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I. - GEÇEN TUT 

İstanbul Üyesi Fikret Gündoğan, seçmen I 
kütüklerinin düzenlenmesi; I 

Ankara Üyesi Yiğit Köker, taksi plâkaları
nın serbest bırakılması; I 

Es'kişehir Üyesi Ömer Ucuzai, Mehter kuru
luşlarının tahdidi; I 

İstanbul Üyesi Rifat Öztürkçine, Maliye, 
İçişleri, Gümrük ve Tekel baikanlıMarının Ana
yasa Mahkemesinan bir kararma muhalefet et-
ıiıueleıri; I 

Tabiî Üye Suphi Karaman, fiyat artışları ve I 
hayat pahalılığı; 

Balıkesir Üyesi Nejat Sarlicalı, esnaf ve 
sanatkârların 1973 yılı vergileri; 

Kars üyesi Y. Ziya Ayrım, iki yıldan beri I 
durdurulan hayvan ihracının hayvancılıkla ge
çinen bölgelere getirdiği sıkıntılar; I 

İstanbul Üyesi Şevket Akyürek, çimento ih
racatındaki yolsuzluk ve döviz kaybı; I 

Bolu Üyesi Alâeddin Yılmaztürk de, Vakıf 
'gayrimen!kuH,ermi'n iyi idare edilmemesi konu
larında gündem dışı birer demeçte bulundular. 

Vazife ile yurt dışına giden İçişleri Bakanı 
Mukadder Öztekin'e, Devlet Bakanı İlhan Öz- j 
trak'ın vekillik etmesinin uygun görülmüş ol
duğuma dair Cumhurhaşkanlığı tezkeresi Genel 
Kurulun bilgisine sunuldu. 

Anayasa ve Adalet Komisyonu Başkanlığı
nın, Yargıtay Kanunu tasarısının havale edil
miş olduğu komisyonlardan alınacak beşer üye- J 

SORU 

Yazılı sorular I 

1. — Cumhuriyet Senatosu Denizli Üyesi 
Hüseyin Atmaca'nın, Denizli İli, Çal - Baklan, 
Çivril - IşıMı ve Acıpayam ovalarının sulanma
sına dair yazılı soru önergesi, Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanlığına gönderilmiştir. (7/123) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Denizli Üyesi 
Hüseyin Atmaca'nın, Personel Kanununun uy-
gulanniiasına dair yazılı soru önergesi, Başba
kanlığa gönderilmiştir. (7/124) I 

3. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi j 
Hamdi Özer'in, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanu- I 
nunun 31, 32 ve 33 neü maddelerinin tatbiki 

ftJTAKl ÖZETİ 

den kurulacak bir geçici komisyonda görüşül
mesine dair tezkeresi kabul olundu. 

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Biriliği 
Kanununda bâzı değişiklikler yapıllmasma dair 
kanun teklifinin maddeileri onayıknarak, tümü 
kabul olundu. 

Bayındırlık Bakanı Nurettin Okun, 55-39 
sayılı Karayolları Genel Müdürlüğü Kuruluş 
ve Görevleri hakkında kanunun bâzı maddeHe-
rinin değiştirilmesine, iki ek ve bir geçici mad
de eklenmesine ve bâzı .maddelerinin kaldırıl
masına dair kanun tasarısının havale ediilnıiş 
olduğu komisyonlardan alınacak üçer üyeden 
kurulacak bir geçici komisyonda görüşülmesine 
dair önergesi kabul olundu. 

1402 sayılı Sıkıyönetim Kanununun bâzı 
maddelerinin değiştiirilnıesine ve bir geçici mad
de eklenmesine dair kanun tasarısının öncelik 
ve ivedilikle görüşülmesi kabul olunarak, tümü 
üzerinde bir süre görüşüldü. 

15 . 5 . 1973 Şali günü saat 15,00'te topla
nılmak üzere Birleşime saat 21,20'de sön ve
rildi: 

Başkan Kâtip 
Başkanvekilî Kastaıniionu 

Mehmet Ünaldı Melımet Çamlıca 
Kâtip 
Sivas 

Hüseyin ÖztürJc 

J A R 

hususumda Hükümetin ne düşündüğüne dair, 
yazılı soru önergesi, Başbakanlığa gönderilmiş
tir. (7/125) 

4. — Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi 
Hüsnü Dikeçlagil'in, İncesu İlçesine her yıl za
rar veren sel baskınlarını önlemek için bir ba
raj yapımının düşünülüp düşünülmediğine dair 
yazıl! soru önergesi, Enerji ve Tabiî Kaynak
lar Bakanlığına gönderilmiştir. (7/126) 

5. — Cuımıhuriyet -Senatosu Kayseri Üyesi 
Hüsnü DikeçligiPin Türkiye'de besicilerin 
mağdur olmamaları için ne gibi tedbirler dü
şünüldüğüne dair yazılı soru önergesi, Ticaret 
Bakanlığına gönderilmiştir. (7/127) 
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II - GELEN KÂĞITLAR 

Raporlar 
1. — 6831 sayılı Orman Kanununun bâzı 

maddelerinin değiştirilmesine ve bu kanuna 2 o'k 
madde ile 'bir geçici madde eklenmesine da'ir ka
nun tasarısının Millet Meclisince kabul olunan 
metni ve Cumihuriyet Senatosu Anayasa ve Ada
let, Tarım ve Bütçe ve Plân komisyonlarından 5'er 
üye alınmak 'suretiyle kurulan geçici komisyon ra
poru (M. Meclisi 1/583; C. Senatosu 1/188) (S 
Sayısı : 258) (Dağıtma tariki : 12 . 5 . 1973) 

2. — 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 
bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna b'v 
geçici madde eklenmesi hakkında kanun teklif i -

B AŞK AN —• Güney Anadolu'da kuraklıktan 
zarar 'gören üreticilerin içinde bulunduğu güç du
rum ile ilgili ve bir de son günlerde bilhassa ilk-
öğretmen okullarında başlayan komando adı ve
rilen öğrencilerle, solcu öğrenciler arasındaki 
olayların nedenleri ve alınması gereken tedbir
ler konulu iki gündem dışı söz talebi var. 

Ancak, güüdemimizde başlamış, intaç edilme
miş işler de var. Bu itibarla, arkadaşlarımdan is
tirham edeyim, bu konudaki konuşmaları mütea
kip birleşimlere aktaralım, 'başlamış muamelemi
zi 'bitirelim. 

Riyaset takdir hakkını bu şekilde kullanıyor. 
Sayın arkadaşlarıma bu konularda 'Söz vermek 
istemiyorum. Takdir Genel Kurulundur. Muhte-

nin Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cum
huriyet Senatosu Sosyal İşler ve Bütçe ve Plân 
komisyonlarından 5'er üye alınmak suretiyle 
kurulan geçici komisyon raporu (Millet Meclisi 
2/551; C. Senatosu 2/50) (S. Sayısı : 259) (Da
ğıtma tarihi : 12 . 5.1973) 

3. —• Yargıtay kanunu tasarısının Millet Mec
lisince kaibul olunan metni ve Cumhuriyet Sena
tosu Anayasa ve Adalet ve Bütçe ve Plân ko
misyonlarından 5'er üye alınmak suretiyle kuru
lan geçici komisyon raporu (M. Meclisi : 1/615; 
C. Senatosu 1/199) (S Sayısı : 260) (Dağıtma 
tarihi : 14 .5 . 1973) 

rom arkadaşlarım mutlaka ısrar ediyorlarsa oyla
yacağım efendim. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Sayın Baş
kan, işin mahiyeti bakımından gündem dışı ko
nuşmalar zamanında ve anında olursa etkili olur. 
Bilhassa 7 - 8 tane öğretmen okulunda olay bir
den patlak verdi. Bu bakımdan, müsaade eder
seniz bugün konuşayım. 

BAŞKAN — Ben Riyasetin noktai nazarını 
arz ettim, takdir Genel Kurula ait. Mutlaka arzu 
ediyorsanız oylarım efendim. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Önemli bir 
şey varsa vazgeçeyim. 

BAŞKAN — Başlamış muamelemiz var, arka
daşlarımız gelip gidiyorlar; bir türlü Sıkıyönetim 

235 — 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Baskanvekili Macit Zeren 

KÂTİPLER — Bahriye Üçok. (Cumhurbaşkanınca S. Ü.), O. Nuri Canpolat (Konya) 

BAŞKAN —• 65 nci Birleşimi açıyorum. 

III - BAŞKANLIK DİVANININ G3HEL KURULA SUNUŞLARI 
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Kanununu intaç edemedik. Daha sunacağımız 
işler var. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Sadece iki 
(tane 'gündem dışı konuşma var efendim. 

BAŞKAN — Direniyor musunuz efendim? İs
terseniz oylayayım?.. Takdir Genel Kurulun. Ben 
görüşümü arz ettim. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Peki Sayın 
Başkan, Perşem'be (günü konuşulacaksa vazgeçe

yim. 
BAŞKAN — İş durumuna bağlı olarak efen

dim. 
HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — O zaman de

netim konusu gündem dışı çalışmıyor efendim. 
BAŞKAN — Direniyor musunuz efendim?.. 
HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Sayın Baş

kan, siz böyle söyledikten sonra. Genel Kurul 
çoğunlukla size uyacaktır. 

BAŞKAN — Efendim "ben size söz vermiyo
rum; sözün kısası "bu. 'Saym Öztürk, uygun gör
medim, bu (günün işi itibariyle. Bir de gerekçe 
sundum. Direniyorsanız oylayalım, bak sizin? 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Perşembe 
gününe kalırsa oldu. 

BAŞKAN — Perşembe günü için düşünürüz. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — O kafada 
olanlara Perşembe günü 'başka şeyler düşünürüz.. 

1. — Vazife ile yurt dışına giden Dışişleri Ba
kanı Halûk Bay idken'e, Başbakan Namı Talû'nun 
vekillik etmesinin uygun görülmüş olduğuna dair 
Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/312) 

BAŞKAN — Sunuşlar var efendim arz ediyo
rum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Vazife ile yurt dışına giden Dıişişleri Bakanı 
Halûk Bay ülken'in dönüşüne kadar; Dışişleri Ba
kanlığına Baş/bakan Naim Talû'nun vekillik ötme
sinin, uygun görülmüş olduğunu arz ederim. 

Fahri S. Korutürk 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN —• Genel Kurulun (bilgilerine sunul
du efendim. 

2. — Komisyonlarda açık bulunan üyeliklere 
seçim. 

BAŞKAN — Bir (tezkere var, okutuyorum : 

- Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
9 . 5 . 1973 tarih, ve 1413 sayılı yazıya : 
Cumhuriyet Senatosu Konya Üyesi Mehmet 

Varışlı'nm Malî ve İktisadî işler Komisyonu 
üyeliğinden istifasıyle boşalan bu yere Sinop 
üyesi Nâzını İnebeyli aday gösterilmiştir. 

(Saygılarımla arz ederim. 
Cumhuriyet Senatosu Adalet Partisi 

Grup Başkam 
Dr. Fethi Tevetoğlu 

BAŞKAN — Efendim oylarınıza sunuyo
rum, Kabul edenler.. Etmeyenler.. Kabul edil
miştir. 

3 — Adalet Partisi ve Cumhuriyetçi Güven 
Partisi grupları yetkililerinin, Genel Kurulun 
Salı ve Çarşamba günleri toplanmasına dair 
önergesi (1/123) 

BAŞKAN — Bir sunuş daha var, okutuyo
rum. 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 
Önümüzdeki haftalarda Millet Meclisinden 

Senatomuza intikal edecek uzun reform kanun
larının görüşülmesinde kesif bir çalışma yapı
labilmek ve seçim bölgesine giden üyelerin me
sai günlerinde tam mevcutla çalışmalarını sağ
layabilmek düşüncesiyle normal çalışma gün
lerimizin Salı ve Çarşamba günleri yapılmasını 
saygı ile arz ve teklif ederiz. 

Cumlhuriyet Senatosu A. P. Grup Başkanı 
Fethi Tevetoğlu 

Cumhuriyet Senatosu C. G. P. Grup 
Başkanvekili 

Sami Turan 

BAŞKAN — Sunuşlar arasında Genel Kuru
lun ealışmalarıyle ilgili bir önergeyi vaktiyle 
okutmuş ve oylamıştık. Bilâhara her nasılsa oy
lanmadığı hususu ileri sürülmüştü. 

Benzeri bir yanılmaya mahal vermemek için 
arkadaşlarımın dikkatine tekrar sunuyorum. 
Mutaden Salı ve Perşembe günü yapmakta ol
duğumuz toplantıyı, bu defa Salı, Çarşamıba; 
yani üst üste iki gün yapmayı teklif ediyorlar. 

Lehinde ve aleyhinde söz söyleyecek var mı 
efendim?.. Yok. 

Oylarınıza sunuyorum. Kaibul edenler.. Et
meyenler.. Ka!bul edilmiştir efendim.. 

236 — 
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4 — Avrupa Konseyi İstişarî 3Ieclisi 25 nci 
Dönem Toplantısına katılacak T. B. 31. M. He
yetine üye seçimi. 

BAŞKAN — ©ir önerge var okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Yüce Başkanlığına 
Avrupa Konseyi İstişarî Meclisindeki Türk 

Parlâmento Heyetine bir bağımsız Cumhuriyet 
Senatosu üyesinin seçilmesine dair yüksek ma
kamlarının yazısını aldım. 

İçtüzüğümüz bu yeni Genel Kurulca se
çileceğini amir olduğundan, özel kanur*Iaki ni
telikleri haiz olduğumu ve ben seçim için aday-
lığımr koyduğumu saygıyla arz ederim. 

Elâzığ 
Prof. Dr. Celâl Ertuğ 

'BAŞKAN — Avrupa Konseyi İstişarî Mec
lisindeki Türk Parlâmento Heyetine bir bağım
sız Cumhuriyet Senatosu üyesi seçeceğiz. Bu 
maksatla, Genel Kurulumuzda bulunan sayın 
üyelerden Selâhattin Cizrelioğlu'na, Azmi Er
doğan'a, Hikmet İşmen'e, Ekrem Acuner'e, Zi
ya Termen'e, Bekir Sıtkı Baykal'a, İsmet İnö
nü'ye, Mehmet Özgüneş'e, Cevdet Sunay'a, Ara
lan Bora'ya ve Celâl Ertuğ'a duyuru yazılı ola
rak yapıldı. 

Ancak, talep sadece 'Sayın Ertuğ'dan biraz 
evvel okunduğu üzere alındı. Başka aday bu
lunmadığı kanısındayım. 

Başka aday var mı efendim ?. Yok. 

HAYDAR TUNOKANAT (Tabiî Üye) — 
Sayın Başkan, arzettiğiniz 'husus anlaşılmadı 
efendim. 

BAŞKAN — Şimdi, Avrupa Konseyi İstişarî 
meclisindeki Türk Parlâmento heyetine ara
mızdaki bağımsız arkadaşlardan birisini seçe
ceğiz. Bu maksatla bağımsız üyelere yazılı du
yuru yapıldığını arzettim. Ancak, bir sayın üye; 
yani Sayın Celâl Ertuğ talip olduğunu bildir
diler, o yazıyı da akuttum. Şayet, bir mesele 
yoksa, bağlamak için şunu diyecektim: Kürsü
ye oy sepeti koymak ve ad okumak suretiyle 
seçimi yapmak için zaman israfına mahal kal
madan, başka aday bulunmadığı için işarı oyla 
bu işi halledelim diye Genel Kurulun oyuna 
müracaat edecektim. 

HAYDAR TUNOKANAT (Tabiî Üye) — 
Söz istiyorum efendim. 

iBAŞKAN — Buyurunuz. 

HAYDAR TUNÇKANAT (Tabiî Üye) — 
Sayın arkadaşlarım, bu hususta birkaç söz söy
lemek istiyorum. 

Şimdi, bağımsız üyeler olarak sadece Baş
kan tarafından okunan isimler değil, aynı za
manda Cumhurbaşkanı Kontenjan Senatörle-
riyle Tabiî Senatörler de var. Bunların hepsine 
temsil- olarak düşen üye sayısı bir kişidir. Şim
diye kadar partilerin aday >olarak gösterdikle-
leri kimseler burada Heyeti Umumiyeye arze-
dilmek suretiyle kabul ediliyor ve adaylığı ke
sinleşmiş oluyor; fakat bağımsızlar için böyle 
bir konu yok. Burada bağımsızlar için ayrıca 
seçim yapılıyor. 

Bunun için şöyle bir husus var: Bağımsız
lar aralarında toplanamıyorlar. Kendilerine 
muntazam tebligat yapılmadığı için itirazlar 
vaki oluyor. Onun için Başkanlık Divanından 
istirham ediyorum; 'bağımsızlara bu duyuru ya
pıldıktan sonra bağımsızlar arasında bir top
lantı tertiplensin, bağımsızlar adaylarını seçsin
ler, Heyeti Umumiyeye arzedilsin, Heyeti Umu-
miyeden ona göre hareket edilsin. 

Bu şekilde hareket edilmezse, maalesef ye
terli bir şekilde temsil olmuyor. Bu nedenle 
ben Başkanlık Divanından istirham ediyorum, 
bunu oylamasınlar. Başkanlık Divanı bütün ba
ğımsızları 'bir araya getirecek bir toplantı günü 
tespit etsin. Bu toplantı gününde seçilen üye
ler Başkanlık Divanına bildirilsin, ondan sonra 
burada oylansın. 

Maruzatım bu kadardır. Arzeder, saygılar 
sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Tunçkanat'ın noktayı 
nazarını is'af etmeye imkân yoktur, şu bakım
dan: 

Gruplar kontenjanlarına bir üyelik düştüğü 
zaman kendi aralarında toplanıp karar verebi
liyorlar. Çünkü, grüblar bir tüzüğe bağlıdır. 
Aldıkları karar kendilerini bağlıyor, ama, ba
ğımsızlara gelince: Sayın Tunçıkanat arkadaşı
mın da beyan buyurdukları gibi, aralarında bir 
tüzük ve nizam birliği olmadığı için, toplanıp 
bir seçdnı yaparak bağlantı yapmaya ve aday 
göstermeye imkân yok. iSaym arkadaşımızın de
diği gibi olursa, ıbu, Genel Kurulun hakkını 
dar bir çevreye vermek demek olur. 

— 237 — 
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Bu itibarla, bağımsızlara düşecek üyelik 
haklarını G-enel Kurulda oylama suretiyle yapı
yoruz. 

Şu dakikaya kadar bir başka talep olmadı
ğı için, izin verirseniz zaman kazanmak bakı
mından bu meseleyi işarî oyla halledelim. 

'Bu hususun işarî oyla yapılması hususu

nu kabul edenler.. Kabul etmeyenler. 
edilmiştir. 

Kabul 

Sayın Celâl Ertuğ'un seçilmesi hususunu oy
larınıza sunuyorum. Kabul edenler.. Kabul et
meyenler.. Kabul edilmiştir. 

Gündemimize geçiyorum. 

IV — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanununun 
bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve bir geçici 
madde eklenmesine dair kanun tasarısının Mil
let Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuri
yet Senatosu Anayasa ve Adalet, İçişleri, Millî 
Savunma ve Bütçe ve Plân Komisyonlarından 

3'er üye alınmak suretiyle kurulan geçici komis
yon raporu (M. Meclisi : 1/782; C. Senatosu : 
1/191) (S. Sayısı : 256) (Dağıtma Tarihi : 
26 .4 . 1973) (1) 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet lütfen 
yerini alsın. 

Tasarının tümü üzerinde görüşmelere başla
mıştık ve C. G. P. Grubu adına Sayın Özden, 
C. H. P. Grubu adına Sayın Fikret Gün doğan 
konuşmuşlardı ve şahsı adına da Sayın Bilgen 
konuşuyordu. 

Sayın Bilgen, konuşmanıza devam edecek 
misiniz ? 

LÜTPİ BİLGEN (İçel) — Hayır efendim. 

O. ZEKİ GÜMÜŞOĞLU (İstanbul) — Sa
yın Başkan, Grup adına söz istiyorum. 

BAŞKAN — A. P. Grubu adına Sayın Gü-
müşoğlu, buyurunuz. 

A. P. GRUBU ADINA O. ZEKİ GÜMÜŞOĞ-
LU (İstanbul) — Sayın Başkan, Yüce Senato
nun değerli üyeleri; 

Geçen birleşimde gereksiz tartışmalara vesi
le olan Sıkıyönetim Kanununun bâzı maddele
rinin değiştirilmesi ve geçici bir maddenin ek
lenmesine dair kanun tasarısı üzerinde A. P. 
Grubu adına görüşlerimizi arz için yüksek hu
zurlarınızı işgal etmiş bulunuyorum. 

(1) — 256 S. Sayılı basmayazı 10 . 5 . 1973 
tarihli 64 ncü Birleşim tutanağının sonuna ek
lidir. 

Gerek Hükümetin tasarıyı sevk gerekçesin
de ve gerekse Yüksek Heyetinize niya.be t en va
zife gören Geçici Komisyonun raporunda işaret 
edildiği veçhile bu kanun tasarısı 1961 Anaya
sasının bir icabı olarak: tedvin edilen 1402 sayı
lı Kanunun tatbikatında görülen birtakım ak
saklıkların ve eksikliklerin izalesi maksadıyla 
sevkedildiği ve yine aynı kanunun Anayasa 
Mahkemesince iptal edilen 15 nci maddesinin 
meydana getirdiği bir boşluğa itmam ve ikmal 
maksadıyla sevkedildiği ve nihayet 15 Mart 
1973 gününde o tarihli örfî idareyle alâkalı 
Anayasa değişikliğinin bir gereği ve icabı ola
rak sevkedildiği açık bulunmaktadır. 

Hal böyle iken, her kanunun müzakeresin
de olduğu gibi, çeşitli fikirlerin serdi, çeşitli 
kanaatların ortaya konması elbette kanun ya
pıcısı sıfatıyla Meclislerin ve onun üyelerinin 
tabiî hakkı bulunmaktadır. Fakat, bu kanun ve
silesiyle ortaya getirilen birtakım gereksiz po
lemiklere parti olarak cevap vermek zaruretini 
hissetmiş bulunmaktayız. 

Sayın üyeler, bu kanun vesilesiyle, ileri sürü
len birtakım mütalaaların bu kanunun metni ile 
uzaktan ve yakından ilgisi bulunmadığını peşi
nen arz etmek isterim. 

Sıkıyönetim mevzuunda 15 Mart 1971 tarih
li Anayasa değişikliği yürürlüktedir. Anayasa 
hükümlerine her türlü özel ve tüzel kişilerin, 
kurumların ve Devlet organlarının tabi buluna
cağı, uyacağı, riayet edeceği yine bir Anayasa 
maddesi olarak açık bulunmaktadır. 

Şimdi, bu kanun müzakeresi vesilesiyle Ana
yasa değişikliğinin tekrar tekrar tartışma ko
nusu yapılması ve Anayasanın bir emri ve ica
bı olan bu kanuna karşı çıkılmasının mümkün 
olmayacağını peşinen tespit etmek isterim. 

Sıkıyönetim, Anayasamızın terviç ettiği ka
nunî ve hukukî bir müessesedir. Olağanüstü za-
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manlarda memleketin huznr ve emniyeti için, 
amme intizamını sağlamak için askerin devre
ye girdiği özel bir haldir. Bu idare tarzında ay
rıcalık yoktur. Bu idare tarzında kimseye imti
yaz yoktur. Bütün tasarrufları ve muamelele-
leri eşitlik ve genellik ilkelerine dayanmakta
dır. 

Demokratik rejimlerin normal 'dönemlerinde 
bu tür idare şekillerini terviç eden hiç bir siya
sî organ bulunamaz; ama memleket bütünlüğü 
bahis konusu olduğu zamanlarda, memleketin 
genel emniyeti ve asayişi bozulduğu zamanlar
da gerek halkın ve toplumun huzurunu iade 
etmek ve gerekse yurt güvenliğini sağlama 
esaslara ve kalıplara bağlamak üzere bu Sıkı
yönetim idaresi bir zaruret halinde milletlerin 
hayatında, toplumların 'hayatında vazgeçilmez 
bir tarz olarak ortaya çıkmaktadır. 

Bu itibarla hiç kimsenin, bu tür idarenin 
icap ettiği zaman icrasına, sürdürülmesine iti
raz etmemesi lâzım gelir. 

İddia edildiği gibi, Sıkıyönetim Anayasa 
organlarının hak ve yetkilerini siyasî iktidarın 
tekelinde toplayan bir yönetim tarzı değildir. 
Ülkemizde bugüne kadar devam eden tatbikat
ta Sıkıyönetim idarelerinin demokratik hak ve 
özgürlükleri kısıtladığı iddia edilemez. Bu te
mayüllerin göründüğü: yani idarenin aslında 
tatbikatında böylesine bir temayüllerin sezildi-
ğini de ispatlayacak gerçek deliller ortaya ko
nulamaz. Tamamen aksine, bütün faaliyetleri 
insan hak ve hürriyetlerine dayalı bir yaşama 
ortamının yaratılmasına yönelmiş olduğu da bir 
gerçektir. 

Olağanüstü hallerin birtakım tedbirlerin 
alınmasını gerektirdiği, geçici birtakım yasak
ların konulduğu bir vakıa ise de, bütün bunla
rın toplumun selâmeti için, vatandaşın huzur 
ve güvenliği için alınmış tedbirler olacağını ka
bul etmemiz gerekir. 

Yurt güvenliği bakımından alınacak Sıkıyö
netim kararlarından ve tatbikatından kuşku 
duymamıza imkân yoktur. 

•Getirilen tasarının her hangi bir maddesi
nin teşriî tasarruflarımızı yargı denetiminin 
dışında tuttuğu gösterilemez. 15 nci maddenin; 
yani Anayasa Mahkemesince iptal edilen 15 
nci maddenin iptal gerekçesine hangi noktada, 
hangi ibare ile ters düştüğü de gösterilemez; 

fakat sayın İsmen bu türlü iddiaları rahatça 
huzurunuzda ifade etmiş 'bulunmaktadır. 

«Hükümetlerin korkutma ve sindirme poli
tikası ile sömürü düzeninin devam etmesini ar
zu ettiği» ifadesini bu kanun vesilesiyle her ka
nun vesilesiyle ortaya koydukları gibi bir defa 
daha ortaya koymuşlardır; ama biz, Adalet 
Partisi olarak derhal ifade edelim ki, bu kanun 
tasarısı toplumda bozulan dengenin düzelmesi
ne, sindirilmek ve korkutulmak istenen insan
ların bak ve hürriyetlerinin iadesine ve ortada 
zorbaca bir sömürü arzusu varsa onu engelle
yen bir kanun niteliğinde olduğunu açıkça ifa
de ve beyan etmekteyiz. 

Başkalarının haklarına zorla tasallut etmek-
isteyenlerin mevcut ve normal idare tarafın
dan karşılanması imkânsız hale gelmiş ise, Sı
kıyönetim idareleri ile cemiyette, toplumda çı
karılan bu anarşinin, bu hal bilmezliğin, bu 
dengesizliğin önüne geçmek için böylesine bir 
sıkıyönetime ihtiyaç duyulduğundan, bütün 
toplumlarda olduğu gibi, ülkemizde de bu za
ruretin icabı olarak böylesine idareler zaman 
zaman gelmiştir. Şu kanun ela gerektiği hal
lerde, tahdidi ölçüler içinde, lüzumlu hallerde 
beyan edilmiştir, tadat edilmiştir, o hale mün
hasır olmak üzere böylesine idarelerin gelmesi 
halinde bu türlü eylemlerin önüne gemek için 
bir tedbir olarak konmuştur. 

Bu kanun tasarısıyle, iddia edildiği gibi, 
idarenin emrinde olması lâzım gelen güvenlik 
kuvvetleri idareyi emrine almıştır yolunda bir 
iddia, 'bir ifade tarzı tamamen yanlıştır. Bu 
kasten karıştırılmış bir iddiadan ibarettir. 
Çünkü, idare ayrı şeydir, güvenlik kuvvetleri 
ayrı şeydir, örfî idare; yani Sıkıyönetim ida
resi ayrı bir müessesedir. Normal bir düzende 
güvenlik kuvvetlerinin ve idarenin fonksiyon
ları ve vazifeleri ayrıdır, olağanüstü dönemde 
yürüyen ve sürdürülen örfî idarenin görev ve 
yetkileri ayrıdır. Bunların birlikte mütalaa 
edilmesi mümkün değildir. 

Benîm için gerçekten sakıncalı bir üslûp ve 
ifade tarzı olacaktır, ama, Türk halklarını çe
şitli kategoriye ayırmak suretiyle ülkemizde bü
tünlüğü bozucu faaliyetlerinden dolayı kapa
tılan bir partinin Yüce Heyetimiz arasında bu
lunan bir sözcüsünün her şeyi açık seçik beyan 
ederken, bunlara ait dokûmanter konuşmaları 
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buraya getirirken bu müesseseleri kasten birbi
rine karıştırmanın elbette bir amacı ve anlamı 
vardır. 

Bir yerde banka soyulacak, diğer bir yerde 
yol kesilecek, başka bir yerde adam öldürüle
cek, diğer bir yerde sabotaj -olacak, binalar ya
kılacak, köprüler yıkılacak, bütün bunlar müş
terek bir gaye için olacrk, Devletin bütünlüğü
ne yönelmiş bir suç olacak, ülkenin bütünlüğü
nü tahrip edecek ve müesses nizamı değiştire
cek bir mahiyet taşıyacak ama sayın arkada
şımız çıkacak, «Bu fiillerin Türk Ceza Kanu
nunda ayrı ayrı müeyyideleri var, onların ay
rı ayrı uygulanması gerekecek.» diyecek, mün
ferit hadiseler kabul edilecek ve -örfî idare ma
kamlarının bu tür işlere elkoymasınm sakınca
ları belirtilecek.. Bu mümkün değil muhterem 
arkadaşlarım. Eğer suçlar birbiriyle irtibatlı 
değilse, mürtabıt değilse, muayyen bir gayeye 
yönelmiş değilse, münferit hadiseler ise elbet
te alâkalı mercilerde rüyet edilecektir; ama, 
suçun mahiyeti farklı farklı olmakla beraber, 
müşterek bir gayenin tahassürü için, istihsali 
için yönelmiş birtakım kasıtlı hareketler ise, 
bunun gerçek maksadının ortaya çıkarılması ve 
yurt güvenliği ile ilgili gerekli tedbirlerin alın
ması, örfî idare makamlarının en tabiî hakkı
dır. Aslında örfî idare komutanlıklarının, Sıkı
yönetim idaresinin sürdürülmesinin gerçek ne
deni de budur. Muhterem arkadaşlarım; bu ara
da sayın Babüroğlu arkadaşımız, aslında ken
disine ait bir ifade tarzıdır, bu kanunda birçok 
boşluklar bulunduğunu ve yeni baştan tetkik 
edilmesi zaruretini işaret ettikten sonra, bu 
arada son zamanlarda hükümetlerin, yönetme
lik ve tüzükten çok daha kolay kanun ve Ana
yasa değiştirebilecek uyumda, bu eylem ve ar
zularına uygun bir meclisle karşı karşıya bu
lunduklarını ifade buyurmuşlardır. 

Beni üzen bir yanı olduğu için derhal arzı 
cevap edeyim ki, Meclisler Hükümetlerin em
rinde, onların arzularına tabi bir merci değil
dir. Aksine, hükümetleri denetleyen, gerektiği 
zaman hükümetleri iş başından uzaklaştıran 
bir organdır. Meclisler hiçbir zaman hükümet
lerin emirlerinde, onların arzularını yerine ge
tiren, onlara her halükârda uyabilen bir heyet 
değildir. İçinde bulunduğumuz dönem içinde 
çeşitli vesilelerle bunu ispat etmiş Meclislerin 

üzerinde bu bir nakise olarak ifade edilmişse, 
bundan sadece bütün arkadaşlarım adına üzün
tü duyduğumu beyan etmek isterim. 

Eğer, sık sık Anayasa değişikliği olmuşsa, 
eğer kanunlarımız gerçekten yönetmeliklerden 
ve tüzüklerden daha sık değiştirilmeyi gerektir-
mişse, kendilerinin dahil bulunduğu hükümetin 
gösterdiği gerekçeler esas alınarak Yüce Mec
lislerin buna ittiba ederek, bunu ciddî kabul 
ederek yapmış olduklarını kaibul etmek gerekir. 
Yoksa, hükümetlerin emrinde, onlara her zaman 
uyaibilen bir heyetler şeklinde kabul edilmesi
nin mümkün olmayacağın! beyan etmek isterim. 

Sayın Gündoğan arkadaşımız, yine bu kanun 
vesilesiyle çeşitli kanaatlerini ortaya koyarken 
sanki birleşik toplantıda örfî idarenin yeniden 
uzatılması meselesi görüşülüyormuş gibi, kanu
nun ruhu ve metniyle ilgili olmayan birtakım 
mütalâalarda bulunmuştur. 

