METNE BAĞLI CETVEL 

Unvanı 

Uzman 
Uzman 
Uzman 

I Nolu Cetvel 
Kadro Cetivelil 

Derecesi 

l1 

2 
3 

Adedi 

10 
no 
5 

5.4.1982 
B. Ulusu 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

Z. Baykara 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

T. Özal 
Devlet Bakanı 

Prof. Dr. î. öztrak 
Devlet Bakanı 
M. Özgünes 

Devlet Bakanı 
Prof. Dr. M. N. Özdaş 

Adalet Bakanı 
C. Menteş 

Millî Savunma iBalkanı 
Ü. H. Boyutken 

İçişleri Bakanı 
S. Çetiner 

Dışişleri Bakam 
/. Türkmen 

M'aıMye Bakanı 
K. Erdem 

Millî Eğitim Bakanı 
H. Sağlam 

Bayındırlık Bakam 
Dr. T._ önalp 

Ticaret Bakanı V. 
K. Erdem 

Sağlık ve Sosyal Yrd. Bakanı Gümrük ve Tekel Bakanı 
Prof. Dr. K. Kılıçturgay Prof. Dr. A. Bozer 

Ulaştırma Bakam 
Prof. Dr. M. Aysan 

Tarım ve Onman Bakanı 
Prof. Dr. S. Özbek 

Çalışma Bakanı 
Prof. Dr. T, Esener 

Sanayi ve Tek. 'Bakanı Enerji ve TaJbiî Kay. Bakam V. 
M. Turgut M. Turgut 

Küütür ve Turizm Bakanı İmar ve İskân Bakanı Köy İşleri ve Kioop. Bak. Gençlik ve Spor Bakam 
1. Evliyaoğlu Dr. Ş, Tüten M. R. Güney ' V. Özgül 

Sosyal Güvenlik Bakam 
S. Side 
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DANIŞMA MECLİSİNİN KABUL ETTİĞİ METİN 

Sahil Güvenlik Komutanlığı Kanun Tasarısı 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Genel Hükümler 

BİRİNCİ KISIM 

Amaç ve Kapsam 

Amaç : 

MADDE 1. — Bu Kanunun amacı; İçişleri Bakanlığına bağlı silahlı ve askerî genel bir güvenlik kuvveti 
niteliğinde Sahil Güvenlik Komutanlığı kurulması suretiyle, sahil ve karasularımızın korunması, güvenliğinin 
sağlanması, ulusal ve uluslararası hukuk kuralları gereğince hükümranlık haklarına sahip olduğumuz deniz
lerde, bu hak ve yetkilerin kullanılması, deniz yolu ile yapılan kaçakçılığın önlenmesi, izlenmesi, kovuşturul
ması ve bu kanunda yazılı görevlerin yerine getirilmesinin sağlanmasıdır. 

Kapsam : 

MADDE 2. — Bu Kanun, Sahil Güvenlik Komutanlığının, iç sularımız olan Marmara Denizi, istanbul ve 
Çanakkale Boğazları ile liman, sahil, körfez ve karasularımızda, ulusal ve uluslararası hukuk kuralları gereğince 
hükümranlık haklarına sahip olduğumuz denizlerdeki görevlerini ve teşkilat, personel ve lojistik ile ilgili hu
susları kapsar. 

Gümrük teşkilatı bulunan limanlarda Gümrük ve Tekel Bakanlığının yetkileri saklıdır. 

İKİNCİ KISIM 

Kuruluş, Bağlılık, Görev Alanları ve Yerleşme Yerleri 

Kuruluş ve Bağlılık : 

MADDE 3. — Bu Kanunda belirtilen görev ve hizmetleri yapmak üzere Sahil Güvenlik Komutanlığı ku
rulur. Sahil Güvenlik Komutanlığı görev ve hizmet bakımından İçişleri Bakanlığına bağlıdır. 

Savaş Halinde ve Olağanüstü Durumlarda Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Emrine Ginme : 

MADDE 4. — Sahil Güvenlik Komutanlığı : 
a) Savaş halinde tümü ile doğrudan doğruya Deniz Kuvvetleri Komutanlığı emrine, 
b) Olağanüstü durumlarda, Genelkurmay Başkanının isteği üzerine, bir kısmı ya da tümü ile Deniz Kuv

vetleri Komutanlığı harekât komutasına veya emrine, 
Girer. 
Bu takdirde Sahil Güvenlik Komutanlığına bu Kanunla verilen, görevlerin yerine getirilmesi sorumluluğu 

da bir kesimi ya da tümü ile Deniz Kuvvetleri Komutanlığına geçer. 

Millî Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 433) 
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MİLLÎ SAVUNMA KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 

Sahil Güvenlik Komutanlığı Kanunu Tasarısı 

BtRİNCt BÖLÜM 

Genel Hükümler 

Amaç 

MADDE 1. — Bu Kanunun amacı, bütün sahillerimiz, karasularımız ile iç sularımız olan Marmara De
nizi, İstanbul ve Çanakkale Boğazları, liman ve körfezfezlerimizin korunması, güvenliğinin sağlanması, ulu
sal ve uluslararası hukuk kuralları uyarınca hükümranlık haklarına sahip olduğumuz denizlerde, bu hak ve 
yetkilerin Deniz Kuvvetleri Komutanlığının genel sorumluluğu dışında kalanlarının kullanılması, deniz yolu ile 
yapılan kaçakçılığın önlenmesi, izlenmesi ve suçlular hakkında gerekli işlemlerin yapılması ile ilgili esas ve 
yöntemleri düzenlemektir. 

Kuruluş ve Bağlılık 

MADDE 2. — Bu Kanunda belirtilen görev ve hizmetleri yapmak üzere silahlı bir güvenlik kuvveti olan 
Sahil Güvenlik Komutanlığı kurulmuştur. 

Bu Komutanlık, Türk Silahlı Kuvvetleri kadro ve kuruluşu içerisinde olup, barışta görev ve hizmet yö
nünden İçişleri Bakanlığına bağlıdır. 

Sahil Güvenlik Komutanlığı: 
a) Olağanüstü durumlarda Genelkurmay Başkanının isteği üzerine, bir kısmı ya da tümü ile Deniz Kuv

vetleri Komutanlığı harekât komutasına veya emrine, 
b) Savaş halinde tümü ile doğrudan doğruya Deniz Kuvvetleri Komutanlığı emrine, 
Girer. 
Bu hallerde Sahil Güvenlik Komutanlığına verilen görevlerin yerine getirilmesi sorumluluğu da bir kısmı 

ya da tümü ile Deniz Kuvvetleri Komutanlığına geçer. 
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Görev Alanları ve Yerleşme Yerleri ; 

MADDE 5. — Sahil Güvenlik Komutanlığının görev alanları, üsleri ve yerleşme yerleri Genelkurmay 
Başkanlığının görüşü alınarak İçişleri Bakanlığınca belirlenir. 

