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DANIŞMA MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
İçişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 5 . 4 . 1982 tarihinde karar-.
laşnrılan «Sahil Güvenlik Komutanlığı Kanunu Tasarısı» ile gerekçesi ekli olarak gönderilmiştir.
Gereğini arz ederim.
Bülend ULUSU
Başbakan
SAHİL, GÜVENLİK KOMUTANLIĞI KANUN TASARISI GENEL GEREKÇE
Egemenlik haklarının olduğu kadar siyasal ve ekonomik çıkarların da korunması açısından dünya millet
leri son yirmi beş, otuz yıldan bu yana tüm dikkatleri denizlere çevirmişlerdir. 7 000 kilometreyi aşkın kıyı
sı ile kara sınırlarının iki katından fazla deniz sınırı bulunan ülkemiz için, denkler tartışmaya yer vermeyecek
bir önem taşımaktadır. Sahil ve karasularımızın korunması, güvenliğinin sağlanması, ulusal ve uluslararası
hukuk gereğince hükümran haklara sahip olduğumuz denizlerde bu hak ve yetkilerin kullanılması, deniz yo
lu ile yapılan kaçakçılığın önlenmesi için iyi örgütlenmiş, etkili bir deniz güvenlik kuvvetine ne denli gerek
sinme bulunduğu kendiliğinden ortaya çıkar.
Ülkemizde kıyı koruma ve deniz yolu ile yapılan kaçakçılığın önlenmesi hizmetleri çeşitli kuruluşlarca
yürütülegelmiştir. 1956 yılında çıkanlan 6815 sayılı Kanunla bu görevler İçişleri Bakanlığına devredilmiş ve
bugüne kadar da Jandarma Genel Komutanlığınca yerine getirilmiştir.
Ancak sürdürülen iyi niyetli çabalara karşı beklenildiği ölçüde etkili olunamamıştır. Asıl görevi karada
olan ve kara koşullarına göre yetişmiş bulunan Jandarmanın denizlerdeki görevin gerektirdiği, bilgi ve alış
kanlıklara sahip olmamasının yanı sıra, günün koşullarına uygun bir deniz gücü ile donatılmamış bulunması
da hizmetlerde etkinlik sağlanmasını sınırlamış ve güçleştirmiştir.
Jandarmada deniz araçlarının bakım ve onarımı ile gerekli yedek parçaları zamanında sağlayacak yeterli
!
lojistik desteğin bulunmayışı ise hizmeti aksatan en önemli nedenlerden biri olmuştur.
Jandarma kuruluşu içinde görev alan deniz birliklerinin savaşta ve olağanüstü hallerde Deniz Kuvvetleri
Komutanlığına bağlı birlikler olarak verilecek görevleri başarı ile yerine getirmeleri de olanaksız bulunmak
tadır.
Bu arada gerek hizmetlerin, gerekse bu hizmetlerin uygulandığı iç sularımız olan Marmara Denizi, İstan
bul ve Çanakkale boğazları ile karasularımız ve hükümran haklara sahip olduğumuz denizlerin yeni gelişme
lerde gözönünde tutulacak biçimde, bir bütün olarak ele alınmamasının ciddî sakıncalar doğurduğunu belirt
mek yerinde olacaktır.
Bilindiği gibi Marmara Denizi, İstanbul ve Çanakkale boğazlarında kaçakçılığın önlenmesi ve izlenmesi
görevi Gümrük ve Tekel Bakanlığındadır. Araç, gereç, tesis, personel imkânları açısından Jandarmanın de
niz birliklerinden iyi olmayan gümrük muhafaza örgütü hizmetlerin gerektirdiği etkenliği göstermemekte,
özellikle Marmara Denizi her türlü kaçakçılığın merkezi haline gelmiş bulunmaktadır.
Çeşitli bakanlıkların, karasuları Ve denizlerle ilgili hizmetlerinde kanunlarla konulan yasaklan uygulaya
cak yeterli güvenlik güçleri ise bulunmamaktadır.
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Öte yandan günümüzde dünya nüfusunun artışı ve teknolojisindeki başdöndürücü ilerlemeler ile birlik
te denizlere özgü yeni sorunlar ortaya çıkmaktadır. 20 yıl önce kimse için bir deniz kirliliği sorunu yoktu. Bu
gün deniz kirliliği ulusal ve uluslararası boyutlarda çeşitli koruma tedbirlerinin alınmasını kaçınılmaz kılan
büyük bir tehlike sayılmaktadır*
Balıkçılık, petrol arama, turizm ilişkileri başta olmak üzere, canlı - cansız doğal kaynak ve ürünleri araş
tırma, koruma ve bunları ekonomik değerlere dönüştürme yolunda denizlerin kazandığı önem, hiç bir za
man bugünkü kadar büyük olmamıştır*
Üç yandan denizle çevrili olan ülkemizin, ulusal ve uluslararası hak ve çıkarlar açısından bütün bu gelişme
lere ilgisiz kalması beklenemez.
Günün hızla değişen şartları, ülkemizin coğrafyası ile siyasî ve tarihsel özel konumu ulusal çıkarlarımız
la birlikte değerlendirildiğinde, günümüz koşullarına uygun, eskisinin aksaklıklarını giderecek, savaş ve ola
ğanüstü durumu kolaylıkla geçebilecek bir deniz güvenlik kuvveti kurulmasındaki zorunluk açıkça görülür.
Bu amaçla hazırlanmış olan bu kanun tasarısı, içişleri Bakanlığına bağlı Silahlı ve Askerî genel bir gü
venlik kuvveti niteliğinde «Sahil Güvenlik Komutanlığı»'nın kurulmasını öngörmektedir. Komutanlığın Su
bay, Astsubay, erbaş ve erleri Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından karşılanacak, personelin Deniz Kuv
vetleri Komutanlığı ile askerî bağları devam edecektir.
Komutanlığa bu kanunla verilen görevlerin yerine getirilmesinde Sahil Güvenlik Komutanlığı personeli
diğer kanunların güvenlik kuvvetlerine tanıdığı bütün hak ve yetkilere sahip olacaklardır.
Tasarıda; Sahil Güvenlik Komutanlığının görev ve yetkilerine, atama ve yer değiştirme işlerine, yükümlü
lük ve görev ilişkilerine, bütçesine, özlük haklarına, yargılama usullerine ilişkin düzenlemelere yer verilmek
te ve kaldırılan hükümler gösterilmekte, ayrıca «geçici hükümler» başlığı altında Sahil Güvenlik Komutanlı
ğının 1985 yılına kadar Jandarma Genel Komutanlığına bağlı olarak görev yapmasını ve kuruluşunu tamam
lamasını sağlayacak hükümler getirilmektedir.
Böylece ikisi yürürlük ve yürütme ile ilgili olmak üzere 28 asıl 7 geçici maddeden oluşan bu tasarı ka
nunlaştığı takdirde günün koşullarına uygun, eğitim ve morali yüksek, yeterli lojistik desteğe sahip, süratli ve
etkili bir deniz güvenlik kuvvetine kavuşulmuş olacaktır.
SAHÎL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI KANUN TASARISI
MADDE GEREKÇELERt
BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler
BİRİNCİ KISIM
Amaç ve Kapsam
Amaç :
Madde 1. — Sahil Güvenlik Komutanlığı, sahil ve karasularımızın korunması, güvenliğinin sağlanması,
ulusal ve uluslararası hukuk kuralları gereğince hükümranlık haklarına sahip olduğumuz denizlerde bu
hak ve yetkilerin kullanılması, deniz yolu ile yapılan kaçakçılığın önlenmesi, izlenmesi ve kovuşturulması gö
revleri ile bu Kanunun 3 ncü maddesinde gösterilen görevlere ilişkin hizmetleri yerine getirmek amacıyla
ve İçişleri Bakanlığına bağlı olarak kurulmaktadır.
Bu Komutanlık silahlı ve askerî genel bir güvenlik kuvveti niteliğindedir.
Kapsam :
Madde 2. — Sahil Güvenlik Komutanlığının bu Kanundaki görevleri, iç sularımız olan Marmara Denizi;
İstanbul ve Çanakkale boğazlan ile liman, sahil, körfez ve karasularımızı ulusal ve uluslararası hukuk kural
ları gereğince hükümranlık haklarına sahip olduğumuz denizleri kapsamaktadır.
Ancak gümrük örgütü bulunan limanlarda Gümrük ve Tekel Bakanlığının yetkileri saklı tutulmuş ve bu
Kanunun 3 üncü maddesindeki düzenleme ile de çeşitli bakanlık, kuruluş ve liman otoritelerinin denizle ilgili
hizmetlerinde görev sınırları belirlenmiştir.
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İKİNCİ KISIM
Görevler ve Yetkiler
Görev :
Madde 3. — Sahil Güvenlik Komutanlığı sahil ve karasularımızın korunması, güvenliğinin sağlanması,
ulusal ve uluslararası hukuk kuralları gereğince hükümranlık haklarına sahip olduğumuz denizlerde bu hak
ve yetkilerin kullanılması deniz yoluyla yapılan kaçakçılığın önlenmesi, görevlerinin yanında çeşitli bakanlık,
ve kuruluşların denizde yapacakları hizmetleri düzenleyen kanunların uygulanmasında, belirli şartlar ve sı
nırlar içinde o kanunlarda gösterilen hükümlere aykırı eylemleri önlemek, izlemek, suçluları yakalamak, işle
nen suçlar hakkında suç delillerini sağlayıp, suçluları ve suç vasıtalarını ilgili makamlara teslim etmek şeklin
de kovuşturma yapmak yerine göre koruma tedbirleri almak, yardım etmek görevleriyle de yükümlü kılın
mıştır.
Yetkiler :
Madde 4. — Sahil Güvenlik Komutanlığı mensupları, kendilerine bu Kanunla verilen görevlerin yapıl
masında, diğer kanunların güvenlik kuvvetlerine tanıdığı bütün hak ve yetkileri kulanma, belli sınırlar ve
şartlar içinde Türkiye Cumhuriyeti Mahkemelerinin yargı yetkisine tabi gemi ve teknelerde işlenen cürümlere
el koyma ve denizde başlayıp karada devam eden işlemleri, güvenlik kuvveti olaya el koyuncaya kadar ka
rada da sürdürmek yetkileri ile donatılmışlardır.
ÜÇÜNCÜ KISIM
Bağlılık, Görev Alanı ve Yerleşme Yerleri
Bağlılık :
Madde 5. — Sahil Güvenlik Komutanlığının görev ve hizmet bakımından doğrudan doğruya İçişleri Ba
kanlığına bağlı olduğu belirtilmektedir.
Madde 6. — Sahil Güvenlik Komutanlığının;
a) Savaş halinde tümü ile doğrudan doğruya Deniz Küvetleri Komutanlığının emrine,
b) Olağanüstü halerde Genelkurmay Başkanının isteği üzerine bir kısmı ya da tümü ile Deniz Kuvvet
leri Komutanlığının harekât komutası veya emrine gireceği gösterilmektedir.
Görev Alanı ve Yerleşme Yerleri :
Madde 7. — Sahil Güvenlik Komutanlığının görev alanı, üstleri ve yerleşme yerlerinin Genelkurmay Baş
kanlığının görüşleri alınarak İçişleri Bakanlığınca belirleneceğini göstermektedir.
Komutanlığa bağlı askerî personelin, gemi, uçak, helikopter ve araçların özel işaret taşıması; bu Komu
tanlık birliklerinin Deniz Kuvvetlerinin diğer muharip birliklerinden ayırt edilmesini sağlayacağı gibi, yaban
cı ülkelerde görev, yetki ve sorumlulukları belirlenmiş böyle bir kuruluşun varlığından haberli olacakları için,
çıkması muhtemel uluslararası anlaşmazlıklar daha başlangıçtan önlenebilecektir.
DÖRDÜNCÜ KISIM
Kadro, Kaynak, Atama ve Yer Değiştirme
Kadro :
Madde 8. — Sahil Güvenlik Komutanlığı kadrolarının ne şekilde tespit edileceğini göstermektedir.
Kaynak :
Madde 9. — Belirtilen kadrolara atanacak personelin hangi kaynaktan sağlanacağını öngörmektedir.
Atamalar :
Madde 10. — Sahil Güvenlik Komutanlığına tümamiral rütbesinde bir subayın atanacağını ve personelin
atamalardaki usulü belirtmektedir.
Yer Değiştirme :
Madde 11. — Sahil Güvenlik Komutanlığında görevli personelin hizmet ve sağlık nedeniyle görev ve
hizmet yerlerinin değiştirilmesinde uygulanacak .usul belirtilmektedir.
Danışma Meclisi