Sayın Gündoğan, «25 ayı mütecaviz bir za
mandan beri örfî idare bu memlekette sürdürül
mektedir. örfî idarenin uzaması, vatandaşın en 
tabiî olan birtakım hak ve hürriyetlerinin bir öl
çü içinde dahi kısıtlanmış olması toplum içinde 
birtakım reaksiyoner hareketlerin oluşmasına 
sebebolur» demiştir. Doğrudur; ama muhterem 
arkadaşlarım, bu kanunla ilgisi olmayan ifade
lerin yine dışında şu beyanları yer almaktadır: 

«Şimdiye kadar hükümetlerin sıkıyönetimi, 
ordunun ve askerin bir arzusu şeklinde telkin 
ettiklerini, 

Millî iradenin sıkıyönetim içinde serbestçe. 
tecelli edemeyeceğini, 

Sıkıyönetimin ancak herkesin itlifat edeceği 
gerçek nedenlere dayandığı takdirde sürdürüle
bileceğini; hükümetlerin kendi yararına özel bir 
ortam yaratmak için, ya da birtakım güçlerin ar
zusuna yaranmak için sıkıyönetimin sürdürü-
lemeyeceğini, 

Toplumsal barışı sağlayaman güçsüz hükü
metlerin kendi zarflarını kapatmak için böylesi
ne çokça idareye başvurduklarını, 

Seçimlerde her türlü anayasal haklardan is
tifade ile mücadele etmek istediklerini, 

Söz, yazı, propaganda ve gösteri yapma hür
riyetlerinden kâfi derecede faydalanmak iste-

. diklerini, bu şartların dışında yapılacak seçim
lerde millî iradenin serbestçe, tecelli edemeyece
ğini.» ifade buyurmuşlardır. 
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Muhterem arkadaşlar, temennimiz odur ki, 
gerçekten tam bir hürriyet içinde, tam bir mü
cadele serbestisi içinde genel seçimlerimizi yap
mış olalım. Bunu istemeyen kimse yoktur. An
cak, şayet memleketin içinde bulunduğu şart
lar bir süre daha sıkıyönetimin devamını icabet-
tirecekse. ve şayet seçimler bu döneme rastlaya-
caksa, bundan evvel hiçbir zaman yapılmayan, 
sıkıyönetim içinde dahi bu ülkede seçimler ya
pıldığı halde ileri sürülmeyen ve seçimlerin ne
ticesine gölge düşürebilecek ve seçim, sonucun
dan millî iradeyi şu veya bu şekilde bir bühtan
la, bir iddia, ile malûl edecek peşin gerekçelerin 
buraya getirilmesinde büyük bir sakınca oldu
ğunu peşinen ifade etmek isterim. 

Bu, bizim dışımızda Hükümetin, birtakım 
zaruretlerin icabı olarak istemediğimiz halde, 
onların gerekçesine, getirdiği birtakım mütalâa
lara Yüce Meclis iltifat ettiği takdirde, yurt gü
venliğinin bahis mevzu olduğu yerlerde, vatan
daş huzurunun, asayiş ve emniyetin bahis konu
su olduğu memleketlerde, yurt güvenliğini bir 
tarafa atarak, vatandaşın huzur ve emniyetini 
bir tarafta bırakarak örfî idareyi kaldırmanın 
imkânsızlığı elbette aşikârdır. 

Bugüne kadar örfî idarenin sürdürüldüğü 
dönemlerde yapılmayan bir şikâyetin seçim son
rası ileri sürülmesi için gerekçe hazırlanıyorsa 
bunu yadırgadığımızı ifade eder, saygılarımı su
narım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Tümü üzerinde söz isteyen sa
yın üye ?.. Yok. 

Maddelere geçilmesi hususunu oylarınıza su
nuyorum. 

Kabul edenler.. Etmeyenler.. Kabul edilmiş
tir. 

1 nci maddeyi okutuyorum. 
1402 sayılı Sıkıyönetim Kanununun bâzı madde
lerinin değiştirilmesine ve bir geçici madde ek

lenmesine dair kanun tasarısı 
Madde 1. — 1402 sayılı Sıkıyönetim. Kanunu

nun 3, 4, 5, 8, 12, 13, 14, 15, 18, 20, 21 ve 23 ncü 
maddeleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

BAŞKAN —• 1 nci madde çerçeve maddedir, 
sonunda oylanacaktır. 

Şimdi değiştirilmesi düşünülen 3 ncü mad
deyi okutuyorum. 

Görev ve yetki : 
Madde 3. — Sıkıyönetim komutanı, sıkıyö

netim bölgesinde genel, güvenlik ve kamu düze

nini korumak ve sağlamakla görevlidir ve ge
rektiği hallerde aşağıda yazılı tedbirleri almaya 
yetkilidir. 

a) Konutları ve her türlü dernek, siyasî 
parti, sendika, kulüp gibi teşekküllere ait bi
nalara ait müştemilât ve her türlü kapalı ve açık-
yerleri, mektup, telgraf ve sair mersuleleri ve 
kişilern üzerlerini her hangi bir müracaat, ta
lep ve karara lüzum olmaksızın aramak ve bun
lardan sübııt vasıtaları olan yahut zor alıma tafbi 
bulunan eşyayı zaptetmek. 

b) Türkiye Radyo - Televizyon Kurumu
nun yayımları dâhil olmak üzere telefon, tel
siz, radyo, televizyon gibi her çeşit araçlarla ya
pılan yayım ve haberleşmeye sansür koymak, 
kayıtlamak veya durdurmak ve hizmetin gerek
tirdiği ahvalde bunlardan öncelikle faydalan
mak * 

e)' Söz, yazı, resim, film ve sesle yapılan her 
türlü yayım, haberleşme, mektup, telgraf ve sa
ir mersuleleri kontrol etmek; gazete, dergi, ki
tap ve diğer yayımların basım ve yayımını ka
yıtlamak ve bunlar üzerine sansür koymak veya 
sıkıyönetim bölgesine sokulmasını yasaklamak; 
sıkıyönetim komutanlığınca basılması veya neş
ri 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, adam öldürmek veya kişilere karşı mü
essir fiilde bulunmak suçlarından hükümlülüğü 
bulunanlardan veya genel emniyet gözetimi al
tında olanlardan yahut sıkıyönetim bölgesinde 
belirli bir ikametgâhı olmayanlardan veya di
ğer şüpheli oln kişilerden sıkıyönetim bölgesi 
içinde bulunmaları sakınca^ görülenleri sıkıyiö^ 
netim bölgesi dışına çıkarmak veya bu bölge 
içinde belirli yerlere girmesini veya yerleşmesi
ni yasaklamak; 

e) Her türlü silâhlar, cephaneler, bomlba-
lar, tahrip maddeleri, patlayıcı maddeler, rad
yoaktif maddeler veya gazların yahut benzeri 
maddelerin bulundurulmasını, hazırlanmasını, 
yapılmasını, veya naklini yasaklamak ve bunlar 
ile bunların hazırlanmasına veya yapılmasına 
yarayan eşya, alet veya araçların teslimi için 
emirler vermek, arayıp toplamak; 
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f ) Grev, lokavt yetkilerinin kullanılma
sını sürekli olarak durdurmak veya izne bağla
mak} 

İşgal, fiilî durum, boykot ve iş yavaşlatılma
sı gibi hareketleri yasaklamak, önlemek veya 
önleyici tedbirleri almak; 

g)< Kapalı veya acık yerlerde her türlü top
lantıları veya gösteri yürüyüşlerini yasaklamak, 
her türlü dernek ve teşekküllerin çalşmalarmı 
durdurmak veya bunları izne bağlamak; yeni 
dernek kuruluşlarını izne bağlamak; 

h) Zarurî ihtiyaç maddelerini yapan, üre
ten, depolayan, nakleden ve satan ticarî ve sı
naî müesseseleri lüzumu halinde kontrol etmek 
ve ihtiyaçların gerektirdiği tedbirleri almak; 

d) 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 bunların açılma ve kapanma zamanla
rını tayin etmek ve sınırlamak; 

j) Kara, deniz ve hava trafik düzenine iliş
kin tedbirleri almak, güvenlik amacıyle ulaştır
ma araklarının bölgeye giriş ve çıkışlarını kayıt
lamak veya yasaklamak ; 

k)i Sıkıyönetim bölgesine girmek ve bu böl
geden çıkmak isteyenler hakkında kayıtlar koy
mak? 

1) vSo'kağa çıkmayı kayıtlamak ve yasakla
mak ve gerektiğinde sivil savunma tedbirleri
nin tümünü veya bir kısmını aldırmak; 

m}' Sıkıyönetim bölgesindeki devlet kurum 
ve organlarına Hazine, özel idare, mahallî dare, 
iktisadî veya sair kamu kuruluşlarına gerekli 
tedbirleri aldırmak; 

Lüzumu halinde sıkıyönetim bölgesindeki 
Hazine, özel idare ve belediyelere ait bina, araç 
ve personelden yararlanmak; 

n)ı Bakanlar Kurulunun sıkıyönetimle ilgi
li kararlarını yürütmek. 

Bu maddede sayılan yetkilerin kullanılması 
sırasında milletlerarası hukukun diplomatik 
temsilcilikler ve mensuplarına tanıdığı ayrıca
lık ve dokunulmazlıklar ile yasama dokunulmaz
lığına ilişkin Anayasa hükümleri saklıdır. 

BAŞKAN •— Söz istiyen sayın üye var mı 
efendim?.. 
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FİKRET GÜNDOĞAN (İstanibul) — Grup 
adına söz istiyorum. 

iSELÂHAT'TİN BABÜROĞLU (Cumhur
başkanınca S. Ü) — Şahsım adına söz istiyo
rum. 

BAŞKAN — Grup adına Sayın Gündoğan. 
C. H. P. GRUBU ADINA FİKRET GÜN

DOĞAN (İstanbul) — Sayın Başkan, çolk de
ğerli arkadaşlarım. 

.Sıkıyönetim Kanununu değiştiren bu tasarı 
üzerinde bundan önceki Birleşimde genel hat
ları ile kanunun sıkıyönetimin ilân edilişinden 
bu yana geçen 25 aya rağmen ve bu geçen 25 ay 
zarfında alman olağanüstü tedbirler yüzünden 
daha az kısıtlayıcı ve bağlayıcı olarak huzuru
nuza geleceği yerde, daha da şiddetli hükümle
ri ihtiva eder bir şekilde getirilmiş olmasının 
gerçek nedenini, toplumsal ve siyasal kökeninin 
ne olduğunu anlamanın mümkün olmadığını 
belirtmiş idim. 

En doğal ve tarafsız bir mantıkla düşünü
lürse, bir ülkede sıkıyönetimi gerektiren halle
rin vukuu yüzünden sıkıyönetim idaresi kuru
lursa, o idare sıkıyönetimi icap ettiren buna
lımların giderek azalmasını ve kalkmasını sağ
lama maksadına matuf olur. O maksatla zaten 
sıkıyönetim idaresi kurulur. 

Ülkemizde 25 aydan beri sıkıyönetim mevcut 
olduğu hakle, birçok faaliyetler ve olağanüstü 
tedbirler uygulandığı hakle, sıkıyönetim reji
minin hafiflemesi, hattâ kalkması gerekeceği 
yerde. Sıkıyönetim Kanununda ağır değişiklik
ler yapılarak yeni bir mevzuat istenmesinin ger
çek ve toplumsal kökeninin ne olduğunu anla
mak zor oluyor. Çünkü, bu Kanunun gerekçe
sinde böyle bir toplumsal kökene ya da siyasal 
nedene dayalı olarak bu Kanunun getirildiğine 
dair bir belirti yok. O takdirde biz, kendi dü
şüncelerimizle ve yaptığımız toplumsal gözlem
lerle konunun neden böyle ele alındığını anla
maya ve anlatmağa çalışacağız. 

Demek ki, hemen girerek söyleyeyim, bir ül
kede Anayasal özgürlükleri kısıtlayıcı bir ida
reye 25 ay gibi uzun bir zaman dahi talbi olun
sa, eğer gerçekten o ülkede toplumsal dengesiz
likler çok ağır ise, bunalım çok derin ise ve her 
türlü çatışma kökten halledilmemiş ve âdil bir 
düzen yoksa, daha çok 25 aylar geçse daha bu 
sıkıyönetim düzenine muhtaç olunacağı gibi bir 
sonuç çıkıyor. 
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Demek ki, yalnız sıkıyönetim rejimi içinde 
Ceza Kanunlarının, veya sıkıyönetim mevzuatı
nın ağırlaştırılması ile toplumsal bunalımlar 
halledilmiyor. İhtiyaç, olağanüstü tedbirlere 
olan geraksinme ağır uygulamalara ve olağan
üstü tedbirlere rağmen devanı ediyor. 

Demek ki, bu olağanüstü bunalımların ya
hut olağanüstü tedbirleri icap ettiren bunalım
ların kökenlerine inilmedikçe ve köklü değişim
ler yapılarak toplumdaki dengesizlikler kaldı
rılmadıkça ceza tedbirleriyle ülkede normal yö
netime dönmenin olaısıllığı olmuyor. Nitekim 12 
Mart 1971 tarihinde verilen Muhtıra da, toplu
mun içine düştüğü bunalımın, özellikle Cumhu
riyetin yok olmasına kadar varmış büyük buh
ranın temel nedenleri arasında kurumsal ve ya
pısal değişiklik yapılmaması yüzünden toplum 
katları arasındaki dengesizliğin derinleşmesi 
olarak vasıflandırılmıştır; öyle gösterilmiştir. 

25 aydan beri 12 Mart Muhtırasında işaret 
edildiği toplum hayatını da gözleyen bizlerin 
gözlemine rağmen, toplumdaki bunalımı yara
tan genel dengesizliklerin kökenine inilmediğin-
den, yapısal ve kurumsal değişiklikler yapılma
dığından toplumdaki dengesizliğin hâlâ var ol
duğu ve bunalımların hâlâ o dengesizliklerden 
kaynak aldığı bu kanunun buraya getirilmesiy
le sabittir. Şayet böyle bir dengesizlik ve ondan 
doğmuş bir bunalım olmasaydı, bu kanunu böy
le ağır bir şekilde getirmeye gerek görülmeye
cekti. 

Bizim şikâyetimiz şudur : Biliriz ki, toplum
larda bunalımlar olur ve bunalımların hiç birisi 
de ne şu veya bu anarşistin serdengeçtiliğine, 
ne şu Veya bu anarşistin doğuştan suçluluğuna, 
ne şu veya bu hadise çıkaranın şu veya bu mak
sada âlet olmak istediğine bağlı değildir. Bü
yük ölçüde toplumun kendi içinde, tarih içinde 
oluşurken üretimden dağıtıma kadar her faali
yet alanında eski yapının veya yeni politikala
rın inzimıamiyle dengesiz toplumun, eşitsizlikle
rin çok olduğu toplumun, fırsatların Özel ölçü
lerle bölündüğü toplumun, gelirlerin kötü da
ğıtıldığı toplumun daima, içine düşeceği bir hal
dir. 

Binaenaleyh, bu buhranları yok etmenin ça
releri yalnız sıkıyönetim kanunları değildir. 
Böyle yapmayıp, toplumdaki dengesizliklerin 
ve bunalımların sebeplerini ortadan kaldırma-

yıp sıkı kanunlar getirmek suretiyle toplumu 
düzelteceğim diye yöneticiler iddia sahibi olma
ya başlarlarsa, bunun sonu nerede durur bilin
mez... Bizim, sıkıyönetimsiz bir yönetime geç
meyi ve hele seçimleri bu normal yönetim için
de yapmayı arzulamamız, gittikçe sertleşen sı
kıyönetim mevzuatı karşısında bir Parlâmento 
üyesi ve onun kanadını teşkil eden bir parti ola
rak işaret etmemiz en tabiî hakkımızdır. 

Sayın arkadaşlarımızdan, bir tanesi buyur
dular ki; «Sıkıyönetim kanunları insanların 
haklarını ve özgürlüklerini azaltmazlar.» Nasıl 
bir düşünce tarzına sahip olduklarım tabi kes
tiremiyorum, ama bir kere bizzat sıkıyönetim 
normal yönetimden ayrı bir yönetim bulunması 
hasabiyle kendisi birtaikım kısıtlamaları, birta
kım hudutlamaları, sınırlamaları gerektiren bir 
yönetim tarzıdır. 

Şimdi müzakeresini yaptığımız ve üzerinde 
söz aldığım 3 ııcü madde, okunduğu zaman gö
rüldüğü gibi, ta (n) fıkrasına kadar; yani al
fabenin hemen hemen harflerinin 2/3'ünü kap
sayan harfleri sayısınca Anayasada yer almış 
ve 10 ncu maddede genel hükme bağlanmış şa
hıs özgürlüklerini, kişi özgürlüklerini, kurum 
özgürlüklerini sılkıyönetim komutanlığı eliyle 
sonuna kadar hiç yokmuş sayabilecek kadar kı
sıtlamayı gerektiren halleri gösteriyor. Daha 
doğrusu, sıkıyönetim komutanlıkları Anayasa
da yer almış kişi hak ve özgürlüklerinin nasıl 
kısıtlanacağını yahut hangilerinin kısıtlanaca
ğını baştan aşağı saymış, sıralamış bulunuyor. 
Bu, eskiden de vardı; fakat 1402 sayılı Kanun
da çok ağırlaştı, şimdi daha da ağırlaşıyor. Otku-
ıııak suretiyle fikrimi izaha çalışayım : 

Eskiden (Daha eskiye gitmiyorum) 1402 sa
yılı Kanunda, «Sıkıyönetim komutanı sıkıyöne
tim bölgesinde genel güvenlik ve kamu düzeni
nin gerektirdiği hallerde aşağıda yazılı olağan
üstü tedbirleri almaya yetkilidir.» deniyordu. 
Şimdi, bakınız maddenin birinci bendi nasıl de
ğiştirilmiş, göreceksiniz ve bize hak vereceksi
niz. Bent şöyle olmuş : 

«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.» deniyor. Eskiden yalnız, gerektiği hallerde 
aşağıda yazılı tedbirleri almaya yetkili olan ko-
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mutanlık, simidi genel yönetim yerine geçmiş, 
«Sıkıyönetim, komutanı, sıkıyönetim bölgesinde 
genel güvenlik Ve kamu düzenini korumak ve 
sağlamakla münhasıran görevli hale gelmiştir. 
Belki ilk nazarda bir fazlalık yokmuş gibi gö
züküyorsa da, ikisi arasında çok ince bir huku
kî fark olduğunu bilirler değerli arkadaşlarım. 

ıBu böyle olmuş; fakat bununla iktifa edil
memiş. 1402 sayılı Kanunun 3 neü maddesinin 
(f) bendinde; grev, lokavt yetkilerinin kulla
nılmasını süreli olarak durdurmak veya izne 
bağlamak vardı, şimdiki kanunda; grev, lokavt 
yetkilerinin kullanılmasını sürekli olarak dur
durmak ve izne bağlamak sıkıyönetimin yetkisi 
dahiline alınmış. 

Değerli arkadaşlarım, grev ve lokavt yetki
lerinin kullanılmasını, eski deyimle süreli ola
rak, belli bir zaman süresi boyunca, ölçüsünde 
kısıtlamak yetkisi sıkıyönetim komutanlarının 
salâhiyetleri içindeyken, şimdi sürekli olarak 
bu yetkiyi kullanma olanağına kavuşuyorlar; 
yani devamlı olarak grev ve lokavt yetkilerini 
kullanma imkânlarını kendi izinlerine bağlıyor
lar, daha doğrusu kararlarına bağlıyorlar. Bu
gün, bir grevin yasaklanmasına karar vermiş 
bir sıkıyönetim komutanı, eskiden onu bir sü
reye bağlardı, o süre sonunda tekrar edebilirdi 
başka; fakat muhakkak bir süre ile kısıtlardı; 
bir ay, iki ay, üç ay, beş ay... Şimdi öyle değil; 
sürekli olarak, devamlı olarak bu kısıtlama hak
kını elde etmiş oluyor. E!.. Bu, Anayasadaki in
san hak ve özgürlüklerinin, grev yapma hakkı
nın yahut da beraberce hareket etme hakkının, 
hak arama hakkının sürekli olarak kısıtlanma
sı ağırlaştırılmış bir hüküm değil inidir'?.. 

Yine eskiden bu maddenin (m) bendinde; 
sıkıyönetim komutanlarına, lüzumu halinde sı
kıyönetim bölgesindeki hazine, özel idare ve be
lediyelere ait bina, araç ve personelden yarar
lanma olanağı verilmişti. Yeni metinde durum 
şöyle olmuştur : 

«Sıkıyönetim bölgesindeki Devlet kurum ve 
organlarına, hazine, özel idare, mahallî idare, 
iktisadî veya siyasî kamu kuruluşlarına gerekli 
tedbirleri aldırmak.» komutanın yetkisi dahili
ne girmiş bulunuyor. Eskiden o idarelerin araç 
ve gereçlerinden yararlanmak yetkisini vermiş 
olan kanun, şimdi bu idarelerin her birine her 
konuda istenilen tedbirleri almayı zorunlu hale 

J getirebiliyor, emredebiliyor ve o idareler de ta
mamen o komutanlıklar emrinde, kendi kanun
larının emirlerine değil, verilen emirlere; ko
mutanlık emirlerine uygun hareket etmeye ken
dilerini zorunlu görüyorlar, göreceklerdir. 

Bu, yalnız 3 neü maddede öngörülen kısıtla
malar ve ağırlaştırmalar. Bumdan sonraki mad
delerde de gelecek, göreceksiniz; orada da bir
çok kısıtlamalar ve ağırlaştırmalar vardır. 

ıŞimdi arkadaşlarım, eğer gerçekten Hükü
metler kendi sorumlulukları altında ve kendile
rini getireceği talepte bir ülkede sıkıyönetim 
idaresinin sürmesini ya da şimdi getirilen ka
nunlarda olduğu gibi, ağır hükümler altında, 
yürümesini talep ediyorlarsa, bu taleplerinin 
herkesçe kabul edilebilir, ispatlanabilir, doğru
lukları sapit, toplumsal, ekonomisal sosyal ge
rekçelerini de getirmeye ve göstermeye mecbur 
olmaları lâzımdır. Yoksa, bir memlekette Hü
kümetler hiçbir sebep ya da köken göstermek
sizin kanunları daha da ağır bir ceza müeyyide
sine bağlamaya kalkar veya şümullerini geniş
letmeye kalkarlarsa, o takdirde onların niyetle
rinin ne olduğunu anlamak mümkün olmaz. En 
iyi niyetle sıkıyönetimin, giderek toplumda bir 
pasiflik psikolojisi yaratmasından ürkmeleri ge
rekir. Sıkıyönetimin sür git devamının bâzı çev
relerce istenilir olması, bâzı çevrelerin de hak
larının ellerinden alınması gibi bir sonucun bir 
alışkanlık meydana getireceğinden çekinmeleri 
lâzım gelir. Aksi takdirde demokrasiden, öz
gürlüklerden, hür demokratik idareden bahset
mek olanaksız olur. Bizim bunlara karşı şikâ
yetimiz şu veya bu düşüncenin eseri, mahsûlü 
değildir. Ülkenin tarih içindeki gelişimi ve bu
günkü yapısı, böylesine bir anlayışı reddeder 
mahiyettedir. 

Bu itibarla, biz Cumhuriyet Halk Partisi 
Grubu olarak her iki Grup Başkanvekili arka
daşlarımızın imzaladıkları bir önerge ile bu 3 
neü maddede hiç değilse (f) ve (m) fıkrasının 
değiştirilmesine oy vermenizi rica ediyoruz. 

•Saygılarımızı sunarız. 
BAŞKAN — Sayın Babüroğlu buyurunuz. 
Efendim, geçen oturumda alınan bir karar- -

la şahısları adına yapılacak konuşmalar onar-
dakika olarak tahdit edilmişti, hatırlatırım. 

'SELÂHATTİN BABÜKlOaLTJ (Cumhurbaş
kanınca S. Ü) — Sayın Başkan, sayın se&atör-

I 1er; 
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3 neü maddenin başında genel istek olarak, 
^Sıkıyönetim bölgesinde genel güvenlik ve ka
mu düzenini korumak...» çerçeve fikri getiril
mektedir. 

Tümü üzerinde kişiler adına yapılan konuş
maların kısıtlı olması nedenliyle bâzı örnekleri 
tamamiyle getirememiş ve sıkıyönetimin sivil 
askerî hizmetlerin görülmesindeki felsefesini 
tam anlamı ile arz edememiştim. Bu a,rz edeme
miş olduğum husus 1 nei maddede de mevcut
tur. 

Tüm, kolluk kuvvetleri .sıkıyönetim kuman
danının emrine girdiğine göre, amirler arasın
daki ilişkiler nasıl olacak, sorumluluklar nasıl 
dağıtılacaktır? Bu maddede bunlar tam olarak 
belli değildir. Hele bu maddenin (a) fıkrasın
da, siyasî partilerin yargıç kararı olmaksızın 
sıkıyönetim komutanının kararı ile aranması 
söz konusudur. 

Değerli arkadaşlarım, espri olsun diye arz 
edeyim; bu, Sayın Feyzioğlu'nun ve Sayın De-
mirel'in partilerindeki masasının sıkıyönetim 
kumandanı tarafından aranmasını yasaklamı
yor. Sıkıyönetim kumandanı isterse, belki çok 
lalbes bir örnek, çok karikatürize edilmiş ve "uy
gulaması zor olan bir örnek; ama bu madde arz 
ettiğim hususa açıktır. 

Diğer yandan bu madde, sıkıyönetime mat
baayı kapatmayı öngörmektedir; sıkıyönetimce 
yasaklanmış olan bâzı neşir organlarını basan 
matbaaları kapatmayı öngörmektedir. Bu da 
Anayasanın 25 nei maddesine kanaatımca aykırı 
düşmektedir. Anayasa, sıkıyönetim kumanda
nına yayın yasaklama yetkisini vermektedir 
kendi kanaatma göre; fakat geçim aracı olan 
matbaa kapatmayı Anayasanın 25 nei maddesi 
önlemektedir. Anayasanın 25 nei maddesi : «Ba
sımevi ve eklentileri ve basın araçları suç. va
sıtası olduğu gerekçesi ile de olsa, zapt veya 
müsadere edilemez veya işletilmekten alıkonula
maz.» demektedir. 

•Şimdi, gerçi Anayasanın 124 neü maddesi 
olağanüstü hallerde, savaş halinde sıkıyönetim 
ilânını Hükümete ve kabulünü de meclislere 
vermektedir; ama bu konu Anayasanın diğer 
maddelerine ters düşecek kanunlarla yürütüle
mez kanaaitındayım. Bu konuda Komisyonun 
ya da Hükümetin açıklık getirmesini, eğer yan
lış bir anlayışım varsa, tutanaklara bu açıklı
ğın geçmesini arzulamaktayım. 

[ Değerli arkadaşlarını, halkla siyasî parti ör
gütlerinin derinlemesine ilişkisi vardır; ama sı
kıyönetim kumandanlıklarının halkla derinle
mesine ilişkisi ve halkı aydınlatma olanağı ör
güt olarak olmadığı için, abartılmış bâzı düşün
celerin, bu maddenin uygulanmasından dolayı 
bâzı fikirlerin halk içerisinde çoğunlukla aske
rin sivile muhatap olması sağlandığı takdirde, 
abartılarak Silâhlı Kuvvetlerin uzun süre sıkı
yönetimi yürütmeleri halinde kendi üniteleri 
arasında aşınmalara neden olabileceği endişe
sindeyim. 

Ayrıca, bir iş yavaşlatması konusu vardır. 
Bu iş yavaşlatması konusunu 15 ve 21 nei mad
delerde de arz edeceğim. Bu maddeler görüşü
lürken, bu maddede yer almış olan ve sıkıyöne
tim kumandanlarına verilen yetkileri bir kere 
daiha hatırlama ihtiyacı olacaktır. Şimdi sadece 
bir örnek olarak arz edeyim : 

Çimento üretimini yavaşlatmadan dolayı Çi
mento Sanayi Genel Müdürünü ya da Genel 
müdür yardımcısını veya tersine Tek Gren el: Mü
dürünü veya Genel Müdür yardımcısını veya 
Enerji Bakanlığı Müsteşar Yardımcısını; yani 
657 sayılı ve 1327 sayılı Kanunlarla memur
ların adlî merdilere götürülmesinde Ikcnımuş olan 
kurallar dışında, 15 nei ve 21 nei maddelerle 
memurları doğrudan doğruya sıkıyönetim ko
mutanlıkları götürebileceklerdir. Memleketin 
yüce mcafaatılerıi gerektiriyorsa götürmelidirlefr. 

Ancak, burada kanunlarla çelişen, 15 nei ve 
21 nei maddeler geldiği zaman arz edeceğim 
gibi, başka memurlara, aynı kademedeki başka 
kişilere ayrıcalıklar getirdiği hadde, bu kanun, 
arz ettiğim kişilere (örnekleri çoğaltmak müm-

I kündür) bu hakkı tanımamaktadır. 

Şimdi elemek ki, iş yavaşlatılması konusu da
hi karikatürize ediierök, yetki taşması değil, 
tam yetkinin içerisinde bu şekilde memurlara 
ı'kadar yayılabilir. 

I Değerli arkadaşlarım, Meclislerin son dere
ce dikkatli olmaları, meclislerin az masrafla 
çok verimli çalışmaları lâzımdır. Zapta geçme-

I si bakımından arz edeyim, ben, Mecllislertin az 
I masrafla verimli çalışmasını buradan eleştirdim. 

Bu eleştiriye Anayasa müsaittir, ve burada ü§arî 
oyla bir af fcanulnu reddedilmiş, açık oyla bu 

İ ret tersine dönmüştür. Çünkü, oylar masalardan 
alınmıştı. Sayın Gümüşoğlu bu konuda beni 
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Değiştirilmesi arzu edilen 14-02 sayılı Kanun 
(doğru yolda giden bir kişi için endişe verecek 
bir mahal taşım atmaktadır. Kanun ancak, kanu
na karşı gelen kişiler içindir. Bir kişi ki, bir 
grup ki, yasalara uyduğu müddetçe, Anayasa
ya uygun olarak hareket ettiği müddetçe, yasa
llar ne kadar ağır olursa odsun bundan endişe 
etmemesi lâzımdır. 

Bir adam öldürmek kanunen suç ve cezası I 
İdam ise, elbette adaım öldürenin cezası idam
dır ; ama ben şimdi hiçbir zaman adam öldür
meyeceğime göre niçin idam cezasından korka- I 
yım, niçin idam cezasından endişe edeyim?.. 

Sayın Cumhuriyet Halk Partili arkadaşım 
Ibi'llmiyorum grup sözcüsü olarak mı çıktılar? 
Eğer grup sözcüsü olarak çıktıysa üzüntü1 eri
mi Grubuna arz etmek isterim : «Toplumsal. 
tarımsal, Anayasal...» Bir sürü «sal» bardan 
ve «gemi» ilerden bahsediyor. 

Anayasa düzenini bozmak isteyenlerin, de
mokratik düzeni yıkmaya çalışanların, Anaya
sal haklarını kendi kafalarına göre kullanıp, J 
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komünizmi bu memlekete sokmaya hiçbir za
man gücü ve kudreti yetmeyecektir. Mahke
meler meydanda; hangi biri memleketin temel 
konularına eğiliyor? Daima komünizmin tera
nelerinden başka bir iş yaptıkları mı var? 

Ben hukukçu değilim; ama okuduğumu her
halde anlarım. Şimdi, Cumhuriyet Halk Parti
sinden bir hukukçu sayın arkadaşımız bakınız 
3 ncü maddeyi şöyle söyledi : «Sıkıyönetim ko
mutanı, sıkıyönetim bölgesinde genel güvenlik 
ve kaımu düzenini gerektiği hallerde aşağıda 
yazılı tedbirleri almaya yetkilidir»' dedi. Hal
buki, söylediği 3 ncü 'madde böyle değil. 3 ncü 
madde «öyledir : 

« Şu kıy öne tim komut a n ı. sı ki yön etim b öl ge-
ainde genel güvenlik ve kamu düzeninin gerek
tiği hallerde aşağıda yazılı olağanüstü tedbir
leri almaya yetkilidir.» diyor. Burada, olağan
üstü tedbirleri almayı, güvenlik ve kamu düze
ninin gerektirdiği haillerde yetki tanınan bir 
husus olarak öngörmesine rağmen, .söylemiyor. 
Halbuki yapılan 3 ncü maddenin birinci fıkra
sındaki kelimelerin tebdilinden başka b irs ey 
değil. 

