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I. — GEÇEN TUTATNAK ÖZETİ 

T. B. M. M. Birleşik Toplantısının uzaması 
sebebiyle saat 18,07'de açılan Birleşime; 

9 . 4 . 1973 Pazartesi günü saat 15,00'te 
toplanılmak üzere saat, 18,08'de son verildi.. 

Başkan 
Sabit Osman Avcı 

Kâtip 
Amasya 

Kâtip 
Manisa 

Orhan Daut 

Vehbi Meşhur 

II. — GELEN KÂĞITLAR 

Tasarılar 
1. — 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanu

nunun bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve 
bu kanuna bâzı hükümler eklenmesine dair 
kanun tasarısı (1/820) ((Sanayi ve Teknoloji, 
Ticaret, İçişleri, Adalet, Maliye ve Plân ko
misyonlarına) 

2. — Gıelir Vergisi Kanunu değişiklik ta
sarısı (1/821) (Maliye ve Plân komisyonları
na) 

3. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu
nun 2 sayılı Kanun hükmünde Kararname ile 
değiştirilen 89 ncu maddesinin değiştirilme
sine dair Kanun hükmünde kararname (1/822) 
Plân Komisyonuna) 

4. — Vergi Usulü Kanunu değişiklik tasa
rısı (1/823) (Maliye ve Plân komisyonlarına) 

Rapor 

5, — 5539 sayılı Karayolları Genel Müdür
lüğü kuruluş ve görevler1! hakkındaki kanu
nun bâzı maddelerinin değiştirilmesine, 2 ek 
ve 1 geçici madde eklenmesine ve bâzı madde
lerinin kaldırılmasına dair kanun tasarısı ve 
İçişleri, İmar ve İskân, Adalet, Bayındırlık 
ve Plân komisyonlarından 3 er üyeden ku
rulu 108 No. lu Geçici Komisyon raporu 
(1/800) (S. Sayısı : 872) (Dağıtma tarihi ; 
7 . 4 ' . 1973) (GÜNDEME) 

-HT-
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BİRİNCİ OTURUM 

Açıla ıSaaü : 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Fikret Turhangil. 

KÂTİPLER : Hüseyin Yehipınar (Tundeli), Sadi Binay (Bilecik) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 92 noi 'Birle simini acıyorum. 

III. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Ad okumak suretiyle yokla- I 13 AŞK AN — Çoğunluğumuz vardır. Gün-
ma yapılacaktır. dem dışı sözleri Çarşamba günü tcrvicedece-

(Yoklama yapıldı.) J giz; arz ederiz. 

IV. — BAŞKANLIK (DÎVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Sayın üyelerden bâzılarına izin veril
mesine dair Başkanlık tezkeresi. (3/1038) 

BAŞKAN — İzin tezkeresi vardır, okutu
yorum efendim. 

Genel Kurula 
Aşağıda adları yazılı sayın milletvekille

rinin, hizalarında gösterilen müddet ve se
beplerle vâki izin talepleri Başkanlık Diva
nının 5 . 4 . 1973 tarihli toplantısında uy
gun mütalâa edilmiştir. 

Keyfiyet yüksek tasviplerine arz olunur. 
.Sabit Osman Avcı 

Millet Meclisi Başkanı 
İzmir Milletvekili Fazlı Armç; 28 gün 

hastalığına 20 . 2 . 1973 tarihinden itibaren; 
Niğde Milletvekili Mevlût Ocakçıoğlu; 68 

gün hastalığına binaen, 12 . 3 . 1973 tarihin
den itibaren j 

Kars Milletvekili Veyis Koçulu; 15 gün 
hastalığına binaen 5 . 3 . 1973 tarihinden iti
baren ; 

Erzurum . Milletvekili Gıyasettin Karaca: 
hastalığına binaen 19 . 3 . 1973 tarihinden 
itibaren 10 gün ve 2 . 4 . 1973 tarihinden iti
baren de 10 gün olmak üzere toplam olarak 
20 gün; 

Kahraman Maraş Milletvekili İbrahim Öz-
türk; 15 gün hastalığına binaen, 21 . 3 . 1973 
tarihinden itibaren; 

Uşak Milletvekili Fahri Uğrasızoğlu; 113 
gün hastalığına binaen, 9 . 2 . 1973 tarihin
den itibaren; 

İzmir Milletvekili Şevket Adalaıı; 60 gün 
hastalığına binaen, 19 . 3 . 1973 tarihinden 
itibaren; 

Kahraman Maraş Milletvekili Veysi Ka-
dıoğlu; 20 gün hastalığına binaen, 26 . 3 . 1973 
tarihinden itibaren; 

Kütahya Milletvekili Kemal Kaçar; 15 gün 
mazeretine binaen; 2 . 4 . 1973 tarihinden 
itibaren. 

BAŞKAN — Tezkerede isimleri Genel Ku
rula arz edilen sayın milletvekillerinin hasta
lıkları ve mazeretlerine binaen izinli addedil
meleri hususunu oylarınıza arz lediyörum. Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

2. —Hastalığı sebebiyle bir toplantı yılında 
ik aydan fazla izin alan, Niğde Milletvekili 
Mevlût Ocakçıoğlu'na ödeneğinin verilmesine 
dair Başkanlık tezkeresi. (3/1040) 

BAŞKAN — Sayın Mevlût Ocakçıoğlu'-
nun, izin süresi iki ayı geçtiği cihetle, ödenek 
verilebilmesi için bir tezkere vardır, okutu
yorum. 

Genel Kunda 
Hastalığı sebebiyle bir toplantı yılında iki 

aydan fazla izin alan Niğde Milletvekili Mev
lût Ocakçıoğlu'na ödeneğinin verilebilmesi, 
İçtüzüğün 197 nci maddesi gereğiınce Genel 
Kurulun kararına bağlı olduğundan, keyfiyet 
yüksek tasviplerinize arz olunur. 

Sabit Osman Avcı 
Millet Meclisi Başkanı 

BAŞKAN — Sayın Mevlût Ocakçıoğlu'na 
ödeneğinin verilmesi hususunu oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler...- Ka
bul edilmiştir. 



M. Medlisi B : 92 9 . 4 . 1973 O : 1 

3. — Hastalığı sebebiyle bir toplantı yılın
da Âki aydan fazla izin alan Uşak Milletvekili 
M. Fahri TJğrasızoğlu'na ödeneğinin verilme
sine dair Başkanlık tezkeresi. (3/39) 

BAŞKAN — 'Bayın Fahri Uğrasızoğlu'nuıı 
da izin süresi iki ayı geçtiği için ödeneğinin 
verilebilmesine dair bir tezkere vardır, oku
tuyorum. 

Genel Kurula 
Halstalığı seıbelbiyle bir toplantı yılında iki 

aydan fazla izin alam Uşak Milletvekili Fahri 

V. — GÖRÜ! 

1. .— 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanununun bâ
zı maddelerinin değiştirilmesine dair kanun ta
sarısı <ve C. Senatosu Malatya Üyesi Hamdi Özer' 
in, 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanununun 26 m,cı 
maddesine bir fıkra eklenmesine dair kanun tek
lifi ve Anayasa, Adalet, İçişleri, Millî Savunma 
ve Plân komisyonlarından seçilen 3'er üyeden ku
rulu 105 numaralı Geçici Komisyon raporu (1/782, 
2/832) (S Sayısı': 1856, 856'ya 1 nci ek ve 856'ya 
2 nci ek) (1) 

BAŞKAN —• Millî Savunıma Bakanı Sayım 
Mdhmeıt İzmıem tarafımdan verilmiş bulunan bir 
üuıar'ge vardır, okutuyorum : 

Yüksek Başkanlığa' 
Gıemel Kurulun 3 . 4 . 1973 tardlhli 88 nci Bir

leşiminde görüşülmekte ikem «Genel Gerekçe» 
(kısmınım ;bulunmama'Si nedeniyle Geçici Komıils-
yoruea ıcjtüaüğün 66 nci maddesi gereğince bu 
noksanınım ikmali için geri alinan ve Geçici Ko-
mıisyioıiıun 4 . 4 . 1'9!73 tarihli -toplantısında yeni
den; incelemem ve gümdelmin «,1 nci görüşmesi ya
pılacak işler» kısmında ,yer alan «1402 sayılı Sı
kıyönetim Kanununun bâzı maddelerimin değiş-
itirilmeisime dair kamun tasarısı ve Cumtarilyet 
'Senatosu Malaltya Üyesi Hamdi özerin, 1402 
Sayılı Sıkıyönetim Kanununun 26 mcı maddesi-
m e bir fıkra eklenmesine dair kanun teklifinin1; 
Anayasa Mahkeımiesinin, 140[2 ıslaydı Sıkıyöne
tim Kamununum, «Sıkıyönetim Mahkemıeleiiiimim 
ıg'örev ve yetkilerine ilişkin 16 nci ve sıkıyiöne-

(1) 856 ve 856'ya 1 nci ek S İSayılı basmayazı 
3 4 . 1973 tarihli 88 nci Birleşim tutanağının ve 
•856'ya 2 nci &k S. ISayılı basmdyazı bu Hutanağm 
sonuna eklidir, 

Uğrasızioğlu'ma ödemeğinin verilebilmesi, İçtüzü
ğün 1!97 nci maddesi gereğince Genel Kurulun 
kararıma bağlı 'Olduğumdan, keyfiyet; yüksek 
tasviplerine arz olunur. 

Salbit Osman Avcı 
'Millet Meclisi Başkamı 

BAŞKAN —. Sayım Fahri Uğrasızioğlu'na 
ödeneğinin verilmesi huisuisunu oylarınıza arz 
ediyorum. Kalbul edenler.. Etmeyenler.. Kalbul 
edilmiştir. 

İÜLEN İŞLER 

itimin soma enmeısi halinde Sıkıyönetim Mıalhke-
imallerimin yetkisi»'ne ilişkin 23 neü maddelerimi 
ipttal ettiği dikkatle alınarak, tasarımın, güridem-
idıejldi dıiğıeır bütün işlene takdiimıen, öncelik ve ive-
dillifclıe göılüşütad^M arz ve telif öderim. 

Mehmet îzımıen 
Millik Savuınimıa Balamı 

BAŞKAN —• Gümdamjilm'izım birinci görüşmıesii 
yaıpıllaoak işliler kuammdia yier alan vie 856, 856'ya 
1 nıcli ek ve 856'ya 2 möi elk S. Sıatyılsıını taşıyan 
1402 siaıyıiı SokıyÖimetlim. Kaınununldıa değıiışlifcliik 
yapıllmasınla mmitedafir taslarımın, okumam gieilek-
geılli ömergieylle bütiüm Jiışleıre takdilmıen ve ömıcieliifc-
Jıe giörfüşü'llmjesü husulsu Sayım MliMî Savuınjmıa B<a-
kanı tanafındam tıaJliebedlimektedir. 

Bütün işlilerle tıakdıimen ve ömcelJilMıe görüşül-
fmielsi hususumu oylarımızla arz ediyorum. Kajbufl 
ejdenllleır.. Eıtmeyemiljer.. Kalbul edillımlişjtiiır. 

Dıaiha ömıee ımıüzıafeenelsfi yapıldığı sıriada tialsiairı 
Kotaıüstyontea geri alınmıştı. Bu kere Koımfcıyom ye-
mjiideın rpor tanzim ederek Bakanlığa (tevdii elt-
mıiş builuımmialkjtıadır. Geçlici Kamfeyom naporıunîLi 
olkutuiyormım. 

(105 nu'mJatna'lı Geçidi Komisyon raporu okum-
du) 

BAŞKAN —• Koamlisyom raporu üzieriınfdıe gö-
r,üşım)e!k isteyen ıslayım milletvekili?.. Yok. 

Tülımü üaeıriilnide görügımek isiteyen .sıayın mlill-
let?vfeikili?.. Yok. 

MıaddJeîllere gieçıiillmıesi hıu'suısumu oyilarııınızıa aırız 
eldiiıyiaifiuım. Kalbul edenler.. Etmıeyemilieır.. Kaibuü 
\qdilimligtlir. 

Hıesr nle kadar evvelde karar ladııınlmıişlsıa dıa, ive
dilikle gıörüşüfljmıali hususumu oylarımızla arz tdıi-
.dHiyoruon. Kabul edenıljeır.. Etm,eyiemil|er.. Kafbuü 
ıedilon%tli)r. 

528 — 
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İ402 Ssayılı ISıikıyöflueıtıkn (KanıraıiMUi îbâzı fanaid-
d ü l a r M n ıdleğö Îtüıriütmıösliınle dai r teanun ftasiaMsi 

Madde 1. — 1402 sayılk Sıkıyönjeltiiım Kjaimumıu-
mm 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 18, 20, 21, 23 ve 
26 moı mıafdldejLarji la'şlağıidalkıi sekilide dleğıilşitlirlillımliş-
tfia?. 

B A Ş K A N — Majddle üzjerllndle görüşmiefc iste
yen sayın ımiültetıvîelkillli?.. Yolk. 

1 noi mialdıdıe çarcevie mıaddedir. Çenıçıeye ımıajd-
tljejdle yaızılı ollara. ımladdel/emm mlüaaikietilelsi y a p # i ı k -
ıt|5jn sıcrana 1 neti ımiaidde tefenaır okımıaıeak ye oylajra-
ınuızsa o zaımam aira ediliecefetflk'. 

Mıaldde 2. — 
ıSatoıyönefâm hizınetleırinıim yürütıülm^isl : 
MjaldldJc 2. — Sıkıyönetim al'tunia aılıınaın yeritor-

dıe geınıel güvicınılılik vıe alaayti'şe ilişkim kolll/ulk kuv
vetlerimle ,a!it gör|eV ve yleltikliller Sıkıyönlejtliım Ko-
rau|f(aın!kğ,ıın)a geçer. Kdlllıufc kuvveltlerıi bü tün te-ş-
kilâıtı ille Sıfcıyömfatlilm Komıutanımım emTİmje giner. 

Sıilnyöııieltiım bölgeslilndekli kolluk kuvvetlıer!!; 
sıkıyönetim luiıamleıtHerjiınün yaıpılmiasımıdam doilayı 
SıkıycıniBjtrm KJamjuJtlaınil/ığ'iınia, bu hdzmıeltller dışımldta 
kafein hiizım!e!tlıerlim yümiltlillmiesimdein dolayı da ad
lî vj3 iiidaırî ımalkaım/llarıa kanışı sıorııjmılıudiuır. 

Millî Mlaiühibaıriatt TeşkJiılâtta Sıkıyöımetliım Ko-
fm/ultatnllığı iiıe iişbirilliği yapar . 

Sıfcıyönjejtiiım Kommltiaınlığı, bu kamudlıa klemldi-
r;'i"ff Y!T Pjrm gör/ev ve yioltkıileırıi, o yeırıiırı kioilkıjk fcuv-
yetllleırli ve bu kamunun 9 ncu ınaddesiimıe göne tef
rik edi;ılein askerî biirlikfer ile yürü tü r . Bıaırış zıa-
mjaınnınıda ivedi >iile zarmınllu hallerde sı/lcıyöniejtiiım 
ıkomıuıtianı o yer veya o yere en yakım gaırmüızom 
IkamuSılsinllaırımdıam yeteri kaidıar birliğim gefejicii düisy 
mk- cınırjin'e veırlilınelsini isteyebilir. Bu istek dıea> 
hıall yerlim/e getıiıı#r. ' 

ıSıkıyöıneltım Kommltamı, bölgesi içimde gerek 
kolluk kuvyeltfeninin ve gerekse alsikjerî pertsıanielliiıı 
görev yerlerini değiiştlirelbilir. Hizmlet goriekleıliinıi 
dikkate ailaırak kalkık kmvyidtlernmle askerî pieırısio-
meil kju'llalnlalbilliır. Bm takdi rde müdür steyiıyeisiiındie-
kıi pielröoinjeıl sıkıyöıniejtlim kolm/U'tamı cıniıriimdiö müşıa-
vıiir ollaırıaık ıgöreVlteîrimıe devamı öderler. 

Sıkıycmidtim kommltaıni; lıiametiın gerekli kııl-
ımaısn haOlijndle, ,sıkı,yöınje)tJi)ın bölgelsıkıdelkıi Dıeıvileit 
ku rum ve orgamılları, Hiaızüınje, özel idiaııie, mjaibaılllî 
idaıre, ikftlisiadî veya sialiır kaımm touruluşiliaırılnıa aiit 
bine, aırfaç ve perSionıeılJdefiı yaıraaıUaınjmıak igiın iisttejk-
te bullauuabi/lir ve bu ılsltiek derlıaıl yeıriisnle geitiilriiılEtt'. 

iSılktyöinJertaım koniMtanıı, kolluik ifeuiweltıeW k)ap-
sıa/mı dışınd'a haüaîi biele)d)iy|e zabıtıalsa, güniirük mıu-

lıafelaa ve kır bed^çiterji gibi sair mhıiwyn ilişkin 
gö«reVlier ifa etlen knırııluşlara da hüzanjelt tevciüı 
ödolbilii'. 

Sıkıyönetim lîioımııtia'nlığı enırme ataünan veya 
göriav aılıa» bilcümile personelin, sıkıyöneltiim süre-
ısinese sııkuyöınjeftiım koanutaınmın izni olımaıdıkça 
laıtıaanma., iiısıtMa veya emjeMlffik işl|eimlie,r?i yürüitül,e-
ımez. 

B A Ş K A N — Mıalddie üzeırinde göınişimiek iste
yen sayın 'mlilllfeıtvelkijlJi?.. 

H Ü S A M E T T İ N B A Ş E R (Nevşehir) — Sa
yım B&ışikain, maiddeler üz:erinıde önıergeÜJerliımliız 
varidi. 

B A Ş K A N —• Evet, bu 2 nei mıaiddie üz^eriinde 
öner'gienî'Z vaır mıydı?.. 

A H M E T B U L D A N L I (Muğla) — Majdde üze
nimde konjuşacağınnızı örneeden biılidirmliişt'ilk. 

B A Ş K A N —Anliayaımadım Sayım Buldandı. 
A H M E T B U L D A N L I (Muğla) — 2 nci mad-

ıdje üzıarkılde konuşacağıımı diaba öııee bii'lidünmiiiş-
ıtiiım". 

B A Ş K A N —• 2 noi ma'dde üzeriinide verîilmıiş 
biıi* ömjeftige yok. 

S;ayıın Aybar?.. Yok. Sayın Ahmet Bıulıdamlı 
buyuıırun. 

H t İ S A M E T T İ N B A Ş E R (Nevşehir) — Sa
yın Başkam, malddeter üzerinıdek'i gö'nüşımelerfim 
omaır dalklüka ille sumafritandıralımaısı içim biıi* önerge 
vcırlmüiştilk. 

B A Ş K A N —• Böyle bir önerge yok efiemidim. 
Buyuırfum Sayım Buldamilı. 

A H M E T B U L D A N L I (Muğla) — Sayam 
Başkam,- değerli aırlkaidalşlllalriım; talsıaırımım 2 noi 
maddesi, «.SıkayönJetıim lıiizımetıleriiıniin yürüitMnniö-
si» ,ma;tlabı aıltımıda tedviiın edi'leın kısıım, -sılkıyömıe-
itim koimutaliDİfllklaMniım safait, salâlıüyett ve Ikjemidliüıe-
niınJö bağlı igüçlleriim kiımlıer olduğumu saymıalktaı-
dın'. 

E^^eJlıâ, miajddieniim başöamgıcı olan «Sıfkiiyöme-
tkn altıma allımam yeırlerde» ibaırieisiim'e m,uıhalüffiilm. 
Sıkıyömjetilm alltıma alımıma diye Mr tabir ollmaz 
Tüjrlkçleide; snJlî,ıy:öne)tiım ilâm edilen yieir okur. Göız-
altımıa alıma gibli, sıkıyömettiiim alltıinia alıınmja tajbi- _ 
ıû TiMîçteıyıe uygun bir taibiır dıeğiiiMd'r. Talbaî kamiaı-
ajtüimi söylüyorfum. Evvelâ bunum düzieltiilllmıe^i lâ
zımıdır. 

«ıSıki)yönjet)ita. ilân ediljen yerıleıide geonel gıü-
Menlllilk» diye baışJHaimasa lioaibieder. Sılkıyönieltıiim ail/ta-
ma ailınam .yıetnljeıı* tabiini bamia uygun geliniliyor; bill-
rnıâyorfuım, doğru veya yamkş olâbikr. . 
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Simidi burada, sılkıyöneltiim ilân edilen yefrler-
'd|e ,sılkıyöınje)tii)m kamnjtaınıiınja kimlerin bağla oia:oa-
ğrmı yaızııyıoır, Bu kaınıütaınlıık, evvelâ vıaızifıasıilni 
laısfelerî bliırıljilkle ifa .ediyor. Saniyen, kendisinle els
izi tajbiiırllie umumî >zia!bı)tia dadiğiımiz, bütün SnMMıı 
Kuvvc|t)leır, Jandarma, polils ve ona bağlı biılilk-
ıleır bağlamıyor. 

ıSailisem, Iralauisî zlafbıltla dediğimiz giknıülk mıu-
bıaıfiaızja onjetourları, köy ye mialiıaılllje beikçülierii, sahil 
ısiağlık 'hü'amıetliemiinli gönen. bekçiler veya bu mualdde, 
ıbu mlilsüü vaızife gönen blcaim/lıe Silahlı Kuıvvejt-
Jıör veya, güçlleir bu kamroltıanliğin emrime verili
yor. 

Bir baikümıa doğrudur. Çünkü, !Siilkıyöııı,eitdimje sle-
ıbeıMıyelt vierem halterin Ibir kısmı antik şethliırüıeıricteaı 
ıkırlllaına doğnu y&yılırnıafetıadiT. Kır gerillâsı adı 
'altımda .aıııiaınşıiıyi tıajhrik eden uınısurılıar vaıııdır. Bu 
balkıımdan lılilç olmiazisia köy ve mjaihıalie bekcitorii, is-
tihjbanlaıt hiamieJtleriiinde sıkıyönıertime yaırdııımcı o!|a-
ıhıTiiftilıer. Ama, -böyle şumulilıü bir gücü, bütün va-
«jjtıanaırrj, pıorisıonlellli ve vaıllığıyle ısııkıyönıatiiım. ko-
ımnijaınllığının temrine bağlamak ne dıereoe fayda'lı-
dıır? Bu eaıyii münakaşadır. 

Rialbian ,inijaldd€niin sonlunda bir fıkra vaır; 
,<<,Sılkıyön(eltim ikoonuıtanilığı cimrine ataman veya 
görleıv alan bilcümio peıisonlelin, sıkıyöneitaim sürıe-
füniüö sııikı yönetim. kamutamanın izni olmadıkça, 
«Itıaralmıa., istifa veya aniieikliillik İşlielmleıri yürütülie-
ımjaz» âımlir hülkmü vaır. 

ıŞIilmdli, a t a m a veya izni ardıyorıım; ataima ve 
ir/M doğnu, 'izıin allialmaız, ıa(m;a istifa, cimıaktilikt. 
Bu biir hialkltır, bu halkkı kaltüıyen ktetmıedamaasiiniız, 
ortadan kaidı>nanııaızısınız; Anayasaya aylkııradıır. İs
tifa röejk tiamaifilı bir ttaisannuf tur. İstifa etımeik duru
mumda olan bir memur isifıanın kabulünü beîkle-
mıez kil İaiıfıa imuaımjefasii mlamnrun istif aiyı vaıııne-
eiylıe baışllaır. Eğer bu m'clmnr bir mıeebuırî hjizimieıt-
lıe bağlı değilse, eğer bu mamur bir vazife mü-
ikellleflilydti lallltınia girip de hizmati devamı eltiirımi-
yonaa; 25 yılımı doûdıurım.uş bir memur emieikliiıliiîk 
iısıtiyorlsia; «Halyır, düyamazsiniz, gidemezisin, sıkı-
yömieltim var» diyemeyiz. Bu memur bir suç. faili 
değiillsie veya filhalkilka anarşist de değilisje, isitifa 
ettiği talkdnlde, bunum istifasını naisıl durlduru-
yortsuınuız? Bu fılkrıamım buradan çıkarıimıalsınım 
doğrıu ola,cağı kanaıa|tind;eyim. 

Sıilkıyöınıeltı'lm bölgiesinde vazife görmen bıiieümlıe 
ımamnır'laırun, yani tapu ımeımurunjdiain aisH-öe'rî ko-
anu)taaılıaır)a kjadaır, her rütbe ve kadtimıcdleikii pteırisıo- J 
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nıeslikı yer değişti'nmıeai veıya vazifesinden aıl'imnıp \^-
ıfilınıieisli bu komutanlığa bağlamıyor. Hailbiufkti, vaızü-
feıdle te|dla!İTÜil vaazdır; bar vaızıifemkı bir libtisıaısı vaır-
dır, o ihjtisası yürüten mıomur vaırdur, foadıeımıo 
vıaııjdıp. Onu allnp baışka bir hizmielte verımıek, göır-
ımüıg ollduğu hizımetiın .aiksamamaısıına ioabeltitiırir. 

Bunaıaya bu şielkilde," ilieride feaırışMalklıaır doğu-
Tta,öak hü'küjmlier gietiınmıemelk lâzım gelir. 

Bu sebeple söz -aldıim, teşakkür ederlim. 

BAŞKAN — Sayın Tosyalı, buyununıuz efen
dim. 

HASANT TOSYALI (Kastamonu) — Sayın 
Başkanını, değerli arkadaşlarım; madde çok gü
zel tedvin edilmiştir. Hattâ evvelkinden daha 
iyi. . 

«[Sı kıyönetim hizm etlerinin yürütülmesi» 
başlığı altmdt'ki 2 nci maddenin metnine bak
madan evvel, sıkıyönetim komutanlığının gö
rev ve yetkilerini kısaca okumakta fayda var
dır. Şöyle ki ; 

«Sıkıyönetim komutanı, .sıkıyönetim bölge
sinde genel güvenlik ve kamu düzenini koru
mak ve sağlamakla görevlidir ve gerektiği hal
lerde aşağıda yazılı tedbirleri almaya yetkili
dir.» diyor ve sayıyor. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, sıkıyöne
tim ilân edilen bir bölgede genel güvenliği ve 
kamu düzenini sağlamaya, korumaya memur 
ettiğimiz sıkıyönetim komutanlığının emrine 
atanan kişi, dilediği zaman ben istifa ediyorum 
derse, dilediği zaman ben gidiyorum derse ola
bilirini böyle şey? Olmaz. Binaenaleyh, benden 
evvel konuşan sayın arkadaşımın burada bir 
zühul yaptığı kanaatindeyim; sıkıyönetim ko
mutanlığının emrine atanan veya bu komutan
lık emrinde görev alan kimse, komutanlığın iz
ni olmadıkça, atama, istifa ve emeklilik İsteye
mez. Bir devletin genel güvenliğini ve kamu 
düzenini korumada birini mükellef kılacağız v« 
onun emrine de kuvvetler vereceğiz; şahıslar, 
kişiler vereceğiz; ondan sonra da verdiğimiz bu 
kişileri kendi keyiflerine bırakacağız!.. Hayır, 
arkadaşlar.. Bu savaş haline benzer bir haldir; 
komutanın izni olmadıkça, onun emrine veri
len bir adam, vazifeden keyfemâyesa ayrıla
maz. 

Madde gayet güzel tedvin edilmiştir, olduğu 
gibi kalması gayet yerindedir. 
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İkinci husus muhterem arkadaşlarım; bir 
devletin sıkıyönetim altma alman, yerlerdeki 
bilcümle askerî ve sivil emniyet kuvvetleri, kol
luk kuvvetleri dediğimiz zabıta kuvvetleri ta-
mamiyle o bölgenin asayişinden, kamu düze
ninden sorumlu olan sıkıyönetim komutanının 
emrinde olmazsa, birisi bir tarafa, diğeri öbür 
tarafa gider. 'Binaenaleyh, hepsinin de, kolluk 
kuvvetlerinin de ki, ilk maddede yoktu, bura
ya konmuş ve gayet yerinde de olmuş sıkıyö
netim komutanlığının emrine girmesi gayet .isa
betli olmuştur. Ben maddenin aynen kalmasını 
müdafaa ediyorum. 

Üçüncü husus; ilk maddemize nazaran bu 
maddede getirilen husus, Sıkıyönetim komu
tanı, sıkıyönetim hizmetinin gerekli kılması 
halinde, sıkıyönetim bölgesindeki Hazine, özel 
İdare, Mahallî İdare, İktisadî kamu kuruluşla
rına vs. ait bina, araç ve personelden yararla
nacak; yararlanmak için istekte bulunabilir ve 
bu isteği derhal yerine getirilebilir. «Derhal» 
kelimesi ilâve edilmiş muhterem arkadaşlarım. 
Sıkıyönetim komutanlığı, ihtiyaç duyuyor, ik
tisadî devlet teşekküllerinden, kamu kuruluş
larından istiyor, onlar ise ben vasıta veremem» 
diyor. Olmaz böyle şey. İstekte bulunabilir ve 
bu istek derhal yerine getirilebilir. Ancak bu 
şekilde bir memleketin kamu düzeni sağlana
bilir, asayişi temin edilebilir. 

Madde gayet güzel tanzim edilmiştir, aynen 
kabul edilmesi sıkıyönetim hizmetlerinin gere
ğince, hakkıyla yürütülmesine vefa edecek ma
hiyettedir. Aynen kabulünde fayda vardır, say
gılarımı sunarını. 

BAŞKAN — Sayın Zekeriya Kürşad, bu
yurun efendim. 

M. ZEKERİYA KÜRŞAD (Kahraman Ma-
raş) — Sayın Başkan, muhterem arkadaşlarım; 
Yanlış anlamadı isem, raporu okuyan arka
daşım benim bu kanuna muhalif olduğumu ifa
de ettiler ve arkadaşlarımdan bâzıları da bana 
«•siz de muhalif misiniz f» diye sordular. Onun 
için bu hususu evvelâ bir açıklığa kavuşturmak 
istiyorum. Ben bu kanunun muhalifi değil, bi
lâkis müdafiîsiyim. 

BAŞKAN — Komisyon raporunda muhalif 
olduğunuza dair bir kayıt yoktur ve böyle bir 
şey.... 

M. ZEKERİYA KÜRŞAD (Devamla) — 
Var. 

BAŞKAN — Yok efendim. 
M. ZEKERİYA KÜRŞAD (Devamla) — 

Çok teşekkür ederim. 
• BAŞKAN — Sayın Ekinci.... 

OENİGMZ ElKİNÖİ (Ordu) — Muhalefet şer
hi bendenizin efendim. 

BAŞKAN — Evet efendim, evet. Sayın 
Ekincimin muhalefet şerhi var, sizin yok efen
dim. 

M. ZEKERİYA KÜRŞAD (Devamla) — 
Çok teşekkür ederim. Çünkü, Sayın Başkan, bu 
kanunun çok geç kalmış olduğunu ve hattâ bu 
nedenle Anayasamın dahi tadil edildiğini ve ilk 
Sıkıyönetim Kanununun çıkarılmasında da kar
ma komisyonda çalışmış bir kimse olarak, bu
nun lüzumuna şiddetle ihtiyaç duyan bir mil
letvekili olarak, bu hususu bilhassa belirtmek 
istiyorum. 

Ayrıca üzerinde görüştüğümüz bu madde
nin deı bu kanunun ruhu mesabesinde bulundu
ğunu ve memleketimizin içerisinde bulunacağı 
muhtemel felâketleri giderebilmek için el'bette-
ki sıkıyönetim komutanlığının tek ve mutlak 
âmir olması gerektiği ve bölgesindeki, memle
ketimizin, devletimizin yüksek menfaati ve var
lığı uğrunda >en geniş mânada yetkiye sahip 
kılınması gerektiği hususlarını bu madde içeri
sinde bulmakla şahsen ben kıvanç duymakta
yım. Bunu da bu vesile ile arz etmiş oluyorum. 

Çok teşekkür ederim. 

BAŞKAN — İkinci madde üzerinde başka 
görüşmek isteyeni.. 

Sayın Ekinci, buyurunuz. 

CENGİZ EKİNCİ (Ordu) — Sayın Başkan, 
muhterem arkadaşlarım; evvelâ biır hususu, Yü
ce Meclisin hatırlanıasını arzu ediyorum. Ana
yasa Mahkemesi, 1402 sayılı iSıkryömetim Kanu-
nunuin iki maddesini iptal etmiştir; 15 ve 23 
ncü maddelerini. Hükümet, iptal edilen bu mad
deler sebebiyle, yani bu maddelerin iptal edil
mesi sebebiyle hâsıll olan boşluğu doldurmak 
gerekçesi altında, 15 maddeilik bir tadil tasarı
sı getirmiştir. Yani, matematik ıgörüntü, işin 
başında son derece calibi dikkattir. Anayasa 
Mahkemesi 2 madde iptal etmiş, Hükümet 15 
tadil maddesiyle Meclislerin karşısına çiktaıış-

| tır. 
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Bu itibarla, muaddellere nüfuz etmekte, Hü
kümetin bilhassa gerekçeıslini tam mâmasıyle 
kavramakta, maddelerle ne getirilmek isteni
yor bilmekte, kamaatiımcıe büyük zaruret var
dır; salim bir neticeye (gidebilmek açışımdan. 

Görüştüğümüz maddede Hükümetin getir
diği değişiklikler şunlardır: Matlabı değiştir-
mıiış Hükümet; mer'i ımeltinide, «(Sıkıyönetimim 
yürütülmesi,» tasarıda, «(Sıkıyönetim hizmetle-
rinlin' yürütülmesi». 

Değerli arkadaşlarım, «sıkıyönetimin yürü
tülmesi» ile «iSikıyönetim hizmetılerinıijn yürütül-
ımesi» ibareleri bir kanunun tadilimi •gereiktire-
cek muğlaklık ifade ediyorsa, Hükümetle der
hal 'beraber olmak mümkündür. «Sıkıyömeti-
'min yürütülmesi», hiç'bir tatbikatçıya tereddüt 
vermeyecek kadar (açıktır; «sıkıyönetim hizımet-
lerlimiım yürütülmesi» aynı mânada bir cümledir. 
Değişikliğim biri bu, 2 nci maddede. 

Ondan sonra, terminoloji uygunluğu için 
zabıta kuvvetleri yerine, kolluk kuvvetleri de
mişiz. Yani bir terminoloji, bir değişikliğin 
.gerekçesi almak gücünde ise, hem yine Hüküme
te katılırım. 1402 sayılı mer'i Kanun, zabıta 
ikuvvetleri diyor; Hükümet, kolluk kuvvetleri 
yapıyor. Zaruret, terminoloji... Tatbikatçıyı te-
reddüte sevikeden bir tarafı var ımı? Yok. Oku
duğunuz vakit ne demek istediğini (anlıyor mu
sunuz? Anlıyorsunuz. Zabıta deyimi birçok ka
nunlarımızda yer almış mıdır; fiilhal kullanıl -
makta mıdır; yaşamakta mıdır metinlerde? Ya-
|ş aımakta dır. 

4 ncü fıkrada Hükümet; «ve bu kanunun 
9 ncu maddesinıe göre» diye bir /ilâve getirmiş. 
Bu hususu yüce Meclise iyice açmak isterim. 

4 ncü fıkra diyor ki; sıkıyönetimi komu
tanlığı bu kamımla kendisime verilen görev ve 
yetkileri, o yerin zaibıta (kuvvetleri ve tefrik 
edilecek askerî birliklerle yürütür. Sıkıyöne
tim komutanı, görevimi, zaibıta kuvvetleri ve 
tefrik edilecek askerî biriliklerle yürütür. 

Değişiklik tasarısı şunu getiriyor; «.. bu ka
munun 9 ncu maddesine göre tefrik edilen..» 
Şimdi, 9 ncu madde nedir? 

Yürürlükte olan Sıkıyönetim Kanununun 
9 ncu maddesi şu değerli arkadaışilarım: «'Sıkı
yönetim hizmetlerinin yürütülmesi amacıyle 
lüzumu kadar askerî birdik Geneli Kurmay Baş
kanlığınca Sıkıyönetim Komutanı emrime veri

lir.» Ne diyor 9 ncu madde? Genel Kurmay Baş
kanlığınca lüzumu kadar askerî birlik sıkıyö
netim komutanlığı emrine verilir. 

Şimdi, 4 ncü fıkrada, «'bu kanunun 9 ncu 
(maddesine göre tefrik edilen» demesek; me di
yor mer'i metin? Zaibıta kuvvetleri ve tefrik 
edilecek askerî birilikler... 

Hükümet diiyor ki; «Neye göre, hangi hük
me göre tefrik edildiğini ta&rilh etmekte biz za
ruret gördük. Şimdi biz, Hükümetin getirdiği 
hu ilâve ile 9 ncu maddeye (bir atıf yapmadığı
mızı kabul ıcdeliım, farzedelliım ki, eski metim 
mıer'i; yand 9 ncu maddeye göre tefrik edilecek 
cümlesini ilâve etmedik. 26 maddelik bir (Sıkı
yönetim Kamunu, bünyesinde, mevcut oilan 9 ncu 
maddenin sarahati karşısında tereddütle düşmek 
ihtimali olabilir imi? Eğer, bu tefrik keyfiyeti 
bir başka kamuma göre yapılacak ise, tatbikat
çıya yardımcı olmak içtin, o kamuna atıf yap
maktaki isabeti ben de kabul ederim; fakat 
kemdi bünyesinde, 26 ımaddellik bir bünyede 
9 ncu madde şuna göre tefrik edilir, diyor. 
Hiçbir sarahat vermek endişesi yok; çünkü, kü
çük bir kanun bünyesinde 9 ncu madde açık. 

Yahut şöyle 'düşünelim: Kuvvet tefrik et
tik. Biri çıkıp dese ki : «Sen bu birlikleri han
gi hüküm ve yetkiye istinaden sıkıyönetim ko
mutanlığının emrine verdin?» Cevap: «'Sıkıyö
netim Kanununum 9 ncu maddesine göne». 

«Efendim, tereddüte düşüyoruz, falan..» Bu 
tereddütü anlamak mümikün değüdir. 26 mad
delik bir kanunun içinde (bulunan 9 ncu mad
deye göre tefrik yapılacağı ifade ediliyor. 