(S. Sayısı : 151)

İKİNCİ BÖLÜM
BİRİNCİ KISIM
Yükümlülük ve Görev İlişkileri
Yükümlülük :
Madde 12. — Sahil Güvenlik Komutanlığının görevlerini İçişleri Bakanlığına bağlı olarak kendi emir
ve komuta bağlantısı içerisinde yapacağını göstermektedir. Sahil Güvenlik Komutanlığı birlikleri yüzer ve uçak
birlik, başka bir deyimle seyyar birlik statüsünde olduklarından kendi emir ve komuta zinciri içerisinde görev
ve hizmet yapmaları etkinliklerini artıracak ve disiplinlerini pekleştirecektir.
Görev İlişkileri :
Madde 13. — Sahil Güvenlik Komutanlığı ile İçişleri Bakanlığı dışındaki bakanlıklar, mülkî ve adlî ma
kamlarla diğer ilgili kuruluşlar arasındaki görev ilişkilerini düzenlemektedir.
Askerî ve İdarî Yardım :
Madde 14. — Sahil Güvenlik Komutanlığı birliklerinin görevlerini yaparken ne şekilde askerî ve idarî
yardım isteyeceklerini ve bu yardımların ne çapta karşılanacağını düzenlemektedir.
Eğitim ve Tatbikatlara Katılma :
Madde 15. — Sahil Güvenlik Komutanlığının aslî görevlerini aksatmaksızın Deniz Kuvvetleri Komutan
lığınca planlanan eğitim ve tatbikatlara katılacağını göstermektedir.
İKİNCİ KISIM
Bütçe ve İhtiyaçların Sağlanması
Bütçe :
Madde 16. — Sahil Güvenlik Komutanlığı Bütçesinin İçişleri Bakanlığı bünyesinden ayrı olarak düzenle
neceği belirtilmektedir.
Silah, Cephane, Araç, Gereç ve Teçhizatın Sağlanması :
Madde 17. — Sahil Güvenlik Komutanlığının silah, cephane, araç, gereç ve teçhizatının sağlanması husus
larını , düzenlemektedir.
ÜÇÜNCÜ KISIM
Özlük İşleri
Özlük İşleri :
Madde 18. — Sahil Güvenlik Komutanlığındaki personelin özlük işlerini düzenlemektedir.
Madde 19. — Sahil Güvenlik Komutanlığı yüzer/uçar birlik personeli iaşesinde, Deniz Kuvvetleri Ko
mutanlığının benzer birliklerinde uygulanan yasal hükümlerin esas alınacağı belirtilmektedir.
Madde 20. — Sahil Güvenlik Komutanının ve bu komutanlıkta görevli diğer personelin sicil işlerinin
nasıl düzenleneceği gösterilmektedir.
Madde 21. — Sahil Güvenlik Komutanlığı personeline nakdî tazminat ve aylık bağlanması ve ödül husus
larını düzenlemektedir.
Madde 22. — Sahil Güvenlik Komutanlığında görev alan personelin öğretim ve eğitimlerini düzenlemek
tedir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Yargılama
Yargılama :
Madde 23. — Sahil Güvenlik Komutanlığında görevli personelin işledikleri askerî ve disiplin suçları ile
birlik komutanlarının hizmetleri sırasındaki suçlarındaki yargılama usullerini belirtmektedir.
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(S. Sayısı : 151)

— s—
BEŞİNCİ KISIM
Yönetmelikler
Yönetmelikler :
Madde 2 4 - 2 5 . — Görev, yetki ve sorumluluklara ilişkin yönetmelik ile lojistik ve teknik hizmetlerle il
gili yönetmeliğin çıkarılması hususlarını düzenlemektedir.
ALTINCI KISIM
Kaldırılan Hükümler
Kaldırılan Hükümler :
Madde 26. — Kaldırılan hükümleri göstermektedir.
YEDİNCİ KISIM
Geçidi Hükümler'
Geçici Hükümler .:
Geçici Madde 1. — Sahil Güvenlik Komutanlığının 1985 yılına kadar Jandarma Genel Komutanlığına
bağlılığuu ve bu süre içinde bütçesinin nasıl düzenleneceği hususları ile Sahil Güvenlik Komutanının sicil üs
tünü belirlemektedir.
Geçici Madde 2. — 1985 yılına kadar Jandarma Genel Komutanlığına bağlı olarak görev yapacak olan Sa
hil Güvenlik Komutanlığı Komutanının atama yöntemini belirtmektedir.
Geçici Madde 3. — Sahil Güvenlik Komutanlığı için ilk kuruluşta gerekli görülen askerî personel ile si
lah, cephane, araç, gereç ve teçhizatın nasıl sağlanacağını belirtmektedir.
Geçici Madde 4. — Jandarma Deniz Birliklerinin Sahil Güvenlik Komutanlığına devrini düzenlemek
tedir.
Geçici Madde 5. — Sahil Güvenlik Komutanlığında gerekli personel yetiştirilinceye kadar hangi şartlarda
ve miktarda sözleşmeli personel çalıştırılabileceği belirtilmektedir.
Geçici Madde 6. — Sahil Güvenlik Komutanlığı haberleşme araçları tamamlanıncaya kadar yararlana
cağı haberleşme araçları gösterilmektedir.
Geçici Madde 7. — Sahil Güvenlik Komutanlığının bu Kanunda yazılı görevleri yapmaya başlayacağı za
manı ve bu zamana kadar uygulanacak hükümleri belirtmektedir.
SEKİZİNCİ KISIM
Yürürlük ve Yürütme
Yürürlük ve Yürütme :
Madde 2 7 - 2 8 . — Bu Kanunun ne zaman yürürlüğe gireceği ile yürütecek makamı göstermektedir.
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Danışma Meclisi
Millî Savunma, İçişleri ve
Dışişleri Komisyonu
Sayı : 76

28 Nisan 1982

BÜTÇE - PLAN KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA
Esas Komisyon olarak Komisyonumuza havale edilmiş bulunan «Sahil Güvenlik Komutanlığı Kanunu Ta
sarısı» hakkında Başkanlıkça Komisyonunuz görüşünün alınması uygun görüldüğünden Danışma Meclisi içtü
züğünün 33 üncü ve 36 ncı maddeleri gereğince teklif hakkındaki görüşlerinizin Komisyonumuza bildirilme
sini saygılarımla rica ederim.
Eşref AKINCI
Millî Savunma, içişleri ve
Dışişleri Komisyonu Başkanı

Bütçe - Plan Komisyonu Raporu
TC
Danışma Meclisi
Bütçe - Plan Komisyonu
Esas No. : 1/140
Karar No. : 45