Maddeyi okuyoruz : «'Sıkıyönetim komuta
nı, sıkıyönetim bölgesindeki genel güvenlik ve 
kamu düzenini korumak ve sağlamakla görev
lidir...» Vazifesi bu. «...Ve gerektiği hallerde 
aşağıda yazılı tedbirleri akmaya yetkilidir.» di
yor. Halbuki; «Gerektiği hallerde aşağıda ya
zılı olağanüstü tedbirleri almaya yetkilidir.» 
demek lâzım. Mer'i kanundan olağanüstü deyi
mi kalktığına göre, demek ki, bu yasa, Sayın 
Cumhuriyet Halk Partisi sözcüsünün dediği 
gibi, insanları ürküten bir yasa değil, bilâkis 
insanlara insan olarak yaşama hakkını veren 
bir yasadır. 

Bendenize göre, bu yasa hafiftir, daha da 
ağırlaştırmak lâzımdır. Demokratik düzeni 
bozmaya çalışanların dâvaları dahi aylarca, yıl
larca. uzamamak, dış ülkelerde olduğu gibi bü
tün tedbir ve deliller toplanmalı, birinci celse
de işi bitmeli; beraetse b er a et, ceza ise cezası 
verilmelidir. Aylarca, yıllarca bir dâva konusu
nun uzatılmasının hiçbir zaman doğru olmadığı 
inancındayım. Sayın Hükümetten istirhamım, 
bu gibi dâva konularını seri halde görecek ted
birlerin alınmasında büyük bir fayda ümit et. 
inekteyim. 
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eleştirmişlerdi. Daha da fazla havayı bozmamak 
için bu konuyu derinleşltirmiyorum. 

Sıkıyönetim bir ölçüde hürriyetleri ve öz-
ıgürlüM-eri kısıtlar. Zaten Anayasanın 124 ncü 
onaddesi de bu kısıtlama yetkisini verir; yani 
fou kısıtlama Anayasaya uygundur. Öyle olma
sa sansür 'konmaz, öyle olmasa seyahat hakiki 
kısıtlanmaz, öyle olmasa basın kontrol edilmez, 
öyle olmasa siyasî partiler aranmaz... 

Binaenaleyh, sayın Gümüş oğlumun tümü 
hakkında konuşurken ifâde eıttiği, sıkıyönetimin 
özgürlük ve demokratik hürriyetleri kısıtlama
yacağı konusuna da katılmam mümkün değil. 
Kısıtlanır; fakat Anayasadan güç alarak kısıt
lanır. Yani 124 ncü madde memleketin daha 
yüce menfaatlerini gerektirdiği için bu kısıtla
ma konusunda meclisleri yetkili kılar; fakat 
kısıtlama içiın çıkacak kanunlarda da dikkatli 
davranmak lâzımdır. 

3 ncü maddenin bu bakımdan. Komisyonun 
ve hükümetin daha derinlemesine aydınlatma 
yapması için ters cephesini arz etmiş bulunu
yorum. 

'Saygılarımı sunarım. 
BAŞKAN — Sayın Öztürkçiııe, buyurunuz. 

RİFAT ÖZTÜBKÇİNE (İstanbul) — Sayın 
Başkan, muhterem arkadaşlarım; 
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'Sonra, (f) fıkrasında yazılı; «Grev, lokavt 
yatikilerM(n kullanılmasını sürekli olarak dur
durmak veya izne bağlamak»1 konusu üzerinde 
durdular. Sayın hatip burada «veya izne bağla
mak» deyimini, ınuaalesef huyu mudur, nedir 
bilmiyorum'; ortadan kaildin yor ve maddeyi sa
dece ı«€rrev, l'okavt yetkilerinin kullanılmasını 
sürekli olarak durdurmak...» şeklinde okuyor. 
Demek ki; bir örfî idare komutanını yasalara 
karşı, Anayasa ile kurulan bir teşekkülün; is
ter işçi teşekkülü oHsun, ister sendika, olsun, 
ıbuınların herhangi bir kanunî haklarını aranra-
lları tanında izin vermeyecek gibi bir şekilde 
'gösteriyor ki, Silâhlı Kuvvetlerimizi sendika 
yöneticilerine karşı kötü ve sadist ruhlu olarak 
göstermenin cidden kötü bir huy okluğu inan-
cındayum. 

«(Sıkıyönetim bölgesindeki Devlet kurum ve 
organlarına Hazine, özel idare, mahallî idare, 
dktfeadî veya sair karamı Irarıtluşll arına gerekli 
tedbirleri aldırmak...;» diyor. Biz bunu aildırnua-
yalüm -mı? Üniversiteyi işgal ettiler, üniversite 
yaktılar. Daha açık bir deyimle konuşalım, üni
versiteyi bâzı iradesi zayıf kızlarımızın girdiği 
çıktığı harem odasına çevirdiler. Ünversite bu
na ne yaptı? Hiçbir şey yapamadı. Fıorum de
di, girdi; işgal dedi, girdi; boykot dedi, girdi 
adam... Devletin güvenlik kuvvetleri de gire
miyor. «Hayır giremezsiniz» diyorlar. Halbuki, 
Devlete aidolan herhang bir malı korumaya 
Devletin güvenlik kuvveti yetkilidir. 

Ben o zaman bir dahiliye vekili olsaydım, 
üniversiteyi yakıp yıksalardi; vallahi tarardım, 
hiç dinlemezdim. Evvelâ İkamın... Kanunlara 
riayet etmeyen bir kişi kendi hakkını koruya
maz. 

Netice itibariyle, bu kanunun çabuk çıkma
sı için Millet Meclisinden geldiği gibi aynen 
kalbul edilmesi gereklidr. Zira, mühim bir ka
nunun vingülle, «veya» ile değiştirilip Yüce 
Meclise iadesi doğru değildir. Bunlar esasa 
müesir bir konu değildir. Millet Meclisinden 
geldiği gibi aynen kaibulüyle Silâhlı Kuvvetle
rimize ve Türk Ordusuna hayırlı olmasını dile-
ırim. 

Arkadaşımız unuttular, sıkıyönetim komu
tanı Başbakana bağlıdır. Sıkıyönetim komutan
lığı Başbakana bağlı bir uzuv olduğuna göre, 
Devletin ve Hükümetin korunmasında sorum

luluk Başbakana aittir. Bu itibarla, Başbaka
nında gerekli tedbirleri ancak Silâhlı Kuvvet
lerimizin sıkıyönetim komutanları vasıtası ile 
yürütmesinde bir mahzur yoktur. 

Tasan yerindedir. Hayırlı olsun. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen 

sayın üye i . Yok. 
Komisyon veya Hükümet söz istiyor mu?.. 
DEVLET BAKANI İSMAİL HAKKI TE-

KİNEL (İstanbul Milletvekili) — Ricar ediyo
rum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun, (Sayın Tefcinel. 
DEVLET BAKANI İSMAİL HAKKI TE

KİNEL (İstanbul Milletvekili) — Sayın Baş
kan, muhterem senatörler; 

Bilindiği gibi, 13 . 5 .1971 günlü 1402 sayılı 
Sıkıyönetim Kanununun bâzı maddeleri Ana
yasaya aykırı olduğu iddiasiyle Türkiye İşçi 
Partisi tarafından incelenmek üzere Anayasa 
Mahkemesine gönderilmişti. Türkiye İşçi Par
tisi, konuşmakta olduğumuz bu 3 ncü madde
nin (a, b, c) bentlerinin de Anayasaya aykırı 
olduğunu iddia etti. 

Anayasa Mahkememiz konuyu incelemiştir 
ve bu iddiaların varit olmadığını tespit etmiş
tir. Bu itibarla, eski haliyle bu 3 ncü madde
nin Anayasaya aykırı bir durum olmadığı tes
pit ve tescil edilmiş bulunmaktadır. 

Ancak, Hükümet bu tasarıyı hazırlarken 
maddede gördüğü bâzı ufak tefek eksiklikle
rin ikmali zımnında huzurunuza bu maddeyi 
getirmiş bulunmaktadır. 3 ncü madde bütü
nüyle eskisi gibi hüviyetini muhafaza ediyor. 
Sadece 1 nci fıkrasında maddenin başlığının 
«Görev ve yetki» şeklinde düzenlenmesi nede
niyle görev ve yetkinin neden ibaret olduğunu 
ve bu görevin kullanılmasında, maddede yer 
alan yetkilerin tamamının birlikte kullanılıp 
kullanılmamasına açıklık getirmek amaciyle 
bir değişiklik igetirilmiştir. 

3 ncü maddede yapılan değişiklik şundan 
ibarettir: 

«Sıkıyönetim komutamı, sıkıyönetim bölge
sinde genel güvenlik ve kaımu» kelimelerinden 
sSionra «düzenimi korumak ve sağlamakla görev
lidir ve gerektiği haillerde aşağıda yazılı tedbir
leri almaya yetkilidir.» 

Bu hükmün buraya getirilişinin nedeni, bu
günle kadar olan uygulamada, bu maddede sıkı-
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yönetim komutanlarına verilen yetkinin tama
mının birlikte 'kullanılması anlamlında bir görüş 
ayrılığının ortaya çılkmıasındandır. 

Bir sıkıyönetim komutanı 3 neii maddede 
kendisine verilen bütün bu görevlerin tamamını 
aynı zamanda yerine getirmekle mükellef olma-
(dığını, halin icabına göre verilen bu görevlerin 
bir kısmının kullanılıp bir kısmının kullanıl
mamasının mümkün bulunduğunu ve böylece 
sıkıyönetimin daha hafif bir tarzda sonuca 
varmasını temin etmeye matuftur. Lehe olan 
Ibir hükümdür; bu amaçla getirilmiştir. 

(!) Bendinde tadadedilen yerler arasına; 
«otel, motel, kamping ve bunlar benzer yerleri 
kontrol etmek» ibaresi konmuştur. Sıkıyöne
tim uygulamasından hasıl olan neticeye göre, 
bu gibi suçları işleyen bir kısım vatandaşları
mızın otel, motel, kamping ve benzeri yerler
den de faydalandıkları ve kanunda sarahat ol
maması nedeniyle uygulamada 'tereddüde düşül
düğü görüldüğünden, gazino, kahvehane, bi
rahane, meyhane, tiyatro vesaire gibi müşah-
lıas o'larak tadadedilen yerler arasına «otel, mo
tel, kamping ve benzerleri» ibaresi konmuştur; 
•uygulamaya kolaylık getirmek amacına matuf
tur. 

Yine, (m) bendinde, «Sıkıyönetim bölge
sindeki devlet kurum ve organlarına Hazine, 
özel idare, mahallî idare, iktisadî veya sair ka
mu kuruluşlarına gerekli tedbirleri aldırmak,» 
ibaresi yeni eklenmiştir. Bu da bir ihtiyaçtan 
doğmuştur. 

Filhakika, örfî İdare kumandanları dış ted
birleri almaktadırlar. Uygulama sonucunda, dış 
tedbirlerin alınması yeterli görülmemiş ve bu 
müesseselerin başında bulunan şahısların ayrı
ca içtedlbirler alma durumunda oldukları tes
pit edilmiş ve uyarma, ikaz, hem dışarıdan ve 
hem de içeriden gerekli tedbirlerin alınmasını 
sağlamak amacıyle bu hükme yer verilmiştir. 

Yapılan değişiklikler bundan iberettir. Ben, 
Anayasa Mahkemesinin karar vermiş olduğu 
bir konuda meseleye tekrar avdet etmeyi gerek
li görmüyorum. Lüzum hasıl olursa, 14 Ekim 
1972 Cumartesi gikılü 1436 sayılı Resmî Gaze-
te'de ilân edilmiş bulunan Anayasa Mahkeme
mizin 1971 - 31 esas ve 1972 - 5 sayılı kararının 
hüküm fıkrasını okumak yeterlidir. Esasen, ar
kadaşlarımızda da bu karar olduğuna göre, 

meseleyi bu şekilde takdim ediyorum. Madde
nin aynen kabulünü istirham ederim. 

•Saygılarımla. 
BAŞKAN — Komisyon söz istiyor mu efen

dim?... 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ÖMER 

UCUZAL (Eskişehir) — Konuşacağım, efendim. 
BAŞKAN — Buyurun. 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ÖMER 

UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Başkan, değer
li arkadaşlarım; 

Sayın Bakanın beyan buyurdukları husus
lara Komisyon olarak da aynen iştirak ediyo
ruz. 

Yalnız, Sayın Gündoğan, 3 neii maddenin 
(f) fıkrasındaki «sürekli» kelimesinin daha ön
ceki kanunda «süreli» kelimesi olduğunu iddia 
ettiler. 

Değerli arkadaşlarım, 1402 sayılı Kanunun 
3 ncü maddesinin (f) fıkrasıaıı tetkik buyu
rursanız, eski kanunda da «sürekli» kelimesi 
kullanılmıştır; «süreli» diye bu fıkrada bir ke
lime mevcut değildir. 

Saniyen, Say:»n Babüroğlu, «Anayasanın 25 
nci maddesinde (Matbaalar kapatılamaz) hük
mü bulunmasına rağmen, 3 ncü maddede mat
baaların da kapatılma yetkisi veriliyor.» dedi
ler. 

Anayasa Mahkemesine 15 nci madde hakkın
da açılan dâvada, Anayasa Mahkememiz bu 
iddiayı da incelemiş ve gayet açık olarak bir 
karara bağlamıştır?. Müsaade ederseniz o hük
mü okumak mecburiyetindeyim: 

(c) fıkrasında yer alan ve yukarıda (bb) 
bendinde açıklanan gazete, dergi, kitap ve di
ğer yayınların basın ve yayımını kayıtlamak 
veya bunlar üzerine sansür koymak veya sıkı
yönetim bölgesine sokulmasını yasaklamak 
yetkisinin Anayasaya aykırı yönü yoktur. 

Aynı fıkrada yer alan ve yukarıda (ec) 
bendinde açıklanan sıkıyönetim komutanlığın
ca basılması veya neşri yasaklanan kitap, der
gi, gazete, broşür, afiş gibi bilcümle matbu ev
rakı basan matbaaları kapatmak yetkisine ge
lince : 

Bu, sıkıyönetim komutanlığınca basılmış 
veya neşri yasaklanmış kitap, dergi, gazete, 
broşür gibi nesnelerin basılmasını önlemek üze
re öngörülmüş olağanüstü bir yönetim tedbiri-
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dir. Sıkıyönettimita. idamesini zorunlu kılan bir 
ortamda fcasıımevlerinin olumsuz, zararlı, yıkı
cı faaliyetleri ağır ve tehlikeli durumlara, Dev
let ve Millet bünyesinde geniş ölçüde tahribata 
yol açaibilleceği için, böyle bir olağanüstü ka
nunî tedbirin elaltnıda bulundurulmasmdaki zo-
runluk ortadadır. Gerçi basın hürriyeti ilkesi 
ve kavramı, basın araçlarının korunması gere
ğine de kaynaklık eder. Bu tabiî sonuç Ana
yasanın 25 nci maddesinde anlatımını bulmuş
tur ve tartışılan hüküm görünüşde bu madde 
île çeliştiği söz götürmez. Ancak, basına iliş
kin temel hürriyetin bile belli nedenlerle ve 
bununla sınırlanmasına yine Anayasaca cevaz 
verilmiş olduğu unutulmamalıdır.» 

Sayın Bakanın da beyan buyurdukları gibi, 
3 ncü maddenin tedvini sırasında Yüksek Mah-
kemıenin kararlan gözöııünde bulundurulmuş-
tur. 

Bu sebeple Anayasanın 124 ncü maddesinin 
ıson fıkrası navara alınarak, matbaaların kapa
tılması hükmü 1 nci kanunda olduğu gibi, bu 
kanunda da getirilmiştir. Anayasaya aykırı 
bir tarafı yoktur. 

'Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Gündoğan, buyurunuz. 
FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Sayın 

Balkan, değerli arkadaşlarım; 

Her kürsüye çıkanım benden bir miktar bah
setme âdeti de yeni mi çıktı, bilıamiyorum ? Fa
kat, çok tuhaflıklar oluyor; hukukçu değilim 
diye konuşmalarına başlıyorlar, fikirlerini üre
tirken de, hukuka uygun olmayan fikirler üre
tiyorlar. Nasıl ki biz gecekondu üretiminde 
mütehassıs değilsek, onların da bunu yapma
maları lâzım. 

Şimdi değerli arkadaşlarım, bu maddenin 
1 nci fıkrası, Sayın Bakanın işaret buyurduk
ları gibi, sıkıyönetim komutanlıklarının yahut 
kamutanljarmıın sıkıyönetim ilân edilen bölgeler
de bu maddenin bütün bentlerinde yazılı ted
birleri birden almasını önlemi e kastına yarar 
bir şekilde yazılmadığı aşikâr. Çünkü, «Sıkı
yönetim komutanlarının gerektiği hallerde aşa
ğıdaki tedbirleri alması» hükmü aynen duruyor, 
ama burna ilâveten cümle bölünmüş, kamu düze
nini korumakla., sağlamakla görevlilik gibi, 
devamlı ve idare yerine geçmeye niyetfiliği 
aşikâr olarak gösteren bir hüküm gelmiş . 

Bu maddede gerçekten sıkıyönetim kamu-
tanlıklannın bütün tedbirleri birden almasını 
önletmek kastiyle hareket ediliyorsa, metin ge
riye alınsın, bu 1 nci fıkra, gerektiği hallerde 
aşağıdaki uygun tedbirlerden birini veya bir
kaçını almaya yetkilidir şeklinde düzenlensin, 
O zaman gerçekten kasıt meydana çıkar. 

Bu itibarla, bu 1 nci fıkrayı yenilen dü
zenlemekte kanaatimce zaruret vardır. 

Gelelim bu «sürekli.» kelimesine : 
Değerli arkadaşlarım, biz, Meclis Kütüpha

nesinden getirdiğimiz «Meclis Kütüphanesi» 
damgasını taşıyan «Mer'i Kanunlar Mecmuası»' 
ndan 3 ncü maddeyi takiıbettik. Herkesin gördü
ğü gibi orada aşikâr olarak (f) bendinde : 

«Grev, lokavt yetkilerinin kullanılmasını sü
reli olarak durdurmak veya izne bağlamak..» 
yazılı. Burada da gördüğünüz gibi, «Grev, lo
kavt yetkilerinin kullanılmasını sürekli olarak 
durdurmak veya izne bağlamak...» cümlesi ya
hut sözcüğü geçiyor. «Süreli» ile «Sürekli!» ara
sındaki çok büyük farkı belirtmeye çalıştık, 
ama şimdi istettim, Resmî Gazetedeki metin ise, 
talbiî biz de ona uyarız. 

(m) bendindeki : «Sıkıyönetim bölgesinde
ki Devlet kurum ve organlarına Hazine,...» Ha
zine çok önemli bir kurum; bütün Türkiye Ma
liyesinin varlıklarını muhafaza eden kurum. 
«özel idare,...» Bildiğiniz bir teşekkül. «Mahal
lî idare....» Yine bildiğiniz teşekküllerden biri; 
belediyeler ve muhtarlıklar gibi. «İktisadî veya 
sair kamu kuruluşlarına....» Şimdi «İktisadî ve
ya sair» denilince, bütün iktisadî kamu kuru
luşlarına gerekli tedbirleri aldırmak mânası çı-
kaV 

Arkadaşlarım, bu hakikaten mümkün değil
dir, bağdaşır şey değildir, olur şey değildir. Ar
tık 20 nci Asrın bugününde herhangi bir idare
ye tamamen ve kendi mevzuatı dışında sıkıyö
netim komutanının emri uyarınca hareket etme. 
yükümlülüğü yüklenemez. Mümkün değildir 
bu. Hukuken mümkün değildir. Kendi kanun
ları içinde yapması gereken faaliyetleri belli 
bir amaca yönelik biçimde yine kendi kanunları
nın verdiği imkânlarla o idareyi sevk etmek 
mümkündür, ama bütün kanunlarından, mevzu
atından yoksun bırakarak, onları gerekli ted-

j ibirleri aldırma yoluna sevk etmek ve bu Türki-
i ve'niıı Hazinesini, özel idaresini, mahallî idare-
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lerini, iktisadî veya sair kamu kuruluşlarım j 
böylesine bir emre bağlamak hukuk mevzuatı
mızla, Anayasa ile çelişiktir. Bu itibarla, bu doğ
ru değildir. 

Esasen değerli arkadaşlarım, bu kanunun 
böyle getirilmemesi lâzım diye biz, da'ha geçen 
günkü konuşmamızda söylemiştik. Madem Ana- j 
yasa Malhkemesi bu Kanunun 2 nci maddesini i 
iptal etmiştir. O iki madde üzerinde tertip edile- j 
eek hukuk hükümleri buraya getirilir ve şimdi
ye 'kadar birçok kimsenin de. kanunsuz yere tu
tuklanmalarına mâni olunurdu. İleride göreceği- ı 
niz gibi, bu kanun bu kadar g'eniş getirilmiş ve 
şiddetli getirilmiş olduğundan dolayı hem Ana- | 
yasa Mahkemesinin bozması ile kişi hak ve öz
gürlüklerinin bir kısmı zedelenmiş hem de şimdi 
bu kanunu, kaibul edildiği tarihten önceki bir 
tarib'e isletme zorunluğu ile bizi karşı karşıya 
bırakmıştır. Oysa, 15 ve 23 neü maddeleri tan
zim ederek getirmiş olsalardı o takdirde, ne bu 
kanunda görüldüğü gibi makabline şâmil bir 
hüküm sevk etme zorunluluğu olurdu, ne de ki-
şile1" 'h«k ve hürriyetlerin d en mailinim kalırlardı. 

'Bildiğiniz gibi bâzı bölgelerde sıkıyönetim 
kalktı, sıkıyönetime kadar olan muamelelerin 
meşrulaştmlması için, bu kanunun gelecek mad
desi" de göreceğimiz gibi, «26 . 3 . 1973» gibi ta-
riıhlc" vürüriük tarihi olarak gösterilmek zo-
rund°, bırakıldı. 

Şimdi değerli arkadaşlarım, bunu bâzı arka- j 
daslarımız, «Ordu ile ilgilidir» diye genel say- i 
gıdan-, hepimizin hissedar olduğu bir genel say- j 
gıdan gerekenleri söylemek gibi bir önleme için
de bulunmamızı istemeleri, hattâ bazen biraz da 
t-dhdit eder gibi konuşmalarını anlamak zor şey
dir. Hukuk mevzuatı düzenlemek, dediğim gi
bi, gecekondu üretiminden başka bir şeydir. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa- | 

yın. üye?... Yok. 

Söz isteyen sayın üyelerin tamamının konuş- i 
mus olmaları ve yeni. söz talebi olmaması sebe- j 
biyle madde üzerindeki müzakereyi kesiyorum. J 

Önergeleri muameleye koyacağım. Madde 
üzerinde, ikisi Sayın C. H. P. Grup Başkanve-
killeririn birisi de Sayın Babüroğlu'nun olmak 
ü^ere ne adet verilmiş önerge var. Bu önergele
rin her üçüde birer fıkra veya bir cümlenin çı
karılmasına ait. , 
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Şimdi, madde içerisindeki sırasına göre bun
ları ele alıyorum. 

Cumlhuriyet Senatosu Başkanlığına! 
Görüşülmekte olan tasannm 3 neü maddesi 

(C) fıkrası son kısmındaki «Sıkıyönetim komu
tanlığınca basılması veya neşri yasaklanan kitap, 
dergi, gazete, broşür, a.fiş gibi bilcümle matbu 
evrakı basan matbaaları kapatmak;» Anayasa
nın 25 nci maddesine aykırıdır. Tasarıdan çıka
rılmasını arz ederim. 

Cumburbaşkanınca S. Ü. 
Selâhattin Babüroğlu 

Gerekçe : Sıkıyönetime Anayasa basım yasa
ğı hakkını verebilir, ama matbaa kapama yetki
sini vermez. 

BAŞKAN _ Sayın Babüroğlu'nun önergesi 
b-j. 

SELÂHATTİN BABÜROĞLU (Cumhurbaş
kanınca S. Ü.) — Yerimden bir şey söylememe 
müsaade eder misiniz? 

BAŞKAN — Açıklık getirin, buyuran efen
dim., 

SELÂHATTİN BABÜROĞLU (Cumhurbaş
kanınca S. Ü.) — Sayın Ucuzal'm okudukları 
Anayasa Mahkemesinin kararL bu konuyu kap
samamaktadır, arz ederim. 

BAŞKAN — Dinlenildi ve zabıtlara geçti 
eî endim. 

Önergenin lebinde ve aleyhinde söz isteyen 
sayın üye?... Yok. 

Hükümet katılıyor mu efendim? 
DEVLET BAKANI İSMAİL HAKKI TE-

NEL (İstanbul Milletvekili) — Katılmıyoruz 
eî endim. 

BAŞKAN — Komisyon?. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ÖMER 

UOUZAL '(Eskişehir) — Katılmıyoruz efen
d i . 

BAŞKAN — Katılmıyor. 
'önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden

ler... Etmeyenler., önerge kabul edilmemiştir 
e -rendim. 

Bir diğer önergeyi takdim ediyorum : 

Yüksek Başkanlığa 
2*36 Sıra Sayılı Kanun tasarısının 3 neü mad

desinin l(f) fıkrasındaki «Sürekli» sözcüğünün 
«.Süreli» olarak değiştirilmesini arz ve teklif ede-
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Cumhuriyet 'Senaitosıı C.H.P. Grup Başkanvekilleri lâhiyet Kanunu, Jandarma Teşkilât ve Vazife 
Fikret Gündoğari Salih Tanyeri 
BAŞKAN — önergenin le'hinde ve aleyhin

de söz isteyen sayın üye ! . Yok. 
Hükümet katılıyor mu efendim"? 

DEVLET BAKANI İSMAİL HAKKI TE-
NEL (İstanlbul Milletvekili) — Katılmıyoruz 
•eîendim, 

BAŞKAN — Komisyon?. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ÖMEE 
UGUZAL (Eskişehir) — Katılmıyoruz efen
dim. 

BAŞKAN — Katılmıyor. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden

ler. Etmeyenler.. Önerge reddedilmiştir efen
dim, 

Diğer önergeyi takdim ediyorum : 

Yüksek Başkanlığa! 
2Ö!6 Sıra Sayılı kanun 'tasarısının 3 ncü mad

desinin l(m) iben'dinm 'metiriden çıkarılmasını 
arz ve teklif ederiz. 

Cumkuriyet Senatosu C.H.P. Grup Başkanvekilleri 
Fikret Gündoğa.n Saliıh Tanyeri 

BAŞKAN — Lehinde ve, aleyhinde söz iste
yen sayın ü y e ! . Yok. 

Hükümet katılıyor mu efene!mı! 

DEVLET BAKANI İSMA ,L HAKKI TE-
NEL (İstanbul Milletvekili) — Katılmıyoruz 
eîendim. 

BAŞKAN — Katılmıyor. Komisyon!. 

GEÇİCİ KOMİSYON 
UCUZ AL {Eskişehir) — 
dim. 

BAŞKANI ÖMER 
Katılmıyoruz efen-

BAŞKAN — Katılmıyor. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden

ler... Etmeyenler., önerge reddedilmiştir. 
Maddeyi okunduğu şekliyle oylarınıza su

nuyorum. Maddeyi kabul edenler... Etmeyenler.. 
3 ncü madde kabul edileli efendim. 

Silâh kullanma yetkisi : 
Madde 4. — Sıkıyönetim komutanlığı emrin

de. g-örevli asker ile polis ve jandarma, kendileri
ne verilen -gör-evleriıı yerine getirilmesi sırasın
da tabi 'oldukları Türk Silâhlı Kuvvetleri İç Hiz
met Kanun ve Yönetmeliği, Polis Vazife ve Sa-

s Nizaınnîımesinde silâh kullanmayı icabettiren 
| hal ve şartlardan 'herhangi birinin taîhaklmku 
| halinde silâh kullanma yetkisini haizdirler. 
j Sıkıyönetim komutanlığında görev alan ve 
ı silâh kullanan 'bütün personel 'hakkında 1481 
• sayılı Asayişe Müessir Bâzı Fiillerin önlenmesi 

Hakkındaki Kanunun 3 ncü maddesi ile 211 sa
yılı Türk Silâhlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu
nun 87 ııci maddesinin V ve VI ncı fıkraları hü
kümleri uygulanır. 

Yukarda belirtilen görevlilerin; Devlet oto
ritesini, can ve mal 'güvenliğini korumak için 
silâh, kullanmalarım, sıkıyönetim komutanları
nın önceden düzenleyen emirleri uygun araç lar-
1?, ilân edilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?... Yok. önerge de yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler.... Madde kabul edilmiştir. 

Komutan ve yardımcıları : 

Madde 5. — Sıkıyönetimin ilân edildiği böl
gede, bu kanun hükümlerini uygulamak üzere 
en az kolordu veya eşidi kıt'a komutanlığı gö
revini yapmış veya yapmakta olan bir komutan, 
Genelkurmay Başkanının teklifi üzerine Millî 
Savunma Bakanının inhası, Başbakanın imzala
yacağı ve Cumhurbaşkanının onaylayacağı bir 
'kararname ile Sıkıyönetim Komutanı olarak ata
nı.*, 

Sıkıyönetim Komutanına, sıkıyönetimin ilân 
edildiği bölge ve ilânı 'gerektiren olayın 'genişli
ği dikkate alınarak yeteri kadar komutan yar
dımcısı veya çevre komutanı yakardaki fıkrada 
belirtilen usule göre. atanır. Atanma kararında 
sıkıyönetim komutanının, komutan yardımcı
larının ve çevre komutanlarının eski görevleriy
le ilişkilerinin kesilip kesilmeyeceği belirtilir. 

Sıkıyönetim Komutanı, hizmet gereklerini 
dikkate alarak, kendine ait yetkilerin tamamını 
veya bir kısmını yardımcılarına ve çevre komu
tanlarına devre debilir. 

Çeşitli »bölgelerde veya bütün yurtta sıkıyö
netim ilân edilmesi halinde; sıkıyönetim komu
tanlıkları ve sıkıyönetim iliizmetleri arasındaki 
adli, idarî ve teknik is bölümü, işbirliği ve ko-
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ordinasyon ve sıkıyönetim komutanlıklarının, 
müşterek konulardaki yönetimi Başbakan veya 
yazılı olarak .görevlendireceği makamca sağla
nır. 

BAŞKAN — Sayın Gündoğan, Grup adına 
mı, şahsınız adına mı? 

FİKRET GÜNDOĞAN ı(İstanbul) — Grup 
adına söz istiyorum. 

SBLÂHÂTTİN" BABÜROĞLU (Cumhur-
başkpnınca S. Ü.) — Şallısını adına söz istiyo
rum. 

BAŞKAN —• Grup adına, buyurun. 

C. H. P. GRUBU ADİNA FİKRET GÜNDO
ĞAN (İsstanbul) — Sayın Başkan, çok değerli 
arkadaşlarım; 

Tâ başından beri ifade edogeMiğimiz görüş 
ve düşüncelerimizin doğrulanması yolunda yeni 
bir delile bu maddede raslamış bulunuyoruz. 
Görüldüğü gibi ibu !5 nei madde düpedüz Türk 
Anayasasının kesin olarak: yasakladığı bir hu
susu ihya etmektedir. 

Bildiğiniz giıbi Anayasa, egemenlik haklarını 
Anayasada gösterilen kurumların kullanma
sını öngörmüştür ve ;bu yetkilerin hiçbir surette i 
devredilemeyeceğine dair kesin hüküm vazet- " 
mistir. Oysa, burada âdeta bir yetki devri hük
mü getirmekle, Anayasanın temel hükümlerine .. 
ve kaidelerine aykırı hareket edildiği aşikârdır. 

Esasen Millet Meclisinde 'görüşülmesi sırasın- : 
da, bu maddenin Anayasa aykırılığı düşüncesiy- j 
le tasarı metninden çıkarıldığı da elimizdeki bel- I 
geden 'belli olmaktadır, ama Senato Komisyonu
muz, hangi düşünceye bağlı olarak bilinmez, hu 
maddeyi tekrar getirmiş, hattâ hu maddenin 
son bendinde yer alan; «çeşitli bölgelerde veya 
Mittin yurtta sıkıyönetim ilân edilmesi halinde; 
sıkıyönetim komutanlıkları ve sıkıyönetim hiz
metleri arasındaki adlî, idarî ve teknik iş holü
mü, işbirliği ve koordinasyon ve sıkıyönetim ko
mutanlıklarının, müşterek konulardaki yöneti
mi başbakan veya yazılı olarak ıgörevlendireee- j 
ği makamca sağlanır.» hükmünü savunmuş, ; 
yüksek Kurulunuzun önüne getirmişlerdir. 