«Efendim, ikinci maddeye de sarahat vere
lim», denebilir. 

Gerçekten, tatbikatta büyük iSikıntılar içeri
sine düşeceğimiz meçhuller karşımıza çıkar, ta
biî sarahati kabul ederiz. 

Arza çalışıyorum ki, bu ilâve için de bir ka
nun maddesini değiştirmeye sebep yoktur. 

Değerli arkadaşlarım, 4 ncü fıkraya Hükü
met «ivedi» kelimesini getirmiştir. 

Yürürlükteki metim <şudur: «Barışta ve zo
runlu hallerde...» devamını okumayı gerekli 
görmüyorum. Hükümetin getirdiği yeni deği
şiklikte «Barış zamanında ivedi ile zorunlu hail
lerde,.» demiyor. 

Biri diğerinden farksız dki cümle, aradaki1 

fark üslupta; mahiyet farkı yok. 
«Zorunlu hal...» 
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Değerli arkadaşlarım, zorunlu hal, yerine 
getirilmesi icabeden, tehirimden mazarrat umu
lan, bu itibarla esasen bünyesinde isticali, ive
diliği taşıyan bir haldir. Aksi takdirde zorunlu 
hal olmaz. 

«Barışta ve zorunlu hallerde sıkıyönetim 
komutanı o yer veya o yere en yakın garni
zon komutanlarından yeteni kadar birliğin em
rine verilmesini isteyebilir.» 

Bu metin burada da aynen muhafaza edili
yor.. 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Hayır, 
«geçici olarak» kelimeleri de vardır. 

BAŞKAN — Sayın Tosyalı, müdahale et
meyiniz. 

CENGİZ EKİNCİ (Devamla) — Sayın Tos-
yalı'ya katılmam mümkün değil, «geçici» keli
mesi yok. 

Metinde «Barışta ve zorunlu hallerde» olan 
kısım, değişiklik tasarısında «Barış zamanında 
ivedi ile zorunlu hallerde» şeklinde gelmiştir. 
Bu iki şekil üzerinde görüşlerimi arz ediyorum; 
«geçici» kelimesini göremiyorum. 

Şimdi, zorunlu ve ivedi ana göre bir müte-
larüiedir. İvedilik, zorunlu halütn bünyesinde 
mevcuttur ve bunun için upuzun bir maddeyi 
'değiştirmenin gereği de yoktur. Takdir, hiç 
şüphesiz, Yüce Heyetinizin olacaktır. 

Değerli arkadaşlarım, bir de Hükümetin de
ğiştirmek istediği 2 nci maddenin 6 ncı fıkrası 
var. 

Mer'i metne göre 6 ncı fıkra şöyledir: «Hiz
metlerin yürütülmesi ile ilgili İstemler, o böl
gedeki Devlet kurum ve organlarınca yerine 
getirilir.» 

Yani 6 ncı fıkrayı Hükümet biraz daha aç
mış; «Sıkıyönetim komutanı; hizmetin gerekli 
kılması halinde, sıkıyönetim bölgesindeki Dev
let kurum ve organları, Haaine, özel idare, ma
hallî idare, iktisadî veya sair kamu kuruluşla
rına ait bina, araç ve personelden yararlanmak 
için istekte bulunabilir ve bu istek derhal ye
rinle getirilir. 

Sıkıyönetim komutanı, kolluk kuvvetleri 
kapsamı dışında kalan belediye zabıtası, güm
rük muhafaza ve kır bekçileri gibi sair zabıta
ya iliş'kin görevler ifa eden kuruluşlara da hiz-
ımet tevcih edebilir.» 

Çok muhterem arkadaşlarım, eğer biz Tür
kiye'de, bundan iki sene evvel sıkıyönetimi ilân 

ettiğimiz günlerde böyle bir taleple Hükümet 
karşımıza çıksaydı, içinde -bulunduğumuz şart-
larm isabetli bir kıymetlendirmesiyle derhal 
«evet» diyebilirdik. Sıkıyönetim iki yıl tatbik 
edilmiş, kaldırmayı düşündüğümüz bir noktaya 
gelmişiz, yavaş yavaş kaldırmaya da başlamı
şız.. 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Tecrü
be kazandık. 

CENGİZ EKİNCİ (Devamla) — 'Sayın Tos
yalı, izin verir misiniz ?.. 

Zatı devletlerine hitap ederek görüşmüyo
rum. Siz noktai nazarınızı arz ettiniz, ben de 
nâçiz görüşlerimi tamamlayayım; lütfedin efen
dim. 

Şimdi, Devletin bütün vasıta ve imkânları
na el koyma yetkisi veriyoruz, açıkça. «Efen
dim, kuımanldanlarımıza vermeyelim mi? Mem
leket ateş içinde.» Verelim, tabiî... O noktada 
kumandanlarımızdan hiç bir şey esirgemeyiz. 

Komisycfada hize, «Seferi zamanda buna 
ihtiyaç var» dediler. 

Seferi zamanda kendine mahsus hükümler 
var. Zaten her şey kumandanlarımızın; ama 
normal zamanlarda bu yetkilerin isitimalii, eğer 
büyük bir dikkat gösterilmezse son' derece 
mahzurlu olabilir ve son derece dikkat etmek 
lâzım gelir kanaatindeyim. 

Burada katılmama imkân olmayan bir gö
rüş de, sıkıyönetim komutanlarını kır bekçile-
riyle, gümrük muhafaza memurlarıyle takvi
ye etmek gerekçesidir. Buna katılmak mümkün 
ideğiıldir. 

Devletimin, milletimin en büyük ve en acı 
gücü, eğer kır bekçisine muhtaç hale gelmişse 
bu gücü gözden geçirmeye mecburuz. 

Bunu şöyle de sorabilirim; iki senelik sı
kıyönetim tatbikatında, sıkıyönetimi komutan
ları, kır bekçilerinin kendilerine yardım ede
memesinden dolayı nerede zaafa düştüler iki, 
kır bekçilerinin yardımına ihtiyaç hissediyor
lar? 

Bu konuya Hükümetin misal vermesini Me
rim,, oyumu verebilmek için. 

Türk -Silâhlı Kuvvetleri kır bekçileri olma
dan sıkıyönetimin hizmetlerini yürütemez mi? 

Ben tenzih ederim, buna askerin talip ol
maması lâzım, kuvvetlerin talip olmaması lâ
zım. Yok böyle bir şey. 
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Değerli arikadaşİarım, esasen 3 ıneü madde
nin (im) bendini şimdi ıttılaınıza arz edeceğim, 
orada zaten bıı yetkiler var, mer'i 'kanunda 
.bunlar var. 

Şimdi, mer'i Kanunda ınevcudolan bir hük
mü ve biraz sonra m uzak e reisi ne geçeceğimiz 
3 ncü maddenin mer'i (,m) bendini okuyorum': 

«Lüzumu ıhalinde sıkıyönetim bölgesindeki 
Hazine, 'özel idare ve belediyelere ait bina, araç 
ve personelden yararlanmak;» 

İB.u yeter, maksadı karşılar, kâfidir. Bu
nu almışsınız, 2 .nci maddeye şu şekilde monte 
etmişsiniz; kır bekçileri ile teşriki mesai,'Dev
letin ve .sair kamu kuruluşlarının bütün bina
larına el koyma yetkisi.. İki ayda ıbir Meclisin 
(huzuruna gelip yönetimin devamını temdit et
mek mecburiyetinde olduğunuz ıbir .geçici süre 
içerisinde, ıbir yerleşme zihniyeti gösteren- bir 
madde. Buna katılabilmek imümkün değildir. 
(Gerek Anayasa Komisyonunda ve gerekse Ge
çici Komisyonda Iben bu tereddütümü gidere
cek malûmatı Hükümetten alamadım. 

Bu sebeple ve esasen Anayasa Mahkemesi
nin dokunmadığı bir madde olması itibariyle, 
değiş'tiriıl'mesinde hiçbir surette zaruret olma
dığı inancındayım ve değişiklik tasarısındaki 
ıbu maddenin metinden 'çıkarılması hususunda 
'da bir önerge takdim edeceğim; gerekçelerimi 
de böylece arz etmiş bulunuyorum. Takdir he
yetinizin olacaktır. 

(Saygılarımı aıiz ederim. 
BAŞKAN — Komisyon. .Başkanı (Sayın Angı, 

buyurunuz. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MEHMET 

İSMET ANGI (Eskişehir) — Sayın Başkan, 
değerli arkadaşlarım; görüşülmekte olan 2 nci 
madde üzerinde konuşan arkadaşlarımızın bâzı 
tereddütleri ve itirazları oldu. 

(Evvelemirde 1 nci fıkrada •getirilen («Kolluk 
kuvvetleri» ibaresinin yerinde olmadığı, «Gü
venlik ve zabıta kuvvetleri» şeklinde, eski me
tinde olduğu gibi ,'kalmasınm yerinde olduğu 
mütalâasını serdettiler. 

İlk görünüşte ibu doğrudur ve farklı değil
dir; ancak, İçişleri Bakanlığının, Polis Vazife 
ve (Salâhiyetleri Kanununda ve diğer kanun
larda getirmiş olduğu ve bir değişiklikle konu
lan «Kolluk kuvvetleri» tâbirinin yeni yapılan 
bu kanunda da getirilmesi öngörülmüştür. Ka-
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nuıı tasarısı Bakanlar Kurulunda görüşül ürken 
İçişleri Bakanlığının mütalâası Millî 'Savunma 
Bakanlığınca da uygun görülmüş olduğu- cihet
le, kanunlar arasında bir değişiklik, bir aksilik 
olmasın sekilinde bir görüşle buraya 'getirilmiş
tir. 

•«Sıkıyönetim altına alınan yerlerde» tâbiri 
yenine «Sıkıyönetim 'ilân edilen yerlerde» tâbi
rinin getirilmesi, Sayın Muğla Milletvekili Ah
met Buldanlı arkadaşımız tarafından ileri sü
rülmüştür. İkisi arasında tâbir bakımımdan bir 
farklılık olmasa gerektir. iSıkıyönetim altına 
alınma (tâbiri kanunun eski metninde devam et
mektedir, bir değişiklik de yoktur. Esasen, ar
kadaşlarımızın ııoktai nazarına arz edeceğimiz 
bir husus var; 2 nci maddeyle 9 ucu maddede 
bahsedilen «Kuvvetlerin tefriki» mevzuunu ge
tirmişiz. Bundan [maksat şıi; sıkıyönetim ku
mandanı aynı zamanda o mıntıkanın ordu ku-
'mandanıdır. Genelkurmay Başkanlığı, ordu 
kumandanına, sıkıyönetim idaresini yürütmek 
için sana tefrik edilen kuvvetlerin bari cinde 
kendi kuvvetlerini istediğin gibi kullananı azsın 
diye ıbir tahdit 'getiriyor. 'Farzımuhal, bir ko
lordu kumandamınn 'emrinde 15 - 20 tane alay 
'bulunduğunu kabul edelim; Genelkurmay Baş
kanlığı, sıkıyönetim ilân edildiği zaman ken
disine ; sen, emrin altında, bulunan alaylardan -
diyelim ki - 3,4 ve 7 nci al aylardaki birlikleri 
kn 11 anabil irsin, bunun dışındaki] eri kııllanamaz-
&ıTI diyor. Esasında bu ihtiyaç tatbikattan (gel
mektedir. Genelkurmay Başkanlığı, yerine ge
tirilmesi gereken ölçüler içerisinde kuvvetle
rini, birliklerini kullanacaksın diye bir talimat 
vermektedir. Bu, Anayasaya veya mevzuata ay
kırı olan bir madde değildir. 

Değerli arkadaşlarım, o ncü maddenin (m) 
fiknasının eski haliyle kalmasını ileri süren Or
du Milletvekili Sayın 'Cengiz Ekinci arkadaşı
mızın mütalâası da pek o kadar, alevlendirdiği 
veyahutta gördüğü şekilde değil, '(m) fıkra
sını biz kaldırıyoruz ve bu fıkrayı getirip «yü
rütülme, maddesliniin içerisine yerleştirmiş olu
yoruz; ayrı bir şey de getirmiş değiliz,, «vere
bilir» diyoruz. Gayet tabiî ki, idarenin bütün 
personelinden istifade etmenin, sıkıyönetimin 
hizmetinin icabı olduğu ileri sürülmüştür ve 
İm şekil, tatbikatta görülen noksanlıkları, sıkın
tıları gideren bir şekildir. 
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2 nci madde Anayasa Mahkemesinden geç-
'miştir, tadilata da uğramamıştır. Yani, Ana
yasa Mahkemesinin verdiği karar ve Anayasa
ya aykırı bir durumun mevcudolmadığı yolun
daki mütalâ da lortadadır. 

Değerli arkadaşlarım, kır bekçisi ve güm
rük muhafaza memurlarından istifade mevzuun
daki mütalâalara gelince; buraya kadar ihti
yaç duyulmasının,- sıkıyönetim idarecilerinin, 
birliklerinin yetersizliği gibi bir ölçü içerisinde 
değerlendirilmesi) yerinde değildir. 'Türkiye'de 
en uzun süre devanı eden sıkıyönetim idaresinin 
taltbi(ka)tlta faizlere verdiği tecrübeler neticesin
de ve uzun mütalâalara istinaden getirilmiş bir 
tâfair ve yerinde bir tedbirdir. Ortaya çıkan 
hâdiseler karşısında, kır bekçisinin de, gümrük 
muhafaza memurunun da, mıntıkasında cere
yan edecek hâdiseler karşısında, sıkıyönetim
ce kendisine verilen emirler muvacehesinde 
yetkisini ve görevlerini failmesi yolunda ve ken
disine verilecek talimatların gereği olarak bu 
fılkna getirilmiştir. Düşününüz; gümrük muha
faza memuru veya gümrük muayene memuru, 
sıkıyönetim hizmetinin ieaıbı bir yasağı; diyelim 
ki, bir kitabın dışarıdan getirilmesi yasağı kon
muştur, işte bu durumda, yalnız bu noktadan 
bunun muayenesini yapacaktır. Sıkıyönetimin 
yasakladığı ve ilgili mevzuatına uygun olan 
'muamelelerde, hizmetlerde kendisine yardımcı 
•olacaktır. Bu itibarla, sıkıyönetim hizmetleri-
iiin görülmesinde kır bekçisinin, kolluk hiz
metinde bulunan diğer vazifelilerin de bu mad
dedeki yetki ve sorumluluğa dahil edilmesi, tat
bikatta görülen bir ihtiyaçtan husule gelmiş 
ve madde bu şekilde tanzim edilmiştir. 

Yapılan tenkidlere böylece cevap arz etmiş 
oluyorum. Madde yerinde olarak tanzim edil
miştir, Komisyonumuzun görüşü bu istikamette
dir; saygılarımla arz ederim efendim. 

BAŞKAN — Sayın İsmail Hakkı Alaca, bu
yurunuz efendim. 

İSMAİL HAKKI ALACA (Kars) —. Sayın 
Başkan, muhterem arkadaşlarım; 

1-102 sayılı Sıkıyönetim Kanununun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesine dair kanun ta
sarısı, haddizatında, 15 ve 23 ncü maddelerin 
Anayasa Mahkemesince iptal 'edilmiş olmasın
dan dolayı tedvin edilen hükümleri muhtevi 
olarak huzurunuza gelmesi icaheden bir tasarı 

iken, 1 nci maddesiyle, aşağı - yukarı, mer'i kâ-1 

nunun 15 maddesinde değişiklik getiren bir 
tasarı olarak huzurunuza gelmiş bulunmakta
dır. 

Geçen oturumlarda Sayın Millî 'Savunma 
Bakanının, gelen bu hükümlerin yeni hüküm
ler olmadığını, birçok ahkâmın, tatbikattaki 
mahzurları önlemek ve bâzılarında da lülgat 
veyahutta terim tashihi yapmak amaciyle ge
tirilmiş olduğunu ifade etmiş olmasına rağ
men, tasarıdaki bâzı ahkâm üzerinde eğer biraz 
teemmül edilirse, hakikaten, tatbikatta büyük 
mahzurları getirecek hükümleri de ihtiva et
tiğini müşahede etmemek kabil değildir,, zan-
nımca, Devlet umurunda çalışmış, vazife gör
müş kimseler de idrak edebilirler ki, bugün 
mevcut mevzuatla, devlet mekanizmasını daima 
işler halde görmek mümkündür. 

Şimdi, sıkıyönetim idaresi ide, anayasal bir 
müessese ve fevkalâde bir rejimi ihtiva ediyor 
olmasnıa rağmen, sıkıyönetim hükümleri dışın
da devlet teşkilâtını harekete 'getiren diğer ah
kâm da bu sıkıyönetim müessesesine daima yar
dımcıdır. Yani, Sıkıyönetim Kanununda, far-
zedelim ki, «kır bekçisi de bu hizmetin (içinde
dir» denmese 'dahi yine içindedir, mahalle bek
çisi de yine içindedir, belediye özel idaresi ele 
yine onun içerisindedir. Çünkü, nihayet, orta
da bir suç işleniyorsa, memleketin menfaatini 
haleldar edecek bir adım atılıyorsa, bu, devlet 
teşkilâtından bulunan bu müesseselerin heyeti 
mecmuası dahi aslî bir görev mahiyetinde bun
ları ifa edebilirlerken, bunların bir kısmının 
böyle sert hükümleri muhtevi olarak kanun 
mevzuu içine alınması sakıncalıdır. Meselâ, bu
rada 2 nci maddenin son fıkrasında şöyle bir 
hüküm vardır: «Sıkıyönetim komutanlığı em
rine atanan veya görev, alan bilcümle perso
nelin, sıkıyönetim süresince sıkıyönetim komu
tanının izni olmadıkça atanma, istifa veya emek
lilik işlemleri yürütülemez» Bu hüküm eski me
tinde de mevcuttur.. Fakat, ben (burada bilhas
sa 5 nci fıkranın üzerinde duracağım. 

Beşinci fıkrada «'Sıkıyönetim komutanı; hiz
metin gerekli kılması halinde, sıkıyönetim böl
gesindeki Devlet kurum ve 'organları, Hazine, 
özel idare, mahallî idare, iktisadî veya sair ka
mu kuruluşlarına ait bina, araç ve personelden 
yararlanmak icirı istekte bmiıiıafailir.» deniyor. 
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Yani, bilumum memur ve personel üzerinde is
tihdam yetkisini de kendisinde görüyor de-

- inektir. 
Şimdi, 'bir örfi idare (bölgesinde, örfi idare 

komutanının; bir defterdarı, - farzedelim, ola
bilir ya - bir malmüdürünü veya 'bir muhase-
bıc müdürünü ve 'benzeri birçok personeli kendi 
emri altına almak ve bunların vazife Igördü-
ğü ıhmalardan da faydalanmak, yani ıbu şahıs
larım heyeti umumiyesini doğrudan doğruya 
kendi hizmetine almak igiıbi şümullü ibir hüküm 
konduuğna .'göre, bunlar, maddeye 'göre, sıkı
yönetim komutanının emrinde ve sıkıyönetim 
hizmeti kapsamı içine alınmış kişilerdir. (Şu hal
de bunlar, sıkıyönetim devam ettiği sürece -
son fıkraya igöre - ne istifa edebilirler ve ne 
de emekli olabilirler. Çünkü «'Sıkıyönetim Ko
mutanlığı emrine atanan veya 'görev alan bil
cümle personelin, sıkıyönetim süresince sıkıyö
netim komutanının izni olmadıkça atanma, is
tifa veya emeklilik işle/mleri yürütülemez» de
niyor. 

iŞinıdi, 'bu beşinci fıkra öyle bir fıkradır ki, 
benim dıaiha fazla izah etmeme dahi lüzum yok; 
yani, sıkıyönetim demek, komutan demek ve 
onun teşkilâtı demek; devlet demek. Şimdi, bu, 
anlia.mıda, devlet demek olduğuna göre, .devletin 
taazzuv eden diğer organlarının da vazifesi or-
1:ı d an kalkmış oluyor. Bu, ,tatbikatta biriçok 
tedahüle sebebiyet verecek mahzurları 'getire-
e ektir. 

Bu itibarla, bu, sert ve sakil bir maddedir. 
Montesqietu'nün de .dediği ıgibi; «En mükemmel 
kanun ve kaideler, kötü 'bir tatbikle, kötü ne
tice verebilir. Fakat, kötü bir kanun mevzuu, 
iyi bir tatbikatla, daha iyi bir netice verebilir.» 

Bilhassa bu madde üzerindeki .endişelerimi
zin izale edilmesi lüzumu üzerinde durmak için 
söz aldım. Ben endişeler izale edilmediği tak
dirde, bu beşinci fıkranın, son fıkra ile bağlan
tı kurmasında bir endişe duyuyoruz. 

Bu itibarla, buna ıoy vermemiz, görüşümü
zün sebki ve endişelerimizin igiderilmesi için 
tenvir edilmemiz lüzumunu hissediyorum. 

ıSaygılar sunarım. 

İRAŞKAN — Sayın Tosyalı, buyurun efen
dim. 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Sayın 
Başkanım, değerli arkadaşlarım; 

'Sıkıyönetimle ilgili olarak, 2 nci maddenin 
çok doğru bir şekilde ve yerinde tanzim edildi
ğini demin söylemiştim. 

Muhterem arkadaşlarımı, iki sene evvel örfî 
idareyi ilân etmemizi gerektiren sebepler dik
kat nazara alındığı takdirde ve iki '.seneden be
ri sıkıyönetim idaresinde kazandığımız tecrübe
lerin ışığı altında elbette ki, eski 2 nci madde
den farklı olarak bâzı ilâveler olması icap eder. 
Bu, çok tabiîdir, çok yerindedir. Burada neler 
ilâve edilmiş?. Bunları tekrar edeceğim, sakı
nılacak bir şey yok. 

Birinci fıkrada «Zabıta» kelimesi yerine 
«Kolluk» kelimesi ilâve edilmiş; önemli değil. 
İkinci fıkrada; sıkıyönetim komutanına hangi 
'kanunla kuvvet tefrik edildiğine açıklık getir
mek için, yalnızca; «Bu Kanunun 9 ncu mad
desine göre..» denmiş. Bu da fazlalık değildir, 
doğrudur, yerindedir. Diğer bir husus; «(Sıkı
yönetim komutanı emrine tefrik edilen kuvvet
ler, ivedi ve zorunlu hallerde kâfi gelmediği 
takdirde, o yer veya civarındaki birlikten..» iba
releri eski kanunda var, bu tasarıda, yalnız, 
«Geçici olarak»1 ibaresi ilâve edilmiş, Bu ibare 
fazla değil, gayet yerindedir. İlâve edilen, yal
nız bu ibaredir. 

Dördüncü fıkrada; «Sıkıyönetim Komutanı; 
hizmetin gerekli kılması halinde, sıkıyönetim 
bölgesindeki Devlet kurum ve organları, Hazi
ne, özel idare, mahallî idare, iktisadî veya sair 
'kamu kuruluşlarına ait bina, araç ve personel
den yararlanmak için istekte bulunabilir..» de
niyor. Elkoymak değil; istekte bulunabilir, ar
kadaşlar. Yani, bunun da bir fazlalığı yok. Bir 
sıkıyönetim komutanı, lüzum gördüğü hallerde 
kendi sıkıyönetim bölgesinde, .özel binalardan 
değil, yalnız, kamu kuruluşlarına ait binalar
dan faydalanmak için istekte bulunabilir. Bu 
da bir fazlalık ve sert bir tedbir değildir, sıkı
yönetimin icabıdır. 

Beşinci husus; «Sıkıyönetim: Komutanı, kol
luk kuvvetleri kapsamı dışında kalan belediye 
zabıtası, gümrük muhafaza ve kır bekçileri gi
bi sair zabıtaya ilişkin görevler ifa eden kuru
luşlara da hizmet tevcih edebilir..» deniyor. 
«Edebilir», bu da bir fazlalık değildir. Etmesin 
mi?. Askerî kuvvet kâfi gelmediği takdirde kol
luk kuvvetlerine, 'köy koruyucularına bir vazi
fe tevcih etmeyelim mi? Deniz G-ezmiş'i, Kayse-
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i'i - Sivas yolunda bir köy bekçisinin yakala
dığını da unutmayalım, muhterem, arkadaşla
rım. 

Sonra, son fıkrada da, «'Sıkıyönetim komu
tanı emrine atanan veya görev alan "bilcümle 
personelin, sıkıyönetim süresince, 'sıkıyönetim 
komutanının izni olmadıkça, atanma, işlemleri 
yürütülemez..» deniyor. 

Sevgili arkadaşlarım; sıkıyönetim ilân edil
miş ; bir düzen, bir sistem .meydana getirilmiş
tir. O sistemi, o mekanizmayı yürütmekte olan 
kilit personel şuraya atanırsa, o istifa eder de 
bu, emekli olmak isterse, bu iş nasıl yürür Bu
radaki ı«izni olmadan atanma»' tabiri de gayet 
yerindedir. 

AHMET BULDANLI (Muğla) — O göreve 
başkası gelir. 

HASAN TOSYALI (Devamla) — Madde şu 
haliyle, çok güzel tedvin edilmiştir, bunu mese
le yapmaya lüzum yoktur. Örfî idarenin iki se
nelik tatbikatından edindiğimiz iyi tecrübeleri, 
vatan ve milletimizin hayrına edindiğimiz iyi 
tecrübelerle 'kazandığımız hususları 2 nci mad
deye ımonte etmesinden dolayı, ben, Komisyonu 
teJbrik «derim. :Bu madde bu haliyle çıktığı tak
dirde, hakikaten, çok daha «efradını cami, ay-
yarmı mâni» oluyor, iyi oluyor. İltifat buyu
rursanız, hakikaten iyi olacaktır. 

Saygılarımla, 

BAŞKAN — Sayın Cengiz Ekinci, buyuru
nuz. 

CENGİZ EKİNCİ (Ordu) — Efendim, Sa
yın Komisyon Başmalınım bir açıklaması, huzu
runuzu tekrar işgal etmeme sebep oldu. Sayın 
Komisyon Başkanı buyurdular ki, «i3 ncü mad
denin ('in) bendini kaldırıyoruz», yanlış tespit 
etmediysem, böyle demişlerdir. 

Tasarıda, .3 ncü maddenin (m) bendinin kal
dırıldığına dair bir kayıt yoktur. 3 ncü mıadde-
denin (m;) bendi,, yani mevcut olan Kanundaki 
3 ncü maddenin (m) bendi, yürürlüğünü mu
hafaza etmektedir ve şudur, iki satırlık bir 
maddedir : 

«Sıkıyönetim bölgesindeki Devlet kurum ve 
organlarına Hazine, özel idare, mahallî idare, 
iktisadî veya sair kamu kuruluşlarına gerekli 
tedbirlerini aldırmak.» Bu mer'i bir metindir, 
Kanunda vardır, boşluk yoktur. 
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Ben şunu arz ediyorum ki; şu okuduğum 
metin, Kanunun 3 ncü maddesinin bünyesinde 
vardır. Bunu alıp, bunu burada bırakıp, 2 nci 
maddenin 6 nci fıkrasına, o şekilde şümullü bir 
muhteva ile gitmeye ihtiyaç yoktur. Bunu arza 
çalıştırın Sayın Komisyon Başkanına. Ya ben 
yanlış tespit ettim, bunda iddialı değilim; ya 
da ifadelerinde bir zühul oldu, 3 ncü maddenin 
(m) bendi kaldırılmış olsa, müzakere etmekte 
bulunduğumuz 2 nci maddenin 6 neı fıkrasına 
ilâve edilmekte olan hususları, kendilerine yar
dımcı olarak mıütalaa etmeye hazırız. Ama, şu 
okuduğum iki satırlık metin, «sıkıyönetim böl
gesindeki Devlet kurum ve oragnlarına Hazine, 
özel idare, mahallî idare, iktisadî ve sair kurul 
ve kuruluşlara gerekli tedbirleri aldırmak,» 
yetkisinin Kanunda mevcut olduğunu gösteri
yor. Bunu, burada bırakıp; tatbikatçıya yeter
li iken, aynı mahiyette bir hükmü ıgetirip te, 
2 nci maddenin sonuna ilâve etmek, haşivdir. 
Yetkiyi kır bekçilerine kadar götüren, - <«teş-
ıiııil ettirmek,»1 diyor zaten - husus, bu okudu
ğum (m) bendinde var. 

Bir husus daha. var; Sayın Alaca'nın izahı
na, sonuna kadar katılıyorum. Bu, bir, Devlet, 
personel istihdamı politikasıdır. Siz yukarıda,, 
Devletin bütün personelinin, sıkıyönetim emri
ne girmesi kapısını açıyorsunuz; aşağıda da, 
- devamı isüresince, - bunların özel haklarına,, 
tayinlerine, nakillerine ilişik, ilişkili muamele
leri kaldırıyorsunuz. Devlet personel politika
sını donduracaksınız; Devleti nasıl idare ede
ceksiniz? 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Kifayeti müzakere önergesi; 
(gelmiştir. Görüşecek sayın milletvekili de yok
tur. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ KEMAL 
ŞENlSOY .(Ordu) — Komisyon adına söz isti
yorum1, Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Şensoy. 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ KEMAL 

ŞENSOY (Ordu) — Sayın Başkan, değerli ar
kadaşlarım ; 

;2 nci maddenin 6 nci fıkrası üzerinde fikir 
beyan eden arkadaşlarımın bu fikirlerine ilti
hak etmek mümkün değildir. 6 nci fıkrada, «sı
kıyönetim komutanı h'izımetin gerekli kılması 
halinde, sıkıyönetim bölgesindeki Devlet ku-
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rum ve organları, Hazine, özel idare, mahallî 
idare, iktisadî veya sair kamu kuruluşlarına ait 
•bina, araç ve personelden yararlanmak için is
tekte bulunabilir ve bu istek derhal yerine ge
tirilir..» denilmektedir. Bu fıkra sarih olarak, 
•sıkıyönetim komutanının, bahis konusu bu te
şekküllerden, ki personelden, araçtan ve bina
dan ıre'sen yararlanması maksadına matuf ola
rak getirilmiştir. 

jSaym Cengiz Ekinci arkadaşımız, bu mak
sadın, o ncü maddenin (m) fıkra'siyle gideril-
ımiş olduğunu ifade ediyorlar. Şimdi 3 ııieü nıad-
'denin (m) fıkrasını okuyorum. Bu fıkra aynen; 
«'Sıkıyönetim bölgesindeki Devlet kurum ve or
ganlarına, Hazine, özel idare, mahallî idare, ik
tisadî veya sair kamu kuruluşlarına gerekli 
tedbirleri aldırmak;» diyor. 

Değerli arkadaşlarım; (m) fıkrası, sıkıyö
netim bölgesindeki bu sayılan kurumlara, ik
tisadî veya sair kamu kuruluşlarına, gerekli 
tedbirleri aldırmak yetkisini örfî idare komuta
nına veriyor. Meselâ, herhangi bir fabrika dü
şünelim. Örfî idare ilân edilmiştir. Bu fabrikaya 
işçilerin girme ve çıkma saatleri bellidir. Fa
kat, örfî idare; hikmetinin icabı olarak, 'bura
ya bir tezkere yazar, meseleyi izah eder Ve far
zımuhal «Bu ayın 15 ııden itibaren bu fabrika
ya girecek ve çıkacak olan işçilerden şunlarm, 
şunlarm, şu şekildeki durumlarını 'tahkik edi
niz.» yahut; «ıSaat 8 den, 9 dan sonra fabrika
ya girmeyi çıkmayı yasaklayınız» diye oraya 
bir emir verebilir. Yani, (in) fıkrasına göre o 
kuruluşun, kendi bünyesinde bir tedbir alınma
sı bahis konusudur. 6 ncı fıkrada ise, bu kuru
luşlardan, binalardan ve araçlardan yararlan
ma bahis konusudur. 

Binaenaleyh, bu iki fıkrayı birbiriyle aynı 
görmek veyahut ta tekerrür mahiyetinde telâk
ki etmek mümkün değildir. 

Değerli arkadaşlarım; diğer taraftan, Polis 
Vazife ve 'Salâhiyetleri Kanununda «Kolluk 
kuvvetleri»' tabiri mevcuttur. «Zabıta Kuvvet
leri» tabiri kaldırılmış, «kolluk kuvvetleri» ta
biri kullanıl maktadır. Türkiye'de son zaman
larda cereyan eden anarşik olaylar, öylesine, 
zabıtayı veyahut Devleti şaşırtıcı istikametler
de cereyan etmiştir k i ; tatbikatta görülen bir
takım aksaklıklar, birtakım yeni hükümlerin 
getirilmesini jcaibettirmiştir. 
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Değerli arkadaşlarımız diyorlar ki; «Bir kır 
bekçisi... Hani, meseleyi ona kadar uzatmak, 
örfî idare kumandanlığının veyahut ta askerin 
şerefiyle kabili telif midir1?» 

Değerli arkadaşlarım, maksat bu değildir. 
CENGİZ EKİNCİ (Ordu) — Yanlış ifade 

ediyorsunuz. «Kuvvetiyle» dedim, «şerefiyle»' 
demedim. 

GEÇİCİ KOMİSYON ADINA KEMAL 
ŞENSOY (Devamla) — Düşününüz : Bir örfî 
idare kumandanı bir kır bekçisine emir vere
cek; eğer Kanunda bir sarahat getirmemişsek 
ve kır bekçisini örfî idare komutanının emrine 
almamışsak. O köyün muhtarı diyebilir ki, 
«Kolluk kuvvetleri» tabiri içerisine girmeyen 
bir kır bekçisi üzerindeki ısalâhiye'tinizden şüp
heliyim. !«Örfî idare komutanlığı ile bu kuvvet
ler arasında herhangi bir tedahülü, herhangi 
bir 'sürtüşmeyi önlemek bakımından, meseleye 
sarahat getirilmiş, kır bekçisi de örfî idare ko
mutanının emrine alınmıştır. Bunun sakıncası
nı anlamak mümkün değildir. Çünkü, «kolluk 
kuvvetleri» tabiri, umumî bir tabirdir. Zaten 
madde, «kolluk kuvvetlerinin kapsama dışında 
kalan» tabirini kullanıyor. Bunun, örfî idare 
komutanının vazife ve selâhiyetinin haşmeti ile 
bir ilgisini ve münasebetini görmek, kanaati
mizce mümkün değildir. 

Değerli arkadaşlarım; diğer taraftan, Sa
yın Komisyon Başkanı gayet güzel izah ettiler. 
Ben de, fırsat düşmüşken bir iki kelime etmek 
istiyorum. Bu 2 nci maddenin son fıkrasındaki 
durumu bâzı arkadaşlarımız yadırgıyor. 

Değerli arkadaşlarını; örfî idare veya sıkı
yönetim, fevkalâde ahvale münhasır, fevkalâ
de şartlar getiren, Anayasal bir düzendir. (Sıkı
yönetim komutanının izni olmadan da, memur 
istifa edebilmeli, emeklilik işlemlerini yürüte
bilmeli veyahut ta, izin alabilmeli»' dersek, sıkı
yönetimin ilânının gütmüş olduğu anahedefi za
man zaman parçalamak gibi bir duruma düşe
riz. Zaten 'sıkıyönetim, bizatihi, bünyesinde fev
kalâde salâhiyetleri Anayasa düzeni içerisinde 
taşıyan bir düzen demektir. Bunun Anayasaya 
aykırı olduğunu iddia etmek veyahut ta bütün 
gücün, bütün kudret ve salâhiyetin örfî idare 
komutanlığına geçmesi mânasına almak, kana
atimizce mümkün değildir. 

Değerli arkadaşlarım, madde, bütün fıkra] a-
rıyle birlikte, güttüğü anahedef itibariyle ye-
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rindedir; değerli arkadaşlarımın, maddenin esa
sına ve bâzı fıkralarına ımüteveccih tenkitleri
ne iltihak etmek mümkün değildir. 

»Sözlerimi bitirirken, yanlış anlaşılmış olma
sı ihtimaline m.ebni, bir hususu tavzih etmek 
istiyorum : 

'Sayın Cengiz Ekinci arkadaşım, benim kul
landığım istikamette bir cümle kullanmadığını 
ifade buyurdular. Doğrudur. Belki ben, mese
leyi biraz daha sert noktadan aldım. 

Değerli arkadaşım, «Esasen, örfî idare ko
mutanın geniş salâhiyetleri varken; bir kır bek
çisine komuta etmek, emir vermek -salâhiyetini 
ona tanımak, acaba, örfî idare komutanlığının 
- hani - haşmeti ile mütenazır gider imi?» şek
linde -bir beyanda bulundu. 

Kaldı ki ben, değerli arkadaşımın kullan
mış olduğu cümlenin ifade ettiği mâna üzerinde 
duruyorum; yoksa, cümleyi tıpatıp tekrar et
mek mecburiyetim de yoktur; ama yanlış bir 
tekrar veya yanlış bir anlama olmuşsa, değerli 
arkadaşımdan özür diler, saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Alpaslan, buyurunuz 
efendim. 

YILMAZ ALPASLAN (Tekirdağ) — Sayın 
Başkan, saygı değer arkadaşlarını; 

Sayın Komisyon Sözcüsünün de, Komisyon 
Başkanının beyanından sonra konuşması, mad
deyi -açıklamaya çalışması ıbcni yine tatmin 
etmedi. 

Değerli arkadaşlarım, evvelâ bir hususu be
lirtmekte yarar var. İkinci maddenin, andığı
mız beşinci fıkrasına güre, Sıkıyönetim Komu
tanı, hizmetin igerekli kılması halinde bölgede 
bulunan devlet kurumlar mı, 'organlarını, hazi
neyi, özel idareyi, mahallî idareyi, iktisadî veya 
sair kamu kuruluşlarının ıhına ,iaraç, gereç, ve 
personelini emri altına alabiliyor. Hal böyley
ken, ondan sonraki fıkraya niçin lüzum görül-
ımüş? Anlamı yok. Mahallî idareler, özel ida
reler ve iher türlü kamu kuruluşlarının perso
nelinden yararlanmak hakkını kendisine veren 
madde ortada dururken; ondan sonraki madde 
ile, «zabıta, gümrük muhafaza ve kır bekçileri» 
tabirini getirmek, tamamjyle bir fazlalıktan 
ibarettir. Kanaatimce, ondan önceki fıkra çok 
açık ve kesin olarak bu yetkiyi. 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Kır 
gerilllasını ne yapacağız? 