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

ÜÇÜNCÜ KISIM 

Görev ve Yetkiler 

Görevler : 

(MADDE '6. — Sahil Güvenlik Komutanlığının görevleri şunlardır *. 
A) 1. Deniz yoluyla yapılan ve kanunların kaçakçılık olarak nitelediği tüm eylemleri, 
<2. Liman sınırları dışında; 
a) 19.4.19126 tarih ve 815 sayılı Kabotaj Kanununa veya bu kanunu değiştiren kanunlara aykırı eylem

leri, 
b) 9.4.19317 tarih ve 32İ22 sayılı Telsiz Kanununa aykırı eylemleri, 
c) 10.6.1946 tarih ve 4922 sayılı Denizde Can ve Mal Koruma Hakkında Kanun ile can ve mal güven

liğine ilişkin uluslararası anlaşmalarla sözleşmelere aykırı eylemleri, 
d) 24.4.1930 tarih ve 1593 sayılı Umumî Hıfzısıhha Kanununa aykırı eylemleri, 
e) 3.5.1928 tarih ve 1234 sayılı Hayvanların Sağlık Zabıtası Hakkında Kanuna aykırı eylemleri, 
f) 15.5.1957 tarih ve 6968 sayılı Ziraî Mücadele ve Ziraî karantina Kanununa aykırı eylemleri, 
g) 22.3.1971 tarih ve 1380 sayılı Su Ürünleri Kanununa aykırı eylemleri, 
h) Deniz ve hava araçları ile denizlerdeki tesislerden yapılacak her türlü kirletmeleri, 
1) İSeyir güvenliği ile demirleme, bağlama, avlanma, avlanma, dalgıçlık ve turizmle ilgili hükümlere 

aykırı eylemleri, 

i) 15.7.1950 tarih ve 5682 sayılı Pasaport Kanunu ile 15.7.1950 tarih ve 5683 sayılı Yabancıların Tür
kiye'de İkamet ve Seyahatleri Hakkında Kanuna aykırı eylemleri, 

3. 25.4;1973 tarih ve 1710 sayılı Eski Eserler Kanununa veya bu kanunu değiştiren kanunlara aykırı 
eylemleri, 

4. 118.12.1981 tarih ve 2565 sayılı Askerî Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanununa aykırı ey
lemleri, 

Özel kanunlarındaki hükümlere göre, önlemek, izlemek, suçluları yakalamak ve işlenen suçlar hakkında 
gerekli işlemleri yapmak, suçluları ve suç vasıtalarını yetkili makamlara teslim etmek, 

Bu konularda özel kanunlara göre görevli ve yetkili kılınmış makamların görev ve yetkileri saklıdır. 

IB) Deniz ve Kıyılarda Görülecek Başıboş Mayın, Patlayıcı Madde ve Şüpheli Cisimlerin Yok Edilme
leri Hakkında 17.5.1948 tarih ve 5202 sayılı Kanunun uygulanmasında gerekli koruma tedbirlerini alarak 
ilgililere haber vermek; 

C) Deniz seyir yardımcılarının, ilgili hükümlere göre çalışma durumlarını, yetkili kuruluşlarca konulan 
deniz engelleri ile batık işaretlerinin sürekliliğini izlemek, kontrol etmek, görülen aksaklık ve noksanlıkları 
ilgililere bildirmek; 

D) Uluslararası Denizde Arama ve Kurtarma sözleşmesinin öngördüğü düzeyde arama ve kurtarma 
(jSAR) görevlerini icra etmek; 

E) Karasularımıza giren mültecileri silah, mühimmat ve sair harp vasıtalarından arıtmak ve bu mülteci
ler ile onların nezdindeki silah, mühimmat vesair harp Vasıtalarını ilgililere teslim etmek; 

(F) Yukarda belirlenen haller dışında ve görev alanları içinde genel güvenlik kuvvetlerince takibi gerekli 
suçlarla karada başlayıp denizde devam eden suçların izlenmesinde ve suçluların yakalanmasında diğer gü-
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Görev Alanları ve Yerleşme Yerleri 

MADDE 3. — Sahil Güvenlik Komutanlığının görev alanları, üstleri, yerleşme yerleri Genelkurmay Baş
kanlığının görüşü alınarak tçişleri Bakanlığınca belirlenir. 

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

Görevler 

MADDE 4. — Sahil Güvenlik Komutanlığının görevleri şunlardır : 
A) Sahil ve karasularımızı korumak, güvenliğini sağlamak, ulusal ve uluslararası hukuk kuralları uya

rınca hükümranlık haklarına sahip olduğumuz denizlerde bu hak ve yetkileri kullanmak. 
B) 1. Deniz yolu ile yapılan her türlü kaçakçılık eylemlerini, 

2. 25.4.1973 tarih ve 1710 sayılı Eski Eserler Kanununa aykırı eylemleri, 
3. 18.12.1981 tarih ve 2565 sayılı Askerî Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanununa aykırı eylemleri, 
önlemek, izlemek, sanıkları (suçluları) yakalamak, gerekli işlemleri yapmak, yakalanan kişi ve suç vasıtala

rını yetkili makamlara teslim etmek. 
C) Liman sınırları dışında : 
1. 19.4.1926 tarih ve 815 sayılı Türkiye Sahillerinde Nakliyatı Bahriye (Kabotaj) ve Limanlarda Karasu

ları Dahilinde İcraî Sanat ve Ticaret Hakkında Kanuna, 
2. 9.4.1937 tarih ve 3222 sayılı Telsiz Kanununa, 

3. 10.6.1946 tarih ve 4922 sayılı Deniz Can ve Mal Koruma Hakkında Kanuna, 
4. 24.4.1939 tarih ve 1593 sayılı Umumî Hıfzıssıhha Kanununa, 
5. 3.5.1928 tarih ve 1234 sayılı Hayvanların Sağlık Zabıtası Hakkında Kanuna, 
6. 15.5.1957 tarih ve 6968 sayılı Ziraî Mücadele ve Ziraî Karantina Kanununa, 
7. 22.3.1971 tarih ve 1380 sayılı Su Ürünleri Kanununa, 
8. 15.7.1950 tarih ve 5682 sayılı Pasaport Kanununa, 
9. 15.7.1950 tarih ve 5683 sayılı Yabancıların Türkiye'de İkamet ve Seyahatleri Hakkında Kanuna, 
10. 6.11.1981 tarih ve 2548 sayılı Gemi Sağlık Resmi Kanununa, 
11. 12.3.1982 tarih ve 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanununa, 
12. Seyir güvenliği ile demirleme, bağlama, avlanma, dalgıçlık ve bayrak çekme ile ilgili hükümlere, 
13. Deniz ve hava araçları ile denizlerdeki tesislerden yapılacak her türlü kirletmelerle ilgili hükümlere, 
14. Yukarıda belirtilen konulara ilişkin uluslararası andlaşmalara ve sözleşmelere, 
Aykırı eylemleri önlemek, izlemek, sanıkları (suçluları) yakalamak, gerekli işlemleri yapmak, yakalanan 

kişi ve suç vasıtalarım yetkili makamlara teslim etmek. 

D) Deniz ve Kıyılarda Görülecek Başıboş Mayın Patlayıcı Madde ve Şüpheli Cisimlerin Yokedilmeleri 
Hakkında 17.5.1948 tarih ve 5202 sayılı Kanunun uygulanmasında gerekli koruma tedbirlerini alarak ilgililere 
haber vermek. 