Bir an için Başbakanın bu fıkradan yararla- ; 

narak yönetimi yazılı olarak bir (başka makama 
devrettiğini, 'bir başka kişiyi veya makamı gö-
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revlendirdiğini düşünün: Bu kişinin doğrudan 
doğruya askerî hir kişi veya makam olması ha
linde, (ki, 'bumda hiçbir mahzur yoktur) o tak
dirde Anayasanın yetki devrine dair hükümle
rinin tamamen, karşısında 'bir davranışa girilmiş 
olur. Böyle bir imkânın verilmemesi lâzım gelir. 

Biz, hu maddenin metinden çıkarılması için 
C. H. P.'ııin Cumhuriyet Senatosu Grup Baş-
kanvekilleri 'olarak müştereken düzenlediğimiz 
'bir önergeyi takdim ediyoruz. Buna lütfen iti
bar buyurunuz, oy veriniz. 

•Saygılar sunarım. 

FETHİ TEVETOĞLU (Samsun) — Daha ev
vel 'biz de önerge verdik. 

BAŞKAN — Sayın Tevetoğlu, önergeniz bu
rada efendim. Zamanı gelince muameleye koya
cağım, 

Sayın Babüroğlu, buyurunuz. 

SELÂHATTİN BABÜROĞLU '(Cumhur
başkanınca S. Ü.) — Sayn Başkan, değerli ar
kadaşlarını ; 

Ben, arkadaşımın (beyanının tersine, mad
denin lehinde mâruzâtta bulanacağım. 

Başbakanın, istediği 'bir komutana ya da Ge
nelkurmay Başkanına g-örev vermesini, yetki 
devri olarak telâkki etmiyorum.. Çünkü, sıkıyö
netim hir bölgede değil, birkaç bölgede ilân edil
mişse, sıkıyönetim komutanları aras:nda teknik, 
adlî, idarî işbirliğini düzenlerken, Başbakana 
bağlı olan sıkıyönetim komutanlıklarının (bütün 
işlerinin bir başka askerî üst merci tarafından 
koordinasyona tabi tutulması gereği şu 20 aylık 
sıkıyönetim tatbikatı içerisinde tecrübe ile sa
bit olmuştur. 

Bir sıkıyönetim bölgesinin dışında sıkıyöne
timle ilgili hir 'olay olduğu vakit, zaten üst ka
demedeki askerî örgüt devreye :girmek zorun-
luğundadır. Bunun dışında sivil konularda da, 
kanunun tümü üzerinde mâruzâtta bulunurken 
Ticaret Bakanının, Çalışma Bakanının, imar -
İskân Bakanının Başbakan kanalı le nasıl dev
reye girmesi gereğini arz etmiştim. Şimdi, bun
lara şunu da eklemek mümkün: Birtakım sivil 
kolluk kuvvetleri görev yaparken nasıl İçişleri 
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Bakanı urandan sorumlu olmasın? Birtakım ad
lî merciler arasındaki hak ve hukukun, adlî, iş
lemlerin düzigün gidip ıgitmediği konusunda 
Adalet Bakanı nasıl Ibilgili ve sorumlu olmasın ?. 
Sıkıyönetim zamanında da hu hakanlar Başba
kan kanalıyle sorumlu olacaktır. 

Başbakanlık karargâhında; gerçi karargâh 
•tesis edilebilir, ama askerî hizmetleri yönetecek 
bir örgüt olmadığına ve bu gelenek bulunma
dığına göre, Başbakan, müteaıddit sıkıyönetim 
komutanlıklarının kararlarının halkı rahatsız 
etmeyecek ve her yerde aynı biçimde uygulan
masını temin edecek şekilde bu tür hizmetlerin 
bir kısmını örneğin Genelkurmay Başkanına, 
bir kısmını da kendine bağlı olmak suretiyle 
Bakanlar Kuruluna verebilir. Her ikisinden de 
sorumlu olarak, Meclislere hesap vermek du
rumunda olduğu için, böyle bir organizasyona 
ihtiyaç olduğu kanaatindeyim. 

Aksi hal olursa, bakınız size bir örnek arz 
edeyim: Maltepe'den kaçanlar İstanbul Sıkı
yönetim Komutanlığı bölgesinden kaçtılar, An
kara Sıkıyönetim Komutanlığı yakaladı ve iki 
sıkıyönetim komutanlığından hangisinin bun
ları muhakeme yapacağı konusu, iki komutan
lık arasında tartışma mevzuu oldu. 

Ayrıca, Hürriyet Gazetesinin Adana Sıkıyö
netim Komutanlığı tarafından Adana ve hava
lisinde 10 gün yayınlanmaması kararı alınmış
tı. Üç gün içinde bu karar kaldırıldı. 

Demek ki, sıkıyönetim komutanlıkları ara
sında bu maddenin sağlayacağı bir organizas
yon olsaydı o karar alınmazdı ve o karar yü
zünden de elbette askerî otorite rahatsız ol
mazdı. Çünkü, bir askerî otorite bir karar de
ğiştirme zorunda kaldığı vakit sivilden farklı 
bir şekilde rahatsız olur. 

İşte tecrübe göstermiştir ki, bu 5 nci mad
deye ve bu maddenin çok yardımcısı ve yapı
şığı olan 8 nci maddeye ihtiyaç vardır. Bu iki 
madde aynı zamanda ordunun eğitim hizmetle
rini de koruyucu niteliktedir. Buna da bir ör
nek vermek mümkündür.. 

İstanbul Sıkıyönetim Komutanlığı 1 nci 
Ordu Karargâhı ile yönetilir. Ankara'da sıkıyö
netim için ayrı bir karargâh kurulmuştur. An
kara birlikleri, (benim kanaatime 'göre, daha çok 
eğitimle meşgul olma olanağına sahiptirler. İs
tanbul'da ise birliklerin eğitimle meşgul olma 

imkânları biraz daha azdır; yani komutanların 
eğitimle çok uğraşmak için Ankara'dan farklı 
çaba gösterme gibi hir durumları olabilir. Bu ba
kımdan (böyle bir organizasyona ihtiyaç vardır. Bu 
organizasyon ihtiyacını zaten bakanken de his
setmiş, ve bunu kendi dilekçemize koymuştuk. 
Bu hususu, kanunun tümü üzerinde görüşürken 
de arz etmiştim. O dilekçede aslında bizim ama
cımız ve çabamız sorumluluk duygumuzun, ül
ke sevgimizin, halka iyi hizmet aşkımızın, Par
lâmento ile Hükümet ilişkilerinin göstermelik 
olmaktan daha ileri bir seviyeye götürülmesin
den ibaretti. Bunlar o gün, bizim acele hareke
timiz olarak tarif edilmişti. Halbuki, gördük 
ki, durum öyle değilmiş. Şimdi Hükümet bu 
ihtiyaç yüzünden 5 nci ve 8 nci maddeyi tasa
rıya monte etmiştir; fakat tasarının Millet 
Meclisindeki müzakeresi sırasında bu maddeler 
metinden çıkarılmıştı. Cumhuriyet Senatosu 
komisyonundaki arkadaşlarımız, benim teklifim 
üzerine 5 nci ve 8 nci maddenin oybirliğiyle 
tasarıya sokulmasına karar vermişlerdir. Bina
enaleyh, kısaca arz ettiğim nedenlerden dolayı 
5 nci ve 8 nci madde bu kanunda kalmalıdır. 

Muhterem arkadaşlarım, bir hususu daha 
hatırlatarak huzurunuzdan ayrılacağım. 
- Bildiğiniz gibi, 27 Mayısa bir sıkıyönetim
den gelindi. 12 Marttan bir sıkıyönetime gidil
di. Her iki sıkıyönetimin siyasî tarihimizdeki 
yeri derinlemesine etüt edildiği zaman görü
lür ki, eğer bir sıkıyönetim ilân edilmek isteni
yorsa, elbette ki, sıkıyönetimin antipatik tarafı 
vardır; elbette ki, sıkıyönetimin sivil kolluk 
kuvvetlerinden farklı tutumlar ve metotlar ge
tireceği söz konusudur, eğer böyle bir şeye ih
tiyaç duyuluyorsa, Anayasannı emrine göre dü
zenlenecek olan bu kanun bu noksanları çöz
melidir. 

Sayın özden arkadaşımız hukukçudur, ken
dilerine saygı duyarım. Bu kürsüden, hem de 
grupları adına konuşma yaparken dediler ki, 
«Aman çok acele 15 nci maddeyi halledelim. 
Arkadan bu kanunu düzeltecek hususları tek
rar getiririz...» Halbuki, bu 15 nci maddenin 
düzeltilmesi konusunda Hükümete 6 ay süre 
verilmişti. Zaten, tüzük değiştirmekten kolay 
kanun değiştirmeyelim sözünü de bunun için 
söylemiştim. 

Sayın Özden gibi, Parlâmento tecrübesi ve 
hukuk tecrübesi çok değerli olan bir arkadaşı-
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mızm dahi, bu kanun dolayısiyle mahkemelerin 
beklememesi için,«Biran evvel 15 nci maddeyi 
halledelim, arkadan da diğer düzeltmeleri geti
ririz.» gibi bir deyimine meydan vermemek 
için, zararı yok 10 gün gecikelim ; fakat 5 nci 
ve 8 nci maddeyi burada monte edilmiş olduğu 
şekilde çıkaralım. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Başka söz isteyen sayın üye?.. 
Yok. Madde üzerindeki müzakere sona ermiş
tir. 

İki takrir vardır. Veriliş. sırasına göre oku
tuyorum : 

Yük s ek B aşk anlı ğa 
Görüşülmekte olan tasarının 1 nci maddesi 

içinde yer alan 5 nci maddenin metinden çıka
rılmasını arz ve teklif ederim. 

Cumhuriyet Sen at osu 
A. P. Grubu Başkanı 

Samsun 
Fethi Tevetoğlu 

Yüksele Başkanlığa 
256 S. Sayılı kanun tasarısının 5 nci mad

desinin metinden çıkarılmasını arz ve teklif 
ederim. 

C. H. P. Grup 
Cumhuriyet ıSenatosu Başkanvekilleri 

İstanbul Gaziantep 
Fikret Gündoğan Salih Tanyeri 

BAŞKAN — Lehinde, aleyhinde söz isteyen 
sayın üye?.. Yok. 

Hükümet ve komisyon önergelere katılıyor 
mu?.. 

DEVLET BAKANI İSMAİL HAKKI TE-
KİNEL (İstanbul Milletvekili) — Her iki öner
geye de katılıyoruz. 

* GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ÖMER 
UCUZAL (Eskişehir) — Takdire bırakıyoruz. 

BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Öner
ge kabul edilmiş, madde metinden çıkartıl
mıştır. 

Karargâh : 
Madde 8. — Sıkıyönetim ilânı ile beraber, sı-

kıyönenıitm maksat ve amaçlarına uygun ola
rak, sıkıyönetim komutanlığı karargâhı kuru
lur. Sıkıyönetim komutanlığı kadroları. Genel

kurmay Başkanlığınca önceden hazırlanır ve 
Başbakanın onayına sunulur. Bu kadrolara lü
zumu kadar subay, assubay, sivil personel ve 
Devlet memurları aslî görev yerleri ile ilişiği 
kesilmeksizin usulüne göre atanır. 

Atanan personel, atama emrinin kendilerine 
tebliğini takibeden yirmadört saat içerisinde 
hareket ile yol süresi sonunda yeni görevlerine 
katılma zorundadır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?.. Yok. Söz isteyen olmaması sebebiy
le madde üzerindeki müzakereye son verdim. 

Tekliflere geçiyorum. Geliş sırasına göre 
okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan tasarının 1 nci maddesi 

içinde yer alan 8 nci maddenin metinden çi
nim asını arz ve teklif ederim. 

C u mhuriyet Sen at osu 
A. P. Grup Başkanı 

Fethi Tevetoğlu 

BAŞKAN — Diğer bir teklifi okutuyorum : 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşül; m ekte olan 256 Sıra Sayılı tasannm 

8 nci maddesinin metinden çıkarılmasını arz ve 
teklife ederim. 

İstanbul 
Fikret Gündoğan 

BAŞKAN — Her iki önerge de aynı mahi
yettedir. 

Lehinde,- aleyhinde söz isteyen sayın üye?.. 
Yok. 

Hükümet katılıyor mu efendim?. 

DEVLET BAKANI İSMAİL HAKKI TE-
KİNEL (İstanbul Milletvekili) — Her iki tak
rire de katılıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Hükümet katılıyor. 
Komisyon?.. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ÖMER 

UCUZAL (Eskişehir) — Takdire bırakıyoruz 
efendim. 

BAŞKAN — Yüce Heyetin takdirine bıra
kıyorlar. 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir, madde me
tinden çıkartılmıştır efendim. 

Sıkıyönetim mahkemeleri kuruluncaya ka
dar yapılacak işler : 
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Madde 12. — Sıkıyönetim komutanı n-ezdin
deki askerî mahkemeler göreve başlayıncaya 
kadar, suçun işlendiği yerlerde bulunan askerî 
'savcılar ve bunlar yoksa Cumhuriyet savcıları 
sıkıyönetim komutanlığı askerî savcılarının 
[görevlerini yaparlar. 

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

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler.. Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Sıkıyönetimin ilânını gerektiren hallere 
bağlı eylemler : 

Madde 13. — Sıkıyönetim ilânına sebeıbolan 
suçları, sıkıyönetim ilânından evvel işlemiş olan
larla, Sıkıyönetim Askerî mahkemelerinin el-
koyduğu herhangi bir suçla umumî ve müşte
rek gaye içerisinde irtibatı bulunan suçları 
işleyenlerin dâvalarına, suç, sıkıyönetim böl
gesi dışında işlenmiş olsa dahi Sıkıyönetim As
kerî Mahkemesinde (bakılır. 

BAŞKAN — Söz isteyen sayın üye?.. 
FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Grup 

adına söz istiyorum. 

BAŞKAN — Grup adına buyurun efendim. 

C. H. P. GRUBU ADINA FİKRET GÜN
DOĞAN (İstanbul) — Sayın Başkan çok değerli 
arkadaşlarım. 

Öyle sanıyorum ki, 1402 sayılı Sıkıyönetim 
Kanununda yapılması öngörülen değişikliklerin 
en önemlilerinden birisi bu maddede yer almak
tadır. Eğer, gerçe'kten Anayasa ve diğer mev
zuatımızda ve 700 yıldan beri yerleşmiş hu
kuk anlayışımızda yepyeni bir değişikliğe ihti
yaç görmüyorsak ve bizim kanımızca kesin ve 
"böyle çok müphem birtakım mefhumlar getiril
mek suretiyle hukuk kurallarının en 'önemlile
rinden birini başka bir biçime büründürmek is
temiyorsak, bu maddede ta'kdim edeceğim öner
geyi lütfen kabul etmenizi istirham ederim. 

Değerli arkadaşlarını, bildiğiniz gibi 1402 
sayılı Kanunun 13 ncü maddesi bu tasarıdan 
önceki seldi ile şu halde idi; 

«Sıkıyönetim ilânına sebe'bolan suçları, sıkı
yönetim ilânından evvel işlemiş olanlarla, Sıkı
yönetim Askerî mahkemelerinin el koyduğu her 
hangi bir suçla irtibatı bulunan suçları işleyen
lerin dâvalarına, suç, sıkıyönetim bölgesi dışında 
işlenmiş olsa dahi Sıkıyönetim Askerî Mahkeme
lerinde bakılır.» 

İkinci fıkrasında; «Ancak. Sıkıyönetim Ko
mutanı bu suçlardan Sıkıyönetim Askerî Mahke
melerinde bakılmasına lüzum görmediklerini 
ilgili adlî mercilere vermeye yetkilidir», hükmü 
mevcut idi. 

Oysa, şimdi getirilen yeni 13 ncü maddede 
bakınız nasıl bir hüküm sevkedilmek isteniyor 
ve hukukun çok temel kurallarından 'birinin 
kapsamı, anlamı ço'k belirsiz bir şekilde her an
lama ve ölçüye vurulur 'bir hale getirilmek is
tenmiştir? Okuyacağım, lütfen dikkat buyurur
sanız değişiklikleri anlamış olursunuz. 

Yeni tasarı : «Madde 13. — 'Sıkıyönetim ilâ
nına sehebolan suçları, sıkıyönetim ilânından 
evvel işlemiş olanlarla, Sıkıyönetim Askerî mah
kemelerinin elkoydıığu her hangi bir suçla umu
mî ve müşterek gaye içerisinde irtibatı bulunan 
suçları işleyenlerin dâvalarına ,suç, sıkıyönetim 
'bölgesi dışında işlenmiş olsa dahi Sıkı yöne tim 
Askerî Mahkemesinde ba'kılır.» hükmü konmuş 
ve ikinci fıkra madde metninden çıkartılmış bu
lunmaktadır. 

Bu maddenin birinci fıkrasında, sözlerimizin 
başında ifade ettiğimiz gibi, çok önemli bir de-
değişiklikle hukukun anailkelerinden 'biri ve en 
önemlisi çok başka şekillere büründürülmüş ve 
artık karşınıza herkesin her istediği anlama ala
bileceği ve bu yüzden de Türkiye'de işlenmiş her 
suçun, sıkıyönetimden evvel işlenmiş olsun ve
ya sonra işlenmiş olsun, sıkıyönetim bölgesi için
de işlenmiş olsun veya dışında işlenmiş olsun bir 
suçla umumî ve müşterek gaye içerisinde irtibatı 
olanların Sıkıyönetim Askerî Mahkemelerince 
dâvalarına bakılacak. 

Arkadaşlarım, Türk hukuk mevzuatında ir
tibat; suçlarda irtibat, suçta irtibat, suçlulukta 
irtibat diye bir müessese vardır ve bildiğiniz gibi 
iki bölümde mütalâa olunur. Ceza Kanununun 
78 nci maddesi açıkça bu müesseseyi tarif etmiş
tir; şahıslarda irtibat, fiillerde irtibat.. Bu iki 
hal dışında Türk ceza mevzuatında ve başkaca 
ceza yasalarında her hangi bir irtibat şekli tarif 
ve tâyin edilmemiştir. 

Demek: ki, bundan evvelki kanunda doğru
dan doğruya, biraz evvel arz ettiğim ve Türk 
ceza mevzuatında belli bir müesseseyi ifade eder 
şekilde, belli suçlarla şahsî veya fiilî irtibat 
içinde bulunanların Sıkıyönetim Askerî Mah'kb 
melerinde dâvalarının görüleceği yazılı iken, şim-
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di «Umumî ve müşterek gaye içerisinde irtibat* [ 
şeklinde mevsuf bir irtibat, yeni bir irtibat bi
çimi ve şekli öneriliyor. 

Arkadaşlarım, «Umumî re müşterek gaye 
içerisinde irtibat» sözcüğünün anlam bakımın
dan, kapsam bakımından sınırlarını ölçmek 
'mümkün müdür? Bu kanunun tümünü düşü
nünüz; sıkıyönetimin ilânından evvel is'eıımiş 
suçların dahi sıkıyönetim mahkemelerinde gö
rülmesi rejiminin bu kanunla getirildiğini ka
bul ediniz ve bu maddenin eski hali ile yalnız 
irtibat halinde bulunanların dâvalarının bu ka
nunla bu mahkemelerde 'görüleceğini kabul edi
niz; ama şimdi yeni şekli ile umumî ve müşterek 
gaye içerisinde irtibatı olanların da bu ka
nun gereğince görev gören askerî mahkemeler
ce yargılandığını bir düşünüz. 

'Sıkıyönetim kalktıktan sonra dahi devanı 
edeceğine göre bâzı dâvaların, bütün Türkiye'
de işlenmiş suçların umumî ve müşterek gaye 
bakımından, görülmekte olan dâva ile irtibatı 
vardır şeklindeki bir hukukî mütalâanın veya 
iddianın bu kanun hükümleri gereğince geçer
lilik kazanacağı şüphesizdir. Bu kadar geniş, bu 
kadar şümullü bir ceza maddesi sevkedilemez. 
Çünkü, «Kanunsuz ceza olmaz, kanunu bilme
mek suç teşkil etmez» gibi çok genel kuralları 
burada tekrar etmeme müsaade ediniz. Böyle 
bir halde kimin hangi fiilinin umumî ve müş
terek gaye içinde bilmem hangi fiille murtabıt 
olduğunu kendisinin bilmesine imkân yoktur. Bu 
bakımdan, savunmasına imkân yoktur ve gide
rek sıkıyönetim mahkemelerinin savcılarının ve
ya hâkimlerinin her hangi birinin veya komu
tanlıklarının iddiası üzerine «umumî ve müşte
rek gaye içinde irtibatlıdır» diye her fiilî as
kerî mahkemelerde gördürmeye kalkışması ola
nağını neden dolayı, hangi sebeple, hangi ihti
yacı karşılamak için bu kanun maddesi içine 
koymuşlardır, anlamak çok zordur ? 

Şimdi arkadaşlarım, bu kanunu getirenlerin 
gerçekten, ülkede bir Sıkıyönetim tatbikatı so
nunda doğan sonuçlardan yararlandıkları gibi 
masum bir iddia içinde olduklarını kabul etmek 
mümkün değil. Madem ki, böyle idiniz; tatbi
kattan elde edilen sonuçlara göre ve Anayasa 
Mahkemesinin bozması üzerine bir kanun getir
mek zorundaydımz, (ki. Anayasa size bunu yük
lü yordu) o takdirde valnız 15 nei madde ile 23 

ncü maddeyi getirecek, Anayasanın bozması su
retinde yeni hükümlere tebdil edecek idiniz; 
ama görüyorsunuz ki, çok önemli bir hukuk an
layışı, daha doğrusu yeni bir hukuk anlayışını 
çok önemli bir unsur olarak madde içine koy
duğunuz takdirde, bunu getiren hükümetlerin 
bu kanundan çok başka maksatlar istihsal et
mek arzusunda bulundukları düşüncesine bizi 
sevkediyor. 

Niçin hukuktaki irtibat müessesesi kâfi gel-
miyorcla, o müesseseyi âm ve şâmil hale getire
cek umumî ve müşterek gaye içerisinde irtibat
lı bulunan fiilleri de buraya koyuyorsunuz? 
Bunu anlamanın imkânı yoktur. Yardır; o tak
dirde Türkiye'de cezayı mucip her fiil bilmem 
hangi -fiille umumî ve müşterek anlamda irti
bat halindedir denir, böylecede kanun düzen
lendikten sonra, herkes hangi fiilinin umumî ve 
-müşterek gaye içinde bilmem hangi suçla mur
tabıt olduğunu bilmeye imkânı kalmaz. Türk hal
kının, Türk insanının yıllar yılı idare olunduğu 
bir hukuk mevzuatı içinde birden bire ve hiç bir 
mucip sebep gösterilmeksizin, hiçbir sosyal ne
den arz edilmeksizin burada böyle bir değişik
liğe gitmenin anlamını kavramak çok zor doğ
rusu. 

Arkadşlarım, sıkı bir rejimin belli süreler 
içinde, belli fiilleri yok etmeye kadar işleme
sinde elbette memleketin yararı olduğu zaman
lar vardır ve olmuştur; ama şimdi bütün hayat 
boyunca, eski deyimle «madam - el - hayat» 
umumî ve müşterek gaye irtibatı içinde ve o 
tehdit altında görülme korkusu içinde yaşamaya 
bu insanları sovketmenin anlamını biz kavraya
madık. 

Bu itibarla, gayet açık olarak 13 ncü madde
de ki, «Umumî ve müşterek gaye içerisinde» 
sözcüğünün çıkarılmasını, esinden olduğu gibi, 
bildiğimiz ceza hukuku müessesesinin; yani ir
tibat halinin buraya ithalini veya orada öyle 
kalmasını arzu ettik ve Cumhuriyet Halk Par
tisi Senato Grubu Başkanvekillcri olarak müş
terek imzalı bir teklif sunuyoruz. 

İstirham ediyorum bunda anlaşılmayacak bir 
şey yoktur. Bunda kimsenin korunması veya 
kimsenin fena'a duçar edilmesi gibi bir fena 
niyet de yoktur. Genel hukuk kurallarına ve va
tandaş hak ve özgürlüklerine saygıyı ifadeden 
öteye bir maksadımızın olmadığını arz ederim. 
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BAŞKAN — Başka söz isteyen var mı efen
dim? Yok. 

'Komisyon adına Sayın Ucuzal, buyurun efen
dim. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ÖMER 
UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Başkan, değerli 
arkadaşlarım; 

13 ncü madde hakkında ileri sürülen fikre 
bir nokta'da iştirak etmemek mümkün değildir. 
Ancak, elimizdeki tasarı, tetkik buyurdunuz 
gördünüz ki, tatbikattan doğan eksiklikleri, 
tatbikatta karşılaşılan noksanlıkları telâfi etme 
gibi bir esbabı mucibe de taşımaktadır. 

İki yıldan beri sıkıyönetim mahkemelerinin 
önüne gelen dâvalar sebebiyle karşılaştıkları 
meselelerde, 1402 sayılı Kanunun meriyete gir
meden evvel birtakım hâdiselerle işbirliği ha
linde olduğu, irtibat halinde olduğu görülmüş
tür. Verilen kararlar sonunda, bu mahkemelerin 
kararları Yüksek Askerî Temyiz Mahkemesince 
tetkik edilmiş, neticede Türk Ceza Kanununun 
78 nci maddesi hükmü ile tedvin edilen irtibat 
hallerinin dışında birtakım yeni hükümlerin doğ
duğu görülmüştür. 

Şimdi 13 ncü madde Ihükmü, esbabı mucibe-
de görüldüğü gibi /tamamen Askerî Yargıtay'ın 
içtihatma dayanmaktadır. Böylece, 13 ncü mad
denin tedvini ile Yüksek Mahkemenin içtihadı 
ve vereceğiniz kararla yeni bir durum meydana 
geliyor ki, bu da tamamen anarşik olayların 
meydana getirilmesi, takviye edilmesi yönünde 
Devleti yıkmak isteyen kişilerin yarattığı suç
ları ortadan kaldırmaya matuf bir hüküm ola
rak huzurunuza getirilmiştir. 

Şimdi, irtibat doğrudur. Suçta irtibat aranır, 
suçlulukta irtibat aranır; ama 13 ncü maddeye 
konan umumî ve müşterek gaye basit bir idarî 
işler sebebiyle ele alınmıyor. Mesele ciddiyetle 
ele alınıp aylarca, yıllarca üzerinde durularak 
sıkıyönetim mahkemelerince karara bağlanıyor. 
Ondan sonra da, bu gibi hallerde irtibat temin 
edildiği görülerek hüküm veriliyor. 

Getirilen umumî ve müşterek gaye hiçbir 
zaman suiistimal edilecek bir şey değildir. Esa
sen, madde böyle tedvin edilip gelmemiş olsa da
hi, Yüksek As'kerî Yargıtay bu içtihat kararı 
ile önüne gelen meseleleri yine inceleyip bir ka
rara varacaktır. 

Bu bakımdan getirilen hüküm kanunsuz ve 
Anayasaya aykırı bir mâna taşımamaktadır. 

15 . 5 . 1973 0 : 1 

Komisyon adına saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Başka söz isteyen sayın üye? 

Yok. Madde üzerindeki müzakere bitmiştir. 
Bir takrir vardır, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Sıra sayısı 256 olan kanun tasarısının 13 

ncü maddesinin 1 nci fıkrasındaki (Umumî ve 
müşterek gaye içerisinde) sözlerinin metinden 
çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

C. H. P. Grup 
Cumhuriyet Senatosu Başkanvekilleri 

Fikret Gündoğan Salih Tanyeri 

BAŞKAN — Takririn lehinde, aleyhinde söz 
isteyen sayın üye ? Yok. 

Hükümet takrire katılıyor mu ? 
DEVLET BAKANI İSMAİL HAKKI TEKİ-

NEL (İstanbul Milletvekili) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Hükümet katılmıyor. 
Komisyon? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ÖMER 
UCUZAL (Eskişehir) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon da katılmıyor. 
Takriri oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler.. 

Etmeyenler... Takrir reddedilmiştir. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Maddeyi ka

bul edenler... Etmeyenler.. Madde kaıbul edil
miştir. 

Sıkıyönetim personelinin suçlarında görev : 
Madde 14. — Sıkıyönetim Komutanlığı eniri

ne giren personelin, sıkıyönetim hizmet ve gö
revleri ile ilgili olarak veya sıkıyönetim hiz
met ve görevlerinin yapılması sırasında işledik
leri suçlara ait dâvalara bakmak görevi, sıkı
yönetim askerî mahkemelerine aittir. 

Bu kişilerin sıkıyönetim mahkemesi görevine 
giren suçları hakkında re'sen kovuşturma yapı
lır. Bunlar hakkında özel kanunlarında gösteri
len yargı usulü hükümleri uygulanmaz. 

iSıkıyönetim emrindeki aısker kişilerin askerî 
yargıya tabi suçlarına da Sıkıyönetim Askerî 
Mahkemesinde bakılır. 

Sıkıyönetim Komutanı; emrindeki personele 
özel kanunların da yazılı disiplini ve idarî ceza
ları usulüne göre verebilir. Ancak, 657 sayılı 
Devlet Memurları Kanununa tabi personele, 
uyarma, kınama ve kısa süreli durdurma dışın
daki cezaların uygulanması için yetkili makam 
ve kurullarına teklifte bulunur. 
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BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye? ISayın Gündoğan buyurun efendim. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Değer
li arkadaşlarım; 

Oene başından beri söyleye geldiğimiz, bu 
kanundan muradım, yalnız tatbikattan elde edi
len bâzı noksanlıkları karşılamak veya Anayasa 
Mahkemesinin bozmasını yerine getirmek de
ğildir. 

İşte 15 nci madde yeni bir delil. Geniş kap
sama eriştirilmiş, (birçok fıkraları -çıkarılmış; 
vatandaş leihine olan fıkraları çıkarılmış ve bir 
yerde de meselâ, Anayasamızın 30 neu madde
sindeki, yakalananların veya tutuklananların 
en kısa zamanda yakınlarına haber verme ola
nağı buraya konmamış ve böylece, tekrar etme
me müsaade edin, kanunda şiddet nazarı itiba-
re alınmış, ıgüçlü bir sıkıyönetim mevzuatı el
de etmek gayesi elde edilmiştir. 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (İstanbul) — Sayın 
Başkan, 15 nci madde üzerinde konuşuyorlar. 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — An
lattık size biz. Bu gecekondu meselesi değil di
yoruz. 

BAŞKAN — Efendim, Sayın Gündoğan 
14 ncü madde üzerinde söz istedi. Okuduğumuz 
da 14 ncü maddedir. 

'RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (İstanbul) — Ama 
15 nci madde üzerinde 'konuşuyorlar... 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Şim
di, yeni bir fıkra getirilmiş ve denmiş ki; «Sı
kıyönetim Komutanı; emrindeki personele özel 
kanunlarında yazılı disiplin ve idarî cezaları 
usulüne .göre verebilir. Ancak, 657 sayılı Dev
let Memurları Kanununa tabi personele uyar
ma, kınama ve kısa süreli durdurma dışındaki 
cezaların uygulanması için yetkili makam ve 
kurullarına teklifte bulunur.» 

Değerli arkadaşlarım, bu eskiden yok idi. 
Şimdi sivil personelin, 657 sayılı Kanuna tabi 
personelin disiplin ve idarî cezalara çarptırıl
ması yetkisi sıkıyönetim komutanlarına veril
miş oluyor. Böylece bir sıkı hüküm daha sevk 
edilmiş oluyor. 

ÛBu maddede ve biraz sonra gelecek öü-an 
15 nci maddede, ikisi beraber alındığı takdir
de 'genel olarak kanunun ağırlaştırılma tema
yülü içinde bulunduğunu gösteren çok deliller 
vardır. Bu 14 ncü maddenin son bendinin me-
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tinden çıkarılmasında doğruluk vardır, iyilik 
vardır. Bunu Hükümetin re Komisyonun sağ
lamasını isinham 'ediyoruz. Aksi takdirde iki 
makam tarafından cezaya; idarî ve disiplin ce
zasına duçar dlacağı korkusu içinde yaşayan 
devlet personelinden gere'kli verimi elde etmek 
mümkün değildir. 

[Saygılarımızla arz ederiz. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen 

sayın üye? Yok. 
Madde üzerinde takrir de yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden

ler... Etmeyenler... Ka'bul edilmiştir. 