YILMAZ ALPASLAN (Devamla) — Beye
fendi, siz oradan konuşacaksanız, . ben ineyim • 
siz konuşun. 

BAŞKAN — Sayın Tosyalı, müdahale etme
yiniz efendim. Buyurun Sayın Alpaslan. 

YILMAZ ALPASLAN (Devamla) — Bu iti
barla, ; kır 'bekçilerinin, gümrük muhafaza me
murlarının, zaten, 'maddenin 5 nci fıkrası kap
samı -içinde bulunduğu açıktır. Bu itibarla; o 
fıkranın metinden çıkarılması yararlıdır. 

Saygıdeğer arkadaşlarım, gelelim ıso-n fıkra
ya: Son fıkra, ^Sıkıyönetim komutanlığı em
rine atanan veya görev alan bilcümle persone
lin...» dediğine .göre; 5 nci fıkranın kapsamı 
içinde bulunan genel müdürler, müşavirler,, 
kamu kuruluşlarının bütün görevlileri de son 
fıkra gereğince, sıkıyönetim komutanının emri 
ve izni olmadıkça emeklÜ (olamayacaktır; izin ol
madıkça görev yeri değişmeyecektir veyahut da 
istifa .etmeyecektir. Oysa ,ki, maddenin bu son 
fıkrası Anayasamızın, memur teminatı olan 
118 nci maddesine ve ondan sonra gelen mad
delerine -açıkça aykırılık teşkil etmektedir. 

Anayasamız, idaremin iher türlü işlem ve 'ey
lemini yargı denetimline tabi tutarken, Sıkıyö
netim Yasasının, görüşmekte olduğumuz 2 nci 
madesinin son fıkrası; değil idarî işlem ve ey
lemin yarigı denetimine -tabi tutulması; ana
yasal birtakım hakları personelin elinden alma-
imkânını sıkıyönetim kumandanına vermek
tedir. 

Ben, sayın Komisyon Başkanının ve Komis
yon sözcüsünün dediği gibi, «5 nci fıkrada anı
lan personel, Sıkıyönetim Kanununun 2 nci 
.maddesinin son fıkrası kapsamı içinde değildir»' 
görüşüne katılmıyorum. Ook açık olarak, 5 nci 
fıkra şöyle bitiyor; :«... İktisadî veya sair kamu 
kuruluşlarına ait bina/ araç ve personelden ya-
rarlianmak için istekte bulunabilir ve bu istek 
derhal yerine getirilir.» 

Ondan sonraki son .görüştüğümüz fıkra ise; 
«Sıkıyönetim Komutanlığı emrine atanan veya 
görev alan bilcümle personelin.» dediğine göre, 
görev alan personel kapsamı içine, Sıkıyönetim 
Kanunun 2 nci maddesinin beşinci fıkrasında 
anılan, «bütün görevliler» de girmektedir. 

Hâl böyle olunca, faraza, Ankara Belediye 
başkanı sıkıyönetim Komutanı izin vermediği 
takdirde, istifa edemeyecektir; izin vermediği 
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takdirde emeklilik işlemi yapılmayacaktır. Ve
ya Maliye Bakanlığı, bir mal müdürünü An-
karadan Muş'a tâyin edemeyecektir. 

Madde, çok açık ve seçik olarak, bu kuralı 
koymuştur. Bu kural Türk Devlet düzenini, ida
re düzenini tamamiyle sıkıyönetim kumandanı
nın emrine vermektedir. 

Bu itibarla, sayın Ekİnci'nin görüşüne katı
larak 5 ııci fıkrada sayılan personelin, sıkıyö
netim komutanının emrine girmesine, «evet;?. 
fai:':'t onun emrinde iken atanma, tâyin, terfih 
nakil .işlemlerinin bu görev ve yetki şümulü dı
şına çıkarılmasında -kanaatiniee, devlet yöneti
mi ve Anayasa yönünden zaruret vardır. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Kifayeti müzakere önergesi 

gelmiştir, okutuyorum. 

Bayın Başkanlığa 
Madde üzerinde yeterince görüşme yapılmış 

ve durum, aydınlanmıştır; müzakerenin kifaye
tini arz ve teklif ederim. 

ibaygııarımla. 
Adıyaman 

Zeki Adıyaman 

BAŞKAN — Kifayeti müzakere önergesini 
oylarınıza arz ediyorum. 

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

Maddenin metinden çıkarılmasına dair ve
rilmiş bir önerge vardır. Okutuyorum efendim. 

Yüksek Başkanlığa 
Sıkıyönetim Kanununu değiştiren tasarının 

- Birinci maddesinde yazılı ikinci maddenin tasa
rıdan çıkarılmasını teklif ediyorum. 

Gerekçemi arz ve izah için söz istiyorum. 
(Saygılarımla 

Ordu 
Cengiz Ekinci 

CENGİZ EKİNCİ (Ordu) — izah ettim 
efendim. 

,BAŞKAN — İzah ettiniz, iki kez konuşmak 
suretiyle.. Komisyon katılıyor mu efendimi. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MEH
MET ÎSME T ANGI (Eskişehir) — Katılmı
yoruz ve katılmanla sebebini 'de izah etmek is
tiyoruz. 

BAŞKAN (Sayın Komisyon Başkanı, katıl
mama sebebini izah etmek istiyorlar; kendileri
ne BOZ veriyorum. Buyurunuz efendim,. 
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GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MEH
MET İSMET ANGI (Eskişehir) -^ Sayın 
Başkan, değerli arkadaşlarım;; 

İkinci maddenin önerge ile, kaldırılmasını 
isteyen talebe iştirak etmiyoruz. Çünkü, arka
daşlarımız, «'Sıkıyönetim komutanı, sıkıyöne
tim ilân edilen yerde bütün personelin, istifa
sı emekliye ayrılması veya vazifeden çekilmesi 
gibi taleplerin de, onların bütün haklarını or
tadan kaldıran bir yetkiye sahip olacaktır» di
ye iddia ediyorlar ve bunun da Anayasaya 
Mugayir olduğunu söylüyorlar, esbabı mucibe-
leri bu. 

'Değerli arkadaşlarım, bu madde Anayasa 
Mahkemesinden geçmiştir. Sıkıyönetim emrine, 
bütün personel verilmiş değildir. Bu maddede, 
bir hizmetin icabı olarak bir memura veya per
sonele, ihtisası icabı, sıkıyönetim karargâhında 
vazife verilirse; o memurun o vazifeden isti
fa ile kaçması veya tekaüde ayrılma talebi ile 
çekilmesi gibi, hizmeti aksatacak bir davranışı
na mânı olmak için, getirilmiştir. Arkadaşla
rımızın bütün maddeler için iddia ettiklerii, şü-
mullendirdikleri şekilde;-bu madde ile devletin 
bütün yetkisinin sıkıyönetim komutanına veril
diği yolundaki bir görüşe itibar edilmemesi ge
rekir. 

Sıkıyönetim, Anayasa müessesesidir; Sıkı
yönetim, bir ihtiyacın, bir sıkıntının icabıdır. 
İhtiyaç olmadığı yerde, sıkıyönetime müracaat 
olmaz. 

Bu itibarla, eğer sıkıyönetimde bu gibi ta
leplerin, bu gibi şahsî hakların suiistimal edil
diği; Anayasanın, memura, personele verdiği 
hakların keyfî olarak çiğnendiği iddia ediliyor
sa ; bunun da yeri vardır, bunun da yargı dene
timi vardır, çeşitli denetim usulleri vardır. Bü
yük Millet Meclisinin sıkıyönetim idaresinin 
mesulü olarak, kendisine «Bu, nasıl oluyor? 
şeklinde sual sorabileceği bir makam; Hükü
metin başı vardır. 

Bu itibarla, maddenin aynen kabulünü, öner
genin - gösterdikleri eslbaıbı mucibe mevzuübahis 
olmadığı için - reddedilmesini saygı ile arz ede
rim. 

BAŞKAN — Sayın Cengiz Ekinci tarafın
dan verilmiş bulunan önerge, okunmak suretiy
le Genel Kurula, arz edilmiştir. Geçici Komis
yon Başkanı, katılmama sebebini, Yüksek He
yete arz etmiş bulunmaktadır. 
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Önergenin dikkate alınıp alınmaması husu
sunu oylarınıza arz edeceğim. Dikkate alınması
nı Kabul edenler... Etmeyenler.. Tekrar istir
ham edeceğim efendim. 

Dikkate alınmasını kabul edenler lütfen 
işaret etsinler. Maddenin metinden çıkarılma
sına mütedair olarak sayın Cengiz Ekinci tara
fından verilmiş bulunan önergenin dikkate 
alınmasını kabul edenler lütfen işaret etsinler.. 
(Gürültüler). Bir dakika efendim Kabul. etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

Sayın Komisyon, filhal katılıyor musunuz? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MEHMET 
İSMET ANGI (Eskişehir) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon filhal katılmadığını 
beyan etmektedir. Önergeyi tekrar oylarınıza 
arz edceğim. 2 nci maddenin metinden çıkarıl
masına mütedair bulunan sayın Cengiz Ekinci
nin... 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ KEMAL 
ŞENSOY (Ordu) — Söz istiyorum sayın Baş
kan. 

BAŞKAN — Söz mü, oylamada? Sayın Cen
giz E'kinci'nin, 2 noi maddenin metinden çıka
rılmasına mütedair önergesini oylarınıza arz 
ediyorum. 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Ekseri
yet yok. 

BAŞKAN — Müdahale etmeyiniz efendim. 
Kabul edenler.... Kabul etmeyenler.. Sonuçta 
ihtilâf var efendim, tekrar oylarınıza arz ede
ceğim. Lütfen yerlerinizi alın efendim. 

2 ııci maddenin metinden çıkarılmasını ka
bul edenler lütfen işaret etsinler.. İkinci mad
denin metinden çıkarılmasına dair önergedir. 
efendim. Kabul etmeyenler.. Metinden çıkarıl
ması' kabul edilmiştir. 

Görev ve yetki ': 
Madde 3. — Sıkıyönetim komutanı, sıkı

yönetim bölgesinde genel güvenlik ve kamu 
düzenini korulmıak ve sağlamakla görevlidir ve 
gerektiği hallerde aşağıda yazılı tedbirleri al
maya yetkilidir. 

<a) Konutları ve her türlü dernek, siyasî 
parti, sendika, kulüp gibi teşekküllere ait bi
naları, işyerleri $le özel ve tüzel kişilikleri ha
iz (Özerk müesseseler dahil) müesseseler ve 
bunlara mt müştemilât ve her türlü kapalı ve 
açık yerleri, mektup, telgraf ve sair mersulele-

rd ve kişillerin üzerlerini herhangi Lir müraca-
laıt, talep ve karara lüzum olmaksızın aramak ve 
bunlardan sübut vasıtaları olan yahut zor all
ıma tabi bulunan »eşyayı zaptetmek; 

b) Türkiye Radyo - Televizyon Kurumu
nun yayımları dâhil olmak üzere telefon, tel
siz, radyo, televizyon gibi her çeşit araçlarla 
yapılan yayım ve haberleşmeye sansür koy
mak, kayıtlamak veya durdurmak ve hizmetin 
gerektirdiği ahvalde bunlardan öncelikle fay
dalanmak ; 

c) Söz, yazı, .resim, film ve sesle yapılan 
her türiü yayım, haberleşme, mektup, telgraf ve 
sair ımersuleleri (kontrol etmek; gazete, dergi, 
ıkitap ve diğer yaylımların basım ve yayımını 
kayıtlamak ve bunlar üzerine sansür koymak 
veya sıkıyönetim bölgesine sokulmasını yasak
lamak; sıkıyönetim komutanlığınca basılması 
veya neşri yasaklanan kitap, dergi, gazete, 
broşür, afiş gibi bilcümle matbu evrakı basan 
(matbaaları kapatmak; 

d) Kamu düzeni, Devlet Kuvvetleri, kişi 
hürriyeti, kamu selâmeti aleyhine işlenen cü
rümlerle, 'adaim öldürmek veya kişilere karşı 
müessir fiilde bulunmak suçlarından hükümlü -
lüğü bulnnanlardan veya genel emniyet göze
timi altında olanlardan yahut sıkıyönetim böl
gesinde bir İkametgâhı olmayanlardan veya di
ğer şüpheli olan kişilerden sıkıyönetim böl
gesi içinde bulunmaları sakıncalı görülenleri 
sıkıyönetim bölgesi dışına çıkarmak veya bu 
bölge içinde belirli yerlere .girmesini veya yer-
leşjmesıini yasaklamak; 

e) Her türlü silâhlar, cephaneler, bomba
lar, tahrip maddeleri, patlayıcı maddeler, rad
yoaktif maddeler veya gazların yahut benzeri 
maddelerin bulundurulmasılnı, hazırlanmasını, 
yapılmasını veya nakdini yasaklamak ve bun
lar ile bunların hazırlanmasına veya yapılması
na yarayan eşya, âlet veya 'araçların teslimi 
için emirler vermek, arayıp toplamak; 

f) Grev, lokavt yetkilerinin kullanılmasını 
sürekli olarak durdurtmak veya izne bağlamak; 

tşgal, 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-
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imalarını durdurmak veya bunları izne. bağla-
ımafc; yeni dernek kuruluşlarını izne bağlamak; 

h) Zarurî ihtiyaç maddelerini yapan, üre
ten, depolayan, nakleden ve satan ticarî ve sı
naî müesseseleri lüzumu hallinde kontrol et
mek ve ihtiyaçların gerektirdiği tedbirleri al-
ımaık; 

i ) Gazino, kahvehane, birahane, meyhane, 
tiyatro, sinema, .bar, diskotek, taverna, dan-
sink ve emsali gibi eğlence yerleri ile kulüp ve 
sair oyun salonlarını otel, motel, kamping ve 
bunlara benzer yerleri kontrol etmek, kapat
mak veya 'buruların açılıma ve kapanıma zaman
larını tayin etmek ve sınırlamak; 

j) Kara, denliz ve hava trafik düzenine iliş
kin. tedbirleri almak, güvenlik amacıyle ulaş
tırma araçlarının bölgeye giriş ve çıkışlarını 
'kayıtlamak veya yasaklamak; 

ık) İSıkı yönetim bölgesine girmek ve bu 
bölgeden çıdamak isteyenler hakkında kayıtlar 
koymak; 

1) 'Sokağa çıkmayı kayıtlamak ve yasakla
mak ve gerektiğinlde dival savunma tedbirleri
ndin tümünü veya bir kısmını aldırmak; 

m) Sıkıyönetim bölgesindeki devlet kurum 
ve organlarına Hazine, özel idare, mahallî ida
re, iktisadî veya sair kamu kuruluşlarına ge
rekli tedbirleri aldırmak; 

n) Bakanlar Kurulunun sıkıyönetimle ilgi
li kararlarını yürütmek. 

Bu ımaddede sayılan yetkilerin .,kullanılma
sı sırasında milletlerarası hukukun diplomatik 
temsilcilikler ve mensuplarına tanıdığı ayrıca
lık ve dokuınulmazlııklair ile yasama dokunul
mazlığına ilişkin Anayasa hükümleri saklıdır. 

BAŞKAN — CHP Grubu adına Sayın Al
paslan buyurun. 

CHP GRUBU ADINA YILMAZ ALPAS
LAN (Tekirdağ) — Sayın Başkan, saygıdeğer 
arkadaşlarım; 

Sıkıyönetim Yasasının 3 ncü maddesinin 
özellikle (c) ve (h) fıkraları üzerinde durmak 
istiyorum. 

(c) fıkrası «...sıkıyönetim bölgesine sokul
masını yasaklamak; sıkıyönetim komut anlığın-
ca basılması veya neşri yasaklanan kitap, 
dergi, gazete, broşür, afiş gibi bilcümle matbu 
evrakı basan matbaaları kapatmak;» ibaresini 
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kullanmış. Saygıdeğer arkadaşlarım, Anayasa
mızın 25 nci maddesini, kısaca gözden geçirmek
te yarar var. 

Anayasamızın 25 nci maddesi, «Basımevi ve 
(eklentileri ve basın aracıları, suç vasıtası oldu
ğu gerekçesiyle de olsa, zapt veya müsadere 
edilemez veya işletilmekten alıkonulamaz» iba-
resimii taşımaktadır. 

Yani, Anayasamızın 25 nci maddesine gö
re, bir matbaada, suç valsııtası ollan broşür, ki
tap vs. basılsa dahi, o matbaanın kapatılması 
sureti .kafiyede kabul edilmemiştir, benimsen
memiştir. Oysaki-, görüşmekte olduğumuz Sıkı
yönetim Yasasının (c) bendi açıkça, Anayasa
mızın bu hiükmfüinıe aykırı düşmektedir. 

Değerli arkadaşlarım, Anayasamızın ge
rekçesinde, bu «Bu sebepledir ki, yeni anayasa
larda basın araçlarının ya asıla müsadere ve 
zapt edilemeyeceği ve işletilmekten alıkonula-
mayacağı, yahutta bu tedbire son derece istis
naî hallerde başvurulabileceği)» şeklinde belir
tilmektedir. 

Değerli (arkadaşlarım, bâzı batı anayasala
rında, matbaaların istisnaî haillerde kapatılma
sı benimsenmişken, 1961 Anayasası, istisnaî 
halleri dahi kabul etmıemiştir. Yani, Anayasa-
ımıa, bir ailenin veya bir şirket mensubunun 
geçim kaynağı ollan, ekmek kaynağı olan mat
baanın, suç âletini bastı diye, olduğu gibi ka
patılmasını sureti kat'iyede terviç (etmemiştir. 
Onun için de, madde, basıımevıleri ve eklemtiıle-
rinin zapt ve müsadere edilemeyeceğini, kapa-
tılamayalağmı açıkça belirtmekledir. 

Tasarının tümü üzerinde müzakere yapılır
ken, Sayın Bakan burada, «bu maddenin yenl
iden düzenlenmediği, bu itibarla Anayasa Mah
kemesinin incelemesinden geçtiği için bu hu
susta Anayasaya aykırılık öne sürülemeyeceği» 
iddiasında 'bulunmuşlardır. 

Değerli arkadaşılarım, Anayasa Miahkeme-
miz, 1402 sayılı Yasayı incelemiş, 2 maddesini 
iptal etmiştir. Oysaki, görüşülm'ekte olan, 1402 
sayılı Yasa değildir Hükümetin, tasarı olarak, 
yüce Türkiye Büyük Millet MecSlisine sevkettiği 
bir metnin maddesini görüştüğümüze göre, bu 15 
maddeden ibaret bulunan tasarının her maddesi 
üzerinde olduğu gibi, 3 ncü malddesiınin (c) beoı̂  
di üzerihıcie de Anayaisaya aykrfıfc iddia ediî'ebi-
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lir ve bu iddia karşısında da ; «Daha önce Ana
yasa Mahkemesi bu konuyu .ineeiemiştiir» iddia
sında bulunullamaz inancındayım. 

Değerli arkadaşlarım, yine, görüşmekte ol-
. duğumuz 3 neü maddenin (h) bendini incele
diğimiz zaman «.. gerektiğinde kusurlu görü
lenleri bölge dışına çıkarmak veya müessesele
rini kapatmak;» kuralımın benimsendiğini gör
mekteyiz. Yani, sıkıyönetim komutanı, 3 ncü 
maddenin (h) bendine göre, hir şahsın işle-
ıminii, eylemin'i, tutum ve davranışını kusurlu 
görldüğü zaman, âdeta sıkıyönetim mahkemesi 
'i'mişcesine veya Mr sivil mahkeme imişoesine, o 
şahsı sıkıyönetim bölgesi dışına çıkarma eeza-
sıinı, verebilecektir; kumandan şahsen, hıiç bir 
maddeye dayanmadan, ceza kanununun hiç bir 
hükmüne dayanmadan, şahsı, sıkıyönetim 
(bölgesi dışına çıkaracaktır. Bu husus, Anaya
samızın 7 ncJi maddesinde belirtilen «Yargı 
yetkisi, Türk Milleti adınıa bağımsız mahkeme-
lıerce kullanılır.» ilkesine açıkça aykırıdır. 

Değerli arkadaşlarım, ayrıca, Anayasamızın! 
10 ve 14 ncü madde'leri de kişi dokunulmazlığı 
ve özgürlüğünü benimsemiştir ve bir şahıs hak
kında ceza verme yetkisini de münhasıran mah
kemelere tanıımıştır. Durum böyle olduğuna 
göre, getirilen, gerek 3 ncü maddentin (c) ben
di, gerekse 3 ncü maddemin (h) bendi açıkça, 
Anayasaya aykırılık teşkil etmektedir. 

Saygıdeğer arkadaşlarım, özellikle mües
seseleri kapatmayı eıle alalım; bir 'büyük mües
sesenin şu veya bu iddia ile bir sıkıyönetim fco-
mutanınca kapatıldığını Mr an için düşününüz. 
Oysaki, gerek Anayasamıza, gerekse mer'i mev
zuatımıza göre, bir işletmeyi kapatma, ancak ve 
yalnızca ımahikeme kararına bağlıdır. Mahke
me kararı olmadan bir (işletmeyi kapatma yet
kisi bir şahsa verildiği zaman, o takdirde, key
fîliği tamamıyle sıkıyönetim kumandanının eli
ne vermiş olacağız. Müesseseleri kapatmak 
(mahkeme kararı ile olabilir. Sıkıyönetim mah-
(kiemesd veya sivil mahkemeler, sıkıyönetim ya
saklarına aykırı hareket eden bir müesseseyi 
kapatabilirler; buna hiç kimse bir şey söyle
yemez; ama bir sıkıyönetim bölgesindeki mües
seselerin tümü, sıkıyönetim kumandanının du
dağı arasından çıkacak iki cümle ile kapatılma 
tehditi altında bulunursa, o yönetimin adı - be
ni mazur görsünler: - sıkıyönetim olmaz, keyfî 
yönetim lölur. 

Sıkıyönetim bir anayasa yönetimidir, sıkı
yönetim bir yasa yönetimidir. Yoksa, sıkıyö
netim; bir "şahsın. emri ile birtakım müessese
leri kapatmak, birtakım şahısları sıkıyönetim 
bölgesinin dışına atıma yetkisini kumandana ve
rirse o, tamamiyle keyfiliği, tamaımiyle anaya
sa dışı, hukuk devleti ilkeleriyle bağdaşma
yan bir sistemi getirmiş olur kd, bu da demok
rasi anlayışımızla, Anayasaya saygılı davranı
şımızla bağdaşmayacaktır. 

Saygıdeğer milletvekilleri, bu nedenle, her 
iki fıkranın değiştirilmesi konusunda Yüksek 
Başkanlığa vermiş bulunduğum önergelere iti
bar 'ötmenizi diliyor, saygılar sunuyorum. 

BAŞKAN — Sayın Mehmet Ali Aybar l . 
Yok... 

Sayın Ahmet Buldanlı, buyurun. 
AHMET BULDANLI (Muğla) — Saym 

Başkan, muhterem arkadaşlarım ; 
3 ncü madde, «Görev ve yetki» matlabmı 

taşıyan madde olup, sıkıyönetim komutanının 
ve komutanlığına bağlı birliklerin göreceği 
vazife ve haiz olacağı salâhiyeti tanzim et
mektedir. 

Gayet tabii ki, sıkıyönetim normal Mr dü
zen değildir. Burada, örfî idare ilânından 
sonra, hakikî ve hükmî şahısların hak ve hür
riyetlerine bâzı kısıtlayıcı tedbirler getirile
cektir; buna bir itirazımız yok. Bu kısıtla
malar dahi hak ve hukukun, hürriyetlerin 
özüne dokunmamak kaydıyle yapılır. Bu ka
yıtlar altında örfî idare nizamı tanzim edilir 
ve bu nizam yürütülür. 

Bu maddeyi okuduğunuz zaman görüyor
sunuz ki, A'dan Z'ye kadar örfî idarenin ya
pacağı görevler sarih olarak tasrih edilmiş
tir. Bunların içerisinde bir tanesi var ki, bu
nunla beraber olmak mümkün değil. 

Tasarının tümü konuşulurken de bu mü
talâayı serdettim, şimdi bir arkadaşım da 
burada aynen tekrarladılar, ben de aynı hu
susu tekrarlamak mecburiyetindeyim. 

Şöyle k i ; Türkiye'de neşir organlarını ba
san matbaa çok azdır. Türkiye'de bine yakın 
gazete, mecmua, risale neşredilir; ama bu 
bine yakın neşriyatı basan, 200 . 300'ü geç
meyen pedal, rotatif gibi makinelerdir. 
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Bir makinede bir risale basılır, bu risale 
okunduğu vakit suç unsuru vardır. Tamam... 
Mesul müdür kimse, muharrir kimse, sa
hibi kimse yakalanır, örfî idare mahkemeleri
nin tayin edeceği cezayı alır. Buna bir iti
razım yok; ama 3/4'ü kiralık ımaltbaalarda ba
sılan gazetelerin, neler bastığından matbaa 
sahibinin haberi bile olmaz, 1 aylık, 2 aylık, 
3 senelik, 5 senelik bir mukavele ile gazete 
basma izni alınır, adam matbuasını basar, neş
redilir. Evinde uyumakta olan patronun mat
baası kilitlenir, kırmızı mühür vurulur, ka
panır... 

Şimdi mal sahibinin haberi yok, efradı 
ayalin haberi yok, baskı, dizgi memurları 
gazeteyi basmışlardır. Onlar dahi, bastıkları 
mevkutemin ne ihtiva ettiğini bilmeden; suç 
mu ihtiva ediyor, metih mi var, kaside midir, 
gazel midir, bunu dahi takdirden âcizdir-- bas
mıştır. Ertesi gün; örfî idare savcılığı hare
kete geçer; «Vay, sen bunu bastın; matbaa
nız üç ay kapandı, 2 ay kapandı, 15 gün ka
pandı.:» Bu, hakkın özüne tecavüzdür. Bu gay-
rikanunil'iği kimse tecviz etmez, bıunu müda
faa etmek de kimsenin hakkı değildir. 

Ne yapalım; birçok kaptıkaçtı ıel risaleleri 
basılıyor, onlar nasıl basılır; onlar gizli ba
sılır, onları bulamazsmızki. Türkiye'de 2 yıl
dır örfî idare vardır, bugün dahi gizli bir 
yerde basılmış, ne olduğu belli olmayan el 
ilâmı kadar bir kâğıt; içinde küfür, hakaret 
doludur. Adam şahsınıza da, rejime de, örfî 
idareye de küfrediyor. Bunlar benim evime 
dahi geliyor. Bu adamı nerede arayıp bula
caksınız? Bunlar yeraltı hareketleridir, bun
ların tümünü birden bulunup matbaasını ka
patmak, adamı tevkif etmek mümkün değil
dir. Bunlara; «olur»; ama bizim bahsetmek 
istediğimiz, Türkiye'nin tümünü tesiri altımda 
bırakan matbaalardır. Yoksa, gizli gizli ihti
lâl beyannameleri basan matbaaları gayet ta
biî, bulur yakalarsınız, ona diyeceğim yok. 
Fakat, bu maddenin tahtında müstetir mâna ile 
derine gidersiniz, yarın, herhangi büyük ti
rajlı bir gazete suç işledi diye matbaası ka
panır. Halbuki matbaa başkasmmdır, gazete 
başkasmındır. Bugün elimize 8 - 10 büyük 
gazetenin hemen 7 tanesi böyle kiralık mat
baalarda basılır, 

ıSonra her makine mutlaka suç işlemez ki... 
Bir defa suç işleyen îbir makine ertesi gün se
vap da işler. ıG-eçen ıgün bir misal vermiştim; 
bugünkü nüshasında 'bir yazı çıkmış, bu suç 
unsuru ihtiva ediyor, o yazıyı aldınız mahke
meye verdiniz; ama ertesi ıgünü Kur'an-ı Ke-
rim'in tefsirini basıyor. «Hayır basamazsınız» 
Olmaz... 

Iş'te biz bu bakımdan hu maddenin bu fık
rasına muhalifiz, bu fıkranın maddeden çıka
rılmasını isteyen bir 'önerge takdim ettik. 

Ayrıca, bir de (i) fıkrası var : «Gazino, kah
vehane, Ibirahane, meyhane, tiyatro, sinema, ve 
saire diyor ve «buraları kontrol etmek, kayıt
lamak, kapatmak» diye devam ediyor. 

Buralar umuma açık yerlerdir. Herkesin top
landığı, eğlendiği, yiyip içtiği yerlerdir. Niçin 
kapatacaksınız? (Bir meyhaneyi, bir lokantayı 
kanatmak için orada bir ısuç işlenmiş olması lâ
zımdır. Bir lokantanın, meyhanenin işlediği suç 
ne olabilir1? Belediye yasaklarına uymamaktır. 
Noksan yemek vermek, fahiş 'fiyatla emtia sat
mak, müesseseyi kirli tutmak 'gibi belediye suç
larıdır. Bu suçların cezası müesseseyi kapatmak 
mıdır ? 

Bu fıkra çok katı (bir hüküm getiriyor. Bu 
hükme de şahsen karşıyım. 

Bir de, deminden 'beri münakaşa mevzuu 
olan (m) fıkrası var. (Bu, i (m) fıkrası demin red
dedilen 2 nci maddenin S ncı fıkrasındaki âmir 
hükmün mütemmimi idi. Yani «örfî idare 
«makamları, hizmetin gerekli kılması halinde; 
Hazine, ıözel idare, mahallî idare, iktisadî veya 
sair kamu kuruluşlarına ait »bina, araıç ve per
sonelden yararlanmak için istekte bulunabilir.» 
fıkrasının mütemmim cüz'üdür. Şimdi bu fıkra 
kalktığına göre, 'bu maddeyi de yeniden bir dü
zene sokmak lâzım geliyor. Çünkü sıkıyönetim 
(bölgesindeki Devlet kurum ve organlarına ha
zırlık emri verilecekmiş veya tedbir aldıracak-
nıış... Ne tedbir alınacak? Şöyle bir şey akla ge
lir: Özel idareye ait bir Ibiııa vardır, örfî idare 
makamları bu binanın örfî idare emrinde kul
lanılmasına karar verir, örfî idare emrindedir 
bu binanın kullanılması. 'Şimdi tedbir aldırmak 
ne demek; «özel idare müdürü, bu odayı ge
nişlet, iki tane sandalye koy, camlarım değiş-
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tir» gibi bütçeye malî külfet getiren bir hiz
meti midir, yoksa; Iboşalt burasını, ben kulla
nırım mânasına mıdır? Bunun da açıklanma
sı lâzımdır. İBu açıklanmadıkça, 2 nci madde de 
kaldırıldığına ıgörc 'bu fıkra burada fuzulî ve 
lüzumisuzdur. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın Mevlût Ocakçıoğlu?... 
Yok. 

sSayın Burhanettin Asutay, 'buyurun efen
dim. 

BURHANETTİN ASUTAY (İzmir) — Sa
yın Başkan, 'değerli milletvekilleri; 

Örfî idarenin ilânı fevkalâde meselelere bağ
lı bir husus. Memleketin 'bütünlüğü, Anayasa 
ihlâli, Meclisin kapatılmasına değin ve halkın 
huzurunu bozacak >birçok meselelerin meydana 
gelmesi suretiyle tedbirler almaya dayalı bir 
idare. 

Bu idarenin ilânına sebebolanların, hiçbir 
müsamahaya müsaade edilmeksizin, tüm cezaya 
çarptırılmaları Yüce Meclisin de vazifesi, va
tandaş da bunun yardımcısı. Nitekim, örfî ida
renin ilân edildiği tarihten bu yana 'geçen za
man içinde halk 'bizatihi örfî idare yönetimine 
fiilen hizmet etmiş ve (birçok örgütlerin meyda
na çıkmasına yardımcı olmuştur. 

Örfî idare komutanlığının böyle bir fevka
lâde alhvalde hangi esaslar dairesinde hareket 
edeceğine dair bundan evvel tanzim edilmiş 
olan kanunda; bu kanun gayet iyi tatbik edi
lir, kanunun ifadelerindeki mâna değiştirilerek 
birçok teşekküller mağdur edilmez. (Sırf millet 
ve memleket bütünlüğünü zedeleyen kesime ve 
kışıma kanun uygulanır düşüncesi içinde, ka
nun o zamanlarda çok eleştirilmedi, ama kanu
nun tatbikinden sonra ıgördük ki, bu kanunun 
tatbiki ibir kasıta dayalı, eşit muamele yapma
yan yükümlerin ağırlığını taşıyan hale geldi. 

Şimdi kanunun 23 ncü maddesinin birçok 
noktalarını eleştiriye tabi tutmak zorunluğu 
içindeyiz. Sayın komisyon biraz sonra mikrofon 
başına ıgelecek ve diyecek ki, sizin değiştirilme
sini istediğiniz kanun bundan evvelki çıkarmış. 
olduğunuz kanunun virgülü, noktası, kelimesi 
tıpa tıp aynı. Binaenaleyh, bu kanunu şimdi ni

çin değiştirmek istiyorsunuz, bunda hak
kınız yok, diyecek. Bunu 'biliyorum, ama bu 
kanunu, biraz evvel arz ettiğim ıgibi o devrede 
hiçbir iaıyikıniLık yapıkmadan ve kanunun ru
huna tam uygun olarak tatbik edileceği kana
ati içinde olduğumuz içindir ki eleştirmemişiz. 

Şimdi kanunun (f) fıkrasında: «Grev, lo
kavt yetkilerinin kullanılmasını sürekli olarak 
durdurmak veya izne bağlamak..!» diye bir hü
küm var. Biz bu fıkra için bir şey söylemiyo
ruz, ama bir örnek vermek için söylüyorum. 
Örfî idarenin ilâm edildiği tarihten bu tarihe 
kadar geçen zaman içinde örfî idarenin ilân 
ledilmiş olduğu tüm vilâyetlerde ki, grevler 
süresiz durduruldu. Toplu sözleşmenin müza
keresinin bir ihtilâfa vardığı anda dahi ihti
lâfı sona erdirmek için yapılan çabalar dur
duruldu, ama İstanbul gibi koca bir vilâ
yette 200 işyerinde ilân edilen lokavta el atıl
madı. 

Örfî idare komutanlığının bir tarafta grevi 
durdururken, öbür tarafta lokavta da aynı 
muameleyi yapması lâzımgelirdi, ama lokavta 
gelince serbest, greve gelince dur!.. Bunda 
eşitlik yok. Bunu örnek olsun diye söylüyo
rum. 

iSıayın müMetvekJiMera, (g) fıkrası çok ehem
miyetli bir fıkra. Hani herkes sanatını bilir, 
nerede biraz ihtisası varsa orada bir söz söy
lemek hakkını kazanır. Ben 4 yıldır çizmeden 
yukarı çıkmadım. Onun için kendi çevrem 
içinde olanları arz ediyorum. 

3 ncü maddenin (g) fıkrası; «Kapalı veya 
açık yerlerde her türlü toplantıları veya gös-
ıteri yürüyüşlerinli yasaklamak» diyor. Bun
da bir iddiamız yok, doğrudur, yerindedir, 
isaibeltlidir. Devam ediyor : «Her türlü dernek 
ve teşekküllerin çalışmalarını durdurmak ve
ya bunları izne bağlamak..» Bu hüküm o ka
dar çok ağır bir hüküm ki, bunu uyguladığı
mız zaman (ifademi mazur görünüz) Türki
ye'de çalışma hayatı durur. 

Sayın milletvekilleri, şu hüküm 507 sa
yılı Kanuna tabi olan bütün kuruluşları; ti
caret odalarını, sanayi odalarını, borsaları, 
sendikaları, ziraat odaları birliklerini, esnaf 
kredi ve tarım kooperatiflerini, satış koo-
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peratiflerini, köy kalkınma kooperatiflerini 
'ilgilen d irir. 

Şimdi sayın, Millî Savunma Bakanı, bunu 
(söyleidiğiiımıiz zaman «Hadi canımı» dedi. Yan
dan gömdüğüm. içiim beilki de bön öyle z&nınıet-
tim. Bir örnek verelim; bir Cemiyetler Ka
nunu çıkardık, Cemiyetler Kanununda ce
miyetlerin yeniden nizamı ıtesis edebilecek 
hale getirilmesini sağlayacak hükümler de 
koyduk. Kanun Yüce Mecliste müzakere -ed.il-
dıiğli salınan şu mjilkrofon başından kondisyona 
şöyle bir soru yöneltmiştim; (Bakan da da
hil) «Özel kanunla kurulan meslekî teşekkül
ler kendi özel kanunlarında yönetim için: hü
kümler bulunmuş olması halinde bu kanun o 
Ikuruü/uşlana uygulanacak anı»? helmen ko-
ımisyon ve Hükümet «Hayır» dedi. Meselâ, 
«Sendikalara uygulanacak mı» dedim, «Ha- ] 
yır» dedi. «Çünkü, sendikaların kendi kuru
luşlarını ve faaliyetlerini tanzim ıeden 274 
sayılı ve 1317 sayılı Kanun var, diğer kuru
luşları da ilgilendirmez» dedi. 

