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BİRtNCÎ OTURUM
Açılma Saati : 14.00
BAŞKAN : Orgeneral Keman EVREN (l>e\M Başka oı^ Genelkurmay ve Mili Güvenlik Konseyi Başkam)
ÜYELER : Orgeneral Nurettin ERSÎN (K. K. K. ve Mili Güvenlik Konseyi Üyesi)
Orgeraeral Tahsün ŞAHÎNKAYA (Hv. K. K. ve Milli Güvenlik Konseyi Üyesi)
OramıiraJ Nejat TÜMER (Dz. K. K. ve Milli Güvenlik Konseyi Üyesi)
Orgeneral Sedat CELASUN (J. Gn. K. ve Mili Güvenlik Konseyi Üyesi)

BAŞKAN — Milli Güvenlik Konseyinin değeri

üyeleri, 1 nci Birleşimi açıyorum.

I. — BAŞKANLIĞIN KONSEYE SUNUŞLARI
1. — Başkanın açış konuşması.
BAŞKAN — Kqnseyimıiz yasama çalışmalarına
başlarken, görüşeceği işlerim, çıkaracağı kanunların
yurdumuz ve milletimiz için hayırlı, uğurlu ve isabetli olması için çalışmalarımızın başarılı ve verimli ol
masını diliyorum.
2. —• Milli Güvenlik Konseyi bildirilerinin okun
ması.
BAŞKAN — Şimdi gündemlimize göre, Milli Gü
venlik Konseyinim bugüne kadar aldığı kararlar ve
bildirileri kısaca gözden geçirerek bunları tutamakla
ra geçireceğiz.
Metinleri tek tek okumaktan ziyade, vakit alma
sın diye, ki zaten çıkardığımız kararlar ve yayımladı
ğımız 'bildiriler bizlerce1 malumdur, bu bakımdan
'bunların yalnız konuları okunacak ve bu suretle
zapta geçirtecektir.
Bildiri ve kararların konularını okutuyorum.
1 Numaralı Bildtöri:
Türk Silahlı Kuvvetlerinim Türkiye Cumhuriye
tini kollama ve koruma görevini Yüce Türic Milleti
Adına yerine getirerek ülke yönetimine bütünüyle
el koyması hakkında.
2 Numaralı Bildiri :
Sıkıyönetim ilanı hakkında.
3 Numaralı HHÜrf :
Halkım zaruri ihtiyaçlar inin karşılanması içim
alınacak önlemler hakkında.
4 Numaralı Bildiri :
Milli Güvenlik Konseyinin Kuruluşu hakkımda.
5 Numaralı Bildiri :
Yurt dışına çıkış ve girişler hakkında.

6 Numaralı Bildiri :
Türk Silahlı Kuvvetlerine Genelkurmay Başka
nının Mesajı hakkında.
7 Numaralı BiîdCri :
Siyasi parti faaliyetieriniim yasaklanması hakkın
da*
8 Numaralı Bildiri :
Tüm personelin emeklilik, istifa, işten ayrılma
ları ve atama işlemlerinin durdurulması hakkında,.
9 Numaralı Bildiri :
Emniyet Genel Müdürlüğü Teşkilatının Jandar
ma Genel Komutanlığının emir ve kuruluşuma veril
mesi hakkında.
10 Numaralı Bffldfflri :
Bankaların normal faaliyetlerime başlayabilmeleri
hakkında.
11 NıımanaSı BSUlUi :
Hudut kapılarının ve Pasavanla geçişlerin açıldı
ğı hakkımda :
12 Numaran Bildiri :
Dış ticarete ilişkim ihracat ve ithalat işlemleri hak
kında.
13 Numaralı Bildiri:
Siyasi parti liderlerinin Silahlı Kuvvetlerin gü
vencesi al tına alındığına ve Milliyetçi Hareket Parti
si Genel Başkanının evimde bulunamadığı hakkımda.
14 Numaralı BldlM :
65 yaşını dolduran ve sağlık bakımından hizmetten ayrılma durumunda olanların emeklilik işlemleri
min yapılacağı hakkında.
15 Numaraîı Bildiri :
Tüm grev ve lokavtların ikinci bir karara kadar
ertelenmesi hakkında.
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16 Numaralı Bildiri :
Yürürlüğe konulan Ekonomik Program ile yapı
lan Anlaşmaların ve protokollerin uygulanmasına de
vam edileceği hakkında.
17 Numaralı BildM :
Sıkıyönetim hizmet zammı ve Sıkıyönetim hizmet
zammı karşılığı avans ödemelerinin ikinci bir emre
kadar durdurulması hakkında..
18 Nuınıaıralı Bildiri :
Spor faaliyetlerinin yeniden başlaması hakkında.
19 Numaralı BLUM :
Yurt dışında çalışan işçiler, öğrenim gören öğ
rencileri hastalar ve yardımcıları ile yabancıların
yurt dışına çıkışlarının serbest bırakılması hakkında.
1 Numaralı Karar :
Emniyet Genel Müdürlüğü tüm teşkilatının Jan
darma Genel Komutanlığının emir ve kuruluşuna ve
rilmesi hakkında.,
2 Numaralı Karar :
Sıkıyönetim hizmet zammı ve Sıkıyönetim hiz
met zammı karşılığı avans ödemelerinin ikinci bir
karara kadar durdurulması hakkında.
3 Numaralı Karar :
Tüm memur ve işçilerin görevlerini sürdürmeleri
ve tüm grev ve lokavtların ikinci bir karara kadar
ertelenmesi hakkında.,
3 Numaralı Karar :
Grev ve lokavt ertelemesi yapan işyerleri ile fa
aliyeti durdurulan sendika ve federasyonların taraf
olduğu toplu iş sözleşmeleri müzakere safhasında
olan işyerlerinde işverenlerce işçilerin halihazır mev
cut ücret ve yanödemeierine % 70 oranında ve
avans mahiyetinde ek ödeme yapılması hakkında.
4 Numaralı Karar :
Türk Silahlı Kuvvetlerinde görevli personellin
atanma işlemleri hakkında.
5 Numaralı Karar :
Ülkemizin ekonomik durumunu düzenlemek ve
daha iyiye götürmek maksadıyla yürürlüğe konu
lan ekonomik program ile yapılan anlaşmaların ve
protokollerin uygulanmasına devam edileceği hak
kında.
6 Numaralı Karar :
. Sıkıyönetim askeri mahkemelerini kurmaya, kal
dırmaya, bu mahkemelere yeteri kadar adli müşavir,
askeri hâkim, askeri savcı ile yardımcılarını ve suIbay üyelerini atamaya ve gerektiğinde bu görevler
den almaya Milli Güvenlik Konseyinin yetkili oldu
ğuna daü-j
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7 Numaralı Karar :
12 Eylül 1980 tarihine kadar kurulmuş bulunan
Sıkıyönetim Askeri Mahkemelerinin görevlerine de
vam edeceği ve 1 ve 2 numaralı bildiri ile ilan edil
miş bulunan yeni Sıkıyönetim Komutanlıkları nezdinde de askeri mahkemelerin kurulacağı hakkında.
8 Numaralı Karar :
Disk, Misk ve Hak - îş ile 'bunlara bağlı sendifcalarıo mevduatının ilgili bankalar tarafından bloke
edilmesi hakkında.
9 Numaran Karar :
Tüm siyasi partiler ile bunların organik kuruluş
larında bulunan kadın kolan, gençlik kolları ve ben
zeri kuruluşlar ile bu siiyasi partiler doğrultusunda
faaliyette bulunan her türlü dernek, birlik ve 'benze
ri kuruluşların aranması hakkında.
10 Numaralı Karar :
Balkanlar Kurulu görevine başlayıncaya kadar
genel ve özel mevzuatına göre Bakanlara verilmiş
'bütün görev ve yetkilerin Başbakanlık ve bakanlık
larda müsteşarlar, Dışişleri Bakanlığında Genel Sek
reter tarafından Milli Güvenlik Konseyine niyabeten
yürütüleceği ve amiri italik yetkisi hakkında.
11 Numaralı Karar :
Emniyet Genel Müdürlüğü .kadrolarında- görevli
personelin atama işlemleri hakkında.
12 Numaralı Karar :
Sıkıyönetim Komutanlarının 1402 sayılı Sıkıyö
netim Kanununda yazılı suçlardan sanık olanları
gözetim altına alabilecekleri hakkında.
13 Numaralı Karar :
İki ve üçüncü (tertip içistiıkraz Hazine
nın ihraçları hakkında.

bonoları

14 Numaralı Karar :
Türkiye Cumhuriyeti içişleri Bakanlığı ile Alman
ya Federal Cumhuriyeti Federal İçişleri Bakanlığı
arasında teçhizat yardımı sağlanmasına ilişkin anlaş
ma hakkında.
15 Numaralı Karar :
Feshedilen Yasama organları idari kuruluşlarının
Genel sekreterlerinin Mili Güvenlik Konseyi Genel
Sekreterine bağlanması hakkında.
BAŞKAN — Konularını okuduğumuz bu bildiri ve
kararların tam metinleri sırasıyla tutanaklarda yer
alacaktır.
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MİLLİ GÜVENLİK KONSEYİNİN BİLDİRİ VE
KARARLARI
Milli Güvenlik Konseyinin Bir
risi :