.Sıkıyönetim Malhkemeleriniıı (görev ve yet
kileri : 

Madde 15. — (Sıkıyönetim altına aılman yer
lerde aşağıdaki suçlardan sıkıyönetim ilânına 
ve faaliyetlerine ilişkin olanları işleyenler ve 
(bunların suçlarına iştirak edenler bu kanunun 
21 nci madde hükümleri saklı kalmak şartiyile 
sıfat, meslek ve memuriyetleri ne olursa olsun 
sıkıyönetim komutanı nezdindeki askerî mah
kemelerde yargılanır. 

a) Türk Ceza Kanununun ikinci kitabının 
birinci babının 'birinci, ikinci ve dördüncü fa
sıllarında yazılı Devletin kişiliğine karşı işlenen 
suçlar; 

•b) Türk iCeza Kanununun ikinci kitafbı-
mn beşinci babının birinci ve ikinci faslında ya
zılı suç işlemeye tahrik ve cürüm ikaı için ce
miyet kurmak suçları; 

e) Türk Ceza Kanununun ikinci kitabının 
altıncı babının ikinci faslında yazılı Devlete ait 
mühür, damga ve sair alâmetlerin taklidi hak
kındaki suçlar; 

d) Türk Ceza Kanununun ikinci kitabının 
yedinci babında yazılı kamunun selâmeti aley
hine işlenen suçlar; 

e) Türk Ceza Kanununun ikinci kitabının 
onucu babının ikinci faslında yazılı yağma, yol 
kesme, adam kaldırma suçları; 

f) Türk Ceza Kaununun 179, 180, 188, 191, 
192, 201, 234, 235, 236, 241, 242, 248, 249, 254, 
255, 256, 257, 258, 260, 264, 266, 268, 271, 296 
ve 537 nci 'maddelerinde yazılı suçlar ile 6136 
sayılı Ateşli iSilâhlar ve Bıçaklar hakkındaki 
Kanunda yazılı suçlar; 

•g) Türk Ceza Kanununun 390 ve 391 nci 
maddelerinde yazılı suçlar ile haberleşmeyi sağ-
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layan Posta, Telgraf, Telefon İşletmesi Genel 
Müdürlüğüne veya Türk Silâhlı Kuvvetlerine 
ait her türlü araç, gereç, tesis ve tellerine kar
şı işlenen 'hırsızlık suçları; 

ıh) Askerî Ceza Kanununun 55, 56, 57, 58, 
59 ncu maddelerinde yazılı suçlar; 

i) Askerî Ceza Kanununun 75, 93, 95 ve 
96 ncı maddeleri ile M8 nci maddesinin ikinci 
fıkrasında ve 160 ncı maddelerinde yazılı suç
lar; 

j) Takibi şikâyete bağlı olmayan veya şah
sî dava yoluyle takibi ıgerekli bulunmayan ba
sın yoluyle işlenmiş suçlar; 

k) Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Hürri
yeti Ihakkmda Kanuna muhalefetten doğan suç
lar; 

1) Derneklerin, 'sendikaların ve meslekî ku
ruluşların kanunlarında mevcut kapatılmala-
riyle ilgili davalar. 

i (648 sayılı iSiyasî Partiler Kanununun siya
sî partilerin kapatılmasiyle ilgili hükümleri sak
lıdır.) 

Yukarıda.' yazılı suçlara elkoyan yetkili mer
ciler bu suçlara ait hazırlık soruşturması ev
rakını vakit geçirmeden sıkıyönetim komuta
nına [göndermekle yükümlüdürler. Sıkıyönetim 
komutanı kendisine gönderilen evrakı sıkıyö
netim komutanlığı nezdindeki askerî savcılığa, 
işlem yapılmak üzere gönderir. 

Sıkıyönetim komutanı bu kanunda yazılı 
suçlardan sanık kişileri, sıkıyönetim komutan
lığı nezdindeki askerî mahkemeye sevk ve tu
tuklanmaları gerekip gerekmediği hakkında 
bir karar alınıncaya kadar gözetim altında tu
tulabilir. Bu süre onbeş günden fazla olamaz ve 
aynı kişi için, aynı suç isnadı sebebiyle ve ye
ni deliller çıkması gibi haklı bir sebep yok iken 
bir defadan fazla kullanılamaz. 

BAŞKAN — Madde üzerimde söz isteyen 
sayın üye?.. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Grup 
adına söz istiyorum Sayın Başkan. 

SELÂHATTİN BABÜROĞLU (Cumhur
başkanınca S. Ü.) — Bende şahsım adına söz 
istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
Buyurun Sayın Gündoğan. 
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CUMHURİYET HALK PARTİSİ GRUBU 
ADINA FİKRET GÜNDOJAN (İstanbul) — 
Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 

Okunduğu ve görüldüğü gibi, Anayasa 
Mahkemesince bozulan madde olmasına rağ
men, Hükümetçe getirilen tasarıda Anayasa 
Mahkemesinin bozma gerekçelerini ve sebep
lerini de aşarak, daha güçlü, daha şiddetli ve 
daha çok şümlllü bir madde haline getirilmiş. 
İşte görüyorsunuz; eski kanunda olmayan hü
kümler bu maddeye ithal 'edilmiş : 296 _ 537 
gibi... 

Yine bu maddede, güya Anayasa Mahke
mesi kararma uyularak sevk edilmiş olması 
beklenirken, maalesef Anayasa Mahkemesi 
karanında belirtilen esaslara aykırı düşülmüş 
ve maddenin 1 nci fıkrasındaki, «21 nci mad
de hükümleri saklı kalmak» gibi bir hukuk: 
anlayışı ile sanki Anayasa Mahkemeısiıııin 
•bozmasına uyuluyormıuş intibaını vermeye ça
lışılmıştır. Oysa Anayasa Mahkemesi, 1402 
sayılı Kanunun 15 nci maddesini iptal eder-
'ken yazdığı kanarda görüldüğü gibi şöyle bu
yuruyor : 

«1402 sayılı Kanunun 21 nci maddesinin 
(>d) bendiyle bu kişiler hakkımda sıkıyönetim 
komutanlığınca kovuşturma yapılabilmesinin 
özel kanunlarına göre yeitkili kurul ve ma
kamların iznine bağlı tutulmuş olması, tar
tışılan kuralı Anayasanın 147 nci maddesine 
aykırı niteliğimden kurtaramaz. Çünkü, Ana
yasanın kimi kimselerin görevleri yönünden 
tanımayı gerekli gördüğü bir güvencenin 
Anayasa dışında hükümlerle ve herhangi bir 
kurul veya makamın imiyle yok edilebilme-
sinin öngörülmesi, Anayasaya aykırılığı başlı 
başına oluşturmaya yeterlidir.:» denmiş. Oysa 
maddede «21 nci madde hükümleri saklı kal
mak şartıyle» denmiş, ama kanun tasarısının 
21 nci maddesi düzenlenirken (sırası geldiğin
de söyleyeceğiz) hiçbir şekilde Anayasanın 
bozuna sebebi olarak gösterdiği hukukî gerek
çeye uyulmamış, aksine yüksek mahkemeler 
üyelerinin sıkıyönetim mahkemelerince mahke
me altına alınalbilmeleri kalbul edilmiş. Böy
lece, Anayasa Mahkemesi gibi, Devlet Şû
rası, Temyiz Mahkemesi üyeleri gibi yüksek 
hukuk kurumlarının üyelerinin kendi kanun-
larıyle güvence altında bulunan yargılama 
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ve yargılanma hakları ihlâl edilmiş bulun
maktadır. 

Bundan başka bu madde, altı aylık Ana
yasa Mahkemesi süresi içinde getirilmemiş ol
makla büyük bir hak kaybına sebebiyet ver
miş madde olarak tarihe geçecektir. Altı ay
dan beri bu maddenin uygulanması şeklini dü
zenleyen bir kanunun olmaması yüzünden 
sıkıyönetim mahkemelerinde kişiler ne surette 
göz altında tutulmuşlardır, ne müddet göz al
tında tutulmuşlardır? Bu belli değildir. Bumu, 
bundan evvelki hükümetlerin ve bugünkü Hü
kümetin yüklenmesi gereken bir sorumluluk 
olarak buraya tescil ediyorum. 

Yine bundan başka bu maddede, Anaya. 
şada yaptığımız bir değişiklikle, yakalanan ve 
tutn'klaınanlarm yakınlarına derhal haber ve-
rilmesi hükmü yer almamıştır. Böylece, tasa
rıyı getiren Hükümetin yahut savunan 
Hükümetin (Zaten birbirlerinden farksız) bu 
Anayasal lâzimeye riayet etmediği de bir va
kıadır. 

(Şimdi arkadaşlarım, burada bu kapsam de
ğişikliğine neden lüzum hasıl olmuş?. O da be
lirtilmemiş. Bir kanun ki, teklifin gerekçesinde 
iki tane söz var : Uygulamalardan çıkarılan so
nuçlar ve Anayasa Mahkemesince yapılan boz
malar nedeniyle bu kanun değişikliği getiril
miştir.... 

§u, «Uygulamalardan çıkarılan sonuçlar» de
nilen sözün arkasında, altında, içinde ne vardır 
bilmek çok zor, ama «Uygulamalardan çıkan 
sonuçlar» dendiği zaman, bunun yüzü de, tersi 
de aynı ağırlıktadırlar ve geçerlidirler. Ya ger
çekten sırf o idarenin daha kolay ve külfetsiz 
ve daha büyük çaba sarfına lüzum olmaksızın 
veya Anayasal hak ve hürriyetlere sıkı sıkıya 
(bağlı kalmak gibi bir külfetten kurtulmak için 
'böyle maddeler getirilmesi işlenmişse Hükümet
lerce, bizim parlâmentomuz buna hemen kabu
le yanaşacak mıdır?. Acaba neden dolayı, far
zımuhal askerî mahkemeler nezdindeki savcı 
yerine, «Askerî savcı» tabiri kullanılmıştır?. 
Acaba neden dolayı, eski maddede mevcut; 
«Eğer sıkıyönetim mahkemeleri yahut komutan
lıkları, bir suçun muhakkak sıkıyönetim nıah-
kenıesinde görülmesi icap etmiyorsa, onu sivil 
mahkemelere verir.» şeklindeki fıkra kalkmış, 
bir güvence, bir teminat ortadan kaldırılmış ve 

neden dolayı iki tane madde veya başka mad
deler bu maddenin içine alınmış?.. Bunları an
lamak mümkün değil. 

«21 nci madde saklı kalmak şartıyle» den
miş, ama 21 nci maddede öyle hükümler kon
muş ki, meselâ Bakanlar Kurulunun bir mües
sese olarak Bakanları yargılamak gerektiği za
man, o kurulun iznine ve yargılama usulüne 
bağlı kılmış ve giderek (e) bendinde; Anaya
sa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay, Askerî Yar
gıtay, Askerî Yüksek İdare Mahkemeleri, Yük
sek Hâkimler Kurulu, Sayıştay Başkanı, üyele
ri ; hepsi artık sıkıyönetim komutanbklarınca 
tahtı mahkemeye alınabilme durumuna getiril
miş. 

Şimdi, 15 nci maddede, «21 nci madde saklı 
kalmak» diye bir söz vardır düşüncesine katı
larak, bu insanların ve bu kurumun aslında da
ha ağır duruma düşürüldüğünü iddia etmek ye
rine; çok iyidir, bilmem nedir deyip, gelip bu
rada birtakım sözler söylemek, benim kanaa-
tımca bir yaranma ve şiirin gözükme isteğinden 
ileriye gitmez. Aslında da belli amaca varmak 
için, özellikle siyasal iktidarda kalaıbilmek için 
bâzı imkânlardan, bu arada bundan da yarar
lanmanın kendine has özel girişimidir bu. Bu
nu göreceğiz, göstereceğiz. Çoğunluk böyle ya
pacak, o yapacak; fakat Türk Halkı bir gün el
bette bunların kendi haklarına doğrudan doğru
ya bir el koyma anlamına geldiği hususunda 
bilince varacak ve hiçbir zaman Türk Halkı 
kendi haklarının bu memlekette başkalarının 
sandığı veya geliştirmek istediği gibi kötü bir 
yola düştüğü için böyle yapıldığı ve buna müs
tahak olduğu fikrine katılmayacaktır. Türk 
Halkı bu memlekette kötülük yapmaya, kötü 
düşünmeye ya da kötü idareler peşinde koşma
ya ınüstaid bir halk gibi gösterilemez. 

Binaenaleyh, bu bütün halkı kapsayan bir 
kanundur. Kanunlar 3 - 5 kişi için, 3 - 5 hadi
se için yapılmaz. Bu itibarla, kanunları yapar
ken umumiyet, şümullülük ve objektiflik esa
sından ayrılmamak gerekir. 

Biz bu maddede bir değişiklik yapılmayaca
ğını sanıyoruz. Onun için sadece, imkân varsa, 
yakınlarına haber vermek zorunluluğunu yük
leyen Anayasa maddesinin gereğini yerine ge
tirmek için bir önerge takdim ediyorum. Hiç 
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olmazsa o hususu sağlayınız, bir yardımımız ol
sun. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Babüroğlu. 

ÖELÂHATTİN BABÜROĞLU (Cumhurbaş
kanınca S. Ü.) — Sayın Başkan, değerli arka
daşlarım ; 

Hukukçu arkadaşlarımın her iki Mecliste de 
çoğunlrJkta olmasına rağmen bu kanuna fazla 
ilgi göstermediklerini görüyorum ve üzülüyo
rum,. 

Kanun, bugünkü olaylar içen. çıkarılır hissi
ni bende uyandırmakta. Halbuki kanunun, bir 
genellik ifa'de etmesi ve bumdan sonraki başka 
renkte, başka biçimde olacak olaylara da cevap 
verecek şekilde çıkarılması mükemmelliğini sağ
lardı. 

Şimdi bu maddenin sonunda; «Bu süre 15 
günden fazla olamaz...» dan sonra, «ve aynı ki
şi için, aynı suç isnadı sebebiyle ve yeni delil
ler çıkması gfibi haklı biır sebep yok iken bir 
defadan fazla kuZ'lani'lamaz.:»' denmektedir. 

Şimdi bir tutuklama 15 gün sürecek, delil
lerini bulamayacaksınız, yeni deliller için tek
rar uzatmalar yapacaksınız. Yeni delil bulma 
olanağı ya da fikri olabilir. Ben bu maddenin 
bu kısmını Anayasaya aykırı gülüyorum. Bu 
konuda Sayın Başkanlığa verilmiş bir önergem 
de vardır. 

Değerli arkadaşlarım, nefes nefese kanun 
çıkarma ve nefes nefese birtakım hakikaten va
tandaş hakları ile ilgili kanunflar çıbarnr.vıpeı 
sonunda biz, hukuk devleti olma niteliğVr^j yi-
tirebiliıi'z. Padişahlıkta, krallıkta dahi hn'ku-
k'lik vardır. Şimdi hür demokratik rejVelide
yiz, acele diye bâzı konuları çok ekzajere ede
rek: bu tü r ikanunlar çıkarmak durumunda kalı
yoruz. 

27 Mayısta İstanbul'dan Yassıadaya tünel 
kazJİmakta olduğu konusunda bir havadis çı
karılmıştı. Bu dönemde de gerçekten olaylar 
Türk bütünlüğünü zedeleyici, Türk vatanını 
parçalayıcı yönde gitmişti. Gerçekledi üzüntıü 
vericidir, şiddetli tedbirler alıcıdır; ama bu dö
nemde de önemli ölçüde Türk aydır larmııı fSi-
bVeyarara kadar sürüleceği gibi, tıpkı Yassı ada' 
ya tünel kazmaya özdeş fikirlerle kanun çıka
rırsak, zannediyorum ki, kanunun tutumunda 
hata yapmış alımız. Önemli kişilerin Sibirya'ya 
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sürülmesi denmek, Tanrı göstermesin, Türkiye' 
nin işgali demektir. 

Binaenaleyh, devlet adamJİarmın fazla kor
ku, telâş ve endişeye düşüp, bu tür hareketlere 
•karşı tedbir alacağım diye ileride başka renkte 
ve biçimde gelecek sıkıyönetimlerin memlekete 
'zarar vermesinden endişe ederim. 

Değerli 'arkadaşlarım, hurası Türkiye'dir. 
Burada Türkler yaşar. Türklerin başka nıilllet-
lerden farklı yanları vardır. Kolay hesaba ge
len millet değildir. Zengin tarihi varelıır., Devlet 
(kurmada veluttur. Devlet adamının kusurunu 
•düzeltmede güçlüdür. Bâzı haillerde devle! t ada
mının kusurunu affetmez, yenisini çıkarır. Bu 
işlerin başına geçen devlet adamları -egetr kafa
larında çare bulamıyorlarsa, kafalarımda birta-
ılom tedbirler bulamıyor, heyecana ve telâfa dü
şüyorlarsa bu millet onıları değiştirir ve yerine 
başkasını getirir. Böyle teiâşiaıria ekzajere edil
miş, büyütülmüş fikirlere dayandırılarak ka
nunlar çıkarılırsa, kanunların genelliği ve hu-
'ku!k devleti o;lma niteliğinin zedelemm'esindeaı 
endişe ederimi. 

Binaenaleyh, takririme iltifat '•edilmesini arz 
ediyorum. Öğrendiğime göre. kanunun aceleliği 
doiayısıyle değişiklik yapılmadan kabul edil
mesi! yönünde arkadaşlarımın temayülü var. 
Ben görevimi yaparak, zabıtlara önergemin ge-
çlilnıesini sağlıyorum. 

Saygılarımı sunarım. 
BAŞKAN — Sayın Öztürkçme. 
RİFAT ÖZTÜRKÇÎNE (İstanbul) — Sayın 

Başkan, muhterem arkadaşlarım; 
ıl4'C-2 sayılı Kanunda, daha evvelden herhan

gi b :r kişinin tutuklama, süresi 30 gün idi. Şim-
'di değişiklik iedonen tasarıda bu 30 günlük tu
tuklama süresi 15 güne indiriliyor. 

DOĞAN BARUTÇUOĞLü (Manisa) — Tu
tuklama değil, gözetim alitmda... 

RIFAT ÖZTÜRKÇlNE (Devamla.) — «Sı
kıyönetim komutanı 'bu kanunda yazılı suçlar
dan sanık kişileri, sıkı yön etim komutan lığı nez-
dindeki askerî .mahkemeye sevk ve tutuklanma
ları gerekip gerekmediği hakkında bir karar 
alıncaya kadar gözatim altmda tutab'lir. Bu 
süre 30 günden fazla olamaz.» eski kanun bu. 
Bu «3'0 günden fazla olamaz» durumu yeni ta
sar ı el a 15 güne indirilmiştir. 

Şimdi bu duruma göre, burada yapılan en 
mühim değişikliklerden biri maddenin başında-
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ki aümlle değişikliklerinden ileri geliyor; esa
sa .müessir değildir. 

Asıl 'esasa müessir otlan konulardan bir ta
nesi, (f) fıkrası 191 ve 192 nci maddeler ve 
296 ve 537 nci maddelerdeki yazılı suçlar ilâve 
/edilmiştir. Diğer hepsi de aynı hususu il dilen
dirmektedir. Bunlarda Türk vatandaşlarının 
ıhürriyetini kısıtlayıcı yönlerle ilgili bir husus 
aslla .mevcut değildir. Tasarı yerindedir ve mad
denin aynen kabulünü arz .ederim. 

BAŞKAN — Söz isteyen sayın üye? Yok. 
Takrirler vardır, okutuyorum. 

Cumhuriyet (Senatosu Başkanılığma 
Görüşülmekte .olan Sıkıyönetim yasasının 

15 nci maddesi (i) fıkrasının sonundaki; 
«...Ve aynı kişi için, aynı suç isnadı sebebiy

le ve yeni deliller çıkması gObi haildi bir sebep 
yok iken bir defadan fazla küTan-lımz.» ifade-
si Anayasamızın koyduğu 15 günlük süreyi 
uzatmak için gerekçe niteliğindedir. 

Anayasaya aykırı bir tefsirdir. Maddeden 
çıkarılmasını arz ederim. 

Cumıhurbaşka.nıncLi! S. Ü. 
ıSelâhat tin B abur o ğ;' u 

BAŞKAN — Lehinde, aleyhinde söz iste
yen sayın üye!.. Yok. 

Hükümet?.. 
DEVLET BAKANI İSMAİL HAKKI TE-

KÎNEL (İstanbul Milletvekili) — Katılmıyo
ruz. 

BAŞKAN — Komisyon?.. 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜMÜ ÖMER 

UCUZAL (Eskişehir) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Takriri oyla^nıza sunuyorum. 

Kabul edenler... Etmeyenler... Takrir reddedil
miştir. 

Yüksek Başkanlığa 
!Sıra sayısı 256 olan kanun tasarısının 15 nci 

maddesine aşağıdaki fıkranın eklenmesini arz 
ve teklif ederiz. 

Fıkra : Yakalanan veya tutuk1 anan kimse
nin durumu hemen yakınlarına hemen bildi
rilir. 

Cumhuriyet Sena tosu 
C. H. P. Grup Ba.şkauvekilleri 

İstanbul Gaziantep 
Fikret Gündoğan İSalilı Tanyeri 

BAŞKAN — Lehinde ve aleyhinde söz iste
yen sayın üye ?.. Yok. 

Hükümet?.. 

I DEVLET BAKANI İSMAİL HAKKI TE-
KİNEL (İstanbul Milletvekili) — Katılmıyo
ruz. 

BAŞKAN — Komisyon ?.. 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ÖMER 

UCUZAL (Eskişehir) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza- sunuyo

rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Takrir red
dedilmiştir efendim. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul] eden
der... Etmeyenler... Madde 'kabul edilmiştir. 

Uygulanacak usul hakkında : 
Madde 18. — Sıkıyönetim komutanlığı nez-

dinde kurulan askerî ımahkemelıerde, Askerî 
Mahkemeler Kuruluşu ve Yargi'lama Usulü 
Kanunu ile ayrıca bu kanunun savaş hali hü
kümleri uygulanır. Sıkıyönetim, savaş haili se
bebiyle ilân edilmemiş ise Askerî Mahkemeler Ku
ruluşu ve Yargılama Usulü Kanununun savaş 
halinde kanun yollarına başvurmaya, yerine ge
tirmeye ve mahkeme kuruluşuna ilişken hü
kümleri Uygulanmaz. 

BAŞKAN — Sayın Gündoğan, buyurunuz. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Bir 
dorum var Sayın Başkanını. 

BAŞKAN — Evet. 
Madde üzerinde söz isteyen var mı efen

dim?.. Yok. 
O halde Sayın Gündoğan, sorunuzu soru

nuz. 
FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Efen

dim, biz tereddüt ettik bu maddenin yazmış bi
çiminden. Acaba Komisyon ne anlıyor, bizi ay
dınlatmaları bakımından cevap veriıleıse mem
nun oluruz? 

Diyor ki; «Sıkıyönetim komutanlığı nez-
di/nde kurulan askerî mahkemelerde, Askerî 
Mahkemeler Kuruluşu ve Yargılama Usulü Ka
nunu ile ayrıca bu 'kanunun savaş 'hali hüküm
leri uygulanır.» 

Bu kanunun uygulandığı önceden kabul edil
diğine göre, savaş halinde ve bu kanun bulun
duğuna göre, ikisini /'birden uygulama veya 
ayn ayrı bir uygulama gibi gerçekten hukukî 
uygulamayı tereddütlere sevk edici bir yazılış 
biçimi yok mu? Bunu lütfen cevaplandırsınlar; 
ne demektir? 

BAŞKAN — Komkyon mu cevap verecek, 
J yoksa Hükümet mıi efendim? 
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GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ÖMER 
UCUZAL (Eskiş';-hir) — Komisyon cevap ve
recek /efendim. 

BAŞKAN — Buyurun. 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ÖMER 

UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Başkanımı, 'bir 
savaş halinde hem usul hükümle! C tatbik edi
lecek, hem de kanun tatbik edilecek. Anayasa-
mıı 138 nci m a cld esindeki yapılan değişikli'k 
nazarı itibara 'alınarak bu madde tedvin edil
miştir. Onun için tereddüde düşecek bir mahal. 
görmüyoruz. 

BAŞKAN — Tereddüde mahal görmedi
niz. 

Başka sual var mıydı Sayın Gündoğan? 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Yok 
efendim. 

BAŞKAN w— Söz isteyen de yok. 
Maddeyi oylarınıza 'sunuyorum, Kabul eden

ler... Etmeyenler... Madde kabul edil/mistir. 
Askerî Yargıtayca incelemede öncelik : 
Madde 20. — Sıkıyönetim Komutanlığı nez-

d'Jiıde kurulan askerî mahkemelerce verilip 
temyiz edilen hükümler, 353 sayılı Kanunun 
1596 sayılı Kanunla değişik 217 nci maddesinin 
«on fıkrası uyarınca en geç 2 ay içinde kar'ara 
bağlanır. 

BAŞKAN .c;; öz isteyen sayın üye?.. Yek. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden

ler... Emmeyenler.,.. Madde kabul .edilmiştir. 
Kovuşturmada izin : 
Madde 21. — Bu kanunda, belirtir en suçlar

dan 'dolayı aşağıda yazılı kişiler hakkında Sıkı
yönetim Kcımutanlığınea kovuşturma yapılabil
mesi : 

'a) Bakanlar Kurulu ve Türkiye Büyük 
Millet Meclisi üyeleri, kendi meclislerinin, 

b) General ve amira'lleır 'hakkında Gcnel-
kuıurjay Başkanının, 

c) Müsteşarlar 'hakkında. Başbalvanm veya 
il'g'Vİ bakanların, 

d) Valiler, kaymakamlar hakkında İçişleri1 

Bakanının, 
e) Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danış

tay, Askerî Yargıtay, Askerî Yüksek İdare Mah
kemesi, Yüksek Hâkimler Kurulu, Sayıştay 
Başkan ve üyeleriyle Baş'kanuns'özctileri, Cum
huriyet Başsavcısı, Askeri Yargutay Başsavcısı, 
hâkimler Are yardınıcılarıyle Cumhuriyet Savcı 

ve y^ırdımcferı ve 'bu sınıftan sayılanlar, askerî 
ıhâkimı subaylar hakkında Özel kanunlarına gö
re yetkili kurul ve 'makamların, 

linine ve yargılama usulüne bağlıdır. 
Yukarıda sayılan kişiler hakkında yetkili 

kurul ve makamlar tarafımdan, SJkıyönetim 
Komutanlığınca kovuştumııa yapıkmasına izin 
varllmediği ahvalde öze1! kanunllarına göre iş
lem yapılır. 

Diplomatik d akunulm azlıkla ilgili hukuk 
kuralları saklıdır. 

BAŞKAN —*Madele 'üzerinde söz isteyen sa
yın üye1?.. Buyuran Sayın Baibüroğlu. 

SELÂHATTİN BABÜROĞLU (Cumhurbaş
kanınca S. Ü.) — Sayın Başkan, değerli arkadaş
larını; 

Bu kanunun 21 nci 'maddecinin (a.) fıkrasın
da; «Bakanlar Kurulu ve Türkiye Büyük Millet 
Meclisi üyeleri, kendi meclislerinin, ...» tjözü var. 

.Şimdi, 15 nci maddedeki suçlar değil; ama 3 
ncü maddedeki suçlar iyice incelenince, Bakanlar 
Kurulu üyelerinin ve parlamenterlerin bâzı ey
lemlerinin, bâzı fikir beyanlarının, fikir söyle
melerinin 3 ncü madde kapsamında anlaşılabile
ceği 'görülür. Yani, siyasî faaliyetiyle kişisel su
çunun ayrılmasının çok zor olduğu ve adlî bir 
•merciye gitmeksizin ayrılamayacak hallerde dahi 
bu kanunun parlamenterlere uygulanacağı gibi 
'bir anlam 'vardır. Hele hele Bakanlar Kurulun
da dışardan gelmiş üyeler varsa, 'o dışardan gel
miş üyelerin siyasî ve ieraî görevlerinden dolayı 
bir kusuru 'olduğu vakit, Birleşik 'toplantıda Yü
ce Divana şevki için karar verileceğine dair Ana
yasanın 90 nci maddesi var; ama bu kanunda, ki
şisel suç olarak sayılan ve bana göre kişisel suç!? 
görev suçunun çek karı'ş.tirılmasına sebep olacak 
şekilde yazılmış elan 'bu kanunda, o dışardan gel
miş Bakanlar Kurulu üyeleri hakkında hangi 
Mecli:! karar verecek? 

Şi'mdi, Anayasanın 90 ııcı maddesi, üılelik; 
«Barbakan veya Hakanlar hakkında yapılacak oO-
ruşturma istemleri» diyor. Görülüyor ki, bu Ana
yasa; yani bizim Anayasamız daima Bakanlar 
Kurulunda Başbakanı ve Bakanlar Kurulu üyele
rini ayrı görmüştür. Burada Başbakan için de 
bli' hüküm yek, yalnız Bakanlar Kurulu üyeleri 
için. var. Örneğin (burada, dışardan gelmiş Millî 
Savunma Bakanının, bu kanunun blllras.ıa 3 ncü 
maddesine muilıalefetten dclavı, kendi emrindeki 
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•komutanlık tarafından, kendi emrindeki malike- { 
oneler 'tarafından ya da kendisinin çok ilişkili ol
duğu, hiç. olmazsa sicilini işlediği askerler tara
fından yargılanabilmesi g'lVı bir yol da açılıyor. 

90 nci maddeyi okumaya devam ediyorum: 
«... Tüıkiye Büyük Millet Meclisinin Birleşik 

Toplantısında görüşülür ve karara bağlanır. 
Soruşturma, her iki Meclisten eşit sayıda se

çilecek üyelerden kurulu komisyonca yürütülür. 
Yüce Divana -sevk hususundaki karar birleşik I 

toplantıda verilir. 
!Meelislerdeki siyasî parti gruplarında, Meclis 

soruşturması ile ilgili -görüşme yapılamaz ve karar 
almamak.» 

Burada 'görülüyor ki, görev kusurlarından do
layı birleşik Meclise gidiyor. Görev kusurların
dan dolayı değil de, bu kanundaki suçlardan do
layı olursa 'dışardan gelen üyenin nereye gidece
ği bana göre açık. Bu konuşmayı bilhassa Sayın 
Komisyona ve 'Sayın Hükümete açıklama imkânı 
vermek için yapıyorum. 

Komisyonda 102 nci madde ileri sürülmüştü. 
Burada da; «Bakanlar Kurulu, Başbakan ve Ba
kanlardan kuruludur.» eler. 

Şimdi, (burada Barbakan için hüküm yok. Ya
ni, Barbakan kişisel suç işlediği zaman, ıbu kanu
na muhalefet ettiği zaman Bakanlar Kurulu üye
si mi 'sayılacaktır? Hiç olmazsa tutanaklara geç
mesi yönünden Hükümetten açıklama istiyoruz. 
Aslında bu, sıikıyönetim sırasında meclislerin ve 
parlamenterin rahat çalınmalarını tamamen en
gelleyici niteliktedir. 

102 nci maddeyi devam ettirmiyorum. 
Yine Anayasanın 1C5 nci maddesinin okun

masında fayda görüyorum : 
. «Başbakan, Erkanlar Kurulunun Ba;kanı ola

rak, (bakanlıklar arasında işbirliğini sağlar ve 
Hükümetin genel siyasetinin yürütülmesini göze
tir. Bakanlar Kurulu, ıbu siyasetin yürütülmesin
den birlikte •sorumludur. 

Her Bakan, kendi yetkisi içindeki işlerden ve 
emri altındakilerin eylem ve işlemlerinden ayrıca 
sorumlu d u:. 

Bakanlar, dokunulmazlık ve yasaklamalar ba
kımımdan Türkiye Büyük Millet Meclisi üyele
riyle aynı durumdadırlar.» demektedir. Dışar
dan aldığınız bakanlar da aynı durumdadırlar. 
Hele hele partilerüstü Hükümet örneği de ol
duğuna göre, Anayasanın bu maddeleri karşı- I 

— 264 

15 . 5 . 1973 O : 1 

smda kanunun bu maddesinin tatbikatta na
sıl uygulanabileceği hususunda eğer Komisyon 
açıklama yaparsa memnun olacağım. 

Ben, bu Kanunun aslında eşüt yargı siste
mini bozduğundan, bundan dolayı, gereklili
ğine inanmama rağmen iyi hazırlanmamış olma
sı, zaman da verilse her işimizde nedense son 
dakikaları beklememiz yüzünden ve evvelki 
konuşmamda arz ettiğim gibi, Paıdâmeınitoda-
ki hukukçu arkadaşlarımızın da fazla iltifat 
etmemesinden dolayı rahatsızım. 

Saygılarıma arz ederim. 

BAŞKAN — Sayın Altan. 

NAHİT ALTAN (Çanakkale) — Sayın Baş-
\kan, muhterem senatörler; 

Ben, kısaca mâruzâtta bulunacağım. Sayın 
Babüroğlu'nun görüşüne iştirak edemiyorum. 
Bu maddenin bilhassa (a) fıkrası tamamen 
Anayasaya uygundur. Kendileri de Anayasa
yı okudular. Bilhassa 105 nci maddenin son 
fukrası «Balkanlar» deyinde; balkanlar hususun
da geliş sekililerine göre ayınım yapmamaıktadır. 
İster hariçten olsun, ister Türkiye Büyük Mil
let Meclisi üyeleri arasında olsun; «Bakanlar, 
dokunulmazlık ve yasaklamalar balkımmdan 
Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleriyle aynı 
durumdadır.» demek suretiyle Türkiye Büyük 
Millet Meclisi üyelerinin yasama doönınıılmıaz-
liiklarıyle ilgili 79 ncu maddeye atıf yapmakta
dır. 