(Sayın milletvekilleri, şimdi görüyoruz ki, 
Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu 9 ncu 
Genel Kurulunu İzmir'de yapmak istedi. Ana-
nizamnamesinde hüküm var; «Kuruluş genel 
kurulunu idare kurulunun verdiği karar 
üzerine muhtelif vilâyetlerde yapar» -diye. İç
işleri Bakanlığı «Hayır» dedi. «Sen İzmir'de 
genel kurul toplantısını yapamazsın.» Neden? 
Kanunumuzda hüküm var, nizamnamemiz var; 
kuruluşumuzun Anayasaya, kanuna aykırı 
olup olmadığını tetkik edebilecek merciler 
var; Bakanlık var, iş mahkemesi var, sair 
yerler var. Bu nizamnamemizi Hükümet ka
bul etti, bu nizamnamemiz 274 ve 1317 sayılı 
Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten bu ta
rihe kadar 'kanuna da intibak et'tirildi.Kanunun 
hükümlerinin zorunlu gördüğü yerlere de ay
nen tafc edildi. Neden ben İzmir'de kong
remi yapamıyormuşum? İçişleri Bakanı dedi 
ki, «274 sayılı Kanunda bir hüküm yok. Binae
naleyh, 274 sayılı Kanunun 25 noi maddesinde, 
bu kanunda sarahat olmayan hallerde Cemi
yetler Kanunu uygulanır diye bir hüküm var 
mademki 2İ74 sayılı kanunda sendikalar iste

dikleri yerlerde kongrelerini yapmaya selâhi-
yetlidir, diye bir hüküm yoktur, o halde siz 
öenıiyetler kanununa tahisiniz» dedi. O zaman 
da sorduk, dediik kiı getirdiğiniz iş, bütünlüğü 
zedeleyebilecek, mevkutelerin, her hangi bir 
suretle bildirilerin ilânına mâni hükümleri ihti
va ediyor. Kendi özel kanununda 'bir hüküm 
varken, hu, sendikalara uygulanacak mıdır? 
«Hayır, uygulanmaz» dediler. Halbuki, kendi 
bünyesini ilgilendiren bir bildiri için sendika
cı arkadaşlarımı bir aydan başlamak suretiy
le mahkûm olacaklar. 

'Şimdi sayın Mlilletvekilleri, burada ne diyor? 
Dernek ve teşekküllerin.. Kimdir bu teşekkül
ler? Esnaf teşekkülü, talebe teşekkülleri.. Te
şekkül dediğimiz zaman bunu ayırdetmiyoruz. 
Bu çok yanlı bir hükümdür, istenilen yana çeki
lebilir. Hangi meselede isterseniz bunu değer
lendirebilirsiniz. 

Şimdi şöyle bir örnek verelim, hemen aklı
ma geldiği için arz ediyorum: Tekstil İşçileri 
Sendikaları Federasyonunun 87 yerde teşkila
tı var, merkezi de Ankara'dadır. Örfî idare ko
mutanlığı bir meseleden dolayı merkezi ka
patsa ve faaliyetten menetse, 87 yerde çalışan 
personele aylığını kimle göndereceğiz? Muhte
lif aylarda, muhteliif zamanlarda yaptığımız 
toplu sözleşmeleri nasıl yürüteceğiz? İş yerin
deki işçi temsilcilerine, temsilcilik vazifelerini 
yaptırmak için kendilerine nasıl yardımcı ola
cağız? 

Farzediniz, esnaf kefalet kooperatifleri. 
Türkiye'nin bütün vilâyetlerinde ve pek çok 
kazasında var. Merkezi de burada. Merkezi 
kapatacaksınız, diğer teşkilâtların faaliyetleri 
ne olacak? 

Biz hemen şunu ilâve etmek zorundayız ki, 
memleketin: bütünlüğünü zedeleyeibilecek her 
türlü teşkilâtın ve kurulun bütün faaliyetleri
nin durdurulması tarafmdayız, yanındayız, 
hizmetindeyiz ve bize verilecek vazifeyi eksik
siz yaparız. Ama, bir pire için bir yorgan ya
kılmasına da taraftar değiliz. Eğer bir suç var
sa, kanunda tayin edilmiş olan hükümler bu 
kuruluşlara uygulanır. 
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Meselâ 274 veya 1317 sayılı Kanunun 17 nci 
maddesi, meslekî teşekküllerin faaliyetleri di
ye muhtelif fıkralara bölünmüş, çeşitli mesele
ler getirmiş; üyelerin hak ve menfaatlerini sağ
lamak ölüm ve doğum yardımları yapmak, ça
lışma hayatına, mevzuattaki toplu iş sözleş
mesine, örf ve adetlere uygun olarak hareket 
ötmek, diyor ve aynı zamanda da bir 30 ııeıı 
madde getirmiş. 30 ncu maddenin (d) fıkrası
nın ikinci bendi için de diyor ki, »Bu kanuna 
ıgöre kurulan bir meslekî teşekkül, 16 nci' mad
denin birinci fıkrasının üçüncü bendine aykırı 
hareket 'ederse, faaliyetten menedilir.» Şimdi, 
16 ncı madde nedir1? ıSiyasî Partilerden veya on-

* lara ibağto teşekküllerden herhangi bir surette 
maddî yardım kabul edemez ve onlara maddî 
yardımda bulunamaz ve onlara teşkil âlı içeri
sinde yer vermez. 

O halde bu meslekî teşekkülü, tüm siyasî 
faaliyetler dışında bırakmış bu kanun. Bıir si
yasî faaliyeti varsa, zaten ait okluğu kazaî 
merci onu faaliyetten meneder. 

Aynı maddenin dördüncü bendi; T. C. Ana
yasasının 1 ve 2 nci maddeleri ile 3 ncü madde
sinin birinci fıkrası ve 4 ncü maddesi 19 ncu 
maddenin 5 nci fıkrası, 6İ7 nci maddenin birinci 
fıkrasında yer alan ilkelere aykırı amaçlar gü
den veya faaliyetlerde bulunan meslekî teşek
küller kapatılır, diyor. 

'Kanunumuzda hangi esaslara dayalı olarak 
kapatılacağına dair hüküm varken, bir kazaî 
merciuin kararma da ihtiyaç varken, bir örfî 
idare komutanı, bir teşkilâtın bir yöneticisinin 
bir harekâtını se.bep göstermek suretiyle o teş
kilâtı kapatırsa, faaliyetten menederse, patla
ma olur. 

Biz uzun ederek, bu mesele Anayasaya ay
kırıdır; Anayasanın 46, 47, 48 ve müteakip 
maddelerine aykırıdır, Anayasadaki hükümlere 
göre 274 ve 1317 sayılı Kanunlarda hüküm var
dır, binaenaleyh bu hüküm varken ikinci defa 
bu teşkilâtları kapatmanın adaletle kabili te
lif olmayacağı hususunda Anayasaya aykırılık 
iddiasında bulunmayacağız. Ama, diyeceğiz ki 
her türlü teşkilâttın, Esnaf Derneklerinin, Ti
caret Odalarının, Sanayi Odalarının, Borsalar 
Birliğinim, Eczacılar Birliklerinin, Doktorların, 
Sendikacıların, Ziraat Odalarının ve diğer Es-
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naf Kefalet Kooperatiflerinin kuruluşları özel 
kanuna, faaliyetleri özel kanunla sınırlandırıl
mıştır. Bu faaliyetlerden nasıl menedilecekleıi 
kendi kanunlarında gösterilmiştir. Binaenaleyh 
bir örfî idarede bu gibi teşkilâtların hiçbir so
ruşturmaya mahal olmaksızın bir komutanlı
ğın, ters, doğru veya eksik .görüşü ile faaliyet
ten menedilmesi, 10 bin lira 20 bin lira, 40 'bin
leri temsil eden ve onların •bütün meselelerinin 
yanı başında bulunan teşkilâtları tedirgin eder. 

Onun için değerli Milletvekilleri, bir öner
ge veriyoruz ve «Kapalı veya açık yerlerde 
her türlü toplantıları veya gösteri yürüyüşleri
ni yasaklamak, her türlü dernek ve teşekkülle
rin çalışmalarını durdurmak veya bunları izne 
bağlamam (özel kanunla kurulmuş meslekî te
şekküller hariç) «diyoruz ki, bununla yeni der
nek ve kurumları izne bağlamayı bu madde ye
terli hale getirmek istiyoruz. Aksi halde, Cemi
yetler Kanununda okluğu gibi yanlış tatbikat
la, milliyetçiliği tescil ve tesbit edilmiş, 1 mil
yon 200 bin işçiyi temsil eden koskoca milliyet
çi bir kuruluşun bir genel kurulunun izmir'de 
yapılmamasına sebep teşkil eden bir İçişleri 
Bakanın görüşü, örfî idarede de hâkim olursa 
o zaman kuruluş da yandı, âza da yandı. Yöne
ticiler de «Biz bundan bıktık» derler. Bir insa
nı bıkkın hale getirmenin sonucunun iyi olma
yacağı kanaatindeyiz. Önergenin kabul edilme
sini arz ve rica ederim. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Sadi Binay. 

SADÎ BİNAY (Bİledük) — Sayım Başkan, 
mutenam aô kfaidıaşları/m.; 

Bu madde, 1402 sayılı Sılkıyönetiilm Kainumuın-
dıa dıa 3 ncü matdjdje olanak yer aSfaam; fajkajt Ana
yasamın. ipltıafl. ettiiği İM majdldeyıi yenlikten teldvıiın 
sınaısumda, gerekçeye göne, îbâzı djeğjiişIMikler ve ilâ
velerle, yapılan taitibilkaltitian alnnıan aomımgilaaia gö
re yenıiden. düzenlemen bir maddeidlir ve sojkıyömle-
ıtıiım komıutamımım ıgör'ev ve yetkilerini biner bi
rer taldadetmıefkjtejdiiln. 

1402 sayılı Sıkıyönetim Kanunumun 3 ncü 
onajddeisinjde, bu görev ve yetki maiddelsi sıarih ola
nak aıçıiManımiaflnı̂ tır. Bu maidde toaışllangıeı, genel 
ıgüvenlik ve kamu düziemii'nli korumak ve sağla-
mıalkflia grönevüiıdir vie gendktaği hailende laışağıda ya-
ztih tedbirleri almaıya görevlidir ve genefkttıiğıi hiaü-
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lerde aşağıda yazılı tedbirleri alımaıya yettiksillSldir, 
şşekllindeidlir ve böylece sıkıyönetim komutanınairı 
görev ve yicjtiklilleırlinji dajlııa açık bir şeMÜdıe Sa|y-
mıajktialdır. 

Muhterejm arkadaşlar, sılkı\ önieîttkn şüpbasiiz ki, 
fevkalâde hallerde ve kamuma göre icaboden ve 
öılân ledilem yerlerde caridir. Burada en önıemlli 
hulsıus .da, sıkıyönetim sadece güvenlik tedbiMieati-
ınıi değil, ayım aalmianda kamu düzeninin koamn-
raaisımı geıiektüılen tddbhilıeııli de ailtaıayıa yeltMi kı-
talmlaktadır. 

Muhterem aatadaşjlar, kamu düzieni, inisamlia-
ran birbiri ile olan ilişkilerimi, hak ve vaıziMerini 
ve keza rahat ve huzur içerisinde yaşamalarını 
teimin etmek açiin ıku'nul'mıalsu gereken drtizıeınıdıiir. 
Bu'güaı Türküye'ide şuınıu hepimiz her hallide kabul 
edeSbiaiMIz ki, belediyelerin kontrol teşkilâtının za
yıflığı, yetleaıstizliği, Tiicıaırielt Bakanlığınım vaızife-
üıerıinli tâdait edtan, görevlerini sıayan ve geaıekli 
şekillide teşkilâtlandıran bir hamunıum çıkmamiıaısı 
^elbeîbiylie ımıaalelsef piyaısalda doğra dürüst bitr 
kom|taıol yoktur. 

Meiselâ (h) fıkrasında; «Zarurî ihtiyaç madde-
flıerSuııi yapan, üreten, depolfeyan, nakleden vle Sa
tan» hayayic-li ziaa-urliye dediğimiz, mııhteaıem ar
kadaşlar biilhaissa .ekmek glilbi, yakacak giilbi muad
delleri îimjal edenler, dattamflıa/r doğru düaıüıstt komlt-
rolla, kamıaltkme göırie kesinlikle tabi değillterldir. 
Hangi f ıranda vıe nıe kadar zaımıam ıimüdldeıtüıe ek
mekler taıritılnılaktiajdır, hangi belediyemin bumla 
gücü yetmektedir, bunu hangi teşkilât yapmakta
dır? Herlbiriilmiiız bumu 'ailaır, tartmadan böler ye
niz. 

Bunun dışında arkadaşlar kim iddia edebilin 
M, mahrukat iSaitan bütün satıcıların, tartıları dtii-
rüstitür? Hıaıtitâ bunu benzjiin saatlerinle dahi, (kil 
omlar o|toım;atifc çalışar) su saatlerime dahi tatbik 
ejdebiiirfite. Bu örnekUerli mıükemımidlıen çoğaltaibiilli-
rıiz, Hangi giyilin eşy'alsa standarda tabidir? Blir iç 
Han'la .alayorsunuz Yıldrz marka, belinizde kalı
yor; bir iç. fıamiiliâ alıyoraıımaız Bisiıkjlıet marka ay
nı nulmıaaia, dMierlinize kaldıaır geliyor, 

Bemek ki, memleketlimizde hakikaten hailfeıimıiz 
fbiırçok yerde zanar görmektedir, fiyat bakıımını-
dan, kalite bakımımdan, kontrolsüzlük baklanım
dan. Bunun yanında maimaıslu ösmaf, manifulslıu fı-
auıneı, malmuislıu mamrııfcatçı gene zarar görmekte
dir. Çünkü, hilelii satıp yapan, hillel tartı fculla-
njan esnafım yanımda onun kârı aız olmlaktladır. ' 

Muhterem arkadşlarıım, kamu düzıenîinii ayıarla-
ıma, yıahujt kamuna yeıtkislinii vteındiğiımiız bu kamun
da sıkıyönıetilın koımıtanı elbette keyfî -bir sekide 
ışathsî ve liinıdî müiMâaliarlıa hareket e(t!mjeyöce(kiti(r, 
beffieldijyiejjeli'îlie ^biaiıiği yapmaktadır. Her nıüıelsse-
senün başınla laasulbajyy sulbay g M Orldud'a viaizifû-
3İİ 'kusanlljarı göndeırıeflnJeımiekltlödir ve bqylefâe şahsî 
kanaatime göre pıiyal̂ aida şu tatbikat eisnlalsanda 
Ibirltlaloraı ulak tetfiek, bir iki Slsltiısmıa heır zatman 
göateaiilefbiUitt'. Her hadisede olduğu gibi piyaisiaya 
blir konjtırol düzenli gelmigitlir, biritakıtnı âdletlıer te
essüs ettnıişir ve faydalar getinmlişir; amia dbeıttle 
ki, sılkıyömeltlim iılânihaıye devıaım eden bir idaale 
değiflditr, sıkıyöınieıtiiım kalktığı takdirde eğer o ki
şide biır esnjaf .ahlâkı, bir tüccar zihniyeti yofcsıa 
%nfcân ve f ınsalt bulduğu zıaımaln -elıbeıtltie bunllam 
deıvam edecektir. Aneak Tıoardt Bakanlığı Kamu
nu çıktığı takdirde, belediyeler gerektiği şiektüde 
kontrol tleşildilâtıma kavrai§tu;ğu takdir'de bumllarla 
şüphösliz lüzuım kataayıacaktır, norımıal bir düzen 
İçinde. 

M'Uİılterieön arkaldaşllaraan, bu'kanunun (fe) fılk-
nası eıwd!ce şu şjeMlde geçjmfi'Ştir: «Her türlü si
lâhlar, cephaneler, bomıballaır, tahrip mıaddelledi» 
«Her türllü» dödikten sıonıra silâhlardaki cemî ıelda-
dı fûzuülijdir, «ciephamieüeaıdekiı» «İler» edaldı ida fû-
jzuldir. O bakıımdan bu fıkranın «Her türlü sfflıâh 
cephane, bomba ye taJhrfip nııalddelerü» şjefclimde 
düaelitillmieıslilnlin gerektiği kanaıaltiinldeyiim, bunıa 
laiijt de bir önerge veoleoeğim. 

ıBir de 2 nöi maiddenlin kabul eldllmemesıi sebe-
bilylle burialdaki eski (m) fıkrası 2 nöi mialddeye 
laktarılnııştur, tabiî 2 nci madde şlilmdli kabul edil
meyince o öski (m) fıkrasındaki bir hüküjm de 
açık kalmıştur. Şöylıeki: «Lüzumu haldaılde sıjkıyıö-
mertlilm bölgelsiinıdleki Haızikıieye öziel idaine ve beHe-
diıyellere ait binıa, aılaiç vle pesrsomelden yarjaiülan-
tmıalk» talbiî lüzumu halinlde. 

Ylinie deminki komuşmiamı da şöyle bir oümlje 
İle tamamlamak ist'erlilm muhteaıem aaikadiaişlaınm,]» 
«igeaıektliğinlde» diyor. Eğer herhataıgn bir ş&y ge-
nekmiiiyonsa, lüzum ye ihtiyaç duyuflmuyorsia esa-
âen bunlaoia hiçbir ştekildıe lüzum olmiayaioaktıo'. 

Omun dışında muhtemem arkadaışlıar bir de (i) 
fıkrası var : «Gazino, kahvehane, birahanle, mey
hane, tiyatro, iSİnema, bar vesaire» Bu. geçen 3 
micü maddeye oltiel, motel, kamping ve bunllaırla 
ıbenızıer yerler dahil eidlmıemaış. Bu isetfîeoM yenolden 
^eidviin edilen fılara bunları da kapısamı içine al-
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(maktadır. Bunlar umuımla açık yerlerdir; ama 
ıbumfliarıın komltrolü de z-aruır&lir. Daırusâmıgılıetriiıı, bâ
zı tavermıaüıanın, diskoteklerim ne hallerle gieldiğiini 
hjatltâ bâzı kulüplerim mle ballere gıeldiklenimli ve 
(bunluların yeterli kadar komltrol edöl]|miqdüğiiînii veya 
komitrol adileımieldiMjenilnli de hepimiz bimetoteyliz. 
Çtacıuklarıttıııza, getaç'Ueirilmizie bu gftbi tayeırmialarlda, 
diskotıekljende el aJUtımidıan esrar satıldığımı, hıatötâ 
Peplsli Cola, Goea Cola gfiibd mıeşrufbaltın içinse 
luymşHmruıeu maddeler konulduğumu, bumlaırdiam 
kârlar ddiMiğini ve gençliğin sıapıitltırıilidığiirıı ve 
amaıallleisef birttalkum hoeallanunmea beyMieaöndm ko
layca yıkandığımı vıe lanlarşfet hıalle geltirildMleriiınli 
dio biifliiyoruiz. 

Temıenmliım o ki, bu madde de yerindedir, 
uımıulmıa açık yerler olur da könlürol olmaz ımı ar
kadaşlar? Bâza belediye mmurflıarımı bffiyioruız, 
dktlisalt müdürlüklerli konltnol edecek yerde giidi-
yor, mükellef mıasaısında kendisi aynı şeylerden 
yaralanıyor. Amıa dediğim gübü bumlarım hiepsi 
belirli süneler iğin tjajtfbiifk edilecek şeylerdir, ilk 
maız-arda bıımllJar sıkıyo^etnlmd üzerüne almış olam1 

Ondulrııuın vaaifleleni içlinldle de gö:nütaeyiebillir, sa
dece güvenliği temin etmek, huzuru temin etmek 
gölbi bir görevdir. Ama mutlak surette; isttisnıala-
tnı dalhli olsa, ufak tefek baltaları dahli ol$a, ben bu 
3 meti mıaddeniin yariarilı olduğumla kaaıiiıyliım. Amja 
bulntor, sıltoyömletlim kalktıktan sonra da arz et-
Itiğimı gibi gerekli komltnoller yapılmak srarleltiıylte 
kamu düdeni korunaıuallıldır. 

Muhterem arkadaşlar, bir de saiyun Komisyon 
Hüiküımıetfin geltirdiği yukarıda sayılan benjtller dı
şımda, kalam vıe fakat sıkıyö^tnmılin ilân Sebeplte-
rjilne ve faaliyetlerime ili^kiirt sair tddbMerii aillmak 
fılknalsımı çıkarmış. Onum Sebebimi de izah. elderlller-
ise memim/um durum. Çünkü belki burada şu anıda 
akla gelmeyen bâzı huısulsilar vardır, onları tadait 
eltmek fiaydailı olur kanjaıaıtimdeyiim. Hlerfhıaildle bür 
gerekçeye isliiiniadteirı çıkarmıştır, izah ejderflierise 
pnjemnuın oluırum. 

Teşekttrleriımli ara ejderim. 

BAŞKAN — Sayın Başer, buyuırunuiZ efen
dim. 

HÜSAMETTİN BAŞER (Nevşehir) — Sa
yım Başkan, sayım arkadaşlarımı; 

Sıkıyönetim rnııüeiâseisejsli 1961 AnıayaJSaısımıda da 
yeriM aüinıış ve fevkalâde zıamantojrlda ilân edlillen 
bir mıüess^seldilr. 

Buıgüm, neden M seneye yakım bir z&ımaınıdan-
berli .sıfci'yöntettiilm tatbikattadır öuiinhuimyette, ne-
jıiıme ve defmıofcrıaJüik idareye mmJsafet olmuş olan 
amıarşiiist ve komünist hareketleri önlemek, berta-
naf iötlmek ve bunların kökünü kazınmak içindir. 
Buıgüın sıkıyöniötimden srfanıanlar eiUbeljtejkü amar-
şistüıerldiır, cezaisini onlar çekiyor. Bu baki'mdam sı-
kıyiöınietlikn müeıssâsesıiınliin fevkalâde 'hlaMter feaniunıu 
olduğoınu hiilebir zıaimam haltardıarı çıkarm'aımak lâ-
aıımdır. Normal nejüımde anarşlik had&ıeillerii önlle-
yememjişiiz bu bakıımldan sıfcıyömeltlilm ilân edilmiş 
ve bıu ilddolojlik suçla mücadelede ve miemlekeltiim 
müdafaalsınida vazife atom değerflıi kumamidanllları-
anız, bu idöalojik suçla mıüöadele dtanlişlerldir. 

İşlte buradaki 3 neü mıaldde, sıkııyonietaım ko-
mruitaınımıa bölgielsâlnlde n'alsıl harfekdt edıeefâğtinli, baln-
gıi teldbirleni alacağımı sarahıatlen aiçıküağa kavuş
turmuştur. Elbette burada sayılmasa, kalkanız; 
«Efienldiîm Sıkıyöneftiiim Kamunu, yıetka Ve görev 
Verımeidiğii haflıde ısıkıiyömletlilm komultlaını şu şu ted
birleri almak suretiyle aykırı hıardkelt etımliş;»ı de
riz. Bumla meyldaln vermemeüv ve bu gıiba suçları 
önlemek içıin buıralda sıkıyönetim komutamımım 
laLaöağı ıtddbinleri sıraHamuak lâzıanidiır. Tedbir, adı 
lüStünde muvakkat bür aaonian içiinldir, düşünün ki 
bir gaizete, devamk sıuretlte, sıl^yöniettim ilâm edil
diği hıalde nejıimi yıfcaln hjarlekdtlierde buluınfuyıor. 

Örfî idare kapatıyor, bir hıafta, üç gün.. O 
kalktıktam. sonra yimıe devam ediyor. Ne yapacak 
örfî idare? Bu sefer sırf menfaati içlin hareket 
•ejdern matbaayı kapıajtacak. B'aşkia türlü önleye-
fmez... 

İsça BantiısÜ bu maddeyi Amayaısa Mıalhkemleısli-
ne göftürüıyor. Anayasa MablkemeSli enine boyuna 
/tetkik ediyor ve ıba majddelndm Amıayasayia uygum 
ıdljdıuğumu tesdill ediyor. 

İMjadden'in esaSımıda pek değişökük y\dk. Mlhıa-
ydt, uızun sünen şu oki sentetik tıaitiblilkaJtittalkli aksak
lıkları gönen sıkıyönetim organları ve mamkeime-
llerii bunaya bâzı 'ilâvelerle djeğişiikliilkileır yapıyor. 

Türkiye ̂ de Mi defa uızum sıkıyönıetim olmu§-
tur; birisi 1950'den önceki, birisi de 1971'deki sı-
kıyöıneltiitmdir. Bir kamıunnı u'zun müddet taltlbiifc 
e;deceksin ki aksaklıklları meydanla çıkacak. Iştle 
ıbu bakijmdam talsanya bâzı ilâveler yapıümıStır. 

Sılluyömetim komujtanlığı diyor M, «Şu kiltap-
lar, şu broşürler yaJsaklanJmıştır» Bu yaöakllairniar 
dan sonria, herbıanıgli bir matbaa kendıi menfaıaftli 
icabı bu kitapları basmayla devam ederse kaplamı
yor. Yoksa bugün sıkıyönetimde bir batfitla gaızettle-
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letr kapandı, ımajtibaıa mı kapatıldı? Hayır. Ama 
düşünıün İd, kapaıtılımıajsınla rağmen ıisriar etseydi 
me yapaeakitı? Elbette tmıaftbaaya diye/cekiti kü, 
«Sen kendli mienfıaıaltlin içlim rejimi, deımofcrıalsiyıi, 
'dennöıylelti tehlikeye atıaımıaızîsıın,» Bıelid onun aırba-
sınjdaln anaırşfet komünfilstllefr parıa vereılelk onfliatra 
alküiklüyor; bunla kim, nasıl. çaıne bulur? 

Bungun Anjkarla ve tsitaınibul giilbii büyük ilterldie 
(komünist ajanlar bol piaına dökmektedir aırkadiaş-
İLatr.. Türk rejimimii yı/kmafe için, demokrasiyi yık
mak ilcin bol para ille bu ajanlarım bırıakmışlaır-
ıdır. Ellbirfliğiyle bunu. korumak bilzllere düşmeklte-
idir. Parlâmento da bunum tizerliınle eğilmeyecek 
lotldurlsa, o zaman bu memleket elbette İd başka İsItL 
fcamleftOlerıe götürüleblilir. 

Bunajda, sıfcıyömetiiım bölgeaimjdie hüviyetti bellâ 
olimlayanlanın sıfcryöneitiim bölgelsli duşuma çıbanl-
smialsı bonniisu üzeroinlde durullidu. 

(MJubtıeneîm arbatfıaşlarılm, normal zaımaaM al-
ımaıyacağız. öıkarılımiaısın mı? «Sem yine bulum-
ıduğnıın zaraırllı li'aırlekieîtllere devam et» mli diyeliım? 

iDeimjolkratJilk rajimiin icafbı, ellbeit dıe normal za-
mıainlarıda grev ye lobayt yapılacak; fabait sıkıyö
netim el koymuş, «Efendim, ben yiine greve, lıo-
Ikaivfta devaım edeceğim; âımımenün kuzuranıu boz
maya devam e'deeeğimı.» Olmaz. Bir müddet için 
teldibirıdi;r bunlar. Bütün parıtiileriin e'lbiırllliğü ile, 
ısüratle örfî idareye yardımcı olup, cemii|yeite, 
Cıunılıuriyete musıallait olmuş olan şu komünistleri, 
bu kamünjilslt belâsını terdizlemek mecfburiiyeltiilndie-
yiız arkadaşlar. 

ıSokağa çıkma yasağı elette konacak, örfî ilda-
renıim teidbM. 

Bir memlekette vatam|daşla;rı bozsmak iiçim el^ 
Ibertlte ki zararlı kiltaplar ve broşüder meşreldilleceb. 
Bnmilarıı el altından yapacaklar, devamlı yapla-
caklar. «Elendim, öfrî İdare kitaplarla yasak 
kaymaısın, ınekltuplara yalsaik koyfmıa(sın.'>> Ne ola-
ıoak, naısıll önlenecek? O zamJan örfî İdanenJiın bes-
kjin bir sdllâlı olma vasfı kaybolur ve biz anarşik 
maıılebeltllerii ömıleylelmeyüız. 

3 ncü mladlde az bir tajdillâtla .geümüş olam bitr 
ımaiddeldir. Şimdi bunları kaldırallıım, örfî İdare 
ıkuımıanldanıının elinden bu tedbirlerli alalım. Önü-
anüzidelki devrelerlde tekrlar sıkıyöneltlime iMyıalç 
olduğu zaımam, bu filânı atftadaın kaldırırsak nıe 
oladak? 

Bu bakıîmjdaın, nejimiin karanimaisımlda büyfülk 
bıizınıetli olan örfî idarelerin Parlâımenıto olanak 
h<e;r zaıman yanında oilmlalk mıecburiyefttodeiyiiız. Ör

fî İdareden ancak anarşistler, komünlistıler ve on-
liaırı destekleyenler ız'dırap görmektejd&r; 'omların 
dışındakiler görmemektedir. 

Maiddeniim aynen çılqmiaısında fayda varjdır. 
ıS'aygılar sıunarıim. 

BAŞKAN — Buyurun S<ayıın Tosyalı. 
HASAN TOSYALI (Kasaımonm) — MuİDtıe-

ıiem aırfcaldaşlaırum, ben buıgün üçüncü defa kür
süye çıık/mıajyacaktım; fakajt eıttiğlimi yemiinim i)ca-
Ibı ollaıriak tekmaır künsüyıe çıkttum. 

Mulhtereftn .ârfeaidalşlıairıım, Anıayialsıal slivM iida-
penlin bitjtîiği yerlde Anjayaıslaıl sı3cıyöne)t)i)m liıdaresi 
ballar. Bunla mecbur fcalldığımıız içlito. bu ildaneyi 
lilâm edeniz. Dış düşmaınllaırınıiız yiıllarldam beırd 
imemlıeikeıtıimliiai alblulka eiitlilktıen ,soinıiıa, bM üçraiden 
üer türlü gayreSt ille yılkmia gayneıti içinde olıdjuk-
Ijarımı hjepfijmia bliliiyorıuz. Hal böyle olmaisınia nağ-
mien, iılân leltttiiğiımlk sıdayönıötimin vaızlife görımeısdı-
nji tiemjin içün, yapitığıanız yeminim bir ioalbı ola
nak, yani vatan ve ımiılleıtimliziın bütünlüğünü, ne-
•îialı ve slaıaideltlinli, Türikiye öumhuriiyıeita rlejliımü.ııJin 
ikoımnmalsını sıikııjıönetim komuıtanınjdan eivvıel 
Tıürfkjiyie Cujmlhıuriyeitii Büyiük Mliılelt Mıecllilsli ko
nim*. 

, Mubtıerelm aıtoaldaşliarım, 2 noi mıalddqyi miaa-
/lesef tayyettik. Üçüncü mladide yeıtiki ve göneMl'eır 

f mualddeisildliır. Knim dilyoıtoıuş ki, sılayömfâtlitmjim bu-
nulıuış gayesi ve mıalksıajdıınıa görie, ilân eıdıilÜış ınJalk-
ısaıdlna göre (a) fıkraismdan (m) fılkrlalsıma kadar 
•olan lılaldilselere sılkıyönetlilm el koyacak? Hiç biriınıe 
ıkoymiayaciaık mulhitenem arkladaşlarum. 

Viajtainı böllmiek isltleyen'e, miilletd parçaiamjak 
istyenıe, rejıilmi yıtomak ilstyene karışı (la) fıkrasıyle 
(m) fıfenası ariasındaki mladdeler konuHrruuşltıujr. 

Bıiız feridiın bakkını, ferzdin özle! mienlfıalaıtimli 
koruyacağız di,yle vatanı aıyaklaır altına atatmayız 
laıikajdaışüaır. 

OEComüJsyona tefcrlar teşekkür eldiyorulm. 140i2 
siayılı Kjanıunum merii olan bu miaJddeSii Anlayasia 
Maihlkeımjelsinldıön gıeçmilşltiir. Onun onayınldam geç-
ımişitiir ve lıiiç bir tarafına dokunullmıamışitıır. Mad
deyi tekrar getirtiyor. Zaten mıerli olan maddeye kar
şı çıban :arbaldaşlaır var.Yiazifclar.ilm; biz henşıesyldem 
evvel, Sıkıyöneltliım kamultıanınınldan evvel mıemfe-
feeıtli koruımıak meıcburiiıyettıinideyiz. Onun için sıkı-
yöneltiilm kamuJtanının yeıtld ve görevlerimi tayiim 
eden maiddelere illişmıeyelinı arkaidaşlarım, dalba 
çak kuhA êitliemidireiliim. 

Arllüaidaşilaırjimım da belirttiği gilbti, sıkııyönjetlifln 
bomıuitıanllığının yetki vie görleivlerlimE tayıiın eıdıen- bu 
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îrnaıdidıeiddlai (ıa) ve (im) Malaları aralsımdaki hu
suslar öyle yieni ilâve edilmiş şeyler değildir. 

Muhterem arkadaşlar, vatanı, milletli ve sûızsi 
öldüıfmlek için karşınızda makineli tüfek aıtıeşii yta-
pam düşmanah mlermjilıerinıi sliz halvada tek tek m!i 
Ikapmıak iısitıensink, yoksa. o miikiimalı tüfeği zapte
dip suiaturimjalk mı iyterjsliniilz? İşte bu 3 ncü mad
de, vaıtaınıa millete zararlı alam insanları, örfü ida-
îienlin ilânıma seıbebolam hadiseleri suistuıımıak için 
hülkümler getirtiyor. 

Elbette ki mermiler havada tek tek yakalan
maz; gidip o makineli tüfeği yıeriinlde zaptetmek 
lâzımdır. Bu .sebeple 3 ncü maddenün, metninle 
ve ruhumla halel gelmeden kabul edilmesi memle-
keftimıiain yararınadır, ettiğimiz yeminin bir ica-
toıjdır sayın arkadaşlar. 

HürtmieUller. 

BAŞKAN —• Komisyon Başkamı, Sayım İsimlet 
Anığı. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MEHMET 
İSMET ANGI (Etefcişehir) — Sayın Başkan, de
ğerli 'arkadaşlarımı; 3 ncü madıde üzerimde müta
lâa serdeden ıarka|d(a l̂a,riımıız (f), (h), (an) ve (c) 
fıkraları üzerinde durdular. 

Eveüetmlinde mlalddenıin başlığını okutmak gere
kir. Bu fıkralar üzerimde mütalâa sendedıeırken, 
eyielelmirde maddenlin haşüaıngıcınidlalki gayeyi teıs-
plit etaıiek gerekir. 

Sıkryiönıetim komutanı sıkıyönetim bölgesin-
de, genel güvenlik ve kalmu düzenlini korujmak 
ve sağlatmakla görevlidir. Gerektiği takdirde aşa
ğıdaki ylazıılı ıteldlbinlieııi almaya yertüdülildir. 

Bu tedbirleri almak için gayeye ve maikısıadıa 
'dikkat dtmek gerekir. Muhterem arkadaşlar, yeni 
ıgeftıiriilljeıri değişlilklilkite yalnız (h) fiknasının somu
nla eklemen bir eümilielden başka bir yenilik yoktur. 
O cümle gerektiğinde kulsurlu görlülenlerii bölge 
dışına çıfcaranlak veya müessesıeılenini kapatmak, 
şdklıkudeldir. Bıu, Anaıyalsia Komıiısyanıuımuızoa Bü
yük Millet Meclisimden eıvvel tetkik ederek, yalnli 
şevkinden evvel tetiktik ederek verüflimliş olan müıtla-
lâalsınia uyatcağımıizı bu ek fıkranın, bu ekin kal-
dırılmajsının yıeriinlde olduğumla, son verdiğimiz 
traplorujmuızla iştirak ettiğimizi bildirmiştik. Bn 
ıdeğüş'ikliiklteln başka, yapılacak, zıalten yürürlülkte 
olan eıski kamunun yalnız getirilen bu değişikli
ğimden başka bir değişiHliğe îMıiyiaç olamadığı ge-
tfelkçjesR ille, maddemin, bu fıkranın çıkarıfllmıateı ile 
aynen kabulünde islajbtelt olduğu kanaıatindeiyfe. 

Arkadaşlarıımuzın görüşlerine yegân ye|gân cevap 
vermeyi, vaktin darlığı bakımından uygun gör-
ınüyorıuız. V'eriüUen önjerigeler üzerimde görıüşlerii-
ımlzi arz ederken, himi hacette omlara da cevaplam
amızı arz edeniz. 

ıSaıygılar sunıarıan. 
BAŞKAN — Sayın Cemgıiız Ekinci. 
CENGİZ E'KtNCI (Ordu) — Sayın Başkan, 

muhterem arkadaşlarım; 
Benden evvel konuşan değerli arkadaşlarımı 

hürmetle, dikkatle dinledim. Eğer biz sıkıyöne
timi, aldığımız Yıldız fanilanın dizimize değil 
de bedeninizin münasip bir yerine gelsin diye 
ilân 'etmişsek, eğer biz Türkiye'de sıkıyönetimi, 
ekmeğin gramajını kontrol etsin diye ilân et
mişsek ve eğer biz Türkiye d e sıkıyönetimi kan
tar muayene etsin diye ilân etmişsek Şâdi Bi-
ııay arkadaşıma katılmaımıaya imkân yok. Fakat 
Ibiz sıkıyönetimi bunlar için ilân etmemişiz. Sıkı
yönetimin temsil ettiği büyük gücü belediye 
zabıtası menzilesine indirmekte isabet yoktur. 
Komisyon buna nasıl talip olur, (Hükümet buna 
masıl talip olur ? Anlamak mümkün değil. 

(Sayın Komisyon Başkanı burada arz etti,, 
okuması aşağı - yukarı on dakika sünen bir 
upuzun maddeyi 'Meclisin huzuruna bir iki de
ğişiklikle getir.. ı«Büyük bir şey yok» diyor. 
«Mühim bir şey yok..» 

Mühim bir şey yoksa, Meclisin bugünlerinde 
değersiz, tatbikatta hiç bir tatbikatçıyı sıkın
tıya latmayam, atmayacak olan, şimdi arz ede
ceğim, (izninizi Ibiraz istirham ederek) husus
lar için üç cümle değişmek için, yersiz üç cüm
le değiştirmek için (bu kadar uzun maddeyi niye 
'getirirsin? Niye (getirirsin ki, burada başına 
Anayasanın 25 nci maddesini açarsın? Değerli 
sendikalist iarikadaşım Asutay'm burada izaît 
ettiği ıgibi, sendika, grev ve lokavt hakkına te
mas edecek kadar birtakım girdaplara sokar
sın? Halbuki, gelen tasarıda bunların hiçbirisi. 
yok. Çıktı Alpaslan, \«Anayasanın 25 nci mad
desine ıgöre aykırıdır» dedi, Çık ver şimdi ee-
v-abını. Çıktı Asutay, bir ısendikalist olarak 
«sendika haklarına aykırıdır» dedi. Tasarıda da 
bunları ıgetirmemişsin. Lüzumsuz bir .tasarı ge
tirdin mli hasına bu işleri laçarsın, bunları tet
kik etmek ieabeder. 