1 Haziran 1982

MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA
İlgi : 28.4.1982/76 ve 5.5.1982/88 sayılı yazılarınız;
İlgi yazınızda «Sahil Güvenlik Komutanlığı Kanun Tasarısı» nın Komisyonunuzda incelendiği, ancak içtü
züğün 33 ve 36 ncı maddeleri gereğince Komisyonumuzun görüşüne ihtiyaç duyulduğu belirtilmektedir.
Komisyonumuzun 25 Mayıs 1982 tarihli 59 uncu birleşimi ve 26 Mayıs 1982 tarihli 60 mcı birleşiminde, adı
geçen tasarının Komisyonumuzu ilgilendiren maddeleri Hükümet temsilcilerinin de katılmasıyla görüşül
müştür.
Komisyonumuz, tasarının 17 nci maddesi dışında kalan maddelerde ufak bazı değişiklikler yapmış; ancak
17 nci madde ile ilgili olarak yeni bir düzenlemeye gitmiştir. Aşağıdaki metinden görüleceği gibi tasarının
17 nci maddesinde yer alan «olağanüstü haller.» ifadesi çıkarılarak, «6 ncı maddede yazılı hallerde» ibaresi
konmuş ve 6 ncı maddeye atıf yapılmıştır. Bu değişikliğin esas nedeni, tasarıda belirtilen «olağanüstü haller»
deyiminin tartışmalara yol açabileceği, çünkü burada yer alan «olağanüstü haller» in Anayasanın 123 üncü
maddesinde belirlenen «Olağanüstü haller» ile aym anlamı taşımamasıdır.
Bu nedenle Komisyonumuz, tasarının değişik maddelerinde «olağanüstü haller» tabirine sık sık tekrarla
mak yerine bu ifadenin yer aldığı ilk madde olan 6 ncı maddenin (b) fıkrasında, bu «olağanüstü haller» in ne
olduğunun açıklığa kavuşturulmasının uygun olacağı görüşündedir. Böyle bir açıklık getirilmesinin, hem ka
nun tasarısının Genel Kurulda görüşülmesi sırasında, hem de yürürlüğe girdikten sonra yapılacak uygulama
larda kolaylık sağlayacağı düşünülmektedir.
Ayrıca, Sahil Güvenlik Komutanlığı bir askerî birlik olduğuna göre bu birliğin de bütün askerî birlik,
kurum ve şahısların çeşitli hizmet ve faaliyetlerini düzenleyen Ordu tç Hizmet Kanun ve Yönetmeliğine ta
bi olması gerekir, iç Hizmet Kanun ve Yönetmeliği yalnız Silahlı Kuvvetlerle, Jandarma Genel Komutanlığı
na uygulanmakta olduğundan, ya iç Hizmet Kanunu ve Yönetmeliğinde değişiklik yapılarak bu Komutan
lığın da şümulü içerisine alınması, veyahut da (ki daha kolaydır) bu Kanuna bir madde ilave edilerek iç
Hizmet Kanun ve Yönetmeliğine atıfta bulunulması gereklidir görüşündeyiz.
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Komisyon görüşmeleri sonucunda, ilgili maddelerin aşağıda yer aldığı biçimde düzenlenmesi uygun görül
müştür.
Bütçe :
Madde 16. — Sahil Güvenlik Komutanlığının bütçesi, içişleri Bakanlığının bünyesinde ve Bakanlık büt
çesinden ayrı olarak düzenlenir.
Silah, Cephane, Araç, Gereç ve Teçhizat Sağlanması :
Madde 17. — Sahil Güvenlik Komutanlığının silah ve cephanesi ile araç, gereç ve teçhizatı Deniz Kuv
vetleri Komutanlığı ile birlikte hazırlanacak ve içişleri Bakanlığınca onaylanacak bir plana göre, kendi büt
çesinden; 6 ncı maddede yazılı hallerde Deniz Kuvvetleri Komutanlığı emrine giren birliklerin tüm ihtiyaç
ları ise Millî Savunma Bakanlığı Bütçesinden sağlanır.
özlük işleri :
Madde 18. — Sahil Güvenlik Komutanlığında görevli amiral, subay, astsubay, sivil memur ve işçiler,
özlük hakları bakımından kendi özel kanunlarına tabidir.
Erbaş ve erlerin harçlıkları, Deniz Kuvvetleri Komutanlığındaki emsallerine verilen miktarlar üzerinden
ve aynı hükümlere göre ödenir.
Görev gereği olarak Silahlı Kuvvetler, Jandarma Genel Komutanlığı ve kuruluşlardaki emsaline yapılan
nakdî ve aynî ödemeler aynı şartlar altında ve aynı hükümlere tabi olarak, Sahil Güvenlik Komutanlığı
personeline de uygulanır.
Bu Komutanlık emrinde hizmet yapan tüm personel sosyal hizmetlerden, Türk Silahlı Küvetlerinde uy
gulanan hükümlere göre yararlanırlar.
iaşe, Giyim, Kuşam, Yakacak :
Madde 19. — Sahil Güvenlik Komutanlığı personelinin iaşesi ile yakacak, giyim ve kuşamında, De
niz Kuvvetleri Komutanlığının benzer birliklerinde uygulanan yasal hükümler esas alınır.
Tazminat ve Ödüller :
Madde 21. — Sahil Güvenlik Komutanlığı personelinin; sahil ve karasularımızın korunması, güvenliği
nin sağlanması ve deniz yolu ile yapılan kaçakçılığın men, takip ve tahkiki hizmetlerini fiilen icra ederken
veya bu tür görevleri sona ermiş olsa bile evvelce ifa ettikleri hizmet nedeniyle derhal veya bu yüzden ma
ruz kaldıkları yaralanma, sakatlanma yahut ölmeleri halinde, haklarında 3.11.1980 tarih ve 2330 sayılı Nak
dî Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun hükümleri uygulanır.
Ayrıca bu komutanlık personeli 10.6.1930 tarih ve 1706 sayılı Jandarma Kanununa 11.5.1959 tarih ve
7268 sayılı Kanunla eklenen hükümlerdeki şartların tahakkuku halinde burada belirtilen ödüllere de hak ka
zanırlar.
Lojistik ve Teknik Hizmetlerle İlgili Yönetmelik :
Madde 25. — Sahil Güvenlik Komutanlığının, Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca lojistik yönden destek
lenmesine, silah, cephane, araç, gereç ve teçhizatı ile sefer stoklarının sağlanmasına, bakım ve onarımlarına
ilişkin esasları ile bu konudaki diğer hususlar bu Kanunun yürürlüğe girmesini izleyen en geç 6 ay içinde, Ge
nelkurmay Başkanlığının görüşleri alınarak, Millî Savunma ve içişleri bakanlıklarınca birlikte çıkarılacak
yönetmelikle düzenlenir.
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Geçici Madde 1. — Tasarının geçici 1 inci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir.
Geçici Madde 3. — Tasarının geçici 3 üncü maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir.
Geçici Madde 5. — Tasarının geçici 5 inci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir.
Turgut KUNTER
Başkan

Tandoğan TOKGÖZ
Başkanvekili

Cemil ÇAKMAKLI
Sözcü
İmzada bulunamadı.

Tülay ÖNEY
Kâtip

Yavuz ALTOP
Üye

Fuat AZGUR
Üye

Muhsin Zekâi BAYER
Üye

Orhan BAYSAL
Üye

Ahmet Senvar DOĞU
Üye

Akif ERGİN AY
Üye
İbrahim GÖKTEPE
Üye
Besir HAMİT OĞULLARI
Üye
Muzaffer

SAĞIŞMAN
Üye

Azmi

ERYILMAZ
Üye

Özer GÜRBÜZ
Üye
Necmettin

Ahmet

Abdurrahman Ali GİRMEN
Üye
Turhan GÜVEN
Üye

NARLIOĞLU
Üye

Nazmi ÖNDER
Üye

SAMSUNLU
Üye

Dündar SOYER
Üye

A. Lâmi SÜNGÜ
Üye

İbrahim ŞENOCAK
Üye

Cahit TUTUM
Üye

Şadan TUZCU
Üye

Bahtiyar UZUNOĞLU
Üye

Osman YAVUZ
Üye
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Millî Savunma, İçişleri ve Dışişleri Komisyonu Raporu
T. C.
Danışma Meclisi
Millî Savunma, İçişleri ve
Dışişleri Komisyonu
Esas No. : 1/410
Karar No. : 57

