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I - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

5 Mayıs 1971 Çarşamba gününün Avrupa 
Konseyinin kuruluşunun 22 nci yıldönümü ol
ması dolayısiyle Başkanlıkça Konseyin amacı, 
kapsamı ve çalışmaları hususunda açıklamalar
da bulunuldu ve başarılar temenni olundu. 

istanbul Milletvekili Kâzım özeke, PTT hiz
metlerine yapılan son zamlar konusunda gün
dem dışı bir demeçte bulundu. 

Vazife ile yurt dışına giden Dışişleri Bakanı 
Osman Olcay'a Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısı Sadi Koçaş'm vekillik etmesinin uy
gun bulunduğuna dair Cumhurbaşkanlığı tez
keresi Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 

Sinop Milletvekili Tevfik Fikret övet'in, 
6/41 esas sayılı sözlü sorusunu geri aldığına 
dair önergesi okundu ve sözlü sorunun geri ve
rildiği bildirildi. 

Erzurum Milletvekili Cevat önder'in, T. B. 
M. M. Kamu İktisadi Teşebbüsleri Karma Ko

misyonu üyeliğinden çekildiğine dair önergesi 
Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 

içel Milletvekili Turhan özgüner'in, Mer
sin'in Arslanköy bucağında 1969 yılında vuku-
bulan kar felâketi sebebiyle felâketzedelere ko
nut yapımında yolsuzluk yapıldığı iddiasiyle 
eski imar ve iskân Bakanları Haldun Menteşe-
oğlu ile Hayrettin Nakiboğlu haklarında Ana
yasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına dair önergesi okundu ve 
gündeme alınarak sırası geldiğinde görüşülece
ği bildirildi. 

Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'in, 6/86 
esas sayılı sözlü sorusunu geri aldığına \ dair 
önergesi okundu ve sözlü sorunun geri verildi
ği bildirildi. 

Grup Başkanvekillerinin, gündeme alınması 
kabul olunan 8/2, 8/34 ve 8/36 esas sayılı ve 
yabancı sermaye ile ilgili olup birleştirilmiş bu
lunan genel görüşme önergeleri üzerindeki gö-
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rüşmelerin bütün islerden önce yapılmasına da
ir önergesi kabul olunarak; 

Adana Milletvekili Kemal Satır, Konya Mil
letvekili Orhan Okay ve Maraş Milletvekili İb
rahim öztürk'ün, bugüne kadar uygulanmakta _ 
olan yabancı sermaye politikasının somut sonuç
larını değerlendirmek, yabancı sermaye yatırım
larının doğal kaynaklarımız üzerinde çeşitli 
alanlarda meydana getirdiği fayda ve zararları 
tesbit etmek ve Türkiye'nin bugüne kadar uy
guladığı yabancı sermaye politikası hakkında 
bilgi edinmek maksadiyle Anayasanın 88 nci 

II. — GELEN 

Tasarılar 
1. — Türkiye Demir ve Çelik İşletmeleri 

Kuruluş kanunu tasarısı (1/477) (Maliye, Sa
nayi ve Ticaret ve Plân [komisyonlarına) 

2. — Tekirdağ Çimento Sanayii Anonim Or
taklığı (kuruluş kanun tasarısı (1/478) (Maliye, 
Sanayi ve Ticaret ve Plân komisyonlarınla) 

3. — 27 . 7 . 1967 tarih ve 026 sayılı Türk 
Silâhlı Kuvvetlen! Personel Kanununun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bâ
zı maddeler eklenmesi hakkında ]kanun tasarı
sı (1/479) (Millî Savunma, İçişleri ve Plân ko
misyonlarına) 

Teklif 
4 . — Kastamonu Milletvekili Saibri Keskin 

ve 2 arkadaşının, bâzı orman suçlarının affına 
V3 bunlardan mütevellit idare şahsi haklarının 
düşürülmesine ilişkin (kanun teklifi (2/518) (Or
man ve Adalet komisyonlarına) 

Tezkere 
5. — Konya Milletvekili Necmettin Erba-

kan'ın yasama dokunulmazlığının kaldırılması
na dair Başbakanlık tezkeresi (3/518) (Anaya
sa ve Adalet ikomüsyonlanndan mürekkep Kar
ma Komisyona) 

Raporlar 
6. — 6785 sayılı îmar Kanununda bâzı de

ğişiklikler yapılması hakkında kanun taarısı 
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maddesi uyarınca bir genel görüşme açılmasına 
dair Önergeleri üzerindeki görüşmeler tamam
landı ve Genel Kurulun bu konuda aydınlanmış 
olduğu bildirildi. 

7.5.1971 Cuma günü saat 15,00 te toplanıl
mak üzere Birleşime saat 19,30 da son verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Kayseri 

Fikret Turhangü Şevket Doğan 
Kâtip 

Ankara 
Kemal Ataman 

KÂĞITLAR 

ile İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, Millî 
kıyılar kanunu te|klifi ve İmar ve İskân, İçişleri 
ve Plân komisyonlarından 5 er üye seçilerek ku
rulan 7 numaralı Geçici Komisyon raporu 
(1/161, 2/294) (S. Sayısı : 137 ye 1 nci ek) 

7. — Rize Milletvekili Erol Yılmaz AkçaT-
ın, 31 Temmuz 1970 tarih ve 1327 sayılı Kanu
nun 35 nci maddesi ile değiştirilen 14 Temmuz 
1965 tarih ve 637 sayılı Devlet Memurları Ka
nununun 79 ncu maddesine bir fıkra ejklenmesii 
hakkında kanun teklifi ve Cumhuriyet Se
natosu Başkanlığı tezkeresi ve Cumhuriyet 
Senatosunca yapılan değişikli]kler hakkında 
Millet Meclisi Plân Komisyonu raporu (Millet 
Meclisi 2/407; Cumhuriyet Senatosu 2/310) 
(Millet Meclisi S. Sayısı : 241 e l nci ek; Cum
huriyet Senatosu S. Sayısı : 1550) 

8. — 24 . 2 . 1970 tarih ve 1235 sayılı 
8 . 6 . 1959 tarih ve 7334 sayılı kanunlarda de
ğişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı ve 
Millî Eğitim ve Plân komisyonları raporları 
(1/436) (S. Sayıcı : 314) 

9. — 29 . 7 . 1970 tarihli ve 1319 sayılı Em
lâk Vergisi Kanununun bâzı maddelerinin de
ğiştirilmesi ve bu kanuna bâzı hükümler eklen
mesi hakkında kanun tasarısı ve Maliye ve 
Plân komisyonları raporları (1/437) (S. Sayı
sı : 315) 

..•» 



M. Meclisi B : 96 7 . 5 . 1971 0 : 1 

BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Fikret Turhangil 
KÂTİPLER : — Şevket Doğan (Kayseri), Kemal Ataman (Ankara) 

• 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 96 ncı Birleşimini açıyorum. 

III - YOKLAMA 

BAŞKAN — Otomatik cihazla yoklama ya
pılacaktır. Sayın milletvekillerinin beyaz düğ
melere basmalarını rica ederim. 

1. — Eski§ehir Milletvekili M. 'Şemsettin 
Sönmez'in, köy kalkınması kmusunda gündem 
dışı demeci. 

BAŞKAN — Gündem dışı, Sayın Mehmet 
Şemsettin Sönmez, «köy kalkınması» hakkın
da söz istemişlerdir, buyurunuz. 

MEHMET ŞEMSETTİN SÖNMEZ (Eski
şehir) — Muhterem Başkan, muhterem millet
vekilleri; 

Bulgun gazetelerde ve efkârı umumiyede 
mühim bir konuyu teşkil etmekte olan ve nü
fusumuzun yüzde 70 ten fazlasını teşkil eden 
köylü vatandaşlarımızın kalkınması konusu 
üzerinde birkaç fikrimi âcizane ifade etmek is
tiyorum. 

Toprak ve Tarım Reformu konuları da 
aktüel konular haline gelmiş bulunuyor. Bu
gün en büyük toprak ağası, bizim yurdumuz
da tabiat kuvvetidir. Bunu bir misal ile arz 
etmek isterim: 

Benim seçim bölgemde Sakarya Nehri'nin 
membaı ve büyük bir kısmı mevcuttur. Sa
karya Nehri'nin temizlenmesi ve sulama kanal
larının yapılabilmesi ile mevcut etütlere göre, 
150 bin dönüm arazi kazanılacak ve ayrıca da 
20 bin dönüm arazi bataklıktan kurtarılacak
tır. Halbuki Eskişehir ilinde, bir toprak refor
mu ne kadar dikkatle tatbik edilirse edilsin, 
zannetmiyorum ki ağaların elinde 150 bin dö
nüm fazla bir toprak mevcudolalbiMn. 

Binaenaleyh, toprak reformu konusu ele 
alınırken; bizim yurdumuzun her tarafından 
yüzlerce misalini verebileceğimiz tabiat kuv
vetlerinin işlenmez hale koyduğu metruk ara-

(Yoklama yapıldı). 
BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır. Görüş

melere başlıyoruz. 

zilerin ıslâhı cihetine gidilmesi, bence köylü 
vatandaşlanmızın hayat seviyesini kalkındırma 
yönünden en esaslı adımlardan biri olacaktır. 

İkincisi; sulaması ve sairesi yapılabilen bir 
köyde yetişen mahsulün pazarlanması konusu
dur. Bu pazarlanma konusu da halledilmediği 
müddetçe, 1971 yılı Bütçesinde de ilgili Ba
kanlara arz ettiğim gibi, köyde 25 kuruşa satı
lan Ispanak, Ankara tâa 2 liraya yenilmekte 
devam eder ve bundan dolayısiyle köylü, müs
tehlik zarar eder, aradaki birkaç mahdut ara
cıyı memnun etmekten başka bir işe yarama
mış olur. 

Binaenaleyh, köylünün yetiştirdiği mahsu
lün pazarlanması ve bilhassa hububat ziraata 
yapan Orta - Anadolu'daki çiftçinin buğda
yının ve sairesinin fiyatlarının biran evvel tes-
biti ile, bunları aracı elinde bırakmamak şar-
tiyle köylüye daha yararlı bir hale konmaya 
çalışılması, bugün için en önde gelen tedbirler
den biri olacaktır. 

Hepinizi saygıyle selâmlarım. (A. P. sırala
rından alkışlar). 

2. — Adana Milletvekili Fazıl Güleç'in, buğ
day fiyatlarının ilân edilmemesinin sakıncaları 
ve Çukurova'da vukubulan sel felâketi konula
rında gündem dışı demeci, 

IBAŞKAN — Buğday fiytlarının ilân edilme
mesi ve Çukurlovadaki sel felâketi üzerine kı
sa bir görüşmeyi Sayın Adana Milletvekili Fa
zıl Güleç talebetmişlerdir, buyurunuz efen
dim. 

FAZIL GÜLEÇ (Adana) — Sayın Başkan, 
değerli milletvekilleri; 

IV - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

— 190 — 
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Çukurova'da özellikle Adana, Hatay ve İçel 
illerimizde yaptığım tetkik gezilerinde, hubu
bat mahsulünün idrak edilmek üzere olduğunu 
gördüm. Fiyat ilânının gecikmemesi, çiftçinin 
yararına olacaktır; geciktiği takdirde, Çukuro
va çiftçisi çok mağdur olacak ve bundan ev
velki yıllarda olduğu gilbi, tefecilerin ellerine 
düşecektir. Büyük güçlüklerle kazanacakları 
3 - 5 kuruşu da bu kişilere kaptıracaktır. 

Taban fiyatının tesbiti konusunda işaret et
mek mecburiyetini duyduğum Adana, Ceyihan 
Ziraat Odalarından gönderilen maliyet cetvel
lerinde bugünkü şartlar içinde buğday fiyatı
nın 125 kuruiş olarak tesbiti öngörül
mektedir. Bütün bu mahzurlar göz önü
ne alınarak, Ihububat taban fiyatının en 
geç 15 Mayıs'a kadar ilân edilmesi ge
reğini bilgilerinize sunuyor ve Sayın Erim Hü
kümetinden bu işi ivedilikle halletmesini isti
yorum. 

Çukurova çiftçilerinin üçüncü bir derdine 
de değinmek istiyorum: 

Hepinizin bildiği gibi, bundan 20 - 90 gün 
evvel Ceyhan nehri taşmış, Osmaniye, Kadirli, 
Ceyhan, Kozan, Adana merkez kazalarına bağlı 
00 köyümüzü sular altında bırakmıştır. Hükü
metimizin su baskınına uğrryan köylülerimize 
pamuklarını tekrar ekebilmeleri için, gübre, 
pamuk tohumu, akaryakıt kredisinin ivedilikle 
dağıtılmasını ve Ziraat Bankasına olan borç
larının ertelenmesini rica eder, hepinize saygı
larımı sunarım. (O. H. P. A. P., G. P. ve D. P. 
sıralarından «Bravo Fazıl» sesleri, alkışlar). 

3. — Antalya Milletvekili Hamn Akçaloğlu'-
nun, üniversite özerkliği ve bu konuda Adalet 
Bakam İsmail Arar'ın yaptığı konuşma hak
kında gündem dışı demeci ve Adalet Bakanı 
İsmail Arar'ın cevabı 

BAŞKAN — Üniversite özerkliği ile ilgili 
gündem dışı olarak Sayın Antalya Milletvekili 
Akçalıoğlu söz istemişlerdir, buyurunuz efen
dim. 

HASAN AKÇALIOĞLU (Antalya) — Sa
yın Başkan, sayın milletvekilleri; 

Adalet Bakanı ve Hükümet Sözcüsü Sayın 
İsmail Arar'ın, 23 Nisan 1971 Cuma günü saat 
19,00 ajansında radyo ile yayınlanan «üniver
site özerkliği» ile alâkalı beyanatı hakkında 

şahsi görüşlerimi arz etmek için huzurlarınızı 
işgal etmiş bulunuyorum. Şayet, bu beyanatı 
veren Hükümetin başka bir üyesi olsaydı, belki 
de konuşmak lüzumunu hissetmiyecektim. An
cak, beyanat sahibinin Kabinemde Adalet Baka
nı ve aynı zamanda Hükümet Sözcüsü bulun
ması ve Meclis Başkanvekilliği sırasında cid
diyet ve âzami bitaraflıkla vazife yaptığına 
şahsan inanmış bir kimse olmam, beni konuş
maya mecbur etmiştir. 

Aziz arkadaşlar; Sayın Arar beyanatında 
mealen : 

«Biz üniversite özerkliğini, bilim ve kürsü 
özerkliği olarak kabul ediyoruz. Buna göre bir 
üniversite öğretim üyesi kendi kürsüsünde ta
lebelerine marksizmi de, kapitalizmi de öğrete
bilir ve öğretmelidir de. Hattâ kendi eğilimine 
'göre bunları övebilir de. üniversitede suç iş
lendiği zaman buraya Devletin emniyet kuv
vetleri girebilir, özerklik buna mâni değildir. 
'Suç işlenen yer neresi olursa olsun Devletin 
emniyet kuvvetleri oraya girebilir.» demişler
dir. 

Sayın milletvekilleri, Sayın Arar'ın beya
natının ikinci kısmı ile hemfikir olmamaya, bu
na mukabil birinci kısmı ile de hemfikir olma
ya imkân yoktur. Çünkü, bu tarz anlayış ve dü
şünce, evvelâ kürsü ve ilim haysiyeti ile kafbi-
litelif değildir. Zira ilim adamı her şeyden 
önce bitaraf ve objektif olmaya mecburdur. 
Talebelerine kenldi eğilimini değil, ilmin dedi
ğini öğretmekle mükelleftir. Türk Milleti ço
cuklarını üniversiteye eğilim öğrenmeye değil, 
ilim öğrenmeye göndermektedir. Marksizmin 
üniversitelerde serbestçe profesörler tarafından 
övülebilmîesi Anayasaya, Türk Ceza Kanunu
na, adalet prensiblerine, millî karakterimize, re
alitelere ve bilhassa Nihat Erim Hükümetinin 
hükümet olma gerçeklerine de aykırıdır. Şöyle 
ki : 

Malûmunuz olduğu veçhile, Marksizm yalnız 
iktisadi bir görüş değil, siyasi, içtimai,, hukukî 
bir doktrindir de, yani bir rejimdir. Marksizm 
müsavi komünizmdir. 1961 Anayasası ise komü
nizme kapılarını kapamıştır. Çünkü Anayasa 
karma ekonomiyi âmirdir, komünizm ise tama
men devletçidir. Anayasa devleti, ülkesi ve mil
letiyle bölünmez bir bütün olarak kabul eder; 
Sınıf ve kadro hâkimiyetini men eder. Hâkimi-
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yetin belli bir sınıf ve zümreye bırakılamıyaca-
ğmı. emreder. Komünizm ise tamamen şahıs, 
zümre ve sınıf hâkimiyeti üzerine müessestir. 

Anayasa herkese seyahat ve ikamet, din ve 
ibadet, bilim' ve sanat, hür balsın ve mulhafoere, 
silâhsız ve saldırısız olmak kayıt ve şartdjyle, 
toplanma ve gösteri yürüyüşü yapma, önceden 
izin almaksızın dernek ve siyasi parti kurma, 
mülkiyet ve miras, dilediği »analara çalıişma ve 
özel teşebbüs kurma, çalışanlar ve çalıştıranlar 
için sendikalar kurma, bunlara üye olma ve ay
rılma,, grev ve lokavt, seçme ve seçilme, kamu 
(hizmetlerine girme, tek başına veya topluca il
gili makamlara ve Türkiye Büyük Millet Mecli
sine dilekçe ile müracaat etme hak ve hürriyet
lerini baihşetmiştir. Komünizmde ise, vatandaş
lar bütün bu hak ve hürriyetlerden mahrumdur. 
Devletin, daha doğrusu «Devlet benim» diyen 
bir sınıf ve zümrenin kölesidir. İşte bu bakım
dan Anayaisa komünizme kapalıdır. 

Ayrıca, Türk Ceza Kanununun 141 ve 142 
nci maddeleri, fikir özgürlüğünü kısıtladığı ge
rekçesi ile Anayasaya aykırı olduğu ifade edi
lerek bu maddelerin iptali için Türkiye İşçi 
Partisinin Anayasa Maıhkemeteine yaptığı mü
racaat Anayasa Mahkemesince reddedilmek 
suretiyle, her ne suretle olursa olsun, komünizm 
propagandası yapmanın ve bugünkü müesses 
Devlet nizamını yıkarak, yerine sınıf ve zümre 
hâkimiyetine dayalı bir rejim getirmeye çalış
manın Anayasaya aykırılığı kazıyei muhkeme 
haline gelmiştir. 

Şu halde Anayasanın ve Türk Ceza Kanunu
nun yasakladığı bir fiili, üniversite dışından 
hiç kimse fikir hürriyeti kisvesi altında işliye-
mediği gibi, üniversite profesörleri de özerklik 
zırhına bürünerek işliyemez. Zira Anayasa 
8 nci maddesiyle bilaistisna bütün müessese ve 
şahısları kendine uymaya mecbur kılmış, 12 nci 
maddesiyle de hiçbir şahıs ve zümreye imtiyaz 
tanımamıştır. Ayrıca, Anayasanın 120 nci mad
desinde tanınan özerklik profesöre değil, kamu 
tüzel kişisi olan üniversiteyedir, özerk üniversite 
öğretim üyesi olmak, bunlara kürsülerinde ka
nunlarımızın yasakladığı hususları övmek imti
yazı vermez. Aksine imtinaı, imtina etmediği 
takdirde verilecek cezaya inzimamı emreder. Ni
tekim Türk Ceza Kanununun 142 nci maddesi
nin 1 nci, 2 nci, 3 ncü fıkraları münhasıran ko

münizm ve Cumhuriyete aykırı bir rejim getir
mek için propaganda yapanlara, 4 ncü fıkrası 
ise bu fiilleri övenlere verilecek cezaları göster
mektedir. 5 nci fıkrasında ise, propaganda ya
panların ve övenlerin, Devlet daireleri, beledi
yeler veya sermayesi kısmen veya tamamen 
Devlete aidolan iktisadi teşekküller, sendika
lar, işçi teşekkülleri, okullar, yüksek tahsil mü
esseseleri, yani üniversiteler, fakülteler içinden 
veya bunların memur, müstahdem ve mensupla
rı arasından olduğu takdirde, bunlar hakkında 
verilecek ağır hapis ve hapis cezalarının üçte 
bir nisbetinde artırılacağına dairdir. Hal böyle 
iken, maalesef şimdiye kadarki tatbikatta, tıp
kı Saym Arar gibi, bunlara suç imtiyazı tanın
mış olduğundan iş bugünkü hale gelmiş bulun
maktadır. 

BAŞKAN — Sayın Akçalıoğlu, vazettiği
niz süreniz dolmuştur, lütfen bağlayın. 

MEHMET EMİN ERDİNÇ (Van) — Devri 
idarenizde oldu bahsettikleriniz, devri idareniz
de oldu. 

BAŞKAN — Efendim, devir veya... 
HASAN AKÇALIOĞLU (Devamla) — Efen

dim, cevap vermemeye karar verdim, siz ne ya
parsanız yapın konuşmaya devam edeceğim. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim. Müdaha
le etmeyin, gündem dışı şahsı adma görüşme ya
pıyor. 

BURHANETTİN ASUTAY (izmir) — 15 
dakikadır konuşuyor. 

BAŞKAN — Sayın Asutay, müdahale etme
yin efendim. 

HASAN AKÇALIOĞLU (Devamla) — Tak
dir hakkı Başkanındır, Sayın Asutay'm değil
dir. Lütfen, onun için vaktimi bunları cevap
landırmak suretiyle geçirtmeyin. 

BAŞKAN — Lütfen Sayın Akçalıoğlu, size 
düşmüyor o. 

HASAN AKÇALIOĞLU (Devamla) — 15. 
dakika konuşuldu geçen hafta. 

Kanunun bu sarahati karşısında bir Adalet 
Bakanı üniversitedeki bilim özerkliğini nasıl 
kendi eğilimine göre kanunun yasak ettiği ideo
lojileri talebelerine öğretme ve övme özerkliği 
olarak kabul ve ilân edebiliyor? Türk Ceza Ka
nununun 142 nci maddesinin 5 nci fıkrası mu
vacehesinde bir üniversite öğretim üyesi kürsü
sünde talebelerine evvelâ üniversite mensubu 
olduğu, saniyen bu işi üniversite içinde yaptığı 
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için Marksizmi, yani komünizmi övemez. Ayrı
ca her öğretmenin kanunlara uymada, hüsnü-
ahlâkta talebelerine iyi örnek, nümunei imtisal 
olması, ilmin ve millî geleneklerimizin icabıdır. 
Bu bakımdan da kanunlarımızın yasak, milleti
mizin nefret ettiği bir hususu profesörler tale
belerine övemezler. 

Sayın arkadaşlar, Sayın Adalet Bakanının 
bu beyanatı karşısında şöyle bir sual mukadder
dir: Anayasanın 19 ncu maddesinin son fıkrası 
ve Türk Ceza Kanununun 160 ncı maddesiyle 
yasaklanan teokratik Devleti de, yani dine, da
ha doğrusu tslâmi esaslara dayalı devlet niza
mını da bir üniversite öğretim üyesi kendi eği
limine göre öğretebilir ve de övebilir mi? Böy
le bir şey vâridolsa, «Üniversitelerimiz irtica 
yuvası oldu,» diye kızılca kıyametler kopar mı? 
Cevabını ben vereyim: Kopar. Peki, hukukun 
eşitlik prensibi nereye gitti? Yeni tâbirine göre 
biri «aşırı sağ», biri «aşırı sol». Kanunlara gö
re ikisi de yasak; ama birine peki, ötekine ha
yır... Böyle hukuk anlayışı olmaz. 

Bu beyanat Sayın Nihat Erim Kabinesinin 
Hükümet olma gerekçelerine ve bilhassa 12 
Mart Muhtırasının memleketteki anarşi ve asa
yişsizliği, kardeş kavgasını önliyen maddesine 
de aykırıdır. Şöyle ki, 12 Mart Muhtırası ile 
istifa eden Adalet Partisi Hükümetinin yerine, en 
başta memleketteki asayişsizliği, had bir safha
ya varan anarşiyi, kardeş kavgasına varan grup 
çatışmalarını önlemek ve Anayasanın öngördü
ğü reformları yapmak gayesi ile Nihat Erim 
Hükümeti kurulmuştur. Memlekette anarşi çı
karanlar, adam kaçıranlar, banka ve adam so
yanlar, üniversiteleri işgal edenler, üniversite ve 
talebe yurtlarını, silâh ve cephane, subay, er el
bisesi ve askerî teçhizat deposu haline getiren
ler, Devletin emniyet kuvvetlerine, Silâhlı Kuv
vetlerimize saldıranlar, onlarla savaş edenler ve 
bâzılarını öldürüp, birçoklarını yaralıyanlar, 
resmî daire ve arabaları, fabrikaları, mağazala
rı, dükkânları yakıp yıkanlar, komutanlara ve 
orduya en ağır şekilde hakaret edenler, Hükü
mete açıkça rest çekenler, okul duvarlarına ko
münist liderlerinin resimlerini yapanlar, Beya
zıt Kulesine kızıl bayrak asanlar, iç savaş için 
talim görmek üzere El Fetihe kaçanlar, milliye
timize, mukaddesatımıza sataşanlar, hep 
Marks'a, Lenin'e, Mao'ya tapan aşırı sol mili

tanlar değil midir? Hal böyle iken, bütün bu 
hareketleri önlemek maksadiyle işbaşına getiri
len bir Hükümet üyesinin, hele bir Adalet Ba
kanının gençleri anarşiye iten ve memleketi bu 
hale getiren Marksizmi, yani komünizmi, üni
versitelerde profesörler talebelerine öğretebilir 
ve övebilir de, benim özerklik anlayışım budur, 
demesi her halde Erim Hükümetinin Hükümet 
oluş sebebiyle de, Hükümetin bugünkü icraatiy-
le de kabili telif değildir. Hükümet normal yol
larla anarşiyi önliyemiyeceğini anlamış ve 11 
ilimizde 10 -12 gün evvel örfi idare ilân etmiş
tir. Bunu yadırgamıyor, bilâkis takdir ve tas-
vibediyorum. 

Netice: Bugün bütün milletçe şikâyetçi ol
duğumuz anarşinin önlenmesi için de başka ça
re kalmamıştır. Anarşinin failleri olan gençler 
ne Rusya'dan, ne Kızıl Çin'den, ne de diğer bir 
komünist ülkeden ithal edilmişlerdir. Bunların 
hepsi de bu vatanın ve bu milletin çocuklarıdır. 
Onları bu hale getiren üniversitelerimize yerleş
miş sapık ve sol fikirli, daha açık bir ifade ile, 
komünist fikirli kızıl profesörlerdir. Kuş yuva
da gördüğünü işler, çırak ustasından aldığını 
satar meselince, bu gençler üniversitede gör
düklerini işlemekte ve ustalarından aldıklarını 
satmaktadırlar. Şayanı şükrandır ki, hakiki 
ilim adamlarımız ekseriyette oldukları için, üni
versitelerimiz bugün tamamen birer komünist 
yuvaları haline gelmemiştir. Yine şayanı şük
randır ki, örfi İdare kumandanlarımız mesele
yi vatanperverane ve ciddi bir şekilde ele al
mış, 10 gün gibi kısa bir müddet içinde müspet 
istikamette bir hayli mesafe katetmiş bulun
maktadırlar. 

BAŞKAN — Sayın Akçalıoğlu, bağlayınız 
lütfen. 

HASAN AKÇALIOĞLU (Devamla) — Biti
riyorum efendim. 

Bu kürsüden kendilerine teşekkür etmeyi ve 
başarılar dilemeyi bir vecibe bilirim. 

Şunu unutmamalıyız ki, bir hâdiseyi orta
dan kaldırmak için evvelâ sebebi ortadan kal
dırmak gerekir. Sivrisinekleri yok etmek is
tiyorsak evvelâ bataklıkları kurutmalıyız, aksi 
halde bataklıklar mevcudoldukça sivrisinekle 
mücadelemiz, tâbiri amiyanesi ile, akıntıya kü
rek çekmek gibidir. Şayet biz de memlekette 
anarşinin son bulmasını, huzur ve sükûnun ia-
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desini ve demokratik rejimin ayakta durmasını 
istiyorsak - ki, istiyoruz ve bütün gayretleri
miz de bunun içindir - Meclis olarak, Hükümet 
olarak ismail Arar'm dediklerinin aksine, üni
versite ve diğer müesseselerimizi anarşist yetiş
tiren kızıl Marksist profesörlerden temizlemeli
yiz. Komünizmin sebebi, daha doğrusu baş se
bebi, ne az gelişmişlik, ne sosyal adaletsizlik
tir; ekonomik değil, tamamen ideolojiktir. Şa
yet böyle olmasaydı nüfusumuzun % 75 küsu
runu teşkil eden fakir köylü ve işçilerimizin 
bugün proleterya sürüleri haline gelmesi icabe-
derdi. Çok şükür ki, böyle değil. 

Bu sebeple Sayın Arar'in Sayın Erim Hükü
metinde yeri kalmadığına inanıyor ve kendisi
nin, icraatını tasvibetmediği bir Hükümet içe
risinde bir dakika bile fazla durmasının Hükü
met ve Örfi İdare icraatını kösteklemek ve kı
sıtlamaktan başka bir işe yaramıyacağmı esef
le ve ehemmiyetle belirtmek isterim. 

Sayın Arar her nedense fikirlerinde İsrar et
mekte, iki gün evvel tekrar fikir suçu olmıya-
cağından bahisle dolambaçlı bir şekilde orta ve 
yüksek okullarımızdaki kızıl telkinlere yeşil ışık 
tutmaktadır. Böyle bir Hükümet üyesinin hâ
lâ mevkiinde durmasını memleketimize has ga
rabetler zümresinden mi saymamız lâzımgeldi-
ğini yüksek takdirlerinize bırakır, huzurlarınız
dan saygı ile ayrılırım. (0. H. P. sıralarından 
şiddetli gürültüler, sıra kapaklarına vurmalar, 
A. P. sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Adalet Bakanı Sayın İsmail 
Arar, buyurun. 

TURHAN ÖZGÜNER (İçel) — Tutumunuz 
hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun oturun efendim. Be
nim tutumum malûm. 

TURHAN ÖZGÜNER (içel) — Gündem dı
şı konuşmalar 5 dakika ile mukayyettir. Azami 
10 dakika... Yarım saat konuştu. 

BAŞKAN — Sayın özgüner, öyle bir kayıt 
yok efendim. O, sayın üyelerin tutumuna bağlı 
bir husustur. 

MEHMET SEYDİBEYOĞLU (Kastamonu) 
— iğinize gelirse öyle değil mi?.. 

BAŞKAN — iş - güç yok. Siz de bir gün 
çıktığınız zaman muhakkak 5 dakika konuşma
dınız. 21 dakika konuştunuz. 

Buyurun Sayın Bakan, devam ediniz. 

I ADALET BAKANI İSMAİL ARAR (istan
bul) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 

Gündemimizin çok yüklü olduğu bir günde 
çok kısa bir süre için olsa dahi huzurunuzu iş
gal ettiğim için çok üzgünüm, ama buna mec
bur edildim, kendim istiyerek buraya gelmedim. 

Sayın Akçalıoğlu'nun heyecanlı üslûbu için
de konuşmayacağım. 

Politikada bir kimsenin konuşmalarının, ic
raatının ve tutumunun bütünü ile ele alınmayıp 
sadece onun bir kısmını ele alarak bunu bir hü
cum vesilesi yapmak öteden beri tutulagelmiş 
bir metottur. Sayın Akçalıoğlu'nun da benim 
Televizyona verdiğim mülakattan, bir haftalık 
dergide çıkan konuşmamdan bihaber gözüküp 
sadece bir konuşmamı ele alarak, bunu bir ten-
kid konusu yapmasını*bu eski usulün tekrarı 
olarak görüyorum ve yadırgamıyorum. 

Meselenin esasına gelince : 
Kanaatim şudur ki; komünizm olsun, diğer 

aşın uçlar olsun bunlardan korunmanın çaresi 
devekuşu gibi kafasını kuma sokmak değil, bun
ların ne olduğunu öğrenip ona göre korunmak 
çarelerini bulmaktır. (O. H. P. sıralarından 
«Bravo» sesleri, alkışlar.) Ben şahsan komünist 
manifestosunu Atatürk'ün hayatta olduğu gün
lerde O'nun inkılâp arkadaşı olan Mahmut Esat 
Bozkurt'un «Atatürk ihtilâli» adlı kitabında 
Hukuk Fakültesinde ders olarak okutulan inkı
lâp derslerinde okudum. (C. H. P. sıralarından 
«Bravo» sesleri.) Okuduğum ve öğrendiğim 
içindir ki, bugün o cereyanın karşısındayım. 
(C. H. P. sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar.) 

Üniversite özerkliği konusu ile ilgili görüş
lerine gelince : 

Bütün hararetli beyanlanna rağmen benim 
görüşlerimde bir değişiklik yapmaya muvaffak 
olamamışlardır. Üniversite kürsülerinde objek
tif ölçüler içinde kalmak şartı ile komünizm de 
okutulur, faşizm de okutulur, kapitalizm de 
okutulur. Benim söylemek istediğim de bundan 
ibarettir. 

Fikir suçu olmaz; ama bunlar eyleme geçti
ği zaman, toplumun Anayasa ile düzenlenmiş 
olan, sınırlanmış olan düzenini bozmaya yönel
dikleri zaman kanun kuvvetleri yakasına yapı
şır. Gençlerimizi bu bilgilerle teçhiz edersek 
ancak o zaman zararlı cereyanlarla mücadele 

I etmek imkânını buluruz. 
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Kanaatim budur. Bana bir kere daha bunu 
açıklamak imkânını verdikleri için kendilerine 
teşekkür ederim ve saygılarımı sunarım. (C. H. 
P. ve M. G. P. sıralarından alkışlar.) 

4. — Afyon Karahisar Milletvekili Süleyman 
Mutlu'nun, Gelir Vergisi Kanununun uygulan-
masiyle ilgili gündem dışı demeci. 

BAŞKAN — Gelir Vergisi Kanununun tat
bikatında yapılan bâzı hatalar üzerinde Sayın 
Süleyman Mutlu gündem dışı söz istemiştir, bu
yurun. 

SÜLEYMAN MUTLU (Afyon Karahisar) 
— Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 

Maliye Vekâletinin yanlış tatbikatının niçin 
düzeltilme cihetine gidilmediğini, tarım üretci-
lerine keyfî eziyetin sebebinin nereden ileri gel
diğini öğrenmek ve kanuna karşı yapılan ka
nunsuzlukların dile getirilmesi amacı ile huzu
runuza geldim. 

Afyon iline bağlı 11 ilçeden sadece Emirdağ'ı 
ilçemizde Maliye Vekâletinin vergi kanunları, 
ters yönde tatbik edilmektedir. Gelir Vergisi 
Kanunu, zirai işletmelerle ticari işletmeleri ta
rif etmiş, vergiyi de bu esasa göre tanzim etmiş
tir. Gelir Vergisi Kanununun 52 nci maddesi 
de hiç şüpheye meydan vermiyecek şekilde açık 
ilken, Emirdağ'ı Maliye Teşkilâtının bunu tama
men ters yönde değerlendirerek, yüzde yüz çift
çilikle uğraşan, ziraat odasında kayıtlı 704 aded 
çiftçiyi «Traktörümüz var» diye Zirai Kazanç 
Vergisine değil de Ticari Kazanç Vergisine dâ
hil etmesinin sebebi anlaşılmamıştır. 

Haksızlığa uğrıyan çiftçiler tam 2 yıldır An
kara'ya gelir giderler. Ankara'da ilgili vekâle
tin ilgili genel müdürleri tatbikatın yanlış ol
duğunu ve düzeltilmesi icabettiğini söylerler, 
yine düzeltmezler. Bu tutum vatandaşı vergi
den soğutur. Devlet her kaptığım kâr bilmeme
lidir. 

Biz Gelir Vergisi Kanununun tam tatbikini 
istiyoruz. Traktörü olan çiftçi kendi arazisini 
işledikten sonra komşusunun arazisini işleme-
meliymiş.. İşlerse ticari kazanca girermiş.. Hal
buki Gelir Vergisi Kanununun 52 nci maddesi 
Gelirler Genel Müdürlüğünün 25592-52/9925 sa
yılı ve 90 numaralı Gelir Vergisi Genelgesi ile 
açıklanmış ve tesbit edilmiştir ve bu Genelge 
de yürürlüktedir. Bu Genelgede etraflı izahat 
olduğu halde niçin uygulanmadığı insanı şüphe
ye düşürmektedir. 

Sayın milletvekilleri, 
Kanunun ilgili maddelerinden çok kısa bir -

iki paragrafını okuyacağım : 

52 nci maddenin 4 ncü paragrafında; «Çift
çiye ait her türlü ziraat makina ve aletlerinin 
başka çiftçilerin zirai istihsal işlerinde çalıştırıl
ması da zirai faaliyet sayılır.» denmiş. Yine Ge
lir Vergisi Kanununun 52 nci maddesinin 1 nci 
paragrafında da; «Zirai faaliyetten doğan ka
zancın zirai kazanç olduğu» hükme bağlanmış
tır. 

Bu faaliyetlerinden dolayı çiftçiler ya ger
çek usulde veya götürü usulde vergiye tabidir; 
ama hiçbir zaman ticari işletme esaslarına tabi 
değildir. 

Kanun niçin uygulanmıyor, niçin ilgili genel 
müdürlük bunu düzeltme yoluna gitmek istemi
yor, niçin vatandaşın vereceği beyannameyi 
Emirdağ'ında vergi dairesi- doldurup vatandaş 
kendi bilgisi dışında doldurulmuş beyannameyi 
sadece imza etmek mecburiyetine tabi tutulu
yor? 

Bu hususların cevabını sayın ilgili bakandan 
istirham ediyorum. 

Saygılarımı arz ederim. 

5. — Vazife ile yurt dışına gidecek olan Sağ
lık ve Sosyal Yardım Bakanı Türkân AkyoVa 
Köy İşleri Bakanı Cevdet Aykan'm vekillik et
mesinin uygun görülmüş olduğunaydair Cumhur
başkanlığı tezkeresi (3/519) 

BAŞKAN — Cumhurbaşkanlığı tezkeresi 
vardır, okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Vazife ile yurt dışına gidecek olan Sağlık 

ve Sosyal Yardım Bakanı Türkân Akyol'un dö
nüşüne kadar; Sağlık ve Sosyal Yardım Bakan
lığına Köy İşleri Bakanı Dr. Cevdet Aykan'm 
vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, 
uygun görülmüş olduğunu arz ederim. 

Cevdet Sunay 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Genel Kurulun bilgilerine arz 
olunmuştur. 

6. — özel sektör tarafından kurulacak tedavi 
ve sosyal Hizmetler kurumları kanun tasarısının; 
geri gönderilmesine dair Başbakanlık tezkeresi. 
(1/216, 3/522) 

— 195 — 
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BAŞKAN — Başbakanlığın bir tezkeresi var
dır, okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 28 . 2 . 1970 tarih ve 71-607/1496 sayılı 

yazımız. 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca ha

zırlanan ve ilgideki yazımızla sunulan; «özel 
sektör tarafından kurulacak tedavi ve sosyal 
hizmetler kurumları kanun tasarısı» nm geri 
gönderilmesine müsaade buyurulmasını rica 
ederim. 

Prof. Nihat Erim 
Başbakan 

BAŞKAN — Kanun tasarısı geri verilecek
tir. Genel Kurulun bilgilerine arz olunur. 

7. — 44 sayılı Kanunun 32 nci ve 648 sayılı 
Kanunun 108 nci maddelerinde yer alan ve siya
si partilerin kapatılması ' dâvalarının duruşmalı 
olarak görülmesine ilişkin hükümlerin iptal edil
diğine dair Anayasa Mahkemesi Başkanlığı tez
keresi. (8/523) 

BAŞKAN —- Anayasa Mahkemesi Başkanlı
ğının bir tezkeresi vardır, okutuyorum: 

Millet Meclisi Başkanlığına 
1. 44 sayılı Kanunun 32 nci ve 648 sayılı 

Kanunun 108 nci maddelerinde yer alan ve si
yasi partilerin kapatılması dâvalarının duruş
malı olarak görülmesine ilişkin bulunan hüküm
lerin Anayasanın 148 nci maddesinin son fık
rasına aykırı olduğuna ve iptaline, 

2. İptal kararına göre artık uygulanamı-
yacak duruma gelen 44 sayılı Kanunun 32 nci 
maddesinin ikinci fıkrasındaki «dâvalara Cum
huriyet Başsavcısının huzuru ile bakılacağı» na 
ilişkin hükmün de aynı Kanunun 28 nci madde
sinin son fıkrası uyarınca iptaline; 

6 . 5 . 1971 gününde 1971/27-1971/50 sayı 
ile karar verilmiştir. 

Avni Givda 
Anayasa Mahkemesi 

Başvakanvekili 

üyeliğe seçim yapılmasına dair Anayasa Mahke-
, . , „ „ • 1> 7 7„ ~ J-,.,7 „„• / o / r n / l esi Başkanlığı tezkeresi. (3/524) 

BAŞKAN 
olunmuştur. 

Genel Kurulun bilgilerine arz 

8. — Anayasa Mahkemesi asıl üyeliğine Mil
let Meclisince seçilmiş bulunan Celâlettin Ku-
ralmen'in ölümü sebebiyle açılmış bulunan asıl 

BAŞKAN — Anayasa Mahkemesi Başkanı
nın bir tezkeresi daha vardır, okutuyorum, 

Millet Meclisi Başkanlığına 
T. C. Anayasasının 145 nci ve Anayasa Mah

kemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri hak
kındaki 44 sayılı Kanunun 5 nci maddeleri uya
rınca Millet Meclisi tarafından Anayasa Mahke
mesi asıl üyeliğine seçilmiş olan Celâlettin Ku-
ralmen 27 . 4 . 1971 gününde vefat etmiştir. 

Adı geçenden açılan Anayasa Mahkemesi asıl 
üyeliğine aynı Kanunun 12 nci maddesi uyarın
ca yenisinin seçilmesine ve Mahkememize bilgi 
verilmesine müsaadelerinizi arz ve rica ederim. 

i. Hakkı Ketenoğlu 
Anayasa Mahkemesi Başkanı 

BAŞKAN — Genel Kurulun bilgilerine arz 
olunmuştur. Kanun gereğince 1 aylık süre için
de boşluk doldurulmak üzere seçim yapılacaktır. 
isteklilerin başvurma süresi; 24 Mayıs 1971 
Pazartesi günü akşamına kadardır. Gerekli iş
lemler Başkanlıkça yapılmıştır. 

Bu hususlar Genel Kurulun bilgilerine arz 
edilir. 

9. -— Sayın üyelerden bâzılarına izin veril
mesine dair Başkanlık tezkeresi (3/520) 

BAŞKAN — izin talepleriyle ilgili Başkan
lık tezkeresi vardır, okutuyorum. 

Genel Kurula 
Aşağıda adlan yazılı sayın milletvekilleri

nin hizalarında gösterilen müddet ve sebeplerle 
vâki izin talepleri Başaknlık Divanını 5 . 5 . 1971 
tarihli toplantısında uygun mütalâa edilmiştir. 

Keyfiyet yüksek tasviplerine arz olunur. 
Sabit Osman Avcı 

Millet Meclisi Başkanı 

Kars Milletvekili İsmail Hakkı Alaca, 77 
gün, hastalığına binaen, 12 . 4 . 1971 tarihin
den itibaren 

istanbul Milletvekili Osman Özer, 21 gün, 
hastalığına binaen, 3 . 5 . 1971 tarihinden iti
baren 

Kocaeli Milletvekili Cevat Ademoğlu, 20 
gün, hastalığına binaen, 26 . 4 . 1971 tarihinden 
itibaren 
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Ordu Milletvekili Ferda Güley, 15 gün, 
hastalığına binaen, 27 . 4 . 1971 tarihinden iti
baren 

Amasya Milletvekili Vehbi Meşhur, 20 gün, 
mazaretine binaen, 2 . 5 . 1971 tarihinden iti
baren 

Bingöl Milletvekili Mehmet Sıddık Aydar, 
20 gün, mazaretine binaen, 15 . 4 . 1971 tari
hinden itibaren 

Sinop Milletvekili Tevfik Fikret övet, 15 
gün, mazaretine binaen, 3 . 5 . 1971 tarihin
den itibaren 

Adana Milletvekili Şevket Yılmaz, 10 gün, 
mazeretine binaen, 1 . 5 . 1971 tarihinden iti
baren 

Zonguldak Milletvekili Bülent Ecevit, 15 
gnü, mazaretine binaen, 4 . 5 . 1971 tarihinden 
itibaren» 

Amasya Milletvekili Kâzım Ulusoy, 10 gün, 
mazaretine binaen, 10 . 5 . 1971 tarihinden iti
baren 

BAŞKAN — Tezkerede okunan sayın millet
vekillerinin izin taleplerini teker teker okutup 
oylarınıza sunacağım. 

«Kars Milletvekili İsmail Hakkı Alaca, 77 
gün, hastalığına binaen, 12 . 4 . 1971 tarihin
den itibaren» 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

«İstanbul Milletvekili Osman Özer, 21 gün, 
hastalığına binaen, 3 . 5 . 1971 tarihinden iti
baren» 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

«Kocaeli Milletvekili Oevat Ademoğlu, 20 
gün, hastalığına binaen, 26 . 4 .1971 tarihinden 
itibaren» 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

«Ordu Milletvekili Ferda Güley, 15 gün, 
hastalığına binaen, 27 . 4 . 1971 tarihinden iti
baren» 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

«Amasya Milletvekili Vehbi Meşhur, 20 gün, 
mazaretine binaen, 2 . 5 . 1971 tarihinden iti
baren» 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

i «Bingöl Milletvekili Mehmet Sıddık Aydar, 
20 gün, mazaretine binaen, 15 . 4 . 1971 tari
hinden itibaren» 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

«Sinop Milletvekili Tevfik Fikret Övet, 15 
gün, mazaretine binaen, 3 . 5 . 1971 tarihin
den itibaren» 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

«Adana Milletvekili Şevket Yılmaz, 10 gün, 
mazeretine binaen, 1 . 5 . 1971 tarihinden iti
baren» 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

«Zonguldak Milletvekili Bülent Ecevit, 15 
gün, mazeretine t\jnaen, 4 . 5 . 1971 tarihinden 
itibaren» 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

«Amasya Milletvekili Kazım Ulusoy, 10 gün, 
mazaretine binaen, 10 . 5 . 1971 tarihinden iti
baren» 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

I 10. — Bir toplantı yılında iki aydan fazla 
izin alan Kars Milletvekili 1. Hakkı Alaca'nın 

I ödeneğine dair Başkanlık tezkeresi. (3/521) 

I BAŞKAN — Başkanlığın bir tezkeresi var
dır, okutuyorum. 

Genel Kurula 
Hastalığı sebebiyle bir toplantı yılı içinde 

iki aydan fazla izin alan Kars Milletvekili 
1. Hakkı Alaca'ya ödeneğinin verileiblmesi, İç
tüzüğün 197 nci maddesi gereğince, Genel Ku
rulun kararına bağlı olduğundan keyfiyet yük
sek tasviplerine arz olunur. 

I Sabit Osman Avcı 
Millet Meclisi Başkanı 

BAŞKAN — Hastalığına binaen 2 aylık sü
reyi tecavüz etmiş, bulunması hasebiyle Kars 
Milletvekili Sayın î. Hakkı Alaca'ya ödeneğinin 
verilmesi hususunu oylarınıza arz ediyorum; 
kabul buyuranlar... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

I 11. — Millî Savunma Bakanı Ferid Melen'in, 
I 926 sayılı Kanunun bâzı maddelerinin deği§tiril-
I mesi ve bu kanuna bâzı maddeler eklenmesi 
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hakkındaki kanun iasarısmın havale olunduğu 
komisyonlardan seçilecek 5 er üyeden kurulu bir 
Geçici Komisyonda görüşülmesi hakkındaki öner
gesi. (1/479, 4/166) 

BAŞKAN — Millî Savunma Bakanı Sayın 
Ferid Melen'in bir önergesi vardır, okutuyorum 
efendim. 

Yüksek Başkanlığa 
27 . 7 . 1967 tarih ve 926 sayılı Türk Silâhlı 

Kuvvetleri Personel Kanununun bâzı maddele
rinin değiştirilmesi ve bu Kanuna bâzı madde
ler eklenmesi hakkındaki kanun tasarısının bi
ran evvel kanunlaşması için havale edildiği Mil
lî Savunma, İçişleri ve Plân komisyonlarından 
seçilecek 5 kişiden kurulacak geçici bir komis
yonda görüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Millî Savunma Bakanı 
Ferid Melen 

BAŞKAN — 926 sayılı Kanunun tadiline 
mütedair tasarıyı tetkik etmek üzere Geçici bir 
Komisyon kurulması taleholunmaktadır. Ge
çici Komisyon kurulması hususunu oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

12. — Ankara Milletvekili Mustafa Kemal 
Yılmaz'in, 2/503 esas sayılı kanun teklifinin, 
İçtüzüğün 36 ncı maddesine göre, gündeme alın
ması hakkında önergesi, (2/503, 4/167) 

BAŞKAN — Ankara Milletvekili Sayın M. 
Kemal Yılmaz tarafından verilmiş bir takrir 
vardır, okutuyorum. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
5 Mart 1971 tarihinde Orta - Doğu Teknik 

Üniversitesinde meydana gelen silâhlı çarpışma 
sonucumda şehidolan komando eri Mevlût Me
ric'in annesine, eşine ve çocuğuna vatani hiz
met tertibinden aylık bağlanması hakkında ka
nun teklifi, 18 . 3 . 1971 tarihinde havale edil
miş bulunduğu Maliye Komisyonunda bugüne 
kadar sonuçlandırılamamıştır. 

Teklifin mahiyetine binaen biran önce gö
rüşülmesine imkân sağlamak üzere, içtüzüğün 
36 ncı maddesi uyarınca, gündeme alınması hu
susunda karar ittihazını saygılarımla arz ede
rim. 

Ankara Milletvekili 
M. Kemal Yılmaz 

BAŞKAN — Sayın Yılmaz, görüşmek istiyor 
musunuz? 

MUSTAFA KEMAL YILMAZ (Ankara) — 
Takririmde açıkladım. 

BAŞKAN — Takririnizde açıkladınız. Ma
liye Komisyonu?.. 

ıSADRETTiN ÇANGA (Bursa) — Sayın 
Başkan, Hüküımeit Bakanlar Kurulu, kararı iHe 
(böyle bir fon kurulduğunu söylüyor. Varsa, 
buna ihltiyaç kâlmryacak. 

BAŞKAN — Bir Iteıküftir, geri alınması ve
ya Meclislerden geçmesi gerekir. 

Maliye Komisyonu?.. Yok. Sayın Kemal 
Yılmaz'ım îtalelbi okunmuştur. Süresi içinde 
komisyonda göriüşıülmemeısi selbefbiyle gündeme 
alınması talefbedilimektedir. Bu 'hususu oyları
nıza artz ediyorulm. Kaibul edenler... Kabul et-
miyenler... Kaibul edilJmişltir, gündeme alınacak
tır. 

13. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'-
nm, T. Ceza Kanununun bâzı maddelerinin de
ğiştirilmesine dair kanun teklifinin, İçtüzüğün 
36 ncı maddesine göre, gündeme alınmasına dair 
önergesi (2/449, 4/165) 

BAŞKAN — ıSayın Ahmet Buldanlı tarafın
dan verilmiş bir takrir vardır, oıkulbuyoruım. 

Millet Meclisi Yüce Başkanlığına 

3 ay evvel Yüce Başkanlığa tevdi edip, Baş-
kanhlkça göriüşjülmek üzere Adliye Komisyonu
na havale bujrurulan, «T. Ceıza Kanununun 
bâzı maddelerinin değiştirilmıesi» ne dair tek
lifim bulğüme kadar konuşulup Umuımi Heyete 
intikal dttirilememişltir. IBu bakımdan içtüzü
ğün âmir hükmüne ıbinaen günü içinde ("45) 
ko^uşulamıyan teklifimin doğrudan doğru/ya 
Umumi Heyeitite konuşulmasını teminen gereği
ni arz ederim. 

Muğla Milletvekili 
Ahmet Buldanlı 

BAŞKAN — ISayın Buldanîı? Yok. Adalet 
Komisyonu (Başkanı? Yok. Takriri oylarınıza 
arz ediyorum. Kaibul edenler... Kabul etmiyen-
1er... KaJbul edilmemiştir. 
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v. - GÖRÜ§ 
1. — İş kanunu tasarısı ve 23 numaralı Ge

çici Komisyon raporu (1/347) (S. Sayısı : 239 
ve 239 a i nei ve 2 nci ek) 

BAŞKAN — Gündemimizin 1 nci sırasında 
iş kanunu, tasarısı var. Hükrümıet? Yok. Ko
misyon Yok. Gelecek (birleşimlerde görüşüle-
cektir. 

2. — 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emek
li Sandığı Kanununa ek ve geçici maddeler ek
lenmesine ve bu kanun ile diğer kanunların 
bâzı hükümlerinin kaldırılmasına dair kanun 
tasarısı ve Maliye ve Plân komisyonları rapor
ları (1/438) (S. Sayısı : 291) (1) 

BAŞKAN —Gündemimizin 2 nci maddesine 
geçiyoruz. Hülküımet? Burada. Komisyon Bu
rada. 

Görüşülmekte olan kanun tasarısının önce
lik ve ivedilikle göriüş/ültmıe kararı Genel Ku
rulca alınmıştır. 

'Komisyon raporunun okunup, okunmaması 
hususunu oylarımıza arz edeceğim. Okunma
sını Ikaîbul edenler... Kabul eltandyenler... Okun-
mamıası Genel Kurulca kararlaştırılmıştır. 

Kanunun tümü üzerinde görüşmek istiyen-
ler?... Grup adına söz alan sayın milletvekille
rini arz ediyorum : Cumhuriyet Halk Partisi 
Grupu adına Sayın Sakıp Hiçerimez, Millî Gü
ven Partisi Grupu adına Sayın İhsan Kabadayı, 
Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına Sayın 
îlhami Sancar. 

Şahısları adına Sayın Hüsnü Özkan,. 
HÜSNÜ ÖZKAN (Hatay) — Grup adına 

söz istemiştim. Yarım saat evvel yazılı olarak 
istedim. 

BAŞKAN — Efendim, Başkanlık biliyorsu
nuz bu işleri tertibederken grup yetkililerinin 
yazıları üzerine Genel Kurula bilgi arz etmek
tedir. 

HÜSNÜ ÖZKAN (Hatay) — Grup yetkili
leri üç ay evvelden verdiler. 

BAŞKAN — Sayın Özkan, bu beyanınızın 
muhatabı Başkanlık değil. 

HÜSNÜ ÖZKAN (Hatay) — Üç ay evvel
den grup yetkilileri biliyorlar. 

BAŞKAN — Grup yetkilileri ile konuşunuz 
efendim. 

(1) 291 S. Sayılı basmayazı tutanağın so
nuna eklidir. 

,EN İŞLER 

Şahısları adına görüşmek istiyen sayın mil
letvekillerini arz ediyorum : Sayın îbrahim Öz-
türk, Sayın Şinasi Özdenoğlu, Sayın Reşit Ül
ker, Sayın îlyas Kılıç, Sayın Mevlût Ocakçıoğ-
lu, Sayın İhsan Kabadayı, Sayın Nebil Oktay, 
Sayın Ahmet Şener, Sayın Hayrettin Hanağası, 
Sayın Îlhami Sancar, Sayın Suna Tural, Sayın 
Hilmi İşgüzar, Sayın Ahmet Buldanlı, Sayın 
Hasan Tosyalı, Sayın Şevket Doğan, Sayın Hüs
nü Özkan. 

İlk söz, Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adı
na Sayın Sakıp Hiçerimez'de. Buyurun. 

C. H. P. GRUPU ADINA AHMET SAKIP 
HİÇERİMEZ (Ankara) — Sayın Başkan, Yüce 
Meclisin değerli üyeleri; 

5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli 
Sandığı Kanununa ek ve geçici maddeler eklen
mesine dair Hükümet tasarısının görüşülmeye 
başlandığı şu sırada C. H. P. Grupunun görüş
lerini sunmak üzere söz almış bulunuyorum. Bu 
vesile ile hepinize saygılar sunarım. 

Değerli arkadaşlarım; Cumhuriyetimizin 
kuruluşundan bugüne kadar devirler geçmiş, 
hükümetler değişmiş; fakat Devlet hayatına 
ömrünü vermiş, Millî Mücadeleden bugüne ka
dar her türlü mahrumiyete mahkûm edilmiş bir 
avuç emekli, malûl, dul ve yetimin talihi değiş
memiştir. Aslında Sayın Demirel Hükümetince 
hazırlanarak Yüce Meclise sunulan ve yeni Hü
kümetçe benimsenerek huzura getirilen şu ta
sarı, değişmiyecek bir talihin yepyeni bir örne
ğidir. 

Değerli arkadaşlarım; elimizdeki «u tasarı 
yaklaşık olarak bundan iki yıl önce bir evvelki 
hükümetin Yüce Meclise alkışlarla kabul ettir
diği emekliler yararına ve ssoyal adalet anlayı
şına yönelmiş 1101 sayılı Kanunu büyük ölçüde 
ortadan kaldıran ve yine aynı hükümet tarafın
dan hazırlanan bir tasarıdır. Bu tasarı 1101 sa
yılı Kanunun emekliler için getirdiği kazanılmış 
hakkı, bir başka deyim ile hakkı müktesebi yok 
eden, kişilerin Devlete ve Hükümete olan güve
nini daha kanunlaşmadan sarsan bir tasarıdır. 

Türk toplumu içinde en mütevazi, en sessiz 
bir kütle olan emeklilerin, malûllerin, dul ve 
yetimlerin çok kısa bir süre önce sokağa taşa
rak ve Yüce Meclisin kapısına kadar gelerek 
bizleri uyarmak istemeleri, yukardaki sözleri
mizin delilidir. 
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1101 sayılı Kanun Türk kamu oyunda acı I 
bir burukluk meydana getiren, 42 sayılı Kanu
nun yarattığı sivil, asker emekli ayırımını orta
dan kaldırarak, sivillerin de askerler gibi brüt 
maaşlarının % 70 i üzerinde emekli olabilmele
rini sağlıyor ve emekli ikramiyelerini de brüt 
aylıkları üzerinden 15 maaşa çıkarıyordu. 1101 
sayılı Kanun aynı zamanda 2 nci maddesi ile 
1327 sayılı Personel Kanununu kelimesi keli
mesine haber vererek, personel kanunlarının ça
lışanlar için getireceği imkânların aynı oranda 
emeklilere de uygulanacağı âmir hükmünü taşı
yordu. Nitekim, 1969 seçimleri süresince miting 
lerde, kapalı salon toplantılarında ve rad
yolarda Adalet Partisi, emeklilerin sosyal 
yaşantılarına ferahlık getirecek bu kanun 
ile övünmüş'tü. Ne hazin tecellidir ki, ara
dan henüz iki yıl kadar kısa bir süre dahi 
geçmeden 1101 sayılı Kanunun çıkarılması 
için büyük çaba sarf eden devrin Komisyon Söz
cüsü ve devrin Maliye Bakanı Sayın Mesut 
Erez, temelinden çürütebileceğimiz birtakım 
gerçek dışı gerekçelerle 1101 sayılı Kanunun 
uygulama kabiliyeti olmadığını rahatlıkla söy-
liyebilmiş ve bugünün Maliye Bakanı Sayın 
Sait Naci Ergin de benimsediği bu tasarı ile 
karşımıza çıkabilmiştir. 

Sayın Mesut Erez 1101 sayılı Kanunu değiş
tiren şu tasarıyı Maliye Komisyonunda, Büt
çe - Plân Komisyonunda ve bu kürsüden savu
nurken, münakaşayı kendisini en kuvvetli bul
duğu bir gerekçenin münakaşa zeminine oturt
masını ve bu yoldan kamu oyunu büyük ölçüde 
yanıltmayı başarabilmiştir. İddia edildiğine gö
re 1101 sayılı Kanun, 1327 sayılı Personel Ka
nundan önce çıkmış ve bütün hesapları Perso
nel Kanunundan önceki cari personel kanunla
rına göre düzenlenmiştir. Bugün 1101 sayılı Ka
nun aynen uygulanacak olursa, emekli olan ça
lışandan daha fazla aylık alacaktır, denmekte
dir. 

Değerli arkadaşlarım; bu sözler ve gerekçe 
yalnız komuıoyunu yanıltmakla kalmamış, ay
ini zamanda Parlâmento üyelerinden bir kısmı
mızı da etkisi altında bırakmıştır. İşte bu ne
denlerle 1101 sayılı Kanunun çıktığı tarihler
de geçerli olan Personel kanunlarına göre de I 
40 yıl Devlete hizmet etmiş bir kamu perso
nelinin emekli olduğu zaman çalışan emsali ka- | 
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mu personelinden bir miktar fazla para aldığı
nı kesinlikle, açıkça ortaya koymamız lâzım
dır. 