E) Deniz seyir yardımcılarının ilgili hükümlere göre çalışma durumlarını, yetkili kuruluşlarca konulan de
niz engelleri ile batık işaretlerinin sürekliliğini izlemek, kontrol etmek, görülen aksaklık ve noksanlıkları ilgili
lere bildirmek. 

F) Uluslararası Denizde Arama ve Kurtarma Sözleşmesinin öngördüğü düzeyde arama ve kurtarma gö
revlerini icra etmek. 

G) Karasularımıza giren mültecileri silah, mühimmat vesair harp vasıtalarından arıtmak ve bu mülteciler 
ile onların nezdindeki silah, mühimmat vesair harp vasıtalarını ilgililere teslim etmek. 
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venlik kuvvetelerine yardım etmek, gerektiğinde bu suçlara el koymak ve suçluları yakalayıp yetkili makam
lara teslim etmek. 

G) Sahil Güvenlik Komutanlığının görevleri ile İlgili konularda valiliklerin intikal ettirecekleri ihbar 
ve şikâyetleri değerlendirerek sonuçtan bilgi vermek, 

H) Sahil güvenliği ve kaçakçılık olayları hakkında ilgili valiliğe gerekli bilgiyi Vermek. 

Yetkiler 

MADDE 7. — Sahil Güvenlik Komutanlığı mensupları, kendilerine bu kanun ile verilen görevlerin yapıl
masında : 

a) Diğer kanunların güvenlik kuvvetlerine tanıdığı bütün hak ve yetkilere sahiptirler; 
b) Liman sınırları dışında Türkiye Cumhuriyeti Mahkemelerinin yargı yetkisine tabi gemi ve tekne

lerde işlenen suçlara, ilgili kanun hükümlerine göre el koyarlar; 
c) Suçun denizde başlayıp karada devam etmesi ya da suçluların karaya geçmesi hallerinde, yetkili 

güvenlik kuvveti olaya el koyuncaya kadar, suç delillerinin kaybolmasını ve suçluların kaçmasını önle
mek amacıyla yetkilerini karada da sürdürürler. Durum en kısa sürede gerekli imkânlar kullanılarak ma
hallî mülkî amire bildirilir. i 

DÖRDÜNCÜ KISIM 

Kadro, Kaynak, Atama ve Yer Değişltkme 

Kadro 

MADDE 8. — Sahil Güvenlik Komutanlığının' personel kadroları, bu kanunda öngörülen hizmet gerek
lerine ve Türk Silahlı Kuvvetlerinde uygulanan prensiplere göre, bu Komutanlık ile Demiz Kuvvetleri Ko* 
mutanlığınca müştereken hazırlanarak Genelkurmay Başkanlığı ve İçişleri Bakanlığının uygun görme'siyle 
saptanır,] Sah! Güvenlik Komutanlığının kadroları 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 
41 ve 49 uncu maddelerinde gösterilen Deniz Kuvvetleri Komutanlığı kadro oran ve miktarlarına ilave edi
lir. 

Kaynak 

MADDE 9. — Sahil Güvenlik Komutanlığının 8 inci maddede belirlenen kuralara göre saptanan kadro
larında görev yapacak olan amiral, sulbay, astsubay, erbaş ve esrler Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafın
dan, sivil memur ve işçiler Sahil Güvenlik Komutanlığınca karşılanır,. 

Atamalar 

MADDE 10. — Sahil Güvenlik Komutanlığına bir Amiral komutan olarak atanır. Bu atama Deniz Kuv
vetleri Komutanının lüzum göstermesi, Genelkurmay Başkanının teklifi, İçişleri Bakanının inhası üzerine 
Başbakanın imzalayacağı ve Devlet Başkanının onaylayacağı müşterek kararname dle yapılır. 

Bu komutanlığın diğer kadrolardaki amiral subay ve astsubay atamaları Sahil Güvenlik Komutanlığının 
görüşü de alınmak suretiyle Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu ile Atama ve Yer Değiştirme Yönet
meliği esaslarına göre yapılır. 

Sivil memur atamaları ve işçilerin işe alınması Devlet Memurları Kanunu ile İş Kanunu ve bu konularda 
mevcut yönetmelik esaslarına göre Sahil Güvenlik Komutanlığınca yapılır^ 
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H) Görev alanları içinde genel güvenlik kuvvetlerince takibi gerekli suçlarla, karada başlayıp denizde devam 
eden yukarıda belirtilen suçlar dışındaki suçların izlenmesinde ve suçluların yakalanmasında güvenlik kuvveti 
olarak diğer güvenlik kuvvetlerine yardım etmek, gerektiğinde bu suçlara elkoymak ve suçluları yakalatıp 
yetkili makamlara teslim etmek. 

Gümrük teşkilatı bulunan limanlarda Gümrük ve Tekel Bakanlığının görev ve yetkileri ile Sahil Güvenlik 
Komutanlığının bu maddede belirtilen görev ve yetkilerine girmeyen konularda özel kanunlara göre görevli ve 
yetkili kılınmış diğer makamların görev ve yetkileri devam eder. 

Yetkiler 
MADDE 5. — Sahil Güvenlik Komutanlığı mensupları kendilerine bu Kanun ile verilen görevlerin yapılma

sında; kanunların diğer güvenlik kuvvetlerine tanıdığı bütün hak ve yetkilere sahiptirler. 
Liman sınırları dışında Türk Kanunlarına göre cezalandırılması gereken eylemlere, ilgili kanun ve uluslar

arası andlaşmalar hükümlerine göre elkoyarlar. 
Suçun denizde başlayıp karada devam etmesi ya da suçluların karaya geçmesi hallerinde, yetkili güvenlik 

kuvveti olaya elkoyuncaya kadar suç delillerinin kaybolmasını ve suçluların kaçmasını önlemek amacıyla yet
kilerini karada da sürdürürler. Durum, en kısa sürede gerekli imkânlar kullanılarak mahallî mülkî amire bil
dirilir. 

İKİNCİ BÖLÜM 

Kadro, Kaynak, Atanmalar ve Yer Değiştirme 

Kadro 

MADDE 6. — Sahil Güvenlik Komutanlığının personel kadroları, bu Kanunda öngörülen hizmet gerek
lerine ve Türk Silahlı Kuvvetlerinde uygulanan esaslara göre, bu Komutanlık ile Deniz Kuvvetleri Komutanlı
ğınca müştereken hazırlanır ve İçişleri Bakanlığının görüşü alınarak Genelkurmay Başkanlığınca tespit olu
nur. Bu kadrolarda gösterilmek üzere bir tümamiral ile bir tuğamiral kadrosu 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvet
leri Personel Kanununun 49 uncu maddesinde yeralan Deniz Kuvvetleri Komutanlığının rütbe kontenjanlarına 
eklenir. 

Kaynak 

MADDE 7. — Sahil Güvenlik Komutanlığı kadrolarında görev yapacak olan amiral, subay ve astsubaylar 
ile erbaş ve erler Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca karşılanır. 