Muhterem iarkadaşlarıım, ISayın Alpaslan'ın 
ıbıir mütalaasına, Anayasa Mahkemesinin bir 
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sarih kararı muvacehesinde katılmak mümkün 
.değil. 'Daha evvel, 1402 sayılı Sıkıyönetim Ka
nununu Anayasa Mahkemesine götüren Türki
ye İşçi Partisi, filhakika 25 nci maddeye istina-
dederek 3 ncü maddenin (C) bendinin, Ana
yasanın 25 nci maddesinde sarahat olduğu id
diasını deırmeyan 'etmiştir. 

Buna, demin Hüsamettin Başer arkadaşım 
dıa toir ölçüde temas .etti, Anayasa Mahkemesi 
esas 1971'e 31, karar 1972ye 5, tarih, 15 - 16 
Şubat 1972 tarihli olup Resmî Gazetenin 14 
Ekim 1972 tarihli nüshasında yayınlanmıştır 
bu karar, bu kararında 3 ncü maddenin (C) 
fıkrasının Anayasaya, aykırı olmadığına ye da
vanın bu hükme yönelen bölümünün reddine, 
dernek suretiyle Sayın Alpaslan arkadaşımın 
25 nci maddeye temıas eden, Anayasanın 25 nci 
maddesine aykırı gördüğü hususu Anayasa Mah
kemesi cevaplandırmış oluyor görüşü ile. Esa
sen Hükümet tasarısında da olmadığı için, ben 
şahsen üzerinde durmayacağım, yalnız şu hu-
ısusu Yüce Meclisin dikkatine .tarz etmekle ye
tineceğim; Hükümet 3 ncü maddede hangi de
ğişiklikleri istiyor? Bir. 

3 ncü maddenin birinci fıkracına şu değişik
liği 'getiriyor, - mer'i hükmü okuyorum - «Sıkı
yönetim Komutanı, Sıkıyönetim bölgesinde ge
nel güvenlik ve kamu düzeninin gerektirdiği 
(hallerde aşağıda yazılı olağanüstü tedbirleri al
maya yetkilidir.» Hükümet Ibu metni beğenme
miş. Diyor !ki, geçen tatbikat içerisinde edindi
ğimiz tecrübeliler gösterdi ki, boşluk var. Nenede 
boşluk olduğu bize izah edilemedi. Yani izahatı 
(bir ölçüde anlayabiliyoruz, izalh edilemedi. Hü
kümetin getirdiği teklif şudur, «Sıkıyönetim 
Komutanı, Sıkıyönetim (bölgesinde genel gü
venlik ve kamu düzenini korumak ve sağlamak-
Üıa görevidir.» Mer'i metin diyor ki, Sıkıyöne
tim Komutanı, Sıkıyönetim bölgesinde genel gü
venlik ve kamu düzeninin gerektirdiği, Aynı 
cümleler, aynı mâna, aynı muhteva De
ğişikliği gerektiren gerekçe, şurada görev
lidir, şunda yetkilidir' şeklinde, cümleyi 
ikiye bölmekten ibarettir, bir üslûp içinde, de-
ımin de arz ettim, bir üslûp için kanun deği
şikliği, hele Meclisin bugünlerinde ve bu saat-
ilarin çok lâzım olduğu samanlarda ihtiyaç yok
tur değerli arkadaşlarım. 

I Bir nokta daha, eski metinde «.sıkıyönetim 
komutanı olağanüstü tedbirleri almaya yetkili
dir» diyor. Hükümet tasarısı, (olağanüstü) ke
limesini dikkatle kaldırmış, olağanüstü bir za
mandayız, elbette tedbirleri -olağanüstü diyecek 
bir kanun metni ile bunun olağanüstü olduğu
nu ifadelendirmekte zaruret var. (Olağanüstü) 

I kelimesini! Hükümet kaldırmış, gerekçesinde, 
niçin kaldırdığını da izah etmemiştir. Sizin, ola
ğanüstü tedbirini kaldırmaktan maksadınız ne
dir? Bize izalh edin.. Cevabı yok. Komisyonun 
gelip burada açıklamasını, yahut Hükümetlin 
açıklamasını 'hassaten istirham ederim. 

Metinde, tedbirlerin, eski metinde tedbirfe-
I rin olağanüstü olduğunu belirten 'olağanüstü ke-
I limesi, sanki bu tedbirler olağanmış gibi çıka

rılmıştır. Yüce Meclisin dikkatine arz etmek 
isterim. 

Değerli arkadaşlarım, Komisyonun Anaya
sa Komisyonunun teklifine uygun olarak (H) 
bendindeki (getirdiği metnin çıkarılmasına fişti-
rak ettiği beyanına şükranımı arz 'ederim. Ger
çekten, hukuk açısından yargı müesessesi ve 
ceza esprisi açısından ıson derece tehlikeli bir 

I madde idi. Anayasa Komisyonu buna vukufla 
I el hastı ve şükranla ifade edeyim, geçici komis-
I yon buna katıldı. Yerindedir. Şimdi, birinci 

maddede bir üslûp farkı, ikinci maddede hiç 
bir şey yok. Şimdi ilâve (edeceğim bir ,(İ) bendi 

I var, ıo hususu arz edeceğim, görülecektir ki, 
mevcut metinler tatbikatçıyı sıkıntıya atmaya
cak sarahattedir, getirilmek istenen ilâveler ge
rekçeden mahrumdur. Hukukî bir gerekçe 

I olursa katılalım, bizim bekamızın, haysiyetimi
zin, selâmetimizin bekçilerini takviye edelim [is
temez miyiz? İsteriz. Zerre kadar da 'sakınma
yız; ama bâzı tatbikat bizi bazen dikkati! ol-

I maya sevkediyor. 

Şimdi, değerli arkadaşlarıma bir mukayese 
imkânı vermek için son derece vakıaya İsti
nat ederek kısaca bahsedeceğim. 

Meselâ Orduevi; Orduevi nedir? Karargah, 
mıdır, değildir. Kumandanlık mı, değil. Ordu
gâh mı, değil. Silâhlı Kuvvetlerimizin çok de
ğerli mensuplarının çok muhterem 'ailelerinin 
eğlence ve istirahat yeridir. Hizmet felsefesi 
nedir, hizmet gayesi nedir? Otel, restorant bar, 
bilarda 'salonu, kütüphane, sinema, kuaför, sa-

1 yabildiğiniz kadar sayınız. Umuma açık bir yer 
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imi, hayır. Özel bir yer mi, evet. Karekteri bu
dur. 

Şimdi izninizle Orduevi ile Anadolu Kulü
bünü bir mukayese edeceğim. Anadolu Kulübü 
nedir? Büyük Millet Meclisi imi? Hayır, Hükü
met mi? Hayır. .Senato mu? Hayır. Bakanlıklar 
im? Hiç değil. Ama... 

HÜSAMETTİN BAŞER (Nevşehir) — Ku
mar yeri. 

CENGİZ EKİNCİ (Devamla) — Kumar ye
ri, doğru, hangi arkadaşım dediyse doğru. 

Ha, ama Hükümetin üyelerinin, bizzat Baş
bakanın, Hükümet üyelerinin, bu Meclisin muh
terem üyelerinin, Meclis Başkanının, diğer Ana
yasal Kuruluşlarınm Meclis Başkanlarının, Yar-
gıtaym, Danıştaym, Yüksek Hâkimler Kurulu 
üyelerinin seviyesini dikkatinize arz ediyorum. 

İSMAİL HAKKI ALACA (Kars) — Emek
li generali erin. 

CENGİZ EKİNCİ (Devamla) — Emekli ge
nerallerin - çok iyi arkadaşlarımız vardır - isti
rahat yeri, dinlenme yeri. Hizmet sahası; İs
tanbul'daki şubesiyle, burdaki şubesiyle din-
lenm'e, istirahat, oyun ve işaret edildiği gibi kıl
ına r. 

Şimdi, şöyle bir 'sual soracağım, meseleye bi
raz ters tarafından yaklaşmak için. 'Siz, Türki
ye'de Devlet 'güvenlik kuvvetlerinin Orduevini 
basıp arıyabileceğini düşünebilir misiniz? Ben, 
«haşa» derim, olmaz böyle şey. 'Sıkıyönetim Ko
mutanı Anadolu kulübünü basmıştır. 

KEMAL ŞENSOY (Ordu)- — Basmayacak 
mı° 

CENGİZ EKİNCİ (Devamla) — Basacak. 
Bakalım isimdi niye basacak, nasıl basacak, na-
isıl basmayacak? Yani, bir mukayese için arz 
ediyorum, tatbikat gözümüzün önündedir. Sıra
sı. geldiğinde «Atatürk'ün kurduğu, İnönü'nün 
üye olduğu, briç oynadığı yerdir» denir. On
dan sonra, bütün bakanlar orada bulunur. Zan
nederim, yanılmıyorsam basıldığı gün Devletin 
Hariciye Vekili do kulübün Başkanıydı gibime 
geliyor. Şimdi bu seviyede bir kulüp, - yahut 
değildi - ama üye durumunu anlattım. (C. H. P. 
sıralarından gürültü ve gülüşmeler.) 

Anadolu Kulübü basılmış. Arkadaşlarım, 
lütfeder misiniz ? Ben, sizler kadar natıkalı de
ğilim, fikir insicamım dağılıyor, istirham ediyo
rum, şunu bir izah edeyim. Teşekkür ederim. 

Anadolu Kulübü basıldığı gmı Devlet Baka
nı ile sivil bir polisi karşı karşıya gördüm. Ora
daydım, 25 liralık konlcen oynuyorduk. Efen
dim, niçin diye merak ettik. Beyefendiler, Ba
kara oynandığı istihbar edilmiş... Bir sual so
racağım Hükümete ve gelip 'buraya «Ekinci ar
kadaşım ortalığı aleve veriyor» diyen, Komis
yon Başkanı - ki, kendisi de o kulübün üyesi
dir - biz, Türkiye'de Bakarayı 11 vilayette ya
sak etmek için mi 'Örfî idareyi ilân ettik. Yani 
bununla demek istiyorum ki, Örfî idarenin 'ge
reklerinden çıkıyoruz. Yani şimdi bu izahat, bu 
mukayese benî şuraya getiriyor, huzurunuzda. 
Anadolu Kulübünü basan bir zihniyet ve bir 
tatbikat hangi otelin, (motelin, kampingin önün
de durur ki, - umumî yerdir - arkadaşlarım çı
kıp buradan vatan, millet nutku çekiyor. Ko
misyon da çıkıp burada «tatbikattan aldığımız 
tecrübe ile buna muhtacız»1 diyor. 

Rica ediyorum, Hükümet bana bir misal ver
melidir, Hükümetin lehine oyumu kullanabil
mek için. «Palan sıkıyönetim komutanı, falan 
tarihte falan 'otelin önünde durduruldu.» diye
bilir ise, ben oyumu gözden geçirebilirim. 

Tosyalı arkadaşım gerçekten millî hislerimi
ze hitap etti. Ama tasarıda bu hislerimizi ren
cide edecek, bu hislerimize 'karşı bir nokta yok. 
Tasarının eski metinleri bütün kuvvetiyle, 'bü
tün gücü ile meri getirilmek istenen ilâvelerin 
gereksizliğini arz ettim. Meclisi meşgul etmi-
yelim.. 

3 ncü madde hakkındaki görüşlerimi arz 
edip inerken Hükümete bir tavsiyede buluna
cağım. Laükümıet, son derece 'önemli olan bu ta
sarıyı, hele içinde bulunduğu bugünlerde geri 
alıp ıgözden geçirirse fevkalâde isabetli bir ha
reket olur. 

'Saygılar arz ederim. 

BAŞKAN — Kifayeti müzakere önergesi 

»gelmiştir, efendim. 

YILMAZ ALPASLAN (Tekirdağ) — Aley
hinde söz istiyorum, efendim. 

KEMAL ŞENSOY (Ordu) — Komisyon adı-
na söz istiyoruz, efendim. 

' BAŞKAN — Kifayeti okutuyorum. 
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Saym 'Başkanlığa 
Konu aydınlanmıştır. Müzakerelerin kifaye

tinin oylanmasını arz ederim. 
Saygılarımla. 

Sa'karya 
Güngör Hun 

BAŞKAN !— Sayın Alpaslan, kifayet aley
hinde buyurun. 

YILMAZ ALP ASILAN (Tekirdağ) — Sayın 
Başkan, saygıdeğer arkadaşlarım, yeterlik öner
gesinin kalhul edilmemesini istirham ediyorum. 

Sayın Ekinci, gayet veciz ve bütün mesele
leri kapsayan 'konusmasıyle tasarının tümüne 
bakış açımızı - sevinerek belirtiyorum! - değiş
tirdi. Ancak bir noktada Sayın Ekinciye katıl
ın a'k ımümkün değildir. Sayın Ekinci... 

BAŞKAN — Kifayet. Ekinci ile sizin hiç 
•alakanız yok. Ekinci'nin beyanı ile kifayetin 
hiç alakası yok. Kifayetin alakası 3 ncü madde 
ile. 

YILMAZ ALPASLAN (Devamla) — Sayın 
Başkan, var alâkası, 3 ncü madde ile ilgili ola
rak Sayım Başkan... 

BAŞKAN — Evet, Ekinci'yi hiç nazarı 
itibare almayın. Bu ifadeler kifayet çerçevesi
ne sığmıyacak kadar aleni oluyor. 

YILMAZ ALPASLAN (Devamla) — Sayın 
arkadaşlarım, tasarının 3 ııcü maddesinin (c) 
bendinin Anayasaya aykırı olduğunu, Anayasa
nın 25 nci maddesine aykırı olduğunu bendeniz 
Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına yaptığım 
•görüşmede belirtmiştim. Eğer kifayet kabul 
edilımeyip reddedilirse bu iddialarımı, birtakım 
gerçeklere dayandırarak anlatma imkânını bu
lacağım. 

Değerli arkadaşlarım, bundan önce hazırla
nıp kanunlaşan 1402 sayılı yasanın 3 ncü mad
desinin (c) bendi Anayasaya aykırı olarak ha
zırlanmıştır. Anayasa Mahkemesinin kararı 
önünde maalesef 7'ye 8 bir oy farkı ile çıkaibil-
imiştir. Adalet Partili saygı değer arkadaşlarım 
da belirttiler, bir matbaanın sahibi adam ilko
kul mezunudur, 'bir kitap gelmiştir, alıp onu 
yayınlamıştır, farkında değildir. Mürettip, mu
sahhih farkında değildir. Ertesi gün bu «Sıkı
yönetim yasalarına aykırı yayınlanmıştır» diye 
(milyonluk matbaa kapatılmaktadır. Hem de if
lâsa gidecek kadar uzun sürelerle kapatıldığı 
görülen olaylardandır. 
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Bu itibarla Anayasanın 25 nci maddesi hiç
bir kuşguya yer vermiyecek kadar açık olarak 
ı«nıatbaa ve eklentileri, suç vasıtası olan birta
kım yayınları, kitap, 'broşür vesaireyi bastı di
ye kapatılamaz» hükmü emredici, açıktır. 

Bu itibarla istirham ediyorum, izin veriniz 
de yeterlik önergesi reddedilsin ve 3 ncü mad
denin (e) fıkrası hakkında Meclisin aydınlan-
ımadığı noktaları izah edelim. Bu inançtayım, 
önergeyi reddetmenizi tekrar istirham ediyo
rum . 

Saygıl arımı sunarım. 
BAŞKAN — Kifayeti müzakere aleyhinde 

görüşme vâki olmuştur. 
Önergeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 

edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Madde ile ilgili verilmiş önergeler vardır, 

okutuyorum., 

Yüksek Başkanlığa 
14Ö2 sayılı Sıkıyönetim Kanunu'nu değişti

ren 'tasarının Ibirilnci maddesinde yer alan 3 ncü 
maddenin tasarıdan çıkarılmasını arz ve teklif 
ediyorum. 

Önergemi izah ve gerekçemi arz için söz is
ti yorum. 

Saygılarımla, 
Ordu 

Cengiz Ekinci 

CENGİZ EKİNCİ (Ordu) — Mâruzâtta bu
lundum. Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Evet. 

İSaym Başkanlığa 
Tasarının 3 ncü maddesinin (h) bendinin 

aşağıdaki cümlesinin metinden çıkarılmasını di
lerim. 

Saygılar. 
Tekirdağ 

Yılmaz Alpaslan 

«... ve gerektiğinde kusurlu görülenleri böl
ge dışına çıkarmak veya müesseselerini kapat
mak ;:»' 

Sayın Başkanlığa 
Tasarının 3 ncü •maddesinin (c) bendinin 

aşağıdaki bölümünün metinden çıkarılmasını 
öneriyorum.. 

Saygılar. 
Tekirdağ 

Yılmaz Alpaslan' • 
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«... sıkıyönetim komutanlığınca ıbasılması ve
ya neşri yasaklanan kitap, dergi, .gazete, bro
şür, afiş gibi bilcümle matbu evrakı basan mat
baaları kapatmak;» 

Millet Meclisi 'Başkanlığına 
•Görüşülmekte olan Sıkıyönetim Kanununda

ki değişikliklere ait tasarının :3 ncü maddesinin 
(a) fıkrasında aşağıdaki değişikliğin yapılma
sını saygı ile arz ve teklif ederim. 

Konya 
Mustafa Kubilây îmer 

Madde 3. 
a) Konutları ve hertürlü dernek, siyasî 

parti (mahkeme kararıyle), sendika... «eşyayı 
zaptetmek;» 

Mille't Meclisi Başkanlığına 
Tasarının 3 ncü maddesinin (c) bendinin 

metinden çıkarılmasını saygı ile öneririm. 
İstanbul 

Mehmet Ali Aybar 

Millet Meclisi Başkanlığına 

'Tasarının 3 ncü maddesinin (h) bendinin 
metinden çıkartılmasını saygı ile öneririm. 

İstanbul 
Mehmet Ali Aybar 

Millet M'eclisi Başkanlığına 
Tasarının 3 ncü maddesinin (a) bendinin 

aşağıdaki biçimde değiştirilmesini saygı ile öne
ririm. 

İstanbul 
Mehmet Ali Aybar 

a) (Sıkıyönetim ilânını gerektirmiş olan ne
denlere ilişkin bir adlî kovuşturma ile ilgili bir 
istem olması veya millî ıgüvenlik veya kamu 
düzeni bakımından gecikmesinde sakınca bulu
nan (hallerde, yazılı gerekçe gösterilerek ve 'Sı
kıyönetim Komutanının imzalı emriyle konutla
rı ve 'her türlü dernek, sendika, kulüp gilbi ku
ruluşlara ait binalarla, siyasî parti lokalleri ve 
özel ve tüzel kişilikleri haiz (özerk kurumlar 
dahil) kurumlar ve bunlara ait müştemilât ve 
her türlü kapalı ve açık yerleri ve kişilerin 
üzerlerini aramak, mektup, telgraf vesair mer-
suleleri, sahipleri haberdar edilerek kontrol et
mek ve bunlardan kovuşturulan suçla ilgili sü-
ibut vasıtalarına, kanunun bu konudaki hüküm
leri dâiresinde elkoymak; 

Millet Meclisi Başkanlığına 

(1402 sayılı Sıkıyönetim Kanununun kimi 
maddelerinin değiştirilmesi ve bir geçici madde 
eklenmesi hakkındaki kanun tasarısının 3 ncü 
(maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini 
saygı ile öneririm. 

İstanbul 
Mehmet Ali Aybar 

Tasarının 3 ncü maddesine aşağıdaki son 
fıkra eklenmiştir : 

«'Sıkıyönetim komutanına tanınan yukarıki 
yetkiler, Anayasanın 124 ncü maddesine göre 
sıkıyönetim hangi neden ya da nedenlerle ilân 
edilmişse, ancak o nedenlerle sınırlı olarak kul
lanılır. Yetki aşması, saptırması gibi iptal ne
denleri, Sıkıyönetim komutanının işlem ve işlev
leri için de geçerlidir. Sıkıyönetim1 k'omutanı, 
kendisine tanınan yetkileri kullanırken temel 
hak ve özgürlüklerin özüne dokunamazlar.» 

Millet Meclisi Başkanlığına1 

3 ncü maddenin 1 nci fıkrasının aşağıdaki 
ıbiÇiimde değiştirilmesini saygı ile öneririm. 

İstanbul 
Mehmet Ali Aybar 

Görev ve Yetki 
Madde 3. — Sıkıyönetim komutanı, sıkıyö

netim. bölgesinde Temel Hak ve Özgürlüklerin 
özüne dokunmamak ve Demokratik Hukuk 
Devleti ilkesine bağlı kalmak kaydıyla, genel 
güvenlik ve kamu düzenini korumak ve sağla
makla görevli olup, bu maksatla aşağıda yazılı 
tedbirleri gerektiğinde almağa yetkilidir. 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 

Müzakeresi yapılan 3 ncü maddenin. 
a) Bendinde yazılı konut, 
c) Bendinde yazılı matbaaların kapatılma

sı, 
d) Bendinde yazılı kişilerin belirli yerlere 

yerleşmesini önlemek, 
h) Bendinde yazılı kusurlu görülenleri böl

ge dışına çıkartmak veya müesseseyi kapatmak 
müeyyidelerini taşıyan kısımlar Anayasaya ay
kırı olduğu için madde metninden bu bentlerin 
tayyını arz ve talep ederim. 

Erzurum 
• " • ' Gıyaseddin, Karaca 
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'Sayın Başkanlığa 
3 ncü maddede aşağıdaki değişiklik ve ilâ

veyi saygı ile arz ve teklif ederim. 
Bilecik 

Sadi Binay 

Fıkra e) Her türlü silâh, cephane, Ibomiba 
ve tahrip maddeleri; 

Fıkra — m 
ilâve fıkra 
Lüzumu halinde Sıkıyönetim bölgesindeki 

hazine, Özel, İdare ve Belediyelere ait bina, 
araç ve personelden yararlanmak. 

İSaym Başkanlığa 
3 ncü maddenin m fıkrasının sonuna «ve 

bunlara ait bina, vasıta ve personelden fayda
lanmak» ibaresinin ilâvesini arz ve teklif ede
rim. 

Kastaımonu 
Hasan Tosyalı 

(Sayın, Başkanlığa 

Görüşülmekte olan 1402 sayılı Kanunun bâ
zı maddelerinin değiştirilmesine dair kanun ta
sarımının 3 noü maddesinde aşağıdaki değişik
liklerin yapılmasını saygıyla öneriyorum. 

iTunceli 
Hüseyin Yenipmar 

Madde 3. — Sıkıyönetim 'Komutanı, temel 
ıha'k ve hürriyettlerin özüne ve demokratik hu
kuk Devleti ilkesine 'bağlı kalmak şartiyle .Sıkı
yönetim bölgesinde genel güvenlik ve 'kamu dü
zenini korumak ve sağlamakla görevlidir ve ge
rektirdiği hallerde aşağıda yazılı tedbirleri al
maya yetkilidir. 

a) Konut, özerk müessese ve siyasî partile
re ait binaları mahkeme kararı ile, her türlü 
dernek, sendika, kulüp, işyerleri, özel ve tüzel 
kişilikleri haiz müessese ve bunlara ait müşte
milât ve her türlü kapalı ve açık yerleri, mek
tup, telgraf eşyayı zaptetmek. 

İSaym Başkanlığa 

'Görüşülmekte >olan kanun tasarısının 3 ncü 
maddesinin g fıkrasının aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

SaygılarıiMzla. 
izmir Bursa 

Burhanettin Asutay* Kasım Önadını 
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Madde — 3 
g — Kapalı veya açık yerlerde her türlü 

toplantıları veya gösteri yürüyüşlerini yasakla
mak, her türlü dernek ve teşekküllerin çalışma
larını" durdurmak veya bunları izne bağlamak; 
ı(Özel kanunla kurulmuş ımeslekî teşekküller ha
riç) Yeni dernek kuruluşlarını izne bağlamak. 

Sayın. Başkanlığa 

Görüşülmekte olan 1402 sayılı Kanunun bâ
zı .maddelerini değiştiren kanun tasarının 3 ncü 
maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini 
arz ve teklif ederim. 

'Saygılarımla, 
İzmir 

Burhanettin Asutay 
Madde 3 
g —• Kapalı veya açık yerlerde her türlü 

toplantıları veya gösteri yürüyüşlerini yasakla
mak her türlü dernek ve teşekküllerin; (274 ve 
1317 sayılı Kanunlara tabi sendika ve federas
yonlar hariç) çalışmalarını durdurmak veya 
bunları izne bağlamak; yeni dernek kuruluşla
rını izne bağlamak. 

(Sayın Başkanlığa 
,3 ncü maddenin (c) fıkrasının son paragra

fının, ((Sıkıyönetim Komutanlığınca (basılması 
veya neşri yasaklanan kitap, dergi, gazete, afiş 
gibi bilcümle matbu evrakı basan matbaaları 
kapatmak) maddeden çıkarılmasını rica ederim. 

Saygılarımla. 
Muğla 

Ahmet Buldanlı 

BAŞKAN — Önergeleri aykırılık durumuna 
göre oylarınıza arz edeceğim. En aykırı önerge 
(Sayın Cengiz Ekinci'nin, 3 ncü maddenin mıe-
tinden 'çıkarılmasına mütedairdir. Şimdi, bu 
önergeyi takdim .ediyorum. 

(Ordu Milletvekili Cengiz Ekinci'nin öner
gesi tekrar okundu.) 

HÜSAMETTİN BAŞER (Nevşehir) — Ay-
bar'm da aynı şekilde bir önergesi var, ikisini 
beraber muameleye koyun. 

BAŞKAN — Aybar'ın, maddenin çıkarılmıa-
sı hakkında önergesi yok efendim. 

CENGİZ EKİNCİ (Ordu) — Sayın Başkan, 
önergem hakkında bir izahat gerekti. Zaten şöz 
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rica ©tmiştlilm. Lütfedin edendim, yüksek huzu- ı 
runuztu ilki dakika işgal edeceğim. I 

BAŞKAN — Sırası »gedmedi daha efendim. 
Komisyon, önergeye katılıyor musunuz? I 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MEHMET 

İSMET ANGI (Eskişehir) —Katılmıyoruz. 
ŞAŞKAN — Hükümet? 
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI MEHMET IZ-

'ME.N -r, Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet öner

geye katılmıyor. Hakkınız şimdi doğmuştur 
İSayın Ekinci, buyurun. 

CENGİZ EKİNCİ (Ordu) — Sayın Bas-
ikan, fteşiekikür ederim. I 

Çojk muhterem arkadaşlarım, burada idrak 
içinde çalışmalıyız, fikrî kapasite idinde çalış
malıyız, meselelere bir fikir ağısından bakmalı
yız. Uyteseleyi hişsî plâna döktük mü, altından 
çıdamayız. Evvelâ, bunların hepsinden etvvel, 
meseleyi bir kavrayabilmeliyiz; Cengiz Ekinci 
ne istiyor, Aybar ne işitiyor?.. 

Bir değerli arkadaşını oturduğu yerden, 
«Aybar da onu istiyor, İM öner;ge beraber mu-
<amıe(leye konulsun» diyerek, Meclisin içinde 
bağırarak, iki önerge arasında ımuayyenfyet 
i<fdıjıa etmiş olduğu için, çok kısa bir şekilde, 
bir ıdakikayı doldurmayacak bir zaman içerisin
de bu sözü almak mecburiyetinde kaldım. 

BAŞKAN — Sayın Ekinci, bendeniz tavzih 
tettim. Sayın Aybar'm, 3 ncü maddenin metin
den çıkarılmasına mütedair önergesi Başkanlı
ğımızda yoktur. Sayın Aybar'ın önergesi, (a) 
fıkrası, (c) fıkrası, (e*) fıkrası ve birtakım ta-
idillerle ilgilidir. Bendeniz tavzih ettim. 

ÖENGIZ EKİNCİ (Devamla) — Teşekkür 
ederim Sayın Başkan. 

Şimdi biz ne istiyoruz? Hükümet üç teklif 
getiriyor; birinci foranın redaksiyonu, - (h) 
bendinde bir ilâve, M Anayasa Komisyonu çı
karmıştır, Geçici Komisyon katılmıştır. Şimdi 
bakım eldeki maddede nje kalıyor, Yüce Mecli
sin dikkatine arz ediyorum. Redaksiyonda bir 
tashih var. Fikrî muhtevada değişiklik yok. 
(h) bendine yapılan ilâvenin Anayasa Komiıs-
yoniı çıkarılmasını öngörımüştür, Geçici Komis
yon "katılmıştır; (h) bendimde birşey yok. (d) 
pelidinde, «Otel, motel, kamping.» 

J^rza ç,a^tik ki, otel, motel", kamping şara-
•Jj^tî j ^ a s ^ ' d i ^ ı y ö n e t i m komutanlığı, tatta- J 

katı, icraatı geçen dönem göstermiştir ki, bu 
uımumî yerlerin önünde durmaz. Yani sıkıyö
netim bir sakıntıya düşmez bu üç kelime olma
dığı için. 

Şimdi, biz istiyoruz ki, .teklifin- getirdiği 
3 ncü madde tasarıdan çıkarılsın. Bizim öner
gemizin esası bu. Tasarıdan çıkarıldığı takdir
de 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanununun mıer'i 
3 ncü maddesi bütün hükümleriyle, bütün icap
ları ile zaten meriyette kalacak. Bununla, Meh
met Ali Aybar'm önergesinin ne alâkası var 
(değerli arkadaşllarım? 

Eğer önergeme iltifat buyurursanız, 1402 sa
yılı Sıkıyönetim Kanununun 3 ncü maddesi 
ımer'i bütün hükümleriyle yürürlükte kalacak. 
Ben, gelen tasarıdan 3 ncü madde tetolifinin 
çıkarılmasını öneriyorum. Mesele bu kadar sa
rihtir. 

Saygılarımı arz ederim. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ KEMAL 
ŞENSOY (Ordu) — Söz istiyorum. 

BAŞKAN — Mümkün değil. Biliyorsunuz, 
kifayeti müzakereyi! oyladık. Komisyon ve Hü-
'kümettien sorduk. Önerge sahibine, önergesini 
(kısaca izah için söz verdik, bitmiştir müzakere. 

Önergeye Komisyon ve Hükümet katılmıyor. 
Metinden 3 ncü maddenin çıkarılmasına müte
dair Sayın Cengiz Ekinei'nin önergesini oyları
mıza arz edeceğim. 

3 neü maddenin metinden çıkarılmasını ka
bul edenler... Etmeyenler... Önerge reddedil
miştir efendim. 

Sayın Yılmaz Alpaslan'ın bir önergesi var
dır. Yeni getirilen metinde bu kısım çıkmıştır. 
Yani, «ve gerektiğinde kusurlu görülenleri böl
ge dışına çıkarmak veya müseseseleri kapat
mak» kısmı çıkmıştır. 

YILMAZ ALPASLAN (Tekirdağ) — Bir de 
•(e) fıkrası ile ilgili önergem olacak Sayın Baş
kan. 

BAŞKAN — O var efendim. Ben bu önerge
nizi söylüyorum. 

«...çıkarmak veyia müesseseleri kapatmak» 
kısmı metinden çıktığı cihetle, bu önergeyi mu-
ameleye koymuyorum. 

YILMAZ ALPASLAN (Tekirdağ), — O za
man önergemi geri alıyorum. 
'"•":HAŞKAN — Evet, 
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Efendim, fıkra fıkra önergelerin muamele
sine devam ©diyorum. 

(Birinci fıkra ile ilgili Sayın Aybar'ın öner
gesini okutuyorum. 

(İstanbul Milletvekili Mehmet Ali Aybar' 
m önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon? 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MEHMET 

İSMET ANGI (Eskişehir) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Hükümet? 
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI MEHMET İZ-

MEN — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Sayın Aybar'ın okunan öner-

gfesine Komisyon ve Hükümet katılmıyor. 
Önergenin dikkate alınıp alınmaması hu

susunu oylarınıza arz ledeeeğim. 
Dikkate alınmasını kabul edenler... Etme-. 

yenler... Kaibul edilmemiştir. 
Sayın Aybar'ın tüm maddeyle ilgili bir 

önergesi vardır, okutuyorum: 
ı(İstanbul Milletvekili Mehmet Ali Aybar' 

m önergesi tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Komisyon? 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MEHMET 

İSMET ANGI (Eskişehir) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Hükümet? 
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI MEHMET İZ-

MEN — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Sayın Aybar'ın okunan öner

gesine Komisyon ve Hükümet katılmıyor. 
önergenin dikkate alınıp alınmaması husu-

iSunu oylarınıza arz ledecıeğiım. 
Dikkate alınmasını kabul edenler,.. Etme

yenler... Kaibul edilmemiştir. 
:Saynı Aybar'ın (a) fıkrasının değiştirilme

siyle ilgilli bir önergesi vardır, okutuyorum : 
(İstanbul Milletvekili Mehmet Ali Aybar' 

in önergesi tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Komisyon?.. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MEHMET 

İSMET ANGI (Eskişehir) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Hükümet?.. 
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI MEHMET İZ-

MEN — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — ıSayın Aybar'ın okunan, öner

gesine Komisyon ve Hükümet katılmıyor. 
Önergenin dikkate allınıp alınmaması hu

susunu oylarınıza arz edeceğim. 
Dikkate alınmasını kabul edenler... Etme-

yienler... Kabul edilmemiştir efendim. 

ISayın Hüseyin Yenijpınar'ın l (a) fıkrası ile 
ilgili bir önergesi vardır, okutuyorum : 

(Tunceli Milletvekili Hüseyin Yemipmar'ın 
önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katılı
yor mu efendim? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MEHMET 
İSMET ANGI (Eskişehir) — Katılmıyoruz. 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI MEHMET İZ-
MEN — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Saym Yemipmar'ın okunan 
önergesilne Komisyon ve Hükümet katılmadık
larını ifade ettiler. Öniergenin dikkate alınıp 
talınmaması hususunu oylarınıza arz edeceğim. 
Dikkate alınmasını kabul edenler... Kaibul et
meyenler... Kabul ediilınemJiştir. 

Saym Mustafa Kuıbilay İmer'in (a) fıkrasıy-
le ilgili bir önergesi vardır, okutuyorum. 

(Konya Milletvekilii Mustafa Kübilay İmer' 
in önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet 'katılı
yor mu efendim? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MEHMET 
İSMET ANGI (Eskişehir) — Katullmıyoruz 
lef endim. 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI MEHMET İZ-
MEN — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katıl
mıyor. Sayın İmer'in önergesinin dikkate alı
nıp alınmaması hususunu oylarınıza arz edece
ğim. Dikkate alınmasını kabul edenler... Kabul 
lotmeyenler... Kabul edilmemiştir. 

'Saym Gıyasettiln Karaca'nm (a, c, d, h) 
bendleriylc ilgili ve karışık fıkraıla-rla alâkalı 
bir önergesi vardır. Yalnız, zannederim (h) 
bendi metinden çıkmıştır ıSaym Gıyasettikı Ka
raca. Saym Karaca'mn bu önergesini tekrar 
okutuyorum!. 

(Erzurum Milletvekili Gıyasettin Karaca' 
ııın öttierges'i tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katılı
yor mu efendim? (h) fıkrasını uygulamışsınız. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MEHMET 
İSMET ANGI (Eskişehir) — Katılmıyoruz 
efendim. 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI MEHMET İZ-
MEN — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Evet, sayın Komisyon ve Hü
kümet önergeye katılmıyorlar. Dikkate alınıp 
alınmaması hususunu oyunuza arz edeceğini. 

•-. 958 — 
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Dikkate alınmasını kabul edenler... Kabul et
meyenler... Kabul edilmemiştir. 

Sayın Şfadi Binay'iE (e) ve (m) fıkralarry-
le ilgili önergesinin (e) fıkrasıyle ilgili kısmı
nı tekrar okutuyorum. 

(Bilecik Milletvekili Sadi Binay'ın önergesi
nin (e) fıkrasına ait kısmı tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katı
lıyor mu |efendim? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MEHMET 
İSMET ANGI (Eskişehir) — Katılmıyoruz. 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI MEHMET İZ-
MEN — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Sadi Binay'ın (e) fıkra
sıyle ilgili önergesine Komisyon ve Hükümet 
katılmamaktadırlar. Önergeyi oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmemiştir. 

Önergenin (im) fıkrasıyle ilgili kısmı bilâ-
hara işleme konacaktır. 

(c) fıkrasıyle ilgili önergeler vardır, okutu
yorum. 

iSaym Mehmet Ali Aybar'Hi (c) fıkrasıyle 
ilgili önergesini okutuyorum. 

(İstanbul Milletvekili Mehmet Ali Aybar* 
m önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katı
lıyor mu (efendim? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MEHMET 
İSMET ANGI (Eskişehir) — Katılmıyoruz. 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI MEHMET İZ-
MEN — Katıılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon, ve Hükümet katıl
mıyor. Sayın Aybar'ın (c) bendinin metinden 
çıkarılmasına mütedair önergesinin dikkate alı
nıp alınmaması hususunu oylarınıza arz edece
ğim. Dikkate alınmasını kalbuıl edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 

Sayın Ahmet Buldanilı buradalar mı efen
dim? Yok. Önergeleri Sayın Yılmaz Alpaslan'ın 
önergesiyle aynı mealde olduğu için sormuştum. 

(Tekirdağ Milletvekilli Yılmaz Alpaslan'ın 
önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katı
lıyor mu efendim? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MEHMET 
İSMET ANGI (Eskişehir) — Katılmıyoruz. 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI MEHMET İZ-
MEN — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN :— Komisyon ve Hükümet öner
geye katılmıyor. Dikkate alınıp alınmaması 
hususunu oylarınıza arz edeceğim. Dikkate alın
masını kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmemiştir. 