Numaralı Bildi

Yüce Türk Milleti :
Büyük Atatürk'ün bize emanet ettiği, ülkesi ve mil
letiyle bir bütün olan, Türkiye Cumhuriyeti Devleti,
son yıllarda, izlediğiniz gibi dış ve iç düşmanların tahriki
ile, varlığına, rejimine ve bağımsızlığına yönelik fikri
ve fiziki haince saldırılar içindedir.
Devlet, başlıca organlarıyla işlemez duruma geti
rilmiş, Anayasal kuruluşlar tezat veya suskunluğa bü
rünmüş, siyasi partiler kısır çekişmeler ve uzlaşmaz
tutumlarıyla devleti kurtaracak birlik ve beraberliği
sağlayamamışlar ve lüzumlu tedbirleri almamışlardır.
Böylece yıkıcı ve bölücü mihraklar faaliyetlerini ala
bildiğine artırmışlar ve vatandaşların can ve mal gü
venliği tehlikeye düşürülmüştür.
Atatürkçülük yerine irticai ve diğer sapık ideolojik
fikirler üretilerek, sistemli bir şekilde ve haince, ilk
okullardan üniversitelere kadar eğitim kuruluşları,
idare sistemi, yargı organları, iç güvenlik teşkilatı,
işçi kuruluşları, siyasi partiler ve nihayet yurdumuzun
en masun köşelerindeki yurttaşlarımız dahi saldırı ve
baskı altında tutularak bölünme ve iç harbin eşiğine
getirilmişlerdir. Kısaca devlet güçsüz bırakılmış ve ac
ze düşürülmüştür.
Aziz Türk Milleti :
İşte bu ortam içinde Türk Silahlı Kuvvetleri, İç
Hizmet Kanununun verdiği Türkiye Cumhuriyetini
kollama ve koruma görevini yüce Türk Milleti adına
emir ve komuta zinciri içinde ve emirle yerine getirme
kararını alimış ve! ülke yönetimine bütünüyle el koy
muştur.
Girişilen harekâtın amacı; ülke bütünlüğünü ko
rumak, milli birlik ve beraberliği sağlamak, muhtemel
bir iç savaşı ve kardeş kavgasını önlemek, devlet otori
tesini ve varlığını yeniden tesis etmek ve demokratik
düzenin işlemesine mani olan sebepleri ortadan kaldır
maktır.
Parlamento ve Hükümet feshedilmiştir. Parlamento
üyelerinin dokunulmazlığı kaldırılmıştır.
Bütün yurtta sıkıyönetim ilan edilmiştir,
Yurt dışına çıkışlar yasaklanmıştır.
Vatandaşların can ve mal güvenliğini süratle sağla
mak bakımından saat 05'00'ten itibaren ikinci bir emre
kadar sokağa çıkma yasağı konulmuştur.
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Bu kollama ve koruma harekâtı hakkında teferru
atlı açıklama bugün saat 13.00'deki Türkiye Radyoları
ve Televizyonun haber bülteninde tarafımdan yapıla
caktır. Vatandaşların sükûnet içinde radyo ve televiz
yonları başında yayınlanacak bildirileri izlemelerini ve
bunlara tam uymalarını ve bağrından çıkan Türk Si
lahlı Kuvvetlerine güvenmelerini beklerim.
Kenan EVREN
Orgeneral
Genelkurmay ve Milli
Güvenlik Konseyi Başkanı
Milli Güvenlik Konseyinin İki Numaralı Bildirisi:
1. Birinci Ordu Komutanı Orgeneral Necdet
Üruğ; İstanbul İli Sıkıyönetim Komutanlığına,
İkinci Ordu Komutanı Orgeneral Bedrettin Demifel; Konya, Niğde, Kayseri, Nevşehir, Kırşehir,
Yozgat İlleri Sıkıyönetim Komutanlığına,
Üçüncü Ordu Komutanı Orgeneral Selâhattin Demircioğlu; Erzincan, Gümüşhane, Giresun, Trab
zon, Rize, Ordu, Sivas, Tokat, Amasya, Çorum,
Samsun, Sinop İlleri Sıkıyönetim Komutanlığına,
Ege Ordusu Komutanı Orgeneral Süreyya Yüksel;
İzmir, Manisa, Aydın, Uşak, Denizli, Muğla, İsparta,
Burdur, Antalya İlleri Sıkıyönetim Komutanlığına,
Donanma Komutanı Koramiral Nejat Serim; Ko
caeli, Bursa, Bilecik, Sakarya, Bolu, Zonguldak İlleri
Sıkıyönetim Komutanlığına,
İkinci Kolordu Komutanı Korgeneral Hüsnü Çelenkler; Çanakkale, Balıkesir İlleri Sıkıyönetim Ko
mutanlığına,
Dördüncü Kolordu Komutanı Korgeneral Recep
O. Ergun; Ankara, Çankırı, Kastamonu İlleri Sıkıyö
netim Komutanlığına,
Beşinci Kolordu Komutanı Korgeneral Adnan
Doğu; Tekirdağ, Kırklareli Edirne İlleri Sıkıyönetim
Komutanlığına,
Altıncı Kolordu Komutan Korgeneral Nevzat Bölügiray; Adana, Mersin, Kahramanmaraş, Adıyaman,
Gaziantep, Hatay İlleri Sıkıyönetim Komutanlığına,
Yedinci Kolordu Komutanı Korgeneral Kemal
Yamak; Diyarbakır, Urfa, Mardin, Siirt, Hakkâri,
Van İlleri Sıkıyönetim Komutanlığına,
Sekizinci Kolordu Komutanı Korgeneral Sabri
Deliç; Elazığ, Malatya, Tunceli, Bingöl, Muş, Bitlis
İlleri Sıkıyönetim Komutanlığına,
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Dokuzuncu Kolordu Komutanı. Korgeneral Salâhattin Cambazoğlu; Erzurum, Ağrı, Kars, Artvin İl
leri Sıkıyönetim Komutanlığına,

normal seferlerini yapabileceklerdir. Bu gibi araçlar
için garnizon komutanlıkları gereken müsaadeyi ve
receklerdir.

Birinci Taktik Hava Kuvvet Komutanı Korgeneral
Tevfik Alpaslan; Eskişehir, Kütahya, Afyon illeri Sı
kıyönetim Komutanlığına,
Atanmışlardır.
2. Sıkıyönetim komutanlıkları ülkede devlet oto
ritesinin tesisi, asayiş, emniyet, huzur, can ve mal
güvenliğinin sağlanması için; lüzum görecekleri her
türlü tertip ve tedbiri almaya yetkili kılınmışlardır.
3. Bütün vatandaşlar; ülkede devlet otoritesinin
tesisi, asayiş, emniyet, huzur, can ve mal güvenliği
nin kısa sürede sağlanması için sıkıyönetim komutan
lıklarının aldığı ve alacağı kararlara, tedbirlere ve ya
yınlanacak bildirilere titizlikle uyacaklardır.

7. Askeri servis araçları günlük seferlerine nor
mal şekilde devam edeceklerdir.

Milli Güvenlik Konseyi
Milli Güvenlik Konseyinim Üç Numaralı Bikinisi:
1. Kuruluşunda belediye teşkilatı bulunan tüm
yerleşme merkezlerinde vatandaşların birlik, düzen ve
sağlığının korunmasından birinci derecede belediyeler
sorumludur.
2. Vatandaşların zaruri ihtiyaçlarını teşkil eden
gıda maddelerinin satışı, elektrik, su, havagazı ve
toplu taşıma hizmetleri ile sağlık ve temizlik faali
yetleri düzenli bir şekilde yürütüleoek, itfaiye ekip
leri teçhizat ve personeli ile her an görev alacak tarz
da hazır bulunacaktır. Belirtilen faaliyet sahalarında
çalışan görevli ve hizmetliler ile müessese amirleri so
kağa çıkma yasağı süresi içinde sıkıyönetim veya gar
nizon komutanlıklarından izin belgesi alarak çalışmaya
devam edeceklerdir.
3. Özellikle, bütün fırınlar ve un fabrikaları tam
kapasite ile çalışacak ve halkın ekmek ihtiyacını kar
şılayacaklardır. Bu sahada hizmet veren vatandaşlara
gerekli izin belgeleri sıkıyönetim veya garnizon komutanlıklannca verilecektir.
4. Gıda maddelerinin satışlarında paniğe ve is
tifçiliğe fırsat verilmeyecektir.
5. Belediyelerde ve diğer sağlık kuruluşlarında
çalışan bütün sağlık personeli görev yerlerinde bulu
nacak, acil durumlarda vatandaşlar hasta tahliyesi
için belediye tabipliklerine başvuracaklardır.
6. Gıda ve yakacak gibi! halkın zaruri ihtiyaç
maddelerini taşımakla görevli kamu ve özel kara,
ideniz ulaştırma araçları, şehirlerarası ve şehir içi nak
liyatında sokağa çı'kma yasağı süreleri içinde de

Bütün vatandaşlarımın
malarını beklerim.

görevlilere yardımcı ol
Kenan EVREN
Orgeneral
Genelkurmay ve Milli
Güvenlik Konseyi Başkanı

Mili Güvenlik Konseyinin Dört Numaralı Bildi
risi :
1. Türkiye Cumhuriyetini kollama ve koruma gö
revini yüce Türk Milleti adına emir ve komuta zinciri
içerisinde ve emirle yerine getirme kararı almış ve ülke
yönetimine bütünü ile el koymuş olan Milli Güvenlik
Konseyi :
Başkan : Genelkurmay Başkanı Orgeneral Kenan
Evren,
Üye
: Kara Kuvvetleri Komutanı
Nurettin Ersin,