Atanmalar 

MADDE 8. — Sahil Güvenlik Komutanlığına tümamiral rütbesinde bir komutan atanır. Bu atanma Deniz 
Kuvvetleri Komutanının lüzum göstermesi, Genelkurmay Başkanının teklifi, İçişleri Bakanının inhası üzerine 
Başbakanın imzalayacağı ve Devlet Başkanının onaylayacağı kararname ile yapılır. 

Bu komutanlığın kadrolarındaki tuğamiral, subay ve astsubayların atanmaları, Sahil Güvenlik Komutanlığı
nın görüşü de alınmak suretiyle, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel, Kanunu hükümlerine göre yapılır. 

Sivil memur atanmaları ile işçilerin işe alınmaları genel hükümlere göre Sahil Güvenlik Komutanlığınca 
yapılır. 
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Yer Değiştirme : 

MADDE 11. — Salhıil Güvenlik Komutanlığında görevli subay, astsubay ve «iribaşlar ile erlerin hizmet 
veya sağlıık nedenlerinden dolayı görev ve hizmet yerlerinin değiştirilmesi, bu komutanlığın teklifi üzerine 
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından, sivil memur ve işçilerin yer değiştirmderi Sahil Güvenlik Komu
tanlığı tarafından yapılır. 

İKÎNOÎ IBÖLÜM 

Yükümlülük, Bütçe, Özlük işleri, Yangılamıa ve Yönetmelikler 

BİRİNCİ KISIM 

Yükümlülük ve Görev îlişkileri 

Yükümlülük : 

MADDE 12. — Salhıil Güvenlik Komutanlığı görevlerini, İçişleri Bakanlığına bağlı ve 211 sayılı Türk 
Silahlı Kuvvetler Içhizmet Kanununa ta!bi olarak kendi emir ve komuta (bağlantısı içerisinde yapar, 

Görev İlişkileri : 

ıMADDE 13. — Sahil Güvenlik Komutanlığının İçişleri Bakanlığı dışındaki "bakanlıklar, mülkî ve adlî 
makamlar ve diğer ilgili 'kuruluşlar ile görev ilişkileri, karşılıklı işbirliği ve koordinasyon esaslarına dayanır. 

Askerî ve idari Yardım : 

MADDE 14. — Sahil Güvenlik Komutanlığı b'riikleri, görevlerini yaparken, askerî ve idarî yardım ge
rektiğinde durumu en ya'kın askerî ve mülkî makamlara bildirirler, kendilerine yetki ve olanaklar ölçüsünde 
gerekli yardım yapılır. 

Eğitim ve Tatbikatlara Katılma : 

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

İKİNCİ KISIM 

Bütçe ve İhtiyaçların Sağlanması 

Bütçe : 

(MADDE 16. — Sahil Güvenlik Komutanlığının bütçesi, içişleri Bakanlığının bünyesinde ve Bakanlık büt
çesinden ayrı olarak düzenlenir. 

Silah, Cephane, Araç, Gereç ve Teçhizat Sağlanması : 

MADDE 17. — Sahil Güvenlik Komutanlığının silah ve cephanesi ile, araç, gereç ve teçhizatı Deniz 
Kuvvetleri Komutanlığı ile birlikte hazırlanacak ve içişleri Bakanlığınca onaylanacak bir plana göre, kendi 
bütçesinden; 4 üncü maddede yazılı durumlarda Deniz Kuvvetleri Komutanlığı emrine giren birliklerin tüm 
ihtiyaçları Millî Savunma Bakanlığı bütçesinden sağlanır. 
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Yer Değiştirme 

MADDE 9. — Sahil Güvenlik Komutanlığında görevli subay, astsubay ve erbaş ile erlerin hizmet gerek
leri veya sağlık ve diğer nedenlerle görev ve hizmet yerlerinin değiştirilmesi, bu Komutanlığın teklifi üzerine 
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, sivil personelin yer değiştirmeleri Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından yapı
lır. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Emir Komuta Bağlantısı, Görev ilişkileri, Askerî ve idarî Yardım ile Eğitim ve Tatbikatlara Katılma 

Emir Komuta Bağlantısı 

MADDE 10. — Sahil Güvenlik Komutanlığı personeli, görevlerini İçişleri Bakanlığına bağlı ve 211 sayılı 
Türk Silahlı Kuvvetleri tçhizmet Kanununa tabi olarak kendi emir ve komuta bağlantısı içerisinde yapar. 

Görev İlişkileri 

MADDE 11. — Sahil Güvenlik Komutanlığı bu Kanunla öngörülen görevlerini, gerektiğinde ilgili Bakan
lıklar, mülkî, adlî makamlar ile diğer güvenlik kuvvetleri ve ilgili kuruluşlarla işbirliği, karşılıklı yardım ve koor
dinasyon yapmak suretiyle yerine getirir. 

Askerî ve İdarî Yardım 

MADDE 12. — Sahil Güvenlik Komutanlığı birlikleri, görevlerini yaptıkları sırada, ortaya çıkan ivedi 
ihtiyaçlarını askerî veya mülkî makamlara bildirirler. Kendilerine yetki ve olanaklar ölçüsünde gerekli yardım 
yapılır. 

Eğitim ve Tatbikatlara Katılma 

MADDE 13. — Sahil Güvenlik Komutanlığı Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca planlanan eğitim ve tatbi
katlara katılır. Bu eğitim ve tatbikatlar planlanırken Sahil Güvenlik Komutanlığının asıl görevlerinin aksatılma
ması gözönünde tutulur. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Bütçe, ihtiyaçların Sağlanması ve özlük Hakları 

Bütçe 

MADDE 14. — Sahil Güvenlik Komutanlığının bütçesi, içişleri Bakanlığı bünyesinde ve Bakanlık bütçe
sinden ayrı olarak düzenlenir. 

Silah, Cephane, Araç ve Gereçlerin Sağlanması 

MADDE 15. — Sahil Güvenlik Komutanlığının Silah ve Cephanesi ile araç ve gereçleri Deniz Kuvvet
leri Komutanlığı standartlarına uygun olarak, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ile birlikte hazırlanacak ve iç
işleri Bakanlığınca onaylanacak bir plana göre kendi bütçesinden sağlanır, 
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Sahil Güvenlik Komutanlığının teşkilatlanması ve teşkilat değişikliklerinde silah, araç ve gereçlerinin te
mini ve yenileştirilmesi için ödeneklerle yapılacak alım, yapım ve hizmetler, 1050 sayılı Muhasebe-i Umumiye 
ve 2490 sayılı Artırma ve Eksiltme ve İhale (kanunları hükümlerine tabi değildir. Bu gayeye yönelik olarak 
yapılacak alım, yapım, onarım ve hizmetlere ait usuller Bakanlar Kurulunca tespit edilir. 

ÜÇÜNCÜ KISIM 

özlük İşleri 

Özlük işleri : 

MADDE 18. — Sahil Güvenlik Komutanlığında görevli amiral, subay, astsulb'ay, sivil memur ve işçiler, 
özlük hakları bakımından, kendi özel kanunlarına tabidir. 