23 Haziran 1982

DANIŞMA MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
Sahil Güvenlik Komutanlığı Kanunu Tasarısı ve gerekçesi konuya ilişkin 'Bütçe - Plan Komisyonu ra
poru, ilgili bakanlık temsilcilerinin de katılmaları ile Komilsyonumuzca incelenip görüşüldü.
Tasarının tümü ve maddeleri ayn ayrı tartışıldı. Tasarı komisyonumuzca kurulan alt komisyon marifetiy
le ayrıca incelendi.
Ülkemizin 7 000 kilometreyi aşan kıyısı ile kara sınırlarının iki katından fazla deniz sınırı vardır. Sa
hil ve karasularımızın korunması, güvenliğinin sağlanması, ulusal ve uluslararası hukuk gereğince hüküm
ran haklara sahip okluğumuz denizlerde, bu hak ve yetkilerin kullanılması, denizyolu ile yapılan kaçakçılı
ğın önlenmesi için iyi örgütlenmiş etkili bir deniz güvenlik kuvvetine duyulan ihtiyaç komisyonumuzca da
kabul edilmiştir. Bu açıdan tasarının tümü ve gerekçesi benimsenerek maddelerle geçilmiştir.
Tasarının madde numaralarından sonra konan (.)' işareti, kanun tekniğine uygun olarak (—) haline geti
rilmiş, bentlerin başında bulunan harflerin tasarıda parantez içine alındığı görülmüş bunların sonuna sadece
kapanma parantezi «)» konulmuştur.
Tasarının birinci maddesinde «hükümranlık hakkına» tabiri «hükümranlık haklarına» şeklinde düzeltil
miştir.
İkindi maddede noktalama işaretleri düzeltilmiş, görevleri kelimesinden sonra «ve» kelimesi ilave edil
miştir.
Tasarının üçüncü maddesinde harf düzeltmeleri yapılmıştır. Ayrıca, maddeye 1593 sayılı Hıfzıssıhha Ka
nunu ite 1324 sayılı Hayvanların Sağlık Zabıtası Hakkında Kanun A-2/d ve e alt bentleri olarak ilave edilmişfâr. Maddenin A-3 üncü bendinde kovuşturmayı kelimesi, işlemleri şeklinde değiştirilerek yetki kelimele
rinden önce görev kelimesi ilave edilerek kabul edilmiştir. Maddenin F bendinin başına «yukarda belirle
nen haller dışında ve görev alanları içinde genel güvenlik kuvvetlerine takibi gerekli suçlarla» tabiri ilave
edilmiştir. Ayrıca, maddeye «Sahil Güvenlik Komutanlığının görevleri ile ilgili konularda valilerin intikal et
tirecekleri ihbar ve şikâyetleri değerlendirerek sonuçtan bilgi vermek», G bendi «Sahil Güvenliği ve kaçak
çılık olayları hakkında ilgili valiye gerekli bilgiyi vermek», H bendi olarak eklenmiştir.
Tasarının 4 ncü maddesinin b bendinde geçen «cürümlere» kelimesi kapsamı genişletmek için «suçlara»
şeklinde değiştirilmiştir.
Üçüncü kısmın başlığına «kuruluş» kelimesi ilave edilmiş, 5 inci maddenin madde başlığı «Kuruluş ve
bağlılık» olarak değiştirilmiştir.
5 inci maddenin başında «bu kanunda belirtilen görev ve hizmetleri yapmak üzere Sahil Güvenlik Komu
tanlığı kurulur» cümlesi ilave edilmiştir.
6 ncı maddenin başlığı «savaş halinde ve olağanüsltü durumlarda Deniz Kuvvetleri Komutanlığı emrine
girrne» olarak değiştirilmiş olağanüstü haller, tabiri Anayasada belirlenen olağanüstü hallerin dışında da uy
gulama alanı sağlamak için «olağanüstü durumlar» olarak değiştirilmiştir. «b» bendinin sonundaki görev
kelimesi a ve b bentlerini kapsadığından ayrı paragraf halinde yazılmıştır.
8 inci maddede geçen «prensiplerine» kelimesi «prensiplere» şeklinde düzeltilmiş madde de geçen kanu
nun numarası metne dahil edilmiştir.
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9, 11, 17 nci maddelerlde geçen «ise» kelimeleri tasarıdan çıkarılmıştır.
Tasarının 10 ncu maddesinin birinci fıkrası değiştirilmiş, Sahil Güvenlik Komutanı atanmasında Deniz
Kuvvetleri Komutanının lüzum göstermesi Genel Kurmay Başkanının teklifi ve içişleri Bakanının inhası,
Başbakan ve Devlet Başkanının imzalayacağı müşterek kararname ile yapılması esası getirilmiştir.
Tasarının 10 uncu maddesinin birinci fıkrası değişTürk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununa tabi ola
rak' yapılacağı ilave edilmiştir.
13 üncü maddede «arasından» kelimesi «ile» olarak, 16 ncı maddede «ancak» kelimesi «ve» olarak, de
ğiştirilmiştir. Ayrıca Bütçe - Plan Komisyonu görüşüne uyularak 17 nci maddede geçen «savaşta ve olağanüs
tü hallerde» 'tabiri «6 ncı maddede yazılı durumlarda» peklinde değiştirilmiştir.
Tasarınım 18 inci maddesi cümle düzeltmeleri ile kabul edilmiş, maddenin son fıkrası, gereksiz görülerek ve
yanlış anlamalara meydan vereceği kanısına varılarak tasarıdan çıkarılmıştır.
Tasarının 19 uncu maddesi, cümle düzeltmesi yapılarak kabul edilmiştir.
21 inci maddede sözü edilen kararname ve yönetmelik, tasarıdan çıkarılmış, bunun dayanağı olan yasanın
metinde bulunması yeterli görülmüştür.
Tasarının 23 üncü maddesine, görevli personelin idarî suçlar bakımından Memurin Muhakematı Hakkında
ki Kanun Hükümlerine tabi olduğu hususu eklenmiştir. 25 inci maddede «yönetmelikte gösterilir» tabiri, «yo
metirnıelikle düzenlenir» olarak değiştirilmiştir.
Altıncı Ibölümün başlığı ve 26 ncı maddenin madde başlığı, «uygulanmayacak hükümler»! olarak değişltirüımişitir. Tasarının 26 ncı maddesinde, 6815 sayılı Yaısa ile, diğer kanunların bu kanuna aykırı hükümlerinin yü
rürlükten 'kadldırıl'dığı bdlirtillmektedir. Anılan yasaların ve diğer kanunların bu kanuna uymayan hükümleri, diğer
alanlarda uygulandığından, yürürlükten kaldırılması) mümkün görülmemiş, ancak diğer kanunların, bu kanuna
uymayan hükümlerinin bu kanunun tatbikinde uygulanmayacağı hükmü geltirlmiştir.
Tasanınım diğer maddeleri, bazı noktalama ve kelime düzeltmeleri ile aynen kabul edilmiştir.
Raporumuz Danışma Meclisi Başkanlığına saygı ile sunulur.
Eşref AKINCI
Başkan