Değerli arkadaşlarım; 1327 sayılı Personel 
Kanunu çıkmadan önce brüt aylığı 2 700 lira 
olan 1 nci derecedeki bir memurun çalışırken 
eline geçen aylık 1 910 lira idi. Emekli olduğun
da eline 250 lira fazlası ile 2 160 lira geçiyor
du. Brüt aylığı 2 362 lira olan ikinci derecede
ki bir memurun çalışırken eline geçen aylık 
1 733 lira idi; emekliliğinde eline 157 lira fazla
sı ile 1 890 lira geçiyordu. Yine 1327 sayılı Per
sonel Kanunu çıkmadan önce brüt aylığı 2 025 
lira olan üçüncü derecedeki bir memurun eli
ne 1 516 lira geçiyordu; emekli olduğunda 104 
lira fazlası ile 1 620 lira emekli aylığı alıyordu. 
Keza, brüt aylığı 1 687 lira olan dördüncü de
recedeki bir memurun eline 1 291 lira geçer
ken, emekli olduğunda 59 lira fazlası ile 1 350 
lira eline geçiyordu. Alt derecelerde de daha 
küçük farklarla durum aynen böyle idi. 

Demek oluyor ki, «1101 sayılı Kanun uygu
lanacak olursa, emekli olan çalışandan daha 
fazla para alacaktır.» sözü ve gerekçesi 1101 
sayılı Kanunun çıkarıldığı tarihlerde de ge
çerli idi. Bu, yeni karşılaşılan bir husus de
ğildi. Kaldı ki, dün de, bugün da birinci, ikin
ci, üçüncü, dördüncü, hattâ beşinci derecede
ki memuriyet kademelerine yükselebilmiş ve 
40 yıl Devlet hizmetinde kalabilmeyi başara
bilmiş bir memurun lojman, otomobil tahsisi 
yanında 1327 sayılı Kanuna göre 1 400 liraya 
kadar varacak olan tazminat aldığı yan öde
meler vardır ve bu devam edecektir. Bu takdir
de brüt ve yan aylıkları dışındaki, bu maddi 
imkânların emeklilikte kaybedilmesi karşısın
da emeklinin çalışandan fazla para aldığı iddia
sı kolay savunulacak bir husus değildir. 1101 
sayılı Kanun aynen uygulanırsa 25 yıl devle
te hizmet etmiş, derecesi ne olursa olsun, hiç
bir memurun eline geçecek emekli aylığı, ça
lışan emsali kamu personelinin eline geçen ay
lıktan bir kuruş fasla olmıyacak aksine altın
da kalacaktır. 30 yıl devlete hizmet etmiş me
murlardan yalnız 1 nci derecenin son kade
mesine yükselebilen bir memurun emekliliğin
de, çalıştığı güne nazaran eline geçecek faz
lalık sadece 24 liradır. Bütün gürültü bunun 
için midir? 
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Kaldı ki, 30 yıl devlete hizmet etmiş 1 nci 
derecenin son kademesinin dışındaki derece ve 
kademelerden emekli olanların emsali kamu 
personelin, çalışanlardan bir kuruş fazla pa
ra alması söz konusu değildir. Bilâkis derece 
ve kademeler aşağı doğru inildikçe emekliler 
aleyhine büyüyen farklar göstermektedir. Em
sal alınırken daima 1 nci derecenin son kade
mesindeki bir kamu personelinin eline geçe
cek 24 liralık fazlalığı göstermek, memuriyet 
kademelerinin alt basamaklarında daha çalı
şırken ücret azlığı nedeniyle yaşama mücadele
si veren yüzbinlerce kamu personelinin emekli
liğinde çekecekleri ıstırabın üstüne kalın bir 
şal örtmek olacaktır. Bu hakikati söz konusu ıs
tırabı çekmiyen insanlardan saklamak kolay
dır; fakat esas olan sosyal hukuk devleti ilke
leriyle yönetilen bir ülkede ıstırap çeken insan
ların adedini çoğaltmak değil bilâkis azalt
maktık'. 

Bu tasarıyı savunanlar, «Emeklilik cazip ha
le gelirse herkes emekli olmak suretiyle Devlet 
kadrolarını boşaltır» şeklinde ifadelendirdikle
ri anlamsız bir gerekçeye de sığınmışlardır. 
Bu sözler personel reformunu gerçekleştirece
ğim iddiasında bulunan devlet adamlarının 
sözleri olamaz. Onun için ümit ediyoruz ki, ye
ni Maliye Bakanımız Sayın Sait Naci Ergin kar
şımıza aynı gerekçe ile çıkmıyacaklardır. Çün
kü kendilerinden çok şey beklediğimiz onbin 
lerce üniversite mezunu genç sokaklarda işsiz 
güçsüz dolaşırken, devletin merkezlerde şişkin-
leşmiş kadrolarında 60 - 65 yaşını idrak etmiş 
kamu personelini çalıştırmakta İsrar etmek 
mümkün değildir. 

30 yıl hizmetten sonra 55 yaşına gelmiş yor
gun bir devlet memurunun köşesine çekilip is
tirahat etmesi kadar tabiî bir şey olamaz. Bu 
kimseyi sosyal sıkıntılarla başbaşa bırakarak 
daha on yıl çalışmaya zorlamanın ne Hazineye 
bir faydası, ne modern istihdam politikasının 
gerçekleşmesine, ne de idarede dinamizmin ta
hakkukuna bir faydası vardır. Aksine Hazine
ye külfeti, istihdam politikasına zararı var
dır. Bu tatbikat idaredeki ataleti artırmak
tan öteye gidemez. 

Örneğin: 30 yılını idrak etmiş 1 nci derece
nin son kademesindeki bir Devlet memuru on 
yıl daha hizmete zorlanırsa Hazine bu kimseye 
brüt aylığı olan 7 000 liranın on yıllık kar

şılığı olan 940 000 lira ödiyecektir. Bu mikta
ra yan ödemeler dâhil değildir. Bu kimse 1101 
sayılı Kanun esasları,içinde 30 yılda emekli 
olursa T. C. Emekli Sandığının kendisine on 
yılda ödiyeceği emekli aylığı 528 lira olacaktır. 
Aradaki Hazine yararına meydana gelen fark 
412 000 liradır. Bu fark küçümsenecek bir fark 
değildir. En azından yüksek okul mezunu iki 
gencin Devlet hizmetinde görev almaları halin
de on yıllık bürüt aylık tutarından da fazladır. 
Bu hususun bir Maliye Bakanının gözünden ka
çacağını düşünemeyiz. 

Bu tasarıyı savunanlar sırası gelir şişkin 
personel kadrolarından şikâyet ederler ve her
kesin Devlet kapısından iş "beklemesinin doğru 
•olmıyacağmı söylerler. Sırası gelir, emeklilik 
cazip hale gelirse Devlet kadroları boşalır, de
mek suretiyle kadroların şişkin olmadığını söy
lemek isterler. Hangi açıdan bakılırsa bakılsın, 
bu sözlerin ucuz hizmet kavramıyla bir ilişkisi 
yoktur, ümidediyoruz ki, yeni Maliye Bakanı
mız aynı sözleri söylemiyecektir. 

Değerli arkadaşlarım, bu tasarının Sosyal 
Sigortalar Kurumu emeklilik müsessesi ile mu
kayesesinde de haksızlık bütün çıplaklığı ile 
görülmektedir. 

Örneğin : Sosyal Sigortalara bağlı bir görev
de aylık ücret tutarı 3 600 lira olan bir işçi, 
14 yıl sonunda 2 500 lira emekli aylığı almakta 
iken, 25 yıl Devlete hizmet etmiş aynı ücreti 
alan bir Devlet memuru beğenilmiyen 1101 sa
yılı Kanuna göre 2 366 lira, Hükümet tasarısı
na göre ise 1 548 lira emekli aylığı alacaktır. 
Bunu hangi adalet ölçüleri içine sığdırmak 
mümkündür? 

Elimizdeki şu tasarı ile ilgili olarak ileri sü
rülen bir başka gerekçe de; 1101 sayılı Kanu
nun getireceği malî külfetin Hazine tarafından 
karşılanamıyacağı hususundaki sözlerle ortaya 
atılmıştır. Bir hayli de itibar gören bu gayri-
ciddî gerekçenin yanında T. C. Emekli Sandığı
nın 20 milyarı bulan aktüerya açığının 1101 sa
yılı Kanunun uygulanması ile artacağı iddiası 
da mevcuttur. 

Bizim bu konuda yakardaki fikirleri pay
laşanlarla ihtilâfa düştüğümüz en önemli nok
ta işte budur. Nedense daima birtakım suni ge
rekçelerin arkasına saklanan bu noktadaki bâzı 
gerçekler kamuoyunun gözünden kaçırılmıştır. 
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Ümidederiz ki, yeni Maliye Bakanımız aynı yo
lu izlemiyeceklerdir. Biz yukarda sözünü etti
ğimiz, bu gerçekler üzerine örtülen siyah tülü 
sadece aralamakla yetineceğiz. Bunun için de 
önce kesinlikle ifade edeceğiz ki, emekli aylık
ları ile Hazinenin en ufak bir ilişkisi yoktur. 
Bu cümleyi tekrar ©diyorum,; emekli aylık
ları ile Hazinenin en ufak bir ilişkisi yoktur. 
Bu konuda muhatabımız Maliye Bakanlığı de
ğil, T. O. Emekli Sandığıdır. Emekli Sandığı
nın gelirleri de 1101 sayılı Kanunun getireceği 
malî külfeti fazlasiyle karşılıyacak durumdadır. 

Değerli arkadaşlarım, bu hususu sizlere da
ha açık ifade edebilmek için T. C. Emekli San
dığı statüsünü, işleyişini, bugünkü malî duru
munu ve Maliye Bakanlığının bu sandık üze
rindeki haksız tasarruflarını konumuzla olan il
gisi ölçüsünde arza çalışacağım. 

T. 0. Emekli Sandığı Devletin kurmakla yü
kümlü olduğu ve Anayasamızın 48 nci madde
siyle öngörülen sosyal güvenlik müesseselerin
den birisidir. Yan muhtar, fakat Maliye Ba
kanlığına bağlı bir emeklilik sigortasıdır. Ser
mayesi memurların aylıklarından kesilen 
% 8 oranındaki kesenekleri ile, o memurların 
bağlı bulundukları kurumların % 14 oranında 
Emekli Sandığına ödemeleri mecbur kılınan 
karşılıklar ile, işe alınmada % 25, aylık yüksel
melerinde % 100 oranında memurların maaşla
rından 'kesilen ve bunların kurumları tarafın
dan karşılıkları ödenen giriş ve artış farkların
dan meydana gelir. 

T. O. Emekli Sandığı statüsüne göre bu ser
mayenin veya gelirlerin % 40 ı Emekli Sandı
ğının gelirini artıracak yatırımlara sarf edile
cek ve Maliye Bakanlığının beş yılda <bir yaptı
racağı aktüaryal hesaplarla kontrol ettirilecek, 
eğer açığı varsa bunun Bakanlıkça kapatılması 
zorunlu olacaktır ve bu bir Devlet grantisidir. 
Fakat halihazır durum bunun tamamen aksidir. 

Politik tercih ve baskıların altında bulunan 
sandık yöneticileri filmcilikten tutun da, otel
cilik, garaj ve kaplıca işletmeciliğine kadar her 
şeyle uğraşmakta ve bu ölü yatırımlar her yıl 
ya büyük zararlarla, ya da çok az kârlarla ka
panmaktadır . 

BAŞKAN — Sayın Hiçerimez, bir dakikanı
zı rica edeceğim. 

Sayın Hiçerimez'in yazık konuşması 20 daki
kayı geçmiştir, Devamı hususunu oylarınıza arz 

ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. Buyurunuz efendim, devam ediniz. 

O. H. P. GRUPU ADINA SAKIP HİÇERİ
MEZ (Devamla) — Söz konusu zararlar Emek
li Sandığının iştirakçisi olan kamu personeli 
ile emekliler aleyhine işlemektedir. İş bununla 
da bitmemiş; geçen yıl Maliye Bakanlığı Emek
li Sandığının gelir fazlası diye adlandırdığı 
1 200 000 000 lirasını, bu yıl da aynı gerekçe 
ile 1 200 000 000 lirasını Hazineye irat kaydet
miştir. Maliye Bakanlığının bu sandığa dolay
lı. olarak ayrıca 4,5 milyar lira da borcu vardır. 
Böylece borç miktarı 1971 yılı başında yakla
şık olarak 7 milyar lirayı aşmıştır. 

Elimizdeki tasarının 14 ncü maddesi de ka
nunlaştığı takdirde, bu sandığın diğer bütün 
kanuni gelirleri Hazineye irat kaydedilecektir. 
Bu suretle yıl sonunda bu miktar 10 milyar li
rayı bulacaktır. 4 ilâ 5 yıl sonra ise Maliye Ba
kanlığının Emekli Sandığı gelirlerinden Hazi
neye devrettiği para miktarı 20 milyarı aşacak
tır. Hal böyle olunca Emekli Sandığı bir sosyal 
güvenlik müessesesi, bir sigorta olmaktan çıka
cak, bugün de olduğu gibi çalışan kamu perso
nelinin geleceklerinin teminatı olan ve rızıkla-
rmdan keserek ödedikleri % 8, % 25 ve % 100 
oranındaki kesenek, giriş ve artış farkları Ma
liye Bakanlığının bütçe açıklarının kapanması 
için bir kaynak olacaktır. Bunu Maliye Bakan
lığının tahakkuk ettirmeye asla hakkı yoktur. 

Bu kürsüden memurların Emekli Sandığına 
ödedikleri paraların kendilerine aidolmadığını, 
ellerinden çıktığı andan itibaren Devletin ol
duğunu, anlaşılmasına imkân olmıyan bir ra
hatlıkla savunabilen arkadaşlarımız da olmuş
tur. 

örneğin : Bakanlığının son zamanlarmda te* 
neffüs ettiğimiz havadan dahi vergi alabilme
nin çabası içinde olan Sayın Erez, her halde 
Türk memurunun geleceğinin teminatı olarak 
T. 0. Emekli Sandığına yatırdığı bu paraları 
Maliyeye ödediği verigi zannetmiş ve bu parala
ra tasarruf edebilmeyi normal görmüştür. Ümi-
deyiyoruz ki, yeni Bakanımız bu düşünceyi mut
lak surette reddedeceklerdir. 

Değerli arkadaşlarım, bir memurun çalıştığı 
sürece T. C. Emekli ıSandığına ödediği paranın 
miktarından emekli olduğu zamaû kendisine öde
nen miktarın daha fazla olduğu iddiasına gelin-

— 202 — 



M. Meclisi B : 96 7 . 5 . 1971 O : 1 

ce; sosyal güvenlik ve sigortacılık anlayışıyle 
bunun böyle olması gerekmez imi? Açık seçik 
ortadadır bu gerçek. Aslında alelade bir sigorta 
şirketinin sigortalısı için tanıdığı haklar dahi 
bu görüşü çürütecek nitelikte değil midir? Ge
ne ümidederiz ki, Sayın Maliye Bakanımız yu-
kardaki iddiayı payla§mıyax;aklatdır. 

Değerli arkadaşlarım, 800 000 e yakın kamu 
personelinin milyarları bulan aylık yatırımları 
Emekli Sandığı tarafından işletilecektir. Yurt 
kalkınmasında yer alan, fakat mutlaka gelir ge
tirecek yatırımlara harcanarak işletilecektir. 
Böylece 30 - 40 yıl Devlete ve millete hizmet 
etmiş insanların emekliliğinde kimseye muhta-
colmadan, insanca yaşıyabileceği bir emekli ay
lığına kavuşması sağlanacaktır. T. 0. Emekli 
(Sandığının kuruluş amacı budur. Türk memu
runun Devlete ödediği muntazam vergiler dı
şında kendisinden kesilen % 8, % 25 ve % 100 
lerin ve kurumlarının karşılık olarak ödemeleri 
zorunlu olan bu paraların T. O. Emekli Sandı
ğında toplanmasının sebebi budur. 

Şu da çok iyi bilinmelidir ki, ne suretle olur
sa olsun Türk memurunun ödediği bu parala
rın Emekli Sandığından alınması ve kurumların
ca ödenmesi gereken karşılıkların dolaylı yol
dan T. 0. Emekli Sandığına yatırılmaması su
retiyle bütçe açıklan kapatılamaz ve böylece 
258 bini bulan emekli, malûl, dul ve yetimin rı-
zıklariyle oynanamaz. Bu sakat yoldan derhal 
vazgeçilmelidir. 

Değerli arkadaşlarım, 
Maddelere geçildiğinde elbette görüşlerimi

zi ve bugüne kadar kamu oyundan gizlenen bir
çok gerçeği daha dile getireceğiz. Şu andaki 
temennimiz, elimizdeki Hükümet tasarısının ge
tirdiği ve memnuniyetle karşıladığımız sosyal 
hükümleri muhafaza edilerek, 1101 sayılı Kanu
nun aynen uygulanmasına imkân verecek şekil
de kanunlaştırılmasıdır. 

Bu uğurda sizlerden, Sayın Bakanımızdan, 
muhterem komisyondan gerekli anlayışı bekle
diğimizi belirtir, Cumhuriyet Halk Partisi 
Grupu adına hepinize bir kez daha saygılar su
narım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Fahri Uğrasızoğlu tara
fından bir takrir verilmiştir, okutuyorum efen
dim : 

i C. H. P. Sayın Grupu sözcüsü yarım saati 
mütecaviz konuşmadığı cihetle oylıyacağım; 

I eğer yarım saatten fazla konuşmuş olsaydı bu 
takriri oya arz edemiyeeektim. 

Yüksek Başkanlığa 
Gündemde acele çıkarılması gereken önemli 

kanunlar bulunduğundan, zaman israfını önle
mek maksadiyle 54$4 sayılı Kanunun tümü ve 
maddeleri üzerinde gruplara yarımşar saat ve 
şahsı adına konuşacak sayın üyelere onar daki
ka konuşma süresi tanınmasının oylanmasını 
arz ve teklif ederim. 

lüşak Milletvekili 
Fahrî Uğrasızoğlu 

BAŞKAN — Her iki (kez nü efendim? 
(«Toplam» sesleri) 

YUSUF ZİYA YAĞCI (Ankara) — Daha 
önce iki arkadaşımız söz almıştı; onlar konuş
tuktan sonra bu teklif oylansın. 

BAŞKAN — O zamıan bir fayda sağlanmı-
yacak. 

ŞÎNASt ÖZDENOĞLU (Ankara) — Sayın 
Başkan bu şekilde konuşmalar grup sözcüleri
min inhisarına giriyor. Şahısımız adıma iki ay 
evvel söz aldık. Gruplar buranın tapusunu çı
karıyorlar ; söz hakkımızı tanısınlar biz de fikir
lerimizi açıklıyalm. 

BAŞKAN — Gruplar adına toplam 30 da
kika, şahıslar adına 10 ar dajkika olarak oyla
rınıza arz ediyorum. Kabul buyuranlar... Ka
bul etmiyemler... Kabul edilmiştir. 

Millî Güven Partisi Grupu adına Sayın ih
san Kabadayı, buyurun efendim. 

M. G. P. GRUPU ADINA İHSAN KABA
DAYI (Konya) — Sayın Başkan, muhterem 
arkadaşlarım; 

Emekli Sandığı mevzuunda Millî Güven 
Partisi Grupunun görüş ve mütalâalarını arz 
etmek üzere huzurunuza gelmiş bulmuyorum. 

Huzurunuzdaki bu kanun tasarısı aynı hü
küm ve ölçülerle çıkarsa, bu kanunun sağladı
ğı imkânlar, emekliyi ayakta tutacak ve yürü
tecek bir kanun olmayıp, pinekletecek, emek
letecek; âdeta süründürecek bir kanun ola
caktı/. 

Bu tasan, görevli ve emekli aylıklarını den
gelemek iddiasında olmasına rağmen, bunun 
aksine emekliler aleyhine hükümler taşımakta-

I dır. 
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Görevli memurlara Personel ve Bütçe Kanu
nu ile % 135 e kasar zam yapılmasına rağmen, 
emeklilere ortalama ancak % 60 zam yapılmış 
bulunmaktadır. 

Örnek : 
1 nci derecedeki bir görevli 2 700 lira maaş 

alırjken, bugün 1 nci derecenin aylığı 7 000 li
ra olmuştur; 

5 nci derecedeki bir görevli 1 485 lira alır
ken bugünkü aylığı 3 325 liraya; 

10 ncu deercedeki bir görevli 675 lira 'alır
ken bugünkü aylığı 1 575 liraya çıkmış ve böy
lece görevliler'e tam % 135 zam yapılmış bulun
maktadır. 

Tasarıya baş gerekçe olarak, «1101 sayılı 
Kanun tatbik 'edilirse emekliler görevlilerden 
fazla aylık alır» görüşü hâkim bulunmaktadır, 
ki bu da hatlıdır. Görevlinin ele geçen aylığı 
ilmî olarak Gelir Vergisinden geri kalan kısmı 
kabul edilirse, sürati katiyede emeklinin maaşı 
görevlinin maaşını geçemez. 

Birinci derecedeki görevlinin ele geçen maa
şı, Sivilde emekli olanlar üçün 4 578 lira; askerde 
4 532 liradır. Bu, 30 yıl hizmet eden ve bi
rincil derecenin son kademesine ulaşmış olan 
emekli memur içindir. 

6 nci derecedeki görevlinin ele geçeni 
2 927 lira, emekli aylığı ise 2 548 lira; 

10 ncu derecedeki görevlinin ele geçeni 
1 514 lira, emıekli aylığı ise 1 298 liradır. 

Yalnız ve yalnız, 1 nci ve 2 nci derecelerde 
40 sene hizmet eden bir memurun emekli oldu
ğunu kabul edersek, vazifede olandan pek az 
miktarda fazla maaş alması mümkündür İd, 
bu da çok az bir kütleyi kapsar. Bu hali de 
tasfiye etmek için Millî Güven Partisi Grupu 
olarak görüşlerimiz odur ki, bu fazlalıklar yine 
Emekli Sandığında tesis edilecek bir fonda 
toplanarak, emıekli, dul ve yetimlerin sosyal 
iihJtliyaç ve hizmetlerinde 'sarf edilsin. Bunun 
bu şekilde halli mümkündür. 

Yine tasarıda, «Hiçbir Devlette emekli, gö
revliden fazla ayil̂ k alamaz» görüşü de vardır. 
Bu da mesnetsizdir. Fransa'da 30 yıl hizmet 
etmiş olan bir memur, emekli olduğu zaman 
brüt maaşının % 60 mı 40 yıl hizmet eden 
bir memur emekli olduğu zaman brüt maaşının 
% 80 ini emekli maaşı olarak alır ki, bu hal 
vazifede iken maaş alanın almış olduğu mikta

rın üstündedir. Ayrıca Yunanistan, îran ve 
italya'da da buna benzer uygulamalar yapıl
maktadır. 

Tasarıda emekli maaşının, görevlinin eline 
geçenden fazla olmaması görüşü savunulmakta
dır. Bir tarafta bu fazlalık reddedilirken, 
diğer tarafta, görevlinin hemen altına oturtul
ması yerine % 30 - 35 aşağısında bırakılması 
büyük bir tenakuz ve haksızlık yaratmıştır. 

Tasarıda 1 nci derecedeki memurun eline 
geçen maaş 4 400, 30 yıllık emeklli aylığı ise 
3 300 liradır. 4 400 lira ile 3 300 arasında 1 100 
lira gibi büyük bir fark vardır. 

Ele geçen miktardan maksat, emekli aidat
ları ve Gelir Vergisi kesildikten sonra geriye 
kalan miktardır. Bunu böyle kabul etmeye 
mecburuz. 

Emekli Sandığı ile Sosyal Sigortalar, Ana
yasanın 48 nci maddesine göre kurulmuş iki 
sosyal güvenlik müessesesidir. Sosyal devlet 
ve sofcyal güvenlik anlayışında; bir tarafa ha
miyetli, merhametli pergel açacaksın, diğer ta
rafta «Mamur benim hükmümdedir, dediğimi 
tutmaya mecburdur» diye rijit bir anlayışla 
ona kıt - kısır davranacaksın... Dünyanın 
hiçbir yerinde böyle [kanun ve hamiyet anlayı
şı yoktur. 

İşçinin sendikası var; şahlanır güçtür, bas
kı gücüdür, diyeceksin; ona daha geniş imkân
lar sağlıyacaksın; memur emrimdedir diyerek 
ona daha az imkân sağlıyacaksın... Bunu de
mokratik anlayışa ve haklılık ölçülerine uyan 
bir prensibolarak Millî Güven Partisi Grupunun 
kabul etmediğini burada açıklamaya mecburuz. 

Öyleyse biz, föosyal devlet anlayışında, iki 
•sosyal güvenlik müessesesini birbirine uydur
maya mecburuz. Memurlar için hak verelim 
derken, işçilerden bu hakkı alalım dediğimiz 
yok. Bizim kasdımız, bütün dünya örneklerin
de görüldüğü glibi, sosyal güvenlik hakları iler
lerken, ötekini de diğerinin seviyesine çıkar
maktır. Bizim Millî Güven Partisi olarak arzu
muz, denge esasıdır. 

Emekli Sandığı, tabi olduğu kanunun hü
kümlerine göre 30 yıl hizmet eden bir memu
ra emekli maaşı bağlar, Sosyal Sigortalar ise 
14 yıl sonra emekli edebilir ve % 70 iini emek
li aylığı olarak verir. Sosyal Sigortalar 12 ya
şındaki bir çocuğu alır 37 yaşında emekli ol-
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ma imkânını tanıyarak % 70 emekli maaşı ve
rebilir. Emekli Sandığı bir gendi 18 yaşında 
•alır, memur ed3r; 48 yaşında % 70 ile 
emekli olma hakkını sağlar. Bunları yakın
dan tetkik edersek, ikisi taraşında bir hayli fark
ların bulunduğunu görürüz. Biz, değişi|k öl
çülerle sosyal güvenlik haklarının verilmesini 
uygun bulmamaktayız. Bütün dünya normları 
sosyal güvenlik haklarını ileri dereceye götü
rürken, bu normun emekli memurlarda emekli 
işçilerden geri tutulmasını âdıiü ölçülerle kabili 
telif bulmadığımızdan, telifi cihetini Millî Gü
ven Partisi olarajk arzu ve iddia etmekteyiz. 

Kaldı ki, hiçbir yasa, daha önce kanunlarla 
kazanılmış olan hakları ihlâl etmez. Bu kanun 
böyle çıkarsa, daha evvelki kanunla verilmiş 
olan hakların ihlâli anlamına geleoe|ktir. 

îo/inde bulunduğumuz şartlar, vesikalar ve 
rakamlar vermeye lüzum kalmadan bile; zam
ların birbirini takibettiği, fiyat artışlarının 
birbirini kovaladığı, hayat şartlarının ateşten 
gömlek ve iğneli beşik olduğunu göstermekte
dir. Böyle biir devirde yaşadığımıza göre, emek
li, dul ve yetimlerin bu hayat pahalılığı ve fi
yat artışları karşısında yaşaması hemen hemen 
gayrı mümkün bir duruma gelmiştir. 

Öyleyse, bu nedenle asker ve sivil görevli 
personel aylıklarında % 135 e varan bir artış 
gerçekleştirilmiş ve uygulamaya geçilmiştir. 
Emekli, dul ve yetimler için de 1,5 yıl evvel 
Yüce Meclisimiz 1101 sayılı Kanunla bir hüküm 
kabul etmişti, ki vazifede olan asker ve sivil 
memurlara yapılacak zamlar aynı ölçülerle 
emekli, dul ve yetimlere de sirayet edecekti. 
Bu % 135 artışın bunlara da sirayeti ioabe-
der. 

1101 sayılı Kanunun bu hükmü; gerek emek
li, dul ve yetimler için gerekse vazifede olan 
memurlar için istikballeri ve içinde bulunduk
ları şartlar bakımından tejk ümit kaynağı iken, 
maalesef kanunun bu âmir hükmü bugüne ka
dar tatbik edilmemiş; Personel Kanununun 
uygulanmasından 6 ay sonra da değiştirilme 
yoluna gidilerek kazanılmış haklar kısıtlan
mak, hattâ kaldırılmak yoluna gidilmiştir. 

ömrünü kamu hizmetinde harcamış, ulusu
nun bağımsızlığına adamış asker ve sivillerle, 
bunların dul ve yetimlerinin geçim sıkıntısın
dan kurtularak, kalan ömürlerini huzur ve gü

ven içinde geçjirmeleri haklan olduğu gibi, bir 
sosyal devlette de hükümetlerin vazifesi bunu 
onlara sağlamak olmalıdır. 

Biraz evvel arz etmiş olduğum gibi, üst de
recelerden emekli olanlardan vazifede olanlara 
nazaran fazla para alanlar varsa, bu fazlalık
lar yine emeklilerin sosyal ihtiyaçlarına sarf 
edilmek amaciyle bir fonda toplanabilir. 

1101 sayılı Kanunla verilen haklar Isureti ka-
tiyede geri alınmamalıdır. Mülî Güven Parti
si Grupu olarak mütalâamız bu... 

Persons1! Kanunundaki gösterge esas tutul
malıdır. Ayrı bir gösterge tatbik etmek şeMi 
(kanaatimizce haksız ve hatalı bir yoldur. 

Bugün emeklilerin pek çoğunun yüzü kırış
mış, saçı, ağarmış, beli bükülmüş; ikindi güne
şi gibi batma noktasına gelmişlerdir. Birkaç 
».v mı yasar, birkaç yıl mı yaşar? Bunu Tanrı 
bilir, biz bilmeyiz ama, bunlar faniden de fani 
kimselerdir; dünyada misafir kimselerdir; (ka
ftan ömürlerini huzur ve emniyet içinde geçir
meleri gerekir. Bir sosyal devlette bunu «sağla
mak hükümetlerin vazifesidir, bunlara çare 
bulmak ilgililerin vazifesidir. 

Hükümet etmelk elbette kolay şey değil; 
herkes edemez. Hülkümt edecekler gayrimüm-
künü mümkün kılıcı tedbirler bulurlarsa, mil
letin gönlünde ve tarihte unutulmaz seviyeye 
kavuşmuş olurlar. 

Emeklilerin kaidesini teşkil eden dul ve ye
timler daha da perişan durumdadırlar. Bun
ların perişanlıklarını görüp de ağlamamaya, 
yürekten ıstırap duymamaya imjkân yoktur. 
Bu geniş kütlenin sırtına, içinde bulunduğu
muz kalkınmanın yüklerini yüklemeye, fuzulî 
ve hesapsız olarak yapılan harcamaları yükle
meye hiç birimizin ve hiçbir iktidarın hakîki ok 
manialıdır. Lüzumsuz harcamalarda ciddî kı
sıntılar yapılırsa, Millî Güven PartM Grupu 
olarak iddia etmiş olduğumuz ölçülerin emek
li, dul ve yetimlere verileceği kanısında olduğu
muzu burada bir kere daha beyan etmeye mec
buruz. -* 

Eskiler hatırlarlar; eski mezar taşlarında 
şöyle yazardı- «Ben de senin gibi idim; sen 
de benim gibi olacakın!.» Tasavvufa göre; «Ey 
fani! Dünyamda, hayattasın ama, er geç ölecek
sin; benim gibi olacaksın, buralara geleceksin 
ve bu taşlar senin de tepene dikilecek!» anla
mına gelir. «Sen dünyada iken gurur ve ki-
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birden uzak kal; hayırlı ol, hak yolunda yürü!» 
gibi, insana insani yollarda derinliğine mâna 
ifade eden bu mezar taşındaki anlamı zaman 
zaman hatırlarım. 

Pek çoğunuz emekli değilsiniz; bir kısmınız 
emekli. Sayın Parlömanterler, bilesiniz ki bu
gün emekli olanlar bir gün nasıl bizim gibi 
idiyseler, sizler de bir gün onlar gıiıbi olacak
sınız ve onlar gibi olmanızı da ömür bakımın
dan temenni ederim. Onlar gibi olup da mıuz-
daribolmaktansa, bugünden elinizde fıılsaJt 
varken, gelecek günlerdeki ıstıraplarınızı sili
ci yoldan hakları verin ki, bugünden kendi 
hakkınızı da vermiş olasınız. 

Millî Güven Partisi olarak mütalâalarımız 
bu. Bunları şöylece özetliyerek neticeyi bağ
lamaya çalışıyorum: 

Bu kanun böylece çıkmamalıdır. Çıkarsa, 
hizmette ulaşılmış hayat seviyesi lemekli olunca 
değiştirilmiş oluyor, geriye götürülüyor, aşa
ğı indiriliyor. Bu mantık bir ceza sistemi, bir 
ceza müessesesi olur. Emekli olunca kendisi
ni teminat altında göremiyen memur, verimli, 
randımanlı olamaz; hiçbirimizin talsvihetmediği 
bir insandır, gayrticiddî, gayriahlâki yollara 
sapabilir, öyle ise; bir memur yarınını emin, 
emekli olduğu zaman kendisini teminat altında 
görmelidir ki, âmme hizmetlerinde verimli ve 
randımanlı olabilsin. 
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yük derttir. Böyle bir derde kapılan emekli 
memur süratle bdr moral çöküntü içerisinde 
sıhhatini kaybeder. Sıhhatini kaybeden bir me
mura bir de maddî yokluklar içerisinde, «Bir an 
evvel isen dünyadan göç et, vasiyetini yaz.» 
demek anlayışına gelecefk bu kanuna, emekliyi 
dünyaya bağlayıcı, morallini yükseltici şeklin 
verilmesi, her anlayışla bir medeni hizmetin ye
rine getirilmesi olur. 

Bu kanun böylece çıkarsa, emeklilik erişil
mesi, kavuşulması ideal olan bir hedef olmak
tan çıkar da bir nevi ceza, Demoklesin kılıcı 
olursa, sureti katiyede Türkiye'de memur em
niyetinden ve veriminden bahsetmeye imkân 
olmaz. Devleti yöneten memur olduğuna göre, 
ehliyetten, verimli kişilerden mahrum olan 
Devletin istikbaline de selâmetle ve güvenle 
bakmaya imkân yoktur. Devleti Devlet eden, 
sakafın içindeki o kıymetli elemanlar olduğuna 
göre, kıymetli elemanları Devlet bünyefeine ala
bilmenin yolu da memurun kendisini teminatta 
göreblilmejSine bağlı olduğunu kabul etmek ge
rekir. Hele hele bir sosyal devlette, hukuk 
devletinde verilmiş olan hakların geri alınması
nın sureti kaltiyede tervicedilmiyeceğini Millî 
Güven Partisi Grupu olarak arz ederken bu or
taya sürdüğümüz özetlerin, yeni Bakanımız
dan, mümkün olan derecelerle dikkate alınması
nı istemenin vazifemiz olduğunu iddia etmek
teyiz. 

Bu yolda 1 nci madde ile İlgili bir değiştir
geyi de Yüksek Riyasete vereceğim. 

Ayrıca, tasarının 14 ncü maddesinde de 
Emekli Sandığının Maliye Bakanlığına bağlan
mak istendiğini görüyoruz. İleri sürülen iddia 
da; açıklan olurmuş da, bu halde Maliye Ba
kanlığı bu açlığı kaparmış... 

Biz Millî Güven Partisi Grupu olarak böy
le bir açığın olacağını ve bunun Maliye Bakan
lığınca kapatılacağını kabul edemiyeceğiz. 
Emekli Sandığı, emsali olan Sosyal Sigortalar 
gibi müstakil hüviyette olmalı, kendi kaynak 
ve imkânlarına kendisi salhilbolmalıdır. Şimdiye 
kadar Emekli Sandığı bu imkânlarını ciddî ve 
rantaJblI kullanabilseydi, politikanın dışındaki 
ölçülerle çalışabilseydi, haklarını yerinde işlete-
biteeyd'i, iddiamız odur ki, Sosyal Sigortalar 
Kurumundan daha güçlü olacak ve memurlara 
da daha faydalı olacaktı. 

Emekli olunca ailevî ihtiyaçları azalmaz, bi
lâkis artar. Küçük yavruları büyümüş, büyük
leri üniversite çağına, evlenme çağına gelmiş 
olmanın zaruri olarak yüklediği masraflarla 
artar. Ayrıca yaşlılığın verdiği ve sıhhatini 
koruması için gerekli masrafları da artar. 
Emekli kişinin vazifeye nazaran birçok imkân
ları da kesilmiş olacağına göre, onu indirmek 
değil, foirçok imkânlarla tezyidetmek, o kişi
nin bir insan olarak haklarını ve vazifesindeki 
verim derecesini artırmanın en mütapet yolu
ndur. 

Emeklilerden hemen hemen % 95 i çalışa
maz, hiçbir hizmet alamaz. Yaşlılıkla beraber 
emekli olanların çalışabilmeleri ancak ve ancak 
titr ve ihtıısaıs sahibi olmalarına bağlıdır. Geri
ye kalan % 95 in dışında belki % 5 i bir ikinci 
vazife bularak, titr ve ihtisasına dayanarak 
çalışabilir. Tanrı kimseyi işsiz koymasın. İş
sizlik, sıhhati bozan, huzuru kaçıran en bü-
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Bu kısaca arz ettiğimiz mütalâalarla Emekli 
Sandığının Maliye Bakanlığına bağlanmamasını, 
tıpkı Sosyal (Sigortalar Kurumunda olduğu gibi 
müstakil hüviyette kalmasını huzurlarınızda 
arz ederken hepinizi saygıyle selâmlarım. 

BAŞKAN — Demokratik Partâ Grupu adına 
ISayın Kadri Eroğan, buyurun efendim. 

D. P. GRUPU ADINA KADRİ EROĞAN 
(iSivas) — Sayın Başkan, muhterem milletvekil
leri; bendeniz de Demokratik Parti Grupu adı
na gömüşlerimizi arza çalışacağım. 

Evvelâ, emekli kimdir, nasıl karşılanması 
gerekir?.. 

Emekli, kendisini Devletin hizmetine vakfet
miş, 30 - 40 yıl Devletine, milletine, bilgi, dü
rüstlük, liyakat ve şerefle hizmet etmiş bir in
sandır. Elbette ki, böyle bir şerefli maziye sa
hip, milletine hizmet etmiş insan, hürmete lâ
yıktır, maddi ve mânevi yönden ve Devlet ta
rafından himaye ve onoıre edilmeye hak kazan
mış; kişidir. 

Emeklilerine lâyık olduğu kıymeti vermiyen 
Devletlerin, çalışan memurlarından beklediği 
randımanı alması bdır hayaldir, hattâ bir gaflet
tir de denebilir. Yine emeklilerle, çalışan me
murları birbirlerinden ayrı mütalâa etmek de 
yanlış bir görüştür. Zira, her çalışan sonunda 
emekli olacaktır. Yani, emeklilik hakkı, her 
çalışan memurun istikbalinin garantisi, her me
murun emniyetle ve randımanlı çalışmasının 
vazgeçilmez bir unsurudur. 

Emekli haklarına bu gözle bakmak mecbu
riyeti karşısında, elbette ki memurlardan ayrı 
düşünmeye imkân yoktur. Bu bakımdan elimiz
deki tasarı, yalnız 250 bin emekliyi değil, aynı 
zamanda 800 bin memur ile birlikte bir milyon 
insanı yakinen ve doğrudan doğruya, asgari 
beş milyon insanı da ikinci dereceden alâkadar 
eden çok ciddî ve çok mühim bir konuyu ele al
mış bulunmaktadır. Onun için üzerinde ne ka
dar durulsa yeridir. 

Emekli ve memur bağlantısı o kadar tabiî ve 
o kadar realiteye uygundur ki, Devlet, memur
ları hakkında düşündüğü her imkânı, emeklile
ri hakkında da uygulamış ve onu ihmal etmeyi 
düşünmemiştir. Nitekim, yüzyıllar boyunca de
vam edegelen ve 40 yıldır tatbik edilen memur 
maaş statüsünü, «Personel Reformu» adı altın
da günün şartlarına, insan haysiyetine ve me

murun refahına hizmet gayesi ile ele almış, bu 
yeni görüşün ve temin edilen hakların emekli
lerden de esirgenmediğini, bütün bu hakların 
emeklilere de sirayet ettiğini kanunlariyle tes-
bit etmiş bulunmaktadır. 

Hal böyle iken, şimdi Maliye Bakanlığı, 
emeklilere kanunlarla temin ve tesis edilmiş bu
lunan bu hakkı müktesepleri, bu kazanılmış 
haklan iptal mahiyetinde huzurlarınıza bu tasa
rıyı getirmiş bulunmaktadır. 

Şöyle ki : 

1101 sayılı Kanunun ek 1 nci maddesi ay
nen, «Emekli, âdi malûllük vazife malûllüğü 
aylıklarının nisbeti fiilî ve itibari hizmet süre
lerinin toplamı 30 yıl olanlar için emekli kese
neğine esas aylığın % fflO i olarak uygulanır. 
Fiilî ve itibari hizmet toplamı süreleri 30 yıl
dan az olanlara her tam yıl için % 1 eksiği, faz
la olanlara da her tam yıl için % 1 fazlası üze
rinden bağlanır. Ancak, bağlanacak aylıkların 
toplamı, emekli, âdi malûllük aylıklarında 
emekliye esas olan aylıkların % 90 ini ve vazife 
malûllüğü aylıklarında da % 100 ünü geçemez» 
demektedir^ 

Diğer taraftan, yine 1101 sayılı Kanunun 
ek 2 nci maddesi ise aynen; «Bu kanunun yü
rürlüğe girdiği tarihten sonra barem, teşkilât 
kadro ve sair kanunlarda yapılacak deği
şiklikler sonunda aylık tutarlarında husule 
gelecek yükselmeler, aynı rütbe, kadro ve un
vanda dereceden bağlanmış bulunan emekli âdi 
malûllük ve vazife malûllüğü aylıkları ile dul 
ve yetim aylıkları hakkında da uygulanır. Yük
selmeye esas olacak rütbe, kadro unvanı, dere
ce ve sair yönlerden eşitlikler Devlet Personel 
Dairesi, Maliye Bakanlığı, Türkiye Cumhuriye
ti Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü ve ilgili 
kurumların birlikte hazırlıyacakları teklif üze
rine Baklanlar Kurlunca tesbit olunur.» den
mektedir. 

Diğer taraftan 1327 sayılı Kanunun ek 33 
ncü maddesi ise aynen: «Bu kanunun malî hü
kümlerinin yürürlüğe girdiği tarih ile 28.2.1971 
tarihi arasında bağlanacak emekli, âdi malûl
lük, dul ve yetim aylıkları, yapılacak intibak
ların sona erdirilmesine intizaren bu kanunun 
yürürlüğünden önceki aylık tutarlarına göre 
hesabedilir.» hükmünü getirmiştir. 
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Şimdi bu kanun maddelerini birlikte gözden 
geçirelim muhterem arkadaşlar: 

Ne diyor 1101 sayılı Kanunun ek 1 nci mad
desi?... Emekli, âdi, malûllük, vazife malûllüğü 
aylıklarının hesabında 30 hizmet yılını doldu
ranlar için emekli keseneğine esas olan aylığın, 
yani bürüt maaşın % 70 i üzerinden maaş bağ
lanacağını, hizmet 30 yıldan az olanlar için 
her yıl için bir noksan, fazla olanlar için bir faz
la bağlanacağını gayet açıklıkla tesbit etmiş bu
lunmaktadır. Hiçbir zaman bu miktarın emekli, 
âdi malûllükte emekliye esas olan aylıklarının 
% '80 inini geçemiyeceğini, vazife malûllüğün
de de % 100 ünü aşamıyacağını yine açıkça 
tesbit etmiş bulunmaktadır. 

1101 sayılı Kanunun ek 2 nci maddesi ne di
yor? «Barem, teşkilâtı, kadro ve sair kanunlar
da yapılacak maaş artırıcı her çeşit yükselmeler 
emekli aylıklarında da aynen uygulanır.» 

Burada da her hangi tereddüdü mucip cihet 
yoktur ve emeklilerin hukuku korunmuştur. 

1327 sayılı Kanunun ek geçici 33 ncü madde
sine gelince; bu da sarahaten 1 . 3 . 1970 ve 
28 . 2 .1971 tarihleri arasında bağlanacak emek
li dul ve yetim aylıklarım, intibaklar sona erdi-
rilinceye kadar eski statü üzerinden ödemeye 
izin istihsalini tazammun eder; yoksa, bu belir
li müddet içerisinde emekliye sevk edilecekle
rin haklarının iptali veya tehiri mânasını asla 
tazammun etmez. Kanunun bu maddesinin böy
le anlamaya müsaidolacak bir tarafı, tefsire 
muhtaç bir yönü yoktur. 

Emeklilerin hakkı böylesine sarih hükümler
le tesbit edilmiş bulunmasına rağmen, şimdi hu
zurunuzda bulunan bu tasarı ile iptaline gidil
mesi, tereddütsüz, kazanılmış hakların kaldırıl
ması olacaktır. Zira, kazanılmış, hak bir statü 
ihraz etmiş olan ferdin, bu statü içinde edindi
ği hak olduğuna göre, şimdi Maliye Bakanlığının 
bu tasarı ile müktesep hakları nasıl iptal etme
ye çalıştığının izahına geçelim. 

Muhterem milletvekilleri, madem ki 1101 sa
yılı Kanunun ek 1 nci maddesi emekli aylıkla
rının tesbitinde emekli keseneğine esas aylığın 
30 yıl için % 70 ini, 40 yıl için de % 80 ini esas 
almıştır; bu bir mer'i kanun maddesidir, ikti-
sabedilmiş bir haktır. Tasarının bu prensipten 
ayrılmaması icabederdi. Halbuki Maliye Vekâ
leti bu hakkı müktesebi çiğniyerek, bürüt maaş 

sistemini kendi keyfince değiştirmek cesaretini 
bulmuş ve bürüt maaş sistemi yerine net maaş 
uydurmasını ikâmeye çalışmıştır. Günahını ka
pamak için de, maddede gösterilen yüzde 70 -
yüzde 80 nisbetlerini muhafaza ederek işi ka
mufle etmeye çalışmıştır. Buna hakkı yoktur. 
Bu hak, yukarda zikredilen kanun maddeleriyle 
gayet açıklıkla tesis edilmiş haktır. 

Anayasasına hukuk devleti vasfını kazandır
mış bir rejimde, Anayasa teminatı altında bulu
nan kazanılmış hakların böylesine pervazsızca 
ihlâli düşünülemez. Kanımız odur ki, hukuk 
devleti rejimlerinde hakkı mükteseplerin yasa
ma ve yürütme organları tarafından da bozul
masına imkân yoktur. Onun için, halen mer'i bu
lunan 1101 sayılı Kanunun hükümlerini ve ka
zanılmış hakları zedeliyen bu tasarının çıkma
sı karşısındayız ve Yüce Heyetinizin de hakkı 
müktesepleri koruyacağı inancındayız. 

Muhterem milletvekilleri, şimdi de tasarı
yı savunanların ters görüşlerine geçiyorum: 

«1. Emekli maaşlarını yüzde 60 artırıyo
ruz, teşekkür beklerken tenkide mâruz kalıyo
ruz, 

«2. Hiçlbir memlekette çalışmıyan, evinde 
oturan çalışandan daha çok almamaktadır, 

«3. Bunu karşılamaya malî takatimiz m!ü-
sait değildir» 'diyorlar. 

Evet, yeknaızarida bir kimsenin maaşına yüz
de 60 zam yapıp da tenkide mâruz bırakılması 
üzücüdür, şayet hakikat bu merkezde olsaydı. 

1101 sayılı Kanunun ek 1 nci maddesine gö
re teslbilt edilmiş emekli keseneğine esas aylı
ğın, yani Obünüt maaşın yüzde 70 veya 80 i üze
rinden emeklilerin hakkı verilseydi, elbette ki 
teşekkürle karşı!anacaktı. Ama kanunlarla hak 
edilmiş emekli haklarını kı'sıitlıyan hir taitum 
ve davranışla bu tasarıyı savunmak elbette ki 
haklı tenkilde mâruz bırakacaktır ve savunma
ya devam eitltikçe de bu tenkid devam edecek
tir. Tek yolu, bu tasarıyı geri almaktır. 

«Hiçlbir zaman mesuliyet taşümıyan, mesu
liyet taşıyandan daha çok alamaz» iddiasına 
gelince : 

Başka memleketlerden örnek aramaya ne 
hacet; memleketimizde Maliye Vekâleti 1,5 
sene tatfbik etmiştir. Zira 1101 sayılı Kanunun 
meriyete girdiği 1 Mart 1969 tarihinden, 1827 
sayılı Kamuıun memurlara tatbik edildiği 1 
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Aralık 1070 tarihine kadar emekliler, 1101 sa- I 
yılı Kanunun kendilerine tanıdığı yüzde 70 ve 
80 nispetleri üzerinden iner'i maaş rejimine 
göre aylaklarını almışlardır; yani 2 700 Türk 
lirası üzerinden almışlardır. Yüzde 3 tasarruf 
bonosu, emekli keseneği ve memur yardımlaş- [ 
ma aidaltı çıktıktan sonra birinci sınıf bir me
mur 1 910 Türk lirası alırken, 40 senelik İbir 
emekli 2 160 Türk lirası, 35 senelik emekli 
2 025 Türk lirası ve 30 senelik bir emekli »de 
1 890 Tıürk lirası altmıştır. Bu, Türk Devleıt ha- | 
yatında 1,5 »ene tatbik edilmişitir. 

Sonra, «Dünyama hiçbir yerinde emeklinin 
eline memurdan daha fazla geçmiyor» denik 
mıekteldir. Hallbuıki yine memleketimizde hazır
lanan 1063 senesi Emekli Sandığı ve 1965 se
nesi Devlet Personel Dairesi raporlarına gıöre, 
Birleşik Amerika, ingiltere, Fransa, Belçika, 
İtalya, Federal Almanya, Birleşmiş Milletler 
ve daha (birçok Batı memleketlerinde emekliler 
vazifede aldıklarını yüzde 100 almaktadırlar. 

Yakın komşumuz Yunanisltan, İrak ve İran
da durum aynıdır. 

Aynıca, imzalamış bulunduğumuz 102 sayılı 
Beynelmilel Asgari Normlar Anlaşmasında, 
emelkli maaşı olarak fbürüt aylığın yüzde 70 ini 
kabul etmiş bulunmaktayız. | 

Ve yine tasarının savunması yapılırken, pek ! 
allerjik misal olarak 40 yıllık birinci sınıf bir i 
emekli ele alınmaktadır : «Çalışırken birinci sı
nıf sivil bir memurun eline 4 875 lira, askerin 
eline ise 5 190 lira geçerken, emekli nasıl olur 
da 5 600 lira alabilir?» diye beyinleri bulandır
mak isterler. Bunun hesabı yapılmıştır muhte
rem arkadaşlar; kendileri gayet iyi bilirler, dik- I 
katinize arz ediyorum : 

30 yıl hizmet ederek emekliye sevk edilenler
le, 40 yıl birinci sınıfta hizmet edip emekli olan
lardan; arada geçen 10 yıl zarfımda hem emekli 
maaşı almamakla, hem de ayrıca kesenek verdi
ğinden, aynı zamanda Devlet de yüzdesini 10 se
ne ödediğinden bu memur sandığa 772 800 Türk 
lirası kazandırmaktadır. 

5 600 lira üzerinden emekli maaşı verilse da
hi, Sandıktan 1 kuruş çıkmadan 12 yıl ancak 
bu farkı alacaktır. O halde, bu misal de Dev
letin ve Sandığın aleyhine değil, lehinedir. Asla 
ve kafa Hazinenin her hangi bir kimseye bir 
kuruşunun kaptırılması karar ve niyetinde de- I 

I ğiliz, ama haklarım çiğnenmemesi de Türk Dev
letine ancak §eref kazandırır. 

Kaldı ki, 40 yıl hizmet etmiş birinci sınıf 
devlet memuru 250 bin emekli, dul ve yetim 
arasında yüzide 1, 80 bin emekli arasında ise 

[ yüzde 4 - 5 tir. 
Muhterem milletvekilleri, malî imkân mese

lesine gelince : 
Maliye Vekaleti 1970 malî yılı Bütçesinin 21 

nci maddesine göre emekli işlerimi karşılamak 
I üzere 1 200 000 000 lira almış ve bunu Sandığa 

aktarmadan yine Hazineye intikal ettirmesini 
becermiştir ve bu parayı iktisadi Devlet Teşek
küllerine sarf etmekle övünmektedir. Ama, 
öbür taraftan da, «Sandığın parası yoktur» 
diye de feryadeder ve emeklilerim kanunlarla 
kazanılmış haklan da olsa «veremem» der. 

Bu yıl bütçesinin 30 ncu maddesiyle yine 
1 200 000 000 lira tahsisat almıştır. Bu 2 milyar 
400 milyon lira ile, evvelce Emekli Sandığına 
borçlu bulunduğu 4,5 milyar liralık borcunu 
öderse, o zaman, 7 milyar nakde sahibolan 
Emekli Sandığı hiçbir iş yapmasa da bu 7,5 mil
yarı yüzde 9 Hazine tahvilime bağlasa yılda 630 
milyon lira gelir sağlıyacaktır. Ayrıca, bugün 
Sandığın elinde bulundurduğu maliyet hesapla-

I rina göre 1 milyara yaklaşan ve fakat rayiç fi-__ 
' yatlara göre asgari 3 milyar edeceği katî olarak 
i bilinen mameleklerinin de nakde çevrildiği he

saba katılırsa, 10 milyar nakitle, hiçbir şey yap-
masada sırt üstü yatsa, yüzde 9 tahvil alsa se
nede 1 milyar lira yalnız faiz alacak ve EmeMi 
Sandığı Devlete yük olmak yerime Hazineye 
yardımcı olacak ve bütün dâva, millî bir sigor-

I tacılık anlayışına ulaştırılarak kökünden halle
dilecektir. 

Demek oluyor ki, malî imkânsızlık görüşü 
de realite dışı bir görüş ve izahtır. 

Malice Vekâleti Sandığın yakasından elini 
çektiği zaman, Samdık büyük hem de büyük im
kâna sahibolacaktır. 

Bu münasebetle bir hususu tesbit etmekte 
fayda mütalâa etmekteyiz : 

Bugün emekli maaşları münasebetiyle ortaya 
büyük masraflar çıkacağı, bütçe muvazenesiz
likleri olacağı, hattâ piyasaya sürülecek mil
yarlar yüzünden enflâsyonun bile teşvik edile
ceği tezi ileri sürülmektedir. Bütün bu husus-

I 1ar; emekli maaşları münasebetiyle değil de, da-
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ha önceden Personeli Kanunu münasebetiyle göz 
önünde bulundurulması gerekli cihetlerdir. Ha
kikaten Personel Kanununu çıkarmadan evvel 
emekli kanunlarının çıkarılması ve arkasından 
kadro ve tensikat ve ondan sonra da kademeli 
olarak Personel Kanununun tatbiki çok uygun 
olurdu. Nitekim Garp memleketlerindeki örnek
ler de bizi teyidetmektedir. Her işimizde olduğu 
gibi bu işimizde de tersime başlanmıştır. Şimdi 
işler bir kat üaha tersine gioınce îeryaûeaıyor 
ve hatalarımızı emeklilere ödetmek istiyoruz. 
Bu, ne hakka, ne akla ve ne de iris af a sığar. 
Kaldı ki, «Bugün emeklilerin durumu nedir?», 
buna birlikte 'bâr göz atalım: 

Muhterem milletvekilleri; 
Emekli Sandığı, emeklilere senede 1 milyar 

429 milyon lira ödemektedir. Bunu 12 ıaya ve 
250 hin emekliye taksim edersek vasati emekli 
maaşının 490 lira civarında olduğunu görürüz. 
Verilecek yüzde 50 avansla, getirilecek vasati 
yüzde 60 artışla bu miktar 750 veya 800 lira 
olacaktır. 

Şimdi, bu para ille bir ailenin geçiminin 
mümkün olup olmadığını birlikte tetkik edelim: 
Kalorifersiz bir bordrum katının 450 - 500 li
raya bulunduğunu farz etsek, senede 2 ton kö
mür, 2 ton odun yaktığını kalbul edersek, 
mevcut rayiçlere göre ayda 100 lira tutmakta
dır. Elektrik, havagazı, su ve kapıcı olarak 
da ayda 150 lira verirse, bu emeklinin bava ile 
yaşamaktan başjka çaresi yoktur. Meselenin 
bir de böyle ciddî yönü vardır ve 1961 Anaya
sasının getirdiği sosyal devlet :anlayışı ve sos
yal güvenlik görevi buna cevaz vermdlse gerek
tir. 

Sarahaten tesbit etmek isteriz ki, ne tasar
ruf mülâhazası, ne iktisadi Devlet Teşekkül
lerine faizsiz para bulma çabası ve ne de büt
çe açığını kapatmak arzusu, emeklilerin 1101 sa
yılı Kanunla iktisabeltmiş bulunduğu kazanıl
mış haklarını ellerinden zorla almaya kadar 
götürülmemelidir. Daha açık bir ifade ile, büt
çeye 350 - 400 milyon lira tahmil edeceği an
laşılan bu işin İktisadi Devlet Teşekküllerini 
de ihya ve âbadetmesi bahis konusu olamaz. 
öyle ise bu sevdadan vazgeçmeli, emeklinin 
hakkını emekliye verilmeli ve 250 bin emektarın 
sokaklara dökülmesi, mahkeme kapılarında 
perişan olması önlenmelidir. 

7 . 5 . 1971 O : 1 

Bu, aklın, basiretli bir idarenin tabiî bir ica
bıdır. Ne yazıktır ki, huzursuzluğu şiar edin
miş eski bir iktidarın böyle hatalarla, böylesi
ne hatalarla, kusur ve günahlarla dolu bir ta
sarıyı, bir «huzur ve sükun Hükümetin» va'diy-
le işbaşında bulunan yeni Hükümetin de, 250 
bin insanı doğrudan doğruya, 1 milyon insanı 
da2nci dereceden alâkadar eden böylesine şü
mullü bir meseleyi derinliğine inmeden, bunca 
feryat, şikâyet ve müracaatları, hukuk devleti 
sıf atiyle nazarı dikkate almadan, kanunların üs
tünlüğü prensibini göz önünde bulundurmadan 
ve hele hele kazanılmış hakların ihlâlini tazam-
mun eden böylesine ehemmiyetli bir konunun 
üzerinde ciddiyetle durmadan, 10 yıldır şu çaltı 
altında cereyan eden görüşme prosedürlerini de 
çiğniyerek, hiçbir ilmî esasa dayanımyan, alt 
kademelere gayet cüzi, son kademelere de nis-
betısiz derecede bâzı ilâvelerle ve fakat heyeti 
umumiyssiyle cüzi zamlarla tekrar huzuru
nuza getirmesi şayanı dikkat bulunmuş ve bi
zi hayal kırıklığına sevk etmiştir. Bize düşen 
vazife; sorumlu Hükümeti, emejklilerin hakla
rının çiğnenmesine meydan verilmemesi için bu 
tasarıyı geri alması yolunda ikaz etmek, ona 
düşen vazife ise hatada ısnar etmemektir. Dev
letin şanıma yakışan da budur. 

Ve Sayın Maliye Bakanına atfen vâki bir 
neşriyatta, Hazineye bigüna külfet tahmil et
meden 250 - 300 milyon lira da Emekli San
dığı imkânlarından elde edileceğine göre, 1101 
fsayılı Kanunu uygulamakta hiçbir sakınca kal
mamış olacak ve 250 bin emekli, dul ve yetimin 
huzursuzlukları giderilecek, Hükümet de ilk 
imtihanını muvaffakiyetle vermiş olacaktır. 

Muhterem milletvekilleri, hülâsa olarak 
arz etmek isteriz ki; 

1. 1101 sayılı Kanun bütün maddeleriyle 
yürürlüktedir. 

2. 1101 sayılı Kanunun; emekli maaşları
nın bağlanmasında emekli keseneğine esas olan 
brüt aylıklarının hizmet müddetine göre, % 70 
ve % 80 üzerinden tesis ettiği hakkı müktesep
ler ihlâl edilemez. Yani, brüt maaşın % 70 ve 
% 80 i üzerinden bağlanması zaruri olan emekli 
maaşı misbetleri, Maliye Vekâletinin şahsi anla
yış ve indî görüşüyle net maaş sistemine çevri
lemez. 