Orgeneral

Üye
: Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral
Tahsin Şahinkaya,
Üya
: Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral
Nejat Tümer,
Üye
: Jandarma Genel Komutanı Orgeneral
Sedat Celasun'dan teşekkül etmiştir*
2. Milli Güvenlik Konseyi Genel Sekreterliğine
Orgeneral Haydar Saltık atanmıştır,
Kenan EVREN
Orgeneral
Genelkurmay ve Milli
Güvenlik Konseyi Başkanı
Müi Güvenlik Konseyinin Beş Numaralı BiidlıM :
L Bütün hava ve deniz limanları ile hudut kapı
ları çıkışa kapatılmıştır. Ancak, Trakya'da yurt dışı
na kara ve hava yolu ile çıkacak yurt dışında çalışan
işçi ve yalbancı turistler ile yurt dışında okuyan öğren
ciler çıkış yapabileceklerdir..
2. Yabancı bandrah gemilerin boğazlardan ge
çişi devam edecektir.
3, Yurt içi tarifeli sefer halinde bulunan kara, ha
va, deniz ve demiryolu araçlarının son duraklarına ka
dar seyirleri kontrollü olarak devam edecektir.
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4. Transit geçen yabancı uçak ve gemiler seyir
lerine devam edeceklerdir.
5. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da pasavanla
geçişler yas aklanmıştır.
6. Meskûn bölgelere giriş ve çıkışlar sıkıyönetim
komutanlıklarının denetimi altına alınmıştır. Trafiğe
devam mecburiyeti olan araçlar belli güzergâhlardan
kontrollü olarak sevk edileceklerdir.
7., Dışişleri (Bakanlığı ile yabancı elçilik ve yetki
verilmiş yabancı temsilcilikler hariç ikinci bir emre ka
dar yurt dışı ile telsiz haberleşmesi yasaklanmıştır.
8. PTT'nin ülkelerarası, şehirlerarası haberleşme
servisleri kontrol altında faaliyetine devam etmekte
dir. Resmi ve acil olmayan irtibat istekleri karşılan
mayacaktır.
9. Deniz, Kara ve Demiryolları, Devlet Hava Mey
danları İşletmesi ve Türk Hava Yolları'nın seyrüsefer
yardımcı cihazlarının ulaşım emniyeti maksadıyla
kullanılmasına ve çalıştırılmasına devam edilecektir.
10. İhtiyaç duyulan diğer sistem ve devrelerin tek
rar hizmete sokulması sıkıyönetim komutanlıklarının
müsaadesi ile olacaktır.
11. Bütün vatandaşların belirtilen esaslar çerçe
vesinde görevlilere yardımcı olmalarını rica ederim.
Kenan EVREN
Orgeneral
Genelkurmay ve Milli
Güvenlik Konseyi Başkanı
MÜM Güvenlik Konseyinin lAlb \NumaHfdi (Bilcfiıüsi:
Kahraman Silah Arkadaşlarım1,
Türkiye Cumhuriyetinin ülke bütünlüğü ile ulu
sal birlik ve beraberliğin maruz kaldığı hayati teh
like karşısında Türk Silahlı Kuvvetleri, kendisine İç
Hizmet Yasası ile verilmiş olan tarihi görevini, ulu
sunun büyük çoğunluğunun ümit ve özlemle bekle
diği doğrultuda, üstün disiplin anlayışı, sınırsız yurt
ve ulus sevgisi, bilinçli bir kararlılık ve vakarla ifa
öderek, yönetime el koymuş ve tüm ülkede, kısa sürdde tam ve kesin kontrolü sağlamış bulunmaktadır.
Ekonomik, sosyal ve siyasal sorunların yarattığı
sayısız bunalımlar, ulusal varlığımıza kastederken, bu
tarihi karara b'aşvurulmasaydı, Ulu Atatürk'ün kut
sal emanetleri ve ilkeleri, sapık ideolojilerin kölesi
olacak ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin yurduna gele
neksel ve sınırsız bağlılığı, eşsiz kahramanlık ve feda
kârlığı, şanlı tarihinin ve ulusunun önünde, bu fela
ketin ağır vebali atında kalacaktı:.

19 , 9 . 1980
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Aziz Silah Arkadaşlarım,
Sizlere, üstün gayret ve feragatle yürüttüğünüz
hizmetleriniz yanında, Yüce Türk Ulusunun refah ve
mutluluğunun sağlanması için, anarşi, terör, bölücülük
ve komünist, faşist, fanatik dinsel ideolojilerle müca
delede, başarılı olacağınıza kesin inanç beslediğim
tarihi Ve şerefli bir sorumluluk tevdi ediyorum.
Gücünüzü, Aziz Türk Ulusunun vefa dölü kalbin
de sizler için yaşattığı büyük güven ve gururdan, da
marlarınızda yurt .sevgisiyle alevlenen asil kandan ve
bayrağınızla birilikte ebediyete kadar götürmeye ant
içtiğimiz Atatürk ilkelerimden alacaksınız.
Ülkemizin geçirdiği felaketli ve bunalımlı dönem
lerde, ulusumuzun daima en büyük destek ve güve
nine mazhar olan, şahsi çıkar ve ikbal hırsından
uzak yüksek feragat ve fedakârlığınız, üstün disiplin
anlayışınız, sonsuz çalışma ve başarma azminiz, va
kur ve bilinçli hizmet aşkınız, Türküye Cumhuriyetinin Atatürk ilkeleri doğrultusunda ebediyete kadar
hür ve bağımsız yaşatılmasında en kutsal ülkünüz ola
caktır.
Türk Silahlı Kuvvetlerinin bütün mensuplarının,
geçmişte olduğu gibi bugün de, emir komuta zinciri
içinde alacakları görevleri üstün disiplin ruhu ve va
tanseverlik duygulan ile, güçlerini de aşan bir gay
retle ifa etmelerini, her türlü kışkırtıcı faaliyete karşı
kendilerinden 'beklemeo olgunluk ve soğukkanlılığı
göstermelerini, yüce ulusumuzun nazlarında Türk Si
lahlı Kuvvetlerinin sahip olduğu saygınlığı zedeleyici
söz ve davranışlarından kaçınmalarını, iç ve dış teh
ditlere karşı daima uyanık ve hazır bulunmalarını
rica ederim.
Kenan EVREN
Orgeneral
Genelkurmay ve Milli
Güvenlik Konseyi Başkanı
IMili Güvenlik Konseyinin Yedi Numaralı Bilr
dirisi:
1; Siyasi parti faaliyetleri yasaklanmıştır. Parti
bina ve tesisleri sıkıyönetim ve garnizon komutanüıklarınca emniyet ve kontrol atına alınacaktır.
2. Kamu düzenli ve genel asayiş gereği olarak
DİSK, MİSK ve bunlara bağlı sendlikal'arın faaliyet
leri durdurulmuştur,
Bu kuruluşların yöneticileri Türk Silahlı Kuvvetlerlinin güvencesi altına alınmıştır.
3. Türk Hava Kurumu, Çocuk Esirgeme Kuru
mu ve Kızılay hariç diğer bütün derneklerin faaliyet
leri durdurulmuştur,
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3^ Bankaların emniyeti, bu konuda yasal tedbir
4, Bu hafta sonu yapılacak bütün spor faaliyet i
ler alınıncaya kadar Sıkıyönetim Komutanlıkları taleri yasaklanmıştır,
Durum ve" şartlara göre sıkıyönetim ve garnizon ı rafından belirlenecek esaslar dahilinde bankaların da
katkıları ile devam ettirilecektir.
komutanlılklarınca spor faaliyetlerine bilahaıra izin
verilecektir,
Kenan EVREN
5< Bankaların faaliyetleri ikinci blir emre kadar
Orgeneral
durdurulmuştur. Güvenlikleri sıkıyönetim ve garni
Genelkurmay ve Milli
zon komutanliklarınca sağlanacaktır.
Güvenlik Konseyi Başkanı
Kenan EVREN
Orgeneral
Genelkurmay ve Milli
Güvenlik Konseyi Başkanı
Milli Güvenlik Konseyinin Sekiz Numaralı Bil
dirisi:
Türk Silahlı Kuvvetlerinde, devlet dairelerinde,
belediyeler ve KİT'lerde, özerk devlet kuruluşların
da çalışan tüm memur, sözleşmeli ve ücretli persone
lin emeklilik, istifa ve işten ayrılmaları ile yeniden
yapılacak atamalar ikinci bir emre kadar durdurul
muştur. Bu hususlar işlemi tamamlanmış personele
tebliğ edilmeyecektir.
Kenan EVREN
Orgeneral
Genelkurmay ve Milli
Güvenlik Konseyi Başkanı
Milli Güvenlik Konseyinin Dokuz Numaralı Bil
I
dirisi:
iL Emniyet Genel Müdürlüğü tüm teşkilatı ile
birlikte 12 Eylül 1980 Cuma gününden itibaren Jan
darma Genel Komutanlığının emir ve kuruluşuna ve
rilmiştir*
2. Emniyet Genel Müdürlüğüne, Jandarma Ge I
nel Komutan Yardımcılığı uhdesinde kalmak üzere;
Korgeneral Hayrettin Tuliunay atanmıştır.
Kenan EVREN
Orgeneral
Genelkurmay ve Milli
Güvenlik Konseyi Başkanı

MiHi Güvenlik Konseyinin Onbir Numaralı Bil
dirisi :
1< 5 Numaralı bildiri ile kapatıldığı belirtilen
hava ve deniz limanları ile hudut kapıları ve pasa
vanla geçişler açılmıştır. Transit geçişler serbesttir.
2. PTT'nin ülkeler ve şehirlerarası haberleşme
sistemlerine konan kısıtlamalar kaldırılmıştır.
3< Görevliler, yurt dışında çalışan işçiler, öğrenim
gören talebeler, hastalar ve yardımcıları ile yaban
cılar yurt dışına çıkabilirler.
4. Yurt içine girişler serbesttir.
Kenan EVREN
Orgeneral
Genelkurmay ve Milli
Güvenlik Konseyi Başkanı
Milli Güvenlik Konseyinin Oniki Numaralı Bil
dirisi:
Dış ticarette ilişkin ihracat ve ithalat işlemlerine
ait yürürlükteki rejim kararlarının uygulanmasına de
vam edilecektir, ihracat ve ithalatla ilgili işlemler ite
tüm kambiyo işlemleri gecikmeye mahal' bırakmadan
süratle sonuçlandırılacaktır,
Kenan EVREN
Orgeneral
Genelkurmay ve MİL1»
Güvenlik Konseyi Başkanı
Milli Güvenlik Konseyinin Onüç Numaralı Bil
dirisi :