Abdullah Asım İĞNECİLER
iBaşkanvekili

Halil İbrahim KARAL
ISözcü

Remzi BAN AZ
İKâ'tip

E. Yıldırım AVCI
Üye

Ender CİNER
nüye

İsmail Hakkı DEMİREL
(Üye

Ali DİKMEN
Üye

Adnan ERSÖZ
'Üye

Abbas GÖKÇE
Üye

Avni MÜFTÜ OĞLU
Üye

Fahri ÖZTÜRK
Üye

Aydın TUĞ
'Üye
10 ncu maddeye itirazım var

Namık Kemal YOLGA
Üye

Halat ZARBUN
Üye
imzada bulunamadı
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HÜKÜMETİN TBK1İFÜ
Sahi Güvenlik Koanıutanfkğı Kamunu Tasarısı
BİıRÎNOt BÖLÜM
Genel Hükümler
BtRİNCt KISIM
Aımiaçj ve Kapsam
Amaç :
MADDE 1. — Bu Kanunun amacı; İçişleri Bakanlığına (bağlı, silahlı ve askerî gendi Ibtiır güvenlik kuvveti
.niteliğinde Sahil Güvenlik Komutanlığı kurulması su rettiyle, sahil ve karasularımızın korunması, güvenliği
nin sağlanması, ulusal ve uluslararası hukuk kurallan gereğince bükülrmranlıık hakkına ısahip oHduğumuz deniz
lerde, Ibu hak ve yetkilerin IkulUanıtoası, ideniz yolu ile yapılan kaçakçılığın önlenmesi, izlenmesi, kovuşturul
ması ve hu kanunda yazılı görevlenin yerine geftiril meşinin sağlanmasıdır.
Kapsam :
MADDE 2. — Bu Kanun; Sahil Güvenlik Komu «anlığımın; ıiç sularımız dlan MARMARA Denizi, İS
TANBUL ve ÇANAKKALE Boğazlan ile liman, sahil körfez ve karasulariımızlda, ulusal ve uluslararası hu
kuk kuralıları gereğince hükümranlık haklarıma sahip ölduğuımuız IdıenMemdıeki görevlerini, teşkilât, personel
ve lojilstli'k ile ilgili hususları kapsar.
Gümrük teşkilâtı Ibulunan limanlarda Gümrük ve Tekel 'Bakanlığınım ydtlkileri saklıdır.
İKtNCt KISIM
ıGöiflev ve YeltikiileiK
Görevler :
MADDE 3. — Sahil Güvenlik [Komutanlığının gö re vleri şunlardır:
a) (1) Deniz yoluyla yapılan ve kanunlarım kaçak çılık olarak nitelediği tüım eylemleri,
(2) liman sınırları dışında;
(a) 19 . 4 < 1926 tarih ve 815 ısayılı Kabotaj Ka nununa aykırı eylemlleri.
db) 9 ( 4 - 1973 ıtarih ve 31222 sayılı Telsiz Kamu nuna <aykırı eylemleri,
ı(c) 10 . 6 , 1946 tarih ve 4922 ısayılı Denizde Gan ve Mal Koruma Halkkımıda Kanun ile can ve mal
güvenliğine ilişkin uluslararası anlaşmalara sözleşmele re aykırı eylemleri,
ı(d) 15 '„ 5 . 1957 Itarih ve 6968 sayılı Ziraî Mücadele ve Ziraî kaıranlCina kanununa (aykırı eylemleri,
(e) '22 . 3 ,1971 tarih ve 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunuma aykırı eylemleri,
(f) Deniz ve hava araçları ile denizlerdeki (tesisler den yapılacak her ıtürllü kirleltımeierıi,
ı(g) Seyir güvenliği ile ıdemlrleme, bağlama, avlan ma, dalgıçlık ve turizmle (ilgili hükümlere aykırı eylem
leri,
ı(h) 15 , 7 A 1950 'tarih ve 5682 sayılı Pasaport Kanunu :ile 15 , 7 . 1950 Itarih ve 51683 sayılı Yabancı
ların Türkiye'de itkâlmet ve Seyabatllerti Hakkında Ka nuna aykırı eylemleri,
1(3) 25 « 4 « 1973 ıtarih ve 1710 ısayıllı Eski Eserler Kanunuma aykırı eylemleri,
(4) 18 . 12 . 1981 Itarih ve 25ı65 sayılı Askerî Ya sak 'Bölgeler ve Güvenlik IBöUgelerli Kanununa aykırı
eylemleri,
Özeli kanuınllarıındaki hükümlere ıgore, önlemek, izlemek, suçluları yakalamak ve işlenen suçlar hakkında
gerekli kovuşturmayı yapmak, suçluları ve suç vasıta larıını (ilgili makamlara teslim etmek <IBu konularda
özel kanunlara göre yetkili kılınmış makamların yetkileri saMıdıır.)
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MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DlŞİtlStLERl KQM(1İSY1C)INU(NUİN KİAİBUL ET7ITİĞÎ METİN
Sahi] Gttvemlk Komutanlığı Kanon Tasarısı
BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler
BİRİNCİ KISIM
Almaç ye Kapsam
Amaç :
İMİAİDİDE 1. — Bu Kanunun aımacı; İbişleri Bakanlığınca bağlı silahlı ve aslkıerî geoel bir güvenlik kuvveti
niteliğinde Sahil Güvenlik Klomultanlıığı kurulması suretüyle, sahil ve karasularımızın korunması, güvenliğinin
sağlanması, ulusal ve uluslararası hukuk kumlliarı gereğince hükümranlık halklarına sahip olduğumuz denizlerlde, hu halk ve yetkilerin kullanılması, deniz yolu ile yapılan kaçakçılığın önilenmeısi, izlenmesi, kovuştu
rulması ve bu kanunda yazılı görevlerin yerine getirilmesinin sağlanmasıdır.
Kapsam :
IMAİDDE 2. — Bu Kanun, Sahil Güvenlik Komutanlığının, iç sularımız olan MARMARA Denizi, İSTTİANBU1L ve ÇIANIAKIKİALIE Bdğazları ile lilman, saihÜl1, körfez ve karasularımızda, ulusal vie uluslararası hulkulk ku
ralları gereğince hükümranlık halklarına sahip oKduğumuz deriizlerideki görevlerini ve teşkilat, personel ve
lojistik ite ilgMi hususları kapsar.
Gümrük teşjkilatı bulunan limanlarda Gümrük ve Tekel Bakanlığının yetkileri saklıdır.
İKİNCİ KISIM
Göflev ve Yetfciter
Görevler :
IMAİDDE 3. — Salh'il Güvenlik Komutanlığının görevleri şıralardır :
A* il) İDen'iz yoluyla yapılan ve karaunllarm kaçakçılık olarakriitele*diığitiümeylemleri,
2. Liman sınırları dışında;1
a) (19.4.19126 tarih ve 8I1'5 sayılı Kabotaj Kanununa aykırı eylemleri*
Ib) . 0.44937 tarih ve 3222 sayılı Telsiz Kanununa aykırı eytemleri,
c) I10J6J194I6 tarih ve 4922 sayılı Denizde Can ve Mal Koruma Hakkında Kanun ile can ve mal güvenli
ğine ilişkin uluslararası anlaşmalara sözleşmelere aykırı eylemleri,
id) (24.44930 tarih ve 1593 sayılı Umumî Hıfzısıhha Kanununa aylkırı eylemleri,
e) 13.5.1928 tarih ve 11234 sayılı Hayvanların Sağlılk ZaJbıitaisı Halklkırtda Kanuna aylkırı eylemleri,
tfj (15J5./1957 tarih ve 6968 sayılı Ziraî Mücadele ye Ziraî karartttina Kanununa aylkırı eylemleri,
ıg) I22.3J197I1 tarih ve 13'80 sayılı Su Ürünleri Kanununa aydan eylemleri,
Ih) (Deniz ve hava araçları ile denizlerdeki tesislerden yapılacak her türlü kirletımeleriv
ı) (Seyir güvenliği ile demürieme, bağlama, avlanma, dalgıçlık ve turizmle ilgili hükümlere aylkırı eylem
leri,
i) Iİ5.7J950 tarih ve 5682 sayılı Pasaport Kanunu üe 15J7J1950 tarih ve 5683 sayılı Yabancıların Türlkiye'
de İkâmet ve Seyahatleri Hakkında Kanuna aykırı eylemleri,
3. 125.4.1973 tarih ve 1710 sayılı Elski Bserfer Kanununa aylkırı eylemleri,
4. /İİ8.H2.198İ1 tarih ve 2565 saıyıilı Askerî Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanununa aylkırı eylem
leri,
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(Hükümetin Teklifi)
b) Derüz ve kuyıllarda görülecek 'başılboş ımayitn, patHayncı tmaddıe ive şüpheli cisimlerin yok ddilmeleri
hakkında 17 . 5 j 1948 tarih <ve 5202 sayılı Kanunun uyguılaınmiasında igerdkli kloruma Itadhhierani alarak
'ilgililere hıalber veılmdk,
c) Deniz seylir tyaridıımıcıllannın, liligili hüküımlere göre çalışma durumlarını, yetkili ikuruıluışilarca konulan
deniz engelleri ile Ibatık 'işaretlerinin isüreklliliğinii izHemek, koinltrol dtmdk, ©örülen alfesalMık ve noksanlıkları
[ilgililere Ibildkımdk,
d) 'Uluslararası Denizde Arama ve Kurtanma sözleşmesinin öngördüğü düzeyde arama ve kuritanma
(SAR) görevlerini ticra dfemdk,
e) Karasularımıza giren mültecileri silah, mühimmat vesair harp vasıtalarından arıtmak ve bu mülteci
ler ile onların nezdindeki silah, mühimmat vesair harp vasıtalarını ilgililere teslim etmek,
f) Karada başlayıp denizde devam eden suçların izlenmesinde ve suçluların yakalanmasında güvenlik
kuvvetlerine yardım etmek, gerektiğinde bu suçlara el koymak ve suçluları yakalayıp ilgili makamlara teslim
etmek.

Yetkiler :
MADDE 4. — Sahil Güvenlik Komutanlığı mensupları, kendilerine bu kanun ile verilen görevlerin yapıl
masında :
a) Diğer kanunların güvenlik kuvvetlerine tanıdığı bütün hak ve yetkilere sahiptirler.
b) Liman sınırları dışında Türkiye Cumhuriyeti Mahkemelerinin yargı yetkisine tabi gemi ve tekneler
de işlenen cürümlere; ilgili kanun hükümlerine göre elkoyarlar,
c) Suçun denizde başlayıp karada devam etmesi ya da suçluların karaya geçmesi hallerinde, yetkili gü
venlik kuvveti olaya elkoyuncaya kadar, suç delillerinin kaybolmasını ve suçluların kaçmasını önlemek
amacıyla yetkilerini karada da sürdürebilirler. Durum en kısa sürede gerekli imkânlar kullanılarak mahallî
mülkî amire bildirilir.
ÜÇÜNCÜ KISIM
Bağlılık, Görev Alanları ve Yerleşme Yerleri
Bağlılık :
MADDE 5. — Sahil Güvenlik Komutanlığı, görev ve hizmet bakımından İçişleri Bakanlığına bağlıdır.
Savaş ve Olağanüstü Hallerde Deniz Kuvvetleri Komutanlığının Emrine Girme :
MADDE 6. — Sahil Güvenlik Komutanlığı :
a) Savaş halinde tümü ile doğrudan doğruya Deniz Kuvvetleri Komutanlığı emrine,
b) Olağanüstü hallerde Genelkurmay Başkanının isteği üzerine, bir kısmı ya da tümü ile Deniz Kuvvet
leri Komutanlığı Harekât Komutasına veya emrine girer.
Bu takdirde Sahil Güvenlik Komutanlığına bu kanunla verilen görevlerin yerine getirilmesi sorumluluğu
da bir kesimi ya da tümü ile Deniz Kuvvetleri Komutanlığına geçer.
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Özel kanu'nlarırtdaki hükümlere göre, önlemek, izlemek, suçluları yakalamak ve işlemen suçlar hakkında
gerekli isterileri yapmak, suçluları ve suç vasıtalarını ilgili makamlara teslim etmek.:
(Bu tonlularda özel kanunlara göre görevli ve yetkili kılınmış makaırriların görev ve yetkileri salklıldın
İB) İDeniz ve kıyılanda görülecek başıboş mayın, patlayıcı madde ve şüpheli cisimlerin yok edilmeleri
halkkıntdia 175.19148 tarih ve 5202 sayıilı Kamunun uygulanmasında gerekli klorumla tedbirlerini alarak ilgil'Mere
halber vermek;i
IC) IDenliz seyir yardımcılarının, illgül'i hükümlere göre çalışma durumlarını, yetkili kuruluşlarca konulan
deniz engelleri ile batık işaretîeninin sürekliliğini izlemek, kontrol atenıek, görülen a'ksaiklık ve niofcsanllıklai'i
ilgililere bildirmek;
İD) Uluslararası Denizde Arama ve Kurtarma sözleşmesinin önıgöridüğü düzeyde arama ve kurtarma
(İSAIR) görevlerini icra etmek;'
E) (Karasularımıza giren mültecileri silah, mühimmat ve salir harp vasıtalarımdan arıtmak ve bu mülteci
ler ile onların nezdindeki dilah, mühimmat vesair harp vasıtalarını ilgililere tesiliim etmek;
Fİ' Yukarida belirlelen halliler dışında ve görev alanları içinde genıel güvenlik kuvvetlerince talkilbi gerekli
suçlarla karalda başlayıp deıniizlde devam eden suçların izlenmesinde ve suçluların yakialanımaismida güvenlik
kuvvetlerine yardım etmek, gerektiğinde bu suçlara el koymak ve suçluları yakalayıp ilgili makaimlara tes
lim etmek.
G) Sahil güvenlik komutanlığının görevlterü ile lgili kjonularda valilerin inıtüikal ettirecekleri ihlbar ve
şikâyetleri değerlendirilerek sonuçtan bİlgli vermek,
H) İSahil Güvenliği Ve kaçakçılık olayları hakkında ilgili vadiye gerekli bilgiyi vermek,
Yetkiler :
IMİAIÜDE 4. — Sahil Güvenlik Komutanlığı mensupları, kendilerime bu kanun ile verilen görevlerin
yapıltaıasınlda :
a) İDiğer kanunların güvenl'ik kuvvetlerine tanıdığı bütün halk ve yetkilere sahiptirler;
(b) ıLIiman sıınıdarı dişırida TÜRKÎYE OUlMMURÎYiETll Malhkettnıeflıefinlin yargı yetkisine tabi gemi ve
tekneleride işlenen suçlara, ilgili kanun hülkümlerine göre el koyarlar;
c) Suçun denizde başlayıp karalda devam etmesi ya da suçluların karaya geçmesi hallerinde, yetlkili gü
venlik kuvvetti olaya el koyuncaya kadar, suç delillerinin kaybolmasını ve suçlularım kaçmasını önlemek ama
cıyla yetkilerini karada da sürdürebilirler. Durum en kusa sürede gerekli imkânlar kullanılarak mahallî
mülkî amire bÜdfdlirÜ'lir.
ÜÇÜNCÜ KISIM
Kıumıluş, Bağlılık, Görev Alanları ve Yerleşme Yerleri
Kuruluş ve Bağlılık :
IMIADİDE 5. — Bu Kanunlda belirtilen görev ve hizmdtleri yapmak üzere Sahil Güvenlik
kurulur. Sahil Güvenlik Komutanlığı görev ve hizmet (bakımınldan İçişleri Bakanlığına bağlıdır.