3. 1101 sayılı Kanunun bugüne kadar tat
bik edilmemesi bir suçtur. Zira 1327 sayılı Ka-
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nunun ek 33 ncü maddesi, 1101 sayılı Kanunun 
tatbikini durdurmuş değildir. «Ancak intibakla
rın ikmaline intizaren» demek suretiyle, vâzıı 
kanun bu müddet içerisinde hazırlık zamanı bı
rakmıştır. Ne gariptir ki, Maliye Vekâleti 800 
bin memurun intibakını 1 Aralık 1970 te ikmal 
ediyor da, 80 bin emeklinin intibakını hâlâ bu
güne kadar ikmal edemiyor ve ondan sonra da, 
hâlâ bu maddenin gölgesine sığınmakta devam 
ediyor ve bu tasarı ile de, 1101 sayılı Kanunun 
emekliler lehine olan hakkı mükteseplerini ihlâl 
etmekte İsrar ediyor. 

4. Maliye Vekâletinin, «Hiçbir memlekette 
emekliler çalışanlar kadar para almıyor.» iddia
sı da yukarıda çürütülmüştür ve alan memle
ketler açıkça zikredilmiştir. 

5. En son iddiasına gelince: Malî imkânsız
lık iddiası yek nazarda herkesi susturmaya kâ
fi görülmekte ise de, hakikatte bu da varit de
ğildir. Çünkü, Maliye Vekâleti, arz ettiğimiz gi
bi, iki yıldır 2 4.00 000 000 lirayı almaktadır bu 
işlere sarf etmek için, ama başka kombinezon
larla başka taraflara, İktisadi Devlet Teşekkül
lerine aktarmasını becermiştir. 

Elindeki 4,5 milyar lirasına da, vaktiyle yine 
Devlet zoruyla en ucuz cinsten tahvil aldırmış
tır. 

Binaenaleyh, arz ettiğimiz gibi, 10 milyarı 
Emekli Sandığına bırakır ve Maliye Vekâleti 
Emekli Sandığının bu çeşit kendi lehine olan ta
sarruflarından vazgeçerse, malî imkân da ken
diliğinden ortaya çıkacaktır. 

Maliye Vekâletinin bu Sandığa yapacağı 
(- bir vebal olarak arz ediyorum, Emekli Sandı
ğı çok acınacak bir durumdadır sayın milletve
killeri, mutlaka şahsiyet kazanması lâzımdır, ye
ni bir hüviyet kazanması lâzımdır, Maliye Vekâ
letinin Sandığa bigüna faydası yok, zararı var
dır - ) Maliye Vekâletinin bu Sandığa yapaca
ğı en büyük iyilik ondan elini çekmesidir. (D. 
P. sıralarından «Bravo» sesleri.) Zira Sandık, 
hiçbir iş yapmasını bilmese de, arz ettik, senede 
bir milyar lirayı rahatlıkla kazanacak. 

Sayın milletvekilleri, 
Sözlerimi bitirirken arz etmek istiyorum ki, 

Anayasasına hukuk devleti ve sosyal devlet ni
teliğini kazandırmış ve sosyal güvenliği üzerine 
almış bir devlet anlayışı karşısında, kazanılmış 
hakların ihlâli ve 250 bin insanın müktesep hak

larının çiğnenmesi düşünülemez. Bu görüşle bu 
tasarının karşısındayız. 

Yüce Heyetinizi Demokratik Parti Grupu 
adına hürmetlerimle selâmlıyorum. (D. P. sıra-
larından alkışlar.) 

BAŞKAN — Söz sırası Adalet Partisi Grupu 
adına Sayın Mustafa Akan'da; buyurun efen
dim. 

A. P. GRUPU ADINA MUSTAFA AKAN 
(izmir) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa 
bâzı maddeler eklenmesi, geçici maddeler ilâve 
edilmesi ve bâzı kanunların maddelerinin de de
ğiştirilmesi hususundaki kanun tasarısı Yüce 
Mecliste, yüce huzurlarınızda müzakere edilme
ye başlamıştır. Ben de bu münasebetle, bu ka
nun tasarısı hakkında kısaca mâruzâtta buluna
cağım. 

Muhterem, arkadaşlar, 
Bilindiği gibi memleketimizde emeklilerin ta

bi olacakları işlemleri çok geniş, çok etraflı şe
kilde tesbit eden ilk kanun 5434 sayılı Türkiye 
Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunudur. Bu 
kanundan önce, kamu hizmeti gören Devlet sek
töründe hizmetler gören şahısların emeklilik iş
lemlerini düzenliyen çeşitli kanunlar mevcut 
iken, bu kanunla bütün bu hususlar, bütün ka
mu hizmetini gören kişilerin haklarını, emekli
lik durumlarını düzenliyen hususlar 5434 sayılı 
Kanunda toplanmış bulunuyordu. Bu kanun, 20 
yılı aşan bir zamandan beri de uygulanagelmek-
tedir. 

Yine hatırlanacağı üzere, bahis konusu ka
nun 30 yıl Devlet hizmeti görmüş olan bir kim
seye, 30 yıllık hizmeti sonunda maaşının % 50 
oranında bir emekli maaşına kavuşturuyor idi. 
Hizmet yılı 30 dan az veya fazla olması halinde 
de her yıl % 1 ilâve etmek suretiyle, faraza aza
mi 40 yıl hizmet gören bir kimsenin de maaşını 
% 60 a çıkarmakta idi. Bu oran, Devletin bü
tün kesimlerinde aynı miktarda bulunmakta idi. 

Bu kanunda zaman içerisinde bâzı tadiller 
yapılmış, değişiklikler yapılmış ve bu arada bil
hassa 42 sayılı Kanunun tatbikinden sonra, 
emeklilerin tabi olduğu muamele, işlem ve bun
lara bağlanan maaş nisbetleri, maaş oranları 
arasında bir fark meydana gelmiş idi. işte Yüce 
Meclis, 1969 yılı Şubat ayında çıkarıp kabul et
tiği 1101 sayılı Kanunla yine dengeyi kurmuş 
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ve bütün Devlet memurlarının emeldi aylıkları
nın oranını 30 hizmet yılı için % 70, 40 hizmet 
yıb. için de % 80 e çıkarmış idi. 

Yalnız sayın arkadaşlarım, bu kanunun ka
bulü tarihinde, o zaman Devlet memuruna öden
mekte olan maaş nisbeti ile ve bu maaştan ele 
geçen Gelir Vergisi kesildikten sonra ele geçen 
maaş nisbeti ile % 70, % 80 oranında bağla
nan emeklilik maaşı arasında dengeli bir durum 
mevcut idi. Bu kanuna göre verilen emekli ma
aşı, Devlet memurunun fiilen aldığı maaşa denk 
bâzı hallerde 50 - 100 lira gibi küçük farklarla 
emeklinin lehine de tecelli etmekte bulunuyor
du. 

657 sayılı Devlet Memurları Kanununu tadil 
eden 1327 sayılı Kanun kabul edildikten sonra 
ve maaş miktarları da bildiğiniz üzere 70 - 1 000 
gösterge tablosundaki rakamlara göre 7 000 e 
kadar çıkarıldıktan sonra, yeni statü üzerinden 
Devlet memurunun eline geçen maaş ile 1101 sa
yılı Kanuna göre bağlanacak olan emekli aylığı 
arasında denge çalışan memurun aleyhine bozul
muş bir duruma geldi. Bunu müşahede ettik. 
Kanaatimce hem bu dengeyi düzeltmek, hem ye
ni kanunun, yani Devlet Personel Kanununun 
kapsamına dâhil edilmiş bulunan, kapsamına 
alınmış bulunan kişilerin intibaklarını sağlamak, 
uzun yıllar önce emekli olmuş vatandaşlarımızın 
emekliliklerini, bunların dul ve yetimlerinin 
emekli aylıklarının yeni sistem içerisinde inti
baklarını sağlıyabilmek üzere hazırlanmış olan 
kanun tasarısı Maliye ve Bütçe komisyonların
da müzakere edildikten sonra yüksek huzurları
nızda görüşülmektedir. 

Bu görüşülen tasarı, üzerinde durduğumuz 
tasarı 9 ek maddeyi, 16 geçici maddeyi ihtiva 

etmektedir. Bu tasarı, yalnız emeklilerin maaş
larını düzenlemekle de kalmamakta, aynı za
manda bir kısım yeni sosyal haklar da bu ta
sarı ile emeklilere, emeklilerin dul ve yetimle
rine, malûllere verilmektedir. 

Tasarının geçici maddelerinin, ek maddeleri
nin büyük bir kısmı intibak hükümlerini ihti
va etmektedir. Uzun yıllar önce emekli olmuş 
kimselerin çok cüzi miktarda almakta olduk
ları emekli aylıklarının bir taban sınırını tes-
foit eden madde de tasarı da bulunmaktadır. 

Genel Sağlık Sigortası Kanunu çıkıncaya ve 
uygulanıncaya kadar da emeklilerin aile fert

lerine, dul ve yetimlerine tedavi ve bakım im
kânları yine bu kanunla getirilmiş bulunmakta-

dıı\ 
Ama, ehmen şunu ilâve edeyim ki, kanun 

tasarısının ağırlık teşkil eden önemli madde
si, birinci maddenin (c) fıkrasiyle tesbit edi
len ve ikinci maddede de tesbit edilen şekilde 
emekli maaşı bağlanmasına esas olan göster
ge tablosudur. 

Bilindiği üzere, memur maaşına ait göster
ge tablosu 70 - 1 000 arasında değişmesine rağ
men, buraya gelen tasarıda yer alan, tasarıda 
son şeklini alan, ama Yüce Mecliste üzerinde 
hassasiyetle durulacağına inandığım emekli
lik gösterge, tablosu 68 - 625 rakamı arasında 
değişmektedir. Bu gösterge tablosu da, memur 
gösterge tablosu gibi 7 ile çarpılmak suretiy
le, emeklilik maaşına esas olacak matrahı mey
dana çıkarmaktadır. 

Bu tabloya göre en küçük maaştan emekli 
olan bir kişiyle, en yüksek maaştan emekli olan 
kimselerin emekli maaşlarını şöyle bir tetkik 
edersek, 1101 sayılı Kanundan önceki emek
li aylıklarına nazaran % 145 - % 147 gibi bir 
artış getirdiğini görüyoruz. 1101 sayılı Kanu
nun tatbikinden sonra ödenen emekli aylık
larına göre kıyaslarsak, bu artışın % 87 civa
rında olduğunu görüyoruz. Meseleyi bir baş
ka yönden de mukayese etmek yine mümkün. 
Bugün bu kanunla verilecek olan emekli ay
lığı, brüt aylığa göre de mukayese edilirse, 
40 hizmet yılı için % 50, 30 hizmet yılı için de 
% 42 - 43 arasında olduğunu görüyoruz. 

Kanun tasarısının emekliler lehine bâzı hu
susları, birtakım konuları kapsamakta olma
sına rağmen, ben de, bâzı arkadaşlarımın bura
da dile getirdikleri gibi, emeklilerin eline ge
çecek maaşları üzerinde hassasiyetle durulma
sını ve Komisyonda tesbit edilip tasarıda yer 
almak suretiyle huzurunuza gelen 68 ilâ 625 
rakamları arasında değişen emeklilik göster
ge tablosu üzerinde bir değişiklik yapılmasının 
haklı, kadirşinaslık olacağı kanaatindeyim, 
bu inançtayım. Memurun lehine bu hususta 
bir değişiklik, bir yenilik yapmak; çalışırken 
aldığı maaşla, emekli olduğu zaman alacağı 
maaş arasında yine bir denge, birbirine bir ya
kınlık tesis etmek lâzım geldiği kanaatine var
mış bulunuyorum. 
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Tabiatiyle, Yüce Meclisin değerli üyeleri
nin titiz, itinalı, ince tetkikleriyle ve Sayın Hü
kümetin ve Komisyonun da iştirakleri suretiy
le, bu gösterge tablosu üzerinde bir değişik
lik yapılabildiği takdirde, şüphesiz ki, buna bağ
lı olan diğer maddelerin de yeniden gözden 
geçirilmesi, bununla ilgili hususların mutlaka 
düzeltilmesi lâzım geleceği kanaatini taşımak
tayım. 

Sayın arkadaşlarım, 
Hiçbirimiz, Devlete uzun yıllar hizmet et

miş, hizmet etmekte bulunan bir kimsenin 
30 - 40 yıl gibi bir hizmet süresi sonunda emek
liye ayrılmak suretiyle, o hizmet yıllarının yaş
lılık halinde kısmen mükâfatını görmek ve 
o çağında, o yaşında yetiştirdiği, büyüttüğü 
çocuklarının geçimlerini sağlıyabilmekte si
lkinti çekmesini, sıkıntıya düşmesini arzu et
meyiz. O bakmadan, elinıisdeki kanun tasa
rısında imkânlarımız nisbetinde, ama çalışan
la emekli olan kimseler arasında da ele geçecek 
para bakımından bir denge kurabilmeye de 
dikkat etmek kayıt ve şartiyle, bu hususlarda 
bir düzeltme yapılmasını ve emeklilik göster
ge tablosunun rakamlarında yükseltme yapıl
masına Sayın Komisyonun ve Sayın Hükümetin 
muvafakat etmesini ben de istirham etmekte
yim. Bunu yapabildiğimiz takdirde, buna mu
vaffak olabildiğimiz takdirde dengesizlik ve 
şikâyet konuları ortadan kalmış olacaktır. 

Şunu tekrar ilâve ediyorum: Tasarının di
ğer maddeleri, taşıdığı mâna, ortaya koydu
ğu espiri bakımından hakikaten yapılması lâ
zım gelen şeylerdir, yapılması lâzım gelen hu
suslardır.. 

Bilhassa şu noktaya da tekrar işaret etmek 
istiyorum: Uzun yıllar evvel emekli olmuş, 
vefat etmiş, dulları, yetimleri v.s. hayatta bu
lunan kimselerin ellerine geçmekte olan maaş 
miktarını düzenliyen tasarımızda yine ek 4 ncü 
madde vardır. Bu, taban maaşını göstermekte
dir. Bu taban rakamının da, taban maaşı mik
tarının da bugünkü şartlar içerisinde onların 
geçimine medar olabilecek şekilde yükseltilmesi
ni, bir miktar daha yükseltilebilmesine imkân 
bulunmasını rica etmekteyim. 

Yüce Meclisin değerli üyelerinin titizlikle, 
dikkatle bu hususlar üzerinde durmak sure
tiyle tasarıya en iyi şeklini, çalışan ve bir müd
det sonra emekli olacak bulunan, halen yüzbin-

lerce mevcut emeklinin durumlarının bu şe
kilde biraz daha ıslah edilmesine imkân veril
mesi hepimiz için bir vazife gibi gelmektedir 
bana. 

Kanaatlerimi bu şekilde ifade ederken, Yü
ce Meclisin değerli üyelerini saygı ile, hürmet
le selâmlarım. (A. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Cumhuriyet Halk Partisi Gru-
pu adına ikinci kez Sayın İlhami Sancar. 

Sayın Sancar bir hususu istirham edeceğim: 
Genel Kurulun ittihaz etmiş olduğu (karara gö
re, gruplara toplam olarak 30 dakika verildi. 
23 dakika görüşülmüştür, imkân dâhilinde 10 
dakika ile meseleyi hallederseniz memnun olu
rum. 

İLHAMİ SANCAR (istanbul) — Geçmez Sa
yın Başkan, ı 

BAŞKAN — Buyurun. 
C. H. P. GRUPU ADINA İLHAMİ SAN

CAR (istanbul) — Sayın Başkan, değerli mil
letvekilleri; 

Maliye Bakanlığınca hazırlanarak komisyon
larda çeşitli değişikliklere uğnyan ve bugün 
müzakere edilmek üzere Yüce Meclise gelmiş 
bulunan, 5434 sayılı Kanuna ek ve geçici mad
deler eklenmesine dair olan bu tasarıyı çeşitli 
yönlerinden ele alarak eleştirmek mümkün
dür. 

Ben tasarıyı iki ayrı açıdan inceliyerek dü
şüncelerimi söylemek istiyorum. Bunlardan bi
rincisi, tasarının eşitlik ve adalet prensiplerine 
ne ölçüde saygı gösterdiği, ikincisi, sosyal si
gortacılık prensipleriyle ne dereceye kadar bağ
daştırılabileceği hususlarıdır. 

önce tasarı hükümlerinin eşitlik ve insaf 
ölçüleriyle ne dereceye kadar bağdaştığını araş
tıralım. 

Gerekçede, «1101 sayılı Kanunla emekli ay
lıkları nisbeti 30 yıl için % 70 e yükseltilmiş 
olduğundan, yeni aylık tutarlarından emekli ay
lığı bağlandığı takdirde emeklinin eline geçen 
aylıklar görevdeyken ele geçen aylıklardan faz
la olmaktadır» deniliyor. 

Şunu açıkça belirteyim ki, emeklinin eline 
görevliden fazla para geçmesi, eğer net miktar
lar araştırılıyorsa yeni değildir. Personel Kanu
nunun yürürlüğe girmesinden önce de 40 yıl 
Çalışan birinci dereceden bir memur emekli ol
duğu zaman, eline, görevindekine göre 150 lira 
kadar fazla bir para geçiyordu. Bu fark emekli 
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aylıklarından Gelir Vergisi alınmamasının bir 
sonucudur ve yeni ortaya çıkmış bir olay da de
ğildir. 

'Bu durum şimdi büyük bir sakınca gibi gös
terilmekte ve 1101 sayılı Kanunun uygulanma
sının önlenmesi için kullanılmaktadır. Eğer 
1101 sayılı Kanunun uygulanmasının sakınca
sı bu ise, neden tasarıyı hazırlryanlar yalnız bu
nu giderecek şekilde davranmamışlar ve emek
li aylıklarını görevlilerinkinin biraz altına in
dirmekle yetinmemişlerdir? 

Gerekçede verilen rakamlara göre, 4 316 li
ra aylık alan bir memur 30 yılı doldurup emek
li olduğu zaman aylığı 3 063 liraya düşecek; 
böylece aylığından % 29 oranında 1 253 liralık 
bir düşme olacaktır. Oysa bu düşüş Personel 
Kanununun uygulanmasından önce 100 - 150 li
ra civarında idi. Böyle bir durumda memurların 
emekli olmak istemiyecekleri ve emekli olmak
tan çekineceklerini gözden uzak tutmamak lâ
zımdır. Böyle bir durumun memurların davra
nışlarını nasıl etkiliyebileceğini takdirlerinize 
bırakıyorum. 

Personel Kanunu birçok aksak yönleriyle 
birlikte memurlardan çoğunun aylıklarını bü
yük ölçüde artırmıştır. Birinci derecede bir me
mur bu kanunun uygulanmasından önce aylık 
olarak 2 bin lira almaktayken, bugün eline net 
olarak 4 bin lira geçmektedir. Artış % 100 dür. 
Tasarruf bonosu ve yardımlaşma sandığı aida
tı da hesaba katılırsa bu fark % 110 u bulmak
tadır. 

30 yıl çalışarak emekli olan bir kimseye Per
sonel Kanunundan önce 1 890 lira veriliyordu; 
bu tasan ile emekli aylığı 3 063 liraya çıkarıl
maktadır. Fark % 62 den ibarettir. 

Personel Kanununun yürürlüğe girmesin
den önce, emekliye görevlinin birbirlerine çok 
yakın aylık almaları olağan bir durum olarak 
karşılanırken, şimdi neden böyle bir farklılaş
maya gidilmektedir? 

1101 sayılı Kanunun memurların aylıkların
daki artışlardan emeklilerin de yararlanmasını 
öngören eşitlik prensibi dolambaçlı yollara baş
vurarak neden ortadan kaldırılmakta ve birin
ci derecede memurlara yapılan % 110 zam 
emekli aylıklarına % 62 olarak uygulanmakta
dır? Bütün bu sorulara gerekçe tatmin edici 
cevaplar getirmemektedir. 
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Şimdi tasarıyı sosyal sigortacılık yönünden 
ele alalım:. 

Bugüne kadar uygulanan ve bildiğimize gö
re birçok ülkelerde de uygulanmakta olan sis
teme göre, emekli keseneği verilmesine esas 
olan aylık ile, emekli aylığı bağlanmasına esas 
aylık birbirlerinin aynıdır. Personel Kanunu
nun uygulanmasından önce 2 700 lira aylık alan 
bir memurun emekli keseneği bu miktar üzerin
den hesaplanarak Emekli Sandığına yatırılmak
ta ve 30 yıl çalıştıktan sonra emekli olursa, 
emekli aylığı da yine 2 700 lira üzerinden 
% 70 oranından hesaplanmaktaydı. Bu hesap 
şekli sosyal sigortacılığın temel prensiplerinden 
biridir. Belli bir süre çalıştıktan sonra, bir kim
seye, almakta olduğu aylığın belli bir yüzdesi
nin verilebilmesi için aylığının yüzde kaçı ora
nında kesenek yatırılması gerektiği «Aktuer» 
adı verilen uzmanlar tarafından yapılan hesap
lar sonunda tesbit olunur. Bizde de zaman za
man bu hesaplar yaptırılmıştır. Sandığa öde
necek keseneklerin % 22 ye çıkarılması uzman
larca gösterilen lüzuma dayanmaktadır. 

Bütün bu hesaplar yapılırken, yukarda be
lirttiğim gibi, keseneğe esas aylıklar, emekli ay
lığına esas aylıklar aynı olarak kabul edilmiştir. 
Bu hesaplar sonunda çalışanların aylMarından 
% 22 kesenek Emekli Sandığına yatınlınsa, 
30 yıl sonıra o memura son aylığının % 70 i ora
nında emekli aylığı bağlanabileceği hesaplan
mıştır. 

Tasarıda bu esas bırakılmakta ve emekli 
aylığı keseneğe esas olanın altında bir miktar 
üzerinden heısaplanmaktadır. Birinci derecede 
emekliye esas aylık olarak (1 000 X 7) yerine, 
(625 X 7 = 4 375) lira alınmak sureciyle kese
neğe esas aylığın % 43 ilâ % 44 ü arasında 
bir emekli aylığı bağlanması yoluna gidilmiş
tir. 

Bunun sonucu bütün hesaplar altüst olacak 
ve keseneklerin önemli bir bölümlü Etmek! San
dığına kalacaktır. Ancak, tasarıda bu düşünül
müş ve aradaki farkın Hazineye aktanlması 
için bir hüküm konulmuştur. 

Tasannın geçici 14 noü maddesi aynen şöy
ledir: «Bu kanun hükümlerinin uygulanmasın
dan dolayı Sandığın her türlü kanuni gelirle
riyle, kanuni giderleri ve haroamalan arasında 
ortaya çıkacak gelir fazlası bütçeye irat kaydo
lunacak.» 
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Hazinenin, Emekli Sandığı gelirlerine el at
ması bu kadarla da kalmamaktadır. Geçici 9 ncu 
maddeyle, 1101 sayılı Ramınla Hazineden San
dığa devredilen emekli, mâlûlük, dul ve yetim 
aylıklarının karşılıklarının bundan böyle Ha
zineye ödenmemesi hükmü de getirilmektedir. 

Böylece Emekli Sandığı, kendisine kesenek 
ödememiş ©İması dolayıısiyle aylıkları Hazine
den karşılanması gereken kimselerin malî yü
künü de yüklenmektedir. Bir başka deyimle, 
memurların ve bunları çalıştıranların Emekli 
Sandığına ödedikleri kesenekleri Hazinenin borç
larını ödemek için kullanması istenilmektedir. 
Aynı maddenin daha sonraki ftfcrası ile bundan 
önceki devre için ödenmemiş paralar hakkında 
da aynı hükümlerin uygulanacağı öngörülmüş 
»olduğuna göre, Hazinenin Emekli Sandığına 
olan bu çeşit bütün borçları bir kalemde sili
necek - demektir. Her ne kadar 14 ncü mad
denin 1 ndi fıkrasına «sandığın nakit durumu 
gerekli ödemeleri karşılamadığı takdirde bunun 
bütçeden ödeneceği» hükmü konulmuş ise de, 
30 yıl çalışan bir memura, keseneğe esas aylığı
nın yüzde 70'i üzerinden emekli aylığı bağlana
bilmesini sağlıyacak oranda, yüzde 22 oranında 
bir kesenek ödendiği halde, keseneğe esas aylı
ğının yüzde 43 üne kadar düşen bir oranda 
emekli aylığı bağlanması halinde böyle bir du
rumun ortaya çıkmıyacağı meydandadır. 

Bu tasarıyla Emekli Sandığı, keseneklerle 
emekli aylıklarını karşılıyan bir sosyal sigorta 
durumumdan çıkarılmış, çok kesenek alıp az 
emekli ayllığı veren ve aradaki farkı bütçeye dev
reden Hazineye bağlı kârlı bir işletme halini al
mış olacaktır. Binaenaleyh, 1101 sayılı Kanun hü
kümlerinin aynen uygulanması halinde, Emek
li Sandığı gelirlerinin emekli aylıklarını kar-
şilıyamıyacağı korkusuna kapılmak tamamen 
yersizdir. Biraz önce de belirttiğim gibi, aktü-
erlerin hesapları, 1101 sayılı Kanunun kabul 
ettiği prensibe göre, aynı keseneğe esas aylıkla 
emekliliğe esas aylığın aynı olması prensibine 
göre yapılmıştı. 

iSonra son günlerde faiz durumunda Emekli 
Sandığının lehime büyük bir değişiklik de ol
muştur. İç istikraz tahvilleri yüzde 6 dan yüzde 
9 a çıkarılmıştır. Bu sandığın tahvile yatıracağı 
paralardan elde edeceği gelirin yüzde 50 art
masını sağlıyacak bir durum ortadadır. 

Emekli Sandığının bugün kendisine öden
mekte olan yüzde 22 keseneklerle emekli aylık
larını ne kadar rahatlıkla verebileceğini anlat
mak için basit bir örnek vereyim: 

Yüksek öğrenimini ve askerliğini yaptıktan 
sonra 250 X 7 = 1 750 lira aylıkla işe giren bir 
memurun 30 yıllık bir çalışma süresinde Emekli 
iSandığına kendisi tarafından ve çalıştıran ku
rumca ödenen kesenekler yüzde 9 faizle iş
letildiği takdirde 1 milyon liranın üstünde bir 
para birikmektedir. Bunun yüzde 9 hesabiyle 
bir yıllık faizi 90 000 lira eder. Oysa, 1101 sa
yılı Kanuna göre, bu memura birinci derece 
üzerinden bağlanacak emekli aylığının yıllık 
tutarı 58 500 liradan ibarettir. Bu hesapların 
otuz yıl sonrasına ait olduğu, bugünkünün dü-
şünülemiyeceği söylenemez. Çünkü, yüzde 22 
'oranı Personel Kanununa göre artırılan aylıklar 
üzeriden hesaplanılarak kesilmektedir. Basit 
bir hesap bunların ne kadar büyük bir miktara 
yükseldiğini gösterebilir. Bunların iyi işletil
mesi halinde Emekli Sandığının güç duruma 
düşmesine imkân yoktur. Tersine, durumu yıl
dan yıla düzelecek, yurt ekonomisine yararlı 
işlerde kullanılabilecek büyük para birikimi 
sağlıyan bir kuruluş olacaktır. Getirilen tasan 
bunu önlemekte, sandık, keseneklerinden emek
li aylıkları ödiyen ve kalanını da Hazineye 
devreden kısır bir kuruluş haline göfcMlmek-
tedır. 

Sayın arkadaşlarım, 
Bitfaz da Emekli Sandığının durumuna de

ğinmek işitiyorum. 
Maliye Bakanlığı, Emekli Sandığının malî 

durumunu hiç belirtmeden gözlerimizden önem
li bir noktayı saklamak istiyor. Bu konuda 
Yüksek Denetleme Kurulunca yayınlanmış olan 
sandığın 1969 yılı çalışmaları hakkındaki ra
pora göz atmakta fayda vardır. Denetleme Ku
rulu sandığın malî durumunu şöyle özetiyor : 

«Samdık aylıkları ve kaynakları geçen yıla 
göre yüzde 14 oranında 763,5 milyon lira art
mış ve 1969 yılı sonunda 6 129 000 000 
liraya ulaşmıştır. Bunun yüzde .96 oranın
da 5 903 000 000 lirası öz kaynaklardır, yaban
cı kaynak yüzde 4 oranında ve pek az miktar
dadır.» 

Görülüyor ki, kamu iktisadi teşebbüslerinin 
çoğunda bozuk olan malî bünye dengesi Emekli 
Sandığında tam bir salaibet haindedir. 

— 215 — 
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1961 Anayasamızın getirdiği sosyal adalet 

ilkesinin icabı olarak emeklilere yeni imkânlar 
sağlayan kanunların yürürlüğe girmesi olağan 
bir gelişimdir. Emeklilik düzenini tüm olarak 
düzelten 1101 so,yılı Kanundan sonra 1136, 1214, 
1239 sayılı kanunlar da tedvin olunmuştur. Ma
liye Bakanlığı'nm, bu kanunlar üzerinde hiç 
durmayıp, sadece 1101 sayılı Kanunu ele alması 
özel bir maksada; emeklileri tedirgin edecek 
ve ümitsizliğe düşürecek bir maksada dayan
maktadır. 

Emekli Sandığı'nın, hattâ Sosyal Sigortalar 
Kurumunun, sermayeleri hükümetlerin direktif
leriyle, ötedenberi isabetsiz yatırımlara dağı
tılmaktadır. Buna rağmen sandığın kârı, dik
kat buyurunuz, kesenekler ve karşılıklar biri
kimi değil, kârı devamlı surette artmaktadır. 
Bu kâr 1989 yılında 259 000 000 lirayı aşmış 
tır ve yöneticilerin de bir başarısı sayılmak lâ
zımdır. «Tahsis karşılıkları» adı altında topla
nan kesenek ve karşılıklar da devamlı şekilde 
artarak sandığın malî durumu elverişOi bir saf
haya gelmiş bulunmaktadır. 1101 sayılı Kanun
la emekli maaşları uygun bir seviyeye yüksel
tilmiş ve hazine emeklileri de sandığa devredil
miştir. Ancak, Hazine, devrettiği emeklilere 
ödenecek aylıkların karşılığını vermediği ve 
öteden beri de böyle davranageldiği halde. 
sandık kendi imkânlariyle bu hizmetleri başara
bilmektedir. Kesenek ve karşılıkların son ka
nunla yüzde 22'ye çıkarılması, artık emekli 
maaşlarının 1101 sayılı Kanunun öngördüğü 
seviyelerde ödenmesini mümkün kılacak ortamı 
yaratmış bulunmaktadır, hattâ hazineye düşen 
payın ödenmesindeki gecikmelere rağmen.. 

Şimdi Maliye Bakanlığı, iştirakçilerin ve 
kuruluşların sosyal adalet icabı ödemekte ol
dukları karşılıkların birikimine göz dikmiştir, 
yani getirilen tasariyle bu tasarruflar hazineye 
maledilecek ve bütçe açığı gerçek miktarı da 
bir müddet için gizlenerek kapanmış olacaktır. 
Bu yol açıldığı takdirde, pek yakm gelecekte 
Hükümetin Sosyal Sigortalar Kurumundaki işçi 
tasarrufları birikimine de el uzatacağından 
şüphe etmemek lâzımgelir. 

Aziz arkadaşlarım, 
Kanunla dahi olsa kaide, iktisap edilmiş hak

lar bâzı istisnai kayıtlarla ihlâl edilemez. Niçin 
edilemez? Fertlerin menfaatlerini ve haklarını 

idare edenlerin, kanun vâzılarının indî ve keyfî 
hareketlerine karşı koruma ve kanunlara olan 
itimadı sağlama düşüncesinden beri, asırların 
yerleştirdiği bir kaide olduğu için ihlâl edile
mez. 

BAŞKAN — Sayın Sancar, sonuçlandırma
nızı rica edeceğim. 

İLHAMI SANCAR (Devamla) — Bitiriyorum 
efendim, bitiriyorum. 

Büyük bir hukukçu, «Bu kaide, müktesap 
hak kaidesi kanunla da ihlâl edilemiyeceği, bir 
teşrii ahlâk düstûru olduğu gibi,, bir adalet ica
bı, bir nasafet zaruretidir» diyor. Biz bu mülâ
hazalarla yeni getirilen tasarının, son hükümle
rini, sosyal adalete hizmet edecek prensiplerini 
şükranla karşılarken, baş taraftaki 1101 sayılı 
Kanundaki müktesep haklan ihlâl eden hüküm
leri makbul karşılamıyoruz, bunların tadili ve 
eski hükümlere dönülmesi gerektiğinde de ıs
rar ediyoruz. 

Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Nebil Oktay, konuşacak mısı
nız efendim... 

NEBlL OKTAY (Siirt) — Kaç dakikamız 
var efendim?. 

BAŞKAN — On dakika efendim. 
NEBİL OKTAY (Siirt) — Konuşacağım 

efendim. 

BAŞKAN — M.G.P. grupu adına ikinci kez 
saym Nebil Oktay, buyurun efendim. 
M. G. P. GRUPU ADINA NEBİL OKTAY 

(Siirt) — ıSayın Başkan, değerli arkadaşlarım, 
Kanun tasarısı hakkımdaki görüşlerimizi 

Sayın ihsan Kabadayı eltrafiyle izah ettiler. 
Bendeniz de tasarıyla ifUgili görüşlerimi kısaca 
arz etmek isterim. 

Huzura getirilen tasan, ömürlerini meımle-
ket hizmetine vakfetmiş, gerek hizmet süresi 
içerisinde ve gerekse hizmet sürelerinden son
ra güç hayat şartlıannın sıfeıntılannı en fazla 
çeken büyük bir (kütleyi ilgilendirmeklteldir. 

Hizmet yıllan minesi içerisinde asgari yaşa
ma seviyesinin üzerine hiçlbir zaman çıkmamış 
bullunan memur kütlesinin âmme hizmetleri 
yaparken huzur' içerisinde yaşaması, âmme 
hizmetini en iyi sekilide ifa edebilmesi, gelecek 
günlerinin sıkıntısını çekmemesine ve endişesi
ni duymamasına, büyük çapta âmme hizmeti
nin normal şekilde ifa edilebilmesi, âmme hiẑ -
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metinin temel unsuru olan 'memurun yarının
dan emin olmasına bağlıdır. Bu selbepledir ki 
huzura getirilen tasarının önemi cidden ıçok 
büyüktür. 

Değerli arkadaşlarım; 
Tasarının bâzı faydalı hükümler getirdiği

ni söylemek, isterim. Bu cümleden olmak üzere 
yaş haddi, ısakatlık gibi hallerde 30 ve 25 yı
lını doldurmamış memurların dahi ikramiye 
alabilmeleri imkânının sağlanması, kanunun 
getirdiği imkânlardan biridir. Keza, gerek 
emeklilerin çocuklarına, gerekse dul ve yetim
lerine tedavi imkânlarının tanınmış bulunması 
tasarının getirmiş bulunduğu faydalı hüküm
lerin başında gelir. 

Ancak, hemen şunu ifade edeyim ki, tasa
rının olumlu hükümleri yanında emeklilerin 
lehine reformist hükümler getirmiş bulunan 
1101 sayılı Kanunun esaslarından uızaklaşıimış 
olması, 1101 »ayılı Kanunun emekli, dul ve 
yetimler için getirdiği müktesep hakların ihlâl 
edilmiş (bulunması sakıncalı ve tasvibedilmesi 
mümkün olmıyan bir durumdur. 

[Değerli arkadaşlarım; 
Kanunun gerekçesinde mucip sebep olarak 

şu hususlar ileri sürülmektedir : 
Kanunun gerekçesinde deniliyor ki; «1327 

sayılı Kanunun tatbikinden sonra hizmetliler 
ile emekliler arasında ücret bakımından bir 
farklılaşma husule gelmiş, gayriâdil (bir du
rum tahaddüs etmiştir.» 

Hizmetli iken alman maaşın, emekli iken 
alman maaştan daha az olmasının âdil olmasını 
kabul etmek şüphesiz ki mümkün değildir. 
Ancak, şunu da ifade edeyim ki, bu husus bü
tün emeklileri kapsıyan bir durum değildir. 
[Daha ziyade birinci, ikinci, üçüncü ve dör
düncü dereceden emekliye ayrılan ve büyük 
emekli kütlesinde küçük bir zümre olan üslt 
dereceden emekli olan memuru ilgilendirmek
tedir. 

Şimdi tasarı bu sakıncayı ortadan kaldır
mak isterken, böyle bir mahzurla karşı karşı
ya olmıyan küçük memuru mağdur eder bir 
duruma girmiştir. îîlk dört derece için böyle bir 
mahzur bahis mevzuu olabilir. Bu mahzuru gi
dermek için bâzı formüller düşünülebilir, ama 
bu formül düşünülürken dördüncü dereceden 
daha aşağıda maaş alanların durumu daha kö-
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tüye, daha aşağıya itilemez. Tasarı, «mahzuru 
gidereyim» derken, bu mazhurla asla karşı kar
şıya olmıyan daha aşağı sınıftan emekli olanla
rın ücretlerini daha da aşağıya indirmek su
retiyle sosyal adaletten uzaklaşmıştır. 

Değerli arkadaşlarım, biraz evvel de arz et
tiğim gibi, hiç şüphesiz ki emekli iken alman 
ücretin, hizmette iken alman ücretten fazla ol
ması iddia edilemez ve böyle bir vaziyette «hak
lılık vardır» denemez. Ama, bu mahzuru gide
rirken, adalet ölçülerinden uzaklaşmadan, 1101 
sayılı Kanunun getirmiş bulunduğu prensipler
den uzaklaşmadan, onun getirdiği müktesep 
hakları ihlâl etmeden bir formül bulmak lâ
zımdır. 

BAŞKAN — Sayın Oktay, bağlamanızı rica 
ediyorum efendim. 

M. NEBİL OKTAY (Devamla) — Bağlıyo
rum efendim. 

Güven Partisi olarak kanaatimiz odur ki, 
1101 sayılı Kanunun getirmiş bulunduğu mük
tesep haklar ipka edilmelidir. Ancak, emekli 
iken alman ücretle, hizmette iken alınan ücret 
arasındaki fark, yeni bir hüküm ihdas edilmek 
suretiyle kesilmeli, ancak bu kesilen farklar 
da, Emekli Sandığına bağlı olarak kurulacak 
bir fonda toplanmalı ve toplanacak olan bu pa
ra, yine emeklilerin sosyal güvenliğine harcan
malıdır. Bu itibarla ve bu durum karşısında 
mümkün mertebe sosyal adaletten ve insaf öl
çülerinden uzaklaşmamış ve bilhassa geçim sı
kıntısının büyük tesiri altında olan küçük dere
ceden emekli olmuş büyük kütleyi, dul ve ye
tim kütlesini mağdur etmemiş ve gözetmiş olu-* 
ruz. 

Güven Partisi olarak görüşümüz budur. Yü
ce Meclise saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Kifayeti müzakere takrirleri 
gelmiştir efendim. 

MEHMET YARDIMCI (İstanbul) — Aley
hinde söz istiyorum. 

BAŞKAN — Okutayım da sonra. 
İLYAS KILIÇ (iSamsun) — Sayın Başkan 

gruplardan başka kimse konuşamıyacak mı?.. 
Ondan sonra da milletvekilleri gelmiyor dersi
niz. ' 

ŞtNASt ÖZDENOĞLU (Ankara) — Millet
vekillerinin söz hakkı lolmıyacak mı? Tümü üze
rinde iki ay önce söz istedim. Altı mebus kendi 
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adına konuşmadan aslında bunu oya koymama
nız gerekir. 

BAŞKAN — Efendim, sayın milletvekilleri 
tarafından verilmiş 58 tâdil takriri vardır. Tâ
dil takrirleri ve maddeler üzerinde görüşme im
kânınız1 mevcuttur. 

Kifayeti müzakere önergelerini okutuyorum 
efendim. 

Yüksek Başkanlığa 
I54J34 sayılı Kanunun bâzı maddelerini de

ğiştiren kanun tasarısı üzerinde yeteri kadar1 

konuşulmuş ve konu aydınlanmıştır. Kıyafetin 
oylanmasını arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Maraş 

Veysi Kadıoğlu 

Meclisi Başkanlığına 
'Kanunun tümü üzerindeki görüşmeleri ye

terli bulmaktayım. Kifayet önergesinin oylan
masını arz ederim. 

ISakarya 
Güngör Hun 

İLYAJS KILIÇ (Samsun) — önerge sahip
leri görüşmek istemiyorlarsa o başka.. 

BAŞKAN — Efendim, en tabiî haktır, usul 
hükümleri içinde verilmiştir. Sayın Kılıç. Sa
yın Hun'un verdiği takrir Başkanlıkça tekat>-
bül edilmiştir, İçtüzüğe uygundur, Genel Kurul 
karar verir. 

Kifayet aleyhinde Sayın Mehmet Yardımcı, 
buyurunuz. 

MEHMET YARDIMCI (İstanbul) — Sayın 
Başkan, sayın milletvekilleri; bu kanun kanaa
timce fevkalâde mühimdir; sosyaldir, psikolo
jiktir ve almteri dökmüş insanların haklarının 
müdafaasının tam hakkiyle yapılması lâzım ge
len yer Büyük Millet Meclisidir. Binaenaleyh, 
bunu geniş çapta ne kadar müzakere ederseniz. 
o kadar iyi olur, o kadar ilhkakı hak ölür. Bu 
kanaatle ben diyorum M, kifayeti kabul et
meyin.. 

Bilhassa iki madde fevkalâde enteresandır' 
ve fevkalâde mühimdir. 

Birisi, 1101 ısayılı Kanunun getirdiği hakları 
bir cok arkadaşların izah etmelerine rağmen, 
kifayetli kabul etmemiş olsanız biz de bu istika
mette, 1101 sayılı Kanuna dokunmamanın ne 

kadar yerinde olabileceğini kendi zaviyemizden 
izah edecektik. Birincisi bu. 

İkinci nokta, benim kanaatimce en mühim o 
lanı Sandığın Maliyeye intikali meselesidir, 
muhterem arkadaşlarım. Eğer biz, Emekli San
dığını Maliyenin potasına koyarsak mutlaka 
erir ve Maliye, kendi malûm ve meşhur metot-
lariyle bu Sandığı kendi potasında eritecektir. 
Eğer kifayeti kabul etmezseniz, işte bunu nasıl 
eriteceğini ve binaenaleyh, buna sayın milletve
killerinin asla yanaşmamalarını, kabul etmeme
lerini ve bunun aleyhinde rey vermelerini rica 
etmiş olacaktım. Eğer kifayeti kabul etmezse
niz, bu muhterem küsüye gelip bunları izah 
etme bakımından bize fırsat vermiş olursunuz. 

Hepinizi hürmetle selâmlarım. 

BAŞKAN — Kifayeti müzakere takrirlerini 
oylarınıza, ars ediyorum. Kabul buyuranlar.... 
Kabul etmiyenler... Anlaşılmadı efendim. Yeni
den oyunuza arz ederek sayacağım. 

Kifayeti müzakere takrirlerini kabul buyu
ranlar lütfen işaret etsinler... Kabul etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Tümü .üzerindeki müzakereler bitmiştir. Mad
delere geçilmesi hususunu oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul buyuranlar... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

PLÂN KOMİSYONU ADINA RIFKI DA
NIŞMAN (Erzurum) — Efendim tadil önerge
lerini, komisyon olarak, rica ediyoruz. 

BAŞKAN — Efendim, Komisyonu ve Genel 
Kurulu aydınlatma bakımından Başkanlıkça bir 
hususu arz edeceğim. 

Bu kanun üzerinde verilmiş 58 tane tadil 
takriri vardır. Bu bakımdan, kanunun madde
leri üzerinde takrirler sebebiyle ariz amik gö
rüşmeler yapılacağı gibi, Komisyon acaba bu 
takrirler muvacehesinde bir düşünceye sahip 
midir? 

PLÂN KOMİSYONU ADINA RIFKI DA
NIŞMAN (Erzurum) — Takrirlerin maddeler
le beraber Komisyona verilmesini istirham edi
yoruz. 

REŞİT ÜLKER (istanbul) — Efendim, Ko
misyona gidip bir metin halinde basılıp gelirse 
kanunun müzakeresi daha kolay olur. Komis
yondan gelirken Komisyonun tâdil metni ola
rak bir metin basılıp dağıtılırssa daha iyi müza-

I kere yaparız. 
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BAŞKAN — Zannederim ki tadil teklifleri- j 
nin okunması suretiyle Komisyon ve Hükümet 
kabul veya âdemi kabul beyanında bulunacak. 
Bu şekilde bugüne kadar takibetmdş olduğumuz 
usul, sistem içinde hareket edeceğiz. 

Komisyon, sayın milletvekilleri tarafından 
verilmiş olan 58 tadil takriri ile kanunun tü
münü geriye almak talebinde bulunmuştur. Ko
misyonun, tadil tekliflerini tetkik ve bu tetkik 
sonucunu Genel Kurula getirmek üzere, tadil 
teklifleriyle birlikte kanunun Komisyona iadesi 
hususunu oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. Ko
misyonca tetkikat yapılacaktır. 

Gündemimizin üçüncü maddesine geçiyoruz. 

3. — Bursa Milletvekili Kasım Önadım'ın, 
Esnaf ve Sanatkârlar Sosyal Sigortalar kanunu 
\teklifi ve Adalet, İçişleri, Ticaret, Sanayi, Ça
lışma ve Plân komisyonlarından seçilen 4 er üye- I 
den kurulu 4 numaralı Geçici Komisyon raporu I 
(3/13) (S. Sayısı : 201 e 1 nci ek) 

BAŞKAN — Teklif sahibi, Hükümet ve Ko
misyon buradalar mı efendim?.. 

Teklif sahibi burada. Komisyon burada, 
Hükümet yok. Bir kereye mahsus olmak üzere 
tehir edilmiştir. 

KASIM ÖNADIM (Bursa) — Sayın Başkan 
bu ikinci tehir. 

BAŞKAN — Sayın önadım, sırasındadır ve 
sırası gündemde mahfuzdur. 

4. — Sıkıyönetim kanun tasarısı ve Anaya
sa, Adalet, İçişleri, Millî Savunma ve Plân ko
misyonlarından 3 er üyeden kurulu 43 numaralı I 
Geçici Komisyon raporu (1/472) (S. Sayısı : 
313) (1) 

BAŞKAN — Millî Savunma Bakanı tarafın
dan verilmiş bir önerge vardır, okutuyorum 
efendim. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Bugünkü Meclis gündeminin 29 ncu madde

sinde bulunan Sıkıyönetim kanunu tasarısının, 
önemine binaen, öncelik ve ivedilikle görüşülme-

(1) 313 S. Sayılı basmayazı tutanağın so
nuna eklidir. 

j sini arz ve teklif ederim. 
Perid Melen 

Millî Savunma Bakanı 
Cumhuriyet Senatosu 

Van Üyesi 

BAŞKAN — Sıkıyönetim kanunu tasarısının 
öncelikle ve ivedilikle görüşülmesi hususu Millî 
Savunma Bakanı tarafından talebedilmektedir. 
Bütün işlere takdimen ve öncelikle görüşülmesi 
hususunu oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Hükümet?... Burada. Geçici Komisyon?... 
Burada. 

Tümü üzerinde... 

HİLMİ İŞGÜZAR (Sinop) — Sayın Baş
kan, tümü üzerinde söz istiyorum. 

BAŞKAN — Tümü üzerinde grup ve şahıs
lar adma söz alan sayın milletvekillerini arz 
ediyorum : 

C. H. P. Grupu adına Sayın Yusuf Ziya Yağ
cı, şahıslan adına Sayın Birgit, önder, Aytuğ, 
Buldanlı, AHİ Aybar, Kodamanoğlu, Akal, ÜH-
ker, ipek, Akışık, Karaca, Tosyalı, İşgüzar, Tu
ra! ve Salih Yıldız söz almış bulunmaktadırlar. 

SALÎH YILDIZ (Van) — Efendim, ben 
grup adına daha evvel ismimi yazdırmıştım. 

BAŞKAN — Bize yazınız gelmemiş efendim. 
Geçici Komisyon raporunun okunup okun

maması hususunu oylarınıza arz ediyorum. 
Okunmasını kabul edenler... Okunmamasını ka
bul edenler... Okunmaması Genel Kurulca ka
rarlaştırılmıştır. 

Tümü üzerinde ilk söz C. H. P. Grupu adına 
Sayın Yusuf Ziya Yağcı'da. Buyurun efendim. 

C. H. P. GRUPU ADINA YUSUF ZİYA 
YAĞCI (Ankara) — Muhterem Başkan, değer
li milletvekilleri; Sıkıyönetim kanunu tasarısı 
üzerinde C. H. P. Müllet Meclisi Grupunun gö-

- rüşlerini arz etmek istiyorum. 

Tarih boyunca devlet kurmuş ve millet olma 
vasfına erişmiş toplumlardan en eski ve yücesi 
olan Türk toplumunun, zaman zaman vatan ve 
millet bütünlüğüne ve Cumhuriyet rejimine kas-
deden kuvvetli eylemlerle karşılaştığı, savaş 
hali ve savaşı gerektirecek durumların başgös-
terdiği bunalımları geçirdiği tarihî bir gerçek
tir. Bu gibi hallerde anayasal düzen içerisinde 

I ve Anayasanın emrettiği koşullar altında vatan 

file:///teklifi
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ve millet bütünlüğünü sağlamak, Cumhuriyete 
karşı çıkan eylemleri yiok etmek, savaşta ve sa
vaşı gerektirecek hallerde de tatbik edilmek 
üzere olağanüstü tedbirleri almak ve kanunlaş
tırmak zorunluluğu daima doğagelmiştir. 

Türkiye'mizde halen yürürlükte bulunan Sı
kıyönetim Kanunu, kaynağını mülga 1924 ta
rihli Anayasanın 86 ncı maddesinden alan 3832 
sayılı ve 1940 tarihinde yürürlüğe konulmuş 
olan Örfi îdare Kanunudur. Sürekli ilerleme 
çaJbası içerisinde bulunan ve bunun taibiî bir so
nucu olarak sosyal bünyesinde daimî değişiklik
lere mâruz kalan memleketimizde de 1960 ihti
lâlinden sonra toplumun sosyal, ekonomik, ida
ri gerçeklerine uygun olarak çağdaş bilim ve 
hukuk anlayışı içinde 1961 tarihinde 334 sayılı 
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası hazırlanmış ve 
millet oyu ile kalbul edilmiştir. 1961 Anayasa
sının toplum düzenimize getirdiği yenilik ve 
özelliklere göre, hukuk mevzuatımızda da bâzı 
'değişikliklerin yapılması zaruret halini almış 
ve hattâ bugün görüşmekte olduğumuz Sıkıyö
netim Kanununa yakından (bağlı olan askerî 
mahkemelerin teşkili ve çalışıma usullerini yeni
den esaslara bağlıyan kanunlar çıkarılmıştır. 
Askerî yargı, idari görev ve yetkileri kapsıyan 
ve oîlağanüstü hallerde uygulanacak olan Sıkı
yönetim Kanununun Anayasamıza uygun ola
rak yeniden düzenlenmesi 'bugün Meclisimize 
gelebilmiştir. 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 124 ncü 
maJddesi, hangi hallerde Sıkıyönetimin Bakan
lar Kurulu kararı ile ilân edileceğini göstermiş 
bulunmaktadır. Buna göre : 

1. £avaş hafi, 
2. iSavaşı gerektirecek bir durumun başjgös-

termeSi, 
3. Ayaklanma olması, 
4. Vatan ve Cumhuriyette karşı kuvvetli ve 

eylemli bir kalkışma olduğunu gösterir" kesin 
'belir'tilerin meydana çıkması, 

Bu hallerde~Bakanlar Kurulu Sıkıyönetim 
kararı aflacak ve ilân edebilecektir. 

Şu hale göre, üzerinde görüşlerimizi arz et
meye çalıştığımız bu kanun tasarısı, Anayasa
mızın 124 ncü maddesindeki şaftlara göre hazır
lanmış ve çıkarılması Anayasa gereği olan bir 
kanundur. Halen uygulanmakta olan 3832 sayılı 
Kanun, meriyet taribindeıı itibaren otuz yıldan 

beri uygulanan ve bugün için uygulamada top
lum ihtiyaçlarına cevap veremediği anlaşılan, 
taşıdığı hükümler bakımından Türkiye'mizin ve 
toplumumuzun gerçekleri karşısında yetersizli
ği tesibit edilmiş olan bir kanun haline gelmiş
tir. Bu sehepfle normal zamanlardaki yönetim 
sisteminden farklı ve olağanüstü rejime, Anaya
sadaki şartların tahakkuku halinde, muvakkat 
bir zaman için geçilecektir ve yeni Kanunun, 
günün şartlarına ve ihtiyaçlarına elbette ki, uy
gun olması gerekmektedir. Bu olağanüstü reji
min kendisinden beklenen faydayı sağlıyabil-
mesi ve istenilen sonucun alm&ibilmesi için bir
takım olağanüstü görev ve yetkilerle (teçhizi 
gerektiği izahtan vareste görünmektedir. 

Muhterem arkadaşllarrm, adı üstünde, yöne
tim, sıkıyönetim olacaktır. Anayasamızın getir
diği birtakım hürriyetleri kayıtlıyacak ve dur
duracaktır. Ancak, hiçbir zaman Sıkıyönetim, 
sıkıcı bir yönetim olmayacaktır ve Anayasa-
i]U2in getirdiği hak ve hürriyetleri kayıtlarken 
ve durdururken bu hak ve hürriyetlerin özü
nü ortadan kaldıracak bir yönetim olmıyacak 
ve bu kanun böyle hükümleri taşımıyaoaktır. 

Değerli arkadaşlarım, C. H. P. Grupu ola
rak, bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra 
da Sıkıyönetim Kanununu uygulayan askerle
rimizin önyargılardan kendlerini daima kurta
racaklarına, uygulamada âdil ve vakur davra
nacaklarına, rejimi haksız yere sevimsiz, korku
lu bir idare haline getirmiyeceklerine olan gü
ven ve inancımız tamdır. Bu inanç ve güvenle
dir ki, geçmişte uygulanan sıkıyönetim idare-
!si tecrübelerimize de dayanarak, bu kanunla 
bâzı olağanüstü yetkilerin verilmiş bulunması
nı grubolarak uygun bulmaktayız. Kanunun 
yalnız sulh zamanlarında değil ısavaş halinde de 
ve ihtiyacı karşıladığı sürece gelecek sürelerde 
de uygulanacak bir kanun olduğunu daima 
hatırımızda tutmakıtayz. Ancak, bu olağan
üstü yetkilerin taşkın, gereksiz ve özellikle 
Anayasamızın getirdiği hürriyetlerin özünü ze
deler ve onları kaldırır mahiyette olmaması
na ve olumsuz tesirler yaratacak nitelikte 'bu
lunmamasına dikkat ediyoruz. 

C. H. P. Grupu olarak, tasarının görüşül
mesi sırasında bâzı maddelerde değişiklikler ya
pılmasını sağlayarak Kanunu daha iyi işliyecek 
foir hale getirme gayreti içine gireceğiz. Sıkı-
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yönetim idaresinin anayasal bir idare olduğu 
inancı içindeyiz. Bu inançla ve arz etmeye 
çalıştığımız sebeplerle C. H. P. grupu, tasarı
nın kanunlaşmasına katkıda bulunacak ve ta
sarıya olumlu oy kullanacaktır. 

C. H. P. Grupu adna Yüce Meclisinizi say
gı ile selâmlarım. (C. H. P. sıralarından alkış
lar) 

BAŞKAN — M. G. P. Grupu adına • Sayın 
Salih Yıldız, buyurunuz. 

M. G. P. GRUPU ADINA SALİH YILDIZ 
(Van) — Sayın Başkan, Sayın milletvekilleri, 
Sıkıyönetim Kanunu tasarısı üzerinde M. G. P. 
Meclils Grupunun görüşlerini arz letmek üzere 
söz almış bulunuyorum. 

Evvelâ görüşmekte olduğumuz Sıkıyönetim 
Kanununa «lüzum var mıdır» meseelsi üzerin
de duracağım. Fakat bu «lüzumu» ifade eder
ken «hukukî lüzum» üzerinde duracağım ve 
bunu arz etmeye çalışırken Sıkıyönetimin ilâ
nını gerektiren sebepler üzerinde durmaya lü
zum olmadığını ifade etmek isterim. Zira» bu 
husus, Yüce Meclisin kararı ile onaylanmış ve 
bu mevzu kapanmıştır. 

Hukukî bakımdan Sıkıyönetim Kanunu ta
sarısına lüzum vardır. Zira, halen yürürlükte 
bulunan 3832 saylı Örfi İdare Kanunu 1940 
tarihli olup, hukukî kaynağını 1924 tarihli Ana
yasadan almaktadır. 1924 tarihli Anayasanın ise 
ortadan kalktığını bilmektesiniz. Bu itibarla 
mfllsnedini mülga bir kanundan alan 1940 ta
rihli örfi İdare Kanunu yerine, 1961 tarihli 
Anayasanın gereklerine uygun bir Sıkıyönetim 
kanunu çıkarmanın lüzumu meydandadır. Bu 
sebeple hazırlanan tasarının, hattâ bir bakıma 
da geç {kaldığını ifade etmek isterim. ; 

Anayasamızın teminat ılıtma aldığı hak ve 
hürriyetleri düzenliyen ve bunların kullanış 
tarzını gösteren hükümler getirilmiş olmasına 
rağmen askerî yargı ve idari görev ve yetki
leri kapsıyan Sıkıyönetim Kanununda her han
gi bir değişikliğin bugüne kadar • yapılmamış 
olması birçok ihtilâflara ve tatbijkat güçlükle
rine sebebolmaktadır. 

Bu hususu arz ettikten sonra şimdi 'de kısa
ca Sıkıyönetim kanun tajsanısınm Anayasa ba
kımından eleştirmek isterim. Bu bakımdan da 
mevzuumuz ile ilgili Anayasamızın 124 ncü 
maddesinin son fıkrasını okuyorum, fıkra ay
nen şöyle; 

«Sıkıyönetim veya genel olarak savaş hallin
de hangi hükümlerin uygulanacağı ve işlemlerin 
nasıl yürütüleceği, hürriyetlerin nasıl kayıtla
nacağı veya durdurulacağı kanunla gösterilir» 
demektedir. 124 ncü maddenin son fıkrası ay
nen böyledir. 

Bu fıkrayı tahlil ettiğimiz ve birtakım un
surlarını dile getirdiğimiz takdirde, şöyle bir 
durumla karşı karşıya kalacağız: Bu fıkrada ne 
diyor? «Sıkıyönetim halinde hangi hükümlerin 
uygulanacağı» diyor. Şu halde, Sıkıyönetim ha
linde ayrı hükümlerinin uygulanacağına lüzum 
olduğunu Anayasanın 124 ncü maddesinin son 
fıkrası ifade etmektedir. Keza, bu konulan hü
kümlerin ve bunların sonucu olan işlemlerin na
sıl yürütüleceği, tatbik şekli ile karşı karşıya 
bulunuyoruz. Bu da keza çıkaracağınız kanunla 
düzenlenecektir. 

Üzerinde bilhassa durulan nokta şudur; bu 
maddenin unsurlarından birisi de, aynen, keli
melerini hiç değiştirmeden arz ediyorum, «Hür
riyetlerin nasıl kayıtlanacağı veya hürriyetlerin 
nasıl durdurulacağı kanunla düzenlenir.» dendi
ğine göre, hürriyetlerin kayıtlanmasına veya ge
çici bir süre için durdurulmasına Anayasa hük
mü cevaz vermektedir. 

Esasen böyle olması, fevkalâde bir rejim 
olan Sıkıyönetimle normal bir rejimi ayırmanın 
mânası kalmıyacaktır. Sıkıyönetim, bu madde
nin bu hükmü ile bilhassa hürriyetlerin kayıt
lanacağını veya muayyen bir süre için durduru
lacağını hükme bağladığına göre, artık normal 
bir rejim içinde olmadığımızı ifade etmek iste
rim. 

Şu kalıyor; peki hürriyetlerin kayıtlanması-
nın veya bir süre için durdurulmasının ölçüsü 
nedir, bunu kim takdir edecektir? İşte bunu, 
Yüksek Heyetiniz takdir edecektir. Hürriyetle
rin kısıtlanması, kayıtlanması veya durdurulma
sı hangi ölçüler içinde olmalıdır? Bunun takdi
ri Yüce Meclise ait bir keyfiyettir. Yoksa, Ana
yasa hukuku ile karşı karşıya kalmaktan ötürü 
bir güçlüğümüz bahis konusu değildir. 

Bu izahatımdan sonra Sıkıyönetim, Devlet 
ve toplum hayatı bakımından olağanüstü ağır 
şartlar altında istisnai olarak başvurulan ve uy
gulanan bir yönetim tarzıdır, bunu da ifade et
mek isterim. Arz ettiğim izahatın bir sonucu 
olarak da Sıkıyönetim, Anayasanın ve kanunun 
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tâyin ettiği ve düzenlediği bir hukukî müessese, 
bir hukukî yönetim olduğuna göre, hiçbir zaman 
keyfi bir idare değildir. 