II. Milli Güvenlik Konseyi Başkanının 12 Eylül
1980 günü Türkiye Radyo ve Televizyonlarında yap
Milli Güvenlik Konseyinin On Numaralı Bildi tıkları konuşmada belirttikleri gilbi dört siyasi parti
risi:
i liderinim emniyetlerinin Silahlı Kuvvetler güvencesi
altında tutulmak amacıyla geçici bir süre için belirli
U, Bankalar 15 Eylül 1980 Pazartesi günü saba
yerlerde
ikametleri istenmiştir.
hından itibaren normal faaliyetlerine (başlayacaklar
dır,
2< Bu çağrıya üç parti liderinin uymasına rağ
2. Bankalardaki her türlü mevduat devletin temi
men Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Alparsj lan Türkeş'in uymayarak evinden uzaklaştığı, Ankanatı altındadır.
y
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ra Sıkıyönetim Komuitaınlığtnııı bildirileri ile de en
yakın Garnizon Komutanlığına müracaat ederek yukandalkıi bildiri doğrultusunda hareket etmesi isten
mesine rağmen şu ana kadar buna da icabet etmediği
görülmüştür*
3. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Alpars
lan Türkeş 14 Eylül 1980 günü saat 13.00'e kadar
en yakın garnizon komutanlığına müracaat etmediği
takdirde kendilinin Ankara. Sıkıyönetim Komutanlığı
bildirilerine ve Mili Güvenlik Konseyi emirlerine uy
madığımdan dolayı suçlu duruma düşeceği açıklanır.
Kenan EVREN
Orgeneral
Devlet Başkanı
Genelkurmay ve Milli
Güvenlik Konseyi Başkanı
MiHi Güvenlik Konseyinin Ondört Numaralı Bil
dirisi :
8 Numaralı bildiride çalışma yerleri belirtilen per
sonelden 65 yaşını doldurarak emeklilik hakkını alan
larla, sağlık bakımından hizmetten ayrılmak duru
mumda olanların emeklilik işlemleri yapılacaktır.
Kenan EVREN
Orgeneral
Devlet Başkanı
Genelkurmay ve Milli
Güvenlik Konseyi Başkanı
Milli Güvenlik Konseyinin Onbeş Numaralı Bil
dirisi :
1. Vefakâr ve fedakâr Türk memur ve işçilerimin
işlerini ve görevlerini vatanseverlik, milli beraberlik
ve kardeşlik duyguları içinde sürdürmelerini bekliyorum<
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Grev ve lokavtı ertelenen işyerlerinde; erteleme
süresince işçinin kemdi isteği, ahlak ve iyi niyet ku
rallarına uymayan haller ile sağlık sebepleri dışın
daki her hangi bir nedenle işçi işten çıkarılmayacaktır.
4J Grev ve lokavt ertelemesi yapılan işyerleri ile
faaliyeti durdurulan sendika ve federasyonların ta
raf olduğu toplu iş sözleşmeleri müzakere safhasın
da olan işyerlerinde; işverenllerce işçilerin halihazır
mevcut ücret ve yanödemelerine % 70 oranında ve
avans mahiyetinde ek ödeme yapılacaktır.!
5, Kamu ve özel kesimdeki bütün işyerlerinde
İşverenler, işyerlerini faaliyete geçirmek için gerekli
her türlü tedbiri derhal alacaklar ve bütün işyerlerin
de 15 Eylül 1980 Pazartesi günü üretime başlanacak
tı^
Kenan EVREN
Orgeneral
Devlet Başkanı
Genelkurmay ve Milli
Güvenlik Konseyi Başkanı
Milli Güvenlik Konseyinin Onaltı Numaralı Bil
dirisi :
Ülkemizin ekonomik durumunu düzenlemek ve
daha iyiye götürmek mnaiksadıyla yürürlüğe konulan
ekonomik program ile yapılan anlaşmaların ve proto
kollerin uygulanmasınla devam edilecektir.
Kenan EVREN
Orgeneral
Devlet Başkanı
Genelkurmay ve Milli
Güvenlik Konseyi Başkam
Milli Güvenlik Konseyinin Onyedi Numaralı Bildi
risi :

t-

'2ı Devlet memurları ve tüm kamu görevlileri ye
ni yönetimin güvencesi altoda işlerine ve görevlerine
her hangi bir aksaklığa meydan vermeden aynen de
vam edeceklerdir*
Türk Ulusu; memur ve işçilerinin topluma yap
makta olduğu hizmetlerinin, en verimli ve süratli bi
çimde, tarafsız ve adil olarak devamını beklemektedir.
lîşçl ve işverenlerin ekonomik sosyal haklan dev
letin güvencesi altına alınmış olup sorunları kusa za
manda çözümlenecektiir.
3 4 Tüm grev ve lokavtlar ikinci bir karara kadar
ertelenmiştir.

13 Mayıs 1971 tarih ve 1402 sayılı Kanunun 6 Şu
bat 1973 tarih ve 1654 sayılı Kanunla değişik 26 ncı
madde «c ve d» bentlerine göre ödenen Sıkııyönetim
Hizmet Zammı ve 30 Haziran 1980 tarih ve 17033
sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 8/1168 sayılı Ka
rarname ile verilen Sıkıyönetim Hizmet Zammı kar
şılığı avans ödemeleri 12 Eylül 1980 tarihinden itiba
ren ikinci bir karara kadar durdurulmuştur.
Kenan EVREN
Orgeneral
Devlet Başkam
Genelkurmay ve Milli
Güvenlik Konseyi Başkanı
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Milli Güvenlik Konseyinin Onsekiz Numaralı Bil
dirisi :
1/ Mıillti Güvenlik Konseyinin 7 numaralı bildirisi
İte yasaklanan spor faaliyetlerine yeniden başlana
caktır.
2« Müsabakaların sporseverler tarafından izlen
mesi durum ve şaftlara göre Sıkıyönetim ve Garnizon
Komütanlıklarınoa tespit edilecektir.
Kenan EVREN
Orgeneral
Devlet Başkanı
Genelkurmay ve Milli
Güvenlik Konseyi Başkanı
Müh' Güvenlik Konseyinin Ondokuz Numaralı Bil
dirisi :
<L 5 No. lü bildiri İ e yurt dışına çıkışlar yasak
lanmış, 11 No. lu bildiri ile görevliler, yurt dışın
da çalışan işçiler, öğrenim gören öğrenciler, hastalar
ve yardımcıları ile yalbancılann yurt dışına çıkışları
serbest bırakılmıştı,
:2« 18 Eylül 1980 günü saat 24.0CTten itibaren
Güvenlik Kuvvetlerince ve Sıkıyönetim Komutanlıklarınca yurt dışına çıkması sakıncalı görülenler dışın
daki bütün vatandaşların yurt dışına çıkmaları ser
best bırakıLmıstır.
Kenan EVREN
Orgeneral
Devlet Başkanı
Genelkurmay ve Milli
Güvenlik Konseyi Başkanı
Milli Güvenlik Konseyi Karam No. : 1
1. Emniyet Genel Müdürlüğü tüm teşkilatı üe
birlikte 12 Eylül 1980'den itibaren Jandarma Genel
Komutanlığının emir ve kuruluşuna verilmiştir.
2. Bu kararı Milli Güvenlik Konseyi yürütür.
12 . 9 . 198Q
Kenan EVREN
Orgeneral
Devlet Başkanı
Genelkurmay ve Milli
Güvenlik Konseyi Başkanı
Nurettin ERSÎN
Orgeneral
K. K. K. ve Milli
Güvenlik Konseyi Üyesi

Tahsin ŞAHİNKAYA
Orgeneral
Hv. K. K. ve Milli
Güvenlik Konseyi Üyesi

Nejat TÜMER
Oramiral
Dz. K. K. ve Milli
Güvenlik Konseyi Üyesi

Sedat CELASUN
Orgeneral
Jandarma Gn. K. ve Milli
Güvenlik Konseyi Üyesi
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MiNi Güvenlik Konsey! Karam No. : 2
13 Mayıs 1971 tarih ve 1402 sayılı Kanunun,
6 Şubat 1973 tarih ve 1654 sayılı Kanunla değişik
26 ncı madde «c ve d» bentlerine göre ödenen Sıkı
yönetim Hizmet Zammı ve 30 Haziran 1980 tarih
17033 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 8/1168 sa
yılı Kararname ile verilen Sıkıyönetim Hizmet Zam
mı karşılığı avans ödemeleri 12 Eylül 1980 tarihin
den itibaren ikinci bir karara kadar durdurulmuş
tur.
12 . 9 . 1980
Kenan EVREN
Orgeneral
Devlet Başkanı
Genelkurmay ve Milli
Güvenlik Konseyi Başkanı
Nurettin ERSİN
Orgeneral
K. K. K. ve Milli
Güvenlik Konseyi Üyesi

Tahsin ŞAHİNKAYA
Orgeneral
Hv. K. K. ve Milli
Güvenlik Konseyi Üyesi

Nejat TÜMER
Oramiral
Dz. K. K. ve Milli
Güvenlik Konseyi Üyesi

Sedat CELASUN
Orgeneral
Jandarma Gn. K. ve Milli
Güvenlik Konseyi Üyesi

MÜH Güvenlik Konseyi Karan No. : 3
1. Vefakâr ve fedakâr Türk memur ve işçileri
nin işlerini ve görevlerini vatanseverlik, milli bera
berlik ve kardeşlik duyguları içinde sürdürmelerini
bekliyorum.
2. Devlet memurları ve tüm kamu görevlüeri
yeni yönetimin güvencesi altında işlerine ve görev
lerine herhangi bir aksaklığa meydan vermeden ay
nen devam edeceklerdir.
Türk ulusu; memur ve işçilerinin topluma yap
makta olduğu hizmetlerinin, en verimli ve süratli bi
çimde, tarafsız ve adil olarak devamım beklemekte
dir.
İşçi ve işverenlerin ekonomik sosyal hakları Dev
letin güvencesi altına alınmış olup, sorunları kısa za
manda çözümlenecektir.
3. Tüm grev ve lokavtlar ikinci bir karara ka
dar ertelenmiştir.
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Grev ve lokavtı ertelenen işyerlerinde; erteleme
süresince işçinin kendi isteği, ahlak ve iyi niyet ku
ralılarına uymayan haller (ile sağlık sebepleri dışında
ki herhangi bir nedenle işçi işten çıkarılmayacaktır.

3. Kamu ve özel kesimdeki bütün işyerlerinde
işverenler, işyerlerini faaliyete geçirmek için gerekli
her türlü tedbiri derhal alacaklar ve bütün işyerle
rinde 15 Eylül 1980 Pazartesi günü üretime başlana
caktır.