Erbaş ve erlerin harçlıkları, Deniz Kuvvetleri Komu tanlığmdaki emsallerine verilen miktarlar üzerinden 
ve aynı hükümlere göre ödenir. 

Özel hallerde diğer kuvvetler ile, Jandarma Genel Komutanlığı ve kuruluşlardaki emsaline yapılan nakdî 
ve aynî ödemeler, aynı şartlar altında ve aynı hükümlere tabi olarak, sahil Güvenlik Komutanlığının as
kerî personeline de uygulanır. 

İaşe, Giyim, Kuşam, Yakacak : 

MADDE 19. — Sahil Güvenlik Komutanlığı personelinin iaşesi ile yakacak, giyim ve kuşamında, Deniz 
Kuvvetleri Komutanlığının benzer birliklerinde uygulanan mevzuat hükümleri esas alınır. 

Sicil Üstleri : 

MADDE 20. — Sahil Güvenlik Komutanının birinci sicil üstü, Deniz Kuvvetleri Komutanıdır. 
Komutanlığın diğer kadrolarında görevli personelin sicil işlemleri Türk Silahlı Kuvvetlerindeki esaslara 

göre yürütülür. 

Tazminat ve Ödüller : 

MADDE 21. — Sahil Güvenlik Komutanlığı personelinin sahil ve karasularımızla ulusal ve uluslararası 
hukuk kuralları gereğince hükümranlık haklarına sahip olduğumuz denizlerde veya uluslararası sularda güven
liğin sağlanması ve deniz yolu ile yapılan kaçakçılığın men, takip ve tahkiki hizmetlerini fiilen yaparken ve
ya bu tür görevleri sona ermiş olsa bile evvelce yaptıkları hizmet nedeni ile derhal veya bu yüzden maruz 
kaldıkları yaralanma, sakatlanma, yahut ölmeleri halinde, haklarında 3.11.1980 tarih ve 2330 sayıh Nakdî 
Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun Hükümleri uygulanır, 

Ayrıca bu komutanlık personeli 10.6.1930 tarih ve 1706 sayılı Jandarma Kanununa 11.5.1959 tarih ve 
7268 sayılı Kanunla eklenen hükümlerdeki şartların tahakkuku halinde burada belirtilen ödüllere de hak 
kazanırlar, 

Eğitim ve Öğretim : 

MADDE 22. — Sahil Güvenlik Komutanlığında görev alan subay, astsubay, erbaş ve erlerin askerî öğ
retim ve eğitimleri Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca, hizmetin gerektirdiği özel eğitimleri içişleri Bakanlı
ğınca sağlanır. 
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Sahil Güvenlik Komutanlığının silah, araç ve gereçlerinin kendi imkânları dışında kalan bakım, onarım 
ve tadilat hizmetleri öncelikle Millî Savunma Bakanlığının bakım ve onarım tesislerinde yapılır. Bu hizmet be
delleri komutanlık bütçesinden karşılanır. 

Bütçe kanunları ve diğer kanunlarla Millî Savunma Bakanlığı ile Jandarma Genel Komutanlığına tanınan 
gümrük, her türlü vergi, resim, harç ve ardiye ücretlerine ilişkin muafiyet ve istisna hükümleri Sahil Güven
lik Komutanlığı hakkında da uygulanır. 

Özlük Hakları 

MADDE 16. — Sahil Güvenlik Komutanlığında görevli amiral, subay ve astsubaylar ile sivil personel öz
lük hakları yönünden kendi özel kanunlarına tabidir. 

Erbaş ve erlerin harçlıkları ile gündelikleri, Deniz Kuvvetleri Kornutanlığındaki emsaline verilen miktar
lar üzerinden ve aynı hükümlere göre ödenir. 

Jandarma Genel Komutanlığı ve diğer kuruluşlardaki emsalline yapılan nakdî ve aynî ödemeler aynı şart
lar altında ve aynı hükümlere tabi olarak, Sahil Güvenlik Komutanlığı personeline de verilir. 

Sahil Güvenlik Komutanlığında görevli sivil memurlar 22.6.1978 tarih ve 2155 sayılı Kanun hükümle
rinden yararlanırlar. 

İaşe, Giyim ve Yakacak 

MADDE 17. — Deniz Kuvvetleri Komutanlığının benzer birliklerinde uygulanan iaşe, yakacak ve giyi
me ilişkin mevzuat hükümleri Sahil Güvenlik Komutanlığı personeli hakkında da aynen uygulanır. 

BEŞİNCİ BÖLÜM 

Sicil Üstleri, Nakdî Tazminat ve Ödüller, Eğitim ve Öğretim, Yargılama 

Sicil Üstleri 

MADDE 18. — Sahil Güvenlik Komutanının birinci sicil üstü Genelkurmay Başkanıdır. 
Komutanlığın diğer kadrolarında görevli personelin sicil işlemleri Türk Silahlı Kuvvetlerindeki esaslara 

göre yürütülür. 

Nakdî Tazminat ve Ödüller 

MADDE 19. — Sahil Güvenlik Komutanlığı personelinin güvenlik ve asayişin sağlanması ile kaçakçılı
ğın önlenmesi, izlenmesi ve suçlular hakkında gerekli işlemlerin yapılması görevleri sırasında, bu görevlerin
den dolayı ya da görevleri sona ermiş olsa bile yaptıkları hizmet nedeniyle derhal veya bu yüzden maruz 
kaldıkları yaralanma veya hastalık sonucu ölmeleri veya sakat kalmaları halinde haklarında 3.11.1980 tarih ve 
2330 sayılı Nakdî Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun Hükümleri uygulanır. 

Ayrıca bu komutanlık personeli 10.6.1930 tarih ve 1706 sayılı Jandarma Kanununa 11.5.1959 tarih ve 
7268 sayılı Kanunla eklenen hükümlerdeki şartların tahakkuku halinde burada belirtilen ödüllere de hak ka
zanırla^ 

Eğitim ve Öğretim 

MADDE 20. — Sahil Güvenlik Komutanlığında görevli subay, astsubay, erbaş ve erlerin askerî öğretim 
ve eğitimleri Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca, askerî personel ile sivil personelin hizmetin gerektirdiği özel 
eğitimleri İçişleri Bakanlığınca, belirtilen esaslara göre yapılın 

Millî Güvenlik: Konseyi (S. Sayısı : 433) 
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DÖRDÜNCÜ KISIM 

Yargılama 

Yargılama : 

MADDE 23. — Sahil Güvenlik Komutanlığında görevli personel işledikleri askerî suçlar ile disiplin suç
ları bakımından askerî yargıya idarî suçlar bakımından Memurin Muhakematı Hakkında Kanun Hükümleri
ne tabidirler. 

Birlik komutanlarının, adlî görevlere ilişkin suçları için, haklarında hâkimlerin görevlerinden dolayı tabi 
oldukları yargılama usulleri uygulanır. 

BEŞİNCİ KISIM 
Yönetmelikler 

Görev, Yetki ve Sorumluluklara İlişkin Yönetmelik : 

MADDE 24. — Sahil Güvenlik Komutanlığının kuruluşu, bu kanunda belirtilen görevlerinin yapılması, 
işbirliği ve koordinasyon, yetkilerin kullanılması, eğitim ve ilgili diğer konular bu kanunun yürürlüğe girme
sini izleyen en geç 6 ay içinde, Genelkurmay Başkanlığının görüşü alınarak, Millî Savunma ve İçişleri Ba
kanlıklarınca birlikte çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir. 