79 ncu madde yüksek malûmlarınız, Tür
kiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin şahsî suç
larından ve saireden dolayı dokunulmazlığının 
ne şekilde kaldırılacağına dair âmir bir hüküm
dür. Buradaki hüküm gereğince, bâzı istisna
lar hariç, mutlaka kendi meclisinin dokunul-
m azlığının kaldırılması hususunda karar ver
mesi lâzımdır. Buna atıf yapan 105 nci madde 
gereğince de, bakanlık sıfatını almış bir şah
sın üyelerle bir tutulması lâzım geldiğini dü
şünen Anayasamız, âdi suçlarda dokunulmazlı
ğın kaldırılması hususunda; eğer hariçten alın
mışsa bir milletvekili gibi dokunulmazlığının 
kaldırılması bahis mevzuu olur. Zaten siyasî 
suçlarda, malûmunuz olduğu veçhile; yani 
bakanlığıyle ilgili hususlarda gensoru, araştır
ma, soruşturma istemek suretiyle gereken ta
kibat yapılmaıktadır. 
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Arkadaşımın bahsettiği ve bu kanunun ta
dat ettiği suçlardan dolayı 79 ncu madde hü
kümleri 105 nci madde delaletiyle işler. 

Maruzatım bundan ibarettir aykırı bir tara
fı yoktur. Saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Söz isteyen sayın üye?... Sayın 
Komisyon, buyurun. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ÖMEE 
UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Başkan, değer
li arkadaşlarım; 

21 nci madde, Anayasamızda yapılan bâzı 
değişiklikler sebebiyle yeniden tedvin edilmiş
tir. Evvelâ, 15 nci maddenin iptali sebebiyle 
bu maddede değişiklik yapılması ve bir bütün
lük teşkil etmesi hususu nazarı itibara alınmış
tır. 

Saniyen, 1488 sayılı Anayasa değişikliğine 
mütedair Kanunla yeniden bir müessese olarak 
kurulan Askerî Yüksek İdare Mahkemesi bu 
maddeye eklenmek suretiyle madde yeniden 
'tedvin edilmiştir. 

Yine, Anayasanın. 90, 140 ve 147 nci madde
leri nazarı itibara alınmak suretiyle bu madde 
tedvin edilmiştir. 

Sayın Babüroğlu'nuın bilhassa üzerinde.dur
duğu husus, Anayasanın 105 nci maddesinde 
mevcuttur. Benden evvel konuşan arkadaşım 
bunu izah buyurmuşlardır. «Bakanlar» deyin
ce, gerek Türkiye Büyük Millet Meclisi üyesi 
olsun, gerekse Anayasa hükmüne göre Türkiye 
Büyük Millet Meclisi dışından bakan olarak ge
tirilmiş olsun, işledikleri suçlardan dolayı Ba
kanlar Kurulu Üyesi hakkında ne tatbik edili
yorsa, kanun o hükmü koymuştur. Dışarıdan 
gelen arkadaşımız ile Türkiye Büyük Millet 
Meclisi üyeleri içinden bakan olarak seçilmiş 
arkadaşımız arasında işlenen suçlardan dolayı 
ayrı bir hüküm tatbik 'ötmeye imkân yoktur. 

Arz ederim efendim. 
SELÂHATTİN BABÜROĞLU (Cumhurbaş

kanınca S. Ü.) — Bir sorum var efendim. 
BAŞKAN — Konuşmanız bitti mi Sayın 

Ucuza! ? 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ÖMER 

UCUZAL (Devamla) — Evet, Sayın Başkan. 
BAŞKAN — O halde sorular var. 
(Sayın Babüroğlu, buyurun. 
SELÂHATTİN BABÜROĞLU (Cumhurbaş

kanınca S. Ü.) — Sayın Başkan, aracılığınız 
ile Sözcüden sorulmasını arzu ettiğim husus §u: 

Anayasanın 79 ncu maddesi, «Üyenin kendi 
meclisinin kararı olmadıkça yargılanamaz. Ağıı 
cezayı gerektiren suç ise, yetkili makam du
rumu üyenin meclisine bildirmek zorundadır.» 
der. Zaman almasın diye maddenin tamamını 
okumuyoruz. 

Bu maddede görülüyor ki, görev dışı suç
lardan dolayı, dışarıdan gelmiş olan üyenin 
sıkıyönetim mahkemesine götürülebilmesi için 
kendi meclisinden dokunulmazlığının alınması 
gerekmektedir. 

Acaba bu kanuna göre, yüksek tahsil diplo
ması olan ve 40 yaşını bitirmiş üyeler Senato
dan, öteki üyeler de Meclisten mi alacaktır? 

Bunu sormaktan maksadım; bu kanunu uy
gulayacak olan kişilerin, kanunda net olmayan 
hususu tutanaklardan inceleyerek, Meclisin te-
ımayülünü uygulamalarına intibak ettirsinler 
diyedir. Tamamen yapıcı maksatla sormakta
yım. 

Arz ©derim. 
BAŞKAN — Buyurun, iSayın Ucuzal. 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ÖMER 

UCUZAL (D'evamla) — Sayın Başkanım, hü
kümetler güvenoyunu Millet Meclisinden aldı
ğına göre, bu mesele üzerinde karar verme yet
kisi de Millet Meclisine ait olacaktır; ama Ba
kanlar Kurulu üyesi olarak işlediği suçtan do
layı Birleşik Toplantı İçtüzüğü hükümleri ney
se, Anayasaya göre öyle hareket edilecektir. 

BAŞKAN — Sayın Tanyeri'nin de bir suali 
var, efendim. 

SALİH TANYERİ (Gaziantep) — Sayın 
Başkan, 

Anayasamızın 105 nci maddesi dışarıdan ge
len bakanlar için de, milletvekilleri dokunul
mazlığı hakkıma sahip olduğunu bildirdiğine 
ve 21 nci maddenin (a) bendinde, milletvekili 
ve senatörlerin kendi meclisleri tarafından iz
ne bağlanacağı hükümleri bulunduğuna göre, 
(a) fıkrasında ayrıca «Bakanlar Kurulu» iba
resi niçin konulmuştur, bumu öğrenmek işitiyo
rum? 

BAŞKAN — Buyurun 'efendim. 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ÖMER 

UCUZAL (Devamla) — Sayın Başkanım, Ana
yasanın 105 nci maddesinin son fıkrası şöyle
dir. «Bakanlar, dokunulmazlık ve yasaklamalar 
bakımından Türkiye Büyük Millet Meclisi üye
leriyle aynı durumdadır.» 
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Arkadaşımızın bu sorusu karşısında, demin 
Sayın Bafoüroğlu'na arz ettiğim cevabı tekrar 
eıtmeik mecburiyetindeyim. 

8ALİH TANYERİ (Gaziantep) — Bakanlar 
Kurulu üyeleri için Bakanlar Kurulu izin veri
yor. Halbuki, bakanlar ya Türkiye Büyük Mil
let Meclisi üyesidir ya da dışarıdan geldikleri
ne göre Türkiye Büyük Millet Meclisi üyesi 
hükmündedir. Ayrıca Bakamlar Kurulunun izin 
verime yetkilsinin oraya konımaıması lâzım. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ÖMER 
UCUZAL (Devamla) — Nerede var efendim? 
«Bakanlar Kurulu ve Türkiye Büyük Millet 
Meclisi üyeleri, kendi meclislerinin.» diyor. 
Doğru... 

FİKRET GÜNDOĞAN (Istanbu) — Madde 
Var, orada söyleniyor... 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ÖMER 
UCUZAL (Devamla) — Yani, haşiv olarak mı 
kabul ediyorsunuz 1. Sarahat getirilmesinde bir 
mahzur yoktur. Kondisyon olarak biz bir mah
zur görmedik Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Sayın Gündoğan, mesele (a) 
fikrasıyle ilgili; «Bakanlar Kurulu ve Türki
ye Büyük Millet Meclisi üyeleri, kendi meclis
lerinin» eliyor. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Şimdi 
ıSaym, Başkan, konu biraz daha açıklığa kavuş
sun diye ben de tekrar edeceğim. 

Madde metninden açıkça, Bakanlar Kurulu 
üyeleri bu kanun gereğince sıkıyönetim komu-
tanlıiklarmca mahkemeye verilmesi gerektiği 
zaman kendi meclislerinin, kurumlarının iznine 
bağlıymış gibi muamele görür intibaı hasıl olu
yor. 

Oysa, biraz evvel arkadaşımın da arz ve be
yan ettiği gibi, bakanlar gerek dışarıdan seçil
sinler, gerekse meclislerden seçilsinler belli ku
rallara ; yani milletvekili ve senatörlerin sahip 
•oldukları kurallara tabidirler. «Bakanlar Kuru
lu» tabirinin burada bulunması gereksizdir ve 
bir yanlış anlamaya sebep olur. 

Bu itibarla, «Bakanlar Kurulu» tabiri bura
da gerekmez. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ÖMER 
UCUZAL (Devamla) — Sayın Başkanını; sa
yın arkadaşımla aynı fikirde değiliz. Madde ga
yet açık ve sarihtir. 

Saygılar sunarım, ' 

.SBLÂHATTİN BABÜEOĞLÜ (Cumhurbaş
kanınca S. Ü.) — Sayın Başkan, bir soru sor
mak istiyorum. 

BAŞKAN — Başka bir soru mu, aynı soru 
mu?.. 

iSELÂHATTİN BABÜEOĞLÜ (Cumhurbaş
kanınca S. Ü.) — Başka bir soru sormak istiyo
rum. 

BAŞKAN — Buyurunuz. 
SELÂHATTİN BABÜEOĞLÜ (Cumhurbaş

kanınca iS. Ü.) — Sayın Başkan ; 
Kürsüden okuduğum Anayasa maddelerine 

göre, Başbakan ve Bakanlar Kurulu üyelerini 
Anayasamız özellikle ayrı tutmuştur. 

Maddenin (a) fıkrasında «Başbakan ve Ba
kanlar Kurulu» denmemesinin nedeni, Balkanlar 
Kurulu üyeleri arasında Başbakanı da sayma 
temayülünden mi ileri gelmektedir ? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ÖMER 
UCUZAL (Devamla) — «Bakanlar Kurulu» de
yince, elbette Başbakan ila Bakanlar Kurulu
nun içerisinde ve bir aradadır. 

BAŞKAN —• Soru cevaplandırılmıştır. 
NAHİT ALTAN (Çanakkale) — Sayın Baş

kan, müsaade ederseniz bir hususu daha arz 
edeceğim, söz istiyorum efendim. 

•BAŞKAN" — Buyurunuz Sayın Altan. 

NAHİT ALTAN (Çanakkale) — Sayın Baş
kan, sayın senatörler; 

•(a) Fıkrasındaki «Bakanlar Kurulu» tabiri
ni mücerret bir ibare olarak değil, ilerideki 
«üyeleri» tabiri ile birleştirmek lâzımdır. 

Çünkü metinde, «Bakanlar Kurulu ve Türki
ye Büyük Millet Meclisi üyeleri» diyor. Bura
daki «üyeleri» tabiri Bakanlar Kurulu üyelerine 
de şâmildir. Dolayısiyle Bakanlar Kurulu üye
leri de, Başbakan dahil hepsini içine alır. 

Gelelim, hariçten alınan bakanların hangi 
meclis tarafından dokunulmazlıklarının kaldı
rılması meselesine : 

Anayasamızın 102 nci maddesinin son fıkra
sı asgarî şartları gösterdiğine göre, o şartlara 
göre durum hangi meclisi alâkadar ediyorsa o 
meclis tarafından dokunulmazlığın kaldırılması 
lâzım gelir. Zira, «Bakanlar, Türkiye Büyük 
Millet Meclisi üyeleri veya milletvekilli seçilme 
yeterliğine sahibolanlar arasından Başbakanca 
seçilir ve Cumhurbaşkanınca atanır.» denildiği
ne göre, senatör seçilme yeterliğini aramıyor. 
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Mücerret olarak milletvekili seçilme yeterliğini 
aradığına göre, Millet Meclisi tarafından hariç
ten atanan bakanların dokunulmazlıklarının 
kaldırılması iktiza eder. 

-Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Söz isteyen sayın üye?.. Yok. 
Verilmiş iki takrir var; sıra ile okuyup oy

larınıza sunacağım. 
Yüksek Başkanlığa 

256 S. Sayılı kanun tasarısının 21 ııci mad
desinden (Bakanlar Kurulu) sözcüğü ile aynı 
maddenin (e) fıkrasının madde metninden çı
karılmasını arz ve teklif ederiz. 

ıCumhuriyct Senatosu. 
€ . H. P. Grup Başkanvekilleri 

İstanbul Gaziantep 
Fikret Gündoğan Salih Tanyeri 
FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Acaba 

bir sual sorabilir miyim? 
BAŞKAN — Sual soracak merci kalmadı. 

Ben muhatap olamam. Zaten oylamaya geçtik. 
Lehte ve aleyhte söz isteyen sayın üye?.. 
FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Bir ke

re daha açıklayabilir miyim? 
BAŞKAN —• Buyurunuz efendim, açıklayı

nız. 
FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Sayın 

Başkan; 
Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilen 

1402 sayılı Sıkıyönetim Kanununun iptal ge
rekçesini elimdeki şu Resmî Gazete yazıyor ve 
açıklığa kavuşturuyor. Burada : 

«Eski kanunda olduğu gibi, 21 nci madde 
de yazılı yüksek yargılama kurulu üyelerinin 
askerî komutanlıklarca muhakeme altına alma-
bilmeleri maddede yazılsa dahi mümkün değil
dir. Çünkü, bunların yargılama usullerini kap
sayan Anayasa hükümleri ayrıdır. 

Bu itibarla, bu kişilerin herhangi bir fiil
lerinden dolayı sıkıyönetim komutanlıklarmca 
muhakeme edilmeleri, Anayasada o kişilerin 
hangi mahkemelerde görevli olduğunu yazan 
maddelerine aykırı düşer.» diyor. Bu hususu ce
vaplandırmak lâzımdır. Bu önemli bir şeydir. 

Anayasa Mahkemesinin kararını okuyup 
vaktinizi almak istemiyorum. Açıkça yazıyor; 
«!Bu kişileri Anayasada gösterilen mahkemeler 
yargılar.» diyor. «Bunlar için sıkıyönetim ko
mutanları izin verseler dahi ayrı bir yargılama 
mercii ve usıüü uygulanamaz.» diyor. 

Binaenaleyh, 'bu hüküm 21 nci maddede yer 
alsa dahi, Anayasa Mahkemesi kararma aykırı 
bir durum var. 

BAŞKAN — Sayın Gündoğan, madde gö
rüşüldü. Komisyon mütalaasını serdetti. Bu 
arada sayın üyelere soruları veya sözleri olup 
olmadığı da tarafımdan soruldu. Sorulan soru
lar da cevap buldu. 

Şimdi, takrirlere geçtik ve öncelikle de zatı-
âlinizin arkadaşınızla birlikte verdiğiniz takri
ri muameleye koydum. Başka yapacak birşey 
yok. 

Mamafih, ümiclediyorum ki, bu beyanınız
dan Genel Kurul kâfi derecede yararlanmıştır. 

Takrir hakkında lehte ve aleyhte başka söz 
isteyen sayın üye?... Yok. 

Hükümet katılıyor mu efendim? 
ADALET BAKANI HAYRI MUMCUOĞLU 

(Tekirdağ) — Katılmıyoruz. 
•BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu?... 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ÖMER 

UOUZAL (Eskişehir) — Katılmıyoruz. 
Takriri oylarınıza sunuyorum. Kabul eden

ler... Etmeyenler... Takrir reddedilmiştir efen
dim. 

İkinci takriri okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Görüşülmekte olan yasanın 21 nci maddesi

ne; 
«e) 657 ve 1327 sayılı kanunlara göre yar

gılaması özel hükümlere bağlanmış Devlet me
murları ilgili mercilerinin» hükmünün ilâvesini 
arz ederim. 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
Selâhattin Babüroğlu 

BAŞKAN — Lehte ve aleyhte söz isteyen 
sayın üye?... Y^ok. 

Hükümet katılıyor mu efendim?... 
ADALET BAKANI HAYRI MUMCUOĞ

LU (Tekirdağ) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu?... 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ÖMER 
UCUZAL (Eskişehir) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet ve komisyon katıl
mıyorlar. 

Takriri oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Takrir reddedilmiştir efen
dim. 
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Şimdi maddeyi oylarınıza sunuyorum. Mad
deyi kabul edenler... Etmeyenler... Madde ka
bul edilmiştir. 

Sıkıyönetimin kaldırılması halinde Sıkıyö
netim Askerî Mahkemelerinin görev ve yetkisi : 

'Madde 23. •—• Sıkıyönetimin kaldırılması ha
linde Sıkıyönetim Komutanlığı nezdinde kuru
lan askerî mahkemelerin ve askerî savcıların 
görev ve yetkileri sona erer. 

Dâva ve soruşturma dosyaları niteliklerine 
ve ilgili kanun hükümlerine göre görevli ve 
yetkili mercilere gönderilir. 

BAŞKAN —• Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?... Yok. 

Maddeyi oylarınıza, sunuyorum: Kabul eden
ler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Şimdi, 1 nci madde ile değiştirilmesi düşünü
len maddeler teker teker müzakere edildi, oy
landı. Bunlar arasından yalnız 5 nci ve 8 nci 
maddeler çıkarıldı. Diğer maddeler 1 nci mad
denin hükmü içinde kaldı. 

Şu hale nazaran, 1 nci madde metnindeki 
değişikliğin bu kabul edilen şekle göre yapıl
ması lâzımdır. Filhakika, hu konuda iki de tek
lif vardır. Okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan tasarının 1 nci maddesi 

içinde yer alan 5 nci ve 8 nci maddelerin me
tinden çıkarılması sebebiyle 1 nci çerçeve mad
dede bulunan (5) ve (8) ibarelerinin de metin
den çıkarılmasını arz ve teklif ederim. 

0. Senatosu A. P. Grubu Başkanı 
Fethi Tevetoğlu 

Sayın Başkanlığa 
Birinci maddenin aşağıdaki şekilde değişti

rilmesini arz ederim. 
İstanbul 

Rifat Öztürkçine 

Madde 1. — 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanu
nunun 3, 4, 12, 13, 14, 15, 18, 20, 21 ve 23 ncü 
maddeleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Gerekçesi : 5 ve 8 nci maddeler çıkarıldığı 
içindir. 

BAŞKAN — Şimdi, bunlar Genel Kurulda 
esasen çıkarılmış olduğu için, 1 nci çerçeve mad
denin bu esasa göre okunması lâzımdır. Bu tek
lifleri ayrıca oylamıyorum. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Söz 
istiyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Gündoğaıı. 
FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Bu çer

çeve 1 nci maddenin içinde yer almış 3 ncü mad
denin (f) bendinde bir maddî hata bulunduğun
dan bahseden bir takrir vermiştim. 

Usul bakımından, madde geçtikten sonra ol
maz diye beyan buyurursunuz endişesi ile söy
lüyorum; bunu konuşmamız lâzım, müsaade 
ederseniz. Hatalı kabul edilmiş bir madde var. 

BAŞKAN — Efendim, 'buyurunuz, izah edi
niz. Tekriri müzakere talebediyorsunuz, (f) fık
rası ile ilgili olarak.? 

FİKRET GÜNDOĞx\N (İstanbul) — Evet, 
BAŞKAN — Sırasıdır, ikaz ettiniz. Teşek

kür ederim efendim. 
FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Sayın 

Başkan, değerli arkadaşlarım; 
Biz bu kanunun müzakeresi sırasında son 

getirilen Hükümet tasarısı ile gerçekten bir hak
kı özünden yaralar bir hiçimde hüküm altına * 
alındığını ifade ettik ve özellikle 3 ncü madde
nin (f) bendinde yazılı grev ve lokavt yetki
lerinin kullanılmasını süreli olarak durdurma 
yetkisini haiz olan komutanların, bu kere geti
rilen tasariyle sürekli olarak durdurma yetki
sini elde etmek İstediklerini ve Hükümetin böy
le bir teklifle karşımıza geldiğini ifade ettik. 
Ayrıca bu (f) bendinin değiştirilmesini öneren 
bir teklif verdik, ama bize Hükümet elinde mev
cut ve bir resmî makam tarafından basılmış 
1402 sayılı Kanun metni gösterdi ve eskiden de 
zaten bu madde içindeki «süreli» kelimesinin 
«sürekli» olduğundan bahsetti. Binaenaleyh, 
orada bir değişiklik yapılmadığım söyledi. He
yeti Umumiye de, Bakan tarafından, resmî bir 
makam tarafından basılmış kanunda böyle yazı-
lıyorsa. herhalde bu teklifi verenler yanlış bir 
metne baktılar, o yüzden süreli ile sürekliyi ka
rıştırdılar dediler. Zannederim ki, o yüzden bi
zim «sürekli» sözcüğünün çıkarılması yolunda
ki teklifimizi menfi karşıladılar, ama arkadaş
larını, biz, bir hata mı yaptık diye kuşkuya 
kapıldık, tuttuk Millet Meclisinden eski deyim
le «Zabıt Ceridesi» ni ; yani şimdiki Kanunlar 
Dergisini getirttik. Burada gördük ki, biz hak
lıyız. Hükümet verdiği beyanda ve ileri sürdü
ğü iddialarda tamamen haksız. İşte okuyorum, 
bildiğiniz gibi bu, Sayın Başkana gösteriyorum 
şunun için, gerçekten «Millet Meclisi Kanunlar 
Dergisi» diye adlandırılan... 

— 268 — 
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BAŞKAN — Efendim bir sayın senatöre iti
madımız var, buyurunuz okuyunuz. 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Hayır, 
bana olan itimat meselesi değil efendim. Kitap
lar arasında bir telıalüf oldu. Şimdi, kitabın bi
rinde. böyle yazıyor, birinde böyle yazıyor den
di. Ola ki, bizim eskiden «süreli» yerine, «sü
rekli» yazılmış şeklinde'ki iddiamızı bir kitabın 
yanlış baskısına verdiler. Ola ki, şimdi de aynı 
iddiayı ileri sürüyoruz gibi bir zehap hâsıl ola
bilir. Bize değil, yazılara itimatsızlık olabilir di
ye bu vesikayı sizin nazarınıza sundum ki, ger
çekten nereden o'kuduğum. bir daha anlaşılsın, 
hattâ müsaade ederseniz okuduktan sonra zatı-
âlinize vereceğim, bir kerede zatıâliniz okuyu
nuz, rica ediyorum. 

İşte 3 ncü maddenin (f) bendi: «Grev, lo
kavt yetkilerinin kullanılmasını süreli olarak 
durdurmak veya izne bağlamak...» diye yazılıdır. 

BAŞKAN — Teiklif mi, kabul edilen şekil 
mi efendim? 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Hayır. 
Bu, eski 1402 'sayılı Kanunda yer almış olan 
3 ncü maddenin (f) bendidir. Halbuki, Hükü
met bizim verdiğimiz teklifte, şimdi getirilen 
tasarıda mevcut «sürekli» kelimesinin zaten es
ki kanunda mevcudolduğunu iddia etti, bizim 
teklifimizin yanlış bir metne dayalı olarak ve
rildiğini ileri sürdü. Oysa, biz teklifimizi yan
lış bir metne değil, doğru bir metne dayandığımı
zı, şimdi okuduğum bu kanunlar dergisinden 
okudum. 

NAHİT ALT AN (Çanakkale) — Onu da de
ğiştirirsiniz. 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Ya
parsınız, onu da yaparsınız. 

Lütfederseniz bir kere de siz okursanız, Sa
yın Başkanım... 

BAŞKAN — Mahal yok efendim. Okudu
nuz ve dergiden, sayfadan bahsettiniz. 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Lütfe
dersiniz. 

Şimdi, grev ve lokavt hakkını sürekli ola
rak... 

FETHİ TEVETOĞLU (Samsun) — Tamam. 
FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Sü

rekli olarak; yani devamlı olarak, kesintisiz, 
belli bir süre ile sınırlı olmaksızın durdurmak 
veya izne bağlamak yetkisini komutanlara ver

mek istiyor Hükümet. Oysa eski kanunda öyle 
değildi; grev ve lokavt yetkilerinin kullanılma
sı süreli olarak durdurulur veya izne bağla
nırdı. «Süreli» ile «sürekli» arasındaki farkı ben 
izah etmeye mecburmuyum arkadaşlarım? 

Çak istirham ederim, temel hak ve hürri
yetlerinin'özüne dokunamaz; 'hiçbir sebep, hiç
bir saik, hiçbir vesile, hiçbir bahaneyle hiçbir 
nıa'kam... Anayasanın 10 ncu maddesi dururken, 
grev ve lokavt hakkını .sürekli olarak durdur
ma yetkisini hangi hal içinde olursa olsun, hiç
bir kimseye vermek mümkün değildir. 

FETHİ TEYETOĞLU (Samsun) — Örfi 
idare süresince... 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — İstir
ham ederim, örfi idare değil, hangi idare bulu
nursa bulunsun, Anayasada 10 ncu maddede ye
rini bulmuş, «Hakkın özüne dokunulamaz» kai
desi durdukça, grev ve lokavt gibi Anayasal bir 
hakkın özünü fiilen ortadan kaldıran bir deği
şikliği nasıl kabul edersiniz? 

Kaldı ki, bir değişiklik yapmadığını, eski 
kanunda 'mevcudolduğunu, bizim okuduğumuz 
metnin yanlış olduğunu ileri sürerek Yüksek 
Heyetinizi öyle oryante etti sayın Hükümet. 

Onun için istirham ediyorum, rica ediyorum, 
«sürekli» yerine «süreli» konma zorunluluğu 
vardır. Bu kanunu Anayasa Mahkemesi çare
siz. ama çaresiz bozar. Yok, ama biz kanunu 
böyle geçirelim -diye iddia ediyorsanız, Anaya
sanın 10 ncu maddesindeki temel hak ve hür
riyetlerin özünü ve esas maddesini teşkil eden 
hükmü ihlâl etmek yolunda bir beis ve sakın
ca görmüyorsanız takdir sizindir. 

Bunun için tekriri müzakere rica ediyorum. 
Arkadaşlarım, bir (k) harfi, ama çok önemli. 
İstirham -ederim «sürekli» olacak yerde, «süre
li» olsun. 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (İstanbul) — Aley
hinde söz istiyorum efendim. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ÖMER 
ÜOÜZAL (Eskişehir) — iS'öz istiyorum. 

BAŞKAN — Komisyona soracağım efen
dim. Sayın Ucuzal, bu aslında .komisyonla ilgi
li bir husus değil; yani müzakerenin tekririne 
lüzum var mı, yo'k mu! Genel Kurul bu lüzumu 
duyacak veya duymayacaktır. 

GEÇİCİ KOMİSYON ıSÖZCÜSÜ ÖMER 
UCUZAL (Eskişehir) —• Sayın Başkan, komis
yon olarak Yüce Heyete o malûmatı ben arz 
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ettim. Bunun sebebini izah için söz istiyorum, j 
takdir sizindir. I 

BAŞKAN — Lütfediniz sorayım; lehinde, 
aleyhinde söz isteyen var mı efendim?... 

RİFAT ÖZTÜRKOİNE (İstanbul) — Aley
hinde efendim. 

BAŞKAN — Aleyhinde söz istiyorsunuz. 
Evvelâ lehinde söz vereceğim.. I 

Lehinde söz isteyen var mı efendim?... Yok. 
Peki aleyhinde buyurunuz. 
RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (İstanbul) — Sayın 

Başkan, muhterem arkadaşlarım; I 
İçtüzüğümüze göre, herhangi bir konuda j 

maddî hata olursa o zaman tekriri müzakere I 
talebinde bulunurlar. Halbuki biz, maddî hata I 
olarak değil, bunu bilinçli bir şekilde; «süreli» I 
değil, sürekli olarak kabul etmişizdir. I 

Bu itibarla, maddi bir hata yoktur. Bu ne
denle de tekriri müzakere talebine lüzum yok
tur. I 

Teşekkür ederim. I 
BAŞKAN — Efendim, Sayın Öztürkçine'nin 

mütalâası bâzı çevrelerce doğrudur, fakat tat- j 
bikatta aksine bir karar alındığı ye yapıldığı 
da 10 ilâ 12 yıllık tatbikatımızda görülmüştür. I 

Bir madde ka.bul edilir, fakat tasarının tü- I 
mü oylamadan evvel herhangi bir maddede I 
hata yapıldığına dair bir teklif yapılırsa, bu, I 
Sayın Öztürkçine'nin anladığı mânada olmasa I 
bile, yine de Genel Kurula meseleyi bir kere 
daha gözden geçirme imkânı vermek için kul- I 
lanılmaktadır. I 

Bu itibarla, bu türlü tatbikat vardır. Aslın- I 
da Genel Kurul bunun müzakeresinin yenilen
mesine lüzum görüyorsa şüphesiz, o şekilde I 
yapmakta da, vakit geçmemiştir, fayda vardır. 

Sayın komisyonun mütalâasını da ilâve ede
lim efendim. Buyurun. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ÖMER 
UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Başkan, değerli 
arkadaşlarım; 

Müzakeresini yaptığınız tasarı Hükümet ta
rafından hazırlanıp Meclise sevk edildiği zaman 
ıda, bu 3 noü maddenin (f) fıkrasındaki kelime 
«süreli» değil, «sürekli» olarak hazırlanmıştır. 
Yüce Meclisin komisyonundan ve Genel Kuru
lundan öyle geçmiş, bizim komisyonumuzdan 
da Hükümetin hazırladığı tasarı şeklinde geçip 
huzurunuza gelmiştir. Bütün metinler böyle 
«sürekli» kelimesiyle gelmiştir. | 

Elimizde, 1402 sayılı Kanun olarak basılmış 
bir de resmi yayın var. Bu 'kanunun metninde 
de «süreli» diye iddia edilen kelime «sürekli» 
olarak yazılmıştır. 

Şimdi sayın arkadaşımız da, Resmî Gazete
de «sürekli» değil «süreli» olduğunu iddia et
tiler. 25 ayı gecen bir zaman zarfında tatbikat 
gösterdi ki, hiçbir sayın sıkıyönetim komutanı 
bu fıkraya göre herhangi bir hâdisede sürekli 
bir karara varmadı. 

Tatbikatta, Hürriyet Gazetesi hakkında 
neşriyatının 10 gün durdurulması gibi sürekli 
bir karar verildi. O da, hepinizce malûm ol
duğu şekilde 3 gün sonunda kaldırıldı. 

Şimdi, «sürekli» de olsa, «süreli» de olsa 
tatbikatta mutlak surette bugüne kadar sü
rekli olarak bir karara varılmış değildir. Bu
günden sonra da komutanların böyle bir ka
rar vereceklerini tahmin etmiyoruz. Takdir 
Yüce Heyetinizindir. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Takrir okundu. Aleyhinde bir 

saym üye konuştu ve Komisyon da müta
lâasını ilâve etti. 

Şimdi, İçtüzüğümüzün 77 nci maddesine 
göre tekriri müzakere teklifini oylarınıza su
nuyorum... 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Sayın 
Başkan, Hükümeti dinlemiyor muyuz? 

BAŞKAN — Efendim ? 
FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — .Sayın 

Başkan, 77 nci maddeye göre Hükümetin ele 
söz söylemesi lâzım. 

BAŞKAN •—• Hükümete soralım, beyan ede
ceği bir husus var mı? 

DEVLET BAKANI İSMAİL HAKKI TE-
KİNEL (İstanbul Milletvekili) — Müsaade 
eder misiniz efendim? 

BAŞKAN — Buyurunuz. 
DEVLET BAKANI İSMAİL HAKKI TE

KİNE L (İstanbul Milletvekili) — Sayın Baş
kan, muhterem senatörler; 

1402 sayılı ve 13 . 5 . 1971 tarihli Sı
kıyönetim Kanununun 3 ncü maddesinin (f) 
bendi doğru olarak Resmî Gazetede yayınla
nan ve Meclislerimizce kabul edilen «Grev, 
lokavt yetjkilerinin kullanılmasını süreli ola
rak durdurmak veya izne bağlamak...» şeklin
dedir. Bu bakımdan, C. H. P. Sayın Sözcüsü
nün belgeye müsteniden bu beyanı doğrudur. 
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Biraz 'evvel dosyanın 'aslını inceledim. Ka
nunların çıkışında aslolan hükümetlerin hazır
lamış olduğu ilk metindir. Oradaki mühürlü 
nüshalara da baktım. Bir imlâ hatası olarak 
'bugün görüşmekte -olduğumuz 3 ncü 'maddenin 
(f) fıkrasında yazılı olduğu şekilde; yani 
«Grev, lokavt yetkilerinin kullanılmasını sü
rekli olarak durdurmak veya izne 'bağlamak..» 
şeklinde 'geçmiştir. 