Bu hak ve hürriyetlerin takyidatı veya mu- , 
ayyen bir süre için durdurulması bir kanunla 
düzenlendiğine göre, Sıkıyönetim idaresi ola
ğanüstü olmakla beraber kanun dairesinde işli-
yen, işlemesi lâzımgelen hukukî bir idaredir; 
ama fevkalâde hallere münhasır ve geçici ol
mak kaydiyle sınırlanmış bir idaredir. 

124 ncü maddenin verdiği bu imkânlar olma
sa; sansür yetkisinden bahsedilebilir mi? Ana
yasamız sansürü yasaklamış, «Her türlü muha
bere imkânları masundur, gizlidir.» demiş, top
lantı hürriyetine izin vermiş; ama 124 ncü mad
denin bu son fıkrası fevkalâde ve hulnık içinde 
bir rejim getirdiğine göre, bu hakların muayyen 
bir süre için takdir ölçüleriniz dairesinde kayıt
lanacağını veya durdurulabileceğini de hükme 
bağlamış bulunmaktadır. 

Geriye, temenni olarak şu kalıyor: Sıkıyöne
timin ilân gayesine uygun olarak biran evvel ve 
hukuk sistemi içinde yürümesidir. 

Grup olarak da, anahatlariyle Sıkıyönetim 
Kanunu tasarısını olumlu karşılıyoruz. Maddele
re geçilmesine, bu sebeple müspet oy vereceğiz. 
Maddelere geçildikten sonra da grupumuzun gö
rüşlerini gerektiği ölçüde arz etmeye çalışaca
ğa. 

Saygılar sunarım. (M. G. P. sıralarından al
kışlar.) 

BAŞKAN — Söz sırası Demolsratik Parti 
Grupu adına Sayın Kubilây imer'de, buyurun 
efendim. 

D. P. GRUPU ADINA MUSTAFA KUBİ
LÂY İMER (Konya) — Sayın Başkan, kıymet
li mileltvekilleri; Demokratik Parti Grupu adı
na görüşmekte olduğumuz Sıkıyönetim kanunu 
tasarısı hakkındaki görüşlerimizi burada dile 
getirmeye çalışacağım. 

Muhterem milletvekilleri; görüşülmesine baş
lanılan Sıkıyönetim kanunu tasarısı, kaynağını 
Anayasamızın 124 ncü maddesinden almakta
dır. Bu tasarı ile getirilmekte olan hükümler, 
olağanüstü durumların meydana çıkmasiyle 
tatbik edilecektir. 

Kısa bir "üre önce Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin onayından geçen blir Sıkıyönetimin 
içinde bulunduğumuza, göre, efkârı umumiye 

dahi bu türlü bir idarenin tatbikatını bilfiil 
yaşamaktadır. Böylece, kamu oyunun da, görü
şülmekte olan tasarıya yabancı olmadığı, ve 
kalmadığı aşikârdır. Halen tatbik edilen Sıkı
yönetim, bilindiği üsere 25 Mayıs 1940 tarihin
de çıkarılan ve 1924 Teşkilâtı Esasiye Kanunu
na uygun, olan Örfi idare Kanunu ile işlemek-
tödi*\ 

Geçmişte muhtelif vesilelerle ilân ve tatbik 
edilen sıkıyönetimin işleyişinde meydana gelen 
aksamalarla, 1961 Anayasasının getirdiği hü
kümler nazara alınarak yeni bir tasarının ge
tirildiğini müşahade etmekteyiz. Filhakika, Ana
yasanın geçici 7 nci maddesinin hükümlerine 
göre, Anayasanın neşrini mütaakıp iki yıl için
de böyle bir tasarının Parlâmentoya sunulmuş 
olması iktiza ederdi. Sorumluluğu 'kimlere ait 
olursa olsun, böyle bir tasarının daha önce ge
tirilerek kanunlaşmamış olmasının bir eksiklik 
olduğuna, bir gecikmenin mevcudiyetine bu 
vesile ile iraret etmek isteriz. 

Sıkıyönetim ile ilgili hükümler mecmuası 
olan bir kanım, kaynağını Anayasamızın 124 
ncü maddesinden almak durumundadır. Bu iti
barla; Anayasanın bu hususta öngördüğü esas
ları burada bir kere daha tekrarda fayda ve 
zaruret mülâhaza etmekteyiz. 

Bilindiği üzere, Sıkıyönetim yurdun bir 
veya birden ziyade bölgesinde veya her yerin
de tatbik edilen fevkalâde zamanlara ait bir 
idare tarzıdır. Yine, Anayasa hükmüne göre, 
Sıkıyönetim; dış veya iç tehlike halinde mü
racaat olunan bir yoldu. Dış tehlike, savaş hali 
ile savaşı gerektirecek bir durumun başgös-
tormesi halinde mevcuttur, iç tehlike ise, ayak
lanma olması veya vatan ve Cumhuriyete kar
şı kuvvetli ve eylemli bir kalkışma olduğunu 
gösterir kesin belirtilerin meydana çıkmasiy
le tebellür eder. Böylece bu türlü bir kanun 
çıkarılmasına neden lüzum duyulduğu meydana 
çıkmış olur. Bu suretle tahaddüs eden olağan
üstü bir durumda fevkalâde birtakım tedbir
lerin alınacağı, bunların tatbikini temin ede
cek hükümlerin kaideleşmesi gereği ortaya 
yunar. 

Bizim, tasarının metni hakkında, müzakere
si vesilesiyle bu noktaların üzerinde duraca
ğımız tabiîdir. Bu suretle fevkalâde bir du
rumun idaresinde, yine Anayasanın 124 ncü 
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maddesinin son fıkrasında belirtildiği veçhite 
hürriyetlerin kayıtlanacağını ve durdurulaca
ğını evvelemirde kabul etmek zorundayız de
mektir. 

Ancak; 
Bu kayıtlamalara giderken, Anayasamı

zın 11 nci maddesinin birinci fıkrasındaki; «Te
mel hak ve hürriyetler Anayasanın sözüne ve 
ruhuna uygun olarak ancak kanunla sınırla
nabilir.» temel ilkesini göz önünde bulundur
mak mecburiyetindeyiz. 

Bu suretle; Anayasa ile ortaya konulan bir 
hükümle temel hak ve hürriyetlerin sınırlana
bileceği, bu hususta kanun çıkarılabileceğini 
kabul durumundayız; ama bu kayıtlamayı ya
parken dikkat edilecek husus, Anayasanın sö
züne ve ruhuna uygun bir tutumda olmamızı da 
zaruri kılmaktadır. 

Böylece; görüşülmmekte olan kanun tasarı
sında, müzakereler sırasında göz önüne alma
mız gerekli hususlar ortaya çıkmaktadır. 

Diğer taraftan, yine Anayasanın 11 nci mad
desinin ikinci fıkrası; «kanun, kamu yararı, 
genel ahlâk, kamu düzeni, sosyal adalet ve mil
lî güvenlik gibi sebeplerle de olsa bir hakkın 
ve hürriyetin özüne dokunamaz» prensibini vaz'-
etmiştir. Bu kaide ile de, birtakım hak ve hür
riyetlerin kayıtlanması ve durdurulması yolu
na giderek hak ve hürriyetlerin istimalini na
sıl sınırlıyabileceğimiz meydana çıkmaktadır. 
Hürriyetlerin özüne dokunan bir sınırlama, 
Anayasanın 11 nci maddesinde sayılan birta
kım esaslarla da ileriye sürülse, bu, mümkün 
olmıyacak demektir. Bilindiği üzere bunlar, 
kamu düzeni, sosyal adalet, millî güvenlik, 
kamu yararı, genel ahlâk gibi esaslardır. Ya
ni, bu esaslar da ileriye sürülse bile, hürriye
tin özüne dokunamamak mecburiyeti içinde
yiz. Buna riayet etmiyen bir hüküm, Anayasa
ya aykırı olacak demektir. 

Bu suretle; görüşülmekte olan tasarının 
metninin bu kaidelerle bağdaşıp bağdaşamadığı, 
çatışıp çatışmadığı hususlarını göz önüne ala
rak incelemek zorundayız. 

Bunlardan ayrı olarak, önce bir ay, sonra 
ikişer aylık sürelerle uzatılabileceği, Anayasa
da öngörülen sıkıyönetimin bu kısa süreler için
de gayesine varabilmesini temin edecek hüküm
lerin getirilmesi cihetine de dikkat etmek ge

rekmektedir. Açıkçası, öyle birtakım kaideler 
getirilecektir k^ bir aylık bir süre içinde dahi 
bunlar, bozulan kamu düzenini yerine getirte
bilsin, kamu vicdanında huzurun devam ede
ceğine dair güven uyandırabilsin. Hükümler 
vo kaidelerin bu esaslara müteveccih olması ka
dar, tatbikatın da bu yolda olması aynı dere
cede ehemmiyet arz eder. 

Gerek halen tatbik edilmekte olan Örfi İda
re Kanununda, gerekse getirilen tasarıdaki 
hükümlerde, sıkıyönetim tatbikatının silâhlı 
kuvvetlere bırakıldığı bedahettir. Dış ve iç gü
venliği sağlamakla görevli bulunan ordumuz, 
milletimizin bir parçasıdır. Aynı zamanda Dev
letin bir müessesesi olan ordumuzun, Anayasa
nın kendisine verdiği vazife ve hizmetleri ge
rektirdiği ölçüler içerisinde yerine getirmek
te olduğuna millî bir kuruluş olarak inanmak
tayız. 

Daha önceki tatbikat hatalarının kaldırıl
masını ve Anayasanın getirdiği yenilikleri içe
risine abnasını istediğimiz sıkıyönetim idaresi
nin tatbikiyle, ilgili kanun tasarısında gelen 
hükümleri, izah ettiğim hususlar muvacehesin
de, tatbikatla, birlikte ele almaktayız. 

Gerek bugün için, gerekse gelecek için tat
bikatın Anayasa ve kanun hükümlerine, söz ve 
ruhu ile ortaya koyduğu ölçülere mutabık ola
rak işliyeceğine inanmaktayız. Tasarı ve tat
bikat hususunda görüşümüz budur. 

Hükümet tasarısını ve Komlisyanun metnini 
izah edegeldiğimiz prensipler ve ölçüler içeri
sinde ele aldığımızda, üç hususta Anayasanın 
açık hükümlerinin nazara alınmadığını görmek
teyiz. Bu arada, bunlardan birisinin, Hûldimet 
tasarısında olmadığı halde tasarıyı incelliyem 
Geçici Komisyon tarafından hazırlanan ve ka
bul edilen metinde yer aldığını belirtmek iste
rik. Gerçi, maddeler üzerinde müzakereler ya
pılacak ise do, Anayasa ile kanunlar arasında
ki uygunluk münasebeti yönünden bu hususla
rı lasaca açıklamak, belirtmeli yerinde olacak
tı.-. 

Peşinen ifade edelim İd, Anayasa ile çelişen 
bu hükümler daha uygun görüldüğü takdirde 
Anayasada yapılacak bir değişiklik ile bunla
rın yerinde kalması sağlanabilir. Bu yapıldığı 
takdirde, kanunların Anayasaya aykırılığı ha
linde Anayasa ve kanunlarda belirtilen esas-
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lar dadı esinde hukuk prosedürümün normal iş
leyişi yollarına gidilmesi gerekecektir. Bunun 
neticesinde Anayasaya aykırı her kanun ve ka
nun hükmü gibi, bunun Anayasa Mahkemesi 
tarafından iptali gibi bir durumla karşılaşmak 
mukadder olacaktır. Bu hususların, maddelerin 
görüşülme, i sırasında ele alınması faydalı olur 
kanaatindeyiz. 

Tasarının, «savaş ve olağanüstü haller» baş
lığını taşımakta olan iki maddelik dördüncü bö
lümünde yeni bir lidare tarzı getirilmek isten-
meketdir. 

Hükümet tasarisınm 24 ve 25 nci maddele
rinde yer alan hükümlere giöre, Genelkurmay 
Başkanı ile Hükümete, Türkiye Büyük Millet 
Meclisinim onayına lüzum olmadan, tasarının 
3, 15 ve 16 mcı maddelerini tatbik edecek bir 
yönetim tarzı daha getirilmektedir. Sıkıyöne
tim, ancak Hükümetin kabul ve ilânı ile onun 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin onaylamasın
dan sonra tamamlanan bir nizamdır. Bu, ana
yasanın 124 noü maddesinin öngördüğü bir hu
sustur. Bunu orta yerden kaldıran hükümler, 
ancak bir Anayasa değişikliği sonunda kanun
la getirilebilir. Bu itibarla, esasen kanunun bir 
kısım maddelerini, örfi İdare ilân edilmediği 
halde tatbik yetkisini veren yeni bir idare tar
zına lüzum ve imkân olmadığı kanaatindeyiz. 

Burada istitraten şu hususu da zikretmek 
isterim; yeni getirilen tasarının dördüncü bö
lümünde bir örfi idarenin nasıl ilân edileceği 
Tbell olduğuna göre, bu esaslardan ayrılınmak-
tadır. örfi İdare malûm olduğu üzere, Hükü
met karar verir, ilân eder, Anayasanın 124 ncü 
maddesine göre, bu, hemen Türkiye Büyük 
Millet Meclisine sunulur ve Türkiye Büyük 
Millet Meclisi bunu onaylayınca örfi İdare 
tamamlanmış olur. Bu getirilen 24 ve 25 nci 
maddenin hükümlerinde ise, Genelkurmay Baş
kanı ile Hükümetin bir arada anlaşması so
nunda Türkiye Büyük Millet Meclisinin ona
yı alınmadan bir idare tarzının getirileceği or
ta yere konuyor ve burada bahsettiğim üzere, 
örfi İdare kanunu tasarlısında örfi idare ku
mandanına yani, yeni tâbirle sıkıyönetim ku
mandanına verilen 3 ncü maddedeki haklar ile 
15 ve 16 nci maddedeki haklar burada yine 
tanınıyor. Şayet bir sıkıyönetim ilân edilse 
mesele yok; ama sıkıyönetim ilân edilmeden 
ıböyle bir yola gitmek yerinde olmıyacaktır. Bir 
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savaş hali olduğu ileriye sürülebilir. Savaş ha
li ise, 124 ncü madde sıkıyönetimin ilânına se-
foebıolacak anaunsurlardan, anaselbeplerden bi
risidir. Savaş hali olduğu takdirde Hükümet 
'sıkıyönetimi ilân edebilir, ama savaş hali oldu
ğu veya olmadığı hususu mühim değil, bir sıkı
yönetimim tabi olduğu strüktüre tabi olmadan 
yeni bir nizam getirilme durumu eğer olursa, 
bugünkü Anayasanın metni muvacehesinde, 124 
ncü maddenin hükümleri muvacehesinde imkân 
yoktur. Ama, böyle bir yeni idare tarzının, 
normal sıkıyönetim ve bunun dışında üçüncü 
Ibir idare tarzının getirilmesi ciheti, eğer zo-
ranilu ve bu cihet Parlâmentoca kabul duru
munda olursa, o zaman Anayasanın 124 ncü 
maddesinin buna göre değiştirilmesi ve bu hu
susta da yine bunu nizamlıyacak yeni bir kanu
nun, yeni hükümler serisinin getirilmesi her za
man için kabildir. 

Hükümet tasarlısında «toii* ay» Komisyon 
metninde «15 ğ'ûn» müddetle gözetim altına al
ıma yetkisıini sıkıyönetim komutanına veren 
hüküm, Anayasanın 30 ncu maddesinin 4 ncü 
fıkrasındaki «yakalanan veya tutuklanan kimse 
tutulma yerine en yakın mahkemeye gönde
rilmesi için gerekli süre hariç, 24 saat içinde 
Ihâkim önüne çıkarılır ve bu süre geçtikten 
ısonra hâkim karan olmaksızın hürriyetinden 
yoksun kılınamaz» hükmüyle açık bir çelişik
lik halindedir. 

Bu itibarla, bir Anayasa değişikliği yapıl
madan tasarının 15 nci maddesinin son cümle
sinin kabulüne imkân olamıyacağı görüş ve ka
naatindeyiz. Görüş ve kanaat olarak Parlâ
mento; 24 saatlik nezaret müddetini, yani göze
tim müddetini kabul etmediği, artırmayı iste
diği takdirde, bu cihetin Anayasada bir deği
şiklikle sağlanacağı bu suretle belirmektedir. 
Parlâmento, «24 saat kâfi değildir» derse, bu 
nezaret altında kalma müddetinde, böyle bir 
kanaat içerisinde olursa, elbette bir Anayasa 
değişikliği yapılır ve Anayasanın 30 ncu madde
sinin hükmü 24 saatten istenilen müddete çıka
rılır, o zaman çıkarılacak bir kanun da anayasa 
ile uygun bir durum içerisinde olur. 

Hükümet tasarısında bulunmadığı halde ko
misyonun, tasarının 3 ncü maddesinin (c) fık
rasına koyduğu «matbaa kapatma» hükmü, 
Anayasanın 25 nci maddesinin «Basımevi ve 
eklentileri, basın araçları suç vasıtası olduğu 
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gerekçesiyle de olsa zapt veya müsadere edile
mez veya işletilmekten alıkonulamaz» şeklinde
ki açık hükmüne aykırıdır. Bu cihetle Hükü
metin dahi getirmek istemediği, bu, Anayasa ile 
çelişen hükmün getirilmesinin karşısındayız. Bu 
husustaki hüküm Parlâmento tarafından benim
senirse, yukarda izah edildiği üzere, bir Anaya
sa değişikliğine gidilebilir, «matbaa kapatılabi
lir» denilir, o zaman bir kanun çıkabilir, Anaya
sa ile uygun olarak bir hüküm konulabilir, ama 
Anayasa değişmeden böyle bir hüküm vaz'edile
mez. 

Tasarının içinde yer alan bâzı hükümler 
hakkında değişiklik tekliflerimiz, yukarda bil
dirilen hususlara ait önergelerimiz meyanında, 
muhterem Genel Kurula arz edilmek üzere, Baş
kanlığa sunulmuştur. Bunların müzakeresi sı
rasında ayrıca tekliflerimize açıklık kazandıra
cak kanaatlerimizi açıklıyacağız. 

Tasarı, umumiyetle taşıdığı ve getirdiği hü
kümler itibariyle tasvibedilecek niteliktedir. 
Hürriyetlerin suiistimalini hiçbir hukuk nizamı 
kabul etmemiştir. Bir hakkın, sırf gayrın ızrarı 
için, suiistimalini kanun himaye etmez. Bunlar, 
hukuk kaideleridir. Bu itibarla, millet ekseri
yetinin, milletlerarası hukuk ve Anayasa kaide 
ve hükümlerinden aldığı hak ve anahürriyetle-
rini kısmen veya tamamen ortadan kaldırmak 
istiyenlere mâni olmak ve bunları gerektiğinde 
önleyici tedbirlerle yapacakları hareketlerden 
men etmek ve nihayet tecziye etmek yolunda 
getirilen hükümler bir Sıkıyönetim içerisinde 
kısa ve muayyen zaman içinde bulunmamızı ge
rektiriyorsa bunun kabul edilmesi zorunludur. 

Devlet, milletin hukukan teşahhusu ve bir 
hukuk nizamı olduğuna göre, ülke, millet ve 
hâkimiyet üçlüsünden kurulu Devletin istiklâl 
ve bekasını temin etmek gerekir. Devletin hâ
kimiyet kaynağının millet olduğu kabul edilen 
modern demokratik nizamlarda Devletin üç 
anaunsurunun güvenliğini, huzurun ve bütün
lüğünü muhafaza etmek yolunda fevkalâde hal 
ve zamanlarda tatbik edilecek bir idare tarzı
nın peşinen konulan hükümleri muhtevi bir ka
nunla tedvinini normal karşılamakta ve hattâ 
zaruri görmekteyiz. 

Mer'i hukuk nizamımızda eski ve yeni Anayasa 
hükümlerine göre, tedvin edilen kanunla yürü
tülmekte olan Sıkıyönetimin - ki yürürlükte 

olan örfi idare Kanunudur - sosyal bünyedeki 
gelişmelere uygun olarak yeniden getirilen bir 
tasarının kanunlaşması sonunda devamı nor
maldir. 

'Bu itibarla, getirilen ve görüşülmekte olan 
tasarıyı, yukardaki ölçüler içinde müzakere ve 
kabul etmenin mâkul olacağı gerekçesiyle bu 
tasarının müzakeresi sonunda çıkacak kanunun 
millet ve memleketimize hayırlı ve uğurlu olma
sını temenni eder, hepinizi D. P. Grupu adına 
saygı ile selâmlarım. (D. P. sıralarından alkış
lar.) 

BAŞKAN — A. P. Grupu adına Sayın Mus
tafa Tayyar, buyurun. 

A. P. GRUPU ADINA MUSTAFA TAYYAR 
(Bursa) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin de
ğerli üyeleri, Sıkıyönetim kanunu tasarısı hak
kında A. P. Meclis Grupunun tenkid, temenni 
ve düşüncelerini arz etmek üzere huzurunuzda 
bulunuyorum. Bu vesile ile A. P. Meclisi Gru
pu adına yüce heyetinizi en derin saygılarımla 
selâmlarım. 

Sayın milletvekilleri, Sıkıyönetim kanunu 
tasarısı üzerindeki görüş, tenkid ve temennile
rimizi arz etmeden evvel Türkiye'nin içinde bu
lunduğu duruma bir göz atmayı faydalı bul
maktayım. 

Ülkemiz, dünyanın içinde bulunduğu sosyal, 
ideolojik ve politik çalkantılariyle üniversite 
ve gençlik olaylarının yıkıcı tesirlerinden ken
dini kurtaramamış ve telâfisi güç bir buhrana 
itilmiştir. Kökleri dışarıda olan bâzı tahrik ve 
teşıvik kuvvetleri, Parlâmento dışı ihtilâlci 
gruplara kendi sistemi ve metodlarını öğrete
rek, silâh ve cephane ile de teçhiz ve teslih ede
rek maddi ve mânevi desteği iç düşmanlarla 
birlikte teşriki mesai ederek Devletimizi içeri
den çökertme provalarına girişmiş bulunmakta
dırlar. Son zamanlarda boykotlar, işgaller, ban
ka soygunculukları, adam kaçırma, patlamalar, 
sabotajlar, sindirme hareketleri, yer yer gençli
ğin kamplara ayrılarak birbirlerini öldürmele
rine sebebolmuştur. 

Değerli milletvekilleri, 1965 ten beri iktidar
da bulunan A. P. ve onun Hükümeti ve yetki
lileri seçim beyannamelerinde, basın toplantıla
rında, bütçe konuşmalarında ve Meclis kürsü
lerinde, ülkemizin içerisinde bulunduğu huzur
suz ve anarşik durumu ifade etmiş ve siyasi par-
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tilerde Anayasa ve kanunlardaki boşlukların 
giderilmesi ve birtakım yeni tedbirlerin alınma
sı için yardımcı olunmasını talebetmiş, hiç ol
mazsa asgari müştereklerde anlaşmayı teklif 
etmişse de beklenen olumlu neticeye ulaşama
mıştır. 

Yeni Hükümet kurulduktan sonra da yur
dun her köşesine sıçratılan nizam ve Devlet 
yıkıc1. davranışlar durmamış, bilâkis artmıştır. 
Bu, millî varlığımızı tehdideden durum karşı
sında Hükümet, 11 ilde bir aylık müddetle Sı
kıyönetim ilânına mecbur kalmıştır. 

Sıkıyönetim rejimleri, Anayasal bir idari 
düzendir, kuvvet ve yetkisini Anayasanın 124 
ncü maddesinden almaktadır. Kamu yararına 
genel güvenliğin korunması amacı ile alınmış 
bulunan bu karar, milletlerin -buhran ânında 
başvuracakları kısa vadeli hukukî bir düzen
dir. 

Saygıdeğer milletvekilleri, 1925 tarihinden 
beri uygulanan 3832 sayılı Örfi İdare Kanunu, 
1940 senesinde 1924 tarihli mülga Anayasanın 
86 ııcı maddesi gereğince çıkarılmış ve o zaman
ki idari kuruluşlara göre uygulanmıştır. Bu ka
nun Şeyh Sait isyanında, Menemen olaylarında, 
1940 - 1947 İkinci Dünya Savaşı içerisinde 7 se
ne müddetle ve çok partili hayatta 6 - 7 Ey
lül hâdiselerinde, İstanbul ve Ankara 
28 - 29 Nisan olaylarında ve nihayet 1963 se
nesinde 22 Şubat 20 - 21 Mayıs olaylarında ve 
aynı zamanda 15 - 16 Haziran istanbul ve Ko
caeli illerindeki olaylarda uygulanmış ve son 
olarak da yüce heyetinizin almış bulunduğu ka
rarla 24 Nisan 1971 tarihinde bir ay müddetle 
11 ilimizde uygulanmaya başlanmıştır. 

Dünyanın siyasi konjonktürü ve memleketi
mizin sosyal, politik durumu icabı bundan son
ra da gerektiğinde Sıkıyönetim Kanunu ülke
mizde uygulanacaktır. Binaenaleyh, huzurunuz
da bulunan yeni Hükümet tasarısının, Türki
ye'nin aktüel şartlarına göre en mükemmel şek
lî. alacağından şüphemiz yoktur. 

3832 sayılı Örfi îdare Kanunu, yeni toplum 
suçlarına, marksist, leninist ve Maoist yönetim
lerinin meydana getirdiği, kendilerine has suç
lara kâfi gelecek nitelikte değildir. Bu maksat
la ilk defa 1963 yılında 3832 sayılı Örfi îdare 
Kanunu esas 'olmak üzere yeni baştan bir sıkı
yönetim kanunu tasarısı hazırlanmış ve sonra
dan uygulanmadan geri alınmıştır. Yeni tasarı

ya esas olarak 1967 yılında ikinci bir tasarı 
hazırlanmış, bâzı komisyonlardan geçmiş, yal
nız Meclisten çıkarılamamıştır. 1969 yılında çe
şitli suçların çoğalması göz önünde tutularak 
ve 1970 senesinde 15 - 16 Haziran İstanbul, Ko
caeli illeri hâdiselerinin ortaya koyduğu sonuç
lar, 3832 sayılı Kanunun gerek sıkıyönetim ko
mutanlığının yetkilerine, gerek süratle inkişaf 
eden üniversite olaylarını ve ideolojik çatışma
ları, iç ve dış düşmanların hazırladıkları Devle
tin temelini sarsan yeraltı ve yerüstü faaliyet
lerini önlemeye kâfi gelmemiştir. 

1961 tarihli Anayasamızın 124 ncü maddesi
nin ruhuna dayanarak, yeni tasarı Yüce Meclise 
gelmiş bulunmaktadır. Yeni tasarı 5 bölüm ve 30 
maddeden ibarettir. Sıkıyönetim kanunu tasa
rısı savaş ve barışta olağanüstü olaylarda uy
gulanacak bir kanundur. 

Değerli arkadaşlarım, 1961 tarihli Anayasa
mızın 124 ncü maddesi, savaşı getirecek bir du
rum başgöstcrmesi, ayaklanma olması veya va
tan ve Cumhuriyete karşı kuvvetli ve eylemli 
olarak güvenliği tehdideden çok ciddi sebeple
rin mevcudiyeti halinde sıkıyönetimin ilân edi
leceğini beyan etmektedir. Normal zamanlarda 
yönetilen idare sisteminden farklı bir idare re
jime geçilmesini lüzumlu kılmaktadır. Sıkıyö
netim kanun tasarısı, barış ve savaş halinde uy
gulanacak şekilde hükümler getirmiştir. Bu ta
sarıda, Anayasanın teminat altına aldığı hak ve 
hürriyetleri düzenliyen ve bunların kullanış tar
zını gösteren hükümler tedvin edilmiştir. Ola
ğanüstü hal rejiminin hukukilik vasfını koruma 
yanında, bu rejimin kendisinden beklenilenleri 
verebilmesini temin sadedinde sıkıyönetim ko
mutanlığına önemli olağanüstü yetkiler tanı
mıştır. Sıkıyönetimin kuruluşu ve hizmetlerinin 
yürütülüşü, barış ve savaş durumuna göre ay
rı ayrı maddeler halinde düzenlenmiştir. An
cak, her hal ve şartta Anayasa ile tanınan hak 
ve hürriyetlerin özüne dokunulmamıştır. Sade
ce, normal şartlarda işliyen hak ve hürriyetle
rin yine Anayasanın kendi koyduğu hükümle
rin icabı olarak durdurulmasını ve kayıtlanma
sını sağlayıcı hükümler konulmuştur. Sıkıyöne
timin komutnalığına emrinde bulunan persone
lin, muayyen ıbir zaman istifa ve emeklilik müd
detlerini durdurma salâhiyeti verilmiş, grev ve 
lokavtın ertelenmesi, sıkıyönetim komutanlığı-
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nın emrindeki personelin suçlarının da sıkıyö
netim mahkemelerinde görülmesi ve sıkıyönetim 
ilân edilir edilmez polis ve zabıta kuvvetleri
nin sıkıyönetim komutanlığı emrine girmeleri 
ve zabıtanın silah kullanma yetkisi, cezalarının 
artırılması ve tutuklamada göz altında bulun
durma müddetinin 24 saatten 1 aya çıkartılmış 
bulunması, suçluları gizliyenlerin ve bilgi ver-
miyenlerin 1 aydan az olmamak kaydiyle hapis 
cezasına çarptırılması gibi, eski kanunda olmı-
yan yenilikler getirilmiştir. 

Sayın milletvekilleri, 
Geçici Komisyon, 3832 sayılı Örfi idare Ka

nununu günün ihtiyaçlarına cevap vermekten 
uzak ve Anayasamızın esasına uygun nitelikte 
bulmamaktadır. Bu kanunun, günün ihtiyaçları
na uygun ve Anayasa maddeleriyle bağdaşır bir 
hale getirilmesinin kaçınılmaz bir zaruret oldu
ğuna inanmış ve kanun tasarısında değişiklik
lerini beyan etmiştir. 

Tasarının 5 nci fıkrasındaki., «Bu takdirde 
müdür seviyesindeki personel, müşavir olarak 
görevine devam eder.» cümlesi; «Bu takdirde 
müdür ıseviyesindek] personel, sıkıyönetim ko
mutanlığı emrinde görevlerine müşavir olarak 
devam ederler.» şeklinde ifade edilerek, fıkra
nın ihtiyaca daha uygun ve seyyal bir hale geti
rilmesi düşünülmüştür. 

(e) bendindeki değişiklik; «sıkıyönetim ko
mutanlığınca basılması ve neşri yasaklanan ki
tap, dergi, gazete, broşür, afiş gibi bilcümle 
matbua evrakı basan matbaaları kapatmak..» 
cümlesinden ibaret olmuştur. 

(g) bendinde yapılan değişiklikle bendin 
sonuna, «Yeni dernek kuruluşlarını izne bağla
mak..» ibaresinin ilâvesi uygun görülmüştür. 

ISon fıkrada yapılan değişiklikle ise, «Yasa
ma dokunulmazlığına ilişkin Anayasa hükümle
ri «aklıdır.» ibaresi eklenmiştir. 

14 ncü maddenin 1 nci fıkrasında değişiklik 
yapılmış, diğer fıkralar aynen kabul edilmiştir. 
Değişiklik yapılan fıkrada, «suç sıkıyönetim 
hizmet ve görevlerinin yapılması sırasında iş
lenmişse dâva Sıkıyönetim mahkemelerinde gö
rülecektir.» denilmiştir. 

15 nci maddenin 3 ncü fıkrasında, 1 aylık 
süre 15 güne indirilmek suretiyle tedvin edil
miştir. 

Ayrıca, bir bent ekliyerek, «siyasi partiler 
haricindeki dernek, sendika ve meslekî kuru

luşların kapatılması ile ilgili dâvaların Sıkıyö
netim mahkemelerinde görülmesi» kabul edil
miştir. 

16 nci maddenin 1 nci fıkrasındaki «1 ay
dan az olmamak üzere hapis cezası ile cezalan
dırılır.» ibaresi; «1 aydan altı aya kadar hapis 
cezası ile cezalandırılır.» şekliyle kabul edil
miştir. 

26 nci maddenin «4796» rakamı, «4786» ola
rak değiştirilmek suretiyle kabul edilmiştir. 

Yukarıda arz ettiğimiz değiştirge hususla
rının haricinde bâzı terim ve kelimeler değiş
tirilmek suretiyle Geçici Komisyon tarafından 
tasarıda değiştiriler yapılmıştır, 

(Saygıdeğer milletvekilleri; 
Hükümetin getirmiş bulunduğu Sıkıyönetim 

kanun tasarısı ile Türkiye'nin içinde bulundu
ğu, Devletimizin temelini yıkmaya matuf, dış
tan talhrik edilen bu şer kuvvetleri kesinlikle 
ve bir daha başkalidıramıyacak şekilde bâzı 
tedibirlerin alınmasına ciddiyetle ihtiyaç var
dır. Bunlar da, en kısa zamanda Hükümetçe 
getirilecek Anayasa ve kanun değişiklikleri ve 
yeni kanuni tedbirlerdir. 

Adalet Partisi Millet Meclisi Grupu olarak 
prensip itibariyle Sıkıyönetim kanun tasarısını 
destekliyoruz.. 

Bununla beraber; Atatürk'ün emaneti olan 
Cumhuriyeti ve millî hâkimiyeti korumak mak-
s adiyle Sıkıyönetim idaresi olağanüstü haller
de uygulanacak bir idare şekli olduğuna göre, 
her türlü kanuni yetkilerle teçhiz edilmesi ta
biîdir. Şayat mer'i Anayasamız lüzumlu yetki
lerin verilmesine mâni hükümleri ihtiva ediyor
sa, memleketin yüksek menfaatleri ve bütünlü
ğünün muhafazası bakımından gerekirse Ana
yasa değişikliğini ve her olumlu tedlbir ve ka
nun değişikliklerini de desteklemeyi bir vatan
severlik görevi addetmekteyiz. Sıkıyönetimin 
en kısa zamanda neticeye ulaşarak normal ida
reye intikalini temenni ediyoruz. 

Sayın milletvekilleri; 
'Cumhuriyetimize yönelen ve kökü dışarıda 

olan vatan hainlerine karşı açılan savaş, ihti
lâlci mihraklan. şaşkına çevirmiş, vatandaşın 
hak ve hürriyetlerini, can ve mal emniyetini 
sağlamak hususundaki gayretler Yüce Milleti
mizin haklı takdirlerine mazhar olmuştur. 
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Sıkıyönetim kanun tasarısının Yüce Milleti
mize Ihayırlı ve uğurlu olmasını temenni eder, 
Yüce Meclisin sayın üyelerine Adalet Partisi 
Meclis Grupunun en derin saygılarını arz ede
rim. (A. P. sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Gruplar adına yapılan görüş
meler bitmiştir, 

Tümü üzerinde kişisel görüşlerini açıklamak 
üzere Sayın Orhan Birglt, buyurunuz efen
dim. 

ORHAN BİRGÎT (Ankara) — Konuşmıya-
cagTflml Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Konuşmıyacaksınız.. 
ISayın Kemal önder, buyurunuz efendim. 
KEMAL ÖNDER (izmir) — Feragat ©diyo

rum, konuşmıyacağım. 
BAŞKAN — Peki efendim. 
ıSayın Mehmet Ay tuğ, buyurunuz efendim. 
MEHMET AYTUĞ (Elâzığ) — Maddeler 

üzerinde konuşacağım efendim. 

BAŞKAN — Konuşmıyacaksınız.. 
ISayın Ahmet Buldanlı?.. Yok. 
Sayın Mehmet Ali Ayibar, buyurunuz efen

dim. 
MEHMET ALİ AYBAR (istanbul) — Sa

yın Başkan, sayın milletvekilleri; 
Yeni Sıkıyönetim kanun tasarısı üzerinde 

mıuzakereler devam ediyor. Halen yürürlükte 
bulunan 3832 sayılı Kanun, yeni tasarının ge
rekçesinde de belirtildiği gibi, 1961 Anayasa
mızla çelişki halindedir. Bu itibarla, yine Ana
yasamızın 124 ncü maddesinin son fıkrası emri 
gereğince bu boşluğun bugüne kadar esasen 
doldurulması icalbederdi. Yeni tasarının gerek
çesinde bu lüzuma işaret ediliyor ve deniliyor 
ki, «3832 sayılı Kanun yeni şartlara ve Anaya
sanın getirdiği yeni esaslara uygun olmadığı 
için bu boşluk doldurulmak, yani Anayasanın 
ruhuna ve sözüne uygun düşecek bir Sıkıyöne
tim kanun tasarısı vücuda getirilmek zarureti 
Ihâsıl olmuştur.» 

Değerli milletvekilleri; 
Hemen bütün kanunlar gerekçelerinde buna 

benzer sözler ihtiva ederler. Hemen bütün ka
nunlar değiştirilirken Anayasaya uygun bir re
jim getirilmesi zaruretinden bahsedilir. Ama, 
bütün kanunların Anayasaya, Anayasanın ilke
lerine, açık hükümlerine uygun olarak kaleme 

alındığı ve bu Meclisten çıktığı da her halde 
iddia edilemez. Esasen bunun böyle olmadığı, 
Yüce Anayasa Mahkemesinde verilen iptal ka-
rarlariyle de sabittir. 1924 Anayasamızda da 
kanunların Anayasaya aykırı olamıyacağına 
dair bir hüküm vardı, ama bunun müeyyidesi 
yoktu. 

Şimdi, yeni getirilen tasan, gerekçesinin 
başlangıcında bu teminatı, yani Anayasaya uy
gun bir tasarı hazırlandığı teminatını vermek
le beraber, sunulan maddeler okunduğu zaman 
görülüyor ki, Anayasanın esp'irisine hattâ açık 
hükümlerine ters düşen birçok maddeler vardır. 
Nitekim, benden evvel burada söz almış, konuş
muş olan sayın hatipler de bu noktalara işaret 
ettiler ve bu çelişkiyi ortadan kaldırmak için 
de ters bir mantık kullanarak, Anayasanın ta
dili cihetine gidilmesini savundular. 

IBenim bildiğim kadariyle 'hukuk mantığı 
bunun aksidir. Yani, Anayasaya ters gelen bir 
kanun varsa, Meclis bu kanunun Anayasaya 
ters düştüğünü görüyorsa bu kanunu değişti
rir, Anayasayı değiştirmeye kalkmaz. Bu itibar
la sayın hatiplerin buradaki isteklerini, hukuk 
mantığına ters düşen, fakat belki de benim pek 
anlıyamadığım siyasi mantığa doğru düşen bir 
sülsile-i kelâm olarak kabul edeceğim. 

ISayın milletvekilleri; 
Ben, yeni Sıkıyönetim kanunu tasarısını 

esas itibariyle iki yönden inceliyeceğim :i 
Birincisi; Anayasanın 124 ncü maddesinin 

son fıkrasının getirdiği hükümler karşısında bu 
kanun hukuk yönünden ne değer taşır; bunu 
açıklamaya çalışacağım. 

ISıkıyönetim, Anayasamızın 124 ncü maddesi
nin gösterdiği usul dairesinde ilân edilir, ismi 
üstünde, bu yönetim normal bir yönetim değil
dir. İlânını gerektiren sebeplerin tetkikinden 
de anlaşılacağı üzere, memlekette, toplumda 
normal sayılmıyacak birtakım hâdiselerin cere
yanı üzerine Sıkıyönetim ilân edilir. Bu safha
sının takdiri Yüce Meclisin yetkileri cümlesin-
dendir. Hükümet, Sıkıyönetim ilân etme lüzu
munu duyar ve Sıkıyönetimi ilân ettikten sonra 
Meclisten onay ister. Meclisin onaylaması halin
de Sıkıyönetim uygulanır. Ancak, Anayasanın 
124 ncü maddenin son fıkrası; Sıkıyönetim ve 
olağanüstü hallerde, savaş hallerinde ne gibi 
usullerin tatbik edileceğini ve hürriyetlerin na-
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sil sınırlanıp durdurulacağını kanunla tâyin ve 
tesbit etme görevini, ödevini Yüce Meclise yük
lemektedir. Demek ki, Sıkıyönetim esnasında 
Anayasanın kişilere tanıdığı hak ve hürriyet
ler sınırlanacaktır, hattâ durdurulacaktır. 

Evvelemirde bir soru akla geliyor; peki, bu 
sınırlamanın bir sının yok mudur? Yani, şimdi 
müzakeresini yaptığımız, mütalâa edeceğimiz 
çıkaracağımız kanunda bir sınır mevcut değil 
midir? Böyle bir sınır kanunda yer almıyacak 
mıdır ? 

Denebilir ki, Anayasanın 124 ncü maddesinin 
son fıkrası, hürriyetlerin kanunla sınırlanabi
leceğini, durdurulabileceğini söylediğine g"öre, 
böyle bir soru yersiz bir sorudur ve Yüce Meclis 
Sıkıyönetim Kanununda Sıkıyönetim Komutanı
na tanıyacağı yetkilerle bu hürriyetleri ve hak
ları tamamiyle kayıt altına alacak bir kanun 
çıkarabilir. Böyle bir noktai nazar müdafaa 
edilebilir; edilebilir ama her halde bu noktai 
nazar modern Anayasa hukukuna ters düşecek 
bir mantıkla müdafaa edilebilir. 

BAŞKAN — Sayın Aybar, bir daikka müsa
adenizi rica edeceğim. 

Tümü üzerindeki müzakerelerin bitimine ka
dar Birleşimin devamı hususunu oylarınıza arz 
edeceğim; yani tümü üzerindeki müzakerelerin 
bitirilip maddelere geçilmesi anına kadar müza
kerelerin devam etmesi hususunu oylıyacağım. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Devam buyurunuz efendim. 
MEHMET ALİ AYBAR (Devamla) — Fil

hakika' olağanüstü hallerde ilân edilen sıkıyöne
tim de, kanunda ve Anayasada yer aldığına gö
re, kanuni bir yönetimdir. Olağanüstü metot
lar uygulamasına rağmen, sıkıyönetim de ka
nuni bir idaredir; yani, Devletin idare fonksiyo
nunu olağanüstü hallerde yerine getiren bir 
ddare şeklidir, ama mahiyeti itibariyle bir ida
redir. İdare olduğuna göre de, idarenin tasar
ruflarının - Anayasamızın açık hükmü muva
cehesinde - Anayasaya tabi olması lüzumu tar-
tışılamıyaoak bir gerçektir. Filhakika, Anaya
samızın 8 nci maddesi gayet açık ve seçik ola
rak, kanunların Anayasaya uygun olacağı hük
münü getirir. Ayrıca, Anayasa hükümlerinin 
yasama meclislerini, yürütme ve yargı organ
larını, idareyi, idare mercilerini ve kişileri doğ-
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rudan doğruya bağlayıcı nitelikte olduğunu söy
ler. Şimdi buraya bir nokta koyalım ve bunu 
unutmıyalım. 

Sıkıyönetim Anayasa çerçevesi içinde bir 
yönetim şeklidir. Sıkıyönetim komutanına ta
nınacak haklar, kanunlarla tanınacaktır. Bu 
kanunlar Anayasanın 8 nci maddesine göre, Ana
yasaya aykırı olamıyacaktır. Keza, yine Ana
yasamızın 11 nci maddesine göre de; kanunla 
dahi olsa bir hürriyetin, bir hakkın özüne doku-
nulamıyacaktır. Velevki, millî ve sosyal, gü
venlik, genel ahlâk, sosyal adalet gibi neden
lerle buna dokunulmaya kalkuısa bile, yani 
her halde sıkıyönetim içine girdiği haller mev-
zuubahsolduğu zaman dahi - ki bu bir sosyal 
ve millî güvenlik meselesidir sıkıyönetimin 
ilân ediliş hali, o halde dahi - bir hakkın özüne 
dokunulamıyacaktır. 

Demek ki, sınırlamada - burada kanunu çı
karırken - öyle keyfemâyeşa istediğimiz gibi 
bunu sınırlama cihetine gidemeyiz. Ne yapa
cağız? Bu sınırlamanın, söz konusu olan hürri
yetlerin özünü zedelemiyecek bir sınırlama ol
masına itina göstereceğiz. 

Değerli milletvekilleri; bunu formül olarak 
söylemek kolaydır, ama bunu somut olarak tâ
yin etmek hiç de o kadar kolay değildir. So
mut olarak bir hürriyetin özü nerededir ve ne 
gibi bir tasarruf yapılırsa o hürriyetin özü 
zedelenir? Bu, hakikaten derin incelemeler is-
tiyen ve bir memleketin içinde bulunduğu şart
lar, tarihi ve halkının hürriyetlere sahip çıkışı 
ve Anayasasının dayandığı felsefe ışığında 
ancak - demin de arz ettiğim gibi - derin tet-
kikat neticesinde somut olarak tesbit edilebile
cek bir keyfiyettir. Ama hemen söyliyeyim ki, 
Sıkıyönetim Kanunu hürriyetleri sınırlar, hattâ 
durdurur. Fakat sınırlaması ve durdurması, 
hürriyetlerin özünü zedeliyemez. 

Şimdi bir kıstas, bir ölçü akla geliyor, o da 
şudur; yani özüne dokunmadan bir objektif öl
çü, bir kıstas bulabilir miyiz? 

Sıkıyönetim belirli hallerde ilân ediliyor. 
Anayasa Sıkıyönetimin ilânı için 4 hal müta
lâa etmiştir; bu haller var mıdır, yok mudur, 
onu bir tarafa bırakıyorum, ki bunları saymaya 
'da lüzum yoktur, bunlar bildiğiniz hallerdir. 

Simidi, çıkaracağımız Sıkıyönetim Kanunun
da hürriyetleri kısıtlayıcı hükümler, ancak bu 
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4 hale mütenazır olmalıdır. Ancak mütenazır ol
duğu takdirde özüne dokunmayabilir; bu bir 
kıstastır. Yani hürriyetleri kısıtlarken, hürri
yetin Sıkıyönetimin ilânını gerektirmiş olan 
hale, bu hürriyetin kullanılması ne derece 
zararlı oluyor, ne derece Ibunu engelliyor? Yü
ce Meclis bunu tâyin ve tesbit edecek ve Sıkı
yönetim komutanına, «Şu hallerde §u hürriyet
leri şu şekilde smırlayabilirisin» diyecek. Böyle 
bir madde getirmemiz lâzımıdır. 

Beri yandan biz bu işi yasama meclisi ola
rak yaparken; Sıkıyönetim komlutanı idari bir 
fonksiyon.yerine getirirken de aynı endişelerle 
'hareket etmek mecburiyetindedir. Yani o da, 
kendisine tanınmış olan hakları 'kullanırken, 
«Bu haklar iSıkıyönetimin ilân sebebine ne öl
çüde mütenazırdır?» sorusunun sorarak, ona 
objektif ölçüler dâhilinde cevap vermeye çalı
şarak, icraatını yapacaktır. 

Bu icraatını yapmazsa? Tutalım ki, biz bu 
hassasiyeti gösteremedik ve somut olarak hür
riyetlerin, Sıkıyönetim ilânı sebepleriyle müte
nazır sınırlama ve 'kısıtlamaların neler olduğu
nu tesbit ödemedik, hata ettik. Bizim hata et-
m*iış (olmamız ve Sıkıyönetim komutanına - kâ
ğıt üstünde geniş gibi görünen - yetkiler ver
memiz işi bitirmez. Sıkıyönetim komutanı bu 
yetkileri kullanırken - demin arz ettiğim - en
dişelerle hareket edecektir. Sıkıyönetim niçin 
ilân edilmiştir? Bir ayaklanma vardır- Bu ayak
larıma nerededir? Filân yerdedir ve o yerde 
Sıkıyönetim ilân edilmiştir. Bu ayaklanmaya 
doğrudan doğruya müessir olabilecek hürriyet
lerin kullanılışını sınırlayacaktır. 

Böyle yapmayıp da, keyfemâyeşa hürriyetle
ri sınırlayacak olursa, - ki bu gayet kolayıdır ve 
şim'diye kadar Sıkıyönetim tatbikatında da 
maalesef gördüğümüz bu olmuştur - o zaman 
modern ve demokratik kamu hukukunda bun
dan mutazarrır olanlar için bir hak kapısı açı
lır. O hak kapısı nedir? 

Değerli milletvekilleri; Anayasamızın 114 
ncü maddesinde sözü gecen ve idarenin hiçbir 
tasarrufunun kazai merci murakabesinin dı
şımda kalamıyacağını dile getiren hükmüdür. 
Binaenaleyh, iSıkıyönetim komutanı bu hükme 
riayet etmediği takdirde,, vatandaş Sıkıyönetim 
komutanının, bu keyfi hareketleri, kendi mü
talâasında keyfi ve indi gördüğü ve haklarını 

haksız yere kısıtladığına kaani olduğu tasar
ruflar aleyhinde ya idari kazaya müracaat 
edecektir yahut hukuk veya ceza mahkeme
sine müracaatını yapacaktır. Bir modern dev
lette, üstelik demokratik esaslara dayandığını 
ifade ©den bir anayasaya sahibolan bir devlet
te bunun başka türlü mütalâa edilmesi müm
kün değildir. 

Değerli millebvekileri, demek oluyor ki, Sı
kıyönetimin hürriyetleri kısıtlaması, aynca 
Anayasamız tarafından bir düzene sokulmuş
tur. Bu mantık takilbediMiği zaman, bu düze
nin ne olabileceği ortaya çıkıyor. 

Şimdi, vaktinizi almak istemiyorum, ikinci 
ibir mesele üzerinde de durmak lâzımıgelir. 

İSıkıyönetim, aislında yönetime, idareye, yani 
icraya taallûk eden bir müessesedir. Memleket
te asayiş bozulmuştur. Memlekette savaş du-
rum'u vardır. Memlekette birtakım dalgalanma
lar olmaktadır. Asayişin temini ve bu dalga
lanmaların son bulması için Meclis Sıkıyöne
tim ilân etmiştir ve Sıkıyönetim komutanını, 
demin arz ettiğim yetkilerle, yani Anayasaya 
uygun yetkilerle donatmıştır. Sıkıyönetim ko
mutanı bu yetkileri kullanacak ve asayişi iade 
etmiye çalışacaktır. Bir yerde kanunların ve 
Sıkıyönetim komutanının kanunlara uygun 
emirlerinin hilâfına hareket edenler olursa, 
bunları yakalıyacak ve ,adalete teslim ede
cektir. 

(Sıkıyönetim komutanının vazifesi, aslında 
asayişsizlik olaylarını meydana çıkarmak ve 
bunlara nihayet vermekle biter. Müessese ola
rak Sıkıyönetim ile adaletin tevzii keyfiyetini 
birbirinden ayırmak lâzımdır. (Sıkıyönetim 
ilân edildi, binaenaleyh adalet tevzii de özel 
mahkemelere verilecektir, mantığı katiyen ge
çerli. ibir mantık değildir. Anayasamızın 32 nci 
maddesi bu hususta tereddüde yer bırakmaz. 
32 nci maddenin 2 nci fıkrası ıdiyor ki: yargı 
yetkisi ile donatılmış olağanüstü merciler ku
rulup, kişiler tabiî hâkimlerinin huzurundan 
alınmazlar.. 

Değerli .milletvekilleri; (tasarıyı dikkatle oku
dum, tabiî gerekçesini de okudum. Gerekçede, 
özellikle Sıkıyöneltim mahkemelerinin 32 nci 
maddenin yasakladığı cinsten olağanüstü bir 
merci olmadığını ispatlamak için büyük çaba 
harcanmış, itiraf ©deyim ki, bu çaba boşuna. 
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Gerekçede deniliyor ki, tabiî hâkim müessese
sini meydana getiren hukukî unsur nedir? 
Mahkemenin olaydan evvel ve kanunla kurul
muş olmasıdır. Bir mahkeme eğer olaydan ev
vel kanunla kurulmuşsa, başka türlü kurul
ması zaten mümkün değildir, o mahkeme tabiî 
hâkim niteliğini haizdir. Ve ilâve ©diliyor; Sı
kıyönetim mahkemeleri, Anayasa askerî mah
kemelere cevaz verdiğine göre, (bir askerî mah
keme ftürü olarak kanunla kuruluyor, işte 
şimdi birazdan kabul edeceğimiz kanunla ku
ruluyor ve böylece tabiî yargı ilkesi zedeleni
yor. Değerli milletvekilleri, bu mantık doğru 
değildir. Çünkü tabiî yargı ilkesinin unsuru 
bundan ibaret değil. Kaldı ki, bundan ibaret 
dahi olsa, yani olaydan evvel kanunla kurul
ma keyfiyetinden ibaret dahi olsa, hep (bili
yoruz ki, 'Sıkıyönetim mahkemeleri kâğııt üze
rinde kurulur. Halbuki deniliyor ki, Sıkıyö
netim ilân edilen yerlerde işte şu 'kadar kişi
den müteşekkil, şu kaıdarı subay, şu kadarı 
hukukçu olan âzası ide lüzum görülecek kadar 
Sıkıyönetim mahkemesi kurulur.. Ama ibu 
mahkemedeki üyelerin kimler tarafından seçi
leceği de yeni tasanda 'belirtiliyor. Ancak, 
bu mahkeme gerçekten kurulmuş değildir. Bu 
mahkeme Sıkıyönetim ilân edildiği zaman, ya
ni olaylar çıktıktan sonra kurulacak.. Bu iti
barla Sıkıyönetim mahkemelerini meşru gös-
ttermek için kullanılan mantık kendi içerisin
de çelişiktir. Fakat demin de arz ettiğim gibi, 
tabiî hâkimlik ilkesinin öğeleri, yalnız kanu
nen kurulmak ve olaydan evvel kurulmaktan 
ilbaret değildir. Ya? Adalet cihazının görev ve 
yetki bakımımdan normal iş bölümü içinde bir 
mahkemenin yeri olması zaruridir. Yani idari 
kaza, adlî kaza, onun içinde askerî mahkeme
ler, ceza mahkemeleri, ticaret mahkemeleri, 
(bunların iller ve ilçeler bakımından iş bölümü 
esası; (bu esaslar dâhilinde, yani görev ve 
yetki iş bölümü esasları dâhilinde bir mahke
menin yeri olmak icabeder. Bir ceza mahkeme
sinin meselâ istanbul Ağır Ceza Mahkemesi
nin belli görev ve yetki ısınırları vardır. Gö-
revi (bellidir, yetkisi bellidir. Ankara, 1 nci 
Ağır Ceza Mahkemesinin ide görevi ve yetkisi 
bellidir, aralarında il itibariyle bir iş bölümü 
vardır. Bir ticaret mahkemesi ile bir ceza mah
kemesinin görev ve yetki sınırları da bellidir 
ve birbirlerine tedahül yoktur. Tedahül olma-

I ması hukukun temel ilkelerinden biridir. Bini
yorsunuz, idari kaza ile normal kaza arasın
daki ihtilâfları çözmek için ayrı Ibir merci mey
dana getirilmiştir. 

Şimdi, Sıkıyönetim Mahkemesine bakalım». 
Sıkıyönetim Mahkemesinin böyle bir yeri var 
mı? Yok efendim. Çünkü Sıkıyönetim Mah
kemesinin baktığı işler normal olarak ya sivil 
mahkemelerin yetki ve görev sahalarına girer, 
ya askerî mahkemelerin yetki ve görev sahala
rına girer. Sıkıyönetim Mahkemesi demek ki, 
muallâkta olan bir mahkemedir ve Sıkıyöneti
min ilânı dolayısiyle normal adlî fonksiyonla
ra müdahale eden bir nitelik taşımaktadır. 

Değerli milletvekilleri; Sıkıyönetimin gaye
si ile adaletin tevzii görevi arasında her hangi 
bir ilişki ve münasebet yoktur. Demin arz et
tim, Sıkıyönetim Komutanlığının görevi asa
yişsizlik olaylarını tesbit etmek, sanıkları tes-
bit etmek ve sanıkları adalete teslim etmekle 
sona erer. Bundan sonra? Bundan sonra âdil 
mahlkemel&rin, yani Anayasamızın vatadaşlar 
içi tabiî hâkim saydığı mercilerin işe el koyma
sı ve âdil kararlar vermesi gereği vardır. 
Bunun Sıkıyönetimin müessiriyeti ile de bir il
gisi yok. Sıkıyönetim, demin söylediğim işi, ya
ni birinci bölümde arz ettiğim işleri yerine geti
rirse, yani asayişsizlik olaylarının köldine iner 
ve sanıkları bulur, yakalar, adalete teslim eder
se Sıkıyönetim görevini yapmıştır. Bundan son
rası adalet tevziine taallûk eder ki, bizde bilir
siniz, adalet de mülkün temelidir. Şu «mülk» de
nilen söz de orada mal, mülk mânasına değil, 
Devletin temelidir. Bu itibarla Sıkıyönetim Ka
nunu vesilesiyle bu temel ilkeye gölge düşürme
mek durumunda, mevkiindeyiz. 

Değerli milletvekilleri; kanunun, Sıkıyöne
tim halinde işlenen suçları özel bir mahkemeye 
vermesi için, Sıkıyönetimin kendi gayesine ulaş
ması halamından her hangi bir gerek bulunma
dığı hususunu öyle zannediyorum ki, belirtme
ye çalıştım. 

Şimdi bu kanunun 3 ncü bölümünde yer alan 
maddelerinin şu halde mutlaka tasarıdan çıka
rılması zarureti vardır. Ve suçun mahiyetine gö
re, esasen görevli olan mercilere bu sanıkların 
sevk edilmesine hiçbir mâni yoistur. Adaletin 
tevzii hususunda vatandaşın teminat altında bu-

| lunması, üstelik Sıkıyönetimin gayesine ulaşma-

231 — 



M. Meclisi B : 96 7 . 5 . 1971 O : 1 

sı için de bir teminattır ve bir açık kapıdır, teş
vik edici bir açık kapıdır. Bu itibarla bendeni
zin şahsi kanaatim, Sıkıyönetim halinde işlen
miş olan suçların suçlularını tabiî yargıçları 
önüne göndermekten başka çare yoktur. Aksi 
takdirde Anayasanın 32 nci maddesi ile, ne ya
parsak yapalım, çelişi halinde bulunacağız. Ya
ni olağanüstü bir merci kurmuş bulunacağız. 

Değerli milletvekilleri; Anayasanın 32 nci 
maddesi, «olağanüstü bir merci kurulamaz» der
eken, hiç şüphesiz bu merciin kanunla kurulaca
ğını biliyor. Kanunla dahi böyle bir merci kuru
lamaz diyor. Tabiî yargıcından başka bir yargı 
yetkisi ile donatılmış bir merci önüne kimse gön-
derilemez deyip, bunu yasaklarken bu işin ka
nunla yapılacağını biliyor. Bu itibarla, kanun
la biz Sıkıyönetim mahkemelerini kuruyoruz, 
demek suretiyle Anayasanın 32 nci maddesinin 
bu yasağının beri tarafına geçmek mümkün ol
mamak gerekir. Kaldı ki, benim bildiğim kada
rı ile, başka memleketlerde de Sıkıyönetim ha
linde özel Sıkıyönetim mahkemeleri vazife gör
memektedir. Sıkıyönetim halinde askerî mahke
melerde dâvalara bakılması uygun ögrülen mem
leketler vardır. Yalnız, bunlarda dahi temyiz 
bir tanedir, iki temyiz yoktur, bir tane temyiz 
vardır. Bu itibarla kişisel özgürlükler ve ada
letin tevzii hususunda son derece titiz davranıl-
mıştır. Bizim Anayasamız da demokratik bir 
Anayasadır. Bu demokratik Anayasaya uygun 
bir Sıkıyönetim kanunu çıkarılması lâzımdır. 
Uzun zamandan beri bu husus bir boşluktur. 
Anayasa çıktıktan sonra birkaç kere Sıkıyöne
tim ilân edildi ve maalesef bir kanun, Anayasa
ya uygun bir kanun yürürlükte olmadığı için 
bu Sıkıyönetim makamları Anayasaya ters dü
şen 3832 sayılı Kanunla amel ettiler. Binaena
leyh bu yeni kanunun aynı sakıncaları ihtiva 
eden bir kanun olmamasına azami dikkat gös
termemiz lâzımdır. 

Tasarı metni okunduğu zaman itiraf edeyim 
ki, bâzı hükümler, hattâ 3832 sayılı Kanundan 
da daha geri ve kişisel hürriyetleri, temel hür
riyetleri daha çok zedeleyici bir nitelik taşımak
tadır. 

Değerli milletvekilleri; suçlunun, daha doğ
rusu sanığın en geç 24 saat zarfında hâkim hu
zuruna çıkarılması vazgeçilemez bir temel hak 
ve hürriyettir. Kökü tâ 1213 yılına dayanır. 