4. Grev ve lokavt ertelenmesi yapılan işyerleri
ile faaliyeti durdurulan sendika ve federasyonların
taraf olduğu toplu iş sözleşmeleri müzakere safha
sında olan işyerlerinde; işverenlerce işçilerin haliha
zır mevcut ücret ve yanödemelerine %70 oranın
da ve avans mahiyetinde ek ödeme yapılacaktır.
5. Kamu ve özel kesimdeki bütün işyerlerinde
işverenler, işyerlerini faaliyete geçinmek için gerek
li her türlü tedbiri derhal alacaklar ve bütün iş yer
lerinde 15 Eylül 1980 Pazartesi günü üretime başla
nacaktır.
14 . 9 . 1980
Kenan EVREN
Orgeneral
*
Devlet Başkanı
Genelkurmay ve Milli
Güvenlik Konseyi Başkanı
Nurettin ERSİN
Orgeneral
K. K. K. ve Milli
Güvenlik Konseyi Üyesi

Tahsin ŞAHİNKAYA
Orgeneral
Hv. K. K. ve Milli
Güvenlik Konseyi Üyesi

Nejat TÜMER
Oramiral
Dz. K. K. ve Milli
Güvenlik Konseyi Üyesi

Sedat CELASUN
Orgeneral
Jandarma Gn. K. ve Milli
Güvenlik Konseyi Üyesi
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14 . 9 . 1980
Kenan EVREN
Orgeneral
Devlet Başkanı
Genelkurmay ve Milli
Güvenlik Konseyi Başkanı
Nurettin ERSİN
Orgeneral
K. K. K. ve Milli

Tahsin ŞAHİNKAYA
Orgeneral
Hv. K. K. ve Milli

Güvenlik Konseyi Üyesi

Güvenlik Konseyi Üyesi

Nejat TÜMER
Oramiral
Dz. K. K. ve Milli
Güvenlik Konseyi Üyesi

Sedat CELASUN
Orgeneral
Jandarma Gn. K. ve Milli
Güvenlik Konseyi Üyesi

Milî Güvenlik Konseyi Karan No. : 3
1. Tüm grev ve lokavtlar ikinci bir karara ka
dar ertelenmiştir.
Grev ve lokavtı ertelenen işyerlerinde; erteleme
süresince işçinin kendi isteği, ahlak ve iyi niyet ku
rallarına uymayan haller ile sağlık sebepleri dışın
daki herhangi bir nedenle 'işçi işten çıkarılmıyacaktır<
2. Grev ve lokavt ertelenmesi yapılan işyerleri
ile faaliyeti durdurulan sendika ve federasyonların
taraf olduğu toplu iş sözleşmeleri müzakere safha
sında olan işyerlerinde; işverenlerce işçilerin haliha
zır mevcut ücret ve yanödemelerine '% 70 oranında
ve avans mahiyetinde ek ödeme yapılacaktır.
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Mili Güvenlik Konseyi Karan No. : 4
Türk Silahlı Kuvvetlerinde görevli personelin
atanma işlemleri aşağıda belirtilen şekilde yapılacak
tır.
1. General ve Amiral atanmaları :
a) Tek kuvveti ilgilendiren General ve Amiral
atanmaları, Kuvvet Komutanının (Jandarma Genel
Komutanı dahil) imzalayacağı Milli Güvenlik Kon
seyi Başkanının onaylayacağı kararname ile;
b) Birden fazla Kuvveti ilgilendiren General ve
Amiral atanmaları ilgili Kuvvet Komutanlarının im
zalayacağı, Milli Güvenlik Konseyi Başkanının onay
layacağı kararname ile;
c) Sıkıyönetim ile ilgili olarak yapılan tüm Ge
neral ve Amiral atanmaları, Milli Güvenlik Konseyi
üyelerinin imzalayacağı Milli Güvenlik Konseyi Baş
kanının onaylayacağı kararname ile yapılır.
2. Asteğmen - Albay (Albay dahil) rütbelerindeki Subaylar ile Astsubayların atanmaları Kuvvet
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Komutaniıklarınca (Jandarma Genel Komutanı da
hil) yapılır.
3. Bu kararı Milli Güvenlik Konseyi yürütür.
14 . 9 . 1980
Kenan EVREN
Orgeneral
Devlet Başkanı
Genelkurmay ve Milli
Güvenlik Konseyi Başkanı
Nurettin ERSİN
Orgeneral
K. K. K. ve Milli
Güvenlik Konseyi Üyesi

Tahsin ŞAHİNKAYA
Orgeneral
Hv. K. K. ve Milli
Güvenlik Konseyi Üyesi

Nejat TÜMER
Oramiral
Dz. K. K. ve Milli
Güvenlik Konseyi Üyesi

Sedat CELASUN
Orgeneral ,
Jandarma Gn. K. ve Milli
Güvenlik Konseyi Üyesi

Milli Güvenlik Konseyi Karan No.: 5
Ülkemizin ekonomik durumunu düzenlemek ve
daha iyiye götürmek maksadıyla yürürlüğe konulan
ekonomik program ile yapılan anlaşmaların ve pro
tokollerin uygulanmasına devam edilecektir.
14 . 9 . 1980
Kenan EVREN
Orgeneral
Devlet Başkanı
Genelkurmay ve Milli
Güvenlik Konseyi Başkanı
Nurettin ERSİN

Tahsin ŞAHİNKAYA

Orgeneral
K. K. K. ve Milli
Güvenlik Konseyi Üyesi

Orgeneral
Hv. K. K. ve Milli
Güvenlik Konseyi Üyesi

Nejat TÜMER

Sedat CELASUN

Oramiral
Dz. K. K. ve Milli
Güvenlik Konseyi Üyesi

Orgeneral
Jandarma Gn. K. ve Milli
Güvenlik Konseyi Üyesi

MilM Güvenlik Konseyi Karan No.: 6
Sıkıyönetim askeri mahkemelerini kurmaya, kal
dırmaya, bu mahkemelere yeteri kadar adili müşavir,
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askeri hâkim, askeri savcı ile yardımcılarım ve su
bay üyelerini atamaya ve gerektiğinde bu görevle
rinden almaya Milli Güvenlik Konseyi yetkilidir.
14 . 9 . 1980
Kenan EVREN
Orgeneral
Devlet Başkanı
Genelkurmay ve Milli
Güvenlik Konseyi Başkanı
Nurettin ERSİN
Orgeneral
K. K. K. ve Milli
Güvenlik Konseyi Üyesi

Tahsin ŞAHİNKAYA
Orgeneral
Hv. K. K. ve Milli
Güvenlik Konseyi Üyesi

Nejat TÜMER
Oramiral
Dz. K. K. ve Milli
Güvenlik Konseyi Üyesi

Sedat CELASUN
Orgeneral
Jandarma Gn. K. ve Milli
Güvenlik Konseyi Üyesi

Milli Güvenlik Konseyi Kanan No.: 7
Bir Numaralı Bildiri ile bütün yurtta sıkıyönetim
liılaın ©dikmiş ve1 JJki Numaralı Bildiri ile de sıkıyöne
tim bölgeleri tayin ve tespit olunmuştur.
1. 12 Eylül 1980 tarihinden önce sıkıyönetim
komutanlıkları nezdinde kurulmuş bulunan sıkıyö
netim askeri mahkemeleri, askeri savcılıkları ve adli
müşavıiırJlilkleri mevcut personeli ile İki Numaralı Bil
diride açıklanan illeri de kapsayacak şekilde görev
lerine devam edeceklerdir.
2. 12 Eylül 1980 tarihinden önce kurulmuş bu
lunan sılkıyönetim komutanlıklarına, askeri savcılık
ve askeri mahkemelerine, intikal etmiş bulunan so
ruşturma ve dava dosyaları hakkında bu komutan
lıkların, askeri savcılık ve mahkemelerinin görev ve
yetkileri devam edecektir.
3. iBir ve İlki Numaralı Bildiri ile ilan edıifaııiş bu
lunan yeni sıkıyönetim komutanlıkları nezdinde de
askeri mahkemeler kurulacaktır.
4. 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanunu hükümlerine
göre, sıkıyönetim askeri mahkemelerinin görev ala
nına giren suçlarla, Cumhuriyete, Milli Güvenlik
Konseyinin varlığına, bildiri, emir ve kararlarına, va
tan ve milletin bütünlüğüne, bölünmezliğine, bağım
sızlığına, milli güvenliğe, temel hak ve hürriyetleri
ortadan kaldırmaya yönelik, işlenen tüm suçlara sı
kıyönetim askeri mahkemelerince bakılır.
5. Sıkıyönetim komutanlıkları nezdinde askeri
mahkemeler kurulup, göreve başlayıncaya kadar su-
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çun işlendiği yerde bulunan askeri savcılar ile askeri
mahkemeler, bunlar yoksa Cumhuriyet savcıları ile
adliye mahkemeleri, sıkıyönetim komutanlığı askeri
savcılarının ve askeri mahkemelerinin görevlerini ya
parlar.
6. Sıkıyönetim Komutanı gerekli gördüğü tak
dirde sıkıyönetim komutanhğı askeri mahkemeleri
nin görevine giren suçların hazırlık soruşturmasını;
suçun işlendiği yerdeki askeri savcılar veya Cumhu
riyet savcılarına yaptırır.
Bu şekilde soruşturma yapmakla görevlendirilen
askerli savcılar ve Cumhuriyet savcıları soruşturma
esnasında gerekli gördükleri kararlar için bulunduk
ları yer askeri veya adliye mahkemesinden talepte
bulunurlar.
7. Bu kararı Adalet ve Milli Savunma bakan
ları yürütür.
14 . 9 . 1980
Kenan EVREN
Orgeneral
Devlet Başkanı
Genelkurmay ve Milli
Güvenlik Konseyi Başkanı
Nurettin ERSÎN
Orgeneral
K. K. K. ve Milli
Güvenlik Konseyi Üyesi

Tahsin ŞAHİNKAYA
Orgeneral
Hv. K. K. ve Milli
Güvenlik Konseyi Üyesi

Nejat TÜMER
Oramiral
Dz. K. K. ve Milli
Güvenlik Konseyi Üyesi

Sedat CELASUN
Orgeneral
Jandarma Gn. K. ve Milli
Güvenlik Konseyi Üyesi

Milli Güvenlik Konseyi Kararı No.: 8
1. DİSK - MİSK ve HAK - İŞ ile bunlara bağ
lı sendikaların mevduatı ilgili bankalar tarafından
bloke edilecek ve ikinci bir emre kadar bunlardan
ödeme yapılmayacaktır. Bankalar kendilerinde bulu
nan bu tür hesapla ilgili bilgileri ve bunlarda mey
dana gelecek artışları bir hafta içinde Maliye Bakan
lığına bildireceklerdir.
2. DİSK, MİSK ve HAK - tŞ ile bunlara bağ
lı sendikalara üyelik aidatlarım şimdiye kadar, ban
kadaki hesaplarına değil de bizzat temsilcilerine öde
yen işverenler bundan sonra bu aidatı ilgili sendika
adına milli bir bankada açtıracakları hesaba tevdi
edeceklerdir. Bu paralara da aynı şekilde işlem ya
pılacaktır.