Lojistik ve Teknik Hizmetlerle İlgili Yönetmelik : 

MADDE 25. — Sahil Güvenlik Komutanlığının, Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca lojistik yönden des
teklenmesine, silah, cephane, araç, gereç ve teçhizatı ile sefer stoklarının sağlanmasına, bakım ve onarımla
rına ilişkin esaslar ile bu konudaki diğer hususlar bu kanunun yürürlüğe girmesini izleyen en geç 6 ay için
de, Genelkurmay Başkanlığının görüşleri alınarak, Millî Savunma ve İçişleri Bakanlıklarınca birlikte çıkarı
lacak yönetmelikle düzenlenir. 

ALTINCI KISIM 

Uygulanmayacak Hükümler 

Uygulanmayacak Hükümler; 

MADDE 26. — Bu Kanunun tatbikinde 16.7.1956 tarih ve 6815 sayılı Sınır, Kıyı ve Karasularımızın 
Mulhafaıza ve Emniyetli ve Kaçakçılığın Men ve Takibi İşlerinin Dahiliye Vekâletine Devri Hakkınıdakî Kanu
nun ve diğer kanunların bu kanuna aykırı hükümleri uygulanmaz. 

MÜH Güvenlik Konseyi (S. Sayısı >: 433) 



- 29 — 

(Millî Savunma Komisyonunun Kabul Ettiği Metle) 

Yargılama 

MADDE 21. — Sahil Güvenlik Komutanlığı personelinin : 
a) Disiplin yolu ile cezalandırılmaları, kendi yetkili amirlerine aittir. 
b) işledikleri disiplin suçlarından dolayı haklarında 477 sayılı Disiplin Mahkemeleri Kuruluşu ve Yar

gılama Usulü Kanunu hükümleri uygulanır. 
c) Askerî suçları ile bunların asker kişiler aleyhine veya askerî mahallerde yahut askerlik hizmet ve gö

revleri ile ilgili olarak işledikleri suçlarından dolayı haklarında 353 sayılı Askerî Mahkemeler Kuruluşu ve 
Yargılama Usulü Kanununa göre işlem yapılır. 

d) Askerî mahaller dışında : 
İdarî hizmet ve görevlerinden doğan veya bu tür hizmet ve görevi yaparken işledikleri suçlardan dolayı 

haklannda Memurin Muhakemat-ı Hakkında Kanun ile 15.5.1930 tarih ve 1609 sayılı Bazı Cürümlerden 
Dolayı Memurlar ve Şerikleri Hakkında Takip ve Muhakeme Usulüne Dair Kanun hükümlerine göre mer
kez memurlarına uygulanan esaslar uyarınca işlem yapılır. 

Adlî hizmet ve görevlerine ilişkin suçlarında doğrudan doğruya Cumhuriyet Savcılığınca takibat yapılır. 
Ancak birlik komutanlarının adlî hizmet ve görevlerine ilişkin suçları nedeniyle haklarında hâkimlerin görev
lerinden dolayı tabi oldukları yargılama usulleri uygulanın 

Ceza ve Yargılama Usulü Kanunu yönünden Sahil Güvenlik Komutanlığının üsleri, yerleşme yerleri, 
yüzer ve uçar birlikleri askerî mahal; her türlü araç, gereç ve silahları askerî araç ve harp malzemesi sayı
lır, 

ALTINCI BÖLÜM 

Çeşitli Hükümler 

Tüzük 

MADDE 22. — Sahil Güvenlik Komutanlığının bu Kanunda belirtilen görevlerinden hangilerinin idarî 
ve adlî görev oldukları hususu tüzükle düzenlenir. 

Yönetmelik 

MADDE 23. — Sahil Güvenlik Komutanlığının bu Kanunda belirtilen görevlerinin yerine getirilmesi, iş
birliği ve koordinasyon, eğitim ve tatbikatlara katılma, bu komutanhğın lojistik yönden desteklenmesi, silah, 
cephane, araç ve gereç ile sefer stoklarının sağlanması, bakım ve onarılması esasları ile Kanunun uygulanma
sına ilişkin diğer hususlar Genelkurmay Başkanlığının görüşü ahnarak Millî Savunma ve İşiçleri Bakanlıkla
rınca birlikte çıkarılacak yönetmeliklerle düzenlenir. 

Uygulanmayacak Hükümler 

MADDE 24. — Bu Kanun tatbikinde, 16.7.1956 tarih ve 6815 sayılı Sımr, Kıyı ve Karasularımızın Mu
hafaza ve Emniyeti ve Kaçakçılığın Men ve Takibi İşlerinin Dahiliye Vekâletine Devri Hakkındaki Kanu
nun ve diğer kanunların bu Kanuna aykırı hükümleri uygulanmaz, 

Millî Güvenlik; Konseyi {S. Sayısı : 433) 
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YEDİNCİ KISIM 

Geçici Hükümleri 

GEÇlCl MADDE 1. — SaMl Güvenlik Komutanlığı, bu Kanun hükümlerine göre ve 1985 yılına kadar 
Jandarma Genel Komutanlığına bağlı olarak görev yapar. 

'Bu geçici süre içerisinde Sahil Güvenlik Komutanlığı bütçesi Jandarma Genel Komutanlığının bütçesi içe-
risirtde ayrı bir program olarak düızenlenirs 

Sahil Güvenlik Komutanının birinci sîcil üstü Jandarma Genel Komutanıdır. 

GEÇlCl MADDE 2. — 1985 yılına kadar Jandarma Genel Komutanlığına bağlı olarak görev yapacak 
odan Sahil Güvenlik Komutanlığına; Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu esaslarına göre bir Amiral ata
nır. 

GEÇÎOl MiAODE 3. — Bu Kanundaki görevleri yerine getirebilecek bir deniz güvenlik kuvvetinin oluştu-
rutaası için ilk kuruluşta gerekli görülen personel, silah, cephane, araç, gereç ve teçhizat ihtiyacı Deniz Kuv
vetleri Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı ile birlikte saptanıp Genelkurmay Başkanlığının görüşü 
alınarak,, Millî Savuıimia ve İçişleri BakanlıMarının onayı üzerine bir plana göre saptanır. 

GEÇİCİ MADDE 4. — Jandarma Genel Komutanlığına bağlı olarak 1I6.7Jİ956 tarih ve 6815 sayılı Sınır, 
Kıyı ve Karasularımızın Muhafaza ve Emniyeti ve Kaçakçılığın Men ve TaJkibi işlerinin Dahiliye Vekâletine 
Devri Hakkınlda'ki Kanun ile kurulmuş bulunan denîz ibirlMeri, bütün silah, cephane, araç, gereç ve teçhizatı 
ile; tesis, tersane ve atölyeleri de sivil memur ve işçileriyle birlikte Sahil Güvenlik Komutanlığına devredilir. 