- Haddizatında Anayasanın vermiş olduğu 
haklar kolay elde edilen haklar değildir. Örfî 
idare mahkemelerinin, yine Anayasa hudutları 
içerisinde bu hakları kanunun amacına uygun 
olarak kısıtlamak için devamlılık isteyen bir 
yetkiye sahip kılınmalarında da 'ben doğruluk 
bulmam. Kumandanlar, bu kanunda kendileri
ne verilen 'görevlerin yerine getirilmesi için sü
rekli olarak bir kapama cihatine filhakika git
memişlerdir; fakat gitmemiş olmaları, bundan 
sonra da ıgidilmeyeceği anlamım taşımaz. Bu
nun teminat altına alınmasında fayda vardır 
ve «'Süreli olarak .durdurmak veya izne bağ
lamak» şeklinde madde metninden kalmasına, 
biz Hükümet olarak iştirak ediyoruz. Ancak, 
Yüce Senatodan çok muhterem bir ricam var : 

Bilindiği gibi, Anayasa Mahkemesi bu ka
nunun 15 nci .maddesini iptal etmiştir. 12 Miart 
öncesi ve 12 Mart sonrası cereyan eden hadise
ler ve bunların sanıkları Anayasaya ve bu kanu
na uygun olarak meşru mahkemelerde yargı
lanmaktadırlar. Bâzıları hakkında hüküm veril
miştir, bâzıları henüz ısanık sıfatını taşımakta
dırlar. Mahkeme sonucunda elbette ki, bu va
tandaşlarımızın işledikleri ısuçlarm ısübuta erip 
ermediği anlaşılacaktır. Bu isnat altında bulu
nan kişilerin 'beraat etme ihtimalleri 'de vardır 
ve bunların durumunun da kesinlik kazanma
sında kamu yararı mevcuttur. 

Şimdi, 14 Nisan 1973 tarihine kadar hu ka
nunun Meclislerimizden çıkıp Örfî İdare mah
kemelerinin hizmetine -girmesi lâzımdı. Fiilen 
örfî idare vardır. Ancak, 15 nei maddenin ip-
tel edilmiş olması nedeniyle Örfî İdare mahke
meleri çalışamamaktadırlar. Anayasadaki hü-
'kümler doğrudur, yeterlidir; (ancak bu hüküm
lerin de uygulamaya konulması için böyle bir 
kanuna ihtiyaç vardır. 

Şimdi, şayet bu tekriri müzakere istemi ka
bul edilir ve bir aydan beri muattal olan bu 

mahkemelerdeki sanıkların durumu meşkûk bıra
kılırsa ; yani bir gecikmeye mâruz bırakılırsa, 
bu gecikmeden de maksadım şudur: Kanun 
Millet Meclisine tekrar .gidecektir,-Millet Mec
lisinin gündemindeki işler 'de belirlidir, onun 
için uzunca bir süre daha hu haklara ters düşe
cek ıbir fiilî 'durumla karşılaşmış olabiliriz. 

Ben diyorum ki, sayın C. H. P.'li arkadaşı
mızın vermiş okluğu bu önerge yerindedir. An
cak, bunu burada istimal etmeyelim. Hükümet 
olarak huzurunuzda söz veriyorum; yarın Ibu 
3 ncü .maddenin (f) (bendini «sürekli» yerine 
«süreli» şeklinde değiştirmek üzere bir kanun 
tasarısı getireceğim. Bu kanun uygulamaya 
geçsin, 'arkasından 3 - 5 gün sonra bu değişiklik 
yüce milletin istifadesine sunulacaktır. 

Gecikmeye imkân verilmemesi Ibalbmda ve 
Örfî İdare mahkemelerinde bulunan insanların 
henüz hüküm giymemeleri dolayi'siyle huzur
suzluktan kurtulmaları ıbâbında bu istirhamımı 
Yüce Senatonun kabul etmesini rica ediyorum. 

SAMİ KÜÇÜK (Tabiî Üye) — Sayın Baş
kan, maddî hata olarak mütalâa edilemez mi? 

DEVLET BAKANI İSMAİL HAKKI TE-
KİNEL (Devamla) — Maddî hata olarak mü
talâa edilmesi mümkün değil. Çünkü incele
dim, Meclislerden öyle geçmiştir, Hükümet 
tasarısında, mühürlü metinde... 

BAŞKAN — iSayın Tekinle, müsaade eder
seniz onu 'ben arz edeyim. 

DEVLET BAKANI İSMAİL HAKKI TE-
KİNEL (Devamla) — Matbaa hatası değildir, 
maddî hata olarak kabul edilmesi mümkün 
değildir. Yani, bu kanun topyekûn Millet Mec
lisine gidecektir ve gündemdeki sırasını ala
caktır. Uzunca bir süre sonra kanunlaşması 
mümkündür ki, bunda 'ela kamu yararı yoktur. 

Takclirlerinize sunuyorum. 

BAŞKAN — Maddî hata olarak telâkki 
edilmesine imkân yoktur. Çünkü Millet Mecli
sinde de «sürekli» şeklinde Ikabul edilmiştir. 
Millet Meclisinde kabul edildiği şekliyle Cum
huriyet ıSena.tosu Genel Kuruluna intikal et
miştir. Maddî hata olarak mütalâa edilmesi 
mevzubahis değildir. 

Teşekkür ederiz, sayın Bakan. 
DEVLET BAKANI İSMAİL HAKKI TE-

KİNEL (Devamla) — Eğer, Yüce Meclis bize 
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bu imkânı bahşederse, yarın kanun tasarısını 
hazırlatıp Yüksek Meclise sunduracağım efen
dim.,. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — ıSaym Gündoğan, bu izahat 

karşısında teklifinizi geri alıyor musunuz? 
FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — (Sayın 

Başkan, bu ana ve temel haktan yararlan an
ların elbette ellerinden bu hakkın alınmasına 
razı değiliz. Ancak, başka ana ve temel hakkın 
bu kanun yüzünden ihmal edildiği maalesef bi
zim de bildiğimiz mesaildendir. Sadece, o bü
yük temel •özgürlüklerin kısıtlanması hakkın
dan mahrum olanların işleri .gecikmesin diye 
sayın Bakanın verdiği teminatı da senet ittihaz 
ederek önergemi şimdilik geri alıyorum. 

BAŞKAN — Teklifinizi .geri alıyorsunuz. 
DEVLET BAKANI İSMAİL HAKKI TE-

KİNEL (İstanbul Milletvekili) — Teşekkür 
ederim, Sayın Gündoğan. 

BAŞKAN — Şimdi, çerçeve 1 nci maddeyi, 
vâki olan değişiklikleri de dikkate alarak •oku
tuyorum. 

1402 sayılı Sıkıyönetim Kanununun bâzı .mad
delerinin değiştirilmesine ve bir geçici 
ınadde eklenmesine dair kanun tasarısı 
Madde 1. — 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanu

nunun 3, 4, 12, 13, 14, 15, 18, 20. 21 ve 23 ncü 
maddeleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Çerçeve 1 
nci madde kabul edilmiştir. 

Madde 2. — 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanu
nunun 26 nci maddesine 1654 sayılı Kanunla 
eklenen (c) bendinden sonra aşağıdaki fıkra 
eklenmiştir : 

Sıkıyönetim hizmetlerinin yürütülmesine 
ilişkin giderler için Başbakanlık bütçesine ge
rekli ödenek konur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Madde 3. — 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanu
nunun «Geçici madde» si, «Geçici Madde 1» 
•olarak değiştiriîimiş ve aynı kanuna aşağıdaki 
geçici 2 nci madde eklenmiştir : 

Geçici Madde 2. — 26 Nisan 1971 tarihin
de ilân edilen sıkıyönetimin kaldırılması ha

linde Sıkıyönetim Komutanlığı nezdinde kuru
lan askerî mahkemelerde görülmekte bulunan 
dâvalar sonuçlandırılıncaya kadar bu mahke
melerin görev ve yetkileri devanı eder. Bu 
nıahkemelerin hangi komutanlık nezdinde gö
reve devam edeceği 353 sayılı Askerî Mahke
meler Kuruluşu ve Yargılama usulü Kanunun
daki usule göre saptanır. Anılan mahkemeler
de. 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanunu hüküm
leri uygulanır. 

Birinci fıkrada yazılı hallerde, Sıkıyönetim 
Komutanlığı nezdinde kurulan Sıkıyönetim 
Askerî mahkemeleri birden fazla ise bu mah
kemeler ile mahkemelerde görevli askerî hâ
kim. ve savcıların sayıları ihtiyaca göre azaltı
labilir. 

Kamu dâvası açılmamış dosyalar ile du
ruşmanın tatiline karar verilmiş dâvalar du
rumlarına, niteliklerine ve kanun hükümlerine 
göre görevli ve yetkili mercilere gönderilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye i. . Buyurun Sayın Gündoğan. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Sa
yın Başkan, değerli arkadaşlarım; 

Yaptığımız çalışmanın faydası olduğuna 
kani bulunan bir heyete hitabetmek şerefi 
ile huzurunuzdayım. Bu maddede de bir fay
dayı sağlamaya çalışacağım, yardımınızı rica 
ediyorum. 

Sayın arkadaşlarım, bildiğiniz gibi, bu 
maddeden şu düzenin kurulacağı anlamını 
çıkamark işten bile değil; 

1. Sıkıyönetim ilân edilen yerlerde Sıkı
yönetim Mahkemeleri sıkıyönetim kalktıktan 
sonra da görevlerine devam edecekler, ellerin
deki işlerini bitireceklerdir. 

2. Bugün gazetelerde gördüğünüz gibi, bi
raz evvel de Hükümet makamını işgal eden 
Sayın Adalet Bakanının beyanına göre ve Ana
yasada yapılan değişiklik gereği bir de güven
lik malı kem eleri kurulacak. 

3. Bir de normal mahkemeler Türkiye'de 
icrayı adalet edecekler. 

Demek ki, Türkiye'de kaza hakkı böylece 
üç ayrı müessese eliyle yürütülecek. Oysa bi
liyorsunuz, Türkiye'de çok uzun senelerden 
beri kaza birliği vardır ve bunun gerçekten 
Türkiye'de kazanlımış bir hak olarak uzun 
bir tarihi de vardır. Sayın ve çok değerli Dev-
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let adamı İsmet İnönü'nün hiç unutamayaca
ğım önemli uyarılarından birisini burada ha
tırlamama müsaade etmelerini kendilerinden 
rica edeceğim. 

Lozan'da savaşınken karşıtları bulunan ga
lip ülkelerin mümessillerinin «Neler istiyor
sunuz siz bizden? Mahkeme kurma yetjkisi isti
yorsunuz; kendi başınıza ülkenizde kaza hak
kını yürütme, yönetme istiyorsunuz. Kendi hâ
kimlerinizle 'kendi ülkeniz ulusunu, vatandaş
larını yargılamaya kalkışıyorsunuz. Bu sizin 
harcınız mı, siz bu düzeye erişmiş bir millet 
misiniz, ulus musunuz1?!» demişler. Sayın İnönü 
o sırada, o kişilere karşı ço]k azimli bir tu
tumla ; «Bana bakın, bana bakın, beni yargı
layan ulusumun fertlerini yargılayan hâkim 
Türk olsun, isterse bilgisi az olsun, isterse 
tecrübesi az olsam; ama mutlaka Türk olsun, 
bu memleketin çocuğu olsun.» demiştir ve on
dan sonra bütün dünyada ço'k uzun mücade
leler sonucunda elde edilen ikaza birliği kaide
sini Türkiye Anayasasına daha 1924'lerde ge
tirmişler, o görüş ve anlayış devam edegel-
miş, 1961 Anayasasında daha da geliştirilmiş 
bir şekilde Türjklerin hukuktaki talbiî hâkim 
kuralı gereği, uzun tarihî mücadeleler sonucu 
ve 600 - 700 yıllık bir Devletin mensubu ol
maları gereği kaza birliği içinde ve tabiî hâ
kim kuralı sınırları içinde muhakeme edilmeleri 
bir hak olarak kendilerine tanınmış bulunuyor. 

•Simidi bu sıkıyönetimi icıabettiren fiillerin 
işlenmesinden sonra, bilindiği gibi Türkiye'de 
bunalımı yaratan nedenlerin yalnız bir yönü öy
le gösterilerek ve öyle kalbııl ettirilerek, toplu
ma da öyle aşılanarak bir siyasal partinin çok 
arzuladığı bir yömi olağanüstü durum ve şart
lardan, ara rejiminden yararlanmak suretiyle 
ele alınmış ve kenıdi isteklerinin de hududunu 
aşarak geliştirilmiş bulunuyor. 

Anayasa baştan aşağı değiştirildi, şimdi mev
zuat da değişitiriliyor. Bunlardan bir tanesi bu 
kanun. Diyeceksiniz ki; «IBunun kaza birliğini 
veya talbiî hâldim kuralını ihlal eden yeri nere
de?» Gayet açık. Önce, sıkıyönetimin sona er
mesinden sonra dıaıhi sıkıyönetim mahkemeleri
nin göreve devam etmelerini gerektirecek bir 
neden yok. Çünkü, Türkiye'de eskiden beri ka
za birliği ve talbiî hâkim kuralı gereğince sıkı
yönetimler Ibiter bitmez normal maih.kem.eler gö-

— 273 

15 . 5 . 1973 O : 1 

re ve devam ederlerdi ve işleri görürlerdi. Bu 
sefer karşılaşılan bunalımın ağırlığı nedeniyle, 
başka bir yargılama m'eroimin kurulması ve bu 
mercide âdeta sıkıyönetim zamanında uygula
nan kanunların ve usullerin uygulanması öngö
rüldü ve bu yolda Anayatsa değişikliği yapıldı. 
Buna pa.rti olarak «Cferek yoktur.» diye başın
dan beri sürdürdüğümüz itirazlar çoğunluk tara
fından kabul edilmedi ve bugün, biraz evvel de 
arz ettiğim gibi, Devlet Güvenlik Maihkemele-
ri adı altında bir mahkemenin kurulmasına im
kân verecek bir Anayasa değişikliği yapıldı. Bu 
da zor olmakla beraber bir dereceye kadar an
laşılır bir şeydir; ama sıkıyönetimden sonra 
Sıkıyönetim Mahkemelerinin ellerindeki işlerin; 
haldi, normal ve sivil mahkemelere gitmesi bâzı 
sakıncaları davet edebilir; ama Devlet Güven
lik Mahkemeleri varken bu sakıncaların kalma
yacağı pek aşikârdır. 

Hal böyle iken; işte bu maddede ve talbiî 
Anayasada da o şekilde değişildik yapıldı ki, 
bir yandan sıkıyönetim kalkmış olacak, ama di
ğer yandan Sıkıyönetim Malhikemeleri ellerinde
ki işleri görmeye devam- edecekler, bir yandan 
da Devlet Güvenlik Mahkemeleri tıpkı Sıkıyö
netim Maihkemeleri gibi iş görecekler... 

Bu maddede daha da ileri gidilerek bir hü
kümle, anılan maihlkemelerde 1402 sayılı Sıkıyö
netim Kanunu hükümleri uygulanır denirse ve 
böyle kalbul edilirse, demek ki, Güvenlik Mah
kemelerinde de, Sıkıyönetim Mahkemelerinde 
de Sıkıyönetim Kanunu devam edecek demek
tir. O zaman Sıkıyönetim kalktığının anlamı 
kalmayacaktır. Kanun devam ederse, isterse sı
kıyönetim kalkmış olsun... Demek ki, dolaylı 
yoldan sıkıyönetimi devam ettirmek anlamına 
gelir bu. Kaldı ki, şimdi 13 ncü maddeyi ka
bul ettiniz, yani «Umumî ve müşterek gaye bir
liği içinde muriaıbit iolan suçların da Sıkıyö
netim Mahkemelerinde maihkeme altına alınma
ları» kuralını kalbul ettiniz. Demek ki, Sıkıyö
netim Mahkemeleri sıkıyönetim kalktıktan son
ra görevlerine devam ettiği Devlet güvenlik 
mahkemelerinin de aynı mahiyette işlere baktı
ğı bir ortama, geleceğiz, o ortamda genel ve müş
terek irtibat vardır, diye bütün suçların sıkıyö
netim mahkemelerinde veya Devlet Güvenlik 
mahkemelerinde bakılması gibi bir durum hâsıl 
olacak. Demek ki, sıkıyönetimin fiilen kalkmış 
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olmasının hiçbir huikukî ve fiilî sonucu olma
yacak, Sıkıyöııetam Kanunu sıkıyönetimsiz bir 
dönemde dahi uygulanmaya devam 'edecek ve 
böylece Türkiye'de sıkıyönetim mahkemeleri 
veya kanunu, normal kanun veya hukuk düze
ni yerine geçmiş olacaık. 

Bizim verdiğimiz önergede, «Anılan mahke
melerde 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanununun 
hükümleri uygulanır» sözcüğünün çıkması iste
niyor. Bunu çıkardığınız takdirde, bir derece
ye kadar anlaşılması mümkün olan bir hüküm 
sevk etmiş olursunuz. Demek ki, sıkıyönetim 
mahkemeleri o zaman normal zamanlara bağlı 
olarak ellerinde kalan işleri görürler, Devlet 
güvenlik mahkemeleri de kendilerine verilen 
işleri görürler ve böylece sıkıyönetimin fiilen 
kalktığı sırada 'Sıkıyönetim Kanununun uygu
lanması gibi bir garip durum yaratarak Türk 
yargı erki birliğini; tabiî hâkim kuralını bir 
ölçüde yaralamış olmamıza rağmen, hiç olmaz
sa bu kadar geniş ve derin ölçüde rahnedar et
miş olmayız. 

Mâruzâtımız bundan ibarettir. Kabul buyu
rursanız teşekkür ederiz. Sağolun. 

BAŞKAN — Başka söz isteyen sayın üye? 
'Buyurun Sayın Kalpaklıoğlu. 

Efendim 10 dakikalık süre bile kalmadı Sa
yın Kalpaklıoğlu'na. Onun için müddeti açalım, 
imkân tanıyalım. Bir töklif var okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
256 S. Sayılı tasarının müzakeresi sonuna ka

dar toplantıya devam edilmesini arz ve teklif ede
rini. 

İstanbul 
Rıfat Öztürkçine 

BAŞKAN —• Evvelâ ibunu oylayalım. Tasarı
nın müzakeresinin sonuna kadar Birleşimin deva
mını oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

Buyurun Sayın Kalpaklıoğlu. 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — 
Efendim, bu geçici 2 nci madde, hakikaten hukuk 
prensiplerine uygun bir madde olarak mütalâa 
edilemez. Yani (bunu bir hukukçu arkadaşımızın, 
hukuk nosyonu olan 'bir kimsenin «Bu hukukîdir 
ve hukuk prensiplerine de uygundur.» diye mü
talâa etmesi mümkün değildir. Ben de bu ölçüde 
bu maddenin karşısında konuşacak idim, fakat 

karşıma gerek Hükümet, gerekse Komisyon çıka
cak ve «Türkiye'nin bugünkü hal ve şartları kar
şısında (biz İbunu zarurî gördük ve Meclislerin 
2/3 ekseriyeti ile de Anayasada bu bapta tadi
lât yaptık. Geçici dahi olsa, Türkiye'nin bugünkü 
geçici ve ini yük tehlike arz eden, meşhur tâbiri 
ile darboğazdan geçen Türkiye'yi hu boğazdan 
selâmetle geçirmek, (böyle geçici de olsa hukuk 
prensiplerinin dışında gibi görünen bu maddeyi 
Türkiye'nin (bugünkü zaruretleri kabule bizi zor
lamış idi ve Anayasada bu mânada son tadilâta 
uğradı ve ona da aynen uygun olarak bu madde
yi getirdik.» diyecekler. Haklılar... Haklılar ama, 
Anayasada ibıı maddenin son değişikliğine uyma 
'bakımından hakları var, hukuk prensibine uygun
luğu bakımından hakları yok. 

Muhterem arkadaşlar, tasavvur ediniz ki, bir 
memleket örfî idareye girecek şartlara geldi. O 
memlekette örfî idareyi ilân ettik ve tatbikatına 
(başladık. Bilâhara gördük ki, memleketin işleri 
düzene girdi, örfî idare vazifesini yaptı, artık hü
kümetler örfî idarenin lüzumuna kanaat getirme
dikleri için örfî idareyi kaldırdı, Meclisler tasdik 
etti ve memleket sütliman hale geldi. Bunun mâ
nası ibu demektir. Yani örfî idareyi koyan ağır 
sebepler ortadan kalktı, memleketin normal ida
resi, normal kanunlarla mümkün hale 'geldi de
mektir, örfî idarenin kaldırılması. O halde, nor
mal hale gelen memleketin de, normal bir işleyişe 
'girmesi lâzım. Nesi ile? Hükümeti ile, askeri ile, 
mahkemesi ile... Normal mahkemeler var iken ve 
normal kanunlar yürürlükte iken ve hu 'kanun
ları da yürütecek mahkeme teşkilâtları mevcut 
iken, vatandaşı niçin biz hâlâ örfî idare mahke
mesine sürüklüyoruz? Bunun izahı mümkün değil 
arkadaşlar. Gönderemezsiniz... Vatandaşa artık, 
«Sen Örfî İdare Mahkemesine bir kere geldin, 
sonuna kadar örfî idare mahkemesinde yargılana
caksın.» diyemezsiniz. Net ekim diyemiyeceğini 
kendisi de kabul ediyor Hükümet,, Teklifinde di
yor ki, «Eğer tahkikat bitmişse, mahkemeye ve
rilin emişse veya tahkikat yapılmak" üzere ise nor
mal mecrasına, normal mahkemelere bu normal 
savcılara verilir orada yürütülür.» Kendisi de di
linin altında bunu söylüyor, itiraf ediyor; ama 
eğer örfî idare mahkemelerine verilmişse oradan 
zinhar alamazsınız... Niye alamazsınız? Vereceği
niz hâkim Türk hâkimi-değil mi, onu gören mah
keme Türk mahkemeleri değil mi?.. Biz, sadece 
ve sadece memleket hüyük badireye girmiş oldu-
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ğu, ibüyük -tehlike muvacehesinde normal mahke
meler ve (kanunlarla hal edemediğimiz zaman ör
fî idareyi getiriyoruz. Ne zamana kadar? O anor
mal vaziyet devam edinceye kadar. Eğer o anor
mal vaziyetin devam etmesinde Hükümet ve Mec
lisler kararlı ise devam etsin; o mahkemeler de 
devam etsin, onun tatbikatına da geçilsin; fakat 
örfî idarenin lüzumuna kani olmayıp da, mem
leketten örfî idareyi kaldırdıktan sonra, normal 
hayatın her yerde avdeti lâzım gelir. Ama görü
yorsunuz 'ki, burada bir hukuk prensibi çiğneni
yor. Türk kanunlarına göre cezası tespit ve tâyin 
edilmiş 'suçları var ise bunların, o mahkemelere 
ve hâkimlere gitmek suretiyle yargılanmaları ve 
o fiil suç ise, '0 bakimin, o mahkemenin zaten onu 
cezalandıracağı Ibedihî bir hakikat, -ortada. Ama 
«Hayır.» deniliyor burada her nedense. İllâ, «Ma
demki bu vatandaş örfî idare zamanında örfî ida
re (mahkemesine sevk edilmiştir ve muhakemesi de 
henüz (bitmemiştir, örfî idare hitanı bulsa dahi, 
normal meıhkemelere muhakeme evrakı sevkedil-
mez ve orada muhakeme edilemez.» diyorsunuz 
ve zorla o dâvayı o örfî idare mahkemesinde ne
ticelendirmeye kalkıyorsunuz. 

Muhterem arkadaşlar, kim ne derse desin, bu 
düşünce tarzı hukukî değildir. Anayasaya da bu 
mânada yanlış konmuştur. Ben, yanlış anlaşıl
masın, memleketin tehlikeli halinde örfî idarenin 
lüzumu halinde, örfî idare mahkemelerinin vazi
fesine ve onların vereceği cezaya, onlara verilen 
yetkiye göre muhakeme yapılmasına karşı deği
lim; fakat siz ki, «Bu memlekette örfî idarenin 
artık lüzumuna kani değiliz.» diyorsunuz, örfî 
idareye kaldırıyorsunuz; ama 'o vatandaşınıza; 
«Hayır, sen o örfî idare mahkemesinde muhakc-
meleneceksin, diğer normal mahkemelere, hâkim
lere 'gitmeyeceksin ve orada yargıl anamı ya çak
sın.» diyorsunuz... Bunun izahı mümkün değil
dir muhterem arkadaşlar. 

Hürm eti e rimle. 
BAŞKAN — Madde üzerinde başka söz iste

yen sayın üye?.. Buyurun Sayın Altan. 
NAHİT ALTAN (Çanakkale) — Muhterem 

Başkan, sayın senatörler; 
Hepinizin malûmu 'olduğu üzere, 15 . 3 . 1973 

tarijhinde 1699 sayılı Kanunla kabul ettiğimiz 
Anayasa değişlklikliklerinde, bu mesele enine, bo
yuna uzun tartışmalar sonunda halledilmiştir. Bir 
kere, evvelâ Güvenlik Mahkemesi kurulmuştur. 
Bu Güvenlik Mahkemesi bugün sıkıyönetim mah

kemelerine verdiğimiz ve Sıkıyönetimin ilânına se
bep olan dâvalara bakacaktır. Halen Güvenlik 
Mahkemesinin kurulması hususunda kanun ıasa 
rısı Meclislere gelmemiştir. Yine aynı kanunla bu 
geçici dönem için Anayasada bir değişiklik daha 
yapmışız ve geçici madde 21'de şöyle bir hüküm 
koymuşuz: Diyoruz İki, «Sıkıyönetimin kaldırıldı
ğı tarihte sıkıyönetim mahkemelerinde görülmek
te bulunan dâvalar sonuçlanıncaya kadar bu 'mah
kemelerin görev ve yetkileri devam eder.» Şimdi 
gelen bu büküm, yine geçici bir maddedir, Anaya
sanın bu geçici maddesine paralel olarak getiril-
ani^tir. Binaenaleyh, burada Anayasanın hükmü 
yerine getirilmektedir. 

Esasen bu kanunda anahüküm konmuştur. 
Biraz evvel kabul ettiğimiz 23 ncü madde; yani 
1 nci çerçeve maddenin içine giren 23 ncü mad
de, başlığı itibariyle de bunu göstermektedir.« Sı
kıyönetimin kaldırılması halinde Sıkıyönetim As
kerî Mahkemesinin görev ve yetkisi:» dedikten 
sonra, «Sıkıyönetimin kaldırılması halinde Sıkıyö
netim komutanlığı nezdinde kurulan askerî mah
kemelerin ve askerî savcıların görev ve yetkileri 
sona eder.» demek suretiyle, jnaprensibi Kabul 
etmiş. 

«Dâva ve soruşturma dosyaları niteliklerine 
ve ilgili kanun bükümlerine göre görevli ve yetkili 
mercilere gönderilir.» demek suretiyle, dâvanın 
konusu ne ise; yani Güvenlik mahkemelerine in
tikal edecek bir dâva ise, Güvenlik Mahkemesine; 
diğer mahkemelere intikal etmesi lâzım gelen bir 
dâva ise, o 'mahkemeye gideceği prensibini vaz 1.1-
tiğine 'göre, bu geçici madde muvakkat olarak; ya
ni ismi üzerinde, bir müddet için tatbik edilecek 
ve ondan sonra otomatikman kendiliğinden 
kalkacaktır. Yani ne zamana kadar?.. Ha
len oner'î sıkıyönetim mahkemelerinin dâva
ları bitirmesine kadar Diğer mahkemeler 
de kuruluncaya kadar bu mahkemeler gö
revlerine devam edecektir. Bunun gerek
çeleri ve esbabı mucibesi de Anayasa değişikliğin
de- müzakere edilmişti. Binaenaleyh bu maddede 
pek zannedildiği gibi gösterilen mahzurlar yok
tum. 

O zamanki müzakerede olduğu gibi şimdi de 
ara ediyorum, bâzı arkadaşlarımızın yanlış anla
dığı bir tâbir vardır: «Kanunî yargı yolu » başlı
ğı altındaki Anayasamızın 32 nci maddesindeki 
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«Hiç kimse, kanunen taibi olduğu malık em eden 
ibaşka 'bir merci önüne çıkarılamaz. 

Bir kimseyi kanunen tabi olduğu malık em eden 
başka ibir merci önüne çıkarma sonucunu doğu
ran yangı yetkisine sahip olağanüstü merciler ku
rulamaz.» tâbiri, hiçbir zaman «Tabiî bakim.» tâ
biri ile karıştırılamaz.» «Tabiî hâkim» diye de 
Anayasada bir büküm yoktur, binaenaleyh bu 
yoldan vâki eleştirmeler de Anayasaya aykırıdır. 

Saygılarımı 'sunarım. 
BAŞKAN — Başka söz isteyen sayın üye?.. 

Yok. Madde üzerinde iki adet takrir 'vardır. Bi
rincisini okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Redaksiyona müteallik önemsiz hir değişiklik 

sebebiyle tasarının Millet Meclisinde yeniden gö
rüşülmesini önlemek amacı ile tasarının 3 ncü 
maddesi içinde bulunan geçici 2 nci maddenin 
Millet Meclisi metnindeki şekliyle kabul edilmesi
ni arz ve teklif ederim. 

Cumhuriyet Senatosu 
A. P. Grup Başkanı 

Fethi Tevetoğlu 

BAŞKAN —• Birinci takrir bu. Bu takririn le
hinde ve aleyhinde söz isteyen sayın üye?... Yok. 
Takriri oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler.., 
Etmeyenler... Takrir kaibul edilmiştir. 

Şimdi Millet Meclisi metnini okutacağım. 
Madde 3. —• 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanunu

nun «geçici ana de» si, «geçici madde 1» olarak 
değiştirilmiş ve aynı kanuna aşağıdaki geçici 2 ne: 
madde eklenmiştir : 

Geçici madde 2. — 26 Nisan 1971 tarihinde ilân 
edilen sıkıyönetimin kaldırılması halinde Sıkıyö
netim Komutanlığı nezdinde kurulan askerî mah
kemelerde görülmekte bulunan dâvalar sonuçlan
dırılıncaya kadar bu mahkemelerin görev ve yet
kileri devam eder. Bu mahkemelerin hangi ko
mutanlık nezdinde göreve devam edeceği 353 sa
yılı Askerî Mahkemeler Kuruluşu ve Yargılaana 
Usulü Kanunundaki usule göre saptanır. Anılan 
mahkemeler 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanunu hü
kümlerini uygular. 

Birinci fıkrada yazılı hallerde, Sıkıyönetim 
Komutanlığı nezdinde kurulan Sıkıyönetim As
kerî ınaiii'kemeleri birden fazla ise hu mahkemeler 
ile mahkemelerde görevli askerî hâkim ve sav
cıların 'sayıları ihtiyaca göre azaltılabilir. 

i Kamu dâvası açılmamış dosyalar ile duruşma
nın tatiline karar verilmiş dâvalar durumlarına, 

| niteliklerine ve kanun hükümlerine 'göre görevli 
ve yetkili mercilere gönderilir. 

BAŞKAN — Şimdi bu metinde de bir deği
şiklik teklifi var. Bu maddeye intikal ötmesi 
lâzım geliyor. Okutuyorum. 

Yüksek 'Başkanlığa 
25'6 Sura sayılı kanun tasarısının geçici 2 nci 

maddesinin 1 nci fıkrasının son cümlesindeki 
(anılan mahkemelerde, 1402 sayılı Sıkıyönetim 
Kanunu hükümleri uygulanır) cümlesinin çıka
rılmasını arz ve teklif ederiz. 

C. Senatosu G. H. P. Grup Başkainvekitleri 
G-azantep İstanbul 

Saılih Tanyeri Fikret Gündoğan 
BAŞKAN — Kısa bir değişik var. «Amilan 

mahkemelerde.» diye yazılı iken, hu 'kere Mii-
I ilet Meclisi metninde, «Anılan mahkemeler» di

yor. Mâna ve kavram aynı. Fakat küçük bir 
I fark var. Herhalde takrir geçerlidir. 
I Bu takririn lehinde aleyhinde söz isteyen 

sayın üye?.. Yok. Hükümet katılıyor mu efen
dim? 

DEVLET BAKANI İSMAİL HAKKI TE-
KİNEL (İstanbul Milletvekili) — Katiilmıyo-
ruz. 