1$ a 9 . 198a
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3. DİSK, MİSK ve HAK - 1§ üe bunlara bağ
lı sendikaların genel merkezlerindeki, merkezlerinde
ki ve şubelerindeki para, kıymetli evrak ve her tür
lü malzeme Sıkıyönetim Komutanlıkları tarafından
'bir heyetle ve tutanakla tespit edilecektir. Bunlar
dan :
a) Para ile kıymetli evrak ve kıymetli malzeme
milli bir bankada muhafaza edilecek; buna ait bilgi
bankalar tarafından bir hafta içinde Maliye Bakan
lığına bildirilecektir.
b) Suç delili olan evrak, doküman ve malzeme
Sıkıyönetim Askeri Savcılıklarına intikal ettirilecek
tir.
c) Diğer evrak ve malzeme bulundukları yerde
muhafaza altına alınacaktır.
14 . 9 . 1980
Kenan EVREN
Orgeneral
Devlet Başkanı
Genelkurmay ve Milli
Güvenlik Konseyi Başkanı
Nurettin ERSİN
Orgeneral
K. K. K. ve Milli
Güvenlik Konseyi Üyesi

Tahsin ŞAHİNKAYA
Orgeneral
Hv. K. K. ve Milli
Güvenlik Konseyi Üyesi

Nejat TÜMER
Oramiral
Dz. K. K. ve Milli
Güvenlik Konseyi Üyesi

Sedat CELASUN
Orgeneral
Jandarma Gn. K. ve Milli
Güvenlik Konseyi Üyesi

Milli Güvenlik Konseyi Kararı No.: 9
1. Tüm Siyasi Partiler ile bunların organik ku
ruluşunda bulunan kadın kolları, gençlik kollan ve
benzeri kuruluşlar ile bu siyasi partiler doğrultusun
da faaliyette bulunan her türlü dernek, birlik ve ben
zeri kuruluşların genel merkezleri, merkezleri ve şu
beleri Sıkıyönetim Komutanlıkları tarafından arana
cak, arama sonucunda elde edilerek tutanakla sap
tanan;
a) Para, kıymetli evrak ve kıymetli malzeme,
milli bankalardan birinde muhafaza edilecek ve bun
lara aJit bilgiler ilgili bankalar tarafından bir hafta
içinde Maliye Bakanlığına bildirilecektir.
b) Suç delili olan evrak ve malzeme Sıkıyöne
tim Askeri Savcılıklarına intikal ettirilecektir.
c) Diğer evrak ve malzeme ise bulundukları yer
de muhafaza altına alınacaktır.
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2. Tüm siyasi partiler ile bunların organik ku
ruluşunda ya da doğrultusunda faaliyette bulunan
bütün dernek, birlik ve benzeri kuruluşların banka
ve sandıklarda bulunan hesapları bloke edilecek bu
hesaplarda bulunan mevduat bunlar tarafmdan bir
hafta içinde Maliye Bakanlığına bildirilecektir.
Sözkonusu bloke hesaplardan yapılması gereken
zorunlu harcamalar Maliye Bakanlığının iznine tabi
olacaktır.
14 . 9 , 1980
Kenan EVREN
Orgeneral
Devlet Başkanı
Genelkurmay ve Milli
Güvenlik Konseyi Başkanı
Nurettin ERSlN
Orgeneral
K. K. K. ve Milli
Güvenlik Konseyi Üyesi

Tahsin ŞAHİNKAYA
Orgeneral
Hv. K. K. ve Milli
Güvenlik Konseyi Üyesi

Nejat TÜMER
Oramiral
Dz. K. K. ve Milli
Güvenlik Konseyi Üyesi

Sedat CELASUN
Orgeneral
Jandarma Gn. K. ve Milli
Güvenlik Konseyi Üyesi

Mili Güvenlik Konseyi Kararı No.: 10
1. Yeni Bakanlar Kurulu teşkil edilip görevine
başlayıncaya kadar genel ve özel mevzuatına göre
Bakanlara verilmiş bütün görev ve yetkiler Başba
kanlık ve Bakanlıklarda Müsteşarlar, Dışişleri Ba
kanlığında Genel Sekreter , tarafmdan Milli Güven
lik Konseyine niyabeten deruhte edilir ve yürütülür.
2. Yasalara
müşterek karar
ların teklifi ile
tan sonra Milli

göre Bakanlar Kurulu Kararı veya
gerektiren hallerde, ilgili Bakanlık
Başbakanlıkta gerekli işlem yapıldık
Güvenlik Konseyi Kararı alınır.

3. Aynı süre ile kayıtlı olarak Muhasebeyi Umu
miye Kanununun 10, 13, 62 ve 71 nci maddelerinde
belirtilen Amiri İtalik yetkisi,
a) Cumhurbaşkanhğı kuruluşu için Genel Sek
reter,
b) Müllet Meclisi ve Cumhuriyet Senatosu Teş
kilatlarında ilgili Genel Sekreterler.
c) Başbakanlık ve Bakanlıklarda Müsteşarlar.
d) Dışişleri Bakanlığında Genel Sekreter.
tarafından kullanılır.

19 ,- 9 . 1980
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4. Bu karar 15 Eylül 1980 tarihinde yürürlüğe
girer.
14 . 9 1980
Kenan EVREN
Orgeneral
Devlet Başkanı
Genelkurmay ve Milli
Güvenlik Konseyi Başkam
Nurettin ERSlN
Orgeneral
K. K. K. ve Milli
Güvenlik Konseyi Üyesi

Tahsin ŞAHİNKAYA
Orgeneral
Hv. K. K. ve Milli
Güvenlik Konseyi Üyesi

Nejat TÜMER
Oramiral
Dz. K. K. ve Milli
Güvenlik Konseyi Üyesi

Sedat CELASUN
Orgeneral
Jandarma Gn. K. ve Milli
Güvenlik Konseyi Üyesi

Mili Güvenlik Konseyi Karan N o . : 11
Karar No.: 8/11 -1632
Emniyet Genel Müdürlüğü Kadrolarında görevli
personelin atanma işlemleri aşağıda belirtildiği şekil
de yapılır.
1. Emniyet Müdürü derecesinde olanlarla bu
dereceye atanacakların atanma işlemleri Jandarma
Genel Komutanının teklifi ve içişleri Bakanının im
zalayacağı, Devlet Başkam, Genelkurmay Başkam
ve Milli Güvenlik Konseyi Başkanının onaylayacağı
kararname ile,
2. Emniyet Hizmetleri Sınıfında Emniyet Ami
rine kadar (Emniyet Amiri dahil) personel ile diğer
hizmet sımflanndaki personelin atanmaları, Emniyet
Genel Müdürünün teklifi ile Jandarma Genel Komutanınca yapılır.
3. Bu kararı Milli Güvenlik Konseyi yürütür.
16 . 9 . 1980
Kenan EVREN
Orgeneral
Devlet Başkam
Genelkurmay ve Milli
Güvenlik Konseyi Başkanı
Nurettin ERSlN
Orgeneral
K. K. K. ve Milli
Güvenlik Konseyi Üyesi

Tahsin ŞAHİNKAYA
Orgeneral
Hv. K. K. ve Milli
Güvenlik Konseyi Üyesi

Nejat TÜMER
Oramiral
Dz. K. K. ve Milli
Güvenlik Konseyi Üyesi

Sedat CELASUN
Orgeneral
Jandarma Gn. K. ve Milli
Güvenlik Konseyi Üyesi
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Milli Güvenlik Konseyi Kaman No.: 12
Karar No.: 8/12-1633
Sıkıyönetim Komultanları 1402 sayılı Sıkıyönetim
Kanununda yazılı suçlardan sanık olanlar ile Millü
Güvenlik Konseyinin bildiri, emir veya kararlarına
veya varlığına karşı gelenleri, nezdindeki askeri mah
kemeye sevk ve tutuklanmaları gerekip gerekmediği
hakkında bir karar alınıncaya kadar gözetim altın
da tutabilirler. Bu süre otuz günden fazla olamaz
ve aynı kişi için, aynı suç isnadı sebebiyle ve yeni
deliller çıkması gibi haklı bir sebep yok iken bir de
fadan fazla kullanılamaz.
16 . 9 . 1980
Kenan EVREN
Orgeneral
Devlet Başkanı
Genelkurmay ve Milli
Güvenlik Konseyi Başkanı

19 , 9 . 1980
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3. îç İstikraz Hazine Bonoları her türlü vergi
ve resimden muaftır.
16 . 9 . 1980
Kenan EVREN
Orgeneral
Devlet Başkanı
Genelkurmay ve Milli
Güvenlik Konseyi Başkanı
Nurettin ERSİN
Orgeneral
K. K. K. ve Milli
Güvenlik Konseyi Üyesi

Tahsin ŞAHİNKAYA
Orgeneral
Hv. K. K. ve Milli
Güvenlik Konseyi Üyesi

Nejat TÜMER
Oramiral
Dz. K. K. ve Milli
Güvenlik Konseyi Üyesi

Sedat CELASUN
Orgeneral
Jandarma Gn. K. ve Milli
Güvenlik Konseyi Üyesi

Milli Güvenlik Konseyi Karan No.: 14
Milletlerarası Andlaşma
1

Nurettin ERSİN
Orgeneral
K. K. K. ve Milli
Güvenlik Konseyi Üyesi

Tahsin ŞAHtNKAYA

Nejat TÜMER
Oramiral
Dz. K. K. ve Milli
Güvenlik Konseyi Üyesi

Sedat CELASUN

Orgeneral
Hv. K. K. ve Milli
Güvenlik Konseyi Üyesi

Orgeneral
Jandarma Gn. K. ve Milli
Güvenlik Konseyi Üyesi

Karar No.: 8/14-1635
Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı ile Al
manya Federal Cumhuriyeti Federal İçişleri Bakan
lığı arasında Teçhizat Yardımı sağlanmasına ilişkin
olup, 2.9.1980 tarih ve 8/1584 sayılı Kararname uya
rınca aktedilmiş olan Anlaşmanın onay tarihinden
itibaren yürürlüğe girmek üzere onaylanması; Dışiş
leri Bakanlığının. 15.9.1980 tarih ve İSBD - 193/52
sayılı yazısı üzerine, Milli Güvenlik Konseyince
15.9.1980 tarihinde kararlaştırılmıştır .;