«Habeas Oorpus» 1213 yılından bu yana insanlık 
kendisine bir suç atfedilen şahsı, kişiyi en çok 
24 saat göz altında bulundurmayı münasip gör
müş ve 24 saatin hitamında tabiî hâkiminin önü
ne çıkarılmasını zaruri addetmiştir. Bizim Ana
yasamızın 30 ncu maddesi de, hiç şüpheye ma
hal bırakmıyacak şekilde bunu açık seçik belirt
miştir. Oysa, getirilen kanunun 15 nci maddesi, 
evvelâ 30 gün, komisyonda da bu müddet 15 gü
ne indirilmek suretiyle, bir sanığın hâkim huzu
runa çıkarılmadan 15 gün göz altında tutulması
na izin verme temayülündedir. Değerli milletve
killeri, bunun ne fayda Bağlıyacağını düşünmek 
cidden zordur. Eza, işkenceden başka ne fayda 
sağlıyacağını düşünmek zordur. Çünkü, eğer ya
kalanan adam suçu işlemişse onun biran evvel 
mahkeme huzuruna çıkmasında fayda vardır. 
Bunu geciktirmek değil, tacil etmek lâzımdır. 
Bunu 15 gün bir yerde muhafaza edeceğiz.. Ni
çin? Sıkıyönetimin uygulanmasında ne fayda 
sağlıyacak bu? Hiçbir fayda sağlamıyacak. Üs
telik biz, insanlığa yaraşmıyan, Anayasamızın 
kabul etmediği bir rejimi getirmiş olacağız. 
Bence bu husus da tasarının büyük aksaklık 
gösteren maddelerinden biridir. 

Bir diğer maddesi de; bâzı hallerde, tasarı
nın ,24 ncü maddesinde ileri sürüldüğü gibi, Ge
nelkurmay Başkanının talebi üzerine Büyük 
Millet Meclisinden geçmeksizin filân veyahut da 
falan bölgede Sıkıyönetim uygulanmasını müm
kün klıacak bir hüküm taşıyor. Bu da Anayasa
nın 124 ncü maddesi ile açıktan çelişen bir hü
kümdür. 

Binaenaleyh, Sıkıyönetim kanunu tasarısı 
Anayasanın 124 ncü maddesinin emrettiği bir 
tasarı olarak ve Anayasamızın temel hak ve 
hürriyetlere ve idarenin murakabesine aidolan 
kesin hükümleride göz önünde bulundurulmak 
suretiyle yeniden Komisyonda ele alınması ge
reken bir hazırlıksız durumdadır. 

Bu itibarla ben temeni ederim İri, - Hükümet 
buradadır, Komisyon buradadır - bu tasarıyı ge
ri alsınlar ve demin arz ettiğim esaslar dairesin
de - benim fikrim diye değil, ilmin öne sürdüğü 
esaslar dairesinde - bunu Anayasamıza uydur
sunlar. Anayasamızı bu tasarıya uydurmayaca
ğız değerli milletvekilleri. Bâzı milletvekilleri
nin söylediği gibi; «Eh, madem böyle, Anayasa
yı tasarıya uydururuz.» Hayır efendim. Bizim 
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memleketimizde zaten anayasalarımız hep talih
siz olmuştur. Hiçbir Anayasamız eksiksiz ve tas
tamam uygulanmadan yürürlükten kalkmadı. 
Her biri böyle oldu; 1921 Anayasası öyle, 1924 
Anayasası öyle, nihayet şimdi 1961 Anayasası 
da öyle oluyor. Bundan evvel 1876 Anayasası 
da talihsizler kervanının yolcusu idi. 

Binaenaleyh, bu Anayasamızı değiştirmek 
değil, değiştirmeden, kanunları bu Anayasaya 
uyduralım ve bu arada Sıkıyönetim kanunu ta
sarısının Anayasaya aykırı olan bu hükümlerini 
mutlaka kanun tasarısı metninden çıkaralım. 

Hepinize saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Millî Güven Partisi Grupu adı
na 2 nci defa Sayın Emin Paksüt, buyurun. 

M. G. P. GRUPU ADINA EMİN PAKSÜT 
(Ankara) — Çok değerli arkadaşlarım; 

Sıkıyönetim kanunu tasarısının tümü üze
rimde cereyan eden müzakereler sırasında tasa
rının lehinde konuşan değerli hatip arkadaşla
rımdan bâzılarının, bâzı noktalarda, biraz ev
vel konuşmuş olan hatibin ise pek çok noktada 
Anayasa hukuku bakımından ileri sürdüğü fi
kirler Sıkıyönetimin mahiyetine ve Anayasaya 
o derece aykırı ki, ister istemez ilerlemiş bir sa
atte Yüce Meclisin huzurunu işgal ediyorum. 

Eğer bu ileri sürülen, aslında hukuka aykı
rı, müessesenin mahiyetine aykırı mülâhazalar 
tasarının tümü üzerimdeki müzakereler sona er
meden önce yeterince cevaplanmaz ise belli açı
lardan yapılacak propagandalar pek çok iyi ni
yetli kişiyi de sahiden Anayasaya ters düşen 
bir kanun karşısında kalındığı kanatine sevk 
edebilir. 

Burada rahat rahat konuşmuş olan sayın ha
tip şimdi beni dinlemeye cesaret edemediği için, 
açık söylüyorum, soracağım soruların altından 
kalkamıyacağı için selâmeti Meclis salonunu 
terk etmekte buldu, ama zaten benim ona ve 
temsil ettiği zihniyete karşı değil, değerli Mec
lisin tümüne ve oradan aziz milletimize söyliye-
ceklerim var, onları mümkün olduğu kadar kısa 
arz ©deyim. 

Arkadaşlar; 
Bir iki meseleyi iyi bilelim. Sıkıyönetim nor

mal bir hukuk düzeni midir, fevkalâde olağa
nüstü bir düzen midir? Cevabı bir tek : Fevka
lâde bir düzendir, olağanüstü bir düzendir, is
tisnai bir düzenidir. Peki, o halde istisnai bir 

düzeni alıp tümü olarak veya parça parça nor
mal düzenle mukayese edip de; «©fendim, görü
yorsunuz çelişme var» demekte en küçük ciddi
yet olur mn? «Olağanüstüdür, istisnaidir» di
yorsunuz, ondan sonra onu normalle mukaye
se ediyorsunuz, normale uymuyor. Mahiyeti 
istisnai olan bir şeyin, olağanüstü olan bir şe
yin olağanla mutabakat halinde olması düşü
nülmeydi ona «olağanüstü» denmezdi, ona «istis
nai» denmezdi. Ona «normal» denirdi. 

Sıkıyönetim; eski adı ile örfi idare yalnız 
bizim memleketimize, milletimize has olan, yal
nız bizim' Anayasamızda öngörülen bir hukuk 
müessesesi değil. Demokratik olan bir hukuk 
düzeni içinde yaşıyan istisnasız her memleket
te fevkalâde vahim bâzı şartlar doğduğu; zaman 
başvurulan bir hukukî, özel, istisnai idare sis
temidir. Bizim hukukumuza göre, bizim Anaya
samıza göre sıkıyönetim kaynağını hakikaten 
demin istinadedilmiş görülen 124 ncü madde
den alır. 

O halde elimize gelen tasarıyı konuşurken 
meseleyi, bize imkân veren, sıkıyönetim kanu
nunu yapmamıza imkân veren madde açısından 
mütalâa edeceğiz bir, sıkıyönetimin mahiyetin© 
göre sıkıyönetim kanununda nelerin yer alma
sını, nasıl almasını tâyin edeceğiz, yani siyasi 
takdirimizi kullanacağız iki. 

Şimdi, sıkıyönetimin başka memleketlerde 
de anayasalara girmiş bir istisnai idare tarzı 
olduğunu arz ettiğim zaman şunu da söylemiş 
olayım ki; pek çoklarınız zaman bulup bafcmış-
sımzdir yerli -yabancı istediğiniz idare hukuku 
kitabım açınız, yerli - yabancı istediğiniz âmme 
hukuku kitabını açınız, yerli - yabancı istediği
niz Anayasa hukuku kitabını açınız orada sıkı
yönetimin istisnai bir hukuk müessesesi oldu
ğunu göreceksiniz. Orada mahiyetine göre kişi
sel hakların sınırlandığını, sınırlandırılacağını 
göreceksiniz, orada yalnız sınırlandırma değil» 
birtakım kişisel hakların belli bir süre için ka
mu menfaatinin, millî menfaatin gereği olarak, 
istisnai durumun gereği olarak durdurulacağı
nın kabul edildiğini göreceksiniz. 

Şimdi, bizim Anayasamızda 124 ncü madde 
Parlâmentoya ne imkân veriyor, evvelâ bunda 
bir tam kanaat sahibi olmak için kısaca ben d© 
bu maddeyi tekrar edeceğim, ama her tarafını 
değil, ilân şartlarını değil, sadece son fıkrasını 
okumakla yetineceğim. 
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124 ncü maddenin son fıkrası; - dikkat edi
niz, sıkıyönetimden gayri savaş halinde sıkıyö
netim olduğu halde, biraz evvel konuşan hatibin 
ileri sürmek istediği itirazın yersizliğinin kay
nağı buradadır - «sıkıyönetim veya savaş halin
de, hangi hükümlerin uygulanacağı ve işlemle
rin nasıl yürütüleceği, hürriyetlerin nasıl kayıt
lanacağı veya durdurulacağı kanunla gösteri
lir» 

Demek ki, burada bahis mevzuu odan bir dü
zenlemenin yanında kişi hürriyetlerinin sıkıyö
netim süresince kayıtlanması da var, durdurul
ması da var. 

Değerli arkadaşlarım; 
Hepinizin bildiği gibi haklar, aslında kulla

nılmak içindir. Her kişiseli hak onun sahibine 
bir şeyi yapmak, bir şeyi istemek, bir şevin ön
lenmesini istemek yetkisi verir. Onun içindir 
ki, hukuk tarihinde bütün Batı hukukuna kay
nak teşkil etmiş olan Roma hukukunda her hak
kın bir talep hakkı da beraber vardır, bir akısi-
yozu vardır, derlerdi. Yani kullamlmasîndan 
sonra hakkın faydası olmadığı için hak, ancak 
kullanıldığı zaman tezahür ettiği için hak de
mek; bir şeyi aynı zamanda isteme yetkisi de
mektir. önlenmesini istemek, yapılmasını iste
mek, bir şeyi talebeltmek hakkı o yetkiyi tazam-
mun elder. 

Bizim de modem hukukumuzda ve bu me-
yanda bizim Anayasamızda böylesine kişisel 
haklar var. Baştan aşağıya en geniş ölçüde hak
ları sıralamışız. O kadar geniş haklar kabul et
mişiz ki, insan kafası 20 nci asrın 2 nci yarısın-
•da hangi merhaleye ulaşmışsa bizim Anayasa
mız da o haklan bütünü ile tanıyor. insan Hak
ları Evrensel Beyannamesi, Avrupa Insak Hak
ları ve Temel Hürriyetler Anlaşması, ikinci 
Dünya Savaşından sonra yapılmış olan bütün 
modern anayasalarda hürriyetler ve haklar na
sıl sıralanmışsa, bizim Anayasamız da bunların 
hepsini ihtiva ediyor. 

Ancak, sırası gelmişken arz edeyim; bizim 
Anayasamız bir temel hukuk ilkesini düşünmüş. 
O da Isa doğmadan 200 sene evvelden yerleş
miş bir hukuk kaidesi; «haklar suiistimal edile
mez». Hakların suiistimali için öyleyse ayrıca 
bir hüküm koymaya mahal yoktur denilmiş, 
konmamış ve tatbikatta biz hakların yokluğu
na değil, hakların zaman zaman, bazan da çok 

şiddetli şekilde, çok geniş şekilde (suiistimalle
rine şahidolmuşuzdur. Şimdi bunlar normal 
düzenin mütalâaları ve normal düzen içinde 
yasama organlanna halkların kullanılmasında 
Anayasanın gösterdiği ilkeler içinde birta
kım kayıtılamalann, sınırlamaların yapılması 
görevinin verilişi ile ilgili, ama şimdi Anayasa
da haklar ve hürriyetler bahsinde «Hâkim ka
ran ile olmaksızın tutulamaz» diye hüküm 
var. 

Şimdi, Sıkıyönetim kanunu tasarlısına «Hâ
kim kararı olmaksızın Sıkıyönetim Komutanı
nın emri ile tutulur» diye hüküm koymuşuz. 
Bu, «Anayasaya uymuyor» tarzındaki iddia 
Isarşısnda verilecek en bajsit cevap; senin söy
lediğin Anayasada normal olarak hakların 
kullanılması ile ilgili hüküm. Şimdi bahis ko
nusu olan 124 ncü maddeye göre istisnai du
rumun verdiği ye>Üki. Elbette istisnai durum, 
normal durumun aynı olmıyacak, elbette Sıkı
yönetim Kanunu eğer öngörmüşse, eğer Sıkı
yönetim Kanunununda bir hüküm var ise Sıkı
yönetim komutanı o hakkı o şekilde uygula
tacak. 

«Efendim, filânın evini aratmak için hâkim 
kararına ihtiyaç var.» Doğru.. Ama «gece ve 
gündüz arama» diye hüküm var. Nasıl oluyor, 
çelişme değil mi? Elbette değil.. Çünkü bahis 
mevzuu olan - hiç yanlış anlaşılmasın - bu 
hak ve hürriyetlerin iptali değil, bu hak ve hür
riyetlerin k^ııtlanmaısı da değil. Bu hak ve 
hürriyetlerin tatili, durdurulması, Fransızlar 
«süspansiyon» kelimesini kullandılar, tatili... O 
hal bahis mevzuu. Tatil ettim, Anayasadaki 
şu maddeyi, şu hakkı iptal etmedim, kısıtla
madım; ama şu Sıkyöneıtim süresince Anayasa
daki bu hakkı tatil ettim, yani bu hak fert 
için, kişi iejin bu Sıkıyönetim süresince duran 
bir hak, kullanılamıyan bir hak. O halde sen 
kalkıp da bunu Anayasada «Hâkimin karan 
ile» diyor, siz burada kanunda hâkim karan 
değil, «Sıkıyönetim» demişsiniz. Orada «mah
keme kararı ile olur» diyor, siz burada «Sıkıyö
netim karan ile olur» demişsiniz, orada 24 
saalt var, burada 15 gün demişsiniz tar
zındaki düşüncelerin veya orada 32 nci madde
de tabiî hâkim şu anlayıştadır, sen Sıkıyöne
timde şöyle bir sistem kurmuşsun, demenin 
anlamı yoktur. Kaldı ki, benden evvel burada 
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konuşan sözcü Anayasanın »tabiî hâkimle ilgili 
bir maddecini örnek diye getirirken, aslında 
yok yere, çünkü durdurulmaisı mümlkün olan 
bir hak, beş hak, on hak değildir, onu ne ölçü
de alacağımızı bir düşüneceğiz. 

Bakınız meselâ Anayasanın 138 nci madde
sinin 3 ncü fıkraısm&a şu hüküm var: «Askerî 
mahkemelerin, savaş veya Sıkıyönetim hallerin
de hangi suçlar ve hangi kişiler bakımın
dan yetkili olduğu kanunla gösterilir.» Demek 
ki, Anayasamız normal olarak dahi 138 nci 
maddesinin şu fıkrasında yasama organına böy
lesine bir düzenleme yetküsi vermiş; ama değer
li arkadaşlarım, Sıkıyönetim Kanununun ihti
va edeceği hükümler böylece onu getiren tek
lif sahiplerinin arzusuna göre Parlâmentodan 
çıkar mı? Şüphesiz, hayır. Skıyönetimin mahi
yetine göre, müessesenin isteğine göre, yani kı
saca millî ihtiyaca göre bir tedbirler manzume
si düşüneceğiz, onu tesbit edeceğiz. Bendeniz 
Karma Komisyondaki müzakerelerde tümü üze
rinde yaptığım bir konuşmada demiştim ki, 
«Başı ağrıdığından size bahseden bir dostunu
za ampirin almasını tavsiye edersiniz. Kaç ta
ne alayım diye sorarsa, başım çok ağrıyor der
se, ilki aspirin tavsiyesinde bulunabilirsiniz; 
ama benim başım bildiğiniz gilbi değil, çatlaya
cak gibi ağrıyor derse, aspirinin dozunu sekize 
çıkarmazsınız.» Şimdi tedbirler manzumesi de, 
serbest alan demek, keyfemâyeşa tasarruf 
demek değildir, ihtiyacın dışına çıkmak değil
dir. İhtiyaç ne ölçüde |se, o ihtiyaçla şüphe
siz sınırlı olmak lâzımdır, tki aspirinin iyi ge
leceği hasta sekiz aspirin ile şifa bulmaz duru
ma düşebilir. Binaenaleyh, yasama organı hu
kuk siyasetinin gereği, millî menfaatler açı
sından meselenin üzerine eğilecek, Sıkıyöneti
min gayesine ulaşması için şu tedbirleri alma
sı lâzımdır diye kanaat getirilişe «evet» diye
cek, Sıkıyönetim mahkemelerinde şu dâvalara 
bakılsın derken düşünecek, tartacak, ölçecek, 
biçecek, imkânlarla sınırlı, ihtiyaçlarla sınırlı bir 
yasama yetkisi kullanmış olacak. 

Simidi, şu hale göre, Sıkıyönetim Anayasa
da öngörülmüş olan 24 saatlik süre içinlda hâ
kim huzuruna çıkma kuralından ayrılıyor, 
Anayasaya ters düşüyor diyene; canım, niye 
yalnız onu gösteriyorsun, hâkim karan olmak
sızın gazete toplar mı? Evet-. Hâkim kararı 
olmaksızın dernek kapar mı, yahut faaliyetle

rini tatil eder mi? Evet.. E, hâkim kararı ol
madan gece - gündüz arama yapar mı? Evet.. 
Niye onları söylemiyorsun?.. Eğer öyle düşü
nürsen baştan aşağı bütün maddelerde normal 
zamana uymadığını göreceksin. Niye 24 saat 
üzerinde duyumsun veya niye 32 nci madde 
üzerinde duruyorsun?. Kısacası, sen demek 
istiyormusun ki, Sıkıyönetim için bir özel ka
nuna ihtiyaç yoktur, Anayasanın 124 ncü mad
desi yok yere sevk edilmiştir? Böyle bir iddia
da isen onu söyle.. 

Değerli arkadaşlarım; Almanlar bu Sıkıyö
netimin getirdiği hukuka «Kriegsrech't» yani 
«Savaş hukuku» adını verirler. Zaten Fransız
ca deyim de ona uygundur. «Aus&naJhmszus-
tand» derler, yani «İstisnai durum.» Adı üs
tümde. Bizds de adı üstünde «ısıkı», eski adı ile 
«örfi», idarenin öylesi.. Adı üstümde.. Çünkü 
milletin ihtiyacı odur, çünkü Sıkıyönetim ras
gele ilân edilmez, çünkü sıkıyönetim rasigele 
uzatılamaz, memleketin irinde bulunduğu 
gayet ciddî sebepler doğmadıkça Sıkıyönetimi! 
bir idare düşünülemez de ondan- Bu bakım
dan Sıkıyönetim kanunu tenlkidedilirken hiç 
'bir suretle arkadaşlarım, Anayasaya mug'ayeret 
açısından işi incelemek ve oradan bir tultaınak 
aramak mümkün değildir. Çünkü Anayasadaki 
bütün özgürlükler, eğer gerektiriyorsa Parlâ
mentonun hür iradesi ile, yani milletin iradesi 
ile o kanun haline gelir ve o hürriyet de dura
bilir, tatil edilebilir; öteki hürriyet de durabi
lir, öteki hürrriyet de durabilir. 

Şimdi demek ,i me'seleyi incelerken Anaya
saya zıt düştü, Anayasaya ters düştü, 24 saat 
falan Anayasada yok, *an3Ür Anayasalda yok, 
denemez. Eski Anayasamızda da sansür, ismi 
öyle olmasın, «kablettabı» teftiş ve muayyene 
yoktur, tarzında vardı. Ama simidi yürürlük
te olan; hiç kimsenin şüphesi olmasın, Türk 
mevzuatının içinde yeni bulunan Sıkıyönetim 
kanunu bakımınan, efendim, nasıl olur da bu
raya sansür koydun, denemez. Çünkü aynı 
mantık; nasıl gazete kapatılır, nasıl kitap top
latılır, nasıl gece - günidüs arama yalpılara 
müncer olur. Niye onu söylemiyor? Söylemi
yor, çünkü öyle söylerse birden bire, şu aslın
da, zahirî mantık birden bire çökecek. Yahu 
hakikaten öyle, bunun her tarafından mevcut 
hukuka nazaran bir farlılık var. Zaten olması 
lâzım değerli arakadaşlarım, zaten olması lâ-

ıO<J 
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zım.. O halde Yüce Parlâmento, büyük Meclis 
Ht>u kanunun maddelerine, Anayasaya uygundu, 
Anayasaya aykırıydı açısından değil, şu yetki
lerle ihtiyaç yoktur veya şu ölçüde yoktur, şu 
hakların durdurulması caiz, ama şunları dur
durmaya mahal yoktur, tarzında düşüncelerle 
eğilir ve kanun yapmfa gücünü, ehliyetini ora
larda gösterir. Yoksa, Anayasa hukuku 'bakı
mından söylenen şeyler hiç bir ciddiyet taşı
maz, 

Bu vesile ile söyliyeyim; zaman zaman bu 
kürsülerde bunların tartışmasını yapıyoruz. Ar
kadaşlar, Meclisin kesin olarak sahibolduğu: 
yetkiler; sizi temin ediyorum, hiçbir merciin 
müdahalesi ile önlenemez. Efendim, Anayasa 
Mahkemesine gideriz, derler.. Anayasa Mahke
mesinin savaş halini takdir yetkisi yoktur. 
Anayasa Mahkemesinin Sıkıyönetim sebepleri
ni takdir yetkisi yoktur. Anayasa Mahkemesi
nin kaza mercilerinin de üstünde bu takdir 
yetkisi Meclise verilmiştir. Bu demek değildir 
ki, Sıkıyönetim bir hukuk rejimi olduğuna göre 
bunun kazai murakabesi söz konusu olmasın.. 
Evet, o vardır. Binaenaleyh Anayasanın 114 
ncü maddesine göre, meselâ Hükümetçe alın
ması lâzımgelen şey tek ter vekilce alınmış, 
Parlâmentodan geçilmesi lâzımgelen şey, bir 
hükümet kanalı ile yürüJtülmüşse buradaki şe
kil, buradaki yetki farklılığı meydanda. Bu 
ve buna benzer hallerde elbette bir yargı de
netimi söz konusudur; ama bu meselelerin tak
dir hakkı hiçbir makama devredilmiş değildir. 
'Bu noktalardan da zaman zaman bilmiyerek ileri 
sürülen, başka makam ve mercilere, Anayasa 
dışı yetkiler izafe etmiye kalkışan veya teveh-
'hüm öden akımlar karşıısınJda bir Parlâmento 
üydsi olarak huzurunuzda bunu açık açık savu
nuyorum; böyle bir hareket, o harekete giri
şen merciin meşru tentelinin yıkılması demek
tir. Bundan da kimsenin şüphesi olmasın. Yani 
meşru temel inanç meselesidir. Parlâmentonun 
temeli yıkılacak da, Aanayasa Mahkems'sinin 
temeli kalacak... Böyle bir şey olmaz. («Bravo1» 
sesleri, alkışlar) bunu içimize sindirelim., 

Değerli arkadaşlarım, bakın, ters düşünce 
insanı nerelere götürüyor. Şimdi yasama orga
nına gelmiş olan Hükümet tasarısında hâkim 
önüne çıkarma ısüresi, Sıkıyönetimin mahiyeti
ne göre 1 ay düşünülmüş. Sizlerin değerli oyla
rınızla seçilmiş olan komisyonunulz bir hayli 
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tartıştıktan sonra bu süreyi 15 gün olarak tes-
bit etmiş. Bu bir takdir meselesildir; ama ko
misyon adına yapılacak olan açıklamalarda, 
Hükümet adına belki verilecek cevaplarda da 
görüleceği üzere, aslınlda bu 'Sıkıyönetimin ge
reklerinin dikkate alınmasından doğmuş, yani 
Sıkıyönetim ihtiyacından doğmuş bir hukukî 
tedbirdir- 30 kişi, 100 kişi, 500 kişi, 2 500 kişi, 
5 000 kişinin iSıüaVönetima karşı toplu bir dav
ranışı söz konusu olsa, bunların hüviyet tesbi-
tinin, sanıklık derecelerinin ve hangi suçu 
işlediklerinden dolayı hâkim önüne şevkinin 
gerektirdiği bir zaman var. Açıkçası^ biraz ev
vel konuşan hatibin söylediği gibi, 1213 değil, 
1215 olacak; ama Ma^na Charta Sıkıyönetim 
Kanununun müzakeresinde ele alınmamalıydı, 
aslırida hürriyetçi bir düzenin savunulurunda 
ele alınmalıydı, ama Maıgna Gharta'da, «Habe-
as Öorpus» un tanzimine dair hiç bir kayıt yok
tur. Bu 17 nci Asrın ortasında ancak vücut bul
muştur ve 17 nci Asrın ortasında vücut bulan 
bu tanzim şeklinden biz de normal düzen için
de Anayasamızda'yararlanmışız, isabet derecesi 
her beşerî eserde olduğu gibi tartışmaya mü
saittir. 

Benim huzurunuzu işgaldeki asıl kastım, as
lında kanunun lüzum ve zaruretine inanmış 
olan arkadaşlarımın bâzılarının beyan ve ifa
delerinde, bu tereddütleri sezdiğim içindir; ama 
hakikaten sansür olur mu, yahut hakikaten «24 
saat» diyor brnıun dışına çıkılır mı, diyenlere, ca
nım hâkim kararı ile, diyor, canım ancak hâ
kim kararı ile toplanır, ancak işte «gündük 
olur» diyor, bunların dışına çıkıyorsun deme
yi lüzumlu görüyorum. Hiç bir üzüntü duy
madan arkadaşlarım bilsin ki;, bu ka,nun muva
cehesinde, acaba biz Anayasanın içinde miyiz, 
değil miyiz diye. Anayasanın içindeyiz, Ana
yasanın gerektirdiği bir tedvin hareketinin 
içindeyiz. Bunu yaparken bizim için bir tek öl
çü var arakadaşlarım. Vereceğimiz yetkiler sa
hiden verilmesi gerekli, zaruri yetkiler midir? 
Deminki, misalimi mazur görürseniz, iki as
pirin mi, sekiz a'spirin mi? Bunu tâyin etmek 
mevkiindeyiz. Bunun dışında Anayasa ile bağ
lantılı, Anayasa ile çelişkili gösterilecek her 
düşünce bu rejimin mahiyetini anlamamaktan. 
doğan veya yanlış anlamaktan doğan, ya bir 
fikrî hataya delâlet eder veya aslında, demok
ratik şu düzeni temelinden yıkmak iatiyenlerin 
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bu düzeni koruma çabasına karşı olan son bir 
davranışları ve kıpırdanışları maihiyetiden ileri 
gelir. Başka biç bir anlamı yoktur. (Alkışlar). 

Değerli arkadaşlarım; sanıyorum ki, Ana
yasa açışımdan kişisel haklan düzenliyen mad
deler muvacehesinde bu kanunun getirdiği hü
kümlerin Anayasaya mugayeret açısından ele 
almamıyaoağı gerçeğini berrak bir şekilde or
taya koymaya çalıştım ve tahmin ediyorum ki, 
samimî tereddüt içinde olan arkadaşlarımın 
tereddütlerinin igMerilmesine, bir ölçüde yar
dımcı oldum. Bunun dışında bâzı gerçekleri bu 
vesile ile söyliyeyim. Hak ve hürriyetler bakı
mımdan demokratik olduğundan şüphe edilmi-
yen anayasalardan birisi, bizim de aslında ya
rarlandığımız anayasalardan birisi olan, mese
lâ Federal Almanya Anayasasının bir 18 nci 
maddesi mrdır ki, o madde aynen şöyle söy
ler; «Her kim fikirleri açıklama hürriyetini 
özellikle 'basın hürriyetini, toplantı hürriyetini, 
dernek kurma hürriyetini,, mülkiyet hakkını, 
telefon, telgraf, mektup gizliliğini, iltica hak
kını hürriyetçi demokratik anayasa düzenine 
karşı bir mücadelenin vasıtası haline getirirse 
bu hakları kaybeder.» Bu, orada yazıyor da 
başka yerde yazmıyor mu? Yazıyor. 

İnsan Hakları Evrensel Beyannamesinin 
29 ncu maddesi, 30 ncu maddesi, Avrupa İn
san Hakları ve Temel Hürriyetler Anlaşması
nın 17 nci maddesi böyle söylüyor. O halde 
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i memleketimizde de gerçekten hürriyetçi olan-
; 1ar bizim gibi olanlar, hürriyetlerin suüstima-

line karşı olurlar, bozgunculara karşı olurlar, 
i yıkıcılara karşı olurlar. Hürriyetten yana olan

lara düşecek görev budur, hepinize teşekkür 
i ederim. (A- P. ve M. G. P. sıralarından alkış-
I 1ar.) 

BAŞKAN — Kifayeti müzakere takriri gel
miştir, okutuyorum. 

j Başkanlığa 
'Sıkıyönetim kanunu tasarısının tümü üze-

! rinldeki görüşmelerin yeterliğini arz ve teklif 
I ederim. 

Bolu 
I _ Halil İbrahim Cop 

I BAŞKAN — Kifayeti oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Maddelere geçilmesi hususunu oylarınıza 
arz ediyorum: Kabul edenler... Kabul etmiyen
ler.. Kabul edilmiştir. 

İvedilikle görüşülmesi hususunu oylarınıza 
arz ediyorum'. Kabul edenler.. Etmiyenler.. Ka
bul edilmiştir. 

Genel Kurulun almış olduğu karar gereğin
ce, maddelere de geçilmiş olduğumdan dolayı, 

I 10 Mayıs 1971 Pazartesi günü saat 15,00 te topîa-
I nılmak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

I Kapanma saati : 20,03 

•»<MııW • • < » • • 
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Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

96 NCI (BİRLEŞİM 

7 . 5 . 1971 Oulna 

Saat : 15,00 

A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

n 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
in 

ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ
TIRILAN İŞLER 

X 1. — iş kanunu tasarısı ve 23 numaralı 
-<3«çT)ci -Komisyon rapora (1/347) (S. Sayısı : 
239 ve 239 a 1 nci ve 2 nci ek) (Dağıtma tarihi : 
26 . 2 . 1971) 

X 2. — 5434 sayılı Türkiye 'Cumhuriyeti 
Emekli Sandığı Kanununa ek ve geçici madde
ler eklenmesine ve bu kanun ile diğer kanunların 
bâzı hükümlerinin kaldırılmasına dair kanun 
tasarısı ve Maliye ve Plân komisyonları rapor
ları (1/438) (ıS. Sayısı : 291) (Dağıtma tari
hi : 3 . 3 . 1971) 

X 3. — Bursa Milletvekili Kasım Önadım'in, 
Esnaf ve Sanatkârlar Sosyal Sigortalar kanunu 
teklifi ve Adalet, içişleri, Ticaret, Sanayi, Ça
lışma ve Plân komisyonlarından seçilen 4 er üye
den kurulu 4 numaralı Geçici Komisyon raporu 
(3/13) (S. 'Sayısı : 201 e 1 nci ek) (Dağıtma ta

rihi : 18 . 3 . 1971) 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 

GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 
1. — Uşak Milletvfekili M. Fahri Uğrasız-

oğlu'nun, Millet Meclisi İçtüzüğünün 195 ve 196 
ncı maddelerinin değiştirilmesine dair ıtüziik 
teklifi ve 'gündeme alınmasına dair önergesi. 
(2/199, 4/155) 

V 
İKİ DEPA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

1. — Osıman Sadimanjkuırt'aı vatani hizmet 
tertibinden aylık bağlanmasına dair kanun ta
sarısı ve Maliye ve Plân komisyonları rapor
ları (1/204) (S. Sayısı : 105 ve H65 e 1 nci ek) 
(Dağıtma tarihi : 23 . 12 . 1970) 

2. — Makbule kızı Ferdiye Demiroğlu'na 
vatani hizmet tertibinden aylık bağlanmasına 
dair kanun tasarısı ve Maliye ve Plân komis
yonları raporları (1/212) (S. Sayısı : 167 ve 167 
ye 1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 28 .12 .1970) 

3. — Harcırah Kanununa efe kanun tasarısı 
ve Adalet ve Plân komisyonları raporları 
(1/198) (S. Sayısı : 219 ve 219 a 1 nci ek) (Da
ğıtma tarihi : 23 .12 .1970) 

4. — 1076 sayılı Yedek iSulbay ve yedek aske
rî memurlar Kanununu 3 ncü maddesinin değiş
tirilmesine ve bu kanuna geçici maddeler ilâve
sine dair 97 sayılı Kanuna geçici bir madde 
ile 1076 sayılı Kanunun 97 sayılı Kanunla deği
şik 3 ncü maddesine bir fıkra eklenmesine dair 
kanun tasarıları ve Millî Savunma Komisyonu 
raporu (1/27, 1/248) (S. Sayısı : 246) (Dağıt
ma tarihi : 28.1.1971) 

5. — Salihli ilçesinin, Eskile ama ; mahallesi 
1028 hanesinde naklen kaydedilen Ali Nacioğlu 
Ayşe'den doğma 20 . 10 . 1945 doğumlu Kâmil 
Akman'm ölüm cezasına çarptırılması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu ra
poru (3/46) (S. Sayısı : 30 a 1 nci ek) (Dağıt
ma tarihi : 22 . 2 . 1971) 

6. — Van'ın GKirpmar ilçesi Hoşap bucağı 
Işıkpın'ar köyü hane 37, cilt '5, sayfa '52 de ka
yıtlı Neemettinıoğlu, Emine'den olma 1.1./1947 
doğumlu Nurettin Kahraman'ın, öliüm cezasına 
çarptırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve 
Adalet Komisyonu raporu (3/45) (S. Sayısı : 
46 ya 1 nci ek) (Dağıtma tarilhi : 22 .2 .1971) 

7. — Akyazı ilçesi Merkez Yeniiköy hane 18, 
cilt 8, sayfa 125 te nüfusa kayıtlı Hüseyinoğlu, 
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Fatma'dan olma 13 . 3 .1940 doğumlu Kemal 
Uluköylü'nün ölüm cezasına çarptırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komis
yonu raporu (3/47) (S. Sayısı : 47 ye 1 mel ek) 
(Dağıtma tarihi : 22 . 2 . 1971) 

8. — tamir illine bağlı Çeşme üç esinin Mer
kez Çiftlik köyü nüfusunun 101 hane, 7 cilt ve 
45 nıci sayfasında kayıtlı Şükrüoğlu, Zehra'dan 
doğma 10 . 8 . 1929 doğumlu Mahmut Yel'in, 
ölüm cezasına çarptırılmasına dair Başbakanlık 
tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu (3/51) 
(S. Sayısı : 77 ye 1 uei ek) (Dağıtma tarihi : 

22 . 2 . 1971) 

9. —- Yalvac'ın Topmafcçılk köyü hane 90, 
cilt 22, sayfa 146 da nüfusa kayıtlı, Ali Osman» 
oğlu Ayşe'den doğma 9 . 11 . 1948 doğumlu 
Hüseyin Sesli'nin ölüm cezasına 'çarptırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Ko
misyonu raporu (3/15)9) (S. Sayısı : 78 e 1 nci 
ek) (Dağıtma tarihi : 22 . 2 . 1971) 

10. — Turgutlu'nun Ha/mildiye mıaıhalıtesi 846 
hane, cilt 27 ve sayfa 20 de nıüfusa kayıtlı olup, 
Kurtuluş mahallesi, Yasemin sokak 8 numarada 
oturur Yakupoğlu Yaşamdan doğma 1,9.1936 do
ğumlu Faik Vartekli, Turgutlu Hamidiye ma
hallesi 846 hane, cilt 27, sayfa 20 de nüfusa ka
yıtlı olup evlilik dolayısiyle Hamidiye mahallesi 
295 haneye gitmiş, Kurtuluş mahallesi, Yasemin 
sokak 8 numarada oturur Yakup kızı Yaşa'dan 
doğma 1 . 4 . 1947 doğumlu Kadriye Partici'-
nin ölüm cezasına çarptırılmaları Ihakkında Baş
bakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu rapo
ru (3/204) (S. Sayısı 160 a 1 nci ek) (Dağıtma 
tarihi : 22 . 2 . 1971) 

11. — Sakarya illine (bağlı Akyazı kazasının 
Kanlı çay köyü 48 hane, 34/67 cilt ve sayfa nu
marasında nüfusa kayıtlı Nurioğlu Selfinaz'dan 
doğma 1927 Şavşat doğumlu Mevlût Balcı ile 
Sakarya ilinin Erenler köyü 581 hane, 88/107 
cilt ve sayfa numarasında nüfusa kayıtlı Nuri
oğlu, Selfinaz'dan doğma 1939 Şavşat doğumlu 
Zekeriya Balcı'nm ölüm cezasına çarptırılma
sı hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet 
Komisyonu raporu (3/44) (S. Sayısı : 159 a 
1 mci ek) (Dağıtma tarihi : 22 . 2 . 1971) 

12. — Bor ilçesinin Keımerlhisıar nalhiyesine 
bağlı Badak köyünün hane 12, cilt 30, sayfa 8, 
numarasında kayıtlı iken aynı ilçenin Kale ma
hallesi 127 nci hanesi nüfusuna naklen kayıt ve 

tescil edilmiş Mehmedoğlu, Hüsne'dcn doğma' 
6 . 5 . 1933 doğumlu Mehmet Karabaş'm, ölüm 
cezasına çarptırılması hakkında Başbakanlık tez
keresi ve Adalet Komisyonu raporu (3/388) 
(S. Sayısı : 294) (Dağıtma tarihi : 4 .3 .1971) 

13. — Maırdfun. 'illinin Ömerli ilçesi (merkez 'bu
cağı Hırbabcllik (Sivritope) köyü hane 1, cilt 
28/1 ve sayfa 60 numarada nüfusa kayıtlı Ah-
modoğlu, Ham diye'den doğma 1938 doğumlu 
Cemil Yıldız'm, ölüm cezasına çaptırıl ması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komis
yonu raporu (3/52) (S. Sayısı : 295) (Dağıtma 
tarihi : 4 . 3 . 1971) 

.14. —• Eskişehir'in Alpu nahiyesinin Bozan 
köyü hane 66, cilt 51, sayfa 158 do nüfus sicili
ne kayıtlı Mehmet ve Habibc'dcn doğma 
10 . 4 . 1946 doğumlu Nail Kir'm, ölüm cezasına 
çarptırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve 
Adalet Komisyonu raporu (3/291) (S. Sayısı : 
296) (Dağıtma tarihi : 4 . 3 . 1971) 

.15. — Düızice'nin 'Göl'kaya bucağının Hacı S ü -
leymanbey köyü hane 106/2, cilt 19, sayfa 60 
numarasında nüfus siciline kayıtlı Mehmet AIi-
oğlu, (Şerife'den doğma 1 . 8 , 1330 Tonya - îs-
kenderli doğumlu Hacı Ahmet Tonya'nm ölüm 
cezasına çarptırılması hakkında Başbakanlık 
tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu (3/233) 
(S. Sayısı : 301) (Dağıtma tarihi : 8 . 3 . 1971) 

16. — Bartın illçesi Tuzıcular Mayü hane 15, 
cilt 19, sayfa 32 de kayıtlı Şabanoğlu Hatice'
den doğma Şubat 1946 Bartın doğumlu Ahmet-
Balıkçı'mn ölüm cezasına çarptırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu 
raporu (3/258) (S. Sayısı : 302) (Dağıtma ta
rihi : 8 . 3 . 1971) 

17. — Kastamonu iline bıağlı Taşköprü ilçe
sinin Çoroğlu köyü, 13 hane, 8 d i t ve 19 sayfa 
numarasında nüfusa kayıtlı tbrahimoğlu, Hik-
met'ten doğma 1 . 7 . 1948 doğumlu Hüseyin 
Bulut'un ölüm cezasına çarptırılması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu ra
poru (3/280) (S. Sayısı : 303) (Dağıtma tari
hi : 8 . 3 . 1971) 

18. — Kırklareli Milletvekili Mehmet Ata-
gün'ün, 44 sayılı Anayasa Mahkemesinin kuru
luş ve yargılama usulleri hakkındaki Kanunun 
38 nci maddesinin değiştirilmesine dair kanun 
teklifi ve Adalet Komisyonu raporu (2/489) 
(S. Sayısı : 304) (Dağıtma tarihi : 8 . 3 . 1971) 



19. — Bursa Milletvekili Kasım Önadım'm, 
çırak, ıkalf a ve ustalık taanum ıteklifi ve Sanayi, 
Ticaret, Adalet, Millî Eğıitim, Çalışma ve Plân 
komisyonlarımdan seçilen 4 ter üyeden kurulu 
5 No. İn öeçıic'i Komisyon rapora (2/14) (S. Sa
yısı : 126 ve 126 ya 1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 
10 . 3 . 1971) 

20. — Asayişe müessir "bâzı fiillerini ünıllen-
mesi hakkında kanun tasarısı ve İçişleri Komis
yonu raporu (1/80) (S. Sayısı : 123 e 1 nei ek) 
(Dağıtma, tariki : 15 . 3 . 1971) 

2.1. — Maraş Milletvekili M. Zekeriya Kür-
şad'm ve Maraş Milletvekili İbrahim' Öztürk'-
ün, Maraş ilinin adının Kahraman Maraş olarak 
değiştirilmesine dair kanun teklifleri ve İçiş
leri Komisyonu raporu (2/162, 2/163) (S. Sayı
sı : 192 ye 1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 15.3.1971) 

X 22. — Buma Milletvekili Kasım Ön adım '-
in, 507 sayılı Esnaf ve Küçük Sanatkârlar Kanu
nunum bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve bâ
zı maddelerine fıkralar eklemmesine dair kanun 
teklifi ve Adalet, İçişleri, Ticaret, Sanayii ve Plân 
komisyonlarından seçilen 3 er üyeden kurulu 
6 numaralı Geçici Komisyon raporu (2/15) (S. 
Sayısı : 136 ya 1 nci ek) (Dağıtıma tarihi : 
18 . 3 . 1971) 

2'3. — İsıtaribul Milletvekili Nuri Eroğan'm, 
yasama ve yürütme organlarında görev alanla
rın mal bildiriminde bulunmaları hakkında ka
nun teklifi ve istanbul Milletvekili Nuri Er
oğan'm önergesi (2/297) (S. Sayısı : 306) (Da
ğıtma tarihi : 24.3.1971) 

X 24. — Mardin Milletvekili Şevki Altın
dağ ve 14 arkadaşının, Çiftçi mallarının korun
ması hakkında kanun teklifi ve Afyon Kara-
hisar Milletvekili Süleyman Mutlu'nun önerge-

3 — 
si (2/171) (S. Sayısı : 307) (Dağıtma tarihi : 
25 . 3 . 1971) 

X 25. — Noterlik kanunu tasarısı ve Çalışma, 
Adalet, Maliye ve Plân komisyonlarımdan seçilen 4 
ıor üyeden. kurulu 9 numanalı Geçici Komisyon 
raporu (1/92) (S. Sayısı : 130 a 1 nci ek) (Da
ğıtma tarihi- : 17 . 4 . 1971) 

' 26. — Kayseri Milletvekili Enver* Turgut ve 
8 arkadaşının, 17 . 7 . 1967 tarihli 506 sayılı 
Kanunun 123 ıncü maddesinin 2 ve 3 neü fıkra
sının fcaldırıltması ve bir fıkra eklenmesi ile 
İzmir Milletvekili Burhanettin Asutay ve 4 ar
kadaşımın, 606 sayılı Sosyal Sigortalar Kanu-
munun 123 ıncü maddesinin değiştirilmesine dair 
Ikanun teklifleri ve Çalışma ve Plân komisyon-
laruııdam 8 <eır üyeden kurulu 41 numaralı Ge
çici Komisyon raporu (2/496, 2/323) (S. Sa
yısı : 310) (Dağıtma tarihi : 27 . 4 . 1971) 

X 27. — Köy İşleri Bakanlığı Kuruluş ve gö
revleri hlakkımda kanun tasarısı ve Köy İşleri 
ve (Plân komisyonlarından 8 er üyeden kurulu 
19 nolu Geçici Komisyon raporu (1/310) (S. 
Sayısı : 311) (Dağıtma tarihi : 29 . 4 . 1971) 

28. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
ıM. Halûk (Berkol ve İstanbul 'Milletvekili Or
han Cemal 'Fersoy'un, ekspres yollar ve İstan
bul çevre yolu projesi sahasındaki gecekondu
ların tasfiyesi hakkında kanun teklifi ve Ana
yasa, Maliye, İmar ve İskân, Bayındırlık ve 
Plân komisyonlarımdan 3 er üyeden kurulu 40 
nolu Geçici Komisyon raporu (2/385) (S. Sa
yısı : 312) (Dağıtma tarihi : 29 . 4 . 1971) 

29. — Sıkıyönetim feanum taisarıisı ve Anaya
sa, Adalet, içişleri, Mi l î Savunımıa ve Plâm fco-
misiyonüjarıınıdan 3 ler üjyedem (kuirui'uı 413' mulmıarialı 
'Geçici Koanilsyon raporu ı (11/4712) (S. Sayısı : 
313) (Dağıtıma itardfhi •: '5 . '5 . 1OT1) 





Dönem : 3 
Toplantı :2 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 

5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa ek ve 
geçici maddeler eklenmesine ve bu kanun ile diğer kanunların 
bâzı hükümlerinin kaldırılmasına dair kanun tasarısı ve Maliye ve 

Plân Komisyonları raporları (1 /438) 

T. C. 
Başbakanlık 11 .2 .1971 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi 
Sayı : 71 -1156/1557 

MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulunca 
10 . 2 . 1971 tarihinde kararlaştırılan «5434 sayılı Türkiye Cumhuriyetf Emekli Sandığı Kanununa 
ek ve geçici maddeler eklenmesine ve bu Kanun ile diğer kanunların bâzı hükümlerinin kaldırıl
masına dair kanun tasarısı» ile gerekçesi ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
Süleyman Demirel 

Başbakan 

TASARI GEREKÇESİ 

7 . 2 . 1969 tarihinde kabul edilen 1101 sayılı Kanunla, memleketimizde 50 - 60 yıl evveline 
kadar bağlanmış emekli, dul ve yetim aylıkları arasında görülen çeşitli farklar giderilerek gerek 
nisbet ve gerekse son rütbe, kadro unvanı v e derece aylığı itibariyle tam bir eşitlik sağlanmıştır. 
Ayrıca, yine bu kanunla, ilerde yeniden eşitsizliklerin meydana çıkmaması için, personel aylıkla
rında yapılacak yükseltmelerin, emekli, dul ve yetim aylıklarına intikali dikkate alınmıştır. 

Buna göre, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve sözü 
geçen kanuna bâzı maddeler eklenmesine dair olan 31 . 7 . 1970 tarihli ve 1327 sayılı Kanunla 
kabul edilen gösterge ve katsayı itibariyle aylık tutarlarında meydana gelen yükselmelerin, emek
li, âdi malûllük, vazife malûllüğü, dul ve yetim aylıklarına da intikali gerekmektedir. 

Ancak, 1101 sayılı Kanunla emekli aylıkları nisbeti 30 yıl için % 70 e yükseltilmiş olduğun
dan, yeni aylık tutarlarından emekli aylığı bağlandığı takdirde veya evvelce bağlanmış aylıkla
rın yükseltilmesi halinde, emeklilerin eline geçen aylıklar görevde iken ele geçen aylıklardan 
fazla olmaktadır. 

Bunun sebebi sadece emekli aylıkları nisbetinin yükseltilmesinden ileri gelmemektedir. Görev 
aylıklarından vergi alınması, buna mukabil emekli aylıklarının vergiye tabi olmaması bu çelişme
nin en önemli nedenini teşkil etmektedir. 

Görev aylıkları ile emekli aylıkları arasındaki farklılık, bilhassa yukarı derecelerde ve hizmet 
süresi fazla olanlarda meydana çıkmaktadır. 
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Bu farklar aşağıdaki misallerde daha açık şekilde anlaşılacaktır: (Misalde 2 çocuklu, evli per

sonel nazara alınmış ve % 5 nisbetindeki Memur Yardımlaşma keseneği ile tasarruf bonosu ele 
geçen aylığa dâhil edilmiştir.) 

Emekli aylığı 
Görev 30 yi) 40 yıl 
aylık Ele geçen hizmete hizmete 

Derece tutarı aylık göre göre 

1 
1 
2 
3 
4 
5 

10 
11 
12 

Son kademe 
İlk 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

kademe 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

7 000 
6 475 
5 250 
4 550 
3 850 
3 325 
1 575 
1 400 
1 225 

4 315,75 
4 059,85 
3 444 
3 061,10 
2 636,10 
2 329,20 
1 226,40 
1 106,10 

985,80 

Yukardaki misallerde ilk dört derecenin bütün kademelerinde 30 yıl ve daha fazla süre için 
bağlanan emekli aylığının, ele geçen görev aylığını ne miktarda geçmekte olduğu görülmektedir. 
Beşinci dereceden 12 nci dereceye kadar da 40 yıl hizmete göre bağlanan emekli aylığı, ele 
geçen görev aylığını geçmekte, bundan aşağı derecelerde ise emekli aylığı görev aylığını geçme
mekle beraber, ele geçen aylığa yakın bir miktara ulaşmaktadır1. 

Gerek emeklilik ve gerekse sosyal sigorta mevzuatında, memleketimizde ve yabancı ülkelerde, 
emekliye bağlanan aylığın hiçbir suretle çalışanın eline geçen miktarın üstüne çıkmadığı, aksi
ne bunun ele geqen görev aylığının muayyen miktarda ('% 30 kadar) altında olduğu görülmüştür. 

Diğer taraftan, çalışan personele verilen aylıktan fazla emekli aylığı bağlanması ağır malî kül
feti yanında başka mahzurları da mucibolaeaktır. 

Bu sebeplerle, personel kanunlarına göre yükselen aylık tutarlarının, emekli aylıklarına hangi 
esas dâhilinde uygulanması hususu incelenmiş, neticede emekli aylıklarından da vergi alınması, 
ayrı bir emeklilik katsayısı veya emeklilik gösterge tablosu tesisi, aylık nisbetlerinin 1101 sa
yılı Kanundan önceki nisb etlere indirilmesi veyahut emekli aylıklarının, emekliye ayrılma tari
hinde müktesep hak olarak alman görev aylıklarının ele geçen miktarı üzerinden bağlanması gibi 
usul ve sistemlerin uygulanabileceği tesbit olunmuştur. 

Bu usul ve sistemler birer birer gözden geçirilmiş, son olarak emekli aylıklarının, emekliye 
ayrıüma tarihinde müktesep hak olarak alınan görev aylıklarının ele geçen miktarları üzerinden 
bağlanması şeklinin en olumlu bir uygulaana olduğu sonucuna varılmıştır. 

Tasarı bu essasa göre hazırlanmak suretiyle Emekli Sandığı Kanununun esasları muhafaza 
edilmiş, ayrıca tasarı ile, alt sınır aylıkları Personel kanunlarına ekli gösterge tablosuna bağla
narak, bu aylıkların da otomatikman yükseltilmesi sağlanmış, emekli ikramiyelerinin muayyen 
hizmet süresine göre Ödenme şartı kaldırılarak (yaş haddi, malûllük ve ölüm gibi hallerde) 30 
ve 25 yıldan iaşağı hizmet için de ikramiye ödenmesi kabul edilmiş; bundan ba^ka emeklilerin, 
aile fertlerinin, dul ve yetim aylığı alanların muayene ve tedavileri gibi yeni ve önemli hükümler 
de getirilmiştir. 

Maddelerin gerekçesi : 
Tasan 6 anamadde, 7 ek madde ve 12 geçici maddeden ibaret bulunmaktadır. 
Birinci anadde — Tasarıda geçen deyimleri tarif etmektedir. 
İkinci madde — 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununa ek maddeler eklenmesi hakkında

dır. 

4 900 
4 532 
3 675 
3 185 
2 695 
2 327 
1 102 
980 
857 

5 600 
5 180 
4 200 
3 640 
3 080 
2 660 
1 260 
1 120 
980 

M. Meclis! (S. ISayiBi : '291) 
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Ek birinci madde — Keseneklerin Personel kanunlarına bağlı gösterge tablosundaki derece ve 

kademelerden alınacağını göstermekte, ayrıca Personel kanunları dışında kalan iştirakçilerin ke
seneklerinin ne suretle alınacağını tâyin etmektedir. 

Ek ikinci madde — Emekli, âdi malûllük, vazife malûllüğü, dul ve yetim aylıklarının ilgilile
rin görevden ayrıldıkları tarihteki emekli keseneğine esas derece ve kademelerinde bulunan Dev
let memurunun tele geçen aylığı üzerinden, 1101 sayılı Kanundaki nisbetlere göre bağlanacağını 
göstermektedir. 

Bu madde hükmüne göre, ele geçen aylık üzerinden bağlanacak emekli aylığı miktarları aşağıda 
yazılı misallerde gösterilen tutarlarda olacaktır : 

Bono ve memur 
Yardımlaşma aidatı 

Derece Gösterge 'Tutarı Ele geçen hariç ele geçen 30 yıl 40 yıl 

1 
2 
3 
4 
5 
10 
11 
12 

1 000 
925 
750 
650 
550 
475 
225 
200 
175 

7 000 
6 475 
5 250 
4 550 
3 850 
3 325 
1 575 
1 400 
1 225 

4 315,75 
4 059,85 
3 444 — 
3 061,10 
2 636,10 
2 329,20 
1 214,40 
1 094,10 
973,80 

3 784,10 
3 564,45 
3 049,80 
2 722,— 
2 351,60 
2 091,95 
1 125,65 
1 014,10 
912,55 

3 013 — 
2 834,— 
2 403,— 
2 135 — 
1 837,— 
1 623,— 
850,50 
766,— 
682,— 

3 443,50 
3 239 — 
2 746,— 
2 440 — 
2 099,50 
1 855,— 
972,— 
875,50 
779,50 

Ek üçüncü madde — Alt sınır aylıklarını tesb it etmektedir. Bu hükümle, 'alt sınır aylıkları gös
terge tablosuna raptedilerek, 669 sayılı Kanunla kabul edilen Bakanlar Kurulu kararı ile alt sınır 
aylıklarının yükseltilmesi esası kaldırılmış, diğer emekli aylıkları gibi bir esas dairesinde yükseltil
mesi sağlanmıştır. Ayrıca alt sınır aylıklarının dul ve yetim adedine göre kademeli olarak tes-
biti öngörülmüştür. 

Bu suretle, halen seyyanen 300 lira olarak ödenmekte olan alt sınır aylığı, emeklinin kendisi 
veya «n az üç dul ve yetimi bulunduğu takdirde 520, dul ve yetim adedi iki olduğu takdirde 450 
ve bir yetim kalması halinde de 395 lira olarak ödenecektir, 

Ek dördüncü madde — Emekli ikramiyesinin, emekli aylığı bağlamaya esas görev aylığının 
yarısı nisbetinde bağlanacağını göstermektedir. Bu madde ile, ikramiye için 25 veya 30 yıl olan 
hizmet süresi şartı kaldırılarak emekliler lehine yeni bir hüküm getirilmektedir. Bu suretle hiz
met ısüresi no olunsa olsun, hakkında emeklilik işlemi yapılan sanduk iştirakçilerine (veya bun
ların dul ve yetimlerine ikramiye verilmesi sağlanmış bulunmaktadır. 

Bu madde ile de, İkramiye tutar ı 15 taylık miktarını geçmeımetotedir. Ancak, ikinci defa 'hiz
mete girenlere '.evvelki ikramiyeleri ile birlikte 15 aylık tutarını geçımemek şartiyle (sonradan ge
çen hizmet için) ayrıca ikramiye (verilmesi de mümkün olacaktır. 

Ek beşinci ımadde; ı657 ısayılı Devlet Memurları Kanununun 40 inci ımaddesi hükmüne göre bir 
meslek ve ısanat okullunu bitirenlerden kazai rüşt kararı almış olanların, ıgöreve latanomaları halin
de sandıkla ilgilendirileceklerini göstermektedir. 

Ek altıncı ımadde ile; sıhhi izin sürelerini dolduranların ihiametleri ile alâkalarının 'geç kesil
mesi halinde hizmetlerinin nasıl •hesabedilıeceği tâyin edilmektedir. 

Ek yedinci madde; dul ve yetimlerden emeklilikle ilgili göreve tâyin edilenlerin, halen mev
kuf Itutulaın aylıklarının, diğer dul ve yetim aylıklarına kanuni hisselerini geçmemek üzere eklen-
ımesi hakkındadır. 

Üçüncü madde ile; Ibu tasarıya aykırı hükümlerin ıkaıldırıldığı gösterilmektedir. t 

tDördüncü ımadde ile; tasarıya 12 (geçici madde ^eklenmektedir. 

U. Meclisi (S. Sayısı : 291) 
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Geçici ıbirind madde, 1 . 3 . 1970 - 28 . 2 . 1971 tarihleri arasında (bağlanmış 'etmekli, dul ve 

yetim aylıklarının (bu (tasan »esaslarına göre hesabedileceğini, aylık ve ikramiye farklarının ödeme 
zaman, şekil ve şartlarını tesbiit etmektedir. 

Geçici ikinci onadde; 1 . 3 . 1970 tarihinden önce (bağlanmış 'aylıkların fou 'tarihten geçerli 
olanak yükselltoe işlemine Itabi tutulacağını ve bu işlemler sona erinceye Ikadar kendilerine avans 
verileceğini ıgöstermıefetedir. 

Geçici üçüncü madde; 1 . 3 . 1971 tarihinden önce 'bağlanmış aylıkların da alt ısınıra getirile
ceği hakkındadır. 

Geçici dördüncü madde; 1 . 3 . 1970 - 30 . 11 . 1970 (tarihleri 'arasımda (borçlanma isteğinde 
bulunmuş lölanların 'borçlanma muamelelerinin eski 'aylık /tutarları üzerinden yapılacağını gös
termektedir. 

Geçici Ibeşiinci madde; emekli, âdi malûllük, vazife malûllüğü aylığı alanlarla (bunların bak
makla yükümlü 'oldukları aile fertlerinin ve dul ve yetim aylığı alanların muayene ve (tedavileri 
hakkındaki hükümleri ihtiva 'etmektedir. 

657 sayılı Kanunla, Devlet memurlarının ve aile fertlerinin muayene ve tedavileri sağlanmış, 
ayrıca, emeklilerle dul ve yetimlerin de muayene ve tedavilerinin özel bir kanunla sağlanması ön
görülmüştür. 

Her ne kadar fair «Genel 'Sağlık Sigortası kaiLun tasarısı» hazırlanmış ve Yüksek Meclise su
nulmuş isse de, Ibu (tasarının (kanunlaşimasma kadar, 'öncelikle muayene ve (tedavileri igerekan emekli, 
dul ve yetimler hakkında 'bu maddenin s<evfci uy;gun görülmüştür. 

Geçici altıncı madde; Personel kanunları kapsamı dışında kalan (sandık iştirakçilerinin, hasta
lık izinleri hakkında (uygulamada ikiliğe mahal kalmamak üzere) '657 ısayıiı Kanunun hasltahk 
izniyle ilgili hükümlerinin uygulanmasını sağlamak üzere (sevk 'edilmiştir. 

Geçici yedinci ımadde; T. O. Emelkli Sandığın2a ıbağlanmış veya 1101 ısayıiı Kanunla Hazineden 
Sandığa devredilmiş iolan aylıkılardan, hangilerinin kurumlardan (alınacağını göstermektedir. 

Bunlar, vatani hizmet aylıkları; emekli ikramiyeleri, 'ölüm yardımı ve kadrosuzluk tazmina
tından ibaret bulunmaktadır. 

Geçici ısekizinci madde; 1301 sayılı Kanun gereğince Ağustos 1970 (tarihinde kadrosuzluk se
bebiyle emekliye sevk ledilen general, amiral ve albayların emekli 'aylıkları farklarının (bu kanu
na göre (hesaplanacağı hakkındadır. 

Geçici dokuzuncu ımadde; 1 . 3 . 1970 tarihinde veya (bu (tarihle 28 . 2 . 1971 tarihi arasında 
Sandığın iştirakçisi 'olup da (görev aylıklarını Personel kanunları 'hükümlerine göre almıyan perso
nelin lemıeklililk keseneklerine ıesas aylıklarının ne suretle teslbıiit edileceğini göstermektedir. 

Maddede ayrıca, (bunların 1 . 3 . 1970 - 28 2 . 1971 (tarihleri arasındaki kesenek ve artış 
farklarının nasıl alınacağı da açıklanmaktadır. 

Geçici "onuncu madde; intıfbakları 657 sayılı Kanunun ıek geçici 15 nci maddesine 'göre yapı
lanların (tiyatro, 'opera (sanatkârları ile »orkestra mensupları) /emeklilik (keseneklerinin, müktesep 
hak derecelerinin 'gösterge tablosunda tekabül eden derecelerin ilk k'ademelerinden kesileceği hak
kındadır. Bu suretle, emeklilik yönünden müktesap hakları (korunmuş 'olacaktır. 