Sayın Ahmet Buldanlı'nm önergesi de aynı 
meal ve mahiyette olduğu cihetle muameleye 
koymuyorum. 

(g) fıkrasıyle ilgili önergeleri muameleye ko
yuyorum. 

'(İzmir Milletvekili Burhaneıtttin Asutay ve 
Bursa Milletvekili Kasım Önadım'm önergeleri 
tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet bu 
önergeye katılıyor 'mu efendim? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MEHMET 
İSMET ANGI (Eskişehir) — Katılamıyoruz 
efendim. 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI MEHMET İZ-
IMEN — Katılamıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katıl
mıyor. Dikkate alınıp alınmaması hususunu oy
larınıza arz edeceğim. Dikkate alınmasını kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

iSaym Asutay'ın gene (>g) fıkrasıyle ilgili 
bir önergesi daha vardır, okutuyorum. Sendi
kalarla ilgili... 

(İzmir Milletvekili Burhanettin Asuıtay'm 
"önergesi tekrar o'kujndu.) 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katılı
yor mu efendim? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MEHMET 
İSMET ANGI (Eskişehir) — Katılamıyoruz 
efendim. 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI MEHMET İZ-
MEN — Katılamıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katıl
mıyor. Dikkate alınıp alınmaması hususunu 
oyunuza arz edeceğim. Dikkate alınmasını ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilme
miştir. 

Sayın Aybar'ın (h) bendiyle ilgili önerge
sini okutuyorum. 

(İstanbul Milletvekilil Mehmet Ali Aybar' 
un önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katılı
yor mu efendim? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MEHMET 
İSMET ANGI (Eskişehir) — Katılmıyoruz. 
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MÎLLÎ SAVUNMA BAKANI MEHMET İZ-
MEN — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hüküımjeıt katıl
mıyor. Dikkate alınıp alınmaması hususunu oy
larınıza arz edeceğim. Dikkate alınmasını fca-
!bul edenler... Kabuıl etmeyenler... Kaibul edil
memiştir. 

(im) fıkrasıyle ilgili Sayın Sadi Binay'ni ve 
Sayın Tosyalı'mn önergelerini i§leme koyuyo-
ırum. 

(Bilecik Milletvekili Sadi Binay'm önerge
sinin (m) fıkrasıyle ilgili (kısam tekrar okun
du.) 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katılı
yor1 mu efendim? j 

GEÇİCİ' KOMİSYON BAŞKANI MEHMET j 
ÎSMET ANGI (Eskişehir) — Katılıyoruz efen- i 
dıim. 

MÎLLÎ SAVUNMA BAKANI MEHMET 1Z-
MEN — Katılıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet Sayın 
Biruay'ın önergesine katılıyor. Dikkate alınıp 
alınmamasını oylarınıza arz edeceğim. Dikkat© 
alınmasını kaibul edenler... Kaibul atmey enler... 

Anlaşılmadı, tekrar oylarınıza arz; edece
ğim. Önergeyi- kabul edenler... Kabul îetmeyen-
ier... Kaibul edilimiştir efendim. 

Sayın Hasan Tosyalı'nın önergesi aynı me
lalde bulunduğu cihetle... 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Sayın 
Başkan, beınim önecngeım. de aynı melalde bulun
duğu için geni alıyorum efendim. 

BAŞKAN — Saym Hasan Tosyalı, biraz ev
vel kabul edilen önierge ile aynı mealde bulun- ı 
iduğu ve Genel Kurulca da kaibul edildiği cihetle 
önergesini igeri aldıklarını ifade ediyorlar. 
Önerge geri verilmiştir. Teşekkür ederim Sayıiı ' 
Tosyalı. 

Efendim (im) fıkrasında yapılan tadil şekü 
ille 3 ncü maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edettiller... Kabuıl etmeyenler... Kabul edil
miştir. • 

Silâh kullanma yetkisi: I 

Madde 4. — Sıkıyönetim komutanlığı em- I 
rinde görevli asker ile polis ve jandarma, ken- I 
dilerine verilen görevlerin yerine getirilmesi sı- I 
rasında tabi oldukları Türk Siilâhb Kuvyet-
leri îç Hizmet Kanım ve Yönetmeliği, Polis Va- I 

I zife ve Salâhiyet Kanunu, Jandarma Teşkilâ-
lât ve Vazife Nizamnamesinde silâh kullanmayı 
icabettiren hal ve şartlardan herhangi birinin 
tahakkuku halinde silâh kullanma yetkisini ha
izdirler. 

Sıkıyönetim komutanlığında görev alan ve 
I silâh kullanan bütün personel hakkında 1481 
I sayılı Asyişe Müessir Bâzı Fiillerin Önlenmesi 
I Hakkındaki Kanunun 3 ncü maddesi ile 2İ11 sa

yılı Türk Silâhlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanu
nunun 87 nci maddesinin V ve VI ncı fıkrala
rı hükümleri uygulanır. 

Yukarıda belirtilen görevlilerin; Devlet 
otoritesini, can ve mal güvenliğini korumak 

I için silâh kullanmalarını, sıkıyönetim, komu
tanlarının önceden düzenleyen emirleri uygun 

I araçlarla, ilân edilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is-
I teyen sayın milletvekili? Yok. Önerge de yok. 

Maddeyi oylarmifza arz ediyorum. Kabul eden-
I 1er... Kabul etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 

Komutan ve yûrdimciları: 

Madde 5. — Sıkıyönetimin ilân edildiği böl
gede, bu kanun hükümlerini uygulamak üzere 

I en az kolordu veya eşidi kıt'a komutanlığı gö-
I revini yapmış veya yapmakta olan bir komutan, 

Genelkurmay Başkanının teklifi üzerine Millî 
Savunma Ba'kanınıın inhası, 'Başbakanın imza
layacağı ve Cumhurbaşkanının onaylıyacağı 

I bir kararname ile sıkıyönetim komutanı olarak 
j atanır.' 
I Sıkıyönetim komutanına, sıkıyönetimin ilân 

edildiği bölge ve ilanı gerektiren olayın geniş
liği dikkate alınarak yeteri kadar komutan 

i yardımcısı veya çevre komutanı yukârdaki fık
rada belirtilen usule göre ataiıır. Atanma karar
larında sıkıyönetim komutanının, komutan 

'I yardımcılarının ve çevre komutanlarının eski 
I görevleriyle ilişkilerinin kesilip kesilmeyeceği 

belirtilir. 

I Sıkıyönetim komutanı, hizmet gereklerini 
I dikkate alarak, kendine ait yetkilerin tamamı

nı veya bir kısmını yardımcılarına ve çevre ko-
I mutanlarına devredebilir. 
I 'Çeşitli bölgelerde veya foütün yurtta sıkı

yönetim, ilân edilmesi halinde; sıkıyönetim 
I komutanlıkları ve sıkıyönetim, hizmetleri ara-
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smdaki adlî, idarî ve teknik iş bölümü, iş birli
ği ve koordinasyon ve sıkıyönetim komutanlık
larının müşterek konulardaki yönetimi Başba
kan veya yazılı olarak görevlendireceği ma
kamca sağlanır. 

BAŞKjAN — Madde üzerinde C. II. P. Gru-
pu adına Sayın Yılmaz Alpaslan, buyurunuz. 

C. H. P. GRUPU ADINA YIIİMjAZ ALPAS
LAN (Tekirdağ) — ıSaym Başkan, saygı değer 
arkadaşlarım; 

'Tasarının tümü üzerinde görüşürken, 5 nci 
maddenin getirdiği sakıncalı yönlere 'bir neb
ze dokunmuştum. Hatırlanacağı üzere, bundan 
bir süre önce, Sayın Başbakan Ferid Melen bu 
kürsüden, sıkıyönetimin uzatılması ile ilgili mü
zakereler sırasında, sıkıyönetim tasarrufların
dan dolayı Başbakan olarak, Hükümet olarak 
sorumlu olmadıkları, anlamına gelen ifadeler 
kullanmış,. Parlâmentonun çeşitli kanatlarına 
mensup parti grup sözcülerinin, reaksiyonunu 
üzerine çekmişti. 

,Değerli arkadaşlarım, öyle anlaşılıyor ki, bu 
5 nci maddeyi ıSayın Başbakan, sıkıyönetim hiz
metlerinden, sıkıyönetim tasarruflarından do
ğan siyasî sorumluluktan kurtulmayı amaçla
yan 'bu maddenin hazırlanışını, o müzakerelerin 
sonunda düşünmüş bulunuyor. 

Oysa ki, Anayasamızın 105, 110 ve 124 ncü 
maddeleri açık ve kesin olarak, sıkıyönetimin 
tasarruflarından dolayı Parlâmento karşısında 
ancak Başbakan ve Hükümet sorumludur an
lamına gelen ifadeler kullanmıştır. Anayasamı
zın bu üç maddesine de açıkça ters düşen bu 
tasarıyı benimsemek mümkün olmadığı için, 
dikkat edilecek olursa, evvelâ Geçici Komis
yon, gelen metni sadece bir ufak değişiklikle 
benimsemişti, o da; «Başbakan adına Genelkur
may Başkanlığınca sağlanır» ibaresini değiştir
miş-; «Yazılı olarak görevlendireceği makam
ca sağlanır» ibaresini koymuştu. Anayasa Ko
misyonu ise, bu maddenin «müşterek konular
daki yönetim Başbakan veya» deyiminden son
ra «sorumluluğu kendisine ait olmak üzere» te
rimini benimsemiştir ve son müzakerelerde de 
Sayın Geçici Komisyon, Anayasa Komisyonu
nun «sorumluluğu kendisine ait olmak üzere» 
deyimini benimsemiş bulunmaktadır. 

9 . 4 , 1973 0 : 1 

,Saygı değer arkadaşlarım, Anayasanın yük
lediği sorumluluk kimde ise, o sorumluluğu ta
şımak da evleviyetle ona ait olacaktır. Başba
kanın. Anayasanın andığım; 105, 1110 ve 124 
ncü maddelerine göre yüklenmiş bulunduğu 
anayasal sorumluluk, Sıkıyönetim Kanununun 
ve öteki kanunlarım hükümetlere, Başbakanla
ra verdiği yetkiler, kendilerinde kalmak üzere, 
bu görevin ifasını başka şahıslara devretmesi
ni de, sorumluluk kendisine ait olmak üzere yet
kileri devretmenin anlamını kavramak müm
kün değildir. 

Değerli arkadaşlarım, şimdi bu mesele ilk 
bakışta pek tehlikeli gibi görünmüyor, ama ge
lecekte Sayın Başlbakan Ferid Melen gibi baş
bakanlar eğer Türkiye'de görev yapacak ise
ler, bu yetkiyi Yüce Parlâmento verirse, bu 
kürsülerde başbakanların, tekrar Sıkıyönetim 
Kanununun 5 nci maddesi, sorumluluğu her me 
kadar bana yüklemiş ise, de, ben bu sorumlulu
ğun ifasını sıkıyönetim kumandanına veya fa
lancaya devretmiştim gibi, bundan dört ay ön
ce burada sarfedilmiiş cümleler gibi, cümleler 
kullanabilecektir. 

İBu itibarla, yasaların ve Anayasanın yetki 
ve sorumluluk verdiği kişiler, yasalarda ve 
Anayasa'da açıkça o yetki ve sorumluluğun 
Devredileceğine dair hüküm varsa, o halde an
cak bu yetki ve sorumluluk devredilebilir. Eğer 
Anayasamızın 105,110 ve 124 mcü maddelerinde 
olduğu gibi, yetkilerin ve sorumluluğun sadece 
Başbakana ve Hükümete ait olduğu, kesin ola
rak belirtilmişse, Sıkıyönetim Kanununun 5 nci 
maddesi ile bu yetkinin devri mümkün değil
dir. 

Bu itibarla, gerek Anayasa Komisyonunun, 
gerekse o komisyonun önerisini benimseyen Ge
çici Komisyonun bu ibaresi de yerinde değil

dir, yetkinin tümü ile Başbakan - da ve Hükü
mette olması Anayasa buyruğudur. M;addenin 
bu şekilde kabul edilmesinde yarar vardır. Ak
si takdirde, jtasarı yeniden Anayasaya aykırı 
olacaktır ve bu aykırılık sebebiyle de bir kere 
daha Anayasa Mahkemesine gitmek zarureti 
doğacaktır. Bu meselenin ciddiyeti ortadadır. 
Her iki komisyondan gelen teklife itibar edil
memesini ve yetkinin de, sorumluluğun da dev
redilmemek kayıt ve şartıyla Başbakanda bu
lunmasına karâr verilmesini saygıyla 'öneriyo
rum. 
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BAŞKAN — Sayın Aybaı-?.. Yok. 1 
•Sayın Buldanlı?.. Yok. | 
iSayın Ocakçıoğlu, buyurunuz. 
•MEVLÜT OCAKÇIOĞLU (Niğde) — Sa- I 

ym Başkan, değerli arkadaşlarım; ı 
Biraz evVel madde üzerinde grubumuz adı

na konuşan arkadaşımız durumu izah ettiler ve 
gerek Geçici Komisyonda ve gerekse Anayasa 
Komisyonunda mesele üzerinde ciddiyetle du
rulmuş olduğu, Hükümet tasarısındaki ibarele
rin değiştirilmiş olmasından belli olmaktadır. 
Demek ki, burada 'Sıkıyönetimle ilgili konular
da Hükümete ve Başbakana ait olan görevle
rin devri, Anayasanın 1İ10 ncu maddesinin 4 
ncü fıkrasına aykırı oluyor. B;irâz evvel arz et
tiğim gibi, Anayasaya aykırı olduğu •hususu tasa 
rınm bilhassa Anayasa Komisyonundaki uzun 
müzakereleri esnasında üzerinde esaslı suretle 
durulmuş olmasından belli oluyor. 

gimdi, Anayasanın 110 ncu maddesinin 4 
noü fıkrasında «Genelkurmay Başkanı, Bakan
lar Kurulunun teklifi üzerine, Cıımhurbaşka-
nınca atanır; görev ve yetkileri kanunla düzen
lenir. Genelkurmay Başkanı, bu görev ve yetki
lerinden dolayı Başbakana karşı sorumludur.» 
denmektedir. 

Genelkurmay Başkanı sorumluluk itibariyle 
Baş'bakana bağlı; ancak Başbakanım re'sen haiz 
olduğu görevleri, Hükümetin re'sen haiz olduğu 
görevleri rızaya ve yazıya müstenit olarak dahi 
Genelkurmay Başkanının yapması mümkün de
ğildir. 

Muhterem arkadaşlarım, şimdi buradaki es
pri şöyle oluyor: Sıkıyönetim idaresinde dahi ol
sa, kanun dışı hareketleri milletin denetimi 
altına almak lâzımdır; yâni Başbakan bu göre
vini, sorumluluk. kendisine ait dahi. olsa, sıkı
yönetim komutanının yahut Genelkurmay Baş
kanına devrettiği takdirde, milletin temsilcisi 
olan Parlâmento ile Genelkurmay Başkanlığı 
müessesesinin bir irtibatı yok; Parlâmento.an
cak: Hükümetle ve Başbakanla münasebette
dir ve görülen hizmetler üzerinde Başbakandan 
ve Hükümetten soru soracaktır. 

Şimdi, sıkıyönetim konusunda Başbakanın 
veya Hükümetin görevini Genelkurmay Başka
nına tevdi etmek suretiyle biz milletin denetim 
Hakkını, milletin seçmiş olduğu ve milletin tem
silcisi bulunan Parlâmentonun denetim hak-, 

kını bir ölçüde zedelemiş oluyoruz ve Anayasa
nın 110 ncu maddesinin 4 ncü fıkrasına ve di
ğer 105 ve 124 ncü maddeleri hükümlerine göre 
ile Başbakanın yetki ve sorumluluğunu bir 
başka kimseye devretmesi ve sorumluluk mese
lesi mevzubahis olunca Parlâmentoya karşı 
«Bu görevi filan yapmıştır» diye işin içinden 
sıyrılıp çıkması mümkün olmamak lâzımdır. 

Biz, genellikle her partiye mensup arkadaş
lar muhtelif konularda Parlâmento ile Hükü
metin ve diğer müesseselerin irtibatını kesme
mek arzusundayız. 

Meselâ, Yüksek Hâkimler Kurulu ve Yargı
tay kanunları Mecliste görüşüldü. Tüm istiiK:-
lâliyet ve milletin denetiminden uzak kalmak 
hakikaten zararlı olmuştur, zararları görül
müştür. Son yapılan tadillerle bunların üzerin
de Parlâmento tüm olarak durmuş ve Adalet 
Bakanlığı kanalı ile Parlâmento oralarda da 
denetimini sağlayacak şekle gelmiştir. 

Burada da, Hükümetten gelen tasarı komis
yondaki değerli arkadaşlarımız tarafından yu
muşatılmış ve en sonunda, «sorumluluk Başba
kana ait olmak üzere» denmiş; ama yapılan de
ğişiklikle Başbakanın Parlâmentoya karşı 
«Efendim, bu görev filanındı» diyerek icabında 
cevap vermekten imtina etmesi durumuna mün
cer olabilecektir. 

•Bu bakımdan, arz etmiş olduğum gibi, Hü
kümetin, milletin; yâni Parlâmentonun deneti
minden kaçınmaması, hem de Anayasanın sa
rih hükmüne aykırı olması yönünden bu mad
denin son fıkrasının metinden çıkarılması ta
raftarıyım. Eğer bu konuda önergeler varsa ben 
de iştirak edeceğim. Yüce Heyetin de buna rıza 
göstermesi her halde ilerisi için bir değer taşı
yacaktır. 

Hürmetlerimi sunarım. 
BAŞKAN — 5 nci maddenin müzakeresinin 

bitimine kadar birleşimin devamı hususunu oy
larınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 

iSayın Hüsamettin Başer, buyurun. 
HÜSAMETTİN BAŞER (Nevşehir) — Sa

yın Başkan, değerli milletvekilleri; 
•İki senelik sıkıyönetim tatbikatı gözönünde 

bulundunılurlarak, 5 nci maddede sıkıyönetim 
komutanı ve yardımcılarının atanmaları ve sı
kıyönetim komutanının bir kısım görevlerinin 
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yardımcılarına nasıl devredileceği açıık bir şe
kilde ortaya konmuştur. 

Şunu kabul etmek lâzım ki, 1970 yılında Is-
tanbu'da DÎISK, olayları oldu. Sıkıyönetim ilân. 
ettik. Orada bir nevi ihtilâl provası yapıldığı, 
gazetelerin de yazdığı gibi, bugün ortaya çık
mıştır. Mâalesef o günlerde burada '«Efendim, 
ordu ile millet karşı karşıya mı getiriliyor!» se
daları çıkmıştır, işte bundan dolayı bu son fık
radaki «... adlî, idarî ve teknik iş bölümü, iş bir
liği ve koordinasyon ve sıkıyönetim komutan
lıklarının, müşterek konulardaki yönetimi Baş
bakan veya yazılı olarak görevlendireceği: ma
kamca sağlanır.» hükmü getirilmektedir. Bu 
bakımdan burada Anayasaya herhangi bir ay
kırılık yoktur. 

Şunu kabul edelim ki, Sıkıyönetim Kanunu 
her zaman yürürlükte olan bir kanun değil
dir, fevkalâde hallerde yürüyen bir kanundur. 
Bu bakımdan elde bulundurulması lâzım gelen 
yetki ve görevleri sarahaten saymıştır. 

(Sıkıyönetim mahkemelerinin vermiş olduğu 
kararlardan dolayı nasıl Başbakanı sorumlu tu
tabilirsiniz? Orası da adlî (bir müessese. 

.Sıkıyönetimin idarî işlerinden dolayı Baş
bakanı nasıl sorumlu tutabilirsiniz? O zaman 
orada çalışan diyecek ki, benim hareketimden 
dolayı acaba Başbakan kuş'kulanır mı?... 

Bir kere şunu kabul etmek lâzımdır ki, me
suliyetler ferdidir. İstanbul'da olan sıkıyönetim 
tatbikatından dolayı (buradaki Başbakanı so
rundu tutamazsınız, varsa oradaki kendi hesa
bını verir. Bu bakımdan, tatbik edilen ve ge
len madde Anayasaya 'hiçbir zaman .aykırı de
ğildir. Anayasanın 124 ncü maddesi fevkalâ
de zamanlarda işletilen bir maddedir ve 124 
ncü maddeye paralel olarak da elimizdeki Sıkı
yönetim Kanunu tedvin edilmektedir. 

Aynen kabulünde faydalı olduğunu arz eder, 
saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — iSayın Alaca, "buyurunuz efen
dim. 

İSMAİL HAKKI ALACA (Kars) — Sayın 
Başkan, muhterem arkadaşlarım; 

Evvelce mevcut bulunan 5 nci maddenin ye
rine kaim olmak üzere Hükümetçe getirilen me
tin son •fıkrasındaki '«Çeşitli 'bölgelerde veya 
bütün yurtta sıkıyönetim ilân edilmesi halin
de; sıkıyönetim komutanlıkları ve sıkıyönetim 

hizmetleri arasındaki iadlî, idarî ve teknik iş bö
lümü, işbirliği ve koordinasyon ve sıkıyönetim 
komutanlıklarının, müşterek konulardaki yö
netimi Başbakan adına Genelkurmay Başkanlı
ğınca sağlanır» yolundaki hüküm komisyonca şu şe
kilde tadil edilmiştir: «...'Sıkıyönetim komutanlık
larının, müşterek konulardaki yönetimi Başba
kan veya yazılı olarak . görevlendireceği ma
kamca sağlanır.» 

Şimdi, malûm olduğu üzere burada «1er» 
edatı kullanıldığına göre, birço'k sıkıyönetim 
bölgesinin memlekette ihdası veyahut da ta-
ihaddüsü 'halinde, bu komutanlıklar arasındaki 
adlî, idarî ve teknik iş bölümü ve işbirliği ve 
gayeye ulaşmak (hususundaki koordine çalışma 
hususları bahis mevzuudur. Burada, bütün bu 
askerî komutanlıkların müşterek gayeye vâsıl 
olmak bakımından 'çalışmalarını sağlayacak bir 
kuvvete muhakkak ki ihtiyaç vardır. Mantığı
mıza ve realitelere göre bütün !bu komutanlık
ların Ihepısinin fevkinde Genelkurmay Başkanı 
olabilir, ama burada siyasî sakınca 'görüldüğü 
için komisyon bu bükmü «... yönetimi Başba
kan veya yazılı olarak ıgörevlendireceği makam
ca sağlanır.» 'şeklinde değiştirmek suretiyle 
bilhassa adlî, idarî ve teknik yönden iş bölü
mü ve koordinasyonu sağlayıcı bir hüküm me
suliyetini komutana veyahut da başka bir kim
seye devretmiş değildir. Binaenaleyh, Meclisin 
Hükümeti murakabesi yolundaki zemin de or
tadan kalkmış, kaydırılmış değildir. 

Bu itibarla bendeniz mevcut endişelere işti
rak edemiyorum, komisyonun 'getirdiği hüküm
de isa/bet mevcudolduğu kanısındayım. Kabulü 
yönünde irade izharında isafbet vardır. Saygıla
rımı sunarım efendim. 

BAŞKAN — Sayın Tosyalı, buyurunuz 
efendim. 

HASAN 'TOSYALI (Kastamonu) — Sayın 
Başkan; muihterem arkadaşlarım; 

Bu madde yetki ve .görev maddesi değildir; 
yetki ve görev maddesi 3 ncü maddeydi. 3 ncü 
maddenin sonundaki (n) fıkrası, «Sıkıyönetim 
komutanları Ba'kanlar Kurulunun sıkıyönetim
le ilgili olarak aldığı kararları icra eder» der. 
Yani, Sıkıyönetim Komutanı Bakanlar Kurulu
na karşı, dolayısıyle Başbakana karşı sorumlu
dur. Oradaki yetki çok güzel olarak öylece dü
zenlenmiştir. -
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Bu maddenin yetkiyle hiç ilgisi yoktur ar
kadaşlar. Değerli arkadaşlarını ıgayet güzel be
lirttikleri için daiha fazla konuşmayacağım. 
Maddenin aynen geçmesinde isalbe't vardır. Say
gılarımı sunarım. 

BAŞKAN — ıSayın Ekinci, buyurunuz efen
dim. 

CENGİZ EKİNCİ (Ordu) — Sayın Başkan, 
muhterem arkadaşlarım; 

Sizleri bir hayli yorduk, vakit de ilerledi, 
özür dilerim. 

5 nci maddede Hükümetin getirdiği iki de
ğişiklik şu noktalarda toplanıyor: Sıkıyönetim 
Komutanı, komutan yardımcısına ilâveten bir 
«çevre komutanlığı» getiriyor. Bir de son fık
rada ilk şekliyle Başbakanın yapacağı işi Ge
nelkurmay Başkanına, komisyonun tadil ettiği 
şekliyle de Başbakan yahut yazılı olarak görev
lendireceği makama veriyor, bu mealde bir de
ğişiklik getiriliyor. 

Şimdi, çevre komutanlığı müessesesini ihdas 
eden 'gerekçesinde Hükümet diyor k i ; «(Sıkı
yönetim komutanları ve yardımcılarının geçmiş 
uygulamalar da dikkate alınarak ayrı ayrı böl
gelerde faaliyet göstermeleri halinde, yardımcı 
komutanlara, bilfarz «tâli 'bölge komutanı» /gibi 
sıfatlar vermenin, bu, bölgelerde yürütülecek 
hizmeti daha başında menfi yönde etkileyeceği 
ve o bölgedeki işlerin esasen ikinci derecede ol
duğunun peşinen ka'bul ve ilânı anlamına gele
bileceği...» Tâli bölge komutanı diyemiyoruz, ne 
diyelim? Çevre komutanı diyelim... Şimdi, ge
rekçe aynen böyledir, Yüce Meclisin dikkatine 
tekrar arz ediyorum. Hükümetten ve komisyon
dan istirham ediyorum; bilfarz tâli bölge ko
mutanı desek oradaki işlerin zaten ikinci dere
cede iOİduğunu peşinen kabul ederiz. Sizi, bu 
komutana, bilfarz tâli bölge komutanı deyin di
ye icbar eden mi var? Yani, faraziye üzerine, 
faraza ben buna böyle desem, vatandaşa bu iş
leri ikinci derecede mütalâa etmiş olduğumu 
ilân ederim, onun için ben buna tâli bölge ko
mutanı demiyeyim... Seni icbar eden mi var? 
'Tasarı, gerekçesinde de •görüldüğü gibi Meclis
lerin karşısına faraziyeyle geliyor. Faraziye, 

jgBrekıge olmaz arkadaşlarım. J3ir maddeyi tadil 
ederken, bir vakıadan, bir tatbikattan, bir boş

luk tan istifade -eslilir, ama .faraziyeden istifade 
edilmez. 'Değerli komutana tâli bölge komutanı 

adını vermen için seni icbar eden mi var? Son
ra, komuta zinciri ve rütbe hiyerarşisi denilen 
bir müessese var ; muhterem müessese, büyük 
müessese, müessir müessese. Komutan var, ko
mutanın yardımcısı var, komuta zinciri ve rüt
be hiyerarşisi içinde bunlar bir düzene konul-
muş. Silâhlı Kuvvetlerimizin bünyesinde olma
yan bir çevre komutanlığını, (geçici bir dönemi 
cevaplandırmak için 'getiriyorsunuz daimî bir 
komutanlık gibi bünyeye sokuyorsunuz, ihtiya
cınız yok, buna. Yani, Hükümeti bir çevre ko
mutanlığı müessesesi ihdas etmeye zorlayan ge
rekçe, bilfarz tâli komutanlık desem... 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Ne lü
zum Y&V bunların... 

iCENGIZ EİKİNOİ (Devamla) — Sayın Tos
yalı, igerekçeden okuyorum, kendimden uydur
muyorum. Bilfarz, 'tali bölge komutanı desem, 
iş ikinci derecede anlamına .gelir, onun için ben 
bunu igelin böyle demeyeyim de çevre komutan
lığı diyeyim.. Bu ç;o'k hafif bir gerekçedir. Ku
manda zinciri müessesesine yeni bir müessese 
ihdas ederken farza dayanmak kabili müdafaa 
değil arkadaşlar. 

Burada asıl üzerinde durulması iktiza eden 
husus, - değerli arkadaşlarım temas buyurdu
lar - 5 nci maddenin 'son fıkrasına (getirilmek 
istenen değişikliktir. Bu değişiklikte, Hükümet 
karşımıza eski metinde olmayan bir koordinas
yon gerekçesiyle ıgeliyor. Diyor ki; komutanlık
lar arasında adlî, idarî teknik iş bölümü ve iş
birliği yapmak mecburiyetindeyim. 

Ben şöyle düşünebilirim; sıkıyönetim bir 
idare tarzıdır, Anayasal bir idaredir, kendine 
has bir politikası vardır. Klâsik siyaset anla
mında olmayan bir sıkıyönetim politikası var
dır. Sıkıyönetimin bir stratejisi vardır, sıkıyö
netimin bir ekonomisi olması lâzımdır. 

Hükümet «adlî, idarî, teknik iş bölümü» der
se, ben de çıkarını bu 'kürsüde Hükümete; peki; 
politik, stratejik, ekonomik işbirliği ne olacak? 
Sualini sorabilirim. Yani, müessese ihdas 
ettikten sonra, komutanlıklar arasındaki koor
dinasyon dedikten sonra, birtakım müesseseler 
getirdikten sonra değerli Hükümet adlî, idarî, 
teknik iş bölümünü 'getirmiş; ben de diyorum 
ki, stratejik, ekonomik, politik iş bölümü ne 
olacak?... Her sıkıyönetimdin bünyeşinçle banla
rı bulmak mümkündür. 
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Şimdi eski metine bakalım. Hükümetin endi
şesini cevaplandırıyor mn, cevaplandırmıyor 
mu?... Belki haksızım. 'Eski metin şöyle: Çeşit
li bölgelerde veya yurtta sıkıyönetim ilân edil
mesi halinde, sıkıyönetim komutanlıkları ara
sındaki işbirliği ve koordinasyon Başbakanlıkça 
sağlanır. «O kadar geniş, o kadar ,güzel bir ifa
de tarzı ki, «Sıkıyönetim komutanlıkları ara
sındaki işbirliği ve koordinasyon Başbakanlık
ça sağlanır.» Anayasanın 105 nci maddesine uy
gun, ,110 neu maddesine uygun, Anayasal yet
kinin devredilmeyeceği maddesine uygun, en 
yüksek kumandanımızın Meclislerle karşı kar
şıya 'getirilmemesi için uygun. Siz, gelir buna 
iadlî, idarî, teknik iş bölümü derseniz, çıkarım 
karşısına; politik iş bölümü, stratejik iş bölü
mü, ekonomik iş bölümü ne olacak sualini so
rarım, haliyle sorarım. 
Niçin işi dolaştırıyorsunuz görüşünden hare

ketle arz ediyorum ki, 'gerekçe zayıftır, tadili 
•gerektiren bir ahval yoktur. 5 nci madde, 1402 
sayılı Kanunun bünyesindeki meri haliyle ka
lırsa, ne Hükümet bundan müteessir olabile
cektir, olacaktır, ne sıkıyönetim komutanları, 
çevre komutanlığı getirilmedi diye bundan mü
teessir olabileceklerdir. Rütbe hiyerarşisi ve 
komuta zinciri bunu cevaplandırmaya yeter. 
Ben hu 5 nci maddeye taallûk eden teklifin 
tasarıdan 'çıkarılması görüşündeyim. Bunun için 
bir önerge takdim edeceğim. 

Saygılar arz ederim. 
BAŞKAN — (Madde üzerinde başka görüş

mek isteyen sayın milletvekili?... Yok. 
Komisyon adına ıSayın Angı, buyurun. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MEHMET 

İSMET ANGI <(Eskişehir) — Sayın Başkan, de
ğerli arkadaşlarım; 

5 nci maddenin tasarıdaki son şekli, Geçici 
Komisyonumuzca değiştirilmiş, bu da kâfi gel
mediği, birtakım tereddütleri ortaya koyduğu 
için, Anayasa Komisyonumuz da daha sarahat 
getirdiği cihetle, son şekliyle huzurunuza geti
rilmiş ve ek raporla arz ettiğimiz üzere Anaya-
Komisyonumuzun görüşüne de intibak etmek 
suretiyle kanunun mevcut şekliyle uygun oldu
ğu mütalâasında bulunan komisyonumuz, sa
yın arkadaşlarımızın son konuşmalarında çev
re komutanlığı meselesindeki görüşlerindeki 
isabetsizliği - kanaatimizce - arz etmek için hu
zurunuza gelmiş bulunuyorum. 

Muhterem arkadaşlar, kanunlar ihtiyaçlar
dan doğar ve uygulama devam ettiği müddetçe 
noksanlıklar tamamlanır. Eğer bole olmamış ol
saydı hiçbir kanunda tadilât yapılmaz, hattâ 
Anayasaya da kimse dokunmaz diyenler de hak
lı çıkar, Anayasaya dahi kimse dokunamazdı. 
İhtiyaç, uygulamadaki noksanlıklar «Çevre ko
mutanlığı» deyimini, yetkisini getirmiştir. Çev
re komutanlıkları sıkıyönetimde nedir?... 

İstanbul'da sıkıyönetim ilân edildi. Buna 
bağlı Sakarya, İzmit vilâyetleri hu bölgeye bağ
lı. Bu itibarla, oranın en üst rütbedeki askerî 
komutanı çevre komutanı olarak, yukarda 5 nci 
maddenin getirmek istediği koordinasyonu, sı
kıyönetimin hizmetlerim yürütmekle çevre ko
mutanı olarak yetkili kılınmaktadır. Bu itibar
la, kanun hakikaten yerinde tetkikler, uygula
madaki aksaklıklarla mukayese edilmek sure
tiyle uzun süzgeçlerden ıgeçmiş, tecrübeye isti
nat eden, ihtiyaçlara cevap veren şekliyle mey
dana gelmiştir. 

Başbakanın sorumluluktan kaçacağı, sıkıyö
netim komutanlarının yaptığı görevlerden me
sul değiliz iddiası bilmem ne dereceye kadar 
doğrudur ama, sıkıyönetim idaresi Hükümete 
ve Başbakana bağlıdır. 

Burada getirilmek istenen, adlî, idarî ve tek
nik işlerdeki işbirliğini koordine etmek için bir 
makam kurulacaktır. Tatbikat şudur: Biliyor
sunuz 11 vilâyette sıkıyönetim ilân edildi. Bu 
sıkıyönetimde idarî, adlı ve teknik bakımdan 
her komutanlık ayrı ayrı görüşüne göre amal 
ederse, o zaman sıkıyönetim, kumandanların 
görüşüne ve onun tarzı idaresine -göre değişik 
şekillerde adaletsizliklere, endişelere, ve tered
dütlere sevkedeceği cihetle bâzı mevzuları koor
dine etmek ve 'bilhassa idarî, adlî ve teknik ba
kımdan şu meselede 'şu örfi idare başka türlü 
'bildiri yayınlaması, öbür meselede* o çevredeki 
Örfi İdare Kumandanı başka şekilde düşünmesi 
ve bunu ilân etmesi idarede işbirliğinde aksak
lıklar meydana getirdiği tecrübe ile sabit 'olmuş
tur. Son hadiselerdeki en uzun ve halen devam 
eden örfi idare şekli birtakım noksanlıkları or
taya koymuş, ihtiyaçları meydana çıkarmıştır. 
Koordinasyon, idarî bakımdan, adlî bakımdan 
ve teknik bakımdan hizmetleri hir iaraya geti
rip, aynı şekilde müessir 'kılmak için yapılan 
bir birleşik hizmettir. Bunu, Başbakanlığa geti-
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rip 'bir istihbarat, adlî, teşkilât, teknik bakım
dan birtakım müesseseleri mi kuracaksınız da, 
Başbakanlık bunu bir müessese thalinde idare 
edecek?... Hayır arkadaşlar. Başbakanlık bu
nu, yetkili ve yapabilen teknik eleman nerede 
ise orada kuracak. Kurmuş, zaten vardır. Taş
radaki, daha doğrusu diğer illerdeki sıkıyöne
tim idaresini burada bir merkezde koordine 
şekilde idare etmek için kurulan teşkilâta ken
disi yazılı emirle şunları yapacaksın diye vazi
fe verecektir. Vazifeyi veren, mesuliyetine de, 
sorumluluğuna da iştirak eder. Anayasaya mu
gayir olmadığı gibi, hiçbir (Başbakan sıkıyöne
timin görevlerinden mesul değilim, sorumlu de
ğilim diye ortaya çıkıp, ne Anayasaya göre, ne 
de bu mevcut kanuna ıgöre bir beyanda bulun
ması mümkün değildir, sorumluluktan kaçması 
mümkün değildir. (Sorumluluk Başbakana râ-
cidir. 

Bu itibarla endişeye ve tereddüde mahal 
kalmaması gerektiği, 'kanaatiyle maddenin, son 
getirilen Anayasa Komisyonunun yaptığı mü
talâaya uygun olarak, komisyonumuzca yapı
lan son değişiklik şekliyle, yani «sorumluluğu 
kendisine aidolmak üzere», tâbirini de yerleş
tirmek suretiyle son şekilde oylarınıza arz edi
len bu şeklin kabul edilme'sinin uygun olduğu 
kanaatiyle saygılar sunarım. 

BAŞKAN •— Madde üzerinde başkaca gö
rüşmek isteyen sayın milletvekili var mı? Yok. 

Müzakereler bitmiştir. Önergeler vardır, 
okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
iSıkıyönetim Kanununun bâzı. maddelerini 

değiştiren tasarının 1 nci maddesinde yazılı 5 
nci maddenin, tasandan çıkarılmasını teklif 
ediyorum. 

iGerekçemi izah için söz istiyorum. 
Saygılarımla. 

Ordu 
Cengiz Ekinci 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülen ( İSıra sayısı 856), tasarının 5 nci 
maddesinin '3 ncü fıkrasının metinden çıkarıl
masını saygı ile öneririm. 