Milli Güvendik Konseyli Kanarı No.: 13
Karar No.: 8/13 -1634
1. 1980 yılı Bütçe Kanununa istinaden Maliye
Bakanlığınca çıkarılan 1 nci Tertip İç İstikraz Ha Nurettin ERSİN
zine Bonosuna ilaveten 2 ve 3 ncü tertip İç İstikraz Orgeneral
Hazine Bonosu ihracına, tertiplerin yenilenmesıine ve K. K. K. ve Milli
bunların faiz ve vadelerinin tespitine Maliye Bakan İ Güvenlik Konseyi Üyesi
lığı yetkilidir.
Nejat TÜMER
2. Bu şskilde çıkarılacak bonoların tutarı 1980 Oramiral
yılı Bütçe Kanununun 3 ncü maddesinde belirtilen İDz. K. K. ve Milli
Güvenlik Konseyi Üyesi
miktarı aşamaz.
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Kenan EVREN
Orgeneral
Devlet Başkanı
Genelkurmay ve Milli
Güvenlik Konseyi Başkanı
Tahsin ŞAHİNKAYA
Orgeneral
Hv. K. K. ve MiUi
Güvenlik Konseyi Üyesi
Sedat CELASUN
Orgeneral
Jandarma Gn. K. ve Milli
Güvenlik Konseyi Üyesi
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Milli Güvenlik Konseyi Karan No.: 15
Karar No.: 8/15-1636
Feshedilen yasama organları idari kuruluşlarının
Genel Sekreterleri, Milli Güvenlik Konseyi Genel
Sekreterine bağlanmışlardır.
Feshedilen Yasama Organı Başkanlarına, Başkan
lık Divanlarına ve idareci üyelere kanun, içtüzük,
tüzük, yönetmelik ve Başkanlık Divanları kararları
ile verilmiş olan idari ve mali yetlki ve görevler ile
Milli Güvenlik Konseyinin ilgili emir ve kararlarının
uygulanması ve Milli Güvenlik Konseyince oluştu
rulacak Yürütme Organı tarafından alınacak karar
ların da Yasama Organı bünye ve özelliklerine göre
düzenlenmesi ve uygulanmasına, Meclislerin idari
kuruluşları Genel Sekreterleri,
Feshedilen Yasama Organı saymanlıklarına bağlı
bütçelerden yapılacak harcamalara ait verile emirle
rini, tediyeden önce vize etmeye, Milli Güvenlik
Konseyi Genel Sekreterliği,
Yetkili ve görevlidir.
1 8 . 9 . 1980
Kenan EVREN
Orgeneral
Devlet Başkanı
Genelkurmay ve Milli
Güvenlik Konseyi Başkanı
Nurettin ERSİN
Orgeneral
K. K. K. ve Milli
Güvenlik Konseyi Üyesi

Tahsin ŞAHİNKAYA
Orgeneral
Hv. K. K. ve Milli
Güvenlik Konseyi Üyesi

19 . 9 . 1980
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Evvela Devlet Başkaniının ant metnini, ıbilalhara
da Konsey üyelerinin ant metinlerini lütfen okuyu
nuz.
«Sayın Devlet BaşIkanıınMi 18 Eylül- 1980 günü Tür
kiye Büyük Millet Meclisinde yaptığı andın metni :
«Yüce Türk Milleti,
Devlet Başlkanı, Milli Güvenlik Konseyi ve Genel
kurmay Başkanı sıfatıyla Türkiye Cumhuriyetinin
içinde bulunduğu bütün sorunları, Atatürk ilkelerine
bağlı kalarak, adalet, hukuk ve insan hakları pren
siplerinden ve vicdani kanaatlarımdan başka bir tesir
altında kalmaksızın ve hiçbir karşılık beklemeksizin
çözümlemek amacıyla, (kendimi Türk Milletine ada
dım.
Vatanın ve milletin mutluluğuna, birlik ve bera
berliğine çalışacağıma, Devletin bağımsızlığına, vata
nın ve milletin bütünlüğüne yönelecek her tehlikeye
karşı koyacağıma, milletin kayıtsız şartsız egemenliği
ne, demokratik ve laik Cumhuriyet ilkelerine dayalı
yeni bir anayasa düzenlemesi için çalışacağıma, Tür
kiye Cumhuriyetinin şan ve şerefini koruyup yücelt
mek ve üzerime aldığım görevi yerine getirmek için
bütün gücüm ve varlığımla çalışacağıma, namusum ve
şerefim üzerine andiçerim.»
Sayın Milli Güvenlik Konseyi üyelerinin, 18 Ey
lül 1980 günü Türkiye Büyük Millet Meclisinde yap
tığı andın metni :
«Yüce Türk Milleti,

Milli Güvenlik Konseyi Üyesi ve Kara Kuvvetle
ri, Deniz, Hava, Jandarma Genel Komutanı sıfatıy
Nejat TÜMER
Sedat CELASUN
la Türkiye Cumhuriyetinin içinde bulunduğu bütün
Oramiral
Orgeneral
sorunlarını, Atatürk ilkelerine bağlı kalarak, adalet,
Dz. K. K. ve Milli
Jandarma Gn. K. ve Milli
hukuk ve insan hakları prensiplerinden ve vicdani ka
Güvenlik Konseyi Üyesi Güvenlik Konseyi Üyesi
naatlarımdan başka bir tesir altında kalmaksızın ve
3. <— Devlet Başkanı ve Konsey Üyelerinin, hiçbir karşılık beklemeksizin çözümlemek amacıyla
18.9.1980 Perşembe günü yapılan Andiçme Töreninde kendimi Türk Milletine adadım.
ki «ANT» metninin okunması.
Vatanın ve milletin mutluluğuna, birlik ve bera
BAŞKAN — Şimdi, üçüncü konu olarak, dün, berliğine çalışacağıma, Devletin bağımsızlığını, vata
nın ve milletin bütünlüğünü koruyacağıma ve mille
yani 18 Eylül 1980 Perşemlbe günü yapılan andıiçtin kayıtsız şartsız egemenliğine, demokratik ve laik
me töreninde Devlet Başkanı ve Milli Güvenlik Kon
Cumhuriyet ilkelerine dayalı yeni bir Anayasa dü
seyi üyelerinin andiçmede dile getirdikleri ant metin
zenlemesi için çalışacağıma, namusum ve şerefim üze
leri ayrı ayrı oikunmıalk suretiyle tutamaklara geçtidlerine andiçerim.»
cektir.
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H. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ
1. — Atatürk'ün Doğumunun Yüzüncü Yılının
Kutlanması ve Atatürk Kültür Merkezi Kurulması
Hakkında Kanun Teklifi. (2/1) (S. Sayısı : 2) (1)
'BAŞKAN — Şimdi, gündemimizde bulunan ka-.
nun tasarı ve tekliflerinin görüşülmesine başlıyoruz.
Gündemin birinci sırasında, Atatürk'ün Doğumununun yüzünci yılının Kutlanması ve Atatürk Kül
tür Merkezi Kurulması Hakkında Kanun Teklifi yer
alıyor. Bu teklif, 2 sıra numarasıyla basılmış ve Sayın
Konsey üyelerine dağıtılmıştır.
Konuyla ilgili Bakanlık temsilcisi buradalar. Ayrı
ca, ihtisas Komisyonundan arkadaşlar da yerlerini al
sınlar.
Kanun teklifinin tümü üzerinde görüşme açıyo
rum. Sayın üyelerden tümü üzerinde söz almak iste
yen var mı?.. Yok.
Tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır'Maddelere geçilmesini oylarınıza vazediyorum :
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
1 nci maddeyi okutuyorum :
Atatürk'üm Doğumunun 100 ncü Yıllının Kurtlan
ması ve «Atatürk Kültür Merkezi Kurulması» Hak
kımda Kamun Teklifi
Amaç :
Madde 1. — Bu Kamunun amacı, Cumhuriyetimi
zin kurucusu Atatürk'ün doğumunun 100 ncü yılı do
layısıyla, Türk; devriminin, Türk ve insanilik tarihi için
deki 'yerini ve önemini, büyüklüğünü, bütünleştirici. ligini, milliyetçiliğini, laiklik ve eğitim anlayışını Ata
türk'ün milli bağımısızfliık hareketlerindeki öncülüğünü, dıünya görüşünü, insanilik anlayışı ve barışçılığını,
devlet adamlığı niMMerini belirtmek, yaymak ve yaşataakıtır,
BAŞKAN — 'Bu okunan 1 nci madde üzerinde söz
isteyen vaır mı ©fendim?.. Yofc.
1 nci maddeyi oylarınıza vazediyorum': Kabul
edenler.,,. Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
2 nıci maddeyi Nütfen okuyunuz,
Görevlıar :
Madde 2. — Amacı gerçeMeşıeirmek için;
a) Atatürk'ün doğumunun 100 ncü yılı olması
dolayısıyla, 1981 yılını, «Atatürk Yıfİ!i> olarak kut
lamak; bu ma'fcsatla yurt içinde ve dışında, çeşitli
toplanta'lar, yarışmıaıl'ar, törenler düzenlemek, düzemİenrnııesıini teşvik etmek ve 'desteklemek;
(1) 2 S. Sayılı basmayazı tutanağa eklidir.