Geçici onlbirinci madde ile; 657 sayılı Kanunun intibak hükümleri gereğince, 1 . 12 . 1970 ta
rihinde iSandıkla yeniden ilgilenen (yevmiyeli teknik personel ıgibi) personelin aylıklarında hu
sule gelen artışlardan dolayı alınacak artış farklarının, 'çıok 'yüksek miktara 'baliğ 'olması sebebiy
le, bunun ıgiriş keseneği şeklinde (% 25) alınması sağlanmaktadır. 

Geçici tonikmci madde, 1971 yılı Bütçe Kanununda sevk '©dilen (hükme paralel (olarak getiril
miş 'olup, iSandık igelir fazlasının Genel Bütçeye gelir kaydedileceği hakkındadır. 

Madde hükümlerine göre, Sandığın ihtiyacı halinde Genel Bütçeden Sandığa gerekli tediyede 
bulunulacaktır. 

Beşinci ve altıncı maddeler, yürürlüğe ait hükümleri taşımaktadır. 

M. Meclisi (S. Sayısı : 291) 
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Maliye Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Maliye Komisyonu 2% . 2 . 1971 
Esas No. : 1/438 
Karar No. : 14 

Yüksek Başkanlığa 

5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa ek ve geçici maddeler eklenmesi
ne ve bu kanun ile diğer kanunların bâzı hükümlerinin kaldırılmiasına dair kanun tasarısı, ilgili 
bakanlık temsilcilerinin iştirakiyle Komisyonumuzda tetkik ve müzakere edildi : 

Maddelerin açıklanması : 
Tasarının 1 nei maddesinin (e) fıkrasındaki ele geçen aylık deyimi içerisine % 8 nisbetindeki 

emeklilik keseneğinin <ie ilâvesini temin maksadiyle fıkradaki (ve emeklilik keseneği!) deyimi çıka
rılmıştır. 

Tasarının 2 nei maddesiyle 5434 sayılı Emekıi Sandığı Kanununa eklenen ek 1 nei maddenin 
1 nei fıkrasından sonra "emeklilik keseneğine esas aylıkları 1 ni dereceye yükselen yasama organı 
üyelerinin emeklilik keseneklerine 1 000 göstergesi tutarının esas alınmasını sağlamak maksadiyle 
bir fıkra eklenmiştir. Aynı maddenin diğer fıkraları ise maddeye vuzuh vermek bakımından ek 
2 nei madde olarak tedvin edilmiştir. Bu değişiklik nedeniyle mütaakıp ek maddelerin numaraları 
da değiştirilmiştir. 

Tasarının ek 4 ncü maddesi olup ek 5 nei madde olarak değiştirilen maddeye açıklık vermek 
bakımından 4 ncü fıkrası çıkarılmış ve madde sonuna iki fıkra eklenmiştir. Bunlardan eklenen 
1 nei fıkra ile fiilî hizmeti 20 yıh ikmal ettikten sonra görevinden ayrılan ve sandıktaki hizmetleri 
mahfuz tutulan kişilerin kendilerine veya ölümleri hallinde dul ve yetimlerine aylık bağlanması 
halinde emekli ikramiyesi verilmesi sağlanmıştır. 

Eklenen 2 nei son fıkra ise, çıkarılan 4 ncü fıkra yerine ve fıkraya daha açıklık sağlamak mak-
sadiyîe eklenmiştir. 

Tasarının ek 5 nei maddesi iken ek 6 ncı maddeye, madde kapsamına dâhil olanların sadece öğ
renimleri ile ilgili görevlere girmeleri halinde emekliliklerinin devamım sağlamak bakımından ve 
(öğrenimleri ile ilgili deyimi) ilâve edilmiştir. 

T.C. Emekli Sandığı Kanunu hükümlerine göre, bütün iştirakçilerin kesenek karşılıkları ku
rumlarınca ödenmekte olduğu halde 12.3.1964 tarihli ve 440 sayılı Kanunun 29 ncu maddesi ile 
aynı tarihli ve 441 sayılı Kanunun 18 nei maddesi uyarınca sözleşme iüe çalıştırılan iştirakçilerin 
emeklilik kesenek karşılıkları da kendilerince ödenmektedir. Bu farklı durumju gidermek bakımın
dan tasarıya ek 9 ncu madde eklenmiştir. 

Genel ve katma bütçeli idareler ille İktisadi Devlet Teşekküllerinin kadrolarında iken Devlet 
Plânlama Teşkilâtında mukaveüe ile istihdam edilen personele daha önce emeklilik hakkı tanın
mıştır. Doğrudan doğruya Devlet Plânlama Teşkilâtı kadroHarma bağlı, fakat mukaveleli olarak 
çalışanların Emekli Sandığı ile ilgilendirilmelerini teminen 3 ncü madde tedvin edikniştlir. 

Tasarının kaldırılan hükümlere ilişkin 3 ncü maddesi 4 ncü madde oln*ustur. 
Tasarının geçici maddeler eklenmesine dair olan 4 ncü maddesi de 5 nei madde olarak değiş

tirilmiştir. 
Geçici 1 nei maddenin 2 nei fıkrası, aylık ve ikramiye farklarının 1972 malî yılı sonuna ka

dar ödenmesini temin maksadiyle değiştirilmiştir. Bu değişikliğe göre aylık ve ikramiye farklarının 
1/3 1971 malî yılında 2/3 de 1972 malî yılında ödenecektir. 

Yasama organı üyesi iken 1 nei derece üzerinden emek! aylığı bağlanmuş alanların bu aylık
larının 1 nei derecenin son kademesi üzerinden yükseltilmeye tabi tutulmasını sağlamak maksadiyle 
tasarıya geçici 2 nei madde eklenmiştir. 

M. MeelM (S. Sayısı : 291) 
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Bu ilâve nedeniyle tasarının geçici 2 nci maddesi de geçici 3 ncü madde olarak değiştirilmiştir. 
Eski! «meklilerin intibakı 1101 sayılı Kanunla yapılmıştır. Bu defa yeniden bir intibak bahis 

konusu değildir. Yeniden yapnlacak işlem 1101 sayılı Kjanunla yapılan intibak sonumda tesbit 
edilmiş derecelerinde geçirdikleri süre de dikkate alınmak suretiyle derece ve kademeleri tahsise 
esas yenli aylık tutarları üzerinden aylıklarının yükseltilmesinden übaneit olacaktır. Bu nedenle 
maddedeki (intibak ve) 'kelimeleri çıkarılmıştır. 

Ayrıca yükseltme (işlemleri sona erinciye kadar aylıklarına ilâvesli öngörülen avans oranı '% 30 
idam % 40 a yükseltilmiştir. 

Bütçe (kanunlarına bağlı (ç) işaretli cetvellerde gösterilen kişilerden; (Sivas Kongresince seçi
len teımsil heyeti (üyeleri, T. B. M. MeclisMn 1 nci dönem üyeleri ile bunların ıeş ve çocuklarımın, 
Kurtuluş Savaşında ive iç isyanların bastırılmasında fevkalâde hizmeti erinden dolayı (şahıslarına 
'Vdya şehidoılıanların dul ve yetimlerine ayrı /ayrı kabul ledilein (özel Ikanunlarlla vatani hüzmet ter
tibinden bağlanmış iolan aylıklarının % 100 ora unda (artırılmasını (sağlamak ımafcsadiyle geçici 
4 ncü madde 'eklenmiştir. 

'Tasarının (geçici 13 ınoü maddesi (geçici 6 imci madde alarak değiştirlilımiş ve ıgeçici 3 ncü (mad
dedeki değişikliğe mütenazır olarak bu (maddedeki (intibak ve) kelimeleri ide çıkarılmıştır. 

Tasarıdaki (geçici 4 ncü madde (geçici 6 tncı madde olarak değiştirilmiştir. 
Tasarının ıgeçici 15 nci maddesi ıgeçici 7 nci madde olarak değiştirilmiştir. 
Ayraca Ihasltanın isağlık müessesesine yatırılması âiçio. âcil müdahale ve ameliyatı icabettinen hal

lerin aranması ve isadeee (hekimin lüzum ıgöstermeısinin yeterli iolımasını ısağlamak maıksadiyle 
maddenin !2 nci fıkrasının (B) (bendindeki '(âcil müdahale ve laımeliyaltı icabettliıren (hallerde) de-
yiımi çıkarılmışltm 

Bundan (başka, İlgililerin ilâç (bedellerine ve iyileştirme vasıJtaları masraflarına iştirakleri ko
misyonumuzca uygun (görülmediğinden 4 incü fıkra (maddedeın çıkarnlımışjtır. 

/Tasarının ıgeçici <6, 7, (8, '9, 10, 11 ve 12 nci maddelerinin numaralaırc değiştirilmek suretiyle ay
nen kabul lediiimişltir. 

Yasama tonganı üyeliğine ıseçilenlenden evvelce emelltlili'iikle ilgili Ihizmıeti bulunanlar, «seçildikleri 
tarihten itibaren 6 ay içerisinde T. C Emekli (S andığından istemeleri üzerine yasama tonganı üye
liklerinin ıdeıvamı isüneısinoe lenıeklilMe (ilgilenmeleri mümkündür. Anealk, çıeışitli nedenlerden do
layı bu süre içerisinde müracaat ledem^me hali s:k sık (görüldüğünden 6 aylık sürenin yasama dö-
neimi somuna kadar genişletilmeısiini ısağlamak ımalksadiyle tasarıya (geçici 15 nci madde eklenmiş
tir. 

Tasarının geçici 1 - :5 maddelerinde öngörülen yükseltme ve 'ödenme işlemlerinin zamanımda ya-
pılıaJbilımesinli sağlamaik maksadiyle T. C Emekli Sandığı pensoınıelinin normal çalışıma saatleri dı
şında çalıştırılmaları ve münhasıran bu işlerde çallışltırılaıcak olanlara 1971 malî yılı sonuna ka
dar fazla çalışıma ücneti 'ödenmesini teminen tasarıya geçici .16 nci ımadde (eklenmiştir. 

Seçilime hakkını kullanılmak üzere ve seçim kanununun icabı olanak (görevinden istifa edip de 
iseç ilenlerden emeklilikleri devam edenler ile se^il'eımiyenlerden yeniden sıandığm iştirakçisi olan
ların iktifa .ettüklerfi. Itarihi takiibeden lay başından ısoçimin yapıldığı tarihi taikibeden ay başına ka
dar (açıkta (geçirdikleri isürenin T. ıC. Emekli Sandığına bonçlanmalaırı şaıiitiyle emekliliklerinde sa
yılmasını ısağlamak nıak&adliylıe Itaısarıya ıgeçici 17 nci madde ıeklenmişıtir. 

T. ıC. Emekli ISaınidığına Itabi IkurUmJlarda emeklilikle ilgili olmadan ıgeçen ısürelen bu sandığa, 
Sosyal Sigortalar Kurumuna tabi görevlerde sigorta primi lödemeden geçen süreler ise Sosyal Si
gortalar Kurumuna (borçlanılmak ısunetliyle bu müeısiseıselere tabi olanak ıgeçen hizmet sürelerime ek
lenmektedir. 

506 sayılı Kanunun (geçici 20 toci maddesine tabi ıslandıkları bulunan ımüesısesdlende bu sandıkla
ma prim ödemeden geçmiş, hizmet sürelerinin aynı sandıklara borçlanmak ısunetiyle sandıklarda geç
miş sayılması ve dolayıısiyle 1214 ısayılı Kanuna göre hikmetlerinin birleştirilmesini temini ımak-
sadiyle tasarıya ıgeçici 18 nci madde (eklenmiştir. 

M. Meclisi (S. Sayısı : 291) 



— 7 — 
Tasarıya •eklemen madde ve ıgdçiıci maddeler nedeniyle (tasarının 6 nci maddesi '6 imci ımadde ola

rak ve maddedeki geçici ımıadde numaraları da yemi şekle ^göre Itamziım ıedil|m!iışjtir. 
Tıasıarmm yürütme maddesi de 7 noi madde olarak aynen ıkalbul edülimiştir. 
Havalesi gereğince, lömoelük ve ivedilikle görüşülmesi dileğiyle Plân Komlilsyonuıma tevdi edilmek 

üzere Yüksek [Başkanlığa ısumullur. 

Maliye Komisyonu Başkanı ıSözcıü 
Muğla iDiyartbakır 

Söz hakkım saklıdır S. Savcı 
A. Buldanlt 

Kâtip 
Isıtaribul 
//. Dolun 

lAldaoa 
iSöz (hakikim. (mjahiuız 

A. R. Güllüoğlu 

Artvin 
1101 sayılı Kanunun ay-
men uygulamımaısı seneği 

ile muhalifini. 
A. N. Budak 

Bolu 
N. Bıayramoğlu 

İmdada bulunamadı 

Bolu 
Ş. Kıylkiıoğliu 

İmzada bulkıfllrniajdı 

Burdur 
ıN. Yıavuzklan 

İmzıaida Ibulkunamadıı 

IBuırlsıa 
ıN. Altlı 

İmzada buılunırruadı 

'Qapnaıkklalle Erzurum 
Z. Gülsen 1101 sayılı Kanunun mük

tesep halklarını ihlâl ettiği 
cihetle ımuhaliıfliim. 

8. Erverdi 

fetanibul 
İM. F. Güngör 

tmuzada (bulunamadı 

tsıtanlbul 
O. özer 

İmzada bulunamadı 

Kültahya 
İM". Ersoy 

Sivas 
Söz hakkım mahfuz 

K. Eroğan 

Uşak 
iSöz hakkım mahfuzdur 

O. Dengiz 

M. Meclisi (S. Sayısı : 291) 
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Bütçe Plân Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Bütçe Plân Komisyonu 35 . 2 . 1971 

Esas No. : 1/438 
Karar No. : 78 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Tetkiki hususu Komisyonumuza havale buyurulan (5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli 
Sandığı Kanununa ek ve geçici maddeler eklenmesine ve bu kanun ile diğer kanunların bâzı hü
kümlerinin kaldırılmasına dair kanun tasarısı) ile önhavalesi uyarınca Maliye Komisyonunun ta
sarı üzerine düzenlediği rapor, Maliye Bakanı, Bakanlık uzmanları ile Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli Sandığı temsilcilerinin de hazır bulundukları oturumda görüşüldü; 

Tasarı, gerekçesinde de tafsilen izah edildiği üzere memleketimizde 50 - 60 yıl evveline kadar 
bağlanmış emekli, dul ve yetim aylıkları arasında görülen bariz farkların giderilmesi ve ilerde 
yeniden eşitsizliklerin meydana çıkmaması için personel aylıklarında yapılacak yükselmelerin emek
li, dul ve yetim aylıklarına int ikal öngören 1101 sayılı Kanunun aynen uygulanması halinde 
bağlanacak aylıkların personelin görevde iken eline geqen aylıktan fazla olmasının doğuracağı 
malî külfet ve diğer önemli mahzurlar nedeniyle hazırlanmıştır. 

Tasarının tümü üzerinde görüşlerini ifade eden sayın üyeler, 1101 sayılı Kanun ile getirilen 
bu tasarı hükümleri üzerinde kişisel görüşlerini açıklamışlar, Hükümete tevcih ettikleri soruların 
cevabını almışlar, müteakiben görüşmelere Maliye Komisyonu tarafından yapılan değişikliklerin 
esas alınması hususu karara bağlanarak maddelerin görüşülmesine geçilmiştir. 

Tasarının 1 nci maddesi, maddenin (O) fıkrasında, «Ele geçen aylık» evli ve 2 çocuklu Dev
let memurunun emeklilik keseneğine esas aylığından, vergiler ve emeklilik keseneği çıkarıldıktan 
sonra kalan miktar olarak tanımlanmıştır. 

Maliye Komisyonunca yapılan değiştiride (C) fıkrasında «ve emeklilik keseneği» ibaresi çı
karılmıştır. Bu suretle emekli aylığı bağlanmasında, «evli ve 2 çocuklu Devlet memurunun emek
lilik keseneğine esas aylığından, vergiler çıkarıldıktan sonra kalan miktar» m esas alınması ka
bul edilmiş bulunmaktadır. 

Söz konusu fıkra üzerinde yapılan görüşmeler sırasında bu tanımlamanın çeşitli anlamalara ve 
yanlış uygulamalara sebebiyet vereceği ileri sürülmüş ve bu konuda birçok değişiklik önergesi ve
rilmiştir. 

Bunun üzerine, konunun ve verilen önergelerin önceden bir Alt Komisyonda görüşülmesi karar
laştırılmıştır. 

Alt Komisyonca, Maliye Komisyonunca yapılan değişiklik sonunda kabul edilen tanımlama
nın çok sübjektif bulunduğu, farklı anlamalara sebebolabileceği, diğer taraftan Ordu Yardımlaş

ma Kurumu aidatının vergiden muaf olması, halbuki, halen Memur Yardımlaşma Kurumu kese
neğinden, vergi kesilmesi nedeniyle sivil ve askerî personelin emekli (aylıklarında farklılık doğu
rabileceği, ayrıca vergilerle ilgili muafiyet ve istisnalar nedeniyle ileride bâzı hukukî ihtilâfla
rın ortaya çıkacağı dikkate alınarak bu hükmün daha rasyonel ve objektif bir esasa bağlanma
sının uygun olcağı sonucuna varılmıştır. 

Bu nedenlerle Alt Komisyonca emekli aylığı bağlamaya esas aylık tutarlarının tesbiti için, 
Devlet Memurları Kanununa ek gösterge tablosuna paralel bir emeklilik gösterge tablosunun ta
sarıya eklenmesi teklif edilmiştir. 

Bu teklif üzerinde yapılan görüşmeler sonucunda, bu esasın çok daha objektif ve olumlu ol
duğu anlaşılmıştır. 

Gösterge tablosuna göre bağlanacak emekli aylıkları, Hükümet tasarısına göre hesaplanan tu
tarları her derece ve kademede, özellikle alt derecelerde geçmektedir. 

M. MeclM (S. Sayısı : 291) 
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Her ne kadar, Maliye Komisyonu değiştirişine göre bağlanacak emekli aylıkları tutarları, üst 
derecelerde Alt Komisyonun teklif ettiği gösterge tablosuna göre tesbit olunan aylık tutarların
dan fazla ise de alt derecelerde Maliye Komisyonunun tesbit ettiği miktarların üstüne çıkmak
tadır. 

Komisyonumuzca kabul edilen gösterge tablosuna, Maliye Komisyonu değiştirişine ve Hükü
met tasarısına göre 30 yıl hizmete karşılık bâzı derecelerde bağlanan aylık miktarları mukayese
ye esas olmak üzere aşağıda gösterilmiştir. 

Bütçe ve 
Plân Komisyonu 

Maliye Komisyonu değiştitrişâ 
Derece Hükümet tasarısı değiştirişi (Gösterge tablosu) 

1 (Son kademe) 3021 3413 3063 
2 (İlk kademe) 2411 '2705 2440 
3 » » 2143 2398 2171 

11 » » 774 853 848 
12 » » 690 759 774 
13 » » 600 665 676 
14 » » 521 570 578 

Bu suretle, aşağı derecelerden aylık bağlananların lehine bir sonuç verildiği gibi, alt sınır aylıkla
rında Hükümet tasarısına nazaran bir miktar yükseliş göstermektedir. 

Ayrıca emekli aylıklarının bağlanmasında devamlı ve sabit bir esas getirilmiş bulunmaktadır. 
Komisyonumuz bu mülâhazalar tahtında yukarda nedenleri izah edilen Alt Komisyonun tek

lifini yerinde ve uygun mütalâa ederek, maddenin (C) bendinde yapılan değişikliği aynen ka
bul etmiştir. 

Maliye Komisyonunun 2 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
Bu madde ile, tasarıya eklenen (Ek Madde) lerden, 
Ek 1 nci maddede Maliye Komisyonunca maddenin 1 nci fıkrası ile 2 nci fıkrasını ayrı ayrı 

mütalâa ederek, 1 nci fıkrayı «Ek Madde 1» şeklinde yapılan değişiklik uygun mütalâa edilmiş, 
ancak, bu maddeye yasama organı üyeleriyle ilgili olarak ilâve edilen fıkra metinden çıkarıla
rak, yerine değişik şekilde yeni bir fıkra ikameedilmek suretiyle değiştirilmiştir. 

Tasarının «Ek Madde 1» in 2 nci fıkrasını «Ek Madde 2» olarak müstakil bir madde şekli
ne sdkan Maliye Komisyonunun bu değiştirişi uygun görülmüş, maddenin 2 nci fıkrasında bir 
zühul neticesi unutulan ve dolayısiyle madde anlamı tam yansımadığından fıkranın (... her dere
cede geçirmeleri...) şeklindeki ibaresinin sonuna (gereken) kelimesi ilâve edilmek suretiyle değiş
tirilmiştir. 

Maliye Komisyonunca «Ek Madde 3» olarak aynen kabul edilen tasarının «Ek Madde 2» si, 
1 nci maddenin (C) fıkrasında yapılan değişikliğe paralel olarak yeniden tedvin edilmek suretiy
le değiştirilmiştir. 

Maliye Komisyonunca «Ek Madde 4» olarak kabul edilen tasarının «Ek Madde 3» ü, de yine 
1 nci maddenin (C) fıkrasında yapılan değişikliklere uygunluğu sağlamak ve taban rakamı 
yükseltmek nedeniyle yeniden düzenlenmek suretiyle değiştirilmiştir. 

Tasarının «Ek 4» ncü maddesi olup, Maliye Komisyonunca «Ek Madde 5» olarak ve maddeyi 
vuzuha erdirmek nedeniyle 4 ncü fıkrası metinden çıkarılmak, madde sonuna birisi, çıkarılan 
4 ncü fıkra yerine kaim olmak, diğeri ise 20 yılı ikmal ettikten sonra görevinden ayrılan ve san
dıktaki hizmetleri mahfuz tutulan kişilerin kendilerine veya ölümleri halinde dul ve yetimlerine 
aylık bağlanması halinde emeklilik ikramiyesi de verilmesini öngören bir fıkra ilâve edilmek 
suretiyle yapılan değişiklikler aynen kabul edilmiştir. 

M. Meclisi (S. 'Sayısı : 291) 
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Tasarının «Ek 5» nci maddesi iken Maliye Komisyonunca «Ek 6» ncı madde olarak ve madde 
kapsamına dâhil olanların sadece öğrenimleriyle ilgili görevlere girmeleri halinde emeklilikleri
nin devamını sağlamak bakımından metne (ve öğrenimleriyle ilgili) ibaresi ilâve edilmek sure
tiyle yapılan değişiklik aynen kabul edilmiştir. 

Tasarının «OEk 6» ncı maddesi olup, Maliye Komisyonunca «Ek 7» nci ve tasarının «Ek 7» 
nci maddesi iken «Ek 8» nci maddesi olarak ve sadece madde numaraları değiştirilmek suretiy
le yapılan değişiklikler aynen kabul edilmiştir. 

Maliye Komisyonunca, «Ek Madde 9» olarak metne ithal edilen madde metinden çıkarılmış, 
yasama organı üyeleri ile lAnayasa icabı Meclisler dışından gerektiğinde Bakanlık görevine ata
nanlardan daha önce emekliye tabi bir görevde bulunmuş olanların müracaatları halinde Türki
ye Cumhuriyeti Emekli Sandığı ile münasebetlerini Sosyal iSigortalar mevzuatına tabi olarak geç
miş hizmet sürelerinin nasıl değerlendirileceği hususunu hükme bağlıyan yeni bir madde Ko
misyonumuzca tedvin edilerek «Ek Madde 9» olarak metne ithal edilmiştir. 

Maliye Komisyonunca 3 ncü madde olarak ve 5434 sayılı Kanunun 12 nci maddesinin (II) 
işaretli fıkrasının sonuna bir bent ilâvesini öngören madde, Türkiye 'Cumhuriyeti Emekli Sandı
ğı Kanunu ile çelişir mahiyette mütalâa edildiğinden metinden çıkarılmıştır. 

Maliye Komisyonunca 4 ncü madde olarak aynen kabul edilen tasarının 3 ncü mad,desi, yukar
da yapılan madde tayyı sebebiyle tasarıdaki numarasiyle aynen kabul edilmiştir. 

Maliye Komisyonunca 5 nci madde olarak kabul edilen tasarının 4 ncü maddesi, yine yukarda 
izah edilen nedenlerle aynı madde numarasını muhafaza etmek suretiyle kabul edilmiştir.. . 

4 ncü madde ile Emekli ISandığı Kanununa eklenen (Geçici maddeler) den, 
Geçici 1 nci madde, Maliye Komisyonunca aylık ve ikramiye farklarının ödeme zaman ve nis-

betlerini tesbit suretiyle maddenin 2 nci fıkrasında yapılan değişiklik Komisyonumuzca kayıtlayı-
cı ve sınırlayıcı mahiyette görüldüğünden uygun mütalâa edilmeyip, 2 nci fıkranın dolayısiyle 
maddenin tasarıdaki şekliyle muhafazası uygun görülmüştür. 

Maliye Komisyonunca «Geçici 2» nci maıdde olarak ve yasama organı üyesi iken 1 nci derece
den emekliye ayrılmış olanların yükselme işlemlerini hükme bağlıyan geçici madde, madde hük
münü vuzuha erdirmek maksadiyle mjadıde başına «Bu kanunun neşrinden önce» ibaresi ilâve edil
mek suretiyle değiştirilmiştir. 

Maliye Komisyonunca madde metni ve madde numarası değiştirilmek suretiyle tasarının «Ge
çici 2» nci maddesi «Geçici 3» ncü madde olarak yapılan değişiklikler aynen kabul edilmiştir. 

Maliye Komisyonunca yeniden «Geçici 4» ncü madde olarak tedvin olunan ve bir kısım özel 
kanunlarla ı(vatani hizmet) tertibinden bağlanan aylıkları yüzde yüz artıran madde, maddeye vu
zuh vermek, yanlış ianlamları ve dolayısiyle talepleri önlemek nedeniyle yeniden düzenlenmiş, 
halen özel bir kanunla vatani hizmet tertibinden maaş alan ve iadedi (1) olan Kore Savaşında üs
tün yararlıkları tesbit edilen bu Kore Gazisi de metne ithal edilmek suretiyle değiştirilmiştir. 

Tasarının «Geçici 3» ncü maddesi olup Maliye Komisyonunca «Geçici 5» nci madde olarak ve 
«Geçici 3» ncü madde ile tcnazüriyeti sağlamak nedeniyle madde metnindeki (intibak ve) ibare
leri çıkarılmak suretiyle yapılan değişiklik aynen kabul edilmiştir. 

Tasarının «Geçici 4» ncü maddesi olup Maliye Komisyonunca, sadece madde numarası değişti
rilerek «Geçici '6» ncı madde şeklinde yapılan değişiklik aynen kabul edilmiştir. 

Tasarının «Geçici 5» nci maddesi olup Maliye Komisyonunca, «Geçici 7» nci madde olarak ve 
maddenin 2 nci fıkrasının (B) bendindeki (âcil müdahale ve ameliyatı ic ab ettiren hallerde) iba
resi ile, (ancak) kelimesi başlıklı 4 ncü fıkrayı metinden çıkarmak suretiyle yapılan değişiklikler
den (B) bendi çıkarılmak suretiyle yapılan değişiklik aynen kabul edilmiş, (ancak) başlıklı 4 ncü 
fıkranın çkaırılması hususu Sandığa fazla külfet tahmil edeceği görüşü ile tekrar metne ithal edil
miştir. 

Tasarının «Geçici 6» ncı maddesli 8 nci, «Geçici 7» nci maddesi 9 ncu, «Geçici 8» nci maddesi 
10 ncu madde olarak Maliye Komisyonunca ynlmz madde numaralarına inhisar eden değişiklik 
aynen kabul edilmiştir. 

M. Meclisi (S. ISayısı : 291)'. 
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Tasarının «Geçici 9» ncu maddesi olup Maliye Komisyonunca «Geçici 11» nci madde olarak ka
bul edilen madde metni aylıklarını Personel Kanunu hükümlerine göre almıyan müesseselerdeki 
çalışanların mağduriyetlerini önlemek nedeniyle yeniden düzenlenmiş ve madde, bu değişiklikle 
kabul edilmiştir. 

Tasarının «Geçici 10» ncu maddesi «Geçici 12» nci, «Geçici 11» nci maddesi «Geçici 13» ncü, 
«Geçici 12» nci maddesi «Geçitei 14» ncü madde olarak Maliye Komisyonunca sadece madde nu
marası değişikliğine inhisar ettirilen değişiklikler aynen kabul edilmiştir. 

Maliye Komisyonunun «Geçici 15» nci madde olarak metne ilâve ettiği madde 2 nci maddede 
yapılan değişiklikler muvacehesinde lüzumsuz hale geldiğinden metinden çıkarılmıştır. 

Maliye Komisyonunun «Geçici 16» nci madde olarak metne ilâve ettiği madde, 657 sayılı Dev
let Memurları Kanunu ilkelerine aykırı görüldüğü cihetle metinden çıkarılmıştır. 

Maliye Komisyonunun «Geçici 17» nci madde olarak metne ilâve ettiği madde, yukarda metin
den çıkarılan 2 madde dolayısiyle madde numarası (15) olarak aynen kabul edilmiştir. 

1 . 1 . 1950 tarihinden sonra yasama organı üyeliğinde bulunmuş olanların, üyelik süreleri 
emeklililklerine sayıldığı halde kıdemlerine sayılmıyan ve halen emekli olanların emekli aylıkla
rının yükseltilmesini sağlamak, amaciyle yeni bir madde «Geçici 16» nci madde olarak metne dâhil 
edilmiştir. 

Maliye Komisyonunun metne ilâve ettiği «Geçici 18» nci madde, 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanununun ruhuna aykırılığı nedeniyle metinden çıkarılmıştır. 

Maliye Komisyonunun 6 nci madde olarak kabul ettiği metin, yukarıda çıkarılmış olan 3 ncü 
madde dolayısiyle madde numarası (5) olarak aynen, 

Tasarının yürütme maddesi ise tasarıdaki şekliyle aynen kabul edilmiştir. 
Öncelik ve ivedilikle görüşülmek ve Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Baş

kanlığa sunulur. 
Başkan Başkanvekili 'Sözcü Kâıtıip 

Rize îçel Ankara Erzurum 
E. Akçal C. Okyayuz M. K. Yılmaz R, Danışman 

Adıyaımian 
Y. Z. Yılmaz 

İmzada bulunamadı 

Anlka/ra 
Muhalifim 

C. Yorulmaz 

Eskişehir 
M. 1. Angı 

Izfmir 
A. N. Erdem 

Manisa 
H. Okçu 

Samsun 
1. Kılıç 

İmdada 'buluınaımiadı 

Ankara 
H. Balan 

Bolu 
H. t. Cop 

Hatay 
(Muhalifim) 

Söz hakkım saklıdır 
H. Özkan 

Kars 
Muhalifim 
K. Okyay 

Manisa 
M. Erten 

İmdada (bulunani'âdı 
Tokat 

/. H. Balcı 

Ankara 
H. T. Toker 

İmzada bulunamadı 

Çorum 
A. Topçubası 

İstanbul 
0. G. Fersoy 

Kastamonu 
Söz hakkını ınahfuz 

H. Tosyalı 

Niğde 
M. N. Çerezci 

Tnabzan 
Muhalifim 

A. R. Vzuner 

Ankatfa 
A. Yalçın 

İmzada ıbulunamıaidı 

Elâzığ 
Ö. F. Sanaç 

İzmir 
M. Akan 

Malatya 
Muıhalifiim 
H. Gökçe 

Sakarya 
N. Bayar 

Zonguldak 
K. Nedimoğlu 
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HÜKÜMETIN; TEKLIF* 

5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli San
dığı Kanununa ek ve geçici maddeler eklen
mesine ve bu Kanun ile diğer kanunların bâzı 
hükümlerinin kaldırılmasına dair kanun tasarısı 

MADDE 1. — Bu kanunda geçen : 
a) «Personel kanunları» deyimi; Ö57 sa

yılı Devlet Memurları Kanunu ile 926 sayılı 
Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu ve 
bunların ek ve tadillerini, bu kanunlara tâbi 
ölmıyan kamu personelinin aylık ve sair öz
lük haklarını düzenlemek üzere çıkarılacak 
kanunları, 

b) «Katsayı» deyimi; iştirakçilerin görev 
aylıklarının tâyini için kabul edilen katsayıyı, 

c) «Ele geçen aylık» deyimi; evli ve iki 
çocuklu Devlet memurunun emeklilik kese
neğine esas aylığından, vergiler ve emeklilik 
keseneği çıkarıldıktan sonra kalan miktarı, 

İfade eder. 

MADDE 2. — 5434 sayılı Türkiye Cumhu
riyeti Emekli Sandığı Kanununa aşağıdaki 
ek maddeler eklenmiştir. 

EK MADDE 1. — Aylıklarını Personel ka
nunları hükümlerine göre alan iştirakçilerin 
emeklilik keseneklerine, Personel kanunları 
gereğince kazanılmış hak olarak aldıkları 
derece ve kademelerin gösterge rakamlarının 
kaısayı ile çarpımı sonunda bulunacak ay
lık miktarları esas alınır. 

Aylıklarını Personel kanunları hükümle
rine göre almıyan iştirakçilerin emeklilik 
keseneklerine, tahsil durumları itibariyle per
sonel kanunlarına göre girebilecekleri derece 
ve kademelerin aylıkları esas alınır. Bunlar
dan daha önce emeklilik ile ilgili görevlerde 
bulunmuş olanların emeklilik keseneklerine, 
ıbu kanunun geçici 9 ncu maddesinin hüküm
leri de göz önüne alınmak suretiyle, önceki 
görevlerinde bıraktıkları derece ve kademe 
aylıkları esas tutulur. 

iBunlarm, bu görevlerinde emeklilik kese
neği vermek suretiyle geçirdikleri her yıl için 
'bir kademe ilerlemesi verilmek ve tahsil du
rumları itibariyle, personel kanunlarına göre 
her derecede geçirmeleri gereken en az süre
ler kadar kademe ilerlemesi yaptıktan sonra 

MİLLET MECLİSİ 
MALİYE KOMİSYONUNUN DEĞİŞTİRİŞİ 

5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununa ek 
ve geçici maddeler eklenmesine ve bu kanun ile 
diğer kanunların bâzı hükümlerinin kaldırılması

na dair Kanun 

MADDE 1. — Bu kanunda geçen : 
a) «Personel Kanunları deyimi; 657 sayılı 

Devlet Memurları Kanunu ile 926 sayılı Türk 
Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanunu ve bunların 
ek ve tadillerini, bu kanunlara tâbi olmıyan ka
mu personelinin aylık ve sair özlük haklarını 
düzenlemek üzere çıkarılacak kanunları, 

b) «Katsayı» deyimi; iştirakçilerin görev 
aylıklarının tâyini için kabul edilen katsayıyı, 

c) «Ele geçen aylık» deyimi; evli ve iki 
çocuklu Devlet memurunun emeklilik keseneği
ne esas aylığından vergiler çıkarıldıktan sonra 
kalan miktarı ifade eder. 

MADDE 2. — 5434 sayılı Türkiye Cumhuri
yeti Emekli Sandığı Kanununa aşağıdaki ek 
maddeler eklenmiştir. 

EK MADDE 1. — Aylıklarını Personel Ka
nunları hükümlerine göre alan iştirakçilerin 
emeklilik keseneklerine, Personel Kanunları ge
reğince kazanılmış hak olarak aldıkları derece 
ve kademelerin gösterge rakamlarının katsayı 
ile çarpımı sonunda bulunacak aylık miktarları 
esas alınır. 

Yasama organı üyelerinden 1 nci derecenin 
1 nci kademesine yükselmiş bulunanların emek
lilik keseneklerine bu derecenin son kademesi 
aylığı esas alınır. 

M. Meclisi ('S. Sayısı : 291) 
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BÜTÇE PLÂN KOMİSYONUNUN DE&ÎŞTlBÎŞÎ 

5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa ek ve geçici maddeler eklenmesine ve 
hu kanun ile diğer kanunların bâzı hükümlerinin kaldırılmasına dair kanun tasarısı 

MADDE 1. — Bu kanunda geçen : 
a) «Personel kanunları» deyimi; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 926 sayılı Türk Si-

lâihlı Kuvvetleri Personel Kanunu ve bunların ek ve tâdillerini, bu kanunlara tâbi olmıyan kamu 
personelinin aylık ve sair özlük haklarını düzenlemek üzere çıkarılacak kanunları, 

b) «Katsayı» deyimi; iştirakçilerin görev aylıklarının tâyini için kabul edilen katsayıyı, 
c) «Emekli aylığı bağlanmasına esas aylık» deyimi; bu kanuna ekli gösterge tablosunda her 

derece ve kademe için gösterilen rakamların katsayı ile çarpılması sonunda bulunacak tutarları, 
ifade eder. 

MADDE 2. — 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa aşağıdaki ek madde
ler eklenmiştir. 

EK MADDE 1. — Aylıklarını personel kanunları hükümlerine göre alan iştirakçilerin emekli
lik keseneklerine, personel kanunları gereğince kazanılmış hak olarak aldıkları derece ve kade
melerin gösterge rakamlarının katsayı ile çarpımı sonunda bulunacak aylık miktarları esas alınır. 

Yasama organı üyelerinden birinci dereceye yükselmiş bulunanların emeklilik kesenekleri ilk 
yıl bu derecenin ikinci kademesinden, ikinci yıl üçüncü kademesinden, üçüncü yıl son kademesin
den kesilir. 

M. Meclisi (& ISayısı : 291) 
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. (Hükümetin teklifi) 

(bir derece yükselmesi yapılmak suretiyle emek
lilik keseneğine esas aylıkları yükseltilir. 

Ancak, bu suretle bulunacak emeklilik ke
seneğine esas aylıklar, fiilen aldıkları aylık, 
ücret veya ödeneklerinden fazla olamıyacağı 
gibi, tahsil durumları itibariyle, Personel 
kanunlarına göre yükselebilecekleri derecele
rin son kademe aylıklarından da fazla ola
maz. 

(Maliye Komisyonunun değiştirişi) 

EK MADDE 2. — Emekli, âdi malûllük, 
vazife malûllüğü, dul ve yetim aylıkları, iş
tirakçilerin görevden ayrıldıkları tarihteki 
emeklilik keseneğine esas aylıklarının derece 
ve kademelerinde bulunan Devlet Memuru
nun ele geçen aylığı üzerinden, 7 . 2 . 1969 ta
rihli ve 1101 sayılı Kanunun ek birinci mad
de,, inde yazılı nisbetlere göre bağlanır. 

EK MADDE 3. — Bu kanuna göre bağla
nacak emekli, âdi malûllük, vazife malûllüğü 
aylıklarının alt sının; 057 sayılı Kanuna bağlı 
(gösterge tablosunun 15 nci derecesinin 6 ncı 
kademesinde bulunan iştirakçiye 30 fiilî hiz-

EK MADDE 2. — Aylıklarını Personel Ka
nunları hükümlerine göre almıyan iştirakçilerin 
emeklilik keseneklerine, tahsil durumları itiba
riyle personel kanunlarına göre girebilecekleri 
derece ve kademelerin aylıkları esas alınır. Bun
lardan daha önce emeklilik ile ilgili görevlerde 
bulunmuş olanların emeklilik keseneklerine, bu 
kanunun geçici 9 ncu maddesinin hükümleri de 
göz önüne alınmak suretiyle, önceki görevlerin
de bıraktıkları derece ve kademe aylıkları esas 
tutulur. 

Bunların, bu görevlerinde emeklilik keseneği 
vermek suretiyle geçirdikleri her yıl için bir 
kademe ilerlemesi verilmek ve tahsil durumları 
itibariyle, personel kanunlarına göre her dere
cede geçirmeleri en az süreler kadar kademe iler
lemesi yaptıktan sonra bir derece yükselmesi 
yapılmak suretiyle emeklilik keseneğine esas 
aylıkları yükseltilir. 

Ancak bu suretle bulunacak emeklilik kese
neğine esas aylıkları, fiilen aldıkları aylık, üc
ret veya ödeneklerinden fazla olamıyacağı gibi, 
tahsil durumları itibariyle, personel kanunla
rına göre yükselebilecekleri derecelerin son ka
deme aylıklarından da fazla olamaz. 

EK MADDE 3. — Tasarının ek 2 nci maddesi 
ek 3 ncü madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

EK MADDE 4. — Tasarının ek 3 ncü mad
desi ek 4 ncü madde olarak aynen kabui edil
miştir. 

(M. MecM (S. Sayısı : 291) 
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(Bütçe Plân Komisyonunun değiştirici) 

EK MADDE 2. — Aylıklarını personel kanunları hükümlerine göre a tayan iştirakçilerin emek
lilik keseneklerine, tahsil durumları itibariyle personel kanunlarına göre girebilecekleri derece ve 
kademelerin aylıkları esas alınır. Bunlardan daha önce emeklilik ile ilgili görevlerde bulunmuş 
olanların emeklilik keseneklerine, bu kanunun geçici 9 ncu maddesinin hükümleri de göz önüne 
alınmak suretiyle, önceki görevlerinde bıraktıkları derece ve kademe aylıkları esas tutulur. 

Bunların, bu görevlerinde emeklilik keseneği vermek suretiyle geçirdikleri her yıl için bir ka
deme ilerlemesi verilmek ve tahsil durumları itibariyle, personel kanunlarına göre her derecede 
geçirmeleri gereken en az süreler kadar kademe ilerlemesi yaptıktan sonra bir derece yükselmesi 
yapılmak suretiyle emeklilik keseneğine esas aylıkları yükseltilir. 

Ancak, bu suretle bulunacak emeklilik keseneğine esas aylıkları, fiilen aldıkları aylık, ücret ve
ya ödeneklerinden fazla olamıyacağı gibi, tahsil durumları itibariyle, personel kanunlarına göre 
yükselebilecekleri derecelerin son kademe aylıklarından da fazla olamaz. 

EK MADDE 3. — Emekli, âdi malûllük ve vasile malûllüğü aylıkları, iştirakçilerin görevden 
ayrıldıkları tarihteki emekli aylığı bağlanmasına esas aylıkları üzerinden, 7 . 2 . 1969 tarihli ve 
1101 sayılı Kanunla 5434 sayılı Kanuna eklenen ek 1 nci maddede yazılı nisbetlere göre bağlanır. 

Her derece ve kademe için, 7 katsayıya göre bulunan emeklilik keseneğine esas aylıklar ile, 
aynı katsayı uygulanmak suretiyle bu kanuna göre bağlanan aylıklar arasındaki nisbet, katsayının 
değişmesi halinde dahi, bağlanacak aylıkların hesabında ve bağlanmış aylıkların yükseltilmesinde 
aynen muhafaza edilir. 

EK MADDE 4. — Bu kanuna göre bağlanacak emekli, âdi malûllük ve vazife malûllüğü aylık
larının alt sının; 657 sayılı Kanuna bağlı gösterge tablosunun 15 nci derecesinin 4 ncü kademe
sinde bulunan iştirakçiye 30 fiilî hizmet yılı üze rinden hesabedilecek emekli aylığıdır. 

Dul ve yetimlere ödenecek aylıkların alt sınırı; : 
a) Dul ve yetim adedi 3 veya daha fazla bu lunduğu takdirde 15 n<Si derecenin 4 ncü, 

M. MeıcM (S. 'Sayısı : '291) 
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met yılı üzerinden hesabedilecek emekli aylı
ğıdır. 

Dul ve yetimlere ödenecek aylıkların alt 
smırı : 

a) Dul ve yetim adedi 3 veya daha fazla 
bulunduğu takdirde 15 nci derecenin 6 ncı, 

b) Dul ve yetim adedi 2 kteiden ibaret 
bulunuyorsa 15 nci derecenin 2 nci, 

c) Dul ve yetim 1 kişi olduğu takdirde, 
16 ncı derecenin 5 nci, 

Kademesi üzerinden birinci fıkra esasları 
gereğince hesabedilecek emekli aylığıdır. 

Vazife malûlü erlerle, bunların dul ve ye
timleri hakkında da yukarıki hükümler uy
gulanır. 

Harb malûllüğü zammı ayrıca nazara alı
nır. 

EK MADDE 4. — Emekli, âdi malûllük, 
vazife malûllüğü aylığı bağlanan veyahut top
tan ödeme yapılan iştirakçilere, her tam fiilî 
hizmet yılı için, ek 2 nci maddeye göre hesa
bedilecek aylık bağlamaya esas tutarlann 
yarısı emekli ikramiyesi olarak verilir. 

Verilecek emekli ikramiyesinin hesabında, 
30 fiilî hizmet yılından fazla süreler nazara 
alınmaz. 

Emekli, âdi malûllük veya vazife malûllü
ğü aylığı bağlanmadan veyahut toptan ödeme 
yapılmadan ölen iştirakçiler için yukarıdaki 
esaslara göre hesaplanacak ikramiyenin tama
mı, aylığa veya toptan ödemeye hak kazanan 
dul ve yetimlere 5434 sayılı Kanunun 68 nci 
maddesinde gösterilen hisseleriyle orantılı ola
rak ödenir. 

Emekli, âdi malûllük veya vazife malûllüğü 
aylığınla veyahut toptan ödemeye hak kazanan 
iştirakçilerden, ikramiyelerini alamadan ölenle
rin bu ikramiyeleri, kanuni mirasçılarına veri
lir. 

Emekli ikramiyesini aldıktan sonra yeniden 
iştirakçi durumuna girenlerin tekrar emekliye 
ayrılmalarından, yalnız sonradan geçen hizmet
lerine karşılık yukanki esaslara göre emekli ik
ramiyesi ödenir. 

Şu kadar ki, evvelce verilmiş olan ikramiye 
ile sonradan geçen hizmetler için ayrıca tahak
kuk ettirilecek ikramiyenin hesabına esas alı-

M. Meclisi 

(Maliye Komisyonunun değiştirişi) 

EK MADDE 5, — Emekli, adî malûllük, va
zife malûllüğü aylığı bağlanan veyahut top
tan ödeme yapılan iştirakçilere, her tam fiilî hiz
met yılı için, ek 3 ncü maddeye göre hesap edi
lecek aylık bağlamaya esas tutarların yarısı 
emekli ikramiyesi olarak verilir. 

Verilecek emekli ikramiyesinin hesabında, 
30 fiilî hizmet yılından fazla süreler nazara alın
maz. 

Emekli, adî malûllük veya vazife malûllüğü 
aylığı bağlanmadan veyahut toptan ödeme yapıl
madan ölen iştirakçiler için yukardaki esaslara 
göre hesaplanacak ikramiyenin tamamı, aylığa 
veya toptan ödemeye hak kazanan dul ve yetim
lere 5434 sayılı Kanunun 68 nci maddesinde gös
terilen hisseleriyle orantılı olarak ödenir. 

Emekli ikramiyesini aldıktan sonra yeniden 
iştirakçi durumuna girenlerin tekrar emekliye 
ayrılmalarında, yalnız sonradan geçen hizmetle
rine karşılık yukardaki esaslara göre emekli ik
ramiyesi ödenir. 

Şu kadar ki, evvelce verilmiş olan ikramiye 
ile sonradan geçen hizmetler için ayrıca tahak
kuk ettirilecek ikramiyenin hesabına esas alınan 
fiilî hizmet süreleri toplamı 30 yıldan fazla ola
maz. 

88 nci madde kapsamına girenlerin emekli
lik ikramiyeleri hakkında da yukardaki hüküm
lere göre işlem yapılır. 

Sandıkça tahakkuk ettirilecek emeklilik ik-

(S. Sayışı : 291) 
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b) Dul ve yetim adedi 2 kişiden ibaret bulunuyorsa 15 nci derecenin 1 nci, 
c) Dul ve yetim adedi 1 kişi olduğu takdirde, 16 nci derecenin 4 ncü, 
kademesi üzerinden 1 nci fıkra esasları gereğince hesabedilecek emekli aylığıdır. 
Vazife malûlü erlerle, bunların dul ve yetimleri hakkında da yukanki hükümler uygulanır. 
Harb malullüğü zammı ayrıca nazara alınır. 

Ek MADDE 5. — Maliye Komisyonunun Ek 5 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

CM. Meclisi (S. 'Sayısı : 291) 
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nan fiilî hizmet süreleri toplamı 30 yıldan faz
la olamaz. 

EK MADDE 5. — Bir meslek veya sanat 
okulunu bitirenlerden, Türk Medeni Kanunu 
hükümlerime göre kazai rüşt kararı almak su
retiyle Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı
na tabi görevlere atananlar hakkında, 5434 sa
yılı Kanunun 12 nci maddesinde yazılı 18 ya
şın bitirilmiş olması şartı aranmaz. 

EK MADDE 6. — Sıhhî izin sürelerini dol
duranlardan bu süreleri doldurdukları tarihle
ri takdıbeden aybaşından itibaren her ne sebep
le olursa olsun kurumlarınca görevleri ile ilgi
leri kesilmiyerek aylıkları ödenenlerin, bu su
retle geçen süreleri fiilî hizmet müddeti sayıl
maz ve bu süreler için kesenek ve karşılık alın
mış dıse geliverilir. 

Şu kadar ki, bağlanan aylıklar; görevlerin
den ayrılarak görev aylıklarının kesildiği tari
hi tâkibeden aybaşıma kadar ödenmez. 

EK MADDE 7. — 5434 sayılı Kanunun 68 
nci maddesi uyarınca, indirme yapılmak sure
tiyle aylık bağlanan dul ve yetimlerden emek
lilik ile ilgili görevlere girenlerin kesilen aylık
ları, bu indirmeler giderilinceye kadar geri ka
lanların aylıklarına mütenasiben eklenir. 

18 — 

(Maliye Komisyonunun değiştirisi) 

ramiyelerini alamadan ölenlerin, ikramiyeleri ka
nuni mirasçılarına ödenir. 

EK MADDE 6. — Bir meslek veya sanat 
okulunu bitirenlerden, Türk Medeni Kanunu 
hükümlerine göre kazai rüşt kararı almak sure
tiyle Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığına tâ
bi ve öğrenimleri ile ilgili görevlere atananlar 
hakkında, 5434 sayılı Kanunun 12 nci madde
sinde yazılı 18 yaşın bitirilmiş olması şartı aran
maz. 

EK MADDE 7. — Tasarının ek 6 nci mad
desi 7 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

EK MADDE 8. — Tasarının ek 7 nci mad
desi 8 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

EK MADDE 9. — 12 . 3 . 1964 tarihli ve 
440 sayılı Kanunun 29 ncu, ayni tarihli ve 441 sa
yılı Kanunun 18 nci maddesi uyarınca sözleşme 
ile çalıştırılan iştirakçilerin emeklilik kesenek 
karşılıkları kurumlarınca ödenir. 

MADDE 3. — 5434 sayılı Kanunun 12 nci 
maddesinin (II) işaretli fıkrasının sonuna aşa
ğıdaki bend eklenmiştir : 

«30 . 9 . 1960 tarihli 91 sayılı Kanunun 17 
ve 19 ncu maddeleri ile 12 . 10 . 1960 tarihli, 
99 sayılı Kanunun 1 nci maddesi ve 28 . 7.1967 
tarihli 933 sayılı Kanunun 4 ve 8 nci maddeleri 
hükümlerine göre, bir kadroya bağlı olarak söz
leşmeyle çalıştırılan personel.» 

M. Meclisi (S. Sayısı : 291) 
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(Bütçe Plân Komisyonunun değiştirişi) 

EK MADDE 6. — Maliye Komisyonunun ek 6 ncı maddesi aynen kabul edilmiştir. 

EK MADDE 7. — Tasarının ek 6 ncı maddesi ek 7 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

EK MADDE 8. — Tasarının ek 7 nci maddesi ek 8 ncı madde olarak aynen kabul edilmiştir, 

EK MADDE 9. — Yasama organı üyeleri ile açıktan bakanlığa tâyin edilenlerden daha önce 
emekliliğe tâlbi bir görevde bulunmuş olanlar, bu sıfatlarının devamı süresince (daha önce 23.10.1969 
günlü ve 1186 sayılı Kanunun geçici 5 nci maddesi gereğince Sosyal Sigortalar Kurumu ile ilgi
lendirilmiş olsalar dahi) müracatalan halinde Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı ile ilgilendiri
lirler. 

13 . 6 . 1968 günlü ve 1046 sayılı Kanun hükümleri; adı geçenlerin bu sıfatlarının devamı sı
rasında Sosyal Sigortalar mevzuatına tâbi olarak geçmiş hizmet süreleri hakkında da uygulanır ve 
intıbaklan buna göre yapılır, 

M. Meclisi (S. Sayısı : 291) 
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MADDE 3. — 5434 sayılı Türkiye Cumhu- j 
lîyeti Emekli Sandığı Kanunu ile aynı kanu
nun, ek ve tadillerine dair olan kanunlann ve 
ıdiğer kanunlann bu kanuna aykın hükümleri 
feaMınlmışıtır. 

MADDE 4. — 5434 sayılı Türkiye Cumhuri
yeti Emekli Sandığı Kanununa aşağıdaki ge
çici maddeler eklenmiştir. 

GEÇÎCl MADDE 1. — 1 . 3 . 1970 tarihi 
ile 28 . 2 .1971 tarihi arasında emekli, âdi ma
lûllük, vazife malûllüğü, dul ve yetim aylığı 
bağlanmış olanlann, aylıkları (kurumlarınca 
personel kanunlan hükümlerine göre yapıla
cak intıbaklan dikkate alınmak suretiyle) 
1.3.1971 tarihinden itibaren bu kanunun esas-
lanna göre hesabedilerek kendilerine ödenir. 

Bunların aylıklarının bağlandığı tarihle 
28 . 2 . 1971 tarihi arasındaki aylık ve ikra
miye farkları, Bakanlar Kurulunca belirtilecek 
zaman, şekil ve usule göre kendilerine ödenir. 

GEÇİCİ MADDE ?. — 1 . 3 . 1970 tarihin
den önce bağlanmış emekli, âdi malûllük, vazife 
malûllüğü, dul ve yetim aylıklarının, intibak 
ve yükseltme işlemleri, 7 . 2 . 1969 tarihli ve 
110İ sayılı Kânunun ek 2 nci maddesine istina
den Bakanlar kurulunca tesbit edilecek esaslar 
uyarınca 1 . 3 . 1970 tarihinden geçerli olarak 
yapılır. 

İntibak ve yükseltme işlemleri sona erinceye 
kadar, bu aylıklar 1 . 3 . 1971 tarihinden iti
baren (Sonradan mahsubu yapılmak üzere) 
% 30 oranında avans ilâvesiyle ödenir. 

Bu aylıkların 1 . 3 . 1970 - 28 . 2 , 1971 
tarihleri arasına ait farkları, geçici 1 nci mad
denin ikinci fıkrasındaki esaslar uyarınca ilgi
lilere ödenir. 

GEÇİCİ MADDE 3. — 1 . 3 . 1971 tarihin
den önce bağlanmış emekli, âdi malûllük, vazife 
malûllüğü, dul ve yetim aylıkları geçici 1 ve 
2 nci maddeler gereğince yapılacak intibak ve 
yükseltme işlemi sonunda alt sınır aylıklarının 
altında kaldığı takdirde, bu aylıklar ilgililerin 
durumlarına göre ek 3 ncü maddede yazılı alt 
sınıra yükseltilir. 

(Maliye Komisyonunun değiştirişi) 

MADDE 4. — Tasarının 3 ncü maddesi 4 
ncü madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — 5434 sayılı Türkiye Cumhuri
yeti Emekli Sandığı Kanununa aşağıdaki geçici 
maddeler eklenmiştir : 

GEÇİCİ MADDE 1. — 1 . 3 . 1970 tarihi üe 
28 . 2 . 1971 tarihi arasında emekli, âdi ma
lûllük, vazife malûllüğü, dul ve yetim aylığı 
bağlanmış olanların, aylıkları (kurumlannca 
Personel kanunları hükümlerine göre yapılacak 
intıbaklan dikkate alınmak suretiyle) 1.3.1971 
tarihinden itibaren bu kanunun esaslarına göre 
hesabedilerek kendilerine ödenir. 

Bunların aylıklarının bağlandığı tarihle 
28 . 2 . 1971 tarihi arasındaki aylık ve ikrami
ye farkları, 1972 malî yılı sonuna kadar ve en 
çok iki taksitte (1 nci taksit 1971 malî yılında 
1/3 nisbetinde olmak kaydiyle) Bakanlar Ku
rulunca tesbit edilecek tarihlerde kendilerine 
ödenir. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Yasama organı üyesi 
iken birinci dereceden emekliye ayrılmış olan
lann emekli aylıklarının yükseltme işlemleri 
Personel Kanunundaki gösterge tablosunun 1 nci 
derecesinin son kademesi üzerinden yapılır. 

GEÇİCİ MADDE 3. — 1 . 3 . 1970 tarihin
den önce bağlanmış emekli, âdi malûllük, vazife 
malûllüğü, dul ve yetim ayhklannın, yükselt
me işlemleri 7 . 2 . 1969 tarihli ve 1101 sayılı 
Kanunun ek 2 nci maddesine istinaden Bakan
lar Kurulunca tesbit edilecek esaslar uyarınca 
1 . 3 . 1970 tarihinden geçerli olarak yapılır. 

M. Meclisi , (53. (Sayısı : 291)! 
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MADDE 3. — Tasarının 3 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa aşağıdaki geçici 
maddeler eklenmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 1. — Tasarının geçici 1 nci {maddesi aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Bu kanunun neşrinden önce Yasama Organı üyesi iken birinci derece
den emekliye ayrılmış olanların emekli aylıklarının yükseltme işlemleri Personel Kanunundaki 
gösterge tablosunun 1 nci derecesinin son kademesi üzerinden yapılır. 

GEÇİCİ MADDE 3. — Maliye Komisyonunun geçici 3 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

M. Meclisi (S. Sayısı : 291) 
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GEÇİCİ MADDE 4. — 1 . 3 . 1970 tarihin-
den 30 . 11 . 1970 tarihine kadar 5434 sayılı 
Kanunla bu kanuna atıf yapan kanunlar gere
ğince hizmet borçlanması hususunda Sandığa 
müracaat edenlerin borçlanma muamelelerinde, 
müracaat ettikleri tarihteki emeklilik kesenek
lerine esas aylıklarının 7244 sayılı Kanundaki 
tutarlarına 263 sayılı Kanunla yapılan % 35 
nisbetindeki zammın ilâvesi ile bulunacak mik
tarlar esas tutulur. 

GEÇİCİ MADDE 5. — Emeldi, âdi malûl
lük veya vazife malûllüğü aylığı bağlanmış 
olanlarla bunların 5434 sayılı Kanunun 67 nci 
maddesinde gösterilen ve kanunen bakmakla 
mükellef bulundukları aile fertleri, dul ve ye
tim aylığı alanlar Genel Sağlık Sigortası Kanu
nu yürürlüğe girinceye kadar (özel kanunlara 

(Maliye Komisyonunun değiştirişi) 

Yükseltme işlemleri sona erinceye kadar, bu 
aylıklar, 1 . 3 . 1971 tarihinden itibaren (Son
radan mahsubu yapılmak üzere) % 40 oranın
dan avans ilâvesi ile ödenir. 

Bu aylıkların 1.3.1970 - 28.2.1971 tarih
leri arasına ait farkları geçici 1 nci maddenin 
ikinci fıkrasındaki esaslar uyarınca ilgililere 
ödenir. 

GEÇİCİ MADDE 4. — Bütçe kanunlarına 
bağlı (ç) işaretli cetvelde gösterilen kişilerden; 
Sivas Kongresince seçilen temsil heyeti üyeleri 
ile Türkiye Büyük Millet Meclisinin Birinci Dö
neminde bulunan üyeler ile eş ve çocuklarına, 
Kurtuluş Savaşında ve iç isyanların bastırılma
sında fevkalâde hizmetlerinden dolayı şahısla
rına veya şehit olanların dul ve yetimlerine ayrı 
ayrı kabul edilen özel kanunlarla vatani hizmet 
tertibinden bağlanmış olan aylıklar yüzde yüz 
oranında artırılmıştır. 

Bunlarm aylıkları hakkında da bu kanunun 
alt smır hükümleri uygulanır. 

GEÇİCİ MADDE 5. — 1 . 3 . 1971 tarihin
den önce bağlanmış emekli, âdi malûllük, vazi
fe malûllüğü, dul ve yetim aylıkları geçici 1 ve 
2 nci maddeler gereğince yapılacak yükseltme 
işlemi sonunda alt sınır aylıklarının altında 
kaldığı takdirde, bu aylıklar ilgililerin durum
larına göre ek 3 ncü maddede yazılı alt sınıra 
yükseltilir. 