Devir İşleri, İçişleri Bakanlığının koordiinaitörlüğünde Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Jandarma Genel Ko
mutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı temsilcilerinin 'katılacağı bir kurul aracılığı ile 1985 yılına kadar ta
mamlanır. " 

GEÇİCİ MADDE 5. — Sahil Güvenlik Komutanlığı için gerekli personel yetiştirilinceye kadar, 14.74965 
tarih ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 4 üncü ma'ddesirtde belirtilen esaslara göre, sözleşmeli 
personel' çalıştırılabilir.) 

5:1149İ8Ö tarih ve 2333 sayılı sürekli Kamu Görevlerinde Sözleşmeli Personel Çalıştırılması Haklkıüdalki Ka
nuna göre görevlendirilecek sözleşmeli personel için 1 No. lu cetvelde gösterilen kaJdrolar Genelkurmay Baş
kanlığının tasvibi alınarak kullanılır. 

GEÇİCİ MADDE 6. — Sahil Güvenlik Komutanlığı, halberleşme araçları tamamlanıncaya kadar Jandarma 
Genel Komutanlığının, Deniz Kuvvetleri Komutanlığının, Ulaştırma Bakanlığının ve Emniyet Genel Müdür
lüğünün tüm halberleşme araçlarından yararlanır^ 

GEÇİCİ MDADE 7. — Sahi! Güvenlik Komutanlığı; geçici 2 nci maddede belirtilen Komutan ile geçici 3 
üncü maddede gereMi görülen askerî personelin atanmasını müteakip, en geç 3 ay içinde, bu kanunda yazılı gö
revleri yapmaya başlar. 

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

Millî Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 433) 



— 31 — 

(Millî Savunma Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

Geçici Hükümler 

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

Bu süre içerisinde : 
a) Sahil Güvenlik Komutanının birinci sicil üstü Jandarma Genel Komutanıdır. 
b) Sahil Güvenlik Komutanlığı Bütçesi Jandarma Genel Komutanlığının Bütçesi içerisinde ayrı bir 

program olarak düzenlenir. 
1982 yılına ait her türlü harcamalar Jandarma Genel Komutanbğı Bütçesinden karşılanır. Bu maksatla 

yeni tertipler açmaya ve gerekb aktarmalar yapmaya Maliye Bakanlığı yetkilidir. 

GEÇtCt MADDE 2. — Bu Kanundaki görevleri yerine getirebilecek bir deniz güvenlik kuvvetinin oluş
turulması için ilk kuruluşta gerekb görülen personel, silah, cephane, araç, gereç ve ihtiyacı Deniz Kuvvet
leri Komutanbğı ve Jandarma Genel Komutanbğı ile birlikte saptanıp Genelkurmay Başkanhğının görüşü 
alınarak, Millî Savunma ve İçişleri Bakanbklarmın onayı üzerine bir plana göre sağlanır. 

GEÇtCt MADDE 3. — Jandarma Genel Komutanlığına bağb olarak 16.7.1956 tarih ve 6815 sayılı Sı
nır, Kıyı ve Karasularımızın Muhafaza ve Emniyeti ve Kaçakçılığın Men ve Takibi işlerinin Dahiliye Ve
kaletine Devri Hakkındaki Kanun ile kurulmuş bulunan deniz birlikleri bütün silah, cephane, araç, gereç, 
tesis, tersane ve atölyeleri ile birbkte Sahil Güvenbk Komutanbğı göreve başlayıncaya kadar bu Komutan
lığın hizmetine tahsis edilir. Memur ve işçiler halen bulundukları hukukî ve malî sıtatüleri ile birbkte bu 
komutanlığa geçerler, 

Yukarıdaki hükümlere göre Sahil Güvenlik Komutanlığına kesin devir işleri İçişleri Bakanlığının koordi
natörlüğünde Deniz Kuvvetleri Komutanbğı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenbk Komutanlığı 
temsilcilerinin katılacağı bir kurul aracıbğı ile 1985 yılına kadar tamamlanır. 

GEÇÎCÎ. MADDE 4. — Sahil Güvenlik Komutanlığı için gerekb personel yetiştirilinceye kadar: 
a) 14.7.1965 tarih ve 657 sayıb Devlet Memurları Kanununun Değişik 4 üncü maddesinde belirlenen 

esaslara, 
b) 5.11.1980 tarih ve 2333 sayıb Sürekli Kamu Görevlerinde Sözleşmeb Personel Çalıştırılması Hakkın

da Kanuna, 
Göre görevlendirilecek sözleşmeb personel için 1 no. lu cetvelde gösterilen kadrolar Genelkurmay Baş

kanhğının tasvibi alınarak kullanılır. ı 

GEÇtCt MADDE 5. — Sahil Güvenlik Komutanlığı; bu Kanunun yürürlüğünü takip eden en geç dört ay 
içinde bu Kanunda yazıb görevleri yapmaya başlar. 

Bu süre içinde eski hükümlerin uygulanmasına devam olunur. 

Millî Güvenlik! Konseyi (S. Sayısı : 433) 
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SEKİZİNCİ KISIM 

Yürürlük ve Yürütme 

Yürürlük : 

MADDE 27. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme : 

MADDE 2 8 . — Bu Kanun hükümlerini Balkanlar Kurulu yürütür. 

DANIŞMA MECLİSİNİN KABUL ETTİĞİ METNE BAĞLI CETVEL 

I No. lu Cetvel 

Kadro Cetveli 
Unvanı Dereceli Adedi 

I I .. ) ' i l 

Uraman 1; 10 
Uzman 2 10 
Uzman 3 5 

Millî Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 433) 
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Yürürlük 

MADDE 25. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme 

MADDE 26. — Bu Kanun hükümlerini Balkanlar Kurulu yürütür. 

KOMİSYONUN KABUL ETTİĞİ METNE BAĞLI CETVEL 

1 No. lu Cetvel 

Unvanı 

Uzanan 
Uzman 
Uzman 

Kadro Cetveli Derecesi 

1 
2 
3 

Adedi 

5 
5 
5 

)>•-« 
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MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ S. Sayısı : 432 

2 2 . 5 . 1 9 3 0 Tarihli ve 1632 Sayılı Askerî Ceza Kanununun 32 nci 
Maddesi ile 35 inci Maddesinin A / l Fıkralarının Değiştirilmesi 
Hakkında Kanun Teklifinin Danışma Meclisince Kabul Olunan 
Metni ve Millî Güvenlik Konseyi Millî Savunma Komisyonu 

Raporu. (D. Meclisi : 2 /46; M. G. Konseyi : 2 /98) 

(D. Meclîsi : S. Sayısı : 149) 

TC 
Danışma Meclisi 1 Temmuz 1982 
Genel Sekreterliği 

Kanunlar Md. : 06-1933 (2/46) 1537 

Konu : Kanun Teklifi. 

MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ GENEL SEKRETERLİĞİNE 

Danışma Meclisi Genel Kurulunun 30 Haziran 1982 Tarihli 113 üncü Birleşiminde görüşülerek işaret 
oyu ile kabul edilen 22.5.1930 Tarihli ve 1632 saydı Askerî Ceza Kanununun 32 nci ve 35 inci maddele
rinin A fıkralarının 1 numaralı betnlerinin değiştirilmesi hakkında Kanun Teklifi ekte sunulmuştur. 