b) Atatürkçü anlayışı ve davranışı her türlü ya
yın, yayım, ıkültür, sanat, eğitim araçlarıyla ve çalış
malarıyla tanıtmak ve benimsenmesine yardımcı olmalk;
c) Atatürkçü anlayıştan ve davranıştan hareket
le milli birlıilk, beraberlik ve bütündük duygusunu,
düşüncesini ve bilincini geliştirici, birleştirici, top«
layıcı ve kaynaştırıcı Türk MMityetçiliğini güçlendi
recek çalışmalar yapmak;
d) Atatürk'le ilgili 'her türlü yayın, yayım, in
celeme, araştırma ve çalışma yapan resmi ve özel
kurumi ve kuruluşlar arasında koordinasyonu ve iş
birliğini sağlamak;
e) Atatürk'ün anısına armağan O'knaik üzere ve
Cumhuriyetin sembolü olarak 1981 yılında Ankara*
da temeli atılacak olan Atatüfk Kültür Merkezini
kurmak.
BAŞKAN — temci madde lüzerinde söz almak is
teyen var mı?
ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Mili Gü
venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Sayın Başkanım,
madde metinlerinde kullanılan bazı kelimeler üzerinde
durmak istiyorum. Mesela maddede geçen «bilinç» ke
limesini kişisel olarak tam kavramıyla anlamış deği
lim. «Bilinç» kelimesi dilimize mutlaka girdi mi diye
düşünürüm. Müsaade ederseniz o fıkrayı bir daha oku
yorum: «Atatürkçü anlayış Ve davranıştan hareketle
milli birlik, beraberlik ve bütünlük duygusunu, dü
şüncesini ve bilincini..,;»,. Burada «bilinç» kelimesi,
«idraki» anlamında mı kullanılıyor? Komisyondan
bunun açıklanmasını istiyorum.,
BAŞKAN — «©ilimci» çok kullanılıyor ama. Ar
tık çok girdi Türkçemize. Bilinçlendirmek başka ma
naya da kullanılabilir; anlıyorum ben sizin tereddütünüzü.
ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Miti Gü
venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Duru Türkçeyi
ikonuşmaiklta sıkıntımız olduğundan değl de, keli
melerin yasa dilinde kullanılimasındaiki itina bakımın
dan ifade ettim.
Teşekkür ederim.
EMİN BİLGİÇ (Kültür Bakanlığı Temsilcisi) —
Muhterem Başkan, muhterem Genıefl Sekreterimizin
kanaatlerine iştirak ediyorum. «ıBilinç» kelimesi had
dizatında Türk Dilinin kaidesine ve zevkine tamamen
uygun olarak teşkil edilmiş bir kelime değildir ve esas
olan, dilimizin zenginliği ve zevMiliğidir, mantığına
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uygunluğudur. Bu bakımından, buradaki bilinç kelimesiyle buyurdukları şekilde kokofoniye vesile olunabil'ir, vesile verillebilir. Bu bakımdan, «Şuur» kelimeşinin (ki o da aynı şekilde bütün halikımız, hem aydin, hem de halk kifilölerimizce bilinen bir kelimedir),
bilinç yerine tercihi çok tabii olacaktır. Dil zenginliği
bakımından da, mananın ihatası bakımından da buna bendeniz lüzum 'görüyorum.
Teşekkür ederim.
BAŞKAN — Ben de .teşdkikıür «derim.
Başka söz alacak var mı?..
2 nci maddenin (c) fıkrasındaki «Bilincini» kelimeşinin «Şuurunu» kelimesiyle değiştirilerek, madde
nin «Şuurunu geliştirici, birleştirici, toplayıcı ve kay
naştırıcı Türk Milliyetçiliğini güçlendirecek çalışma
lar yapmak..» şeklini alması istenmektedir.
ORGENERAL NURETTİN ERSİN — «Şuur»
kelimesi maddeye monte edilirken, zannederim ki «Dü
şüncesi ve bilinci» yerine «Düşünce ve şuurunu geliştirici» şeklinde olursa daha uygun olur.
BAŞKAN — Ama, «Bütünlük duygusunu, düşüncesini, bilincini geliştirici» şeklimde geliyor,
EMİN BİLGİÇ (Kültür Bakanlığı Temsilcisi) —
Evet, zatıâlinizin de buyurduğu gibi, «Duygusunu, dü
şüncesini» şeklinde geldiği için öyle olması icap ©di
yor.
BAŞIKİAN — O halde «Bilinci» kelimesi yerine
«(Şuur» kelimesini (teklif ediyor Genel Sekreterimiz.
Oylarınıza vazediyorum : Kabul edenler... Kabul et
meyenler... Kabul edilmiştir. «Bilincini» kelimesi,
«Şuurunu» olarak düzeltilecektir.
2 nci maddeyi bu şekliyle oyunuza vazediyorum :
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir
efendim.
Şimdi 3 ncü maddeyi okutuyorum :
Atatürk Kültür Merkezi :
Madde 3. — Atatürk Kültür Merkezi Anikaıra'da
kurulur.
Ataltürk Kültür Merkezinde çeşitli müzeler, Türk
Halk Kültürünü ve .sanatlarım tamitlacak yerler, çeşM'i
sahneler ve toplantı salonları, sergi alanları, arşiv ve
kitaplıklar, atölyeler ve benzeri yerler bulunur.
Ataltürk Kültür Merkezinin işleyişi bir tüzükle dü
zenlenir.
KURMAY ALBAY CUMHUR EVCİL (İhtisas
Komisyonu Başkanı) — Sayın Başkanım, Komisyon
daki görüşmelerde maddenin son fıkrası, «Atatürk Kül
tür Merkezinin işleyişi (tüzük yerine) bir yönetmelikle
düzenlenir.» şeklinde de dikkate alındı. Yönetmeliğin
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sürat getireceği malûmları. Ancak, tüzük birçok ba
kanlıklarla işbirliği yapılmak suretiyle daha k'oordoneli bir çalışmanın eseri olacağı da bir gerçek. Ata
türk Kültür Merkezinin Ankara'da kurulup işleyişi za
man alacağına göre, tüzük için yeterli zaman da elde
olacak demektir. Tüzük veya yönetmelik olması ten
siplerine sunulur Sayın Başkanım.
BAŞKAN — Hükümet Temsilcisi bu konuda ne
düşünürler efendim?

EMİN BİLGİÇ (Kültür Bakanlığı Temsilcisi) —
I Efendim, Atatürk Kültür Merkezinin bir merkez ola
I rak Ankara'da kurulması kadar talbii bir durum ola
maz. Ancak. Biz Bakanlık olarak. Hükümet olarak,
bütün diğer temsilciliklerle de yaptığımız toplantılarda
hem iyi bir fırsat getirmiş olmak ve israfı önlemiş
olmak için, hem ide Atatürk'ü muhtelif yerlerde an
maya vesile olmak için, Atatürk'ün Samsun'a çıkışın
dan itibaren 'belli başlı .merkezleır!de de aynı şekilde
I 100 ncü Yıl Kültür Merkezleri kurulmasını tezekkür
etmiştik. Bilmiyorum bu hususun da bu münasebetle
kanunda herhangi bir sakilde yer alması lüzumlu mu
I dur, değil midir? Bunu evvela yüksek dikfcaıtterinilze
I arz etmek isiterim.
Onun dışında, Atatürk Kültür Merkezi için An
kara'da hem Belediye ile, hem İmar ve İskânı Bakan
lığı ile daimi temaslarımız olmuştur. İmar ve İskân
I Bakanlığı bize bu Merkez için Dil ve Tarih Coğrafya
I Fakültesinin karşısındaki, bulgun Adalet Sarayı yapıl
makta olan yerlerdeki boşluğu teklif etmiş/bir. Buna
mukabil Belediye değişik teklifleri arasında en son
I olarak Hipodromu teklif etmiştir. Dil ve Tarih Coğ
rafya Fakültesi karşısındaki saha için 2 ila 3 milyarlık
bir tahsisata lüzum hâsıl olacaktır, istimlaki veya mü
esseselerden devralınması 'bakımlından. Hipodrom sa
I hası ise halihazırda Tarım Bakanlığının kirasındadtr.
Bu tahsis meselesi ortaya çıktığı zaman Tarım Bakan
lığı dava açmış, 'yürütmeyi durdurma kararı almıstıır,
halen onların .tasaınrufunda bulunmaktadır.
Bu noktaları arz etmekte fayda mülahaza ediyo
rum!.
İBAİŞIKAIN — Efehdim, şimdi konu, Ankara'da
I ölsün veya olmasın değl. Ankara'ida olacak da; bu
nun işleyişini bir tüzükle mi düzenleyelim, bir yönetmeliıkflb mi düzenleyelim? denitaek!tedkv
EMİN BİLGİÇ (KüDtür Bakanlığı Temsilcisi) —
Tüzük daha sağlama bağüar kademe olarak zannedi
yorum. Ancak muhterem Başkanımız, biz bu münase
betle öteki merkezlerde de, Samsun, Amasya, Sivas,
Erzurum gibi yerlerde de bu münasebetle Kültür Mer
kezleri açmayı d e almayı zaruri telakki ettik. Bu bir
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kültür hareketi olacaktır. Acaba bu da bu münase
betle kanomda yer alabilir mi? Onu arz etmek istedim,
IBAŞKİAIN — Bu 'konuda Söz almak isteyen?
ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Mili Gü
venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Bunldan evvelki
hükümet tasarıların'da da, Ataltüirfc Kültür Merkezi
nin Ankara'da yapılması, ama Hükümet temsilcisinin'
değindikleri gibi, Samsun, Erzuruımı, Sivas, Amasya ve
diğer merkezlerde açılmış olan (îstanbul'da da mese
lâ Atatürk'ün evi ve müzesi vardır) yerlerin geliştiril
mesi konusunda görüşmeler yapıldığı inancındayım.
Atatürk'ün doğumunun 100 nıcü yıldönümünde An
kara'da kurulacak ollara 'bu Kültür Merkezi, zannedi
yorum bu kanunun.' amaçlarmkian bir tanesini teşkil
ediyor. Diğerlerinin kurulmasına mıani bir hal yok.
Ama bu kanunla önereceğimiz tahls'isat, koordine ede
ceğimiz faaliyetler bu madde içerisinde özellikle An
kara'da kurulacak Kültür Merkezini önermekte. O
nedenle diğerleri için tekrar görüşme olabileceği ve
ya daha başka tedbirler alınabileceği kanısındayım.
Yüksek tensiplerime arz ©derim.
BAŞKAN — Efendim, Genel Sekreterimizin ifade
ettiği gibi, Aıtaitlünk yalnız Samsun, Amasya, Sivas, Er
zurum'la ıbltirmedi bu işi; Türkiye'nin' her 'tarafında
çalışmalar sürdürüldü. Kanun teklifi oralarda yapıl
masını engellemiyor zaten. Fakat Ankara'da yapıla
cak bu Kültür Merkezinin, hepsini ihtiva edeceği ma
nasını çıkarıyorum ben. Yani, burada kurulacak bu
Kültür Merkezinde, zaten oralarda yapılanlar da yer
alacak. O halde, oradakileri de