BAŞKAN — Komisyon?.. 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ÖMER 

UCUZAL (Eskişehir) — Katıllmıyoruz. 
BAŞKAN — Hükümet ve Komıisyon takri

re katılmıyor. Takriri oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Takrir reddedil
miştir efendim. 

I Maddeyi Millet Mecisinden geldiği şekliyle 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etnıe-

I yenler... Kabul edilmiştir. 
Madde 4. — Bu Kanunun 1 nci maddesiyle 

değiştirilen 15 i i e i madde 14 . 4 . 1973, 3 ncü 
maddesi ile eklenen geçici 2 nci madde 26.3.1973 

I tarihinden geçerli olmak üzere, diğer maddeler 
I yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
I BAŞKAN — Söz isteyen sayın üye?.. Yok. 
I Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden

ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Madde 5. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu 

I yürütür. 
BAŞKAN — Söz isteyen sayın üye?.. Yok. 

I Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
I Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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Tasarının tümü üzerinde lehte ve aleyhte 
birer sayın üyeye, söz "talep ettikleri takdirde 
söz vereceğim. 'Söz isteyen va;r <mı efendim. 

H. ENVER IŞIKLAR (Samsun) — Lehin
de söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun efendiını, .'lehinde. 

H. ENVER IŞIKLAR (Samsun) <— Sayın 
Başkan, sayın senatörler; 

Komünist rejimle idare edilen milletler, 
kendi .milletleri dışındaki milletlerde komünizm
le ilgili .faaliyetlerde bulunmak için evvelce 
münferiden çaıbşuriardı. Bunun mahzurunu an
lamış olacaklar ki, bülâhara bir konferans 'ter
tip ettiler, zannederim Havana'da. Bu konfe-
ramista, bütün faaliyetlerini birleştirmek ve 
ımıüştercken bu işleri yapmak i;çin karar 'aldılar. 
Ve bir de bu konuda genel sekreterlik ikurdu-
'lar. İşte, o zamandan beri 'bütün, dünyada bey
nelmilel koımlünizım faaliyet göstermektedir. 
Böylelikle 'bu teşkilât, dünya milletleri üzerin
de yapacakları her propagandayı, her hareketi. 
her eylemi, her işlemi 'bir ımerfcezden planla
makta, bütün maddî, mânevi güçlerini bu mer
kezde toplamakta ve işlem yapmak istedikleri 
ülkede bütün maddî, mânevi faaliyetlerini tek
sif etmektedir. 

Fransa'da, italya'da, Japonya'da, Alman
ya'da, Amerika'da; hattâ dünyanın 'bir çok 
yerlerinde 1967 - 1968 - 1969 - 1970 son elerin
deki olaylarım bu Beynelmilel Komünizm Teşki
lâtımın eserleri olduğu, bu memleketı'ler'in yet
kili şahıslarının resmî beyanlarından anlaşıl
maktadır. 

Bu olaylar toplumdaki dengesizlikten doğ
muş bunalımlar değildir. Bunlar, beynelmilel 
ıkomünizmin, dünyanın en müreffeh ırrenıleket-
lerinde dahi insan ve toplum psikolojisinden, 
demokrasi hürriyeti erimden istifade ederek 
olayları istismar etmelerinden doğmuştur. 

Yine en medenî memleketlerin- yetkili şa
hıslarının resmî beyanlarına göre beynelmilel 
komünizmin, grev halklarını, öğrenci haklarını 
kötüye, kullandırmak için büyük, çok büyük" 
(faaliyetler gösterdiği ve İranda da .muvaffak 
olduğu bir hakikattir. Bizde de buna benzer 
hâdiseler olmuş ve Türkiye'de şimdiye kadar 
görülmemiş plânlı, hazırlıklı, kaısıtlı toplum ısuç-
laırı işlenmiştir. 

İşte, bu çok acı tecrübelerden ders alınarak 
'hazırlanmış bulunan 'bu kanun, millet huzurunu 
sağlaiin'alk, genel güvenlik ve kamu 'düzenini ko
rumakla görevlendirilen Sıkıyönetim komutan
larına vazifelerini noksansız yapabilmeleri için 
gerekli yetkiyi vermektedir.: Normal bir idare
nin başa çıka mamasından dolayı sıkıyönetim 
ilân edilmek mecburiyeti doğan bir bölgede, 
genel güvenlik ve kamu düzenini 'korumak ve 
sağlamak gibi çoik büyük bir mesuliyet verilen 
bir şahıs veya makama, bu büyük mesuıllyetiy-
le mütenasip yetki verilmomesi, o görevin ya
pılmamasını intaç eder. Kanun, Türkiye'nin 
içinde 'bulunduğu şartlara uygun olarak hazır
lanmıştır. Aynen kabulünde milletimiz için 
büyük faydalar sağlanacağı kanaatindeyim.. 

Hürmetlerimle. (A. B. sıralarından, alkış
lar.) 

BAŞKAN — Aleyhinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. 

Tasarının tümünü oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler.., Kabul etmeyenler... Kalbul edil
miştir. 

Böylece, 256 sayılı belgeye bağlı 1402 sayılı 
Sıkıyönetim Kanununun bâzı 'maddelerimin de
ğişikliğine dair olan işbu 'kanun -tasarısı Cum
huriyet Senatosunca da kabul edilmiştir. 

2. — Türkiye Cumhuriyeti ile Fransa 
Cumhuriyeti arasında Sosual Güvenlik konusun
da Genel Sözleşme ile hu Sözleşmeye ek Proto
kolün onaylanmasının uygun bulunduğuna dair 
kanun tasarısının Millet Meclisince kabul olu
nan metni ve Cumhuriyet Senatosu Dışişleri, 
Turizm ve Tanıtma ve Bütçe ve Plân komisyon
ları raporları (M. Meclisi : 1/681; C. Senatosu : 
1/192) (S. Sayısı : 257) (Dağıtma tarihi: 
4 . 5 . 1973 (1) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, nor
mal olarak mesainin bitmiş olması lâzım, an
cak bir önerge var, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Türkiye Cumhuriyeti ile Fransa Cumhuri

yeti ' abasında sosyal güvenlik konusundaki ge
nel sözleşme ve ek protokolün onaylanmasına 

(1) 257 S. Sayılı basmayazı tutanağın so-
nundadır. 
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dair 257 S. Sayılı tasarının her şeye takdimen 
öncelik ve ivedilikle 'bıı Birleşimde müzakeresi
ni arz ve teklif ederim. 

Ali Naili Erdem 
Çalışma Bakanı 

BAŞKAN — Bu önerge hem bir tasarının 
görüşülmesini istiyor, hem de zamanın uzatıl
masını teklif etmiş oluyor. 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum. 
•SAMI KÜÇÜK (Tabiî Üye) — Müddet me

selesi nedir Sayın Başkan?.. Perşeımlbe günü gö
rüşülemez mi l . 

BAŞKAN — Bu birleşimde görüşülmesi is
leniyor 'efendim. 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden-
'ler... Kabul etmeyenler... Ka'buil edilmiştir. 

Raporun okunup okunmaması hususunu oy
larınıza sunuyorum. Raporun akunmasını ka-
<bul edenler... Okunmamasını kabul edenler... 
Raporun okunmıaması ka'buil edilmiştir. 

Öncelik ve ivedilikle görüşülmesi itekllifini 
'Oylarınıza sunuyorum. Ka'buil edenler... Kabul 
(etmeyenler... Kabul 'edilmiştir. 

Tasarının tümü üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.,. Yok. Maddelere geçilmesi hususunu oy
larınıza sunuyorum. Kalbul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Türkiye Cumhuriyeti ile Fransa Cumhuriyeti 
arasında Sosyal Güvenlik konusunda Genel 
Sözleşme ile 'bu sözleşmeye ek porlokolün onay-
lanımıasrmn uygun bulunduğuna dair kanun 

tasarısı 
Madde 1. — Türkiye Cumhuriyeti ile Fran

sa Cumhuriyeti arasında 20 Ocak 1972 tarihin
de Paris'te imzalanan Türkiye Cumhuriyeti ile 
Fransa Cumhuriyeti arasında Sosyal Güvenlik 
(konusunda Genel Sözleşme ile bu sözleşmeye 
lek protokolün onaylanması uygun bulunmuş
tur. 

»•> 

Efendim, 1 nci maddeyi müzakereye koy
madan evvel bir yetki belgesi var, okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Türkiye Cumhuriyetti ile Fransa Cumhuri
yeti .arasımda Sosyal Güvenlik konusunda Ge
nel Sözleşme ile ek protokolün onaylanması
na dair kanun tasarısının Cuımıhuriyet Senato-
sundaki müzakeresine ait işlemlerde Bakanlı
ğım Müsteşar Vekili Nuri Üz el'in yetkili bu
lunduğunu saygılarımla arz ederim. 

Ali Naili Erdem 
Çalışma Bakanı 

BAŞKAN — Bilgi1! erinize sunuldu. 
Madde üzerinde söz isteyen sayın üye! . Yok. 

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

Madde 2. — Bu kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye! . Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir.. 

Madde 3. — Bu kanun hükümilerini Bakan
lar Kurulu yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Tasarının tümü üzerinde lehte aleyhte söz 
isteyen sayın üye?.. Yok. Tasarının tümünü oy
larınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Yarınki birleşimde açık oylarınıza sunula
caktır. 

Birleşimi 16 Mayıs Çarşamba günü saat 
15,Ö0"de toplanmak üzere kapatıyorum. 

Kapanıma! iSaıaüS i 19,22 

, 278: -«. 
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V. - iSORULAR ¥ E CEVAPLAR 

A) YAZILI -SORU VE CEVABI 

1. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi Ei-
fat Öztürkçine'mn, 28 . 2 . 1971 tarih ve 1376 sa
yılı Bütçe Kanununun 16 ncı 'maddesine dair so
ru önergesi ve Başbakan adına- Maliye Bakanı Sa
dık Tekin Miiftüoğlu'nun yazılı cevabı (7/119) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Sayın Başbakan tarafın
dan sözlü olarak cevap vermelerini ve bu hu
susta gerdkli muamelenin yapılmasını saygı ile 
arz ederim. 

A. P. İstanlbul Senatörü 
Rifat Öztürıkçine 

1. — 28 . 2 . 1971 tarih ve 1376 sayılı Büt
çe Kanununun 16 ncı maddesi niçin yürütüle-
memektedir? Bu durumun devamı ile binlerce 
memurumuzun mağduriyeti ne zaman önlene
cektir? 

2. — Devlet ve İktisadî Devlet Teşekkülle-
ninde ve benzeri kurumlarda iş hacmi azamî de
recede artmaktadır. Vatandaşlarımızın işleri ge
ri kalmaktadır. (Meselâ yaşlılık, ölüm, iş kaza
sı ve malûllük vesadr servislerinde işlerin gecik-
mesiyle ilgili vatandaşlarımızın aç ve perişan 
olmalarına sebeb olmuyor mu? 

3. — Plânlama, hızlı kalkınana refortnı gıibi 
hayatî konular gecikmiyor mu? Meselâ 1971 
kalkınma pdânmın uygulama durumu ne hafha-
dadır? 

4. — 28 . 2 . 1971 tarih ve 1376 sayılı bütçe 
Kanununun 16 ncı maddesi ne zaman yürütüle
cektir? 

5. — 23 . 10 . 1969 tarih ve 1186 sayılı Ka
nunun geçici 4 ncü maddesi niçin yürütüleme-
m'ektedir ? 

• T. C 
Maliye Bakanlığı 

Bümko: 111801 - 634 
'Konu: Cumhuriyet Se
natosu İstanbul Üyesi 
ıSaym Rifat Öztürkçi-
ne'nin yazılı soru öner
gesi Hk. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

İlgi : a) Kanunlar Müdürlüğünün 22 Ha
ziran 1971 tarihli ve 6/570 - 11832/11466 sayılı 
yazısı. 

h) Kanunlar Müdürlüğünün 21 . 3 . 1973 
tarihli ve 11466 - 11814/1281 - 7/119 sayılı ya
zısı. 

İlgi (;a) daki yazınızla Başbakanlığa gönde
rilen ve bilâhare ilgi (h) deki yazınızla, yazılı 
soru önergesine çevrildiği bildirilen Cumhuri
yet Senatosu İstanlbul Üyesi Sayın Rifat Öztürk-
çine'nin 22 . 6 . 1971 tarihli sözlü soru önerge
sinin Başbakanlıkça tarafımdan cevaplandırıl
ması tensibolunmuş ve bu konudaki cevabî mü
talâamız aşağıda sunulmuştur : 

1. —1376 sayılı 1971 yılı Bütçe Kanununun 
16 ncı maddesinde yer alan «fazla mesai ücre
ti» müessesesi, 1971 malî yılı içinde aynı madde 
hükmünde belirtilen usul ve esaslar çerçevesin
de uygulanmış olup; bu konudaki uygulama
ya 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 178 
nci ve 1973 yılı Bütçe Kanununun 33 ncü mad
desinde belirtilen usul ve esaslar dahilinde de
vanı edilmektedir. 

2. — Devlet Daireleri ile İktisadî Devlet 
Teşekküllerinde, artan iş hacmine paralel ola
rak vatandaşın işlerinin görülmesinde husule 
gelen aksaklık ve gecikmelerin giderilmesi, ida-

2 T 9 - -
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renin bütünyle yeniden teşkilâtlanması ve bu 
suretle idareye daha dinamik bâr is düzeni ge
tirilmesiyle bertaraf edilebilecektir. Bu konu
daki çalışmalar devam etmekte olup, mümkün 
olan en kısa zamanda sonuçlandırılması için ge
rekli tedbirler alınmaktadır. 

3. — İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânı 1971 
yılı programının uygulama durumu ile ilgili Ve
riler, 1972 yılı Bütçe Kanunu tasarısının Tür
kiye Büyük Millet Meclisindeki müzakeresi sı
rasında, ayrıntılı bir şekilde Yüce Meclislere 
sunulmuş bulunmaktadır. 

4. — 1376 sayılı 1971 yılı Bütçe Kanununun 
16 neı maddesinde yer alan «Devlet Memurları 
Fazla Çalışma Yönetmeliği» 7 . 9 . 1971 tarihli 
ve 7/3082 sayılı kararnameye ek olarak yayın
lanarak, yürürlüğe konulmuş bulunmaktadır. 

.5. — 23 . 10 . 1969 tarihli ve 1186 sayılı Ka
nunun geçici 4 ncü maddesi 657 sayılı Devlet 
Memurları Kanununu değiştiren 1327 sayılı Ka
nunla yürürlükten kaldırılmış bulunmaktadır. 

Arz olunur. 
ıSadıik Tekin Müftüoğlu 

Maliye Bakanı 

-m-



Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMİ 

65 NCİ BİRLEŞİM 

15 . 5 . 1973 Sah 

(Saat : 15,00 

I 
A , BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 

1. — Komisyonlarda açık bulunan üyelikle
re seçim. 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

II 
SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 

1. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi 
Hamdi Özer'in Yunanistan'da buulnan Türk 
azınlığı ile Türkiye'de bulunan Rum azınlığına 
dair Dışişleri Bakanından sözlü sorusu (6/567) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Balıkesir Üyesi 
Nejat Sarlıcalı'nm, Türkiye Sınaî Kalkınma 
Bankası aracılığı ile verilen kredilere dair Baş
bakandan sözlü sorusu (6/575) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Ah
met Yıldız'm, 12 Mart öncesine dair Başbakan
dan sözlü sorusu (6/2) 

4. — Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi Be
liğ Beiler'in, yurt dışında mahkûm olan Türk
lere dair Adalet Bakanından sözlü sorusu (6/8) 

5. — Cumhuriyet Senatosu Eskişehir Üyesi 
Ömer Ucuzal'm, 30 Ocak 1972 tarihli Ankara 
Bayram Gazetesinde neşredilen bir yazıya dair 
Başbakandan sözlü sorusu (6/10) 

6. — Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi Be
liğ Beler'in Türk Hava Yollarına dair, Ulaş
tırma Bakanından sözlü sorusu (6/11) 

7. — Cumhuriyet Senatosu İstaribul Üyesi 
Rifat Öztürkçine'nin, Türk sporunun durumu
na dair Gençlik ve Spor Bakanından sözlü so
rusu (6/19) 

8. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi 
Hamdi Özer'in, sporcularımıza dair, Gençlik ve 
Spor Bakanından sözlü ısorusu (6/21) 

9. — Cumhuriyet Senatosu Denizli Üyesi 
Hüseyin Atmaca'nm, tarım ürünlerinin fiyat
larına dair Başbakandan sözlü sorusu .(6/18) 

10. — Cumhuriyet Senatosu . Denizli Üyesi 
Hüseyin Atmaca'nm, haşhaş ekiminin yasaklan
masına dair Başbakandan sözlü sorusu (6/20) 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ

TIRILAN İŞLER 
IV 

A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 
VERİLEN İŞLER 

1. — 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanununun 
bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve bir geçici 
madde eklenmesine dair kanun tasarısının Mil
let Meclisince kabul olunan metni ve Cumhu
riyet Senatosu Anayasa ve Adalet, İçişleri, Mil
lî Savunma ve Bütçe ve Plân komisyonlarından 
3'er üye alınmak suretiyle kurulan geçici ko
misyon raporu (M. Meclisi : 1/782; C. Senato
su : 1/191) (S. Sayısı : 256) (Dağıtma tarihi : 
26 . 4 . 1973) 

B - TÜZÜK: GEREĞINCE BIR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK IŞLER 

1. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi 
Hamdi Özer'in, demokratik Cumhuriyet düze
nini yok etmek amacını güdenlerin adalete 
teslimi hususunda Senato araştırması isteyen 
önergesi (10/45) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi 
Hüsnü DikeçligiPin, Ankara İmar Limited Şir
ketine dair Senato araştırması isteyen önergesi 
(10/2) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi 
Yiğit Köker'in, Sosyal Sigortalar Kurumunun 
içinde bulunduğu duruma dair Senato araştır
ması isteyen önergesi (10/3) 

4. — T evrik Fikret Lisesi hakkında kuru
lan Cumhuriyet Senatosu Araştırma Komisyo
nu raporu (10/46) (Dağıtma tarihi : 27 . 9 .1972) 

(Devamı arkada) 



5. — Cumhuriyet Senatosu Bolu Üyesi Tur
gut Gülez'in, Anayasanın 78 nci 'maddesi muva
cehesinde Bolu Çimento Farikası İdare Mec
lisi Reisliği sıfatiyle senatörlük sıfatının bağda
şıp bağdaşmayacağına dair, İstanbul Üyesi Ek
rem Özden'in önergesi ve bu hususta Başkan
lık Divanının 1 Haziran 1970 tarih ve 28, 10 
Temmuz 1972 tarih ve 31 sayılı kararları (Da
ğıtma tarihi : 18 . 7 . 1972) 

6. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Ekrem Özden'in, son birkaç ay içinde, özellik
le İstanbul'da vukübulan yaygınlara dair 
Senato araştırması isteyen önergesi (10/4) 

7. — Türk Hava Yolları Anonim Ortaklığı 
ile Uçak Servisi Anonim Ortaklığının durumu
na dair Cumhuriyet Senatosu Araştırma Ko
misyonu raporu ve ek raporu (10/33) (Dağıtma 
tarihi : 3 . 3 . 1973) 

V 

İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 
A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 

İŞLER 
B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 

İŞLER 
1. — Yem kanunu tasarısının Millet Mecli

since kabul olunan metni ve Cumhuriyet Sena
tosu Tarım, Anayasa ve Adalet ve Bütçe ve 
Plân komisyonlarından 5'er üye alınmak sure
tiyle kurulan Geçici Komisyon raporu (Millet 
Meclisi : 1/626; Cumhuriyet Senatosu : 1/190) 

(S. Sayısı : 241) (Dağıtma tarihi : 19 .4 .1973) 
X 2. — Türkiye Cumhuriyeti ile Fransa 

Cumhuriyeti arasında Sosyal Güvenlik konusun
da Genel Sözleşme ile bu Sözleşmeye ek Proto
kolün onaylanmasının uygun bulunduğuna dair 
kanun tasarısının Millet Meclisince kabul olu
nan metni ve Cumhuriyet Senatosu Dışişleri, 
Turizm ve Tanıtma ve Bütçe ve Plân komisyon
ları raporları (M. Meclisi : 1/681; C. Senatosu : 
1/192) (S. Sayısı : 257) (Dağıtma tarihi : 
4 . 5 . 1973) 

X 3. — 6831 sayılı Orman Kanununun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesine ve bu kanuna 2 
ek madde ile bir geçici madde eklenmesine dair 
kanun tasarısının Millet Meclisince kabul olu
nan metni ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve 
Adalet, Tarım ve Bütçe ve Plân komisyonların
dan 5'er üye alınmak suretiyle kurulan Geçici 
Komisyon raporu (M. Meclisi : 1/583; C. Sena
tosu : 1/88) (S. Sayısı : 258) (Dağıtma tarihi : 
12 . 5 . 1973) 

4. — 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 
bâzı maddelerinin 'değiştirilmesi ve bu kanuna 
bir geçici madde eklenmesi hakkında kanun tek
lifinin Millet Meclisince kabul olunan metni ve 
Cumhuriyet Senatosu Sosyal İşler ve Bütçe ve 
Plân komisyonlarından 5'er üye alınmak sure
tiyle kurulan Geçici Komisyon raporu (M. Mec
lisi : 2/551; C. Senatosu : 2/50) (S. Sayısı : 
259) (Dağıtma tarihi : 12 . 5 . 1973) 



Toplantı : 12 
CUMHURİYET SENATOSU S. Sayı« : 257 

Türkiye Cumhuriyeti ile Fransa Cumhuriyeti arasında Sosyal 
Güvenlik konusunda Genel Sözleşme ile bu Sözleşmeye ek proto
kolün onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun tasarısının 
Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu 
Dışişleri, Turizm ve Tanıtma ve Bütçe ve Plân komisyonları ra

porları (M. Meclisi : 1 /681; C. Senatosu : 1/192) 

(Not : M. Meclisi S. Sayısı : 868) 

3Iillet Meclisi 
Genel Sekreterliği 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : G130 

13 . 4 . 1973' 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 11 . 4 . 1973 tarihli 94 noü Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
açıfb îoyla kabul «dilen; Türkiye Cumhuriyeti ile Fransa Cumhuriyeti arasında ı'Sosyal Güvenlik 
konusunda G-enel Sözleşme ile (bu sözleşmeye ek protokolün ionaylanmasının uygun 'bulunduğuna 
dair Ikanun ıtasansı, dosyası ile birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Sabit Osman Avcı 

Millet Meclisi Başkamı 

• Not : Bu tasarı 5 . 7 . 1972 tarihinde Başkanlıkça İlk Komisyona havale edilmiş ve Genel Ku
rulun 5, 11 . 4 . 1973 tarihli 90 -ve 94 ncü birleşimlerinde öncelik ve ivedilikle görüşülerek kabul edil
miştir. (Millet Meclisi S. Sayısı : 868) 
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Dışişleri, Turizm ve Tajnaltnra Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Dışişleri, Turizm ve 17 . 4 . 1973 
Tanıtma Komisyonu 
Esas No. : 1/192 
Karar No. : 12 

Yüksek Başkanlığa 

(Millet Meclisinin 11 Nisan 1973 tarihli 94 ncü Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
açık oyla kabul edilen, Türkiye Cumhuriyeti ile Fransa Cumhuriyeti arasında Sosyal Güvenlik 
konusunda G-enel Sözleşme ile bu sözleşmeye ek proitokolün onaylanmasının uygun bulunduğuna 
dair kanun tasarısı, Millet Meclisi Başkanlığının 13 Nisan 1973 tarihli ve 6130 sayılı yazıları ile 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına gönderilmekle, Komisyonumuzun 17 Nisan 1973 tarihli Birle
şiminde Dışişleri ve Çalışma bakanlıkları temsilcileri de hazır bulundukları halde tetkik ve mü
zakere olundu. 

I - Tasarı, Türkiye Cumhuriyeti ile Fransa Cumhuriyeti arasında 20 Ocak 1972 tarihinde 
Parislte imzalanan, Türkiye Cumhuriyeti ile Fransa Cumhuriyeti arasında sosyal güvenlik konu
sunda G-enel Sözleşme ile bu sözleşmeye ek protokolün onaylanmasının uygun bulunmasını ön
görmektedir. 

Tasarının gerekçesinde belirtildiği ve Dışişleri ile Çalışma Bakanlıkları temsilcilerinin açıkla
dığı üzere, sözleşme, Fransa'da çalışan Türk işçilerinin sosyal güvenliklerini teminat altına almak 
ve iki ülkenin sosyal güvenlik mevzuat ve tatbikatı arasında bir koordinasyon sağlamak amacıy-
le tanzim ve imza edilmiştir. 

(Sözleşmeye göre, sosyal güvenlik mevzuatının uygulanmasında Âkit Tarafların vatandaşları, 
çalıştıkları ülke vatandaşları ile eşit muameleye tabi tutulacaklar ve bir sosyal güvenlik yardımı
na hak kazanılıp kazanılmadığının tayininde her iki ülkede geçen sigortalılık süreleri ile muadil 
süreler nazara alınacak ve bir memleketin mevzuatına göre kazanılmış olan haklar, ilgililerin di
ğer ülkede ikamet etmesi halinde saklı kalacaktır. 

IV bölüm ve 61 maddeden teşekkül eden Sözleşme, Komisyonumuzca, yurt dışında çalışan va
tandaşlarımızın çalıştıkları ülkeler ile memleketimiz arasında yapılan anlaşmalar ve işbu sözleş
meye Âkit Fransa Cumhuriyetinin ülkesinde çalıştırdığı yabancıların ülkeleri ile yapmış olduğu 
benzer anlaşmalar hükümlerinin değerlendirilmesi suretiyle incelenmiş ve Fransa'da çalışan va
tandaşlarımızın sosyal güvenlikleri konusunda getirdiği ileri ve yararları hükümlerin gözetilmesi 
sonucunda benimsenmiştir. 

II - Millet Meclisi metninin 1, 2 ve 3 ncü maddeleri Komisyonumuzca da aynen kabul edil
miştir. 

Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur. 

Başkan Sözcü Kâtip 
Bursa İstanbul Manisa Samsun 

1. S. Çağlayangil E. Adalı O. Karaosmanoğlu F. Tevetoğlu 

Trabzon Giresun Cumhurbaşkanınca S. Ü. Tekirdağ 
R. Zaloğlu 1. Topaloğlu N. Erim C. Tarlan 

Tabiî Üye 
E. Acuner 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 257) 
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Bütçe ve Plân Komisyonu Raporu 

Cumhuriyet Senatosu 26 . 4 .1973 
Bütçe ve Plân Komisyonu 

Esas No: 1/192 
Karar No: 79 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisinin 11 Nisan 1973 tarihli 94 ncü Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
açık oyla kabul edilen, Türkiye Cumhuriyeti ile Fransa Cumhuriyeti arasında Sosyal Güvenlik Ko
nusunda Genel Sözleşme ile bu Sözleşmeye Ek Protokolün onaylanmasının uygun bulunduğuna dair 
kanun tasarısı, Millet Meclisi Başkanlığının 17 Nisan 1973 tarihli ve 6130 sayılı yazıları ile Cumhuri
yet Senatosu Başkanlığına gönderilmekle, Komisyonumuzun 26 Nisan 1973 tarihli Birleşiminde, Dış
işleri ve Çalışma bakanlıkları temsilcileri de hazır bulundukları halde tetkik ve müzakere olundu. 

I - Tasarı, Türkiye Cumhuriyeti ile Fransa Cumhuriyeti arasında 20 Ocak 1972 tarihinde Pa
ris'te imzalanan, Türkiye Cumhuriyeti ile Fransa Cumhuriyeti arasında Sosyal Güvenlik konusunda 
Genel Sözleşme ile bu Sözleşmeye ek Protokolün onaylanmasının uygun bulunmasını öngörmektedir. 

Fransa'da çalışan Türk işçilerinin sosyal güvenliklerini garanti altına almak ve iki memleketin 
sosyal güvenlik mevzuat ve tatbikatı arasında bir koordinasyon sağlamak amacıyle, Fransa ile bir 
Sosyal Güvenlik Sözleşmesi imzalanmıştır. 20 Ocak 1972 tarihinde Paris'te imzalanan ve 1972 yılının 
Aralık ayı sonlarında Fransa Parlâmentosu tarafından onaylanan; Fransa'daki işçilerimizle bunla
rın eş ve çocuklarına sosyal güvenlik yönünden önemli bir teminat getirecek olan bu Sözleşme, IV 
bölüm ve 61 maddeden meydana gelmektedir. 

Diğer Avrupa memleketleri ile imzalanan sosyal güvenlik sözleşmeleri zincirinin son halkası olan 
bu Sözleşmeye göre; Âkit Tarafların vatandaşları çalıştıkları ülke vatandaşlanyle sosyal güvenlik 
mevzuatının uygulanmasında eşit uygulamaya tabi tutulacaklar, bir sosyal güvenlik yardımına hak 
kazanılıp kazanılmadığımn tayininde her iki ülkede geçen sigortalılık süreleriyle muadil süreler 
nazara alınacak ve bir memleketin mevzuatına göre kazanılmış olan haklar, ilgililerin diğer memle
kette ikamet etmesi halinde saklı tutulacaktır. 

Yabancı ülkelere işçi gönderen bir ülke olmamız yönünden lehimize bir hüviyete sahip bu Sözleş
menin, Fransa'daki işçilerimizin ve aile fertlerinin sosyal güvenlik ihtiyacını karşıladığını gözeten 
Komisyonumuz tasarıyı benimsemiştir. 

I I - Millet Meclisi metninin 1, 2 ve 3 ncü maddeleri Komisyonumuzca da aynen kabul edümiştir. 
III - Fransa'da çalışan vatandaşlarımızın bu Sözleşme ile getirilen yararlı hükümlerden bir an 

önce istifade etmelerini ve Sözleşmenin Fransa Parlâmentosu tarafından 1972 yılı Aralık ayı sonun
da onaylanmış olması keyfiyetini de gözeten Komisyonumuz, tasarının Genel Kurulda öncelik ve 
ivedilikle görüşülmesi hususunda istemde bulunulmasını da karar altına almıştır. 

Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur'. 
Başkan Başkanvekili Sözcü Kâtip 
Uşak Gaziantep Afyon Karahisar Ankara 

M. F. Atayurt 8. Tanyeri K. Karaağaçlıoğlu İ. Yetiş 
Toplantıda bulunamadı 

Ankara C. Bşk. Seç. Üye Edirne Kocaeli 
Y. K'öker S. Babüroğlu M. N. Ergendi L. Tökoğlu 

Toplantıda bulunamadı 
Kütahya Manisa Ordu Tabiî Üye 

1. E. Erdinç D. Barutçuoğlu B. S. Baykal K. Karavelioğlu 
Toplantıda bulunamadı Toplantıda bulunamadı Toplantıda 'bulunamadı 

Tabiî Üye Elâzığ Malatya 
M. Özgüneş S. Hazerdağh N. Akyurt 

Toplantıda bulunamadı 
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.MİLLET MECLİSİNİN KABUL ETTİĞİ METİN 

Türkiye Cumhuriyeti ile Fransa Cumhuriyeti arasında Sosyal Güvenlik Konusunda Genel Söz
leşme ile bu sözleşmeye ek protokolün onaylan masının uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı 

MADDE 1. — Türkiye Cumhuriyeti ile Fransa Cumhuriyeti arasında 20 Ocak 1972 tarihinde 
Paris'te imzalananTürkiye Cumhuriyeti ile Fransa, Cumhuriyeti arasında sosyal güvenlik konu
sunda Osnıel Sözleşme Sille bu sözleşmeye ek protokolün ionayüianması uygun bulunmuştur. 

MADDE 2. — Bu İkamın yayımı îtarihinde yürürlfüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanun hükümlierüınâ Bakanlar Kurulu yürütür, 
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DIŞİŞLERİ, TURİZM VE TANITMA KOMİS
YONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 

Türkiye Cumhuriyeti ile Fransa Cumhuriyeti 
arasında Sosyal Güvenlik Konusunda Genel Söz
leşme ile bu sözleşmeye ek protokolün onaylan
masının uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı 

MADDE 1. — Millet Meclisi metn'imin 1 Mci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Meclisli metninin 2 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — n e t Meclisi metninin 3 ncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

5 — 

I BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONUNUN KABUL 
! ETTİĞİ METİN 
ı 

Türkiye Cumhuriyeti ile Fransa Cumhuriyeti 
İ arasında Sosyal Güvenlik Konusunda Genel Söz-
j leşme ile bu sözleşmeye ek protokolün onaylan-
| masının uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı 
I MADDE 1. — Millet Meclisi metninin 1 nci 

maddesi »aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — (Millet Meclisti metninin 2 cnicâ 
maddesi aynen kabul 'edinmiştir. 

MADDE 3. — tMület Meclisi metnÜnfln, '3 ncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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