GEÇİCİ MADDE 6. — Tasarının geçici 4 ncü 
maddesi geçici 6 nci madde olarak aynen ka
bul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 7. — Emekli, âdi malûllük 
veya vazife malûllüğü aylığı bağlanmış olan
larla bunların 5434 sayılı Kanunun 67 nci mad
desinde gösterilen ve kanunen bakmakla mü
kellef bulundukları aile fertleri, dul ve yetim 
aylığı alanlar Genel Sağlık Sigortası Kanunu 
yürürlüğe girinceye kadar (özel kanunlara göre 
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GEÇİCİ MADDE 4. — Bütçe kanunlarına bağlı (ç) işaretli cetvelde ismen gösterilen kişiler
den; Sivas Kongresince seçilen Temsil Heyeti üyeleri ile eş ve çocuklarına, Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin Birinci Döneminde buluran üyeler ile eş ve çocuklarına, Kurtuluş Savaşında ve iç 
isyanların bastırılmasında fevkalâde hizmetlerinden dolayı şahıslarına veya bunlardan şehi-
dolanların dul ve yetimlerine ayrı ayrı kabul edilen özel kanunlarla vatani hizmet tertibinden 
bağlanmış olan aylıklar ile Kore Savaşında üstün başarısından ötürü vatani hizmet tertibinden 
maaş alanların aylıkları yüzde yüz oranında artırılmıştır. 

Bunların aylıkları hakkında da ek 4 ncü maddedeki alt sınır hükümleri uygulanır. 
Ancak, dul ve yetimlere bağlanmış aylıkların alt sınıra yükselmesinde özel kanunlarındaki 

nisbetler göz önünde tutulur. 

GEÇİCİ MADDE 5. — Maliye Komisyonunun Geçici 5 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 6. — Maliye Komisyonunun Geçici 6 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 7. — Emekli ,adî malûllük veya vazife malûllüğü aylığı bağlanmış olanlar
la bunların 5434 sayılı Kanunun 67 nci maddesinde gösterilen ve kanunen bakmakla mükellef 
bulundukları aile fertleri dul ve yetim aylığı alanlar Genel Sağlık Sigortası Kanunu yürürlü
ğe girinceye kadar (Özel kanunlara göre tedavileri yaptırılanlar hariç) hastalanmaları halinde 
rösmî sağlık kurumlarında muayene ve tedavi ettirilirler. 

ÜVL Meclisi (!S. Sayısı : '291) 
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göre tedavileri yaptırılanlar hariç) hastalanma
ları halinde resmî sağlık kurumlarında muaye
ne ve tedavi ettirilirler. 

Muayene ve tedavi, ilgililerin : 
A) Hekime muayene ettirilmesi, hekimin 

göstereceği lüzum üzerine, teşhis için gereken 
klinik ve lâboratuvar muayenelerinin yaptırıl
ması, 

B) Âcil müdahale ve ameliyatı icabettiren 
hallerde gerekirse sağlık müessesesine yatırıl
ması, 

C) Tedavi süresince gerekli ilâç ve iyileş
tirme vasıtalarının sağlanması, 

Hallerini kapsar. 
Muayene ve tedavi masrafları Sandık tara

fından karşılanır. 
Ancak, ilâç bedellerinin ve iyileştirme vası

taları masraflarının % 20 si ilgililerce ödenir. 
Muayene ve tedavilerin usul, şekil ve şart

ları ile bu hususta ilgili kurumlara ve Sandığın 
ödeme ve tahsilat işlerini yapan bankalara ve
rilecek görevler ve bunlarla ilgili esaslar Ma
liye Bakanlığınca hazırlanacak tüzükle tesbit 
olunur. 

Bu tüzük, kanunun yürürlüğe girdiği tarih
ten itibaren bir yıl içinde hazırlanır. 

GEÇÎCt MADDE 6. — Personel kanunlarına 
tabi olmıyan Sandık iştirakçilerinin hastalık 
izin süreleri hakkında, kendi özel kanunları yü
rürlüğe girinceye kadar, 657 sayılı Kanunun 
hastalık izni hakkındaki 105 nci maddesi hü
kümleri uygulanır. 

GEÇlCt MADDE 7. — Türkiye Cumhuri
yeti Emekli Sandığınca bağlanmış ve bu kanu
nun yürürlüğe girdiği tarihten sonra bağlana
cak aylıklar ile 7 . 2 . 1969 tarihli ve 1101 sa
yılı Kanunla Hazineden Sandığa devredilmiş 
olan (emekli, adî malûllük, vazife malûllüğü, 
harb malûllüğü, er vazife ve harb malûllüğü, 
dul ve yetim aylıkları ile özel kanunlarla va
tani hizmet tertibinden bağlanmış) aylıklardan 
ve bunlarla ilişkin ödemelerden yalnız vatani 
hizmet aylıkları, faturası karşılığında Hazine
ce Sandığa ödenir: 

Bu kar unun yürürlüğünden önceki devre 
için ödenmemiş paralar hakkında da bu madde 
hükmü uygulanır. 

(Maliye Komisyonunun değiştirici) 

tedavileri yaptırılanlar hariç) hastalanmaları 
halinde resmî sağlık kurumlarında muayene ve 
tedavi ettirilirler. 

Muayene ve tedavi, ilgililerin : 
A) Hekime muayene ettirilmesi, hekimin 

göstereceği lüzum üzerine, teşhis için gereken 
klinik ve lâboratuvar muayenelerinin yaptırıl
ması, 

B) Gerekirse sağlık müessesesine yatırıl
ması, 

O) Tedavi süresince gerekli ilâç ve iyileş
tirme vasıtalarının sağlanması, 

Hallerini kapsar. 
Muayene ve tedavi masrafları sandık tara

fından karşılanır. 
Muayene ve tedavilerin usul, şekil ve şart

ları ile bu hususta ilgili kurumlara ve sandığın 
ödeme ve tahsilat işlerini yapan bankalara ve
rilecek görevler ve bunlarla ilgili esaslar Ma
liye Bakanlığınca hazırlanacak tüzükle tesbit 
olunur. 

Bu tüzük, kanunun yürürlüğe girdiği tarih
ten itibaren bir yıl içinde hazırlanır. 

GEÇlCt MADDE 8. — Tasarının geçici 6 nci 
maddesi geçici 8 nci madde olarak aynen kabul 
edilmiştir. 

GEÇlCt MADDE 9. — Tasarının geçici 7 nci 
maddesi geçici 9 ncu madde olarak aynen kabul 
edilmiştir. 

M. Meclisi (S. İSayısı : 291) 
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(Bütçe Plân Komisyonunun değiştirişi) 

Muayene ve tedavi, ilgililerin : 
A) Hekime muayene ettirilmesi, hekimin göstereceği lüzum üzerine, teşhis için gereken klinik 

ve lâboratuvar muayenelerinin yaptırılması, 
B) Gerekirse sağlık müessesesine yatırılması, 
0) Tedavi süresince gerekli ilâç ve iyileştirme vasitalannın sağlanması, 
'hallerini kapsar. 
Muayene ve tedavi masrafları Sandık tarafından karşılanır. 
Ancak, ilâç bedellerinin ve iyileştirme vasıtaları masraflarının % 20 si ilgililerce ödenir. 
Muayene ve tedavilerin usul, şekil ve şartları ile bu hususta ilgili kurumlara ve sandığın Öde

me ve tahsilat işlerini yapan bankalara verilecek görevler ve bunlarla ilgili esaslar Maliye Ba
kanlığınca hazırlanacak tüzükle tesbit olunur. 

Bu tüzük, kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde hazırlanır. 

GEÇİCİ MADDE 8. — Maliye Komisyonunun Geçici 8 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 9. — Maliye Komisyonunun Geçici 9 ncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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(Hükümetin teklifi) 

5434 sayılı Kanunun 89 ncu maddesindeki 
emekli ikramiyesi ile 7İ84 sayılı Kanunda ya
zılı ölüm yardımı ve 1301 sayılı Kanun uyarınca 
ödenen kadrosuzluk tazminatının ödendikçe ku
rumlara fatura edileceği hakkındaki hüküm
leri saklıdır. 

GEÇİCİ MADDE 8. — 926 sayılı Türk Si
lâhlı Kuvvetleri Personel Kanununa 31.7.1970 
tarihli ve 1323 sayılı Kanunla eklenen ek ge
çici 10 ncu maddede ödenmesi öngörülen ay
lık farklarının hesabında, bu kanun hükümle
rine göre tahakkuk ettirilecek aylık ile kaldı
rılan hükümlere göre tahakkuk ettirilmiş bu
lunan aylıklar esas tutulur. 

Aynı geçici maddenin aylık farkları dışın
daki hükümleri saklıdır. 

GEÇİCİ MADDE 9. — 1 . 3 . 1970 tarihin
de veya bu tarih ile kanunun yürürlüğe gir
diği tarih arasında Sandığın iştirakçisi olup-
ta,, aylıklarını Personel kanunları hükümleri
ne göre almıyanların emeklilik kesenekleri, 
5434 sayılı Kanun hükümlerine göre tesbit 
olunmuş emeklilik keseneklerine esas aylık de
recelerinin 657 sayılı Kanuna ekli gösterge 
tablosunda tekabül eden derece ve kademeleri 
üzerinden hesabedilir. 

Bunların emeklilik keseneğine esas aylık 
derecelerinde geçirmiş oldukları sürelerin her 
yılı kademe ilerlemesine esas tutulur. 

Ancak, bunların emeklilik keseneğine esas 
aylık derecelerinin yükselebilmesi, fülen aldık
ları aylık veya ücretlerin müsait hale gelme
sine ve tahsil durumları itibariyle 657 sayılı 
Devlet Memurları Kanununun 36 nci maddesin
de tesbit olunan dereceleri geçmemesine bağlı
dır. 

Bunların 1 . 3 . 1970 - 28 . 2 . 1971 tarihleri 
arasına ait kesenek, karşılık farkları hakkın
da 657 sayılı Kanuna 1327 sayılı Kanunla ek
lenen ek geçici 34 ncü madde hükümleri uy
gulanır. Bu farkların tahsil süresi ve şart
lan Maliye Bakanlığınca tesbit olunur. 

GEÇİCİ MADDE 10. — 657 sayılı Devlet 
Memurları Kanununa 31 . 7 . 1970 tarihli ve 
1327 sayılı Kanunla eklenen ek geçici 15 nci 
madde uyarınca intibakları yapılan iştirakçi
lerden emeklilik keseneklerine esas aylıkları 

M. Meclisi 

(Maliye Komisyonunun değiştirişi) 

GEÇİCİ MADDE 10. — Tasarının geçici 8 
nci maddesi geçici 10 ncu madde olarak aynen 
kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 11. — Tasarının geçici 9 
ncu maddesi geçici 11 nci madde olarak aynen 
kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 12. — Tasarının geçici 10 
ncu maddesi geçici 12 nci madde olarak aynen 
kabul edilmiştir. 

;>S. İSayısı : 291) 



(Bütçe Plân Komisyonunun değiştirisi) 

GEÇİCİ MADDE 10. — Malîye Komisyonunun Geçici 10 neu maddesi aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİÖİ MADDE 11. — 1 . 3 . 1970 tarihinde veya bu tarih ile Kanunun yürürlüğe girdiği ta
rih arasında Sandığın iştirakçisi olupta, aylıklarını Personel kanunları hükümlerine göre aimı-
yanlarm emeklilik kesenekleri, 5434 sayılı Kanun hükümlerine göre emekliliğe esas aylıkları ve 
657 sayılı Devlet Memurları Kanununa 31 . 7 . 1970 tarih ve 1327 sayılı Kanun ile eklenen intibak 
hüMmlerinin tatbiki suretiyle tesbit edilecek derece aylıklarının 057 sayılı Kanuna ekli gösterge 
tablosunda tekabül eden derece ve kademeleri üzerinden hesabedilir. 

Bunların emeklilik keseneğine esas aylık derecelerinde geçirtmiş oldukları sürelerin her yılı 
kademe ilerlemesine esas tutulur. 

Ancak, bunların emeklilik keseneğine esas aylık derecelerinin yükselebilmesi, fiilen aldıkları 
aylık veya ücretlerin müsait hale gelmesine ve tahsil durumları itibariyle 657 sayılı Devlet Me
murları Kanununun 36 ncı maddesinde tesbit olunan dereceleri geçmemesine bağlıdır. 

[Bunların 1 . 3 . 1970 - 28 . 2 . 1971 tarihleri arasına ait kesenek, karşılık farkları hakkında 
657 sayılı Kanuna 1327 sayılı Kanunla eklenen ek geçici 34 ncü madde hükümleri uygulanır. Bu 
farkların tahsil süresi ve şartlan Maliye Bakanlığınca tesbit olunur. 

GEÇİCİ MADDE 12. — Maliye Komisyonunun Geçici 12 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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(Hükümetin teklifi) 

1, 2, 3 veya 4 ncü derecede olduğu halde, sözü 
edilen maddenin son fıkrası hükmü uyarınca 
5 nci dereceye intibak ettirilmiş bulunanların 
emeklilik keseneklerine, evvelce emeklilik yö
nünden iktisabetmiş oldukları derecelerin bi
rinci kademe aylıkları esas alınır. 

GEÇİCİ MADDE 11. — 657 sayılı Kanunun 
malî hükümlerinin uygulanması nedeniyle 
1 . 12 . 1970 tarihinde yeniden iştirakçi duru
muna girmiş olanlardan, 5434 sayılı Kanunun 
14 ncü maddesinin (c) fıkrası uyarınca alı
nacak artış farkları, bunların intibak ettiril
dikleri derece veya kademelere tekabül eden 
aylık tutarlarının % 25 inden fazla olamaz. 

GEÇİCİ MADDE 12. — Bu kanun hüküm
lerinin uygulanmasından dolayı Sandığın her 
türlü kanuni gelirleri ile kanuni giderleri ve 
harcamaları arasında ortaya çıkacak gelir faz
lası Genel Bütçeye gelir kaydolunur. 

Sandığın nakit durumu gerekli ödemeleri 
ve harcamaları karşılayamadığı takdirde, San
dığın talebi üzerine, Maliye Bakanlığı Bütçe
sinin sosyal transferler bölümüne bu husus 
için konulacak ödenekten Sandığa tediyede bu
lunulur. 

(Maliye Komisyonunun değiştirişi) 

GEÇİCİ MADDE 13. — Tasarının geçici 
11 nci maddesi geçici 13 ncü madde olarak 
aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 14. — Tasarının geçici 
12 nci maddesi geçici 14 ncü madde olarak ay
nen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 15. — T. B. M. Meclisi 
âzalarının Emekli Sandığına alınmaları husu
sundaki talep hakları bu sıfatlarının devamı 
süresince saklıdır. 

GEÇİCİ MADDE 16. — Geçici 1, 2 ve 3 ncü 
maddelerde yazılı yükseltme ve ödeme iş
lemleri ve bu hususlarla ilgili her türlü faa
liyetler için T. C. Emekli Sandığı Personelin
den normal çalışma saatleri dışında çalıştırı
lacaklara, 657 sayılı Kanunun 178 nci mad
desi uyarınca Devlet memurları için öngörü
len miktar esas alınmak suretiyle , bu işle
rin bitimine kadar, ıSandık işletme Bütçesinin 
emekli, dul ve yetim aylıkları tertibinden 
münhasıran bu iş için 1971 yılı sonuna ka
dar fazla çalışma ücreti ödenir. 

GEÇİCİ MADDE 17. — Seçilme hakkını 
kullanmak üzere seçim kanunu icabı olarak 
görevinden istifa edip de seçilenlerden emek
liliklerini devam ettirenler ile, seçilemiyen-
lerden yeniden sandığın iştirakçisi olanların, 
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(Bütçe Plân Komisyonunun değiştirici 

GEÇİCİ MADDE 13. — Maliye Komisyonunun Geçici 13 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 14. — Maliye Komisyonunun Geçici 14 noü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 15. — Maliye Komisyonunun Geçici 17 nci maddesi geçici lö nd madde ola
rak aynen kabul edilmiştir. 
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MADDE 5. — Bu kanunun geçici 9 ve 10 ncu 
maddeleri 1 . 3 . 1970, geçici 6 ve 11 nci mad
deleri 1 . 12 . 1970, geçici 5 nci maddesi, bu 
maddede yazılı tüzüğün yürürlüğe girdiği tarihi 
takibeden aybaşından 3 ay sonra ve diğer hü
kümleri de 1 , 3 . 1971 tarihinden itibaren yü
rürlüğe girer. 

MADDE 6. — Bu kanunun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

Başbakan 
8. Demirel 

Devlet Bakanı 
//. Atabeyli 

Adaleıt Bakanı 
Y. Z. önder 

İgiı§şl)er»i Bakanı 
//. Menteşeoğlu 
Maliye Bakanı 

M. Erez 
Bayındırlık Bakanı 

T. Gülez 
Sağ. ve Sos. Y. Bakanı 

V. Â. Özkan 
Tarım Bakanı 

î. Ertem 
Çalışma Bakanı 

8. öztürk 
En. ve Ta. Kay. Bak. 

İV. Menteşe 
İmar ve İskân Bakanı 

H. Nakiboğlu 
Orman Balkanı 

H, Özalp 

10 . 2 . 1971 
Devlet Bakanı 

H. Dinçer 
Devlet Bakanı 

T. Bilgin 
Millî ıSavumma Bakanı 

A. Topaloğlu 
Dıışliişleirli Babanı 

/. 8. Çağlayangil 
Millî Eğitim Bakanı 

O. Oğuz 
Ticaret Bakanı 

G. Titrek 
Güm. ve Tekel Bakanı 

1. Birincioğlu 
Ulaştırma Bakanı 

O. Tuğrul 
Sanayi Bakanı 

8. Kılıç 
Turizm ve Ta. Bakanı 

N. Cevheri 
Köy İşleri Bakanı 

T. Kapanlı 
Genç. ve Spor Bakanı 

/. Sezgin 

(Maliye Komisyonunun değiştirişi) 

istifa ettikleri tarih ile seçimin yapıldığı 
tarihi takibeden aybaşına kadar açıkta geçir
dikleri süreleri, istekleri üzerine, T. C. Emekli 
Sandığı Kanunundaki esas ve oranlara göre 
borçlandırılırlar. , \ 

GEÇİCİ MADDE 18. — Halen T. 0. Emekli 
Sandığına tabi görevlerde çalışanların is
tekleri üzerine, 506 sayılı Kanunun geçici 
20 nci maddesine tabi sandıklara bağlı mües
seselerde bu sandıklara tabi olmadan geçmiş 
hizmetleri, aynı sandıklarca, 1186 sayılı Ka
nunun geçici 3 ncü maddesindeki esaslara 
göre borçlandırılır. 

MADDE 6. — Bu kanunun geçici 11 ve 
12 nci maddeleri 1 . 3 . 1970 geçici 8 ve 13 ncü 
maddeleri 1 . 12 . 1970, geçici 7 nci maddesi, 
Ibu maddede yazılı tüzüğün yürürlüğe gir
diği tarihi takibeden aybaşından 3 ay sonra 
ve diğer hükümleri de 1 . 3 . 1971 tarihinden 
itibaren yürürlüğe girer. 

MADDE 7. — Tasarının 6 nci maddesi 
7 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
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(Bütçe Plân Komisyonunun fleğişüi'İKİ' 

GEÇİCİ MADDE 16. — 1 . 1 . 1950 tarihinden sonra yasama organı üyeliğinde bulunmuş ve 
üyelik süreleri emekliIMerİnde sayıldığı halde, kıdemlerinde sayılmamış ve halen emekli olanla
rın, emekli aylıkları, bu süreler, 1046 sayılı Kanuna göre kıdemlerine eklenmek suretiyle bulu
nacak dereceler üzerinden yükseltilir. 

MADDE 5. — Maliye Komisyonunun 6 ncı maddesi 5 nci madde olarak 
mistir, 

aynen kabul edil-

MADDE 6. — Tasarının 6 ncı maddesi aynen kabul edilmiştir. 

GÖSTERGE TABLOSU 
Dereceler 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 

583 
498 
443 
388 
343 
308 
273 
238 
203 
188 
173 
158 
138 
118 
98 
68 

597 
515 
454 
399 
352 
315 
280 
245 
210 
191 
176 
161 
142 
122 
102 
74 

Emeklilik keseneğine esas 
» 
» 
» 

» 
» 
» 

» 
» 
» 

611 
532 
465 
410 
361 
322 
287 
252 
217 
194 
179 
164 
146 
126 
106 
80 

aylığı 
»' 
»( 
»' 

625 
549 
476 
421 
370 
329 
294 
259 
224 
İ97 
182 
167 
150 
130 
110 
86 

1 000 + 
1 000 + 
1 000 + 
1 000 + 

566 
487 
432 
379 
336 
301 
266 
231 
200 
185 
170 
154 
134 
114 
92 

50 olanlar 
100 
150 
200 

» 
» 
» 

-»••• • 

583 
498 
443 
388 
343 
308 
273 
238 
203 
188 
173 
158 
138 
118 
98 

için : 646 
» 
»' 
» 

668 
690 
713 

509 
454 
397 
350 
315 
280 
245 
206 
191 
176 
162 
142 
122 
104 

520 
465 
406 
357 
322 
287 
252 
209 
194 
179 
166 
146 
126 
110 

476 
415 
364 
329 
294 
259 
212 
197 
182 
170 
150 
130 
116 
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Dönem 3 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 
Toplantı : 2 

Sıkıyönetim kanun tasarısı ve Anayasa, Adalet, İçişleri, Millî 
Savunma ve Plân komisyonlarından 3 er üyeden kurulu 43 numa

ralı Geçici Komisyon raporu (1 /472) 

T. C. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 22 . 4 . 1971 
Tetkik Dairesi 

Sayı : 71 - 464/5295 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Millî Savunma Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar 
Kurulunca 21 . 4 . 1971 tarihinde kararlaştırılan «Sıkıyönetim kanunu tasarısı» ve gerekçesi 
ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. P r o / ^ . ^ ^ 

Başbakan 

Sıkıyönetim kanun tasarısı gerekçesi 

- G E N E L G E R E K Ç E 

Yürürlükte bulunan 3832 sayılı «örfi İdare» Kanunu, 1940 tarihli olup kaynağını, halen mülga 
1924 tarihli Anayasa'nın 86 ncı maddesinden almaktadır. 

27 Mayıs 1960 devrimini mütaatkıp Türk toplumunun gerçekleri ve çağdaş bilim ve hukuk 
anlayışı dikkate alınarak düzenlenen 334 sayılı «Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın genel esas, 
temel inak ve Ödevler ve Anayasal kuruluşlar bakımından getirdiği yenilik ve özellikler, hukuk mev
zuatımızda yer alan birtakım kanunların değiştirilmesi veya yeniden düzenlenmesini zorunlu hale 
getirmiştir. 

Bu meyanda Askerî Yargı hakkında Anayasa ile öngörülen olumlu gelişmeyi karşılamak üzere 
Askerî mahkemelerin teşkili ve çalışma usullerini yeni esaslara bağlayan kanunlar çıkarılmış; 
idare sahasında, Anayasa'nın teminat altına aldığı hak ve hürriyetleri düzenleyen ve bunların kul
lanış tarzını gösteren hükümler getirilmiş; olmasına rağmen Askerî Yargı ve idari görev ve yet
kileri kapsayan Sıkıyönetim Kanununda herhangi bir değişiklik bugüne kadar yapılmamıştır. 

Bu nedenle, mer'i; örfi tdare Kanunu, yeni hukukî sistem, kuruluş ve düşünüşle çelişki arz 
eder bir duruma düşmüştür. 

Tasarının hazırlanmasında, Anayasa'ya göre olağanüstü yönetim usulü olan Sıkıyönetim rejimi
nin, hukukilik vasfını koruma yanında bu rejimin kendisinden bekleneni verebilmesini temin için 
günün şartlarına uygun görev ve yetkiler ile teçhizi düşüncesi ön plânda tutulmuştur. 

Hazırlanan kanun 5 bölüm ve 30 maddeyi ihtiva etmektedir. 
Anayasanın 24 ncü maddesine göre savaş, savaşı gerektirecek bir durumun başgöstermesi, ayak 

lanma olması veya Vatan ve Cumhuriyete karşı kuvvetli ve eylemli bir kalkışma olduğunu gösteren 
kesin belirtiler olması gibi millî varlığı ve kamu güvenliğini tehdit eden çok ciddî sebeplerin mev
cudiyeti halinde Sıkıyönetim ilân edileceği hususu noımal zamanlarda yönetilen idare sistemin
den kısmen farklı bir idari rejime geçilmesini lüzumlu kılmaktadır. 
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Bu sebeple Sıkıyönetim bölgesinde, genel güvenlik ve kamu düzenine ilişkin zabıta görev ve 

yetkilerinin askerî makamlara geçmesi tasanda öngörülmüş; ayrıca durumun ciddiyeti ve görevin 
önemi ile oranlı olarak Sıkıyönetim Komutanlığına olağanüstü yetkilerin tanınması yoluna gidil
miştir. 

Sıkıyönetim ilânı sebepleri dikkate alınarak, Sıkıyönetimin kuruluş ve hizmetlerin yürütülüşü 
barış ve savaş durumlarına göre ayrı ayrı maddeler halinde düzenlenmiştir. 

Ancak her hal ve şart Anayasa ile tanınan hak ve hürriyetlerin özüne dokunulmamıştır. Sade
ce normal şartlarda işleyen hak ve hürriyetlerin, gene Anayasa 'nın, kendi koyduğu hükümlerin 
icabı olarak durdurulmasını ve kayıtlanmasını sağlayıcı hükümlere yer verilmiştir. 

MADDELERİN GEREKÇESİ 

Madde 1. — Bu madde $832 sayılı Kanunun I nci (maddesinin aynen ifadesinden ibarettir. Sa
dece dilin türkçeleştirilırmeısi ve (tekrara mahal verilmemek için de maddenin tek fıkra halinde dü
zenlenmesi cihetine gidilmiştir. 

Madde 2. — Madde sıkıyönetim hizmetlerinin yürütülmesiyle ilgiılİLdfır. Anayasanın 124 ncü 
maddesinde îlkriölunafli Sıkıyönetim ffiânı sebeplerindin genel güvenlik ve kamu düzenimi sarsıcı 
nitelik taşıması karşısında^, düzenim ve güvenli ğim eni kısa sürede iadesi ve idiaımieısd Sıkıyönıe-
tüm rejtlmlinin hedefi ve gayesi hailüne gelmekte dür. Bu nedenle, Sıkıyönetim ilân edildiği böl
gede Ikoliluk kuvvetlerimin genel güvenlik ve kamu düzenine1 il'işkdin görelv ve yetkililerinim' askerî 
makamlara geçmıetsi doğal bir scınuıç olmaktadır. Ancak daha ömceklii sıkıyönetimi tatbikatları, 
sadece görev ve yetkilerin askerî makamlara geç mestinim., güvenlik ve ,kamu düzenli hizmetlerinin 
yürütülimıesinıe yeterli olmadığını, daha olumlu sonluca varabilmek için genel güvenlik ve kamu 
düzenli ile ilgili hizmetlerde çalışarak tecrübe kazanmış, (kuruluşlarında askerî (makamlar emri
ne verliıîünefci lüzuımunu ortaya koymuştur. Bu düşünceden; hareket ille kolluk (kuvvetlerinin bütün 
teşkilâtı fiile sakıyöıneitilm [komutanlığı emrine geçeceği hükmüne madde de yar verilmiştir. 

Ayrıca, ağır ve ciddî şartlar altında hilzmet ifasına gerekli kalan sıkıyönetim haOlterintde, hiz
metten çekilmeyi veya kaçınmayı önlemek maksadı ile de görevlendirileni personellin istemline 
bağlı istifa, emeklilik veyia atanana işlemleri silki yönetim komutanının iznine bağîı tutulmuştur. 

Sıkıyönetimi feoımutanamnı,, fiilen birilik koımıutanı cCımaması hallinde cimrine külHtuk kuvvetle-
rfijndenı başka tefrik edilecek birliğin verilmesi ile hizmet gereklerine göre bölgedeki! veya 
bölgeye en yakan mahaldeki garnizondan kuvvet talebedebilme hususları bu mladdede vazolunlmuş-
tur. 

Madde 3. •— Sıkıyönetim komutanliğınıın görev ve yetkileri ile ilgili1 bulunanı bu mıadde» esas 
itibariyle 3832 sayılı Kanunun 3 scü maddesinle uygum olarak düzenlenmiştir. Ancak, Anayasa 
ille tanıman ve teıminıat altına alınmış olanı hak ve hürriyetlerin kamu düzemi veya genel güvenli
ğin gerekli kıldığı hallerde kayıtlanabileceği hususuna yea? verfilmek suretiyle sıkıyönetimin ana
yasal rejıim olma niteliği muhafaza olunmuştun*. 

3832 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinde yer alllıp maksada yeterli görüntmiyen ibareler yerine, te
reddüde yer verilmıyecek ifadeler kullanılmış, Anayasanın öngördüğü gelişmelere paralel' ola
rak çıkarılan kanunlarflıa yenidem düzeıhHenen alllanları kapsıyacak tarzda fıkralarım genişletil--
mesi veya bir kısım fıkra ilâvesine gidilmesi, hazmet gereklıerinin icabı olaırlafc mütalâa edil
miştir. örneğin özerk kuruluşların grev ve lokavt haklaınnıın yeni teknik habenleşımıe vasıtalarınım 
işleyiş ve kontrolü keyfiyeti dikkate alınmış ve madde genişiletilımıek suretiyle düzenilenımiştiır. 

Madde 4. — Mer'il Sıkıyönetim Kanununda, silâh kullanılması ile ilgili hükmün yer almaması 
nedeni ile personelim geçirdiği tereddüt ve endişeyi izale ve sıkıyönetimim sivil idare yetürisi ile 
teçhiz edilmiş kendisine özgü bir Anayasal idare s&temi ollma niteliği dikkate alınarak, gerek 
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kolluk kuvvetleri ve gerekae askerlerin siftah kullanmalarını gerektiren özel kamın, ve tü
züklerinde belirli şartlardan birinin tahakSkultoa hallinde aıkıyöııetim göreviüterinibı de silâhlanın 
kuflllanaJbüleoeMeni huisuısu fon (Maddeye vıaaoluraoıuştur. 

Madd© 5. — Türkiye Cumhuriyeti Anayasası barış ve savaş ftefiıM yapmadığından sıkıyönetim 
komutanıraın atanmasında da her hamgi bir ayınım yapamamıştır. Anıeiak atama .usulünde halen 
mer'i 3832 saydı Kanundan ayrışıJk olarak G^neülkurmay Başkanımın teklifi, Millî Savunma Ba
kanımın inhası, Başbakanın imzalıyacağı ve Cumhurbaşkanının, onaylıyacağı bir kararname itte 
Sıkıyönetim Komutanının ataınıması öngörülmüştür. Bakanlar Kurulunda yapılacaik atamaya 
naızaran bu tarz atlama usulün pratik oluşu, Anayasanın 110 nıcu maddesi ille kurulan bağ-
laınltı ve 926 ısayılı Kanunun 121 nci nuaddesümde öngörülen atamla durumlarına uygunluk sıağ-
lamlaısı bakımından (tercihe delger görülmüştür. 

Ayrıca Sıikıyoneti'm Komutanına, tevdii olunan hizmetlerim yerine getirillme'si baikımındaııı 
imkânı tamnmi amacı ile bu K. lıkya lüzuto görüldüğü halterde yeterince k|omutan yardım
cısı atanma^ hizimet gereklörfine uygun bulunmuştur. 

Olayların ıgelilşiimine1 göre, binden zdyalde Sıkıyönetim karargâhının teşekkülü halinde, kö-
mu^atnlliklaranalsı koordinasyonun, Sıkıyönetim Komutanının1 idari! sorumluluğu göz önünde tu
tularak Başbakanlıkça sağlanlmiası, hizmetin gayesine daha elverişli görülmüş ve muaddeye bu 
hususu düzenleyen bir fikra koımlmuiştur. 

Madde 6. — Sıkıyönetim Komutanına bu kanunla tevdi olunacak özel nitelik1 taşıyan 
hizmetlerin aiskerî hiyerarşik otoritenin dışında olması nedeni ile bu hizmetlerin yürütül
mesinden doğacak Sorumluluk yönünden Sıkıyönetim Komutanının icra organınla foıaığlı bu
lunması zorunlu görülmüş ve Sıkıyönetim Komutanının askerfllik sııfat ve statüsünü muha
faza etmekte olduğudta, diklkate alınarak Sıkıyönetim hizmetlerinin yürütülme'slnden dolayı 
Başbakana ve askerî hizmetlerin yerine getirilmelinden dolayı da gettıiel! hükümılere güreş so
rumlu olması eiaiası getiriülrnilştir, 

Madde 7. — iSıkıyönetilm Komutanına verilen görevin özelllilğî dikkate alınıariak, genel hü
kümler idinde vefcâlet müessesesinin ijşleltlilmelsî (sakıncalı görülmüş ve 15 günü aşacak ma
zeret hallerinde yeni bir 'komutan- atlanması, bu süreyi geemiyecefc ahvalde ise, vekillin Ge
nelkurmay Başkanlığınca tâyünlkıe ilmkân verilecek şekilde maddenin düzenlenmesi yoluna 
gidilmiştir. 

Madde 8, 9. — Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 134 neü maddesinde ifıade ed&len Sıkı
yönetim ilânı sebeplerinin ağırluk derecesi ile oranlı olacak, bu Komutanlığın en kısa za
manda tevekkülünün sağiatalması düşüncesinden hareket edilmliş ve Komutandık Karargâhı kadro
larının önceden hazırlanması ve laitanan personelimde en (kısa zamıanda göreve kjatılmasmı 
sağlııyacak şekilde madde düzıenüenmiş' ve 9 ncu maddeyle de; atlanan Komutanın birliğinin 
bulunmaması veya mevcut birlıiğün yeterli olamaması haMleri dlikkalte allanarak yeterince 
birliğin tefrik edilerek Sıkıyönetim Komutamı emrine verilmesi hususu hüküm altına alın
mıştır. 

Madlde 110. — Sıkıyönetim hizmetlerinin gösterdiği çeşitlilik özellikle Sıikıyönetim tatbi-
katllaırınidai duyulan ihtiyaç ve 3ö3 sayılı Kanunun 8/2 maddesine göre adIK müşavirlerin sa-
deee asikerî yargı hlfem'eitleriniin yürütülmesinde Komutana yardımcı olabilecekleri1 gibi se
bepler, adlî müşavirlerin aynı zamanda hukuk müşaviri görevini de yerine getirmelerini zo
runlu kıldığından, iadlî müşavirlerin hukuk müşaviri olarak, da görev ifa edecekleri husuau 
bu mladde ile valz'öllunlmu t̂ur. 

Madde 11. — Sıkıyönetim halinde, Sıkıyönetim bölgelerinde işlenen bin kanımda yazılı suc
ulara lailt dâvalardan Sıkıyönetim Komutanlığınca talefoedilenl'erle, doğrudan doğruya Sıkıyö
netim mahkemelerininı görev ve yetkisine tâbi suçları üşlüyenlleri yargılıyacak olan askerî 
rmahkemelerin, askerî yarigı organlarının kuruluş Ikanıunıuna ıgöre kurulm'aları, Anayasanın 
ajskerî yargı ile il|gili hükümlerinin tabiî bir sonucudur. Bu nedenle tasarıda Sıkıyönetim 
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bölgelerinde yeteri kadar askerî mahkeme]erin Millî Savunma Bakanlığınca kurulacağı be-
lirtlilmiştir. Yalnız ileri sürülen hukukî görüşler, tatbikatta beliren itirazılar ve atanacak ele
manları seçımedeiki isabeti sağlama hususları' adlî müşavir, askerî savcı ve hâkimlerin ata/ma
larında gendi hükümlerden ayrılma ziorunluğunu doğurmuş bulunmakla, Sıkıyönetim askerî 
mahkemelerine atanacak bu personelin yüksek dereceli askerî hâkimlerce seçilmesi uygun görü
lerek Genelkurmay Başkanlığı Adlî Müşavirliği, Millî Savunma Bakanlığı Askerî Adalet İşleri 
Başkamı, Askerî Adalet 'Teftiş Kurulu başkamılaraıdan müteşekkil kurulca seçilnıestt usulü getirilmiş
tir. 

Sıkıyönetim m'abkemelerinin özeliğine binaen bu görevi ifa edecek personelin ber türlü tesir
den uzak tutulmasını sağlamak üzere (bu 'göreve atanan hâkim ve savcılara da teminat tanınmış 
ayrıca subay üyelerin tayinlinde, askerî hâkim subaylarım tâyini usulüne gö,re yapılması yargı, hiz
metinin tabiî ,bir icabı sayılmıştır. 

Savaş nedeni ille yur t sapımda Sıkıyönetim ilân edilmesi halinde, imüstaJkillem Sıkıyönetim hiz
metinle tahsis edilmiş mahkemeler kurulmasının gerek personeli yönünden, gerek pratik balkımdan 
imkânsızlık yaratabileceği durumlar göz 'önünde tutularak bu gibi ahvalde Genelkurmay B'aışkanll-
ğının lüzum göstermesi 'şartiyle Sıkıyönetim veya harekât bölgeleri içindeki aıskeırî mahkemelerin, 
Sıkıyönetim askerî mahkemesi alarak görev ifa edebilecekleri 'hususuna tasamda yer verilmiştir. 

Madde 12, — Sıkıyönetim ilânı üzerine, (askerî yargı mercileri 'teşkil olununcaya kadar geçecek 
sürede, suçun işlendiği yerdeki askerî savcıların ve bunlar yoksa Cumhuriyet savcılarının Sıkıyö
netim savcılık ıgörevind yapmaları bizmet ıa/ksama sini 'önleme bakımımdan yararlı -ve »orunlu 'görül
müştür. 

Madde İS. — 5632 ısayıiı Kanunun 8 inci ımaddesimde yer alan yetkinim Auayasa diline uydu
rulmak suretiyle bu ımıaddeye ak ta rmas ından ibarettir. 

Madde 14. — (Sıkıyönetim ilânı ile birlikte kol luk kuvvetlilerinin de Sıkıyönetim Komutanının 
emrine gireceğine dair taşanının 2 mci maddesi dikkate alınarak bu komutanlık personelinin asker 
veya ısivil 'olmalarına bakılmaksızın hikmete ilişkin veya bizmet sırasında işlediği suçlara bakmak 
görevi Sıkıyönetim mıahkemelerinıe tanınmış ve bu ımabkemelerin uygulıyacağı usul hükümlerine 
tabi olmaları da sağlanmıştır. 

Madde 15. —• Sıkıyönetim mahkemelerinin görevlerime ait 381312 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi 
15 nci madde olarak ibasanya aktarılmış, sadece basın yolu ile işlenen bir kısım suçlar İle toplantı 
gösteri ve yürüyüşü (hürriyeti 'hakkında Kanuna muhalefet suçlan ve Sıkıyönetim sırasında öne
mi aşikâr olan /haberleşmeyi kesintiye uğratma suçlan da Sıkıyönetim mahkemelerinin görevleri 
arasına ithal olunmuştur. 

-318312 sayılı Kanunla olduğu gibi Sıkıyönetim mahkemelerinin1 bu suçlara bakabilmeleri içim Sı
kıyönetim Komutanının istemde bulunması esası aynen muhafaza edilmiştir. 

Sıkıyönetim Komutanına tanınan yetkilerin kullanılmasında yakalaman kimselerin, olayların 
oluş ve 'gelişiminle göre Anayasanın 30 ncu maddesinde belirtilen 24 saat içerisinde hâkim muzurumıa 
çıkarılmasının maddi imkânsızlığı çeşitli tatbikatlarda açıkça görülmüş Ve Anayasanın Sıkıyöne
timle ilgili 124 ncü maddesindeki : 

(Sıkıyönetim veya genel olarak savaş halinde, hangi hükümlerin uygulanacağı ve işlemlerin na
sıl yürütüleceği, hürriyetlerin nasıl kayıtlanacağı veya durdurulacağı kanunla 'gösterilir.) 

Hükmünün, taralık tuttuğu imkâna dayanılarak normal bal ve şartlarda 'tatbiki' öngörülen 24 sa
atlik nezaret süresinin, olağanüstü yönetim usulü olan Sıkıyönetim sırasında bir aya kadar uzaya 
bileceğine 'tasanda ye r̂ verilmiştir. 

OBu madde de yasama dokunulmazlığına ilişkin Anayasa hükümleri ile Anayalsanın <90 nıcı mad 
desi bükmü ve diplomatik dokunulmazlıkla ilgili bukuk kurullarınım saklı olduğu da belirtilmiş 
tir. 
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Madde 16. '— 88B2 sayılı yaşamımı 7 inci maddesinde yer alan cezalarım Sıl^ömetim] (hali ile 
mütemıasibolmıyaeak derecede Hafif kaldığı dikkate lalıniarak, Sıkıyönetim Komutamiığım'ca alman 
tedbirlere karşı her türlü ıbareketi ve emirlerine itaatsizliği önlemek suretiyle mıüessiriyeti temin 
içim cezaların ağırlaştırılması zaruri 'görülmüştür. 

Türkiye Cumhuriyeti Amayasasımoa Sıkıyönet im ilâmına esas alımıan kamu düzemi vie giemel gü
venliği ciddî şekilde tehdideden önemııM sebeplerim tahakkuku halinde toplum hassasiyetimin arttığı 
ve toplumu telâşlandıracak lasılsız, mübalâğalı veya kötü amaçiara dayaman haberler yayıldığı 
ve kulaktan kuiağa nakledildiği görülmüş ve yaşanmış vakalar olduğumdan bu halleri önleyici 
hükmün de tasarı ımetımine konması cihetine gidil mistir. 

Madde 17. — Sıkıyönetim, ilânını gerekli kılan hallerin valhameti mokitasıımdam hareket edilerek, 
sıkıyönetim suçları hakkında verilecek «ezalarım paraya çıevrilem'emesi lesasına göre madde düzen-
lenmiştiır. 

Madde 18. — Sıkıyönetim süresinin sınırlı olu şu ve işlemem suçların biran1 evvel bükme bağllam-
mıasiinı 'temim gayesi ile savaş halinde uygulanan usûl hükümlerinim Sıkıyönetim halinde de uygu
lanması Ibu nejimıirn tabiî Ibir icabı olarak kabul edilmiş ve ilerde hâsıl olabilecek değişiklik ihtimal
leri dikkate alınarak askerî mahkemelerin kuruluşu ve yargılanma uısulü Kaımumumum belirli mad
deleri yerime, belirli usul müesseselerime işaret olunması ile yetkıilmiş ve savaş medeni ile üân edil-
miyem sıkıyönetimlerde kamun yollarıma başvurma ve hükümlerin yerine getirilmesinin genel hü
kümlere tabi <ollması uygum görülmüştür. 

Madde 19, '20. — Sıkıyönetim komutamlarımıırı nezdinde askerî miahkıemıe kurtulduğu içim, nez
dinde 'askerî mahkeme knruılam komutam yetkisine sahiboldukları bu maddle de belMltmiş ve bu 
sıfatla askerî mahkeme ve askerî sıavcılık kararlarına karşı kamum yolar ına başvurmaları sağiam-
mış ve inceleme (mencileri .de bu maddelerde gösterilmiştir. 

Madde 21. — BI832 sayılı Kamumun 10 ncu maddesine 'mütenazır olarak düzenlenen bu maddeye 
Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 147 mci maddesinin 2 nci fıkrasının, görevlerinim önemine bina
en tanıdığı öızellik dikkate alınarak ilâveler yapılmış, General - Amiraller 'hakkımda kişi yönünden 
izin müessesesi tatbik edilirken, Silâhlı Kuvvetler Komutama olan Genelkurmay Başkanımın düşün-
cesin'in 'alınması da faydalı görülmüştür. Ayrıca sayılan kişiler hakkımda Sıkıyönetim mahikemele-
rinee kovuşturma yapılmaısıma izin verilmediği takdirde özel kanunlarına 'göre işlem yapılacağı hu
susu kayııt altına alınımıştır. 

Madde 22. — Türkiye Cumhuriyeti Anayasası na göre esasıen sınırlı bir zamana münhasır bulu
nan Sıkıyönetim halimde süre falktörümüm önemi her tüırlü izahım dışımdadır. tzime bağlı suçlar hak
kımda kovuşturmaya tevessül bakımımdan gerekli izimin istihsali için geçecek zamıamım önemi, sü
ratle iş görmeye ve sanığı el altında bulundurmaya engel haili dikkate alınarak Sıkıyömıetim. sıra
sında işlemem suçlarım takibinin izine bağlı tutulmaması yolu seçilmiştir. 

Madde '2.3. — Bu kamumda gösterilen suçlarla Sıkıyönetimin ülâmma sebebolan olaylara ait dâ
valara bakacak olan sıkıyönetimi mahkemeleri, kuruluş, görev ve yetkileri kamumla tasrih edil
mesi dolayısiyle kanuni 'mahkemelerdir. Sıkıyönetim sebebimin ortadan kalkması ile, eğer dâvalar 
sonuçlanmadı ise mahkemelerin görevlerinim somıa ermeyip, kamum hükümlerime dayanarak ele aldı
ğı dâvaları yürütüp sonuçlandırılması gerekir. Sıkıyönetimin soma «ölmesiyle, Anayasamın 32 mıci 
maddesindeki tabiî hâkim prensibi nazarı dikkate alınarak mahkemelerin görevsizlik kararı ver
meleri tezi sıkıyönetim, mahkemelerinin yetkilerini kanundan almaları sebebiyle tabiî hâkim pren
sibi de ihlâl olmamış demektir. 

Gerçekten modeırn cemiyetlerde ve bilhassa büyük şehirlerde muhtelif derecedeki mahkeme
lerin birden çok fazla olması ve bunların sadece kanunlarla ihdas edilmiş bulunmaları tabiî hâkim 
ve mahkeme sayılmaktadır. 

Doktrinde, tabiî hâkim: Suçun işlenmesinden, evvel kanunlarla gösterilen mahkemenin hâkimi 
olarak tarif edilmektedir. 
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Meselâ İstanbul, Ankara, İzmir gibi şehirlerde asliye ceza mevadmdan bir suç işliyen kimse 
hangi mahkemede ve hangi hâkim önünde yargılanacağını evvelden bilemez ve bilmesine imkânda 
yoktur. Sadece müstakbel sanık veya hukuk mah kem ellerinde davacı yada dâvâlı olan kimse usûl 
ve teşkilât kanunlarında, gösterilen derecedeki bir mahkemeye gideceğini bilmektedir. Bu ise 
kanunun daha evvel gösterdiği mahkemeden ibarettir. 

Askerî yargının bakacağı suçlara gelince : Anayasanın 138 nci maddesi ve Askerî Mahkemefl'er 
Kuruluşu ve Yargılama Usulü Kanununun 1 nci maddesi hangi hallerde askerî mahkemelerin gö
revli olduğunu açık bir şekilde göstermiştir. Ayrıca Sıkıyönetim halinde komutan nezdinde ku-
ruilacak olan Sıkıyönetim askerî mahkemelerinin görevlerine giren suçlar kesin bir şekilde tesbit 
edilmiştir. Şu hale göre tasarıda gösterilen suçların işlenmesiyle sanıkların Sıkıyönetim ilânı 
halinde Sıkıyönetim mahkemelerinde yargılanacakları ve Sıkıyönetim kalksa bile bu mahkeme
lerin görevlerinin devam edeceği müstakbel sanıklara duyurulmaktadır. 

Bu prensip Asilliye ve Ağır ceza mevadmdan suç işliyen bir kimsenin tabiî hâkimini nasıl ka
nundan anlıyabiliyorsa, Sıkıyönetim mahkemelerinde yargılanacaklarında daha evvelden durum
ları kanunla gösterilmiş olmaktadır. Bu hal Anayasanın getirdiği tabiî hâkim prensibinin ihlâli 
değil teyidi mahiyetindedir. Bu sebepten askerî yargı organlarının yetkisinin devama gerekmek
tedir. 

Ayrıca, bu yetki devam ederse, sırf Sıkıyönetim mahkemelerinin yetkisinin devamı için Sıkıyö
netimin suni olarak uzatılması cihetine gidilmiyecek ve olağanüstü bir rejim olan Sıkıyönetimin 
getireceği, diğer tahditlerden toplumu kurtarma yolu bulunmuş olacaktır. 

Ayrıca, bu mahkemelerin yetkisinin devamından pratik bir faydada temin edilmektedir. Ger
çekten, Sıkıyönetim mahkemelerinin bakmakta olduğu dâvalların Askerî Yargıtayca bozulması ve
ya bidayet askerî mahkemelerince karara bağlanamamasından, Sıkıyönetimin nihayete ermesiyle 
bu dosyalar adlî yargı merciine intikal ettirilmek zorunluğu hâsı" olacaktır. Bu iş ise, yargı orga
nı değişmesi itibariyle işlerin yeniden başlamasına sebebolacak ve geç tecelli edip incinen âmme 

1 vicdanının tamiri uzun zamana bağlı kalacaktır. Halbuki askerî yargının görevine devamlı olarak 
bakması neticeye daha kısa zamanda varmak için kâfi sebeptir. 

Madde 24 - 25. — Sıkıyönetim ilân edilmemiş oöısa bile, Genelkurmay Başkanlığınca lüzum 
görüldüğü takdirde görevlendirilecek Sûr komutana Sıkıyönetim Komutanının yetkilerinin veril
mesi savaş halinin özel durumu ve harekât bölgelerinin huzur ve sükununu sağlama bakımından 
lüzumlu görülmüş ve mıaddcler bu gayeyi temin edecek şekilde düzenlenmiştir. 

Madde 26. — Sıkıyönetim esas itibariyle kısa süreli bir müessese olup burada çalışacak olan
ların esas görevleriyle ilgilerinin kesilmemesi nedeni ile kendilerine 6245 sayılı Kanunun esas
larına göre yolluk ve yevmiyelerinin verilmesi öngörülmüş, ayrıca sıkıyönetim hizmetlerinin ge
rekli M'dığı hal ve zamanlarla kayıtlı olarak, geçici ve kısa süreler için subay, astsubay ve sivil 
personelin 7043 sayılı Kamuna göre iaşe edilebilmeleri konusunda sıkıyönetim komutanına yetki 
verilmesi hizmet gereklerine uygun bulunmuştur. 

Ancak, savaş halinde Silâhlı Kuvvetlerin iaşe durumunun esasen özel hükümlere bağlı olma
sından dolayı d:ı, madde başlığına «Barışta» kaydı konarak mezkûr hususların sadece barış zama
nında uygulanmaları gereği sağlanmıştır. 

Madde 27. — Sıkıyönetim hizmetlerinin idari niteliği göz önünde tutularak hizmetin yürütülme 
ve uygulanmasını ve koordineli çalışmayı sağlıyacak bir yönetmeliğin de ilgili bakanlıklarca müş
tereken çalışma sonucu çıkarılması tasarının tatbiki bakımından gerekli görülmüştür. 

Geçici madde — Askerî Ceza Kanununda yer alan ve bu tasarının 15/h maddesiyle sıkıyö
netim mahkemeleri görevine dâhil edilen bir kısım maddelerde olağanüstü hal tâbirinin kullanıldığı 
görülmüştür, örneğin Askeri Ceza Kanununun 55 ve 56 nci maddelerinde olağanüstü hal tâbiri 
bulunmaktadır. Tatbikatta tereddütleri izale ve sıkıyönetim sırasında da maddelerin aynen uygu
lanmasını temin için bu maddelerde yer alan olağanüstü halin sıkıyönetimi de kapsayacağının 
tasarıya vaiz'ı yerinde görülmüştür. 

ıSon maddeler — Yürürlükten kaldırılanı kanun1 air ve yürürlük maddelerini teşkil etmektedir. 

Millet Med&sî ('S. 'Sayım : 313) 
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Sıkıyönetim kanun tasarısı Geçici Komisyonu Raporu 

MülM Meclisi 
Sıkıyönetim kanun 4 . 5 . 1971 

tasarısı Geçici Komisyonu 
Esas No. : 1/472 
Karar No. : 2 

Yüksek Başkanlığa 
Hükümet tarafımdan hazırlatılıp Yüksek Meclise sevk edilen ve ime elenmek üzere, Genel 

Kurulum 26 . 4 . J1971 gündü 91 inci Birleşiminde kurulmasına karar verilen Geçici Kctaıisyoma 
havale buyrulani Sıikıyömeltim1 kamum tasarısı, Ko m'isyomıumuzdıa Hükümet' temsilcileri de haizır bu
lunduğu halıd'e incelenmiştir. 

Tadarımın gerekçesinde de belirtildiği gilbi, yürürlükte bulumiamı 3832 sayıL «Örfü î daire* 
Kanumu, 1940 t'ariihıkıde' kabul edilmiş olup kaynağını 1924 tarihli mülga «Teşkilâtı Ekasıitye 
Kanumumumi» 86 ncı mıaddesindem 'akmaktadır. 

Halem yürürlükte buluman 334 saJyıllı «Türlkiye Cumhuriyeti Amlayasası» temıel 'hak ve ödev
ler, Anayasal kuruluşlar bakımımdan eski «Teşkilâtı Esasiye Kanununa nazaran blirçıok yeğni
likler 'getirmiş ve geçıilci 7 nci muadelesi bâzı kanunlarım muayyen sürederle çukarulmaisımı ömigör-
müşitür. 

Tetkik konusu «Sıkıyöıneıtıim Kamunu:» Am'ayrsadia ıçıkanöimaısı iönlgörülen kanuniardaın olma-
mıakılia beraber, (haleni 'yürürlükte buiıumıam 8S3I2 »'ayılı örf i İdialre Kaımınunum günlün dlhtiyaç> 
lanma cevap vermekten uzak Ve yeni Amayasami'zıın eısa'slarımina uygun bir 'nitelikte loıllmadığın-
dan bu kamumun da /gümümı ihttilyaellanmıa Ve Anayasamın ilhtiy açlarınla uygum bir halle getiril-
mıesimiın kaçınılmıaiz bir tz<arureti 'olduğu Komisyo numuzca da kabul edilmiştir. 

Maddeler üzerinde yapıdan görüşmeler sıonumda iaşağıda airz edilen değişiklikler yapılmıştır. 
tBirimci Madde; Tasaridaki şedcllilyle aynetn kabul edilmişti) r. 
İkinci Maddemin birimci ve beşinci fıkralarında değişiklik yapılmış, diğer fıkraları aynen 

kabul edilmiştir. 
Maddemıin birimci fııkrastmda yıapılam değişik İlik tasanda «Genel Güv emdik ve Kamu Düzenli

mle ilişkimi kolluk kuvvdtllerine ait...» tarzındaki ibarenin «Genel Güvenlik ve Asayişe ilişelim 
zabıta kuvvetlerine aJit...» şeklime çevrilmekten ibarettir. Sıkıyönetim1 Komutamı cimrine verill-
ımıeisi istenen kuvvetler, Polis ve Jamldarhıadan müteşekkil zabıta kuvvetleri olduğu Hükümetçe 
de Komisyonumuzda açıkça ifade edildiğıindetı bu ueğişiklik lüzumlu görülmüş ve tasarının 
diğer maddelerimde mevcut «Kolduk Kuvvetleri» tâbiri de «Zabıta Kuvvetleri» olarak değiş
tirilmiştir, 

(Beşinci fıkrada yapıüan değişiklik ise; fıkradaki «Bu takdirde müdür seviyesindeki personel 
müşavir olanak ıgiörevlerinle devam ederler» cümlesi «Ibu takdirde müdür seviyesitodeıkli personel, 
Sıkıyönetim komutanı emrinde ımlüşavir oliarak görevlerime devam «derler.» şekline ilfrağ edilerek 
fıkranın daJha idıtıilyaaa uygun ve seyyal bir 'hale getirilmesi düşümuimüştür. 

Üıçıümcü maddemfiin Ib, ıc, d, e, f, g bıemdlleri ile son fıkrası değişiklikle ve ıdiğer foemdierti aynen 
kalbuıl 'ediillmdşıtir. 

,(lb) Ibıendinde yapıdlam değişiklik, «yayımları» kelimesinin «yayılmllafrai», ^«haberleşmeyi sansür ıal-
tına alimıak» ibaresinin «ihaberlteşmeye sansür koy mıaık» şeklime 'getirilmesinden; 

(ıe) (bendimde yapıillam değişiklik, «sansür koy durtmıak» ibaresinin '««sansür Ikoymiak» şeklime ifra
ğı ve (bendin siomumıa «Sıkıyönetim Komutanlığım cıa basılmıası veya neşri yasıajklamıan kitap, dergi, 
gazete, broşür, lafiş 'gilbi bilcümle matbu evrakı basan matbaaları kapattmiaik», cümlesinin Gayesin
den, 

M-iIot Meel&a (S. (Sayışa : 313) 
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(d) bendimde yapılan değişiklik; (hülkme aıçıklılk vermek içim fbuı (bend yerin© yenliden ıtıamızilm. 
edilip kamisyonuımuızaa kalbul edilen (bir (metnin konulmasından, 

(e) bendinde yapılan değişiklik; 'metine açıklık vermek ve uygulamada doğacak tereddütleri or
tadan kaldırmak içim lüzumlu görülen yerlere «ve», «veya», «veyahut» ıkeMmelıerlin&n ilâvesin^ 
den, 

(f) bendinde yapılan değişiklik «askıda bırakmalk» tâbiri yerine «durdurmak» tâ/biırd'ruiin 'konul
ması metindeki «süresiz» kelimesinin çıkıarrlmaısı ve ikinci fıkradaki «kamu 'hizmetleriniin ve eko
nomik faaliyetlerim işleyiş ve düzenime enıgel olacağı uım<ulan hallerde» ibaresinin çıtoarıJİmaısHidan, 

(g) (bendinde yapılan değişiklik; (bendin sonuna «yeni dernek kuruluşlarını izine (bağlamak» 
ibaresinin 'eklenmesinden, 

ıSon fıikrada yapılan değişiklik; fıkramın sıonıuna «yasama dokumıuJİMaJzllğıına ilişkin Anıayasaa 
hükümleri salklıdi'r» ibaresinin ilâvesinden; 

ibarettir. 
(Bunun dıişında «j» bendindeki «aılmıa» (kelime sd «'almak» şeklinde düzeltilmiştir. 
Dördüncü ımadde; tasarıdaki şeıkliyle laynen (k albul 'edilmiştir. 
Beşinci madde; tasarıdaki şekilliyle 'aynen kabul edilmiştir. 
Altıncı madde; değiştirilerek toalbuıl ©diimiştlir. 
Yapılan değişiklik son cümleyi daha açık bir hâle getirme düşüncesinden doğmuştur. 
Yedinci maddede; «ahvalde» kelimesi «hallerde» olarak değiştirilmiştir. 
Sekizinci madde, tasarının tümünde terim birliğini sağlamak düşüncesiyle «gayelerine» keli

mesi «amaçlarına» olarak «hazırlanan» kelimesi «hazırlanır» olarak değiştirilmek suretiyle kabul 
edilmiştir. 

Dokuzuncu ve onuncu maddeler; tasarıdaki şekliyle aynen kabul edilmiştir. 
Onbirinci maddenin «ancak» la başlıyan üçüncü fıkrasına «olarak» kelimesi ilâve edilmek sure

tiyle kabul edilmiştir. 
Onikinci madde; tasarıdaki şekliyle aynen kabul edilmiştir. 
Onüçüncü maddede; Sıkıyönetim mahkemesinde görülmesi öngörülen dâvalarda Sıkıyönetim 

Komutanlığına 15 nci 'maddede kabul edilmiş yetkiye paralel bir yetki ve takdir hakkı tanınması 
uygun görüldüğünden tasarıdaki metin değiştirilmek suretiyle yeni bir metin kabul edilmiştir. 

öndördüncü madde; maddeye açıklık vermek ve uygulamada doğacak tereddütleri ortadan 
kaldırmak için birinci fıkra değiştirilerek, diğer fıkralar tasarıdaki şekliyle aynen kabul edilmiş
tir. Yapılan değişikliğe göre Sıkıyönetim emrine giren personeli hizmet ve görevleriyle ilgili ol
mıyan suçlarından dolayı, bu suçlar, ancak, Sıkıyönetim hizmet ve görevlerinin yapılması sıra
sında işlenmiş ise Sıkıyönetim mahkemelerince görülebilecektir. 

Onbeşinci maddenin a, b, c, d, e, g, h, i, k, bendleri aynen f, j , bendleriyle 2, 3 ve 4 ncü fıkralar 
değiştirilerek kabul edilmiş ve ayrıca maddeye (1) bendi ilâve edilmiştir. 

Maddenin birinci fıkrasındaki «eylemleri» kelimesi «suçları» olarak, f bendindeki «kanuna kar
şı koyma suçları» ibaresi «Kanunda yazılı suçlar» olarak, j bendi «takibi şikâyete bağlı olmıyan 
veya şahsi dâva yoluyla takibi gerekli bulunmıyan...» olarak, ikinci fıkrası, «yukarda yazılı suç
lara el koyan yetkili merciler...» ve «suç evrakı» tâbiri «evrakı» olarak, üçüncü fıkrası, bu fıkra
daki bir aylık süre 15 güne indirilmek, dördüncü fıkradaki, «uluslararası» deyimi «milletlerarası» 
şeklinde değiştirilerek kabul edilmiştir. Bundan başka maddeye (1) bendi ilâve edilerek, siyasi 
partiler dışındaki dernek, sendika ve meslekî kuruluşların kapatılması ile ilgili dâvaların Sıkıyö
netim Askerî mahkemelerinde görülmesi kabul edilmiştir. 