Komutanlığı

Savaş Halinde ve Olağanüstü Durumlarda Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Emrine Girme :
JMİAIDDE 6. — Sahlil Güvenlik Komutanlığı :
a) (Savaş hal'inlde tümü ile doğrudan doğruya Deniz KuvVetleri Komutanlığı emrine,
b) lOlağanülstü durumlarida, Genelkurmay Başkanının isteği üzerine, bir kısmı ya da tümü ile Deniz
Kuvvetleri Komutanlığı harekât komutasına veya emrine,
Glirer.,
IBu takdirde Sahil Güvenlik Komutanlığına bu Kanunla verilen görevlerün yerine getirilmesi sorumluluğu
da bir kesimi ya da tümü ile Demiz Kuvvetleri Komutanlığına geçer.
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Görev Alanları ve Yerleşme Yerleri :
MADDE 7. — Sahil Güvenlik Komutanlığının görev alanları, üsleri ve yerleşme yerleri Genelkurmay
Başkanlığının görüşü alınarak içişleri Bakanlığınca belirlenir^
Komutanlığa bağlı askerî personel, gemi, uçak, helikopter ve araçlar özel işaret taşırlar.ı
DÖRDÜNCÜ KISIM
Kadro, Kaynak, Atama ve Yer Değiştirme
Kadro :
MADDE 8. — Sahil Güvenlik Komutanlığının personel kadroları, bu kanunda öngörülen hizmet gerekle
rine ve Türk Silahlı Kuvvetlerinde uygulanan prensiplerine göre, bu Komutanlık ile Deniz Kuvvetleri Ko
mutanlığınca müştereken hazırlanarak Genelkurmay Başkanlığı ve içişleri Bakanlığının uygun görmesiyle
saptanır. Sahil Güvenlik Komutanlığının kadroları Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 41 ve 49
uncu maddelerinde gösterilen Deniz Kuvvetleri Komutanlığı kadro oran ve miktarlarına ilave edilir.

Kaynak :
MADDE 9. -— Sahil Güvenlik Komutanlığının 8 inci maddede belirlenen kurallara göre saptanan kadro
larında görev yapacak olan amiral, subay, astsubay, erbaş ve erler Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından
sivil memur ve işçiler ise Sahil Güvenlik Komutanlığınca karşılanır.
Atamalar :
MADDE 10. — Sahil Güvenlik Komutanlığına Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu esaslarına gö
re bir Tümamirali atanır,
Bu Komutanlığın diğer kadrolarındaki amiral, subay, ve astsubay atamaları Sahil Güvenlik Komutanlığının
görüşü de alınmak suretiyle Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu ile Atama ve Yer Değiştirme Yönetme
liği esaslarına göre yapılır.
Sivil memur atamaları ve işçilerin işe alınması Devlet Personel Kanunu ile tş Kanunu ve bu konularda
mevcut yönetmelik esaslarına göre Sahil Güvenlik Komutanlığınca yapılır.

Yer Değiştirme :
MADDE 11. — Sahil Güvenlik Komutanlığında görevli subay, astsubay erbaşlar ile erlerin hizmet ve sağ
lık gereklerinden dolayı görev ve hizmet yerlerinin değiştirilmesi, bu komutanlığın teklifi üzerine Deniz Kuv
vetleri Komutanlığı tarafından, sivil memur ve işçilerin yer değiştirmeleri ise Sahil Güvenlik Komutanlığı ta
rafından yapılır.
İKtNCt BÖLÜM
BİRİNCİ KISIM
Yükümlülük ve Görev ilişkileri
Yükümlülük :
MADDE 12. — Sahil Güvenlik Komutanlığı görevlerini, içişleri Bakanlığına bağlı olarak kendi emir ve
komuta bağlantısı içerisinde yapar.
/
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Görev Atanları ve Yerleşme Yerleri :
İMÎAIDDE 7. — Tasarının yâdinoi malddesi Komisyonumuzca aynen kalbul edilmiştir.,

DÖRDÜNCÜ KISIM
Ka^dro, Kaynalk, Atama Ve Yer Değiışlt'inme
Kadro :
'MADDE 8. — Sahüıl Güvenlik Komutanlığının personel kadroları, bu karnımda öngörülen hizmet gerek
lerine ve Türk Silalhlı Kuvvetlerimde uygulanan prensiplere göre, 'bu Komutanlık ile Deniz Kuvvetleri Ko
mutanlığınca müştereken hazırlanarak Geneîkurmay BaşIkanJığı ve içişleri Bakanlığımın uygun görmesiyle
saptanır. Sahil Güvenl'iık Komutanlığının kaldıiöları 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun
41 ve 49 uncu maJdldelerinde gösterilen Deniz Kuvvetleri Komutanlığı kaldno oran ve miktarlarına ilâve edi
lir.
Kaynak :
IM'AIDDE 9. — SabJil Güvenlik Komutanlığının 8 'inci madde bel'Menien kurallara göre saptanan kafdrolarırida görev yapacak olan amiral, subay, astsubay, erbaş ve erler Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafın
dan, siVil memur ve işçiler Sahil Güvenlik Komutanlığınca karşılanır.,
Atamalar :
İMİAİDDE 10. — Sahil GüveınJiik Komutanlığına bir tümamiral atanır; Bu atama Deniz Kuvvetleri Komu
tanının lüzum göstermesi, Genelkurmay Başkanının t'ekM, içişleri Bakanının inhası üzerine Başbakanın
•imzalayacağı ve Devlet Başkanının onaylayacağı kararname ile yapılır.
IBu komutanlığın diğer kaldiTolandalki amiral subay ve astsubay atamaları Sahil Güvenlik Komutanlığının
görüşü de alınmak sureüiyle Türlk Silahlı Küvveltleri Personel Kanunu ile Ataıma ve Yer Değiştirme Yönet
meliği esaslarına göre yapılır.
İSilVil memur atamaları ve işç'iler.'n işe alınması Devlet Personel Kanunu ile iş Kanunu ve bu konulanda
mevcut yönetmelik esaslarına göre Sahil Güvenlik Komutanlığınca yapılır.
Yer Değiştirme :
İMİAİDDE İH. — Sahil Güvenlik Komutanlığı>nlda görevli sulbay, astoubay ve erbaşlar ile erlerin hıizmet
ve sağlık gerekleri tiden dolayı görev ve hlizmelt yerlerinin değiştirilmesi, bu komutanlığın teklifi üzerine De
niz; Kuvvetleri Komutanlığı tarafımldan, sivil memur ve işçilerin yer değişrtiirmıeleri Sahil GüVenliiik Komutan
lığı tarafından yapılır.,
ÎKtNGt BÖLÜM
BİRİNCİ KISIM
Yükümlülük ve Görev İlişkilerli
Yükümlülük :
IMAIDDE 12. — Sahil Güvenlik Komutanlığı görevlerini içişleri Bakanlığına bağlı ve 211 sayılı Türk
Silahlı Kuvvetler îçhizfmet Kanununa tabi olarak kemdi emfir ve klomuta bağlantısı içerisinde yapar^
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Görev İlişkileri :
MADDE 13. — Sahil Güvendik Komutanlığının İçişleri Bakanlığı dışımldaki bakanlıklar, mülkî ve adlî ma
kamlar ve diğer ilgili kuruluşlar arasındakii görev ilişkileri, karşılıklı işbirliği ve 'koordinasyon esaslarına daya
nır.
Askerî ve idarî Yardım :
MADDE 14. —• Sahil Güvenlik Komutanlığı birilikleri, görevlerini yaparken, askerî ve idarî yardım ge
rektiğinde durumu en yakın askerî ve mülıkî makamlara bildirirler, kenıditerine yetlki ve olanaklar ölçüsünde
gerekli yardım yapılır.
Eğitim ve Tatbikatlara Katılma :

"

MADDE 15.,— Sahil! Güvenlik Komutanlığı aMî görevlerini aksatmaksızın Deniz (Kuvvetleri
lığınca planlanan eğitim ve tatbikatlara katılır.