İstanbul 
Mehmet Ali Aybar 

9 . 4 . 1973 0 : 1 

iSaym Başkanlığa 
Tasarının 5 nci maddesinin son fıkrasının-

aşağıdaki biçimde değiştirilmesini öneriyorum. 
Saygılarımla. 

Tekirdağ 
Yılmaz Alpaslan 

«Çeşitli bölgelerde veya bütün yurt ta sıkı
yönetim ilân edilmesi halinde, sıkıyönetim ko
mutanlıkları arasında işbirliği ve koordinasyon 
Başbakanca sağlanır. 

Başbakan sıkıyönetimin tasarruflarından do
layı Türkiye Büyük Millet Meclisine karşı so
rumludur.» 

Sayın Başkanlığa 

Görüşülmekte olan kanun tasarısının 5 nci 
•maddesinin son fıkrasının son cümlesindeki, 
müşterek konulardaki» deyiminden sonraki 
kısmın, «yönetimden Başbakan sorumludur» 
şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 

A. P . Meclis Grup 
Başkanvekili 

İzmir 
Ali Naili Erdem 

iSaym Başkanlığa 

Görüşülmekte olan kanun tasarısının 5 nci 
maddesinin ikinci fıkrasının aşağıdaki şekilde 
değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Tunceli 

Hüseyin Yenipmar 

«Sıkıyönetimin ilân edildiği bölge ve ilânı 
gerektiren olayın genişliği dikkati alınarak en 
az tümen eşidi kıta komutanlığı yapmış veya 
yapmakta olanlardan komutan yardımcısı A êya 
çevre komutanı yukardaki fıkrada belirtilen 
Usullerle atanır.» 

BAŞKAN — 'Sayın Mehmet Ali Aybar'm 
önergesini tekrar okutacağım. Burada bulun
madığı için onun önergesini işleme koyuyorum. 

(İstanbul Milletvekili Mehmet Ali Aybar'm 
önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — ıSaym komisyon ? 
GEÇİGİ KOMİSYON BAŞKANI MEHMET 

İSMET ANGI (Eskişehir) — Katılmıyoruz Sa
yın Başkan. 
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BAŞKAN — Sayın Hükümet? 
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI MEHMET İZ-

MEN —• Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN — 'Önergeye sayın komisyon ve 

saym Hükümet katılmıyorlar. Sayın Aybar'm 
okunan önergesinin dikkate alınıp alınmaması 
hususunu oylarınıza arz ediyorum. Dikkate alın
masını kabul edenler... Kahul etmeyenler... Ka
bul edilmemiştir. 

Saym Cengiz <Ekinci'nin önergesi de aynı 
mahiyette olduğu için oya arz etmiyorum. 

'Saym Yılmaz Alpaslan'ın, 5 nci maddenin 
değiştirilmesiyle ilgili Önergesini okutuyorum. 

(Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Alpaslan'ın 
önergesi tekrar okundu.) 

B A Ş K A N ^ ıSaym komisyon? 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MEHMET 

İSMET ANGI (Eskişehir) — İştirak etmiyo
ruz efendim. 

BAŞKAN — Saym Hükümet? 
.MİLLÎ SAVUNMA BAKANI MEHMET 1Z-

MEN —• İştirak etmiyoruz Saym Başkan. 
BAŞKAN — ISaym komisyon ve saym Hü

kümet, Saym Yılmaz Alpaslan'ın önergesine 
katılmadıklarını ifade ediyorlar. Önergenin dik
kate alınıp alınmaması hususunu oylarınıza arz 
ediyorum. Önergenin dikkate alınmasını kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmemiş
tir. 

iSaym Ali Naili Erdem'in önergesini okutu
yorum. 

(İzmir Milletvekili Ali Naili Erdem'in öner
gesi tekrar okundu.) 

'BAŞKAN — ıSaym komisyon ? 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MEHMET 

İSMET ANGI (Eskişehir) — Katılmıyoruz Sa
yın Başkan. 

BAŞKAN — Saym Hükümet? 
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI MEHMET İZ-

MEN — Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN — [Önergeye saym komisyon ve 

saym Hükümet katılmıyorlar. Önergenin dikka
te alınıp alınmaması hususunu oylarınıza arz 
ediyorum. Dikkate alınmasını kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... (A. P. sıralarından karşılık
lı münakaşalar.) 

SALİH AYGÜN (Amasya) — Grubun ka
rarı var. 

HÜSAMETTİN 
Gruptan geçti mi? 

BAŞER (Nevşehir) 

BAŞKAN •—• Tekrar oylayacağım efendim, 
tekrar oylayacağım. Okunan önergenin dikkate 
alınmasını kabul edenler lütfen işaret etsinler... 
Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 

Saym Hüseyin Yenipmar'm önergesini tek
rar okutuyorum. 

(Tunceli Milletvekili Hüseyin Yenipmar'm 
önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Saym komisyon ? 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MEHMET 

İSMET ANGI (Eskişehir) — Katılmıyoruz Sa
ym Başkan. 

BAŞKAN — Saym Hükümet? 
MİLLÎ SAVUNMA HAKANI MEHMET İZ-

M EN — Katılmıyoruz Saym [Başkan. 
(Bu sırada Başkanlık Divanında Kâtip Üye 

Tunceli Milletvekili Hüseyin Yenipmar söz is
tedi.) 

KÂTİP HÜSEYİN YENİPINAR (Tun
celi) —• Saym Başkanım, izah edeyim, iki cüm
le ile. 

BAŞKAN — Yok oradan olmaz. Oraya gel
seydiniz olurdu. 

KÂTİP HÜSEYİN YENİPINAR (Tun
celi) — Tamam efendim, oraya ıgeçeyim. 

BAŞKAN — Bir dakika, oturunuz efendim, 
izin vermiyorum nizanıza. 

Önergeyi oylarınıza arz ediyorum... 
KÂTİP HÜSEYİN YENİPINAR (Tunceli) 

— Saym Başkanım... 
BAŞKAN — Efendim, mikrofon yerindesi

niz, olmaz. Madem daha evvel böyle bir niyeti
niz Vardı, tedbiri alsaydmız. 

Dikkate alınıp alınmaması hususunu oyları
nıza arz ediyorum. Dikkate alınmasını kaibul 
buyuranlar... Kabul etmeyenler... Kabul edilme
miştir. 

KÂTİP HÜSEYİN YENİPINAR (Tunceli) 
— Özelliğini izah edeceğim, yani bunun başka 
bir mânası yok Saym Başkanım. 

BAŞKAN — Efendim, rica ederim. Riyaset
tesiniz beyefendi. 

KÂTİP HÜSEYİN YENİPINAR (Tunceli) 
—• Saym Başkanım, demin 'bir arkadaşa söz ver
diniz, hana söz vermiyorsunuz. 

(BAŞKAN — Riyasettesiniz. 
KÂTİP HÜSEYİN YENİPINAR (Tunceli) 

Riyasetteki arkadaş da gitti konuştu. İki cümle 
ile izah edeceğim efendim. 
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BALKAN — Bir dakika efendim, rica ede
rim efendim. 

[Saym. Cengiz Ekincimin önergesi tüm mad
denin sıkması hakkında idi. Saym Aybar'm 
önergesi ise, maddenin 3 ncü fıkrasının metin
den çıkarılması hakkında idi. Bir yanlışlık ol
du. Tümü ile ilgili önergeyi tekrar oylarınıza 
arz edeceğim, 'buyurunuz. (Bu Sırada A. P. sı
ralarından Amasya Milletvekili Salih Aygün 
ile O. II. P. sıralarından 'Tekirdağ Milletvekili 
Yılmaz Alpaslan ayağa kalkarak, çoğunluğun 
olmadığını ifade ettiler.) 

İSALİH AYCÜN (Amasya) — Ekseriyet 
yoktur. 

YILMAZ ALPASLAN (Tekirdağ) — Ekse
riyet yoktur iSayın Başkan. 

BAŞKAN — Evet. Kaç kişisiniz efendim? 
(A. P. sıralarından (gürültüler.) 

Okuyunuz. Tamam efendim. Okuyunuz de
vam (buyurunuz efendim. 

YILMAZ ALPASLAN (Tekirdağ) — Sayın 
Başkan, re'sen de görüyorsunuz ekseriyetimiz 
yoktur. 

BAŞKAN — Efendim, çok rica ederim. 
Re'sen görüyoruz. 

YILMAZ ALPASLAN (Tekirdağ) — Be'sen 
de takdir edebilirsiniz öf endim. 

BAŞKAN — Ne zaman görmüyoruz ki 
re'sen? 

YILMAZ ALPASLAN (Tekirdağ) — T a k 
dir ediniz, zabıtlara da geçiyor. 5 kişi de ayağa 
kalktı. Çoğunluğumuz yoktur. Bu halde bu ka
nunu müzakere ediyoruz. 

(A. P. sıralarından İstanbul Milletvekili 
Naim İkbal Tokgöz, Kütahya Milletvekili İl
han Ersoy, Amasya Milletvekili Salih Aygün, 
Ordu Milletvekili Cengiz Ekinci ve C. H. P. sı
ralarından Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Alpas
lan ayağa kalkarak çoğunluk olmadığını ifade 
ettiler.) 

BAŞKAN — Müsaade buyurunuz efendim, 
Usulüne göre kalktınız mı tamam. (Sayın Yıl
maz Alpaslan, Saym Naime İkbal Tokgöz, Sa
yın İlhamı Ersoy, Sayın Salih Aygün, Sayın Cengiz 
Ekinci, çoğunluk bulunmadığını ifade ettiler. 
Kararı alayım, bitireyim, ondan sonra yoklama 
yaparız. 

Sayın Cengiz Ekincimin önergesini yeniden 
okutuyorum: 

(Ordu Milletvekili Cengiz Ekinci'nin öner
gesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN —- Madde ile ilgili olması tümü
nün çikarılmasiyle ilgili olması hasebiyle oyla
ma işlemini yoklama sonuna bırakacağım. (A. 
P. sıralarından karşılıklı münakaşalar, gürül
tüler. ) 

'Genel Kurulumuzda ıgerekli çoğunluğun ol
madığı görülmektedir. 

Bu sebeple 10 Nisan 1973 Salı günü saat 
15,00'te toplanmak üzere Birleşimi kapatıyo
rum. 

Kapanma saati : 19,40 
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I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 

İŞLER 
X I . — Seyir v e Hidrografi hizmetleri ka

nun tasarısı ve Ulaştırma, Millî Savunma ve 
Plân komisyonları raporları (1/307) (S. Sayısı : 
753 ve 753'e 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 
24 :10 . 1972 ve 1 . 12 . 1972) 

X 2. — Türkiye Cumhuriyeti ile Fransa Cum
huriyeti arasında Sosyal Güvenlik konusunda 
Genel Sözleşme ile bu sözleşmeye ek protokolün 
onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun 
tasarısı ve Dışişleri ve Plân komisyonları ra
porları (1/681) (S. Sayısı : 868) (Dağıtma ta
rihi : 4 . 4 . 1973) 

II 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
III 

ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ
TIRILAN İŞLER 

X 1. — Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Alpas
lan ve 6 arkadaşının, Siyasî Partiler Kanununun 
74 ncü maddesinin yeniden düzenlenmesine dair 
kanun teklifi ve Adalet, Anayasa ve Plân ko
misyonlarından 5 er üyeden kurulu 49 No. lu Ge
çici Komisyon raporu (2/540) (S. Sayısı : 421) 
(Dağıtma tarihi : 3 . 9 . 1971) 

X 2. — 648 sayılı Siyasî Partiler Kanunu
nun 5, 8, 14 ve 76 ncı maddelerinin değiştiril
mesine ve bu kanuna iki ek ve bir geçici mad
de ile 44 sayılı Anayasa Mahkemesinin kuruluş 
ve yargılama usulleri hakkındaki Kanunun 
18 nci maddesiniîi (B) fıkrası ve 58 nci madde
sinin değiştirilmesine dair kanun tasarısı ile 
Malatya Milletvekili Mustafa Kaftan'm, 648 sa
yılı Siyasî Partiler Kanununun 10 ncu madde
sinin (b) bendinin değiştirilmesi hakkında ka
nun teklifi ve Aydın Milletvekili İsmet Sezgin 

ve 2 arkadaşının, 648 sayılı Siyasî Partiler Ka
nununun 79, 80, 82 aıci maddelerinin değiştiril
mesine ve 81 nci maddesinin kaldırılmasına dair 
kanun teklifi ve İçişleri, Adalet, Anayasa ve 
Plân komisyonlarından seçilen 4'er üyeden ku
rulu 72 numaralı Geçici Komisyon raporu 
(1/611, 2/659, 2/666) (S. Sayısı : 661) (Dağıt
ma tarihi :22 . 4 .1972) 

X 3. — Memur Yardımlaşma Kurumu ka
nun tasarısı ve Ankara Milletvekili A. Sakıp 
Hiçerimez ve 58 arkadaşının, Türkiye belediye
ler, il özel idareleri, İktisadî Devlet kuruluş
ları ve Devlet Memurları Yardımlaşma Kuru
mu (MEYAK) kanunu teklifi ve Adalet, Millî 
Eğitim, İçişleri, Sanayi ve Teknoloji, Ticaret, 
Maliye ve Plân komisyonlarından 3'er üye seçi
lerek kurulan 67 numaralı Geçici Komisyon ra
poru (1/582, 2/591) (S. Sayısı : 663) (Dağıtma 
tarihi : 2 . 5 .1972) 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

X I . — Köy İşleri Bakanlığı kuruluş ve gö
revleri hakkında kanun ile Cumhurbaşkanının 
geri gönderme tezkeresi ve Köy İşleri ve Plân 
komisyonlarından 8'er üye seçilerek kurulan 19 
numaralı Geçici Komisyon raporu (1/594) (S. 
Sayısı : 311'e 2 nci ek) (Dağıtma tarihi .-
1 . 4 . 1972) 

X 2. — Çırak, Kalfa ve Ustalık Kanunu ile 
Cumhurbaşkanının geri gönderme tezkeresi ve 
İstanbul Milletvekili Reşit Ülker ve 9 arkadaşı
nın, Çırak, Kalfa ve Ustalar hakkındaki kanun 
teklifi ve Sanayi ve Teknoloji, Ticaret, Adalet, 
Millî Eğitim, Çalışma ve Plân komisj^onlarından 
4'er üyeden kurulu 5 No. lu Geçici Komisyon ra
poru. (2/702, 2/577) (S. Sayısı : 126>a 3 ncü 
ek) (Dağıtma tarihi : 27 . 9 . 1972) 

(X) Açık oya sunulacak işleri gösterir. 
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3: — Malatya Milletvekili Ahmet Karaas-

lan'm, İçişleri Bakanlığı Merkez ve Taşra Teş
kilâtında çalışan memurların maaş intibakı 
hakkındaki 627 sayılı kanuna geçici bir madde 
eklenmesi hakkında kanun teiklifi ve İçişleri 
ve Plân komisyonları raporları (2/269) (S. Sa
yısı : 721 ve 721'e 1 nci ek) - (Dağıtma tarihle
ri : 1 0 . 7 . 1972 ve 1 .2 .1972) 

4. — C. Senatosu İstanbul Üyesi Mebrure 
Aksoley'in, ellerinde sağlık muayene fişi bulun
mayan İstiklâl Madalyalı muharip gazilerle di
ğer bütün muharip gazilere Millî Savunma Ba
kanlığınca sağlık muayene fişi verilmesi hak
kında kanun teklifi ve Millî Savunma Komis
yonu raporu (2/301) (S. Sayısı : 372, 372'ye 
1 nci ek ve 372'ye 2 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 
26 . 6 . 1971, 4 . 2 . 1972 ve 9 . 12 . 1972) 

5. — C. Senatosu İstanbul Üyesi Mebrure 
Aksoley'in, 1076 sayılı İhtiyat Zabiti ve İhtiyat 
Askerî Memurları Kanununun 8 nci maddesinin 
(E) fıkrasının değiştirilmesine dair kanun tek
lifi ve Millî Savunma Komisyonu raporu 
(2/281) (S. Sayısı : 381, 381'e 1 nci ek ve 381'e 
2 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 12 . 7 . 1972, 
4 . 2 . 1972 ve 9 . 12 . 1972) 

6. — 7126 sayılı Sivil Savunma Kanununa 
iki madde eklenmesine dair kanun ile 
Cumhurbaşkanının geri gönderme tezkeresi ve 
İçişleri Komisyonu raporu (1/150) (S. Sayısı : 
375, 375'e 1 nci ek ve 375'c 2 nci ek) (Dağıtma 
tarihleri : 2.7.1971, 29.12.1971 ve 21.12.1972) 

7. — C. Senatosu Gaziantep Üyesi Salih Tan-
yeri'nin, 13 Mart 1329 tarihli İdarei Umumiyei 
Vilâyat Kanununun 118 ve 138 nci maddeleri
nin değiştirilmesi ve bu kanuna bir madde ek
lenmesi hakkında kanun teklifi ve İçişler] Ko
misyonu raporu (2/201) (S. Sayısı : 492 ve 
492'ye 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 16.2.1972 
ve 21 . 12 . 1972) 

8. — C. Senatosu Gaziantep Üyesi Salih 
Tanyeri'nin, 14 Nisan 1930 tarih ve 1580 sayılı 
Belediye Kanununun 62 ve 77 nci maddelerinin 
değiştirilmesi hakkında kanun teklifi ve İçişleri 
Komisyonu raporu (2/202) (S. Sayısı : 493 ve 
493'e 1 nci ok)- (Dağıtma tarihleri : 16 . 2 . 1972 
ve 21 . 12 . 1972) 

9. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 403 
sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 25 nci 
maddesinin, (b) fıkrasına bir bent eklenmesi 
hakkında kanun, teklifi ve Dışişleri, Adalet ve 

İçişleri komisyonları raporları (2/532) (S. Sa
yısı : 698 ve 698'e 1 nci ek) (Dağıtma tarihle
ri : 25 . 6 . 1972 ve 21 . 12 . 1972) 

10. .— Nevşehir Milletvekili Esat Kıratlıoğlıı 
ve 15 arkadaşının, Mehmet Tevfikoğhı Hatice' 
den doğma 1339 doğumlu Nevşehir Yenimahal
le 10 hanede kayıtlı Mustafa Parmaksızın affı 
hakkında kanun teklifi ve Adalet Komisyonu 
raporu (2/196) (S. Sayısı: 161,161'e 1 nci ek, 161'e 
2 nci ek ve 161'e 3 ncü ek) (Dağıtma tarihleri : 
18 . 4 .1970, 2.1. 6 .1971, 4 .2 .1972 ve 28.12.1972) 

11. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı, An
kara Milletvekili Suna Tural ile Sinop Millet
vekili Hilmi İşgüzar'm ve Kocaeli Milletvekili 
Vehbi Engiz'in, Genel af kanunu teklifleri 
ve Adalet Komisyonu raporu (2/383, 2/439, 
2/482) (S. Sayısı : 353, 353'e 1 nci ek ve 353'e 
2 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 15 . 6 . 1971, 
4 . 2 . 1972 ve 27 . 12 . 1972) 

12. _ İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Avukatlık Kanununun 7 nci maddesinin kal
dırılması ve 113 neü maddesinin değiştirilme
sine dair kanun teklifi ve Adalet Komisyonu 
raporu (2/284) (S. Sayısı : 359, 359'a 1 nci 
ek ve 359'a 2 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 
17 . 6 . 1971, 4 . 2 . 1972 ve 27 . 12 . 1972) 

13. — C. Senatosu İstanbul Üyesi Rifat öz-
türkçine'nin, Türk Kanunu Medenisinin 485 
nci maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun 
teklifi ve Adalet Komisyonu raporu (2/9) 
(S. Sayısı : 360, 360'a 1 nci ek ve 360'a 2 nci 
ek) (Dağıtma tarihleri: 16 . 6 . 1971, 4 . 2 . 1972 
ve 27 . 12 . 1972) 

14. — Burdur Milletvekili Mehmet öz-
bey'in, eşinden beş sene ayrı kalan karı - ko
canın ayrılması hakkında kanun teklifi ve 
Adalet Komisyonu raporu (2/423) (S. Sayı
sı : 361, 361'e 1 nci ek ve 361'e 2 nci ek) (Da
ğıtma tarihleri : 16 . 6 . 1971, 4 . 2 . 1972 ve 
27 . 12 . 1972) 

15. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanh'-
nın, Türk Ceza Kanununun değişik 449 ncu 
mad leşinin 2 nci bendinin tâdili hakkında Ka
nun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu (2/449) 
(S. Sayısı : 366, 366'ya 1 nci ek ve 366'ya 2 nci 
ek) (Dağıtma tarihleri : 21 . 6 . 1971, 4 . 2 . 1972 
vo 27 .'12.1972) 

16. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal 
ve 19 arkadaşının, Devlet Memurlarının disip-



lin cezalarının affına dair kanun teklifi ve 
Adalet Komisyonu raporu (2/135) (S Sayısı : 
367, 367'ye 1 nci ek ve 367'ye 2 nci ek) (Dağıt
ma tarihleri : 21 . 6 . 1971, ' 4 . 2 . 1972 ve 
27.12.1972) 

17. — Burdur Milletvekili Mehmet Özbey' 
in, Türk Ceza Kanununun 455 nci maddesinin 
1 nci fıkrasının değiştirilmesi hakkında kanun 
teklifi ve Adalet Komisyonu raporu (2/112) 
(S. Sayısı : 368, 368'e 1 nci ek ve 368'e 2 nci'ek) 
(Dağıtma tarihleri : 21 . 6 . 1971, 4 . 2 . 1972 
ve 27 .12 .1972) 

18. — Burdur Milletvekili Mehmet Özbey' 
in, Türkiye'de sabotaj yapanların ölüm cezası 
ile cezalandırılmaları hakkında kanun teklifi 
ve Adalet Komisyonu raporu (2/427) (S. Sayı
sı : 369, 369'a 1 nci ek ve 369'a 2 nci ek) (Da
ğıtma tarihleri: 21 . 6 . 1971, 4 . 2 . 1972 ve 
27.12.1972) 

19. — C. Senatosu Tunceli Üyesi Arslan Bo-
ra'nm, Türk Ceza Kanununun 480 nci maddesi
ne son fıkra olarak bir fıkra eklenmesi hakkında 
kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu 
(2/155) (S. Sayısı : 370, 370'e 1 nci ek ve 370'e 
2 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 21 . 6 . 1971, 
4 . 2 . 1972 ve 27 . 12 . 1972) 

20. — içel Milletvekili. Celâl Kargılı'nm, 
Türk Ceza Kanununun 141/1 ve 142/1 nci 
maddelerinin yürürlükten kaldırılması hak
kında kanun teklifi ve Adalet Komisyonu ra
poru (2/388) (S. Sayısı : 377, 377'ye 1 nci ek ve 
377'ye 2 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 6 . 7 .1971, 
4 . 2 . 1972 ve 27 . 12 . 1972 

21. — Adıyaman Milletvekili M. Zeki Adı
yaman'ın, Türk Ceza Kanununun 426 nci mad
desinin tadiline dair kanun teklifi ve Adalet 
Komisyonu raporu (2/456) (S. Sayısı : 378, 
378'e 1 nci ek ve 378'e 2 nci ek) (Dağıtma ta
rihleri : 6 . 7 .1971, 4 . 2 . 1972 ve 27 . 12 .1972) 

22. — İçel Milletvekili Çetin Yılmaz'm, 
27 . 5 . 1935 gün ve 2739 sayılı Ulusal Bayram
lar ve Genel Tatiller hakkındaki Kanıma 1 mad
de eklenmesine ilişkin kanun teklifi ve içişleri 
Komisyonu raporu (2/491) (S. Sayısı : 413, 
413'e 1 nci ek ve 413'e 2 nci ek) (Dağıtma ta
rihleri : 17.8.1971, 29.12.1971 ve 27.12.1972) 

23. — Nevşehir Milletvekili Selâhattin Hak
kı Esatoğlu ve B arkadaşı, ile içel Milletvekili 
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I Celâl Kargılı ve 6 arkadaşının, Ölüm cezasının 
kaldırılması hakkında kanun teklifleri ve Ada
let Komisyonu raporu (2/286, 2/578) (S. Sayı
sı : 512, 512'ye 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 
10 . 3 . 1972 ve 27 . 12 . 1972) 

24. — Ankara Milletvekili Suna Tur al ve Si
nop Milletvekili Hilmi Işgüzar'ın, 6762 sayılı 
Ticaret Kanununun 626 nci maddesindeki hü
kümlerin ihlâline sebebolan ticaret erbaplarının 
itibarının iadesi hakkındaki kanun teklifi ve 
Ticaret ve Adalet Komisyonları raporları 
(2/474) (S. Sayısı .- 683 ve 683'e 1 nci ek) 
(Dağıtma tarihleri : 25 . 5 . 1972 ve 27.12.1972) 

25. — Adıyaman Milletvekili M. Zeki Adıya
man'ın, uzun saç, uzun favori (erkeklerde) ile 
kadınların mini etek giymelerinin men'ine dair 
kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu 
(2/665) ('S. Sayısı : 688 ve 688'e 1 nci ek) (Da
ğıtma tarihleri : 29 . 5 . 1972 ve 27'. 12 . 1972) 

26. — 1944 doğumlu, Hüseyin oğlu, Azime'den 
doğma Zara'nın, Tekke köyünde nüfusa kayıtlı 
Salim Göl'ün özel affına dair kanun tasarısı ve 
Adalet Komisyonu raporu (1/525) (S. Sayısı: 725 
ve 725'e 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 19.5.1972 
ve 27 . 12 . 1972) 

27. — istanbul Milletvekili Sadettin Bilgiç 
j ve 9 arkadaşının, Oğuz Bakırburç'un affına dair 

kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu 
(2/523) (S. Sayısı : 726 ve 726'ya 1 nci ek) 
(Dağıtma tarihleri : 15.9.1972 ve 27.12.1972) 

28. — Sivas ili, imranlı ilçesi, Duran mahal
lesinden Celâl Karaca ile eşi Naime Karaca ve 
Şehitoğlu er Kemal Karaca'nm dul eşi Mürüvet 
Karaca ve yetimlerinin özel affına dair kanun 
tasarısı ve Adalet Komisyonu raporu (1/368) 
(S. Sayısı : 727 ve 727'ye 1 nci ek) (Dağıtma 
tarihleri : 15 . 9 , 1972 ve 27 . 12 . 1972) 

29. — 1328 doğumlu, Ali Kızı Zeliha'dan 
doğma Simav ilçesinin Bahtıllı köyü, cilt 11, 
sayfa 6, hane 6'da nüfusa kayıtlı Saide Ya-
man'm özel affına dair kanun tasarısı ve Ada
let Komisyonu raporu (1/522) (S. Sayısı : 728 
ve 728'e 1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 15.9.1972 
ve 27 . 12 . 1972) 

30. — 1933 doğumlu Hamdioğlu, Sivas Sa-
rıkışla nüfusunda kayıtlı Hayati Ercan'ın özel 



affına dair kanun tasarısı ve Adalet Komisyonu 
raporu (1/526) (S. Sayısı : 729 ve 729'a 1 nci 
ek) (Dağıtma tarihleri : 15 . 9 . 1972 ve 
27 . 12 . 1972) 

31. — 1940 doğumlu Hamzaoğlu, Sultan'dan 
doğma Malatya'nın Çarmuzu 'mahallesinden Be
kir Dur'un özel affına dair kanun tasarısı ve 
Adalet Komisyonu raporu (1/527) (.S. Sayısı : 
730 ve 730'a 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 
15 . 9 . 1972 ve 27. 12 . 1972) 

32. — Sabık Pilot Assubay (941/828) Baş
çavuş Emekli M. Fevzi Gökdeniz'in (Gezgin) 
özel affına dair Kanun tasarısı ve Adalet Ko
misyonu raporu (1/371) (S. Sayısı : 731 ve 731'e 
1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 15 . 9 . 1972 ve 
28 . 12 . 1972) 

33. — 5 . 1 . 1950 doğumlu Alioğlu, Fehi-
me'den doğma Samandağ Deniz mahallesinde 
309 hanede kayıtlı Enver Özel'in özel affına 
dair kanun tasarısı ve Adalet Komisyonu ra
poru (1/326) (S. Sayısı : 732 ve 732'ye 1 nci ek) 
(Dağıtma tarihleri : 15.9.1972 ve 28.12.1972) 

34. — 1945 doğumlu Osmanoğlu, Zehra'dan 
doğma Denizli'nin Tavas kazası orta mahalle 
nüfusunda kayıtlı Mehmet Balh'nm özel affına 
dair kanun tasarısı ve Adalet Komisyonu rapo
ru (1/370) (S. Sayısı : 733 ve 733se 1 nci ek) 
(Dağıtma tarihleri : 15 . 9 .1972 ve 28.12.1972) 

35. — 1 Mart 1932 doğumlu Hurşitoğlu, 
Edibe'den doğma Giresun Hacısiyam mahalle
sinden Süleyman Bozbağ'm özel affına dair 
kanun tasarısı ve Adalet Komisyonu raporu 
(1/521) (S. Sayısı : 734 ve 734'e 1 nci ek) (Da
ğıtma tarihleri : 15 . 9 . 1972 ve 27 . 12 . 1972) 

36. — 1929 doğumlu, Mahiroğlu, Hatice'den 
doğma, Zara Yenicami mahallesi 321 hanede 
kayıtlı Adil Bedirhanoğlu'nım özel affına dair 
kanun tasarısı ve Adalet Komisyonu raporu 
(1/367) (S. Sayısı : 735 ve 735'e 1 nci ek) (Da
ğıtma tarihleri : 15 . 9 . 1972 ve 27 . 12 . 1972) 

37. — İstanbul Milletvekili Mustafa Fevzi 
Güngör ile Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Rifat Öztürkçine'nin, Toptancı halleri kanun 
tdkliflerine dair Cumhuriyet Senatosu Başkan
lığı tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosunca yapı
lan değişiklikler hakkında Millet Meclisi 57 
numaralı Geçici Komisyon raporu (2/221, 
2/173) (S. Sayısı : 433 ve"433'e 1 nci ek) (Da
ğıtma tarihleri : 23 . 11 .1971 ve 14 . 2 . 1973) 

38. — Aydın Milletvekili Kemal Ziya Öz-
türk'ün, Ege ve Antalya bölgelerindeki pamuk 
üreticilerinin T. C. Ziraat Bankası ve Tarım 
Kredi Kooperatiflerine olan borçlarının taksit-
lendirilmesi hakkında kanun teklifi ile C. Se
natosu Aydın Üyesi İskender Cenap Ege ve 9 
arkadaşının, Antalya ve Ege bölgelerindeki pa
muk üreticilerinin T. C. Ziraat Bankası, Tarım 
Kredi Kooperatifleri ve Türkiye Ziraî Donatım 
Kurumuna olan çiftçi borçlarının taksitlendiril-
mesi hakkında kanun teklifi ve Tarım, Ticaret 
ve Plân komisyonlarından 5'er üye seçilerek ku
rulan 95 No.lu Geçici Komisyon raporu (2/756, 
2/798) (S. Sayısı : 850) (Dağıtma tarihi : 
8 . 3 . 1973) 

V 

İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 
A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 

İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

X I . — Bursa Milletvekili Kasım Önadım' 
m, 507 sayılı Esnaf ve Küçük Sanatkârlar Ka
nununun bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve 
bâzı maddelerine fıkralar eklenmesine dair ka
nun teklifi ve. Adalet, İçişleri, Ticaret, Sanayi 
ve Plân komisyonlarından seçilen 3'er üyeden 
kurulu 6 numaralı Geçici Komisyon raporu 
(2/15) (S. Sayısı : 136'ya 1 nci ek) (Birinci Da
ğıtma tarihi : 20 . 5 . 1970; ikinci dağıtma ta
rihi : 18 . 3 . 1971) 

X 2. — Manisa Milletvekili Mustafa Ok ve 
39 arkadaşının, Tarım ve hayvan ürünlerinin ta
ban fiyatlarının saptanması ve ilânı hakkında 
ve Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, Taban 
fiyat kanunu teklifleri ve Ulaştırma, Gümrük 
ve Tekel, Köy İşleri, Sanayi ve Ticaret, Maliye, 
Tarım, Dış Ekonomik İlişkiler ve Plân komis
yonlarından 2'şer üyeden kurulu 48 No. lu Ge
çici Komisyon raporu (2/535, 2/543) (S. Sayı
sı : 424) (Dağıtma tarihi : 18 . 9 . 1971) 

X 3. — Ankara Milletvekili Cengizhan Yorul
maz ve 17 arkadaşının, Ankara iline bağlı Kırık
kale ilçesinde (Kırıkkale) adı ile bir il kurulma
sı hakkında kanun teklifi ve İçişleri ve Plân 
komisyonlarından seçilen 7'ser üyeden kurulu 
54 No. lu Geçici Komisyon raporu (2/561) (Mil
let Meclisi S. Sayısı : 429 ve 429'a 1 nci ek) 
(Dağıtma tarihleri : 18 . 10 . 1971, 2 . 2 . 1972) 



X 4. — Niğde Milletvekili Mevlüt Ocak-
çıoğlu ile Avni Kavurinacıoğlu'nım, Niğde ili
ne bağlı Aksaray ilçesinde (Aksaray) adı ile 
yeniden bir il ve dört ilçe kurulması hakkın
da kanun teklifi ve İçişleri ve Plân komisyon
larından seçilen 7'şer üyeden kurulu 54 No.lu 
Komisyon raporu (2/573) (S. Sayısı : 463) 
(Dağıtma tarihi : 4 . 2 .1972) 

X 5. — Millî Parklar kanunu tasarısı ve Ta
rım, Orman, Adalet, Maliye ve Plân komisyonla
rından 3'er üyeden kurulan 76 No. lu Geçici Ko
misyon raporu (1/91) (S. Sayısı : 685) (Da
ğıtma tarihi : 29 . 5.1972) 

X 6. — Sosyal Hizmetler Kurumu kanun ta
sarısı ile Cumhuriyet Senatosu Kastamonu Üye
si Ahmet Nusret Tuna ve 4 arkadaşının, Sos
yal Hizmetler Kurumu kuruluş kanun teklifi 
ve Cumhuriyet Senatosu Kontenjan Üyesi Ra-
gıp tiner'in, 6972 sayılı Korunmaya Muhtaç 
Çocuklar hakkında Kanunun 8 nei maddesinde 
değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi ve 
İçişleri, Sağlık ve Sosyal Yardım ve Plân ko
misyonlarından 7'şer üyeden kurulu 65 numa
ralı Geçici Komisyon raporu (1/663, 2/604, 
2/44). (S. Sayısı : 692) (Dağıtma tarihi : 
8 .6 .1972) 

X 7. — Cumhuriyet Senatosu Hatay Üyesi 
Mustafa Deliveli ve 2 arkadaşının, İskenderun 
Demir ve Çelik İşletmeleri Anonim Ortaklığı 
kanunu teklifi ve Sanayi ve Teknoloji, Ticaret, 
Adalet, Maliye ve Plân komisyonlarından 3'er 
üyeden kurulu 79 No. lu Geçici Komisyon ra
poru (2/655) (S. Sayısı : 700) (Dağıtma ta
rihi : 21 . 6 . 1972) 

X 8. — 29 . 7 . 1970 tarih ve 1318 sayılı 
Finansman Kanunu ile diğer bâzı vergi ka
nunlarının değiştirilmesi hakkında kanun ta
sarısı ile Sinop Milletvekili T. Fikret övet, Tekir
dağ Milletvekili Yılmaz Alpaslan Zonguldak 
Milletvekili Cahit Karakaş Trabzon Millet
vekili Selâhattin Güven, Afyon Karahisar Mil
letvekili Hamdi Hamamcıoğlu, Kayseri Millet
vekili Enver Turgut, Bursa Milletvekili Ka
sım Önadım, İstanbul Milletvekili Kâzım üze-
ke'nin, aynı kanunun bâzı maddelerinin de
ğiştirilmesi hakkında kanun teklifleri ve Ada
let, İçişleri, Maliye, Plân komisyonlarından 
seçilen 6'şar üyeden kurulu 59 Numaralı Ge-
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| cici Komisyon raporu (1/5-15, 2/410, 2/472, 
2/473, 2/4S6, 2/G63) (S. Sayısı : 707) (Da
ğıtma tarihi : 30 . 6 . 1972) 

X 9. — Belediye Gelirleri kanunu tasarısı ve 
Kastamonu Milletvekili Mehmet Seydibeyoğlu 
ile Sinop Milletvekili T. Fikret üvet'in, 5237 

I sayılı Belediye Gelirleri Kanununa ek kanun 
teklifi ve Maliye, İçişleri, Orman ve Plân ko
misyonlarından 5'er üyeden kurulu 53 No. lu 
Geçici Komisyon raporu (1/509, 2/372) (S. Sa
yısı : 713) (Dağıtma tarihi : 11 . 7 . 1972) 

X 10. — Veteriner Sağlık Zabıtası kanunu 
tasarısı ve 1234 sayılı Hayvanların Sağhk Zabıta
sı hakkında Kanunun 22,46 ve 48 nc> maddeleri
ni tadil eden 1775 sayılı Kanunun 1 nei madde
sinin değiştirilmesine dair kanun tasarısı ile 
Afyon Karahisar Milletvekili Süleyman Mutlu 
ve 14 arkadaşının, Hayvan Sağlık Zabıtası ka
nun teklifi ve İçişleri, Adalet, Millî Savunma, 
Gümrük ve Tekel, Sağlık ve Sosyal Yardım, Ta
rım ve Plân komisyonlarından 3'er üyeden ku
rulu 47 No. lu Geçici Komisyon raporu (1/142; 
1/4S1; 2/175) (S. Sayısı : 711) (Dağıtma ta
rihi : 11 . 9 . 1972) 

11. — Kamu hizmetlileri birlikleri kanun ta
sarısı ve Ankara Milletvekili Sakıp Hiçerimez 
ve 65 arkadaşının, kamu hizmetleri personeli 
birlikleri kanunu teklifi ve Anayasa, Adalet, 
İçişleri ve Plân komisyonlarından seçilen 4'er 
üyeden kurulu 80 numaralı Geçici Komisyon 
raporu (1/643, 2/623) (S. Sayısı : 722) (Dağıt-