16 nci maddenin birinci fıkrasındaki «... Bir aydan az olmamak üzere hapis cezası ile cezalan
dırılır.» ibaresi «... Bir aydan altı aya kadar hapis cezası ile cezalandırılır.» şeklimde değiştiril
miş ikinci fıkrası; hükme açıklık getirmek ve uygulamadaki tereddütleri önlemek anıaciyle ye
niden tanzim edilmiş ve bu fiillerin basın organlarınca işlenmesi halinde cezanın artırılmasını ön
gören bir fıkra ilâve edilmiştir. 

Miület MeclliM (İS. Sayısı : 313) 
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17 nci madde; değiştirilerek kabul edilmiş tid*. Yapılan değişiklik maddenin matlabınm «para 
cezasına çevirme» olarak değiştirilmesinden ve maddenin ifadesine açıklık vermekten ibarettiir. 

18 nci madde; «... Başvurmaya ve yerine getirmeye» şeklinde maddeye açıklık verici bir tarz
da değiştirilerek kabul edilmiştir. 

19 ncu madde; tasarıya «nun» ibaresi eklenmek suretiyle tadiien kabul edilmiştir. 
20 nci maddenin matlabı «Askerî Yargıtayca incelemede öncelik» olarak değiştirilmiş madde 

metni tasarıdaki şekliyle aynen kabul edilmiştir. 
21 nci maddenin (d) bendine, C. Savcıları ve yardımcıları ilbaresinli takiben «ve bu sınıftan 

sayılanlar» ilâve edilmek suretiyle tasarı metni bu değişiklikle kabul edilmiştir. 
22 nci ve 23 ncü maddeler tasarıdaki şekliyle aynen, kabul edilmiştir. Şu kadar ki, 23 ncü 

maddedeki «devresindeki» ibaresi «'bölgesindeki!» şeklinde değiştirilmiştir. 
24 ncü maddede «dördüncü bölüm» başlığı «Genel olarak savaş hali» ve maddenin matlabı «Sa

vaş halinde bâzı bölgelerde alınacak tedbirler» olarak deriştirilmiş ve madde metni' ta-sarıdakıi şek
liyle aynen kabul edilmiştir. 

25 nci maddedeki «eylemler» tâbiri «suçlar» olarak değiştirilmek suretiyle tasarı metni aynen 
kabul edilmiştir. 

26 nci maddede «4796» rakamı «4786» olarak değiştirilmek suretiyle tasarı metımi! aynen kabul 
edilmiştir. 

27 nci madde, tasarıdan çıkarılmıştır. 
Geçici madde, aynen kabul edilmiştir. 
28 nci madde, 27 nci madde olarak, 
29 ncu madde, 28 noi madde olarak, 
30 ncu madde, 29 ncu madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
Genel Kurulun tasvibine öncelik ve ivedililde arz edilmek üzere iş'bu rapor Yüksek Başkanlığa 

saygı ile sunulur. 

Başkan 
Zonguldak 

Kevni Nedimoğlu 

Kars 
/ . Hakkı Alaca 

Ankara 
Turgut Toker 

Sözcü 
Eskişehir 

Şevket Asbuzoğlu 

Giresun 
Hidayet İpek 

Kırkliareli 
Söz hakkım mahfuz 

Mehmet Atagün 

Denizli 
Fuat Avcı 

Kâtip 
Ankara 

Söz hakkım mahfuzdur. 
Cengizhan Yorulmaz 

Manas 
Zekeriya Kür şad 

Iç'el 
Söz hakkım, saklıdır 

Turhan Özgüner 

Konya 
İrfan Baran 

Kütahya 
Fuat Aztmioğlu 

İmzada bulunamadı 
Adana 

Elmiır H Postacı 
İmzada bulunamadı 

Konyia 
Söz hakkımı mahfuzdur 

M. Kubilay İmer 

Ankara 
Emin Paksüt 

Millet Meolıilsü (S. ıSayım : 313) 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Sıkıyönetim kanun tasarısı 

BİRİNCİ BÖLÜM 

GENEL ESASLAR 

Sıkıyönetim ilânı : 

MADDE 1. — Türkiye Cumhuriyeti Anaya
sasının 124 ncü maddesi gereğince verilmiş olan 
Sıkıyönetim ilân karan ve Sıkıyönetimin böl
ge ve süresi üzerinde yapılacak değişiklikler, 
İçişleri Bakanlığınca uygun görülecek araçlar
la ilân olunur. 

Sıkıyönetimin yürütülmesi : 

MADDE 2. — Sıkıyönetim altına alınan yer
lerde genel güvenlik ve kamu düzenine ilişkin 
kolluk kuvvetlerine ait görev ve yetkiler Sıkı
yönetim Komutanlığına geçer. Kolluk kuvvetle
ri bütün teşkilâtı ile Sıkıyönetim Komutanının 
emrine girer. 

Sıkıyönetim bölgesindeki kolluk kuvvetleri; 
Sıkıyönetim hizmetlerinin yapılmasından dola
yı Sıkıyönetim Komutanlığına, bu hizmetler dı
şında kalan hizmetlerin yürütülmesinden dola
yı da adli ve idari makamlara karşı sorumlu
dur. 

•Millî istihbarat Teşkilâtı Sıkıyönetim Ko
mutanlığı ile işbirliği yapar. 

Sıkıyönetim Komutanlığı, bu kanunla ken
disine verilen görev ve yetkileri, o yerin kolluk 
kuvvetleri ve tefrik edilecek askerî birlikler ile 
yürütür. Barışta ve zorunlu hallerde Sıkıyöne
tim Komutanı o yer veya o yere en yakın gar
nizon komutanlarından yeteri kadar birliğin 
emrine verilmesini istiyebilir. Bu istek derhal 
yerine getirilir. 

Sıkıyönetim Komutanı, bölgesi içinde gerek 
kolluk kuvvetlerinin ve gerekse askerî perso
nelin görev yerlerini değiştirebilir. Hizmet ge
reklerini dikkate alarak kolluk kuvvetlerinde 
askerî personel kullanılabilir. Bu takdirde mü
dür seviyesindeki personel müşavir olarak gö
revlerine devam ederler. 

Hizmetlerin yürütülmesiyle ilgili istemler, o 
bölgedeki Devlet kurum ve organlarınca yerine 
getirilir. 

•MüEert Mecûfflafi 

MİLLET AlECLtSİ GEÇİCİ KOMİSYONU 
LDEĞ1ŞTİE4Şİ 

Sıkıyönetim kanun tasarısı 

BİRİNCİ BÖLÜM 

GENEL ESASLAR 

Sıkıyönetim ilânı: 

MADDE 1. — Tasarının 1 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

Sıkıyönetimin yürütülmesi : 

MADDE 2. — Sıkıyönetim altına alınan yer
lerde genel güvenlik ve asayişe ilişkin zabıta 
kuvvetlerine ait görev ve yetkiler Sıkıyönetim 
Komutanlığına geçer. Zabıta kuvvetleri bütün 
teşkilâtı ile Sıkıyönetim Komutanının emrine 
girer. 

Sıkıyönetim bölgesindeki zabıta kuvvetleri; 
Sıkıyönetim hizmetlerinin yapılmasından dolayı 
Sıkıyönetim Komutanlığına, bu hizmetler dı
şında kalan hizmetlerin yürütülmesinden dolayı 
da adlî ve idari makamlara karşı sorumludur. 

Millî istihbarat Teşkilâtı Sıkıyönetim Komu
tanlığı ile işbirliği yapar. 

Sıkıyönetim Komutanlığı, bu kanunla kendi
sine verilen görev ve yetkileri o yerin zabıta 
kuvvetleri ve tefrik edilecek askerî birlikler ile 
yürütür. Barışta ve zorunlu hallerde Sıkıyöne
tim Komutanı o yer veya o yere en yakın Gar
nizon Komutanlarından yeteri kadar birliğin 
emrine verilmesini istiyebilir. Bu istek derhal 
yerine getirilir. 

Sıkıyönetim Komutanı, bölgesi içinde gerek 
zabıta kuvvetlerimin ve gerekse askerî persone
lin görev yerlerini değiştinebilir. Hizmet gerek
lerini dikkate alarak zabıta kuvvetlerinde as
kerî personel kullanılabilir. Bu takdirde müdür 
seviyesindeki personel Sıkıyönetim Komutanı 
emrinde müşavir olarak görevlerine devam 
ederler. 

Hizmetlerin yürütülmesi ile ilgili totemler, 
o bölgedeki Devlet kurum ve organlarınca ye
rine getirilir. 

(S. Sayısı : 313) 
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(Hüküm©tin teklifi) 

Sıkıyönetim Komutanlığı emrine atanan 
veya görev alan bilcümle personelin, Sıkıyö
netim süresince Sıkıyönetim Komutanının izni 
olmadıkça, istifa veya emeklilik işlemleri yü
rütülmez veya başka bir göreve atanması ya
pılamaz. 

Görev ve yetki : 

MADDE 3. — Sıkıyönetim Komutanı, Sı
kıyönetim bölgesinde genel güvenlik ve kamu 
düzeninin gerektirdiği hallerde aşağıda yazılı 
olağanüstü tedbirleri almaya yetkilidir. 

a) Konutları ve her türlü dernek, siyasi 
parti, sendika, kulüp gibi teşekküllere ait bi
naları, işyerleriyle özel ve tüzel kişilikleri haiz 
'(özerk müesseseler dâhil) müesseseler ve bun
lara ait müştemilât ve her türlü kapalı ve açık 
yerleri, mektup, telgraf ve sair mersuleleri ve 
kişilerin üzerlerini her hangi bir müracaat ta
lep ve karara lüzum olmaksızın aramak ve bun
lardan sübut vasıtaları olan yahut zor alıma 
tabi bulunan eşyayı zaptetmek, 

b) Türkiye Radyo - Televizyon Kurumu
nun yayınları dâhil olmak üzere telefon, telsiz, 
radyo, televizyon gibi her çeşit araçlarla yapı
lan yaym ve haberleşmeyi sansür altına almak, 
kayıtlamak veya durdurmak ve hizmetin gerek
tirdiği ahvalde bunlardan öncelikle faydalan
mak; 

c) Söz, yazı, resim, filim ve sesle yapılan 
her türlü yayım, haberleşme, mektup, telgraf 
ve sair mersuleleri kontrol etmek; gazete, der
gi, kitap ve diğer yayınların basım ve yayımı
nı kayıtlamak ve bunlar üzerine sansür koydur
mak veya Sıkıyönetim bölgesine sokulmasını 
yasaklamak; 

d) Sıkıyönetim bölgesi içinde bulunmaları 
sakıncalı görülen kamu düzeni, Devlet kuvvet
leri, Mşi hürriyeti, kamu selâmeti aleyhine iş
lenen cürümlerle, adam öldürmek veya kişilere 
karşı müessir fiilde bulunmak suçlarından hü
kümlülüğü bulunanları, genel emniyet gözeti
mi altında tutulanları, bu bölgede belirli bir 
ikametgâhı olmıyanlan ve diğer şüpheli görü
len kişileri Sıkıyönetim bölgesi dışına çıkarmak 
veya bu bölge içinde belirli yerlere girmesini 
veya yerleşmesini yasaklamak; 

(Geçici Kolmisycmuıı değilşıtiriişıi) 

Sıkıyönetim Komutanlığı emrine atanan 
veya görev alan bilcümle personellin, Sıkıyöne
tim süresince Sıkıyönetim Komutanının, izni ol
madıkça, istifa veya emeklilik işlemleri yürü
tülemez, veya başka bir göreve atanması ya
pılamaz. 

Görev ve yetki : 

MADDE 3. — Sıkıyönetim Komutanı, Sı
kıyönetim bölgesinde genel güvenlik ve kamu 
düzecinin gerektirdiği hallerde aşağıda yazılı 
olağanüstü tecKbirleri almaya yetkilidir. 

a) Konutları ve her türlü dernek, siyasi 
parti, sendika, kulüp gibi teşekküllere ait bina
ları, işyerleri ile özel ve tüzel kişilikleri haiz 
(özerk müesseseler dâhil) müesseseler ve bun
lara ait müştemilât ve her türlü kapalı ve açık 
yerleri, mektup, telgraf vesair mersuleleri ve 
kişilerin üzerlerini her hangi bir müracaat ta
lep ve karar lüzum olmaksızın aramak ve bun
lardan sübût vasıtaları olan yahut zor alıma 
taibi bulunan eşyayı zaptetmek, 

b) Türkiye Radyo - Televizyon Kurumunun 
yayımlan ıdâhil olmak üzere telefon, telsiz, rad
yo, televizyon gibi her çeşit araçlarla yapılan 
yayım ve haberleşmeye sanlsür koymak, kayıt
lamak veya durdurmak ve hizmetin gerektirdiği 
ahvalde bunlardan öncelikle faydalanmak, 

c) Söz, yazı, resim, filim ve sesle yapılan 
her türlü yayım haberleşme, mektup, telgraf 
ve sair mersuleleri kontrol etmek, gazete, dergi, 
kitap ve diğer yayımların basım ve yayımını 
kayıtlamak ve bunlar üzerine sansür koymak 
veya Sıkıyönetim bölgesine sokulmasını yasak
lamak; Sıkı Yönetim Komutanlığınca basılma
sı veya neşri yasaklanan kitap, dergi, gazete, 
broşür, afiş gibi bilcümle maltbu evrakı basan 
matbaaları kapatmak. 

d) Kamu düzeni, Devlet kuvvetleri kişi 
hürriyeti, kamu selâmeti aleyhine işlenen cü
rümlerle adam öMürimek veya kişilere karşı 
müessir fiilde bulunmak suçlarından hükümlü
lüğü bulunanlardan veya genel emniyet göze
timi altında olanlardan yahut Sıkı Yönetim 
Bölgesinde belirli bir ikametgâhı olmıyanlar-
dan veya diğer şüpheli olan kişilerden Sıkı Yö
netim Bölgesi içinde bulunmaları sakıncalı gö-

MIEat MedliM! (S. Sayışa : 313) 



(Hükümetin teklifi) 

e) Her türlü silâhlar, cephaneler, bomba
lan, tahrip maddeleri, patlayıcı maddeler, rad
yoaktif maddeler ve gazların ve benzeri madde
lerin bulundurulmasını, hazırlanmasını, yapıl
masını veya naklini yasaklamak ve bunlar ile 
bunların hazırlanma ve yapılmasına yarıyan 
eşya, alet ve araçların teslimi için emirler ver
mek, arayıp toplamak; 

f) Grev, lokavt yetkilerinin kullanılmasını 
süreli veya süresiz olarak askıda bırakmak veya 
izne bağlamak; 

Kamu hizmetlerinin veya ekonomik faaliyet
lerin işleyiş ve düzenine engel olacağı umulan 
hallerde, işgal, fiilî durum ve boykot gibi ha
reketleri yasaklamak, önlemek veya önleyici 
tedbirleri almak; 

g) Kapalı veya açık yerlerde her türlü top
lantıları veya gösteri yürüyüşlerini yasakla
mak, her türlü dernek ve teşekküllerin çalışma
larını durdurmak veya bunları izne bağlamak; 

h) Zaruri ihtiyaç maddelerini yapan, üre
ten, depohyan, nakleden ve satan ticari ve sınai 
müesseseleri lüzumu halinde kontrol etmek ve 
ihtiyaçların gerektirdiği tedbirleri almak; 

i) Gazino, kahvehane, birahane, meyhane, 
tiyatro, sinema, bar, diskotek, taverna, dansing 
ve emsali gibi eğlence yerleri ile kulüp ve sair 
oyun salonlarını kontrol etmek, kapatmak veya 
bunların açılma ve kapanma zamanlarını tâyin 
etmek ve sınırlamak; 

j) Kara, Deniz ve Hava trafik düzenine 
ilişkin tedbirleri alma güvenlik amaciyle ulaş
tırma araçlarının bölgeye giriş ve çıkışlarını 
kayıtlamak veya yasaklamak; 

k) Sıkıyönetim bölgesine girmek ve bu böl
geden çıkmak istdyenler hakkında kayıitlar koy
mak; 

1) Sokağa çıkmayı kayıtlamak ve yasakla
mak ve gerektiğinde sivil savunma tedbirlerinin 
tümünü veya bir kısanını aldırmak; 

m) Lüzum halinde Sıkıyönetim bölgesin
deki hazine, özel idare ve belediyelere ait bina, 
araç ve personelden yararlanmak; 

n) Bakanlar Kurulunun Sıkıyönetimle il
gili kararlarını yürütmek; 

Bu madde de sayılan görev ve yetkilerin 
kullanılması sırasında Milletlerarası hukukun 

Milet Mrfsii 

ıa — 
('Greıçici Koimisıyotııııtı değiiştimi'şii) 

rülenleri Sıkı Yönetim Bölgesi dışına çıkarmak 
veya bu bölge içinde belirli yerlere girmesini 
veya yerleşmesini yasaklamak; 

e) Her türlü silâhlar, cephaneler, bomba
lar, tahrip maddeleri, patlayıcı maddeler, rad
yo aktif maddeler veya gazların yahut benzeri 
maddelerim bulundurulmasını hazırlanmasını 
yapılmasını veya naklini yasaklamak ve bun
lar ile bunların hazırlanmasına veya yapılması
na yarayan eşya, alet veya araçların teslimi için 
emirler vermek, arayıp toplamak; 

f) Grev, Lokavt yetkilerinin kullanılma
sını süreli olarak durdurmak veya izne bağla
mak; 

İşgal, fiilî durum, boykot ve iş yavaşlatıl
ması gibi hareketleri yasaklamak, önlemek ve
ya önleyici tedbirleri almak; 

g) Kapalı veya açık yerlerde her türlü top
lantıları veya gösteri yürüyüşlerini yasakla
mak, her türlü dernek ve teşekküllerin çalış
malarını durdurmak veya bunları izne bağla
mak, yeni dernek kuruluşlarını izne bağlamak; 

h) Zaruri ihtiyaç maddelerini yapın, üre
ten, depolıyan, nakleden ve satan ticari ve sı
nai müesseseleri lüzumu halinde kontrol et
mek ve ihtiyaçların gerektirdiği tedbirleri al
mak; 

i) Gazino, kahvehane, birahane, meyhane, 
tiyatro, sinema, bar, diskotek, taverna, dansink 
ve emsali gibi eğlence yerleri ile kulüp ve sair 
oyun salonlarını kontrol etmek, kapatmak veya 
bunların açılma ve kapanma zamanlarını tâyin 
etmek ve sınırlamak; 

j) Kara, demiz ve hava trafik düzenine iliş
kin tedbirleri almak, güvenlik amaciyle ulaş
tırma aracılarının Ibölgeye giriş ve çıkışlarını 
kayıtlamak veya yasaklamak; 

k) ıSıkıyötnıdtim bölgesine girmek ve bu böl
geden çıkmak istiyenler hakkında kayştlar koy
mak; 

1) iSokağa çıkmayı kayıtlamak ve yasakla
mak ve gerektiğinde sivM savunma tedbirleri
nin tümünü veya bir kısmını aldırmak; 

m) Lüzumu halinde Sıkıyönetimi bölgesin
deki Hazine, özel idare ve belediyelere adlt bi
na, araç ve personelden yararlanmak; 

n) Bakanlar Kurulunun Sıkıyönetimle il
gili kararlarını yürütmek. 

(IS. 'Sayım : 313) 
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(Hükümetin teklifi) 

diplomatik temsilcilikler ve mensuplarına ta
nıdığı ayrıcalık ve dokunulmazlıklar saklıdır. 

Silah kullanma yetkisi : 
(MADDE 4. — Sıkıyönetim Komutanlığı 

temrinde görevli asker ile polis ve jandarma, 
kendilerine verilen görevlerin yerine getiril-
ınıesi sırasında, Türk Silâhlı Kuvvetleri iç Hiz
met Kanun ve yönetmeliği, Polis Vazife ve Sa
lâhiyet Kanunu, Jandarma teşkilat ve vazife 
nizamnamesinde silâh (kullanmayı icaJbettiren 
hal ve şartlardan her hangi ibirinin tahakkuku 
halinde silâh kullanma yetkisine haizdirler. 

Silâh kullanmayı gerektiren hallerde mün
ferit hizmet görenler kendi haslarına, topluca 
hizmet görenler olay yerinde ^başlarında bulu-
ııan âmirin emriyle silâhlarını kullanırlar. 

İKİNCİ BÖLÜM 

ORGANLAR 

Komutan ve yardımcıları : 

MADDE 5. — Sıkıyönetimin ilân edildiği 
bölgede, bu kanun hükümlerini uygulamak üze
re en az Kolordu veya eşidi kıta komutanlığı 
görevini yapamış veya yapmakta olan bir ko
mutan, Genelkurmay Başkanının teklifi üzerine 
Millî Savunma Bakanının inhası, Başjbakan'm 
imzalıyacağı ve Cumhurbaşkanının onaylıya-
cağı bir kararname ile Sıkıyönetim Komutanı 
olarak atanır, 

Sıkıyönetimi Komutanına, (sıkıyönetimin 
ilân edildiği bölge ve ilânı gerektiren olayın 
genişliği dikkate alınarak yeteri kadar komu
tan yardımcısı, yukardaki fıkrada (belirtilen 
usule göre atanır atanma kararında Sıkıyönetim 
Komutanının ve komutan yardımcılarının eski 
görevleriyle ilişlkilerinin kesilip kesilımiyeceği 
ıh evirtilir. 

Sıkıyönetim Komutanı, hizmet gereklerini 
dikkate alarak, kendine ait yetkilerin tama
mını veya bir kısmını yardımcılarına devrede
bilir. 

MİM Meclisti 

(Geçici KotaaiısyoBiun değüştiftıişi) 

Bu maddede sayılan görev ve yetkilerin 
kullanılması sırasında mdlkMerarası hukukun 
diplomatik temsilcilikleri ve mensuplarına ta
nıdığı ayrıcalık ve dofaınııİTrıazlıklar ile yasa
ma dokunulmazlığına ilişkin Anayasa hüküm
leri saklıdır. 

Silâh kullanma yetkisi : 

MADDE 4. — Tasarının 4 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

«KİNCİ BÖLÜM 

ORGANLAR 

Komutan ve yardımcıları : 

MADDE 5. — Tasarının 5 ncd maddesi ay
nen kabul edilnıiştir. 

(S. Sayışa : 313) 
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(Hükümetlin teklifi) ı 

Çeşitli bölgelerde veya bütün yurtta Sıkı
yönetim ilân edilmesi halinde, Sıkıyönetim Ko
mutanlıkları arasındaki işbirliği ve koordinas
yon Başbakanlıkça ©ağlanır. 

Sıkıyönetim Komutanının sorumluluğu : 

MADDE 6. — Sıkıyönetim Komutanı bu 
kanunla kendisine verilen görev ve yetkiler
den dolayı Başbakana karşı sorumludur. As
kerî hizmetlerin yürütülmesinden dolayı bağlı
lığında genel hükümler uygulanır. 

Sıkıyönetim Komutanına vekâlet : I 

MADDE 7. — "Sıkıyönetim Komutanının, 
sıkıyönetim bölgesinden uzaklaşmaısı veya 
hizmet edemiyecek derecede mazeretinin vuku-
balraıası halinde, kendisine kimin vekâlet ede
ceği Genelkurmay Başkanlığınca testoit olunur. 
Ancak bu vekâletin 15 «günden fazla uzamasını 
gerektiren ahvalde en kısa zamanda yeni bir 
atama yapılır. 

Karargâh : 

MADDE 8. — Sıkıyönetimin ilânı ile bera
ber, sıkıyönetimin maksat ve gayelerine uy
gun olarak, sıkıyönetim komutanlığı karargâhı 
kurulur. Sıkıyönetim Komutanlığı kadroları, 
Genelkurmay (Başkanlığınca önceden hazırla
nan. Bu kadrolara göre lüzumu kadar subay, 
astsubay, sivil personel usulüne göre atanır. 

Atanan personel, atanma emrinin kendileri
ne tebliğini takilbeden 24 saat içerisinde hare
ket ile yol süresi »onunda yeni görevlerine 
katılma 'zorundadır. 

Birlikler : 

MADDE 9. — Sıkıyönetim hizmetlerinin 
yürütülmesi amaciyle lüzumu kadar askeri 
(birlik Genelkurmay Başkanlığınca Sıkıyönetim 
Komutanı «mrine verilir. 

Adlî müşavirlikler : I 

MADDE 10. — Sıkıyönetim Komutanlığı 
refakatindeki Adlî Müşavir ve yardımcıları, 
özîel kanunlardaki görevlerinden ayrı olarak 
Sıkıyönetim Komutanlığının hukuk müşavirli
ği görevlerini de ifa ederler. | 

M l â t Medl&i 

(Geçici Kotaisıyoınun değiışıtiiiır̂ ıi) 

Sıkıyönetim Komutanının sorumluluğu : 

MADDE 6. — iSıkıyöiuetim Komutanı bu ka
nunla kendisine verilen görev ve yeltMlerden 
(dolayı Başfbakana karşı sorumludur; askerî 
hizmiettoin yürütülmesinden dofeyı bağlı bu
lunduğu genel hükümler uygulanır. 

Sıkıyönetim Komutanına vekâlet : 

MADDE 7. — Sıkıyönetim Komutanının, 
Sıkıyönetim bölgesinden uzaklaşması veya hiz
met edemiyecek derecede mazeretinin vukubul-
ması halinde, kendisine kimin vekâlet edeceği 
Genelkurmay Başkanlığınca tesbit olunur. An
cak, bu vekâletin onbeş günden fazla uzamasını 
gerektiren hallerde en kısa zamanda yeni bir 
atama yapılır. 

Karargâh : 

MADDE 8. — Sıkıyönetim ilânı ile beraber, 
Sıkıyönetim maksat ve amaçlarına uygun ola
rak, Sıkıyönetim Komutanlığı karargâhı kuru
lur. Sıkıyönetim Komutanlığı kadroları, Genel
kurmay Başkanlığınca önceden hazırlanır. Bu 
kadrolara göre lüzumlu kadar subay, astsubay, 
sivil personel usulüne göre atanır. 

Atanan personel, atanma emrinin kendileri
ne tebliğini takibeden yirmidört saat içerisin
de hareket ile yol süresi sonunda yeni görev
lerine katılma zorundadır. 

Birlikler : 

MADDE 9. — Tasarının 9 ncu maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

Adli müşavirlikler : 

MADDE 10 — Tasarının 10 ncu maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

(S. Suym : 313) 



(Hükümetin teklifi) 

Askeri mahkemeler : 

MADDE 11. — Sıkıyönetim bölgelerimde, 
25 Ekim 1963 gün ve 353 sayılı Kanuna göre 
Millî 'Savunma Bakanlığınca lüzum görülen 
yerlerde yeteri kadar askeri mahkeme 'kurulur. 
Bunlar 'bulundukları yerin 'Sıkıyönetim Askerî 
Mahkemesi alarak adlandırılır ve birden fazla, 
olması halinde numaralandırılırlar. 

Bu mahkemelere, Genelkurmay Başkanlığı 
Adlî Müşaviri, Millî Savunma Bakanlığı Askerî 
Adalet Üsleri Başkanı ve Millî Savunma Ba
kanlığı Askeri Adalet Teftiş Kurulu Başkanın
dan müteşekkil kurulca seçilen yeteri kadar 
Adlî Müşavir, askerî hâkim ve askerî savcı ile 
bunların yardımcıları usulüne göre atanır. 

Askerî hakim ve savcılar hakkında 26.10.1963 
gün ve 357 sayılı Kanunun 16 ncı maddesi hük
mü saklıdır. Ancak aralıksız bdr aydan fazla 
görevlerine engel olacak özürlerinin tahakkuku 
halinde bu teminattan faydalanamazlar. 

Sıkıyönetim askerî mahkemelerine yeteri ka
dar subay üye Genelkurmay Başkanının teklifi 
üzerine askerî hâkim subayların tâyini usulüne 
göre atanır. 

Savaş halinde, Genelkurmay Başkanlığının 
lüzum göstermesi üzerine Sıkıyönetim veya ha
rekât bölgeleri içindeki askerî mahkemeler Sı
kıyönetim askerî mahkemesi görevini de yapar
lar. Bu takdirde askerî mahkemelerin yetki sa
haları ile birden ziyade askerî mahkeme bulu
nan yerlerde bunlardan hangilerinin Sıkıyöne
tim Komutanlığı askerî mahkemesi görevini ya
pacağı hususu Millî Savunma Bakanlığınca tâ
yin ve tesbit edilir. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

SIKIYÖNETİM MAHKEMESİ 

Sıkıyönetim mahkemeleri kuruluncaya kadar 
yapılacak işler : 

MADDE 12. — Sıkıyönetim Komutanı nez-
dindeki askerî mahkemeler göreve başlayıncaya 
kadar, suçun işlendiği yerlerde bulunan askerî 
savcılar ve bunlar yoksa Cumhuriyet savcıları 
Sıkıyönetim Askerî Mahkemesi savcılarının gö
revlerini yaparlar. 

Millet MeölaJsii 

(Goçici Koımisyo/nun değiştiıüşıi) 

Askerî mahkemeler : 

MADDE 11. — Sıkıyönetim bölgelerinde, 
25 Ekim 1963 gün ve 353 sayılı Kanuna göre 
Millî Savunma Bakanlığınca lüzum görülen yer
lerde yeteri kadar askerî mahkeme kurulur. 
Bunlar bulundukları yerin Sıkıyönetim askerî 
mahkemesi olarak adlandırılır ve birden fazla 
olması halinde numaralandırılırlar. 

Bu mahkemelerde, Genelkurmay Başkanlığı 
Adli Müşaviri, Millî Savunma Bakanlığı Askerî 
Adalet İşleri Başkanı ve Millî Savunma Bakan
lığı Askerî Adalet Teftiş Kurulu Başkanın
dan müteşekkil Kurulca seçilen yeteri kadar 
adlî müşavir, askerî hâkim ve askerî savcı ile 
bunların yardımcıları usulüne göre atanır. 

Askerî Hâkim ve Savcılar hakkında 
26.10.1963 güu ve 357 sayılı Kanunun 16 ncı 
maddesi hükmü saklıdır. Ancak aralıksız olarak 
bir aydan fazla görevlerine engel olacak özür
lerinin tahakkuku halinde bu teminattan fayda
lanamazlar. 

Sıkıyönetim Askerî Mahkemelerine yeteri 
kadar subay, subay üye Genelkurmay Başkanı
nın teklifi iLserine a:'cerî hâkim subayların tâ
yini usulüne göre atam:?. 

Savaş halinde Genelkurmay Başkanlığının 
lüzum göstermesi üzerine Sıkıyönetim veya ha
rekât bölgeleri içindeki askerî mahkemeler Sı
kıyönetim Askerî Mahkemesi görevini de yapar
lar. Bu takdirde askerî mahkemelerin yetki 
sahaları ile birden ziyade askerî mahkeme bu
lunan yerlerde bunlardan hangilerinin Sıkıyö
netim Komutanlığı Askerî Mahkemesi görevini 
yapacağı hususu Millî Savunma Bakanlığınca 
tâyin ve tesbit edilir. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

SIKIYÖNETİM MAHKEMESİ 

Sıkıyönetim, Mahkemeleri kuruluncaya kadar 
yapılacak işler : 

MADDE 12. — Tasarının 12 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

(S. 'Sayışa : 313) 
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Sıkıyönetim ilânını gerektiren hallere bağlı 
eylemler : 

MADDE 13. — Sıkıyönetim ilânına sebebo-
lan eylemleri veya Sıkıyönetim askerî mahke
melerinin bakmakta olduğu suçlara bağlı suçla
rı işliyenler, bu suçları Sıkıyönetim bölgesi dı
şında veya Sıkıyönetimin ilânından önce işle
miş olsalar dahi, Sıkıyönetim askerî mahkeme
lerinde yargılanırlar. 

Sıkıyönetim personelinin suçlarında görev : 

MADDE 14. — Sıkıyönetim Komutanlığı em
rine giren personelin, Sıkıyönetim hizmet ve gö
revleriyle ilgili olarak veya hizmet sırasında iş
ledikleri suçlara ait dâvalara bakmak görevi, Sı
kıyönetim askerî mahkemelerine aittir. 

Bu kişilerin Sıkıyönetim Mahkemesi görevi
ne giren suçlan hakkında re'sen kovuşturma 
yapılır. Bunlar hakkında özel kanunlarında gös
terilen yargı usulü hükümleri uygulanmaz. 

Sıkıyönetim emrindeki asker kişilerin aske
rî yargıya tabi suçlarına da Sıkıyönetim Aske
rî Mahkemesinde bakılır. 

Sıkıyönetim mahkemelerinin görev ve yetki
leri : 

MADDE 15. — Sıkıyönetim altına alman 
yerlerde aşağıdaki eylemleri işliyenler ve bun-
lann suçlarına iştirak edenler Sıkıyönetim Ko
mutanı tarafından istenildiği takdirde, sıfat, 
meslek ve memuriyetleri ne olursa olsun Sıkıyö
netim Komutanı nezdindeki askerî mahkemeler
de yargılanırlar : 

a) Türk Ceza Kanununun 2 nci kitabının 
1 nci babının 1 nci, 2 nci ve 4 ncü f asıllannda 
yazılı Devletin kişiliğine karşı işlenen suçlar; 

b) Türk Ceza Kanununun 2 nci kitabının 
5 nci babının 1 nci ve 2 nci faslında yazılı suç 
işlemeye tahrik eylemleri ve cürüm ikaı için 
cemiyet kurmak suçları; 

c) Türk Ceza Kanununun 2 nci kitabının 
6 ncı babının 2 nci faslında yazılı Devlete ait 

MiHM MecM 

Sıkıyönetim ilânını gerektiren hallere bağlı 
eylemler : 

MADDE 13. — Sıkıyönetim ilânına sebebo-
lan suçlan, Sıkıyönetim ilânından evvel işlemiş 
olanlarla, Sıkıyönetim Askerî Mahkemelerinin 
el koyduğu her hangi bir suçla irtibatı bulunan 
suçlan işliyenterin dâvalanna, suç Sıkıyöne
tim Bölgesi dışında işlenmiş olsa dahi, Sıkıyö
netim Askerî Mahkemelerinde bakılır. 

Ancak, Sık yönetim Komutanı bu suçlardan, 
Sıkıyönetim Askerî Mahkemelerinde bakılma
sına lüzum görmediklerini ilgili adlî mercilere 
vermeye yetkilidir. 

Sıkıyönetim personelinin suçlarında görev : 

MADDE 14. — Sıkıyönetim Komutanlığı em
rine giren personelin, sıkıyönetim hizmet ve 
görevlieri ile ilgili olarak veya sıkıyönetim hiz
met ve görevlerinin yapılması sırasında işledik
leri suçlara ait dâvalara bakmak görevi, sıkı
yönetim askerî mahkemelerine aittir. 

Bu kişilerin sıkıyönetim mahkemesi görevi
ne giren suçlan hakkında re'sen kovuşturma 
yapılır. Bunlar hakkında özel kanunlarında 
gösterilen yargı usulü hükümleri uygulanmaz. 

Sıkıyönetim emrindeki asker kişilerin As
kerî Yargıtaya tabi suçlanna da sıkıyönetim as
kerî mahkemesinde bakılır. 

Sıkıyönetim mahkemelerinin görev ve yetkileri : 

MADDE 15. — Sıkıyönetim altına alınan yer
lerde aşağıdaki suçlan işliyenler ve bunlann 
suçlanna iştirak edenler sıkıyönetim komuta
nı tarafından istenildiği takdirde, sıfat, mes
lek ve memuriyetleri ne olursa olsun sıkıyöne
tim komutanı nezdindeki askerî mahkemeler
de yargılanırlar; 

a) Türk Ceza Kanununun ikinci kitabının 
birinci babının birinci, ikinci, ve dördüncü fa-
sıllannda yazılı Devletin kişiliğine karşı işle
nen suçlar; 

b) Türk Ceza Kanununun ikinci kitabının 
beşinci babının birinci ve ikinci faslında yazılı 
suç işliyen tahrik ve cürüm ikâı için cemiyet 
kurmak suçlan; 

c) Türk Ceza Kanununun ikinci kitabının 

,(S. iS'ayuaı : 313) 
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mühür, damga ve sair alâmetlerin taklidi hak
kındaki suçlar; 

d) Türk Ceza Kanununun 2 nci kitabının 
7 nci babında yazılı kamunun selâmeti aleyhine 
işlenen suçlar; 

e) Türk Ceza Kanununun 2 nci kitabının 
10 ncu babının 2 nci faslında yazılı yağma, yel 
kesme, adam kaldırma suçları; 

f) Türk Ceza Kanununun 179, 180, 183, 
201, 234, 235, 236, 241, 242, 248, 249, 254, 255, 
256, 257, 258, 260, 264, 266, 268, 271, nci madde
lerinde yazılı suçlar ile 6136 sayılı Ateşli Silâh
lar ye Bıçaklar hakkındaki Kanuna karşı koy
ma suçları; 

g) Türk Ceza Kanununun 390 ve 391 nci 
maddelerinde yazılı suçlar ile haberleşmeyi sağ-
lıyan posta, telgraf, telefon işletmesi Genel 
Müdürlüğüne veya Türk Silâhlı Kuvvetlerine 
ait her türlü araç, gereç, telsiz ve tellerine kar
şı işlenen hırsızlık suçları; 

h) Askerî Ceza Kanununun 55, 56, 57, 58, 
59 ncu maddelerinde yazılı suçlar; 

i) Askerî Ceza Kanununun 75, 93, 94, 95 
ve 96 nci maddeleriyle 148 nci maddesinin 2 nci 
fıkrasında ve 160 nci maddesinde yazılı suçlar; 

j) Takibi şikâyete bağlı veya şahsi dâva 
yoliyle takibi gerekli olmıyan basın yoliyle iş
lenmiş suçlar; 

k) Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Hürriye
ti hakkında Kanuna muhalefetten doğan suç
lar; 

Yukarıda işlenen suçlara el koyan emniyet 
makamları, adlî ve askerî merciler bu suçlara 
ait hazırlık soruşturması evrakını vakit geçir
meden Sıkıyönetim Komutanına göndermekle 
yükümlüdürler. Sıkıyönetim Komutanı kendisine 
gönderilen suç evrakını ya Sıkıyönetim Komu
tanlığı nezdindeki Askerî Mahkemenin Askerî 
Savcılığına verir veya genel hükümler gereğin
ce işlem yapılmak üzere yetkili mercie geri gön
derir. 

Sıkıyönetim Komutanı bu suçlardan sanık 
kişileri, Sıkıyönetim Komutanlığı nezdindeki 
askerî mahkemeye sevk ve tutuklanmaları gere
kip gerekmediği hakkında bir karar alınıncaya 
kadar gözetim altında tutabilir. Bu süre bir ay
dan fazla olamaz. 

Yasama dokunulmazlığına ilişkin Anayasa 

'MüMeıt MeciM 

(Geçici Kamisyoınun değiştirici) 

altıncı babının ikinci faslında yazılı Devlete 
ait mühür,, damga ve sair alâmetlerin taklidi 
hakkındaki suçlar; 

d) Türk Ceza Kanununun ikinci kitabının 
yedinci babında yazılı kamunun selâmeti aley
hine işlenen suçlar; 

e) Türk Ceza Kanununun ikinci kitabının 
onuncu babının ikinci faslında yazılı yağma, 
yol kesme, adam kandırma suçları; 

f) Türk Ceza Kanununun 179,180, 188, 201, 
234, 235, 236, 241,, 242, 248; 249; 254; 255; 256; 
257, 258, 260, 264, 266, 268, 271, nci maddelerin
de yazılı suçlar ile 6136 sayılı Ateşli Silâhlar ve 
Bıçaklar hakkındaki Kanunda yazılı suçlar; 

g) Türk Ceza Kanununun 390 ve 391 nci 
maddelerinde yazılı suçlar ile haberleşmeyi 
sağlıyan Posta, Tolgraf, Telefon İsletmesi Ge
nel Müdürlüğüne veya Türk Silâhlı Kuvvetle
rine ait her türlü araç, gereç,, tesis ve telleri
ne karşı işlenen hırsızlık suçları; 

h) Askerî Ceza Kanununun 55, 56, 57, 58, 
59 ncu maddelerinde yazılı suçlar; 

i) Askerî Ceza Kanununun 75, 93, 94, 95 
ve 96 nci maddeleri 148 nci maddesinin ikinci 
fıkrasında ve 160 nci maddesinde yazılı suçlar; 

j) Takibi şikâyete bağlı olmıyan şahsi dâ
va yoliyle takibi gerekli bulunmıyan basın yo
liyle işlenmiş suçlar; 

k) Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Hürriyeti 
hakkında Kanuna muhalefetten doğan suçlar; 

1)* Derneklerin, sendikaların ve meslekî ku
ruluşların kanunlarda mevcut kapatılmalariyle 
ilgili dâvalar; 

(Anayasanın ve 648 sayılı Siyasi Partiler 
Kanununun siyasi paritlerin kapatılmasiyle ilgi
li hükümleri saklıdır) 

Yukarda yazılı suçlara el koyan yetkil 
merciler bu suçlara ait hazırlık soruşturması 
evrakım vakit geçirmeden sıkıyönetim komu
tanına göndermekle yükümlüdür. Sıkıyönetim 
Komutanı kendisine gönderilen evrakı ya sı
kıyönetim komutanlığı nezdindeki askerî mah
kemenin askerî savcılığına verir veya genel 
hükümler gereğince işlem yapılmak üzere yet
kili mercie geri gönderir. 

Sıkıyönetim komutanı bu suçlardan sanık 
kişileri,, sıkıyönetim komutanlığı nezdindeki 
askerî mahkemeye sovk ve tutuklanmaları ge-

(S. Mayısa ; 313) 
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hükümleriyle Anayasanın 90 ncı maddesi hük
mü ve diplomatik dokunulmazlıkla ilgili ulus
lararası hukuk kuralları saklıdır. 

AS'uçlar ve eczalar : 

MADDE 16. — Sıkıyönetim altına alınan 
yerlerde Sıkıyönetim Komutanlığı tarafından 
alman tedbirlere aykırı hareket edenler veya 
emirleri dinlemiyenler veya kimliklerine dair 
kasten gerçeğe uymıyan bilgi verenler veya bil
gi vermekten çekinenler bir aydan az olmamak 
üzere hapis cezası ile cezalandırılırlar. 

Sıkıyönetim bölgesinde kamunun telâş ve 
heyecanını doğuracak şekilde asılsız, mübalâ
ğalı veya kötü amaçlara dayanan havadis ve 
haber yayan veya nakledenler 6 aydan 2 yıla ka
dar hapis ve 500 liradan 5 000 liraya kadar ağır 
para cezasiyle cezalandırılırlar. Eğer eylem, suç
lu tarafından bir yabancı ile anlaşma sonucu iş
lenmiş ise hapis cezası 1 yıldan ve ağır para ce
zası da 1 000 liradan aşağı olamaz. 

Sıkıyönetim bölgesinden çıkarılanlardan ve
ya bölge içinde belirli bir yerde yerleşmesi ya
saklananlardan sıkıyönetim bölgesine veya yer
leşmesi yasaklanan mahalle izinsiz girenler bir 
aydan 3 aya kadar, tekerrüründe 2 aydan 6 aya 
kadar hapis cezasiyle cezalandırılırlar. 

Para cezasına çevirme : 
MADDE 17. — Bu kanunda yazılı suçlardan 

dolayı verilecek hürriyeti bağlayıcı cezalar pa
ra cezasına çevrilemez. 

Uygulanacak usul hükümleri : 

MADDE 18. — Sıkıyönetim Komutanlığı 
nezdinde kurulan askerî mahkemelerde, Askerî 
Mahkemeler Kuruluşu ve Yarigıl&ma Usulü Ka
nununun savaş hali hükümleri uygulanır. Sıkı
yönetim, savaş hali sebebiyle ilân edilmemiş ise 

(Geeiei Koınıiısyoıııun değiştii'işıi) 

rekip gerekmediği hakkında bir karar alının
caya kadar gözetim altında tutabilir. Bu süre 
15 günden fazla olamaz. 

Yasama dokunulmazılğına ilişkin Anayasa 
hükümleri ile Anayasanın 90 ncı maddesi hük
mü ve diplomatik dokunulmazlıkla ilgili Mil
letlerarası Hukuk kuralları saklıdır* 

Suçlar ve cezalar : 

MADDE 16. — Sıkı yönetim altına alınan 
yerlerde Sıkı Yönetim Komutanlığı tarafından1 

alınan tedbirlere aykırı hareket edenler veya 
emirleri dinlemiyenler veya kimliklerine dair' 
kasden gerçeğe uymıyan bilgi verenler veya 
bilgi vermekten çekinenler bir aydan altı aya 
kadar hapis cezası ile cezalandırılırlar. 

Sıkı Yönetim Bölgesinde maksadı mahsusa 
müstenid kamunun telâş ve heyecanını doğura
cak şekilde asılsız, mübalâğalı havadis ve ha
ber yayan veya nakledenler altı aydan iki yıla 
kadar hapis ve beşyüz liradan beş bin liraya 
kadar ağır para cezası ile cezalandırılırlar. 
Eğer fiil, fail tarafından bir yabancı ile anlaş
ma sonucu işlenmiş ise hapis cezası bir yıldan 
ve ağır para cezası da bin liradan aşağı olamaz. 
Bu suçlar basın ve yayın organları tarafından 
işlenirse fail ve sorumlulara verilecek cezalar 
iki misli artırılır. 

Sıkı yönetim bölgesine çıkarılanlardan veya 
bölge içinde belirli bir yerde yerleşmesi yasak
lananlardan Sıkı Yönetim bölgesine veya yer
leşmesi yasaklanan mahalle izinsiz girenler bir 
aydan üç aya kadar, tekerrüründe İM aydan 
altı aya kadar hapis cezası ile cezalandırılırlar. 

Para cezasına çevirmeme : 

MADDE 17. —• Sıkı Yönetim mahkemelerin
ce verilen hürriyeti bağlayıcı cezalar para ceza
sına çevrilemez. 

Uygulanacak usul hükümleri : 

MADDE 18, — Sıkı Yönetim Komutanlığı 
nezdinde kurulan askerî mahkemelerde, Askerî 
Mahkemeler Kuruluşu ve Yargılama Usulü Ka. 
nununun savaş hali hükümleri uygulanır. Sıkı 
Yönetim, savaş hali sebebiyle ilân edilmemiş 

MİM ,Mecll!fei (S. Sayısı : 313) 
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Askerî Mahkemeler Kuruluşu ve Yargılama Usu
lü Kanununun savaş halinde kanun yollarına 
başvurma ile yerine getirmeye ilişkin hükümle
ri uygulanmaz. 

Kanun yollarına ha s vurma ve tetkik mercii : 

MADDE 19. — Sıkıyönetim Komutanı, nez-
dinde askerî mahkeme kurulan kıt'a komutanı 
veya askerî kurum âmirinin görev ve yetkileri
ni haizdir. Aynı bölge içinde birden fazla Sıkı
yönetim askerî mahkemesi bulunursa bu mah
kemelerden birinin verdiği ve itiraz olunabilir 
kararlarının inceleme mercii, karan veren sıkı
yönetim askerî mahkemesine en yakın sıkıyöne
tim askerî mahkemesi; aynı bölge içinde birden 
fazla sıkıyönetim askerî mahkemesi yoksa en 
yakm askerî mahkemedir. 

Askerî Yargıtaijca incelemede süre : 

MADDE 20. — Sıkıyönetim Komutanlığı 
nezdinde kurulan askerî mahkemelerce verilip 
temyiz edilen hükümleri Askerî Yargıtay da ön
celikle bakılır. 

Kovuşturmada izin : 

MADDE 21. — Bu kanunda belirtilen suçlar
dan dolayı aşağıda yazılı kişiler hakkında Sıkı
yönetim Komutanlığınca kovuşturma yapılabil
mesi : 

a) General ve amiraller hakkımda Genel
kurmay Başkanının, 

b) Müsteşarlar hakkında Başbakanın veya 
ilgili bakanların, 

c) Valiler ve kaymakamlar hakkında İçiş
leri Bakanının, 

d) Anayasa Mahkemesi, Yargıtay Danıştay, 
Askerî Yargıtay, Yüksek Hâkimler Kurulu, Sa
yıştay Başkan ve üyeleriyle Cumhuriyet Baş
savcısı, Başkanun sözcüsü, Askerî Yargıtay Baş
savcısı, Hâkimler ve yardımcılariyle Cumhuri
yet savcılan ve yardımcılan ve As. Hâkim su
baylar hakkında özel kanunlanna göre yetkili 
kurul ve makamlann. 

İznine bağlıdır. 
Yukarda sayılan kişiler hakkında yetkili ku

rul ve makamlar tarafından, Sıkıyönetim Ko-

Mil'lot "Mcdıiisii 

(Geçici Kon'mısyk̂ nnıı değiştirici) 

ise Askerî Mahkemeler Kuruluşu ve Yargılama 
Usuiü Kanununun savaş halinde kanun yolla
rına başvurmaya ve yerine getirmeye ilişkin 
hükümleri uygulanmaz. 

Kanun yollarına başvurma ve tetkik mercii: 

MADDE 19. — Sıkıyönetim Komutanı, nez
dinde Askerî Mahkeme kurulan kıt'a komu
tanının veya Askerî Kurum Âmirinin görev ve 
yetkilerini haizdir. Aynı bölge içinde birden 
fazla Sıkıyönetim Askerî Mahkemesi bulunursa 
bu mahkemelerden birinin verdiği ve itiraz olu
nabilir kararlarının inceleme mercii, karan ve
ren Sıkıyönetim Askerî Mahkemesine en ya
kın Sıkı Yönetim Askerî Mahkemesi; aynı böl
ge içinde birden fazla Sıkıyönetim Askerî 
Mahkemesi yoksa en yakın Askerî mahkeme
dir. 

Askerî Yargıtayca incelemede öncelik : 

MADDE 20. — Sıkıyönetim Komutanlığı 
nezdinde kurulan Askerî Mahkemelerce veri
lip temyiz edilen hükümlere Askerî Yargıtay-
da öncelikle bakılır. 

Kovuşturmada izin : 

MADDE 21. — Bu kanunda belirtilen suç
lardan dolayı aşağıda yazılı kişiler hakkında 
Sıkıyönetim Komutanlığınca kovuşturma ya
pılabilmesi : 

a) General ve Amiraller hakkında Genel
kurmay Başkanının, 

b) Müsteşarlar hakkında Başbakanın veya 
ilgili bakanlann, 

c) Valiler ve Kaymakamlar hakkında İçiş
leri Bakanının, 

d) Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danış
tay, Askerî Yargıtay, Yüksek Hâkimler Kuru
lu, Sayıştay Başkan ve üyeleriyle Cumhuriyet 
Başsavcısı, Başkanun sözcüsü, Askerî Yargıtay 
Başsavcısı, Hâkimler ve yardımcılariyle Cum
huriyet Savcı ve Yardımcılan ve bu sınıftan 
sayılanlar, Askerî Hâkim Subaylar hakkında 
özel kanunlanna göre yetkili kurul ve makam
ların, 

İznine bağlıdır. 
Yukarda sayılan kişiler hakkında yetkili 
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mutanlığmca kovuşturma yapılmasına izin ve
rilmediği ahvalde özel kanunlarına gföre işlem 
yapılır. 

Takibi izine bağlı suçlar : 

MADDE 22. — Bu kanunda yazılan ve taki
bi izine bağlı olan suçlarda izin şartı aranmaz. 

Sıkıyönetimin sona ermesi halinde sıkıyönetim 
askerî mahkemelerinin yetkisi : 

MADDE 23. — Sıkıyönetimin sona ermesiy
le Sıkıyönetim Komutanlığı nezdinde kurulan 
askerî mahkemelerin ve mahkemeler nezdindeki 
askerî savcıların yetkileri sona ermez. Askerî 
mahkemeler ve Askerî Savcılar sıkıyönetim dev
resindeki bir kıt'a komutanının veya askerî 
kurum âmirinin nezdinde, eldeki işlere münha
sır olmak üzere faaliyetlerine devam ederler. 
Bu hallerde, Sıkıyönetim Komutanlığı nezdin
de kurulan Sıkıyönetim Askerî Mahkemeleri 
birden fazla ise bu mahkemeler ile mahkemeler
de görevli askerî hâkim ve savcıların sayılan 
ihtiyaca göre azaltılabilir. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Savaş ve olatğaaıüstiil hail o r 

Savaş ve olağanüstü haller : 

MADDE 24. — Savaş halinde Sıkıyönetim 
ilân edilmemiş olsa dalhi, Genelkurmay Başka
nının teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca tes
bit ve ilân edilecek bölgedeki komutanlardan, 
Genelkurmay Başkanının görevlendirdiği bir 
komutan bu kanunun 3 ncü maddesinde yazılı 
tedbirleri almaya veya uygulamaya yetkilidir. 

Yukardaki fıkraya göre bölge komutanlığın
ca verilen emir ve tedbirlere uymıyanlar veya 
yerine getirmiyenler hakkında bu kanunun 16 
ncı maddesi hükümleri uygulanır. 

Savaş halinde askerî mahkemelerde yargıla
ma : 

MADDE 25. — Savaşta 24 ncü maddeye gö
re tesbit ve ilân edilen bölgeler içinde bu ka-

Milll'öt Medllfei 

(Grcçici Komisyomuıı dcğilşü'rişıi) 

kurul ve makamlar tarafından, Sıkıyönetim 
Komutanlığınca kovuşturma yapılmasına izin 
verilmediği ahvalde özel kanunlarına göre iş
lem yapılır. 

Takibi izne bağlı suçlar: 

MADDE 22. — Tasarının 22 nci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

Sıkıyönetimin ısona ermesi halinde Sıkıyö
netim Askerî Mahkemelerinin yetUrisi : 

MADDE 23. — Sıkıyönetimin sona erme
siyle Sıkıyönetim Komutanlığı nezdinde kuru
lan askerî mahkemelerin ve mahkemeler nez
dindeki aıslkerd savcıların yetkileri sona ermez. 
Askerî mahkemeler ve askerî savcılar Sıkıyö
netim bölgesindeki bir kıt'a komutanının veya 
askerî kurum âmirinin nezdinde, eldeki işlere 
münhasır olmak üzere faaliyetlerine devam 
ederler. Bu hallerde, Sıkıyönetim Komutanlığı 
nezdinde kurulan Sıkıyönetim Askerî mahke
meleri birden fazla ise bu mahkemeler il© 
mahkemelerde görevli askerî hâkim ve savcı
ların sayılan ihtiyaca göre azaltılabilir. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
GENEL OLARAK SAVAŞ HALİ 

Savaş halinde bâzı bölgelerde alınacak ted
birler : 

MADDE 24. — Savaş halinde Sıkıyönetim 
ilân edilmemiş olsa dahi, Genelkurmay Bıaşka-
nınm teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca tes
bit ve ilân edilen bölgedeki komutanlardan, Ge
nelkurmay Başkanının görevlendirdiği bir ko
mutan bu kanunun üçüncü maddesinde yazılı 
tedbirleri almaya ve uygulamaya yetkilidir. 

Yukardaki fıkraya göre bölge komutanlı
ğınca verilen emir ve tedbirlere uymıyanlar 
veya yerine getirmiyenler hakkında bu kanu
nun 16 ncı maddesi hükümleri uygulanır. 

Savaş halinde askerî mahkemelerde yargı
lama : 

MADDE 25. — Savaşta 24 ncü maddeye gö
re tesbit ve ilân edilen bölgeler içinde bu ka-

(S. Bayisi : 3.13) 
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nunun 15 noi maddesinde yazılı eylemleri işli-
yenler veya bu eylemlere iştirak edenler, bölge
deki yetkili kılınan Komutan tarafından iste
nildiği takdirde askerî mahkemelerde yargıla
nırlar. Bu hallerde 21 nci madde hükmü sak
lıdır. 

BEŞİNCİ BÖLÜM 

Müteferrik ımjaıdid'eıler 

Malî hükümler : 

MADDE 26. — Barışta : 
a) 'Sıkıyönetim Komutanı hizmetin gerek

tirdiği hal ve zamanlara münhasır olmak üzere 
emrine verilen subay, astsubay ve sivil perso
nelin 4796 sayılı Kanunu değiştiren 7043 sayılı 
Kanun gereğince er tabelâsına dâhil edilmek 
suretiyle kazandan iaşe edilmelerini emredebi
lir. 

b) Sıkıyönetim Komutanlığı emrine atanan 
veya Sıkıyönetim Komutanlığında görev alan 
subay, askerî memur, astsubay ve sivil persone
lin eski görev yerleriyle ilişkileri kesilmez. 
Bunlara 6245 sayılı Kanun esaslarına göre yol
luk ve yevmiyeleri verilir. 

Yönetmelik : 

MADDE 27. — Bu kanunda belirtilen hiz
metlerin yürütülmesini ve uygulanmasını gös
termek üzere, kanunun yayımı tarihinden baş
lamak üzere 3 ay içinde Bakanlar Kurulunca 
bir yönetmelik çıkarılır. 

GEÇİCİ MADDE — 1632 sayılı Askerî Ceza 
Kanununda gerekli değişiklik yapılıncaya kadar 
bu kanunun 15 nci maddesinin (h) bendi hük
mü, sıkıyönetim «olağanüstü hal» kabul edil
mek suretiyle uygulanır. 

SON MADDELER 

Yürürlükten kaldırılan kanunlar : 

MADDE 28. — 3832 sayılı Örfi İdare Ka
nunu ile bu kanunu değiştiren 4106 ve 4129 sa
yılı kanunlar yürürlükten kaldırılmıştır. 

(Geçici Koımjsyoırmıı değiş tipisi) 

nunun 15 nci maddesinde yazılı suçları işliyen-
ler veya bu suçlara iştirak edenler, bölgedeki 
yetkili kılman komutan tarafından istenildiği 
takdirde askerî mahkemelerde yargılanırlar. 
Bu hallerde 21 nci madde hükmü saklıdır. 

BEŞİNCİ BÖLÜM 

MÜTEFERRİK MADDELER 

Malî hükümler : 

MADDE 26. — Ecir ısta : 
a) Sıkıyönetim Komutanı hizmetin gerek

tirdiği hal ve zamanlara münhasır olmak üze
re emrine verilen subay astsubay ve sivil per
sonelin 4786 sayılı Kanunu değiştiren 7043 ®a- ' 
yılı Kanun gereğince er tabelâsına dâhil edil
mek suretiyle (kazandan iaşe edilmelerini em
redebilir. 

b) Sıkıyönetim Komutanlığı emrine ata
nan veya Sıkıyönetim Komutanlığında görev 
alan subay, askerî memur, astsubay ve sivü 
personelin eski görev yerleri ile ilişkileri ke
silmez. Bunlara 6245 sayılı Kanun esaslarına 
göre yolluk ve yevmiyeleri verilir. 

GEÇİCİ MADDE — Tasarının geçici mad-
desi aynen kabul edilmiştir. 

SON MADDELER 

Yürürlükten kaldırılan kanunlar : 

MADDE 27. — Tasarının 28 nci maddesi 
27 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. , 

Millet MeaM (S. Sayısı : 313) 
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Kanunun yürürlüğe girmesi : 

MADDE 29. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yÜTtürdüığ̂ e giırer. 

Yürütme : 

MADDE 30. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

21 . 4 .1971 

Başbakan 
N. Erim 

Devlet Balkanı 
Başbakan Yardımcısı 

A. Karaosmanoğlu 
Devlet Bakanı 

D. Kitaplı 
Millî Savunma Balkanı 

F. Melen 
Dışişleri Bakanı 

0. Olcay 
Millî Eğitim Bakanı 

Ş. Orel 
Dış Eko. İliş. Bakanı 

ö. Derbil 
Güm. ve Tekel Balkanı 

H. Özalp 
Ulaştırma Bakanı 

H. Arık 
Sanayi ve Ti. Bakanı 

A. Çilingiroğlu 
Turizm ve Ta. Bakanı 

E. Y. Akçal 
Köy İşleri Bakanı 

C. Ayhan 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

8. Koçaş 

Devlet Bakanı 
M. Özgüneş 

Adalet Bakanı 
1. Arar 

İçişleri Bakanı 
H. ömeroğlu 
Maliye Bakanı 
8. N. Ergin 

Bayındırlık Bakanı 
C. Karakaş 

Sağ. ve Sos. Y. Baltanı 
T. Akyol 

Tarım Bakanı 
0. Dikmen 

Çalışma Bakanı 
A. Sav 

En. ve Ta. Kay. Bakanı 
t. Topaloğlu 

İmar ve İskân Bakanı 
S. Babüroğlu 
Orman Bakanı 

8. tnan 
Gençlik ve Spor Bakanı 

8. Ergun 

(Geçici Komisy(Mitin değîştirişıi) 

Kanunun yürürlüğe girmesi : 

MADDE 28. — Tasarının 29 ncu maddesi 
28 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

Yürütme : 

MADDE 29. — Tasarının 30 ncu maddesi 
29 ncu madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

Mi'let MeclM (S. .Sayası : 313) 