Komutan

ÎKİNCÎ KISIM
Bütçe ve İhtiyaçların Sağlanması
Bütçe :
MADDE 16. — Sahil Güvenlik Komutanlığının bütçesi, İçişleri Bakanlığının bünyesinde, ancak Bakan
lık bütçesinden ayrı olarak düzerienir.
Silah, Cephane, Araç, Gereç ve Teçhizat Sağlanması :
MADDE 17. — Sahil Güvenıllik Komutanlığımın silah ve cephanesi iile araç, gereç ve 'teçhizatı Deniz Kuv
vetleri Komutanlığı ile birlikte (hazırlanaoalk ve İçişleri Bakanlığımca onaylanacak Wir plana göne, kendi bütçe
sinden; Savaşta ve olağanüstü halterde Deniz Kuvvetleri Komutanlığı emrine giren birliklerin tüm ihtiyaçla
rı ise Milî Savunma Bakanlığı bütçesinden sağlamır.
ÜÇÜNCÜ KISIM
Özlük İşleri
Özlük İşleri :
MADDE 18. — Sahil Güvenlik KomutamUıiğıınlda görevli amiral, subay, astsubay, sivil memur ve iişçier,
özlük haklan (bakımından, kendi özel kanunılariınıa (tabidir.
Erbaş ve erlerin harçlıkları, Demiz Kuvvetleri Komııtanliğındaki emsallerine verlıen miktarlar üzerimden
ve aynı hükümlere göre ödenir.
Özel hallerde diğer kuvvet, Jandarma Genel Komutanlığı ve kuruluşlardaki emsaline yapılan nakdî ve ay
nî ödemeler aynı şartlar altında ve aynı hüküımılıerıe tabi olarak, Sahil Güvenlik Komutanlığı personelline de
uygulanır.
Bu komutanlık emrinde hizmet yapan tüm personel sosyal hizmetlerden, Türk Silahlı Kuvvetlerinde uy
gulanan hükümlere göre yararlanırlar.
İaşe :
MADDE 19. — Salhlil Güvenıllik Komutanlığı 'yüzer/uçar birlik persionel'inin
Komutanlığının benzer birliklerimde uygulanan yasaH hükümter esas alınır.
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Görev ilişkileri : ,
MAİDDE 13- — Sahil Güvenlik Komutanlığının İçişleri Bakanlığı dışınldalkı bakariUklar, mülkî ve adlî
makamlar ve diğer Jlıgilü kuruluşlar ile görev ilişlkilen, karşılıklı işbirliği ve koordinasyon esaslarına dayanır.

'Askerî ve İdarî Yardım :
'MAİDDE 14. — Tasarının onldörkiüncü maldldetsıi Kom'isymumuzca aynıen kalbul ejdilmaştir.

Eğitim ve Tatbikatlara Katılma :

,

MAİDDE 15. — Sahil Güvenlik Komutanlığı aslî görevlerini aksatmaksızın Dertiz Kuvvetleri Komutan
lığınca planlananı eğitim ve tatbikatlara katılır,

İKİNCİ KISIM
Bütçe ve İhtiyaçların Sağlanması
Bütçe :
IMıADDE 16. — Sahil Güvenllc Komutanlığının bütçesi, İçişleri Bakanlığının bünyeslinlde ve Bakanlık bütçösiriden ayrı olarak düzenlenir*
Sahil, Cephane, Araç, Gereç ve Teçhizat Sağlanması :
IMAIDDE 17. — Sahil Güvenlik Komutanlığının süMı ve ceplhanesli ile araç, gereç ve teçhizatı Deniz
Kuvvetleri Komutanlığı ile birlikte hazırlanacak ve İçişleri Bakanlığınca onaylanacak btir plana göre, kendi
•bültçdsiridenj; 6 nıcı matUdöde yazdı duruml'aılda Deniz Kuvvetleri Komutanlığı emrine giren birlklerin tüm
ihtiyaçları Millî Savunma Bakanlığı bütçesinden sağlanır.,
ÜÇÜNCÜ KISIM
Özlük İşleri
Özlük İşleri :
IMAIDDE 1!8. — Sahil Güvenlik Komutanlığımda görevli amiral, subay, astsubay, sfiıvil memur ve işçiler,
özlük halkları bakımından:, kendi özel kanunlarına tabidir..
Erlbaş ve erlerini harçhkları, Deniz Kuvvetleri Komutamflığınldaki emsallerine verilen miktarlar üzerinden
Ve aynı hükümlere göre ö/denk.,
Özel halende diğer kuvvetler ite, Jandarma Genel Klomutanlığı ve kuruıTuşIaridaki emsaline yapılan nakdî
ve aynî ödemeler, aynı şartlar aitınlda ve aynı hükümlere tabi olarak, sahil Güvenlik Komutanlığı personeli
ne d» uygulanır.
İaşe, Giyim, Kuşam, Yakacak :
IMADOE 19. — Saihlil Güvenlik Komutanlığı personelimin iaşesi ile yakacak, giyim ve kuşamında, Deniz
Kuvvetleri Komutanlığının benzer birlilerimde uygulanan v a l s a l hükümler esas alınır.
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Sicil Üstleri :
MADDE 20ı. — SaibJill Güvenlik Komutanının birinci sicil üstü, Deniz Kuvvetleri Komutanıdır.
Komutanlığın diğer ıkadmolarıın'da görevli personelliin sicil işlemleri Türk Silahlı Kuvvetlerindekii esaslara
göre yürütülür.
Ödül ve Tazminatlar :
MADDE 21. — Sa/hil Güvenlik Komuıtanlıiğı personelinin; sahil vefcıaraisularıımıızınkorunması, güvenüliğinin sağlanması ve denliz yolu ile yapılan kaçakçılliığın men, takip ve tahkiki hlizmıetlleııiınıi fiilen icra ederken
veya bu tür görevleri sona ermiş olsa bile evvelce ifa ettikleri hizmet nedeniyle derhal veya bu yüzden ma
ruz kaldıkları yaralanma, sakatlanma yahut ölmeleri halinde, haklarında 3.11.1980 tarih ve 2330 sayıh Nak
dî Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun ile 8/2832 sayılı Kararnameye ekli yönetmelik hüküm
leri uygulanır.
Ayrıca bu komutanlık personeli 10.6.1930 tarih ve 1706 sayılı Jandarma Kanununa 1 1 . 5 . 1959 tarih ve
7268 sayılı Kanunla eklenen hükümlerdeki şartların tahakkuku halinde burada belirtilen ödüllere de hak ka
zanırlar.
Eğitim ve Öğretim :
MADDE 22. — Sahil Güvenlik Komutanlığında görev alan subay, astsubay, erbaş ve erlerin askerî öğ
retim ve eğitimleri Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca, hizmetin gerektirdiği özel eğitimleri İçişleri Bakanlığın
ca sağlanır.
DÖRDÜNCÜ KISIM
Yargılama
Yargılama :
MADDE 23. — Sahil Güvenlik Komutanlığında görevli personel işledikleri askerî suçlar ile disiplin suçla
rı bakımından askerî yargıya tabidirler.
Birlik komutanlarının, adlî görevlere ilişkin suçları için, haklarında hâkimlerin görevlerinden dolayı tabi
oldukları yargılama usulleri uygulanır.
BEŞİNCİ KISIM
Yönetmelikler
Görev, Yetki ve Sorumluluklara İlişkin Yönetmelik :
MADDE 24. — Sahil Güvenlik Komutanlığının kuruluşu, bu kanunda belirtilen görevlerinin yapılması,
işbirliği ve koordinasyon, yetkilerin kullanılması, eğitim ve ilgili diğer konular bu kanunun yürürlüğe girme
sini izleyen en geç 6 ay içinde, Genelkurmay Başkanlığının görüşü alınarak, Millî Savunma ve İçişleri Bakan
lıklarınca birlikte çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.
Lojistik ve Teknik Hizmetlerle İlgili Yönetmelik :
MADDE 25. •— Sahil Güvenlik Komutanlığının, Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca lojistik yönden des
teklenmesine, silah, cephane, araç, gereç ve teçhizatı ile sefer stoklarının sağlanmasına, bakım ve onarımları
na ilişkin esasları ile bu konudaki diğer hususlar bu kanunun yürürlüğe girmesini izleyen en geç 6 ay içinde,
Genelkurmay Başkanlığının görüşleri alınarak, Millî Savunma ve İçişleri Bakanlıklarınca birlikte çıkarıla
cak yönetmelikte gösterilir,,
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Sicü Üstler} :
|MIA|DDE 20. — Taslarınım yirminci malddesi Komisyonumuzca aynen kabul efdilmüşıtir.

Tazminat ve ödüller :
IMİAIDDE 21. — Sahil Güvenlik Komutanlığı personelinim sahil ve karasularımızla ulusal ve uluslararası
ihulkuk kuralları gereğince hükümdarlık haklarına sahip olduğumuz denizlerde güvenliğin sağlanması ve demz
yolu ile yapilan kaçakçılığın men, takip ve taMcilki .hizmetlerini fiilen ıjjcra ederken veya buı tür görevleri sona
ermiş olsa bile evvelice ifa ettikleri hizmet nedenli ile derhal veya bu yüzden maruz kaldıkları yaralamırna,
salkaitilanma, yahut ölmeleri halinde, haklarında 3.ilII. 19 80 tarih ve 2300 sayılı Nalkldî Tazminat ve Aylık Bağ
lanması Hakkında Kanun Hükümleri uygulanır.,
\Aynca bu komutanlık personeli 16.6.1930 tarih ve 1706 sayılı Janldanma Kanonuna l'i.5.1956 tarih ve
7268 sayılı Kanunda ekleneni hükümlerdekii şartların tahakkuku halinide buraıda bd'irtilen ödüllere de hak
kazanırlar.
Eğitim ve Öğretim :
MAıDDE 22. — Tasarının

yiıtmikinci

madldesi Komilsıyonuımıuzoa aynen kabul e(d!ilmijşt;ir.