I ma tarihi : 15 . 9 . 1972) 

12. — Gümrük ve Tekel Bakanlığının kuru
luş ve görevleri hakkındaki 2825 sayılı Kanu
nun bâzı maddelerinde değişiklik yapılmasına 
ve bu kanuna bâzı maddeler eklenmesine, 2825 
sayılı Kanunda değişiklik yapan 6851 ve 6410 
sayılı kanunların bâzı maddelerinin değiştiril
mesine, Gümrük Muhafaza ve muamele sınıfı 

j memurları teşkilâtı hakkındaki 3944 sayılı Ka
nuna bâzı maddeler eklenmesine ve bâzı madde
lerinde değişiklik yapılmasına, Tekel Genel Mü
dürlüğünün kuruluş ve görevleri hakkındaki 
4037 'sayılı Kanunla, bu kanuna bağlı cetveller
de değişiklik yapan 6939 sayılı Kanunun bâzı 
maddeleri ile bâzı kadrolarının kaldırılmasına 
dair kanun tasarısı ve Gümrük ve Tekel ve Plân 

J komisyonları raporları (1/139) (S. Sayısı : 110, 



110'a 1 nci ek ve 110'a 2 nci ek) (Dağıtma ta
rihleri: 9 . 4 . 1970, 15 . 9 . 1972 ve 1.12 .1972) 

13. — 14 . 7 . 1965 tarihli ve 657 sayılı 
Devlet Memurları Kanununa 14 . 8 . 1970 ta
rih ve 1327 sayıl; Kanunla eklenen ek geçici 
5 nci maddenin değiştirilmesi hakkında kanun 
tasarısı ve Plân komisyonu raporu (1/485) (S. 
©ayısı : 343, 343'e 1 nci ek ve 343'e 2 nci ek) 
(Dağıtma tarihleri : 11 . 6 . 1971, 9 . 12 . 1971 
ve 1 . 12 . 1972) 

14. — Nevşehir Milletvekili Esat Kıratlı-
oğlu ve 9 arkadaşının, Türkiye Jeologlar Odası 
Kanunu teklifi ve Adalet, Enerji ve Tabiî Kay
naklar ve Plân komisyonları raporları (2/197) 
(S. Sayısı : 362, 362'ye 1 nci ek ve 362'ye 2 nci 
ek) (Dağıtma tarihleri: 2 1 . 6 .1971, 9 .12 .1971 
ve 1.12 .1972) 

15. — Arşiv kanunu tasarısı ve İçişleri, Ada
let ve Plân komisyonları raporları (1/143) (S. 
ıSayısı : 646, 646'ya 1 nci ek) (Dağıtma tarih
leri : 22 . 4 . 1972 ve 1 . 12 . 1972) 

16. — Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü 
Kuruluş ve görevlen hakkında kanun tasarısı 
ve İçişleri ve Plân komisyonları raporları 
(1/506) (S. Sayısı : 670 ve 670'e 1 nci ek) (Da
ğıtma tarihleri : 12 . 5 . 1972 ve 1 . 12 . 1972) 

17. — Tabiplerin meslekî pratik tatbikatı 
hakkında kanun tasarısı ve Balıkesir Milletve
kili A. İhsan Kırımlı ve 13 arkadaşının, Entern-
lik kanun teklifi ve 'Sağlık ve Sosyal Yardım 
ve Plân komisyonları raporu (1/264, 2/189) 
(S. Sayısı : 704 ve 704'e 1 nci ek) (Dağıtma ta
rihleri: 27 . 6 . 1972 ve 1 . 12 . 1972) 

18. — 27 . 7 . 1967 tarih ve 926 sayılı Türk 
Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 
31 . 7 . 1970 tarih ve 1323 sayılı Kanunla deği
şik 137 nci maddesine Ek - 7 sayılı cetvelin de
ğiştirilmesi hakkında kanun tasarısı ve Plân 
Komisyonu raporu (1/687) (S. Sayısı : 751 ve 
751'e 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 21. 10 . 1972 
ve 1.12 .1972) 

19. — Kumluca'nm Sarıkavak köyü hane 
188, cilt 3. A, sayfa 27'de nüfus siciline kayıtlı 
Ali Rıza oğlu Teslime'den doğma 1 . 7 . 1947 
doğumlu Mehmet Özcan'm ölüm cezasına çarp
tırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve 
Adalet Komisyonu raporu (3/856) (S. Sayısı : 
755) (Dağıtma tarihi : 5 . 12 . 1972) 

20. — 1076 sayılı Yedek Subay ve Yedek As
kerî Memurlar Kanununun 3 ncü maddesinin 
değiştirilmesine ve bu kanuna geçici maddeler 
ilâvesine dair 97 sayılı Kanuna geçici bir mad
de ile 1076 sayılı Kanunun 97 sayılı Kanunla de
ğişik 3 ncü maddesine bir fıkra eklenmesine 
dair kanun tasarıları ve Millî Savunma Komis
yonu raporu (1/27, 1/248) (S. Sayısı : 246, 
246'ya 1 nci ek ve 246'ya 2 nci ek) (Dağıtma 
tarihleri : 28 .1 .1971 , 4 .2 .1972 ve 9 .12 .1972) 

21. — 15 . 1 . 1934 tarih ve 2615 sayılı 
Askerî hastaneler ile hastane gibi kullanılacak 
revirlerde hastaların beslenme ve bakımları hak
kındaki Kanunun 2 nci maddesinin birinci fık
rasına (E) bendi eklenmesine dair kanun tasa
rısı ve Millî Savunma Komisyonu raporu (1/660) 
(S. Sayısı : 691 ve 691'e 1 nci ek) (Dağıtma 
tarihleri : 2 . 6 . 1972 ve 9 . 12 . 1972) 

22. — 27 Mayıs 1960 tarihini müteakip halk
tan toplanmış silâhlara yapılacak işlem hakkın
da kanun tasarısı ve İçişleri, Adalet ve Millî 
Savunma komisyonları raporları (1/491) (S. Sa
yısı : 706 ve 706'ya 1 nci ek) (Dağıtma tarih
leri : 29 . 6 . 1972 ve 9 . 12 . 1972) 

X 23. •—Sermaye piyasasının tanzimi ve teşvi
ki hakkında 'kanun tasarısı .ve Bursa Milletvekili 
Kasım Önadım ve 12 arkadaşının, Sermaye pi
yasasının tanzimi ve teşviki hakkında kanun tek
lifi ve Adalet, Ticaret, Maliye, Çalışma ve Plân 
komisyonlarından seçilen 3'er üyeden kurulu 35 
numaralı Geçici Komisyon raporu (1/334, 2/52) 
(S. Sayısı : 764) (Dağıtma tarihi: 14 . 12 . 1972) 

24. — Amasya Milletvekili Yavuz Acar ve 
23 arkadaşının ve İzmir Milletvekili Burhanet-
tin Asutay ve 9 arkadaşının, 2 . 1 . 1961 tarihli 
ve 195 sayılı Basın İlân Kurumu teşkiline dair 
Kanunun 5 nci maddesinin (&) fıkrasının de
ğiştirilmesine dair kanun teklifleri ve Çalışma 
ve İçişleri komisyonları raporları (2/507, 2/308) 
(S. Sayısı : 412, 412'ye 1 nci ek ve 412'ye 2 nci 
ek) (Dağıtma tarihleri : 17.8.1971, 29.12.1971 
ve 21 . 12 . 1971) 

25. — Polis Vazife ve Salâhiyet Kanununun 
25 nci maddesinin değiştirilmesine dair kanun 
tasarısı ve İçişleri Komisyonu raporu (1/231) 
(S. Sayısı : 470 ve 470'e 1 nci ek) (Dağıtma ta
rihleri : 8 . 2 . 1972 ve 21 . 12 . 1972) 



X 26. — Yargıtay kanunu tasarısı ve Ada
let ve Plân komisyonları raporları (1/615) (S. 
Sayısı : 774) (Dağıtma tarihi : 26 .12 .1972) 

27. — Fazla fiyatla bilet satanların cezalan
dırılmaları hakkında kanun tasarısı ve İçişleri 
ve Adalet komisyonları raporları (1/113) (S. 
Sayısı : 158, 158'e 1 nci ek ve 158'e 2 nci ek) 
(Dağıtma tarihleri : 18 . 5 .1970, 4 .2 .1972 ve 
27 . 12 . 1972) 

28. — Kırklareli Milletvekili Mehmet Atagün'-
ün, 44 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluş ve 
Yargılama Usulleri hakkındaki Kanununun 38 
nci maddesinin değiştirilmesine dair kanun tek
lifi ve Adalet Komisyonu raporu (2/489) (S. 
Sayısı : 304 304x'e 1 nci ek, 304'e 2 nci ek) (Da
ğıtma tarihleri : 8 . 3 .1971, 4 . 2 . 1972 ve 
27 . 1 2 . 1972) 

29. — Edirne ili Lalapaşa ilçesi Çönı-
lekpmar Köyü hane 1, cilt, 5, sayfa l 'de 
nüfusa kayıtlı Osmanoğlu, Nazmiye'den doğ
ma 22 . 1 . 1937 doğumlu Mehmet Yama ile 
aynı nüfusa kayıtlı Emin kızı, Fatma'dan doğ
ma 1928 doğumlu Zehra Yama'mn ölüm ceza
larına çarptırılmaları hakkında Başbakanlık 
tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu (3/43) 
(S. Sayısı : 346, 346'ya 1 nci ek, 346'ya 2 nci 
ek) (Dağıtma tarihleri : 15 . 6 .1971, 1 .2 .1972 
ve 27 . 12 . 1972) 

30. — Kastamonu iline bağlı Daday ilçesinin 
Uyukören Köyü hane 9, cilt 5 ve sayfa 391 nu
marasında nüfusa kayıtlı Mehmetoğlu, Necibe' 
den doğma 15 . 3 .1943 doğumlu Hüseyin Ören' 
in ölüm cezasına çarptırılması hakkında Baş
bakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu rapo
ru (3/48) (S. Sayısı : 347, 347'ye 1 nci ek ve 
347'ye 2 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 16 . 6 .1971, 
1 . 2 . 1972 ve 27 . 12 . 1972) 

31. — Boğazlıyan ilçesine bağlı Yeni Fakılı 
bucağı Yiğitler Köyünün 15 hanesinde nüfusa 
kayıtlı Döndü Şahin'den doğma Mehmet Ali-
oğlu 2 . 1 . 1950 doğumlu Sırcalı Köyünde otu
rur Hüseyin Şahin'in ölüm cezasına çarptırı
lması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet 
Komisyonu raporu (3/290) (S. Sayısı : 348, 
348'e 1 nci ek ve 348'e 2 nci ek) (Dağıtma ta
rihleri : 16 . 6 .1971, 1.2.1972 ve 27 .12 .1972) 

32. — Artvin ilinin Şavşat ilçesinin merkeze 
bağlı Kireçli Köyünün 52 nci hane, 8 nci cilt ve 
146 sayfasında kayıtlı Mehmetoğlu, Güneş'ten 

doğma 4 . 2 . 1944 doğumlu Alim Gümüş'ün 
ölüm cezasına çarptırılmasına dair Başbakan
lık tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu (3/53) 
(•S. Sayısı : 349, 349'a 1 nci ek ve 349'a 2 nci 
ek) (Dağıtma tarihleri 15 . 6 . 1971, 1 .2 .1972 
ve 27 . 12 . 1972) 

33. —Kastamonu iline bağlı Devrekani ilçe
sinin Contay Köyü, hane 4, cilt 23, sayfa 11'de 
nüfusa kayıtlı Hüseyinoğlu Fikriye'den doğma 
4 . 3 . 1944 doğumlu Süleyman Çeldk'in ölüm 
cezasına çarptırılması hakkında Başbakanlık 
tez'keresi ve Adalet Komisyonu raporu (3/489) 
(S. Sayısı : 350, 350'ye 1 nci ek ve 350'ye 2 nci ek) 
(Dağıtma tarihleri ' : 15 . 6 .1971, 1 .2.1972 ve 
27 . 12 . 1972) 

34. — Zile ilçesinin İğdir nahiyesi Büyük 
Aköz köyü hane 20, cilt 35, sayfa 73'te kayıt
lı Alioğlu, Hanım'dan doğma 1935 doğumlu 
Abidin Demirbağ'm ölüm cezasına çarptırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Ko
misyonu raporu (3/417) (S. Sayısı : 351, 351'e 
1 nci ek ve 351'e 2 nci ek) (Dağıtma tarihleri i 
15 . 6 . 1971, 1 . 2 . 1972 ve 27 . 12 . 1972) 

35. — İstanbul ilinin Sarıyer ilçesi Büyük-
dere, Dedekorkut sokak, hane 313, cilt 37 ve 
sayfa 111'de nüfusa kayıtlı Saffetoğlu Havva'
dan doğma 8 . 6 . 1943 doğumlu Selâmi Ko-
dal'ın, ölüm cezasına çarptırılması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu 
raporu (3/49) (S. Sayısı : 352, 352'ye 1 nci ek 
ve 352'ye 2 nci ek) (Dağıtma tarihleri ; 
15 . 6 .1971, 1 .2 .1972 ve 27 .12 .1972) 

36. — Bartın ilçesinin Esenyurt köyü ha
ne 47, Cilt 20, Sayfa 73 numarasında, nüfus si
ciline kayıtlı Mustafaoğlu, Hatice'den doğma 
1949 doğumlu Ahmet Güneş'in ölüm cezasına 
çarptırılmasına dair Başbakanlık tezkeresi ve 
Adalet Komisyonu raporu (3/640) (S. Sayısı : 
510 ve 5J0'a 1 nei ek) (Dağıtma tarihleri : 
2 . 8 . 1972 ve 27 . 12 . 1972) 

37. — Artvin ili Borçka ilçesi Güneş en kö
yünün Selimiye Mahallesinin Hane 1, Cilt 13 ve 
sayfa 92 numarasında nüfus siciline kayıtlı 
Eyüpoğlu Şadiye'den doğma 23 . 6 . 1948 doğum
lu Âdil Kalfa'nm ölüm cezasına çarptırılmasına 
dair Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyo
nu raporu (3/5S4) (S. Sayısı : 511 ve 511'e 1 nei 
ek) (Dağıtma tarihleri : 8.3.1972 ve 27.12.1972) 



38. — Çorum Milletvekili Cahit Angı'nm, 
Ateşli Silâhlar ve Bıçaklar hakkındaki 6136 sa
yılı Kanunun 4 ncü maddesinin değişikliği ile 
ilgili kanun teklifi ve İçişleri ve Adalet komis
yonları raporları (2/440) (S. Sayısı :689 ve 
689'a 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 29.5.1972 
ve 27 . 12 . 1972) 

39. —• 6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler 
hakkındaki Kanunun bâzı maddelerinin değişti
rilmesine ve bu kanuna bâzı fıkralarla bir mad
de eklenmesine'dair kanun tasarısı ve Sağlık ve 
Sosyal Yardım ve Adalet komisyonları rapor
ları (1/245) (S. Sayısı : 778) (Dağıtma tarihi : 
2 7 . 1 2 . 1 9 7 2 ) 

40. —• 6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler 
hakkındaki Kanunun bâzı maddelerinin değişti
rilmesi hakkında kanun tasarısı ve Sağlık ve 
Sosyal Yardım ve Adalet komisyonları raporla
rı (1/541) (S. Sayısı : 779) (Dağıtma tarihi : 
27 . 12 . 1972) 

41. _ 16 . 6 . 1927 tarih ve 1076 sayılı ih
tiyat Zabitleri ve İhtiyat Askerî Memurları Kanu
nunun 27 . 7 . 1970 tarih ve .1316 sayılı Kananla 
değişik 23 ncü maddesine bir (d) fıkrası eklenmesi 
hakkında kanun tasarısı ve Millî Savunma Komis
yonu raporu (1/720) (S. Sayısı : 784) (Dağıtma 
tarihi : 24 . 1 . 1973) 

X 42. — Belediye Cezaları kanunu tasarısı ve 
İçişleri, Adalet ve Plân komisyonlarından 5'er 
üyeden kurulu 100 No. lu Geçici Komisyon ra
poru (1/665) (S. Sayısı : 793) (Dağıtma tari
hi : 2 . 2 . 1973) 

43. — Sözleşmeli subay kanunu tasarısı ve 
İçişleri, Millî Savunma ve Plân komisyonların
dan 5'er üye seçilerek kurulan 15 kişilik 97 No. 
lu Geçici Komisyon raporu (1/753) (S. Sayısı : 
804) (Dağıtma tarihi : 13 . 2 . 1973) 

44. — 'Farukoğlu 1950 doğumlu Mete Yat
maz'in affı hakkında kanun tasarısı ve Adalet 
Komisyonu raporu (1/704) (S. Sayısı : 839) 
(Dağıtma tarihi : 13 . 2 . 1973) 

45. —. Ali Suphioğlu 1939 doğumlu İzmir 
Oedid Mahallesi nüfusunda kayıtlı Mustafa 
Kapancıoğlu'nun 2 yıl 6 ay hapis ve 83 lira 30 
kuruş ağır para cezasının özel affına dair ka
nun tasarısı ve Adalet Komisyonu raporu 
(1/677) (S. Sayısı : 838) (Dağıtma tarihi : 
14 . 2 . 1973) 
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1 46. — İzmir Milletvekili Şükrü Akkan ve 223 
arkadaşının, Anayasanın 68 noi maddesinin de
ğiştirilmesine ve referandumla kabul edilen ge
çici 11 nci maddesinin kaldırılmasına dair ka
nun teklifi ve Anayasa Komisyonu raporu 
(2/371) (S. Sayısı : 235'e 1 nci ek) (Dağıtma 
tarihi : 15 . 2 . 1973) 

47. —• İsparta Milletvekili Süleyman Demirel 
ve 218 arkadaşının, Anayasanın 68 nci' madde
sinin değiştirilmesine ve referandumla kabul 
edilen geçici 11 nci maddesinin kaldırılmasına 
dair kanun teklifi (2/477)- (S. Sayısı : 845) 
(Dağıtma tarihi : 15 . 2 . 1973) 

X 48. — Türkiye İnşaat ve Tesisat Müteah
hitleri Odaları Birliği kanunu tasarısı ve İmar 
ve İskân, Adalet, Sanayi ve Ticaret ve Bayın
dırlık komisyonlarından seçilen 6 şar üyeden 
kurulu 63 numaralı Geçici Komisyon raporu 
(1/270) (S. Sayısı : 848) (Dağıtma tarihi : 
23 . 2 . .1973) 

49. — Ankara Milletvekili Suna Tııral ile 
Sinop Milletvekili Hilmi Işgüzar'ın, 1111 sayılı 
Askerlik Mükellefiyeti Kanununun 5 nci mad
desine bir fıkra eklenmesine dair kanun teklifi 
ve Millî Savunma Komisyonu raporu (2/749) 
(S. Sayısı : 849) (Dağıtma tarihi : 23.2,1973) 

X 50. —• Genel Sağlık Sigortası ve Genel 
Sağlık Sigortası Kurumu Kuruluş ve Görevleri 
hakkında kanun tasarıları, İstanbul Milletvekili 
Heşit Ülker ve 47 arkadaşının, Halk Hastalık 
Sigortası ve C. Senatosu Sinop Üyesi Nazım İne-
beyli ve Sinop Milletvekili Hilmi Biçcr'in, Ge
nel Sağlık Sigortası kuruluş ve görevleri hak
kında kanun teklifleri ile Sanayi ve Teknoloji 
Maliye, Çalışma, Ticaret, Sağlık ve Sosyal Yar
dım ve Plân komisyonlarından 4'cr üye saçilc-
rek kurulan 88 No. lu Geçici Komisyon raporu 
(1/700, 1/719, 2/362, 2/705) (S. Sayısı : 851) 
(Dağıtma tarihi : 10 . 3 . 1973) ' 

X 51. — 16.8.1961 tarihli 351 sayılı Yüksek 
Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Kanununun 
bâzı maddelerinin değiştirilmesine veya kaldı
rılmasına dair kanun tasarısı ve Maliye, Gençlik 
ve Spor ve Plân komisyonlarından 5'er üye seçi
lerek kurulan 94 No. lu Geçici Komisyon raporu 
(1/731) (S. Sayısı : 852) (Dağıtma tarihi : 
9 . 3 . 1973) 

X 52. —• 4 Haziran 1954 tarihli «Turizm Lehi
ne Gümrük Kolaylıkları Sözleşmesi» ve eski 
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«Turistik Propaganda Malzemesi ve belgeleri I 
hakkındaki protokol» ile «Özel karayolu araç
larının geçici ithaline dair Gümrük Sözleş- | 
mesi» ne katılmamızın uygun bulunduğu hak
kında kanun tasarısı ve Turizm ve Tanıtma, 
Gümrük ve Tekel, Maliye, Dışişleri ve Plân ko
misyonları raporları (1/148) (S. Sayısı : 840) 
(Dağıtma tarihi : 17 . 3 . 1973) 

53. — C. Senatosu İstanbul Üyesi Rıfat Öz-
türkçine ve C. Senatosu Malatya Üyesi Hamdi 
Özer'in, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kurumu 
Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi, 
bâzı ek maddeler ilâve edilmesi ve bâzı geçici I 
maddeler eklenmesi ve 506 sayılı Sosyal Sigor
talar Kanununun 23, 68, 71 ve 106 ncı madde
lerinin değiştirilmesi hakkında kanun teklifleri I 
ile Çalışma ve plân komisyonlarından seçilen 
8'er üyeden kurulu 41 No. lu Geçici Komisyon 
raporu (2/551, 2/680) (S. Sayısı : 855) (Da
ğıtma tarihi : 16 . 3 . 1973) 

54. — İzmir Milletvekili Şükrü Akkan'm, Meh-
metoğlu 1942 doğumlu, Mahmut Günaydın hak
kında özel Af kanunu teklifi ve Adalet Komis
yonu raporu (2/733) (S. Sayısı : 858) (Dağıtma 
tarihi : 27 . 3 . 1973) 

55. — Reşatoğlu, 1950 doğumlu, Ercan Yol
daş hakkında özel Af kanunu tasarısı ve Adalet 
Komisyonu raporu (1/672) (S. Sayısı : 859) 
(Dağıtma tarihi : 27 . 3 . 1973) 

56. — Alioğlu 1946 doğumlu, Yusuf Ateş 
hakkında özel Af kanunu tasarısı ve Adalet 
Komisyonu raporu. (1/671) (S. Sayısı : 860) 
(Dağıtma tarihi : 28 . 3 . 1973) 

57. — Millî Emniyet Hizmetleri Teşkilâtında 
yararlı hizmetleri geçen İsrafil Kayabaşı'na va- j 
tanî hizmet tertibinden aylık bağlanması hakkın
da kanun tasarısı ve Maliye ve Plân komisyon
ları raporları (1/536) (S. Sayısı : 861) (Dağıt
ma tarihi : 29 . 3 . 1973) 

58. — 53 sayılı Devlet İstatistik Enstitüsünün 
kuruluş ve görevleri haıkkındakii Kanuna bir ek 

madde eklenmesine dair kanun tasarısı ve Plân 
Komisyonu raporu (1/797) (S. Sayısı : 863) (Da
ğıtma tarihi :29 . 3 . 1973) 

59. — Muratoğlu Mehmet Kaçmaz'a vatanî 
hizmet tertibinden aylık 'bağlanması hakkında 
kanun tasarısı ve Maliye ve Plân komisyonları 
raporları (1/432) (S. Sayısı : 864) (Dağıtma 
tarihi : 30 . 3 . 1973) 

X 60. — Türkiye Cumhuriyet Hükümeti ile Ho-
landa Krallık Hükümeti arasında Hava Ulaş
tırması Anlaşmasının onaylanmasının uygun 
bulunduğu hakkında kanun tasarısı ve Ulaş
tırma, Dışişleri ve Plân komisyonları raporları 
(1/678) (S. Sayısı : 865) (Dağıtma tarihi : 
30 . 3 . 1973) 

61. — Yabancı memleketlerde Türk asıllı ve 
yalbancı uyruklu öğretmenleıre sosyal yardım 
yapılması hakkındaki 168 sayılı kanunun 5 nci 
maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun tasa
rısı ve Millî Eğitim, Dışişleri ve Plân komis
yonları .raporları (1/608). (S. Sayısı : 866) 
(Dağıtma tarihi : 31 . 3 . 1973) 

X 62. — Asgarî Ücret Tespit Usulleri İhdası 
hakkında 26 sayılı Milletlerarası Çalışma Söz
leşmesinin onaylanmasının uygun bulunduğuna 
dair kanun tasarısı ve Çalışma, Dışişleri ve 
Plân komisyonları raporları (1/696) (S. Sayısı: 
867) (Dağıtma tarihi : 31 . 3 . 1973) 

63. — 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanununun 
bâzı maddelerinin değiştirilmesine dair kanun 
tasarısı ve C. Senatosu Malatya Üyesi Hamdi 
özer'in, 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanununun 26 
ncı maddesine bir fıkra eklenmesine dair kanun 
teklifi ve Anayasa, Adalet, İçişleri, Millî Savun
ma ve Plân komisyonlarından seçilen 3 er üye
den kurulu 105 numaralı Geçici komisyon ra
poru (1/782, 2/832) (S. Sayısı : 856, 856 ya 1 
nci ek ve 856 ya 2 nci ek) (Dağıtma tarihle
ri : 22 . 3 . 1973, 30 . 3 . 1973 ve 6 . 4 . 1973) 

* • 

(Millet Meclisi 92 nci Birleşim) 
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Toplantı . 4 MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : 856 ya 2 nci ek 

1402 sayılı Sıkıyönetim Kanununun bâzı maddelerinin değiştiril
mesine dair kanun tasarısı ve C. Senatosu Malatya Üyesi Hamdi 
Özer'in, 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanununun 26 nci maddesine 
bir fıkra eklenmesine dair kanun teklifi ve Anayasa, Adalet, 
İçişleri, Millî Savunma ve Plân komisyonlarından seçilen 3'er 

üyeden kurulu 105 numaralı Geçici Komisyon raporu 
(1/782, 2 /832) 

T. C. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi Başkanlığı 4 . 4 . 1973 

Sayı : 71-1584/3322 

MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

ilgi : 13 . 2 .1973 tarihli ve 71-1584/1304 (saplı yazımıza elstir. 
İlgide tarih ve sayısı kayıtlı yazımızda Başkanlığınıza sunulan «1402 sayılı ıSıkııyöneıtiim Ka

nununun /bâzı imaJdd'elerdnin değiştior/illınesine dair kanun talsiamsı» nın genel gerekçesi ilişik ola
rak sunulmuştur. 

Gereğinim yapıİmasmı fsaygiyle arz ederimi. 
Ferid Melen 
Bajşjbalkan 

13 Mayış 1971 gün ve 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanununun foâzı (maddelerinin değiştirilmesi hakkın
daki kanun tasarısı 

GENEL GEREKÇESİ 

1402 sayılı Sıkıyönetim Kanununun 15 ve 23 ncü maddelerinin Anayasa Mahkemesinin, 14 
Ekim 1972 ,gün ve 1436 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan, 15/16 Şubat 1972 tarih ve 971/31 esas 
ve 972/5 sayılı kapariyle iptal olunması, iptal kadarını 15 nci madde için neşir tarihinden 6 ay 
sanra 23 ncü madde için neşir tarihinden itibaren yürürlüğe girmiş olması muvacehesinde, iptal 
sebep ve gerekçeleri de dikkate alınarak önce bu 2 madde hakkında yeniden tedvine gidilmesi zo
runlu olmuştur. 

Saniyen 2 yıla yaklaşan uygulamada Sıkıyönetim, Kanununun aksayan ve ihtiyaçlara tam ce
vap vermeyen bâzı maddelerinin de yeniden revizyona tabi tutulması tedvin çalışmalarında göz-
önüne (alınması, belirtilen ihtiyaçlar paralelinde düzeltmelere gidilmesi öngörülmüştür. 

Böylece uygulamada yetersiz kaldığı görülen maddelerle, iptal olunan maddeler yerine ikâme 
olunacak kanun maddelerinin ahenkli bir şekilde işlemesi mümkün kılınmak istenilmiştir. 

Yeniden düzenlenen veya metinlerinde tashihler yapılan maddeler şunlardır : 2, 3, 4, 5, 7, 8, 
12, 13, 14, 15, 18, 20, 21, 23 ve 26 nci maddeler. 
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Uygulamada beliren ve belirtilen aksaklıklar ile bu aksaklıklardan doğan değiştirme zorunlu-

ğu 'maddeler gerekçelerinde etraflı surette açıklanımıakla beraber, anaıhatlarıyle burada da belirtil
mesi uygun olacaktır, 'özetle : 

Sıkıyönetim komutanlarının kanunun 9 ncu maddesine ıgöre tefrik edilerek emirlerine verilen 
askerî badiklerim, muayyen bir olayda yeterli 'olamayacağı düşünülerek va'zolunan takviye kuvvet 
istemeleri hali yeni gelen takviye kuvvetlerinin !bahis konusu muayyen olayın ifade ettiği ihti
yaçlarla sınırlı olarak geçici 'bir süre için kalmaları, daha açık ve iltibasa mahal vermeyecek şe
kilde düzenlenmiştir. 

Sıkıyönetim komutanlarının faaliyette bulundukları bölgedeki Devlet kurum ve organlariyle 
daha organik bağlar kurabilmesi ve genellikle ımJüflkî ve idarî bir görev olan .Sıkıyönetim hizmet
lerinin asker - sivil karması imkânlarla yürütülebilmesini temin zımmında kanuna açıklık kazan
dırılmak istenmiştir. Keza 3 ncü maddemin (h)fıkrasındaki görevleri ve zarurî ihtiyaç maddele
riyle ilgili ticarî ve sınaî müesseseleri kontrol edebilmek üzere, Sıkıyönetim Komutanının emrinde 
olmayan belediye zabıtasının, yine devamlı olarak Sıkıyönetim komutanlıkları emrinde olmama
sı prensibi muhafaza edilmekle beraber, hizmet tevcih edebilme olanağı ihdas edilmiştir. 

Aynı paraleilde olmak üzere kır bekçileri ile gümrük muhafaza' teşkilâtına da, devamlı emre 
alınmamakla beraber, hizmet tevcih edebilme olanağı sağlanmış ve kolluk kuvvetleri kapsamı dı
şında kalan zabıta teşkilâtı hizmeltlerim yürütülebilmesi bakımından Sıkıyönetim Komutanının hiz
met emilirlerini ifa ile yükümlü tutulmuştur. 

Kanunla Sıkıyönetim komutanlıklarına verilen görevler ve bu görevlerin ifası için tanınan 
yetkilerin yazılış şekli, mânalarıyle hudutlu olacak şekle sdkuknuş, görevin ne olduğu açıkça be
lirtilmiş, yetkiler, gerektiğinde kullanılmak üzere, düzenlenmiştir. 

iSııkıyöneJtim bölgesi içindeki zarurî ihtiyaç maddeleri ile ilgili ticarî ve sınaî müesseseleri 
komıtrol yetkisini kuvvetlendirmek ve önleyici olmak amıacıyle, gerektiğinde müesesseriin kapatıl
ması veya kusurlu görülenleri bölge dışına çıkarma yetkilerinin de tanınması uygun görülmüştür. 

Sıkıyönetim, görevlerinin silâh kullanma zorunda kalmaları halimde, 1402 sayılı Sıkıyönetim 
Kanunu çıktıktan sonra kanunlaşan 1481 sayılı Asayişe Müessir bâzı fiillerin önlenmesi hakkın
daki Kamun ile, Türk Silâhlı Kuvvetleri îç Hizmet Kanununun 87 nci maddesinin bahşettiği im
kânlar, bu kanuna da alınmıştır. 

Sıkıyönetim Komutanları ve yardımcılarının, geçmiş uygulanma gözönüme alınarak, ayrı ayrı 
bölgelerde faaliyet göstermeleri halinde, yardımcı komutanlara «talî bölge komutanı» gibi sıfat
lar vermenin, bu bölgelerde yürütülecek hizmeti daha başımdan memfi yönde etkileyebileceği ve 
o bölgedeki işlerin esasen İkinci dereeede olduğunun peşinen kabul ve ilânı anlamına gelebileceği 
gözetilerek, yardımcı komutanlanm yetkilerinin askerî ve diğer gereklerle yeni baştan düzenlen
mesi düşünülmüştür. 

Ayrıca yine bu konuda, zaman zaman her çevrede Sıkıyönetim komutanlıklarımın farklı olarak 
tezahür eden uygulamalarımdan dolayı duyulan şikâyet konularımı bir dereceye kadar azaltabil
mek, Sıkıyönetim komutanları arasında işbölümü ve işbirliği ile koordinasyonu sağlamak üzere 
yeni hükümler konmuştur. 

Sıkıyömetlilmi doğuram sebeplerim milletin ve idare mekanizmasının elbirliği ile çalışması sonu
cu ortadan kaldırılabileceği gözönüme alınarak, önceden daktilo, steno, diğer sivil memurlar kad
rolarının hazırlanması, sıkıyönetim ilânı ile beraber <bu kadrolara süratle 'atamalar yapılarak, işlere bir 
an önce ve karına bir ekiple başlanabilmesi olanağını sağlayacak hükümler getdrilıniştir. 

Sıkıyönetim Komutanının emrine girmiş olan personele, kendi kanunlarında yazılı idarî ve inzabatî 
cezaları verebilme 'olanağı sağlanmıştır. 

Anayasa Mahkemesi 15 nci maddede yazılı suçlar ve bunların vasıflarına ilişkin inceleme yapma
mış, bu itibarla burada yazılı suç maddelerine 'dokunmamış idi. Bununla beraber 15 nci maddemin 
yeniden düzenlenmesi sırasında, Sıünyönetim. Komutanının artık yargı yerini saptama yetkisi kalmadı 
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ğmdan, sıkıyönetim askerî mahkemesine gelecek iflerin elemeye tabi tutulamayacağı gözetilerek, görev 
fonksiyonuna sıkıyönetim ilânına ilişkin saiklerlc ilenmiş olması şartı konmuş ve bu şartın tahak
kuku halinde, sıkıyönetim askerî mahkemelerinin görevli (olması esası öngörülmüştür. Bu arada genel 
güvenlik ve kamu düzenine ilişkin sıkıyönetim faaliyetlerine taallûk eden suçların da sıkıyönetim as
kerî mahkemelerinde bakılması olanağı sağlanmıştır. 

Yüksek mahkemeler mensupları hakkındaki teminat hükümleri iptal kararı gerekçesi muvacehesinde 
yeniden düzenlenmiştir. 

Sıkıyönetim Kanununun kabulünden sonra kanunlaşan sair kanunların hükümleri, yeniden düzen
lenen bâzı maddelerde gerekli terminoloji değişikl'klerine Sebebolmuşltur. 

Anayasa Mahkemesinin iptal kararma paralel olarak, sıkıyönetimin sona ermesiyle sıkıyönetim as
kerî (mahkemeleri ve askerî savcılarının yetkilerinin sona ereceği hükmü kanuna 'konmuş, bitirilememiş 
dava ve soruşturma dosyalarının en yakın bölgedeki sıkıyönetim komutanlığı askerî mahkemesine, sıkı
yönetimin (bütün 'bölgelerde kalkması halinde; güvenlik mahkemeleri kuruluncaya kadar, bitirileme
miş davaların, iş hacmi adliye mahkemeleri kadar kabarık olmayan askerî mahkemelerde sonuçlandı
rılması öngörülmüştür. 

Son olarak, sıkıyönetim hizmetlerinin yürütülebilmesi peyderpey sağlanan ödeneklerle değil, bir be
lirli ödenek ile sağlanması için Başbakanlık bütçesine yeterli ödeneğin konması olanağı ihdas edilmiştir. 

105 No. lu Geçici Komisyon raporu 

Millet Meclisi 
105 No.lu Geçici Komisyonu 5 . 4 . 1973 

Esas No. : 1/782 
Karar No. : 3 

Yüksek Başkanlığa 
«1402 sayılı Sıkıyönetim Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesine dair kanun tasarısı ve 

Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi Hamda Özber'in 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanununun 26 ncı 
maddesine bir fıkra eklenmesine dair kanun teklifi», Millet Meclisi Genel Kurulunun 3 . 4 . 1973 
tarih ve 88 nci Birleşiminde görüşülmekte iken genel gerekçenin basılarak üyelere dağıtılmadığı 
ileri sürülmüş ve İçtüzüğün 66 ncı maddesi gereğince noksanlığın ikmali için tasarı Komisyonu
muzca geri alınmıştı. 

4 . 4 . 1973 günü toplanan Komisyonumuz, Başbakanlığın 4 . 4 . 1973 tarih, 71-1584/3322 sayılı 
yazısına ekli olarak gönderilen adı geçen kanun tasarısına ait genel gerekçenin ve Anayasa Komis
yonunca verilen mütalâanın ışığı altında maddeleri tekrar incelemiş, buna göre evvelce tanzim 
olunan ve Genel Kurula sunulan metinde herhangi bir değişikliğin yapılmasına lüzum ve mahal 
görülmemiştir. Ancak, Anayasa Komisyonunca tanzim olunan ve evvelce sıra sayısı 856'ya 1 nci 
ek olarak basılıp dağıtılan mütalâada serd olunan 1402 sayılı Sıkıyönetim kanun tasarısının 3 ncü 
maddesinin (h) fıkrasında, aynı kanunun 5 nci maddesinin son cümlesinde ve 15 nci maddesinin 
birinci fıkrasında yapılması öngörülen değişiklikler Komisyonumuzca uygun görülerek madde me
tinlerinin bu şekilde müzakereye konulmasına karar verilmiştir. 

Gereği yapılmak üzere işbu rapor Yüksek Başkanlığa saygıyle sunulur. 
105 No.lu Geçici 

Komisyon Başkanı Sözcü 
Eskişehir Ordu Giresun 
/. Atığı K. Şcnsoy II. İpek 

Kahraman Maraş Malatya Niğde 
Z. Kürşad • A. Karaaslan N. Çerezci 

Ordu 
Muhalifim 
G. Ekinci 
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