Gereğini arz ederim. 

Fenni ISLİMYEÜ 
BaşkanvekUi 

Danışma Meclisi Başkam V. 

DANIŞMA MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

22.5.1930 tarihli ve 1632 Saydı Askerî Ceza Kanununun 32 nci maddesi ile 35 inci maddesinin A/l fık
ralarının değiştirilmesi hakkında Kanun Teklifi ve gerekçeleri ekte sunulmuştur. 

Gereğini arz ederim. 

Sedat CELASUN 
Orgeneral 
Millî Güvenlik Konseyi 
Üyesi ve 
Jandarma Genel Komutanı 
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G E R E K Ç E 

Kasde dayanmayan taksirli suçlardan mahkûmiyet halinde; 647 sayılı Cezaların İnfazı Hakkındaki Kanu
nun 4 üncü maddesine göre, hükmedilen hapis cezasının süresine.'bakılmaksızın para cezasına çevrilmesi ve
ya tecil edilmesi mümkündür. Kanun koyucu kasıtlı ve kasıtsız (Taksirli suçlarda) böyle bir ayınım yapmış
tır. 

Taksirli suçlar memuriyete alınmada ve memuriyete son verilmede önem taşımamaktadır. Nitekim bu 
nedenlerle 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 2670 sayılı Kanunla değişik 48 inci maddesi taksirli 
suçlardan mahkûmiyetin devlet memurluğuna girmeye mani teşkil etmeyeceği, aynı kanunun 98 inci madde
si de, memurluk sırasında böyle bir suçtan mahkûmiyet halinde memuriyetin sona ermeyeceği hükmünü 
taşımaktadır. 

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

Bu durumda, subay ve astsubaylar ile jandarma uzman çavuşlarının ordu ile ilişikleri kesilmektedir. Bunu 
önlemek ve Devlet Personel Kanunu ile bir paralellik sağlamak amacı ile 'bu kanun teklifi hazırlanmıştır. 

MÜH Savumna Komisyonu Raporu 

TC 
Millî Güvenlik Konseyi 7 Temmuz 1982 

Millî Savunma Komisyonu 
Esas No. : 2/98 
Karar No. : 52 

MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ BAŞKANLIĞINA 

Danışma Meclisi Genel Kurulunun 30 Haziran 1982 (tarihli 113 üncü Birleşimiride görüşülerek işaret 
oyu ile kabul edilen, 22.5.1930 tarihli ve 1632 sayılı Askerî Ceza Kanununun 32 nci ve 35 inci Maddele
rinin (A) Fıkralarının 1 Numaralı Bentlerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi Komisyonumuzda gö-
rüşüldü.j 

Teklifin Danışma Meclisince kalbul edilen metninin tüimıü kabul edildikten sonra maddelerinin görüşülme
sine geçildi. 

Danışma Meolisıince1 kalbul edilen 1, 2, Geçici Madde, 3 ile 4 üncü maddeler Komisyonumuzca aynen •be
nimsenmiştir. 

Raporumuz Millî Güvenlik Konseyinin onayına arz olunur. 

Balkan Üye 
Muzaffer BAŞKAYNAK Zeki GÜNGÖR 

Hâkim Tuğgeneral Hâk. Albay 

Millî Gülvenlik Konseyi (S. Sayısı : 432) 

Üye 
Süleyman YILDIRIM 

Hâk. Alb. 
Millî Savunma Bakanlığı 

Kanunlar ve Kararlar 
Dairesi Başkanı 



JANDARMA GENEL 
KOMUTANI VE MİLLÎ GÜ

VENLİK KONSEYİ ÜYESİ 
ORGENERAL 

SEDAT CELASUN'UN TEKLİFİ 

22.5.1930 Tarihli ve 1632 Sayılı 
Askerî Ceza Kanununun 32 nci 
Maddesi ile 35 inci Maddesinin 
A/ l Fıkralarının Değiştirilmesi 

Hakkında Kanun Teklifi 

MADDE 1. — 22.5.1930 tarihli 
ve 1632 sayılı Askerî Ceza Kanunu
nun 32 nci maddesinin A/l fıkrası 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

1. Taksirli suçlar hariç olmak 
üzere, bir seneden fazla hapis ve
ya bir seneden fazla memuriyetten 
mahrumiyet cezalarından biriyle 
mahkûmiyet halinde; 

MADDE 2. — 22.5.1930 tarihli 
ve 1632 sayılı Askerî Ceza Kanu
nunun 35 inci maddesinin A/l fık
rası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş
tir. 

1. Ağır hapis veya taksirli suç
lar hariç olmak üzere bir seneden 
fazla hapis cezasıyla beraber; 

MADDE 3. — Bu Kanun 16 Ma
yıs 1982 tarihinden itibaren yürür
lüğe girer. 

MADDE 4. — Bu Kanunu Ba 
kanlar Kurulu yürütür. 
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DANIŞMA MECLİSİNİN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

22.5.1930 Tarihli ve 1632 Sayılı 
Askerî Ceza Kanununun 32 nci ve 
35 inci Maddelerinin A Fıkraları
nın 1 Numaralı Bentlerinin Değişti

rilmesi Hakkında Kanun Teklifi 

MADDE 1. — 22.5.1930 tarih 
ve 1632 sayılı Askerî Ceza Kanu
nunun 32 nci maddesinin A fıkrası
nın 1 numaralı bendi aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir. 

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

MADDE 2. — 22.5.1930 tarihli 
ve 1632 sayılı Askerî Ceza Kanu
nunun 35 nci maddesinin A fık
rasının 1 numaralı bendi aşağıda
ki şekilde değiştirilmiştir. 

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

GEÇİCİ MADDE — 16.5.1982 
tarihi dahil olmak üzere bu tarih
ten sonra ve kanunun yayımı ta
rihine kadar feri cezaları infaz edil
miş olanların idarî işlemleri geri alı
nır. 

MADDE 3. — Bu Kanun yayımı 
tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 4. — Bu Kanunu Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

MİLLÎ SAVUNMA KOMİSYONU 
METNİ 

22.5.1930 Tarihli ve 1632 Sayılı 
Askerî Ceza Kanununun 32 nci ve 
35 inci Maddelerinin A Fıkraları
nın 1 Numaralı Bentlerinin Değişti

rilmesi Hakkında Kanun Teklifi 

MADDE 1. — Danışma Mec
lisi metninin 1 inci maddesi ay
nen Jcalbul edilmiştir. 

MADDE 2. — Danışma Mec
lisi metninin 2 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE — Danışma 
Meclisi metninin geçici maddesi 
aynen ıka'bul edilmiştir. 

MADDE 3, — Danışma Mec
lisi metalinin 3 üncü maddesi ay
nen ka'bul edilmiştir. 

MADDE 4. — Danışma Mec
lisi metninin 4 üncü maddesi ay
nen ka'bul edilmiştir. 

Millî Güvenlik Konseyi ı(S. Sayısı : 432) 