DÖRDÜNCÜ KISIM
Yargılama
Yargılama :
IMLADDE 23. — Sahil Güvenlik Komutanlığında görevli personel işledikleri askerî suçlar ile disiplin suç
ları bakımından askerî yargıya İdarî suçlar balkımıından iMemurin Muhakamatı Hakkında Kanun Hükümleri
ne tabidirler.
iBMik komutanlarının, adlî görevlere ilişkin suçlan için, haklarında hâklimlerin görevlerinden dolayı tabi
oldukları yargılama usulleri uygulanır.,
BEŞİNCİ KISIM
Yönetmelikler
Görev, Yetki ve Sorumluluklara İlişkin Yönetmelik :
ıMAIDDE 24. — Tasarının yirmıidördüncü madîdesi IKlotaiisyonumuzica aynen kabul edilmiştir.

Lojistik ve Teknik Hizmetlerle İlgili Yönetmelik :
IMAIDDE 25. — Sahil Güvenlik Komutanlığının,
teklenmesine, sıilah, cephane, araç, gereç ve teçhizatı
nla ilişkin esaslar ile bu konudaki d'iğer hususlar bu
Genelkurmay Başkanlığının) görüşleri almanak, Millî
cak yönetmelikle düzenlenir.,
Danışma Meclisi

Demiz Kuvvetleri Komutanlığınca lojisttik yönden des
ile sefer stoklarının sağlanmasınla, balkım ve onarımları
kanunun yürürlüğe girmesini izleyen en geç 6 ay içinde,
Savunma ve İçişleri Bakanlıklarınca birlikte çıkarıla
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ALTINCI KISIM
Kaldırılan Hükümler

Kaldırılan Hükümler :
MADDE 26. — 16.7.1956 tarih ve 6815 sayılı Sınır, Kıyı ve Karasularımızın Muhafaza ve Emniyeti ve
Kaçakçılığın Men ve Takibi îtlerinin Dahiliyle Vekaletine devri hakkındaki Kanunun ve diğer kanunların bu
Kanuna aykırı hükümleri yürürlükten kaldırılmıştır.
YEDİNCİ KISIM
Geçici Hükümler
GEÇİCİ MADDE 1. — SaM Güvenlik Komutanlığı, bu Kanun hükümlerine göre ve 1985 yılına kadar
Jandarma Genel Komutanlığına bağlı olarak görev yaıpar.
Bu geçici süre içerisinde Sahil Güvenlik Komutanlığı 'bütçesi Jandarma Genel Komutanlığının bütçesi içe
risinde ayrı bir program olarak düzenlenir.
Sahil Güvenlik Komutanımın birinci sicil üstü Jandarma Genel Komutanıdır.
GEÇİCİ MADDE 2. — 1985 yılına kadar Jandarma Genel Komutanlığına bağlı olarak görev yapacak olan
Sahil Güvenlik Komutanlığına; Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu esaslarına göre bir Amiral atanır.
GEÇİCİ MADDE 3. — iBu Kanundaki görevleri yerine getirebilecek bir deniz güvenlik kuvvetinin oluştu
rulması için ilik kuruluşta gerekli görülen personel, silah, cephane, araç, gereç ve teçhizat ihtiyacı Deniz Kuv
vetleri Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı ile birlikte saptanıp Genelkurmay Başkanlığının görüşü
alıınarak, Millî Savunma ve İçişleri Bakanlıklarının onayı üzerine bir plana göre sağlanır.
GEÇİCİ MADDE 4. — Jandarma Genel Komutanlığına bağlı olarak 16.7.1956 tarih ve 6815 sayılı Sınır,
Kıyı ve Karasularımızın Muhafaza ve Emniyeti ve Kaçakçılığın Men ve Takibi Hakkındaki Kanun ile kurul
muş bulunan deniz birlikleri, bütün silah, cephane, araç, gereç ve teçhizatı ile; tesis, tersane ve atölyeleri de sivil
memur Ve işçileriyle birlikte Sahil Güvenlik 'Komutanlığına devredilir.
Devir işleri, İçişleri Bakanlığının koordinatörlüğünde Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Jandarma Genel Ko
mutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı temsilcilerinin katılacağı bir kurul aracılığı ile 1985 yılına kadar tamam
lanır.
GEÇİCİ MADDE 5. — Sahil Güvenlik Komutanlığı için gerekli personel yetiştirilinceye kadar, 14.7.1965
tarih ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 4 üncü maddesinde belirtilen esaslara göre, sözleşmeli
personel çalıştırılabilir.
5.11:1980 tarih ve 2333 sayılı Sürekli Kamu Görevlerinde Sözleşmeli Personel Çalıştırılması Hakkındaki Ka
nuna göre görevlendirilecek sözleşmeli personel için 1 No. lu cetvelde gösterilen kadrolar Genelkurmay BaşIkanlığının tasvibi alınarak kullanılır.
GEÇİCİ MADDE 6. — Sahil Güvenlik Komutanlığı, Haberleşme araçları tamamlanıncaya kadar Jandarma
Genel Komutanlığının, Deniz Kuvvetleri Komutanlığının, Ulaştırma Bakanlığının ve Emniyet Genel Müdür
lüğünün tüm haberleşme araçlarından yararlanır.
GEÇİCİ MADDE 7. — Sahil Güvenlik Komutanlığı; geçici 2 nci maddede belirtilen Komutan ile geçici 3 ün
cü maddede gerekli görülen askerî personelin atanmasını müteakip, en geç 3 ay içinde, bu kanunda yazılı görev
leri yapmaya başlar.
Bu halin oluşmasına kadar geçecek sürede eski hükümlerin uygulanmasına devam olunur.
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ALTINCI KISIM
Uygulanmayacak Hükümler
Uygulanmayacak Hükümler :
tMlAIDDE 26. — Bu Kanunun tatbidinlde 16.7J1956 Ibarilh ve 68115 sayılı Sınır, Kıyı ve Karaisuliarımızın
Muhafaza ve Emniyeti ve Kaçakçılığın Men ve Talkîbi İşlleriinüırı Dahipye Vekâletine devri halkikınldaki Kanu
nun ve »diğer kanunların bu kanuna aykırı bükümleri uygulanmaz.
YEDİNCİ KISIM
Geçici Hükümler
OEÇlOt MAİDDE 1. — Taisarınin. geçici birinci malddesli Komisyonumuzca aynen kabul edilmişitir.

GEÇİCİ MAıDDE 2. — Tasarının

geçici ikinci maddesi Komisyonıuımuzca aynen kabul adilmıiştir.

GBÇİİGİ MADDE 3. — Tasarının geçidi üçüncü malddesi KJamisyonuımuızca aynen kabul ediltaişt'ir.

GEÇİCİ MAİDDE 4. — Tasarının geçici dörldüncü maddesi Komisyonumuzca aynen kabul e'ditoiştir.

GEÇİCİ MADDE 5. — Tasarının geçici beşinci ma'ddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir.

GEÇİCİ MADDE 6. — Tasarının geçici altıncı ma'ddesi Komisyonumuzca aynen kabul eîdiıîrniştir.

GEÇİDİ MADDE 7. — Tasarının geçici yekiinci malddesii Komisyonumuzca ayn'en kabul dd'iflmişjtir.
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SEKİZİNCİ BÖLÜM
Yürürlük ve Yürütme
Yürürlük :
MADDE 27. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme :
MADDE 28. — Bu Kanun 'hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
5.4.1982
Başbakan
B. Ulusu
Devlet Bakam
Başbakan Yardımcısı
Z. Baykara

Devlet Bakam
Başbakan Yardımcısı
T. Özal

Devlet Bakanı
Prof. Dr. t öztrdk

Devlet Bakanı
M. Özgüneş

Devlet Bakanı
Prof. Dr. M N. Özdaş

Adalet Bakanı
C. Mentes

M Mî Savunma 'Balkanı
Ü. H. Bayülken

içişleri Bakam
S.. Çetiner

Millî Egitöm Bakanı
H. Sağlam

Bayındırlık Bakam
Drt T, Önedp

Gümrük ve Tekel Bakam
Prof. Dr.A.Bozer

Ulaştırma Bakanı
Prof. Dr. M. Aysan

Dışişleri Bakam
/. Türkmen
Ticaret Bakanı V,
K. Erdem
Tarım ve Orlman Bakanı
Prof. Dr. S. Özbek
KüÜtür ve Turizm Bakanı
İ. Evliyaoğlu

Maliliye Bakanı
K. Erdem
Sağlık ve Sosyal Yrd. Bakanı
Prof. Dr. K. Kılıçturgay
Çalışma Bakam
Prof. Dr. T, Esener
İmar ve İskân Bakam
Dr._ Ş, Tüten

Sanayi ve Tek. Balkanı Enerji ve Tabiî Kay. Bakanı V.
M. Turgut
M. Turgut
Köy İşleri ve ıKloop. Bak.
M. R. Güney

Sosyal Güvenlik Bakam
S. Side
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M ADİDE 27. — Tasarının 27 nci, maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir.

ıMIAjDDE 28. — Tasarının 28 nci

maiddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir,

MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞlŞLERll KOMİSYONUNUN KABUL ETTtÖt METNE BAĞLI
OETVEL :

Hükümetin Kabul Ettiği M e t e Bağlı Cetvel Aynen. Kabul Eldİkniştir.

HÜKÜMETİN KAİBÜL ETTİ Öt METNE BAĞLI OETVEL
I ıNolu Cetvel

UmVanı

Kafdflo Cetveli
Oerecesiı

Uzman
Uzman
Uzman

1'
,2
'3

Attetili

m
;10
5

)>9<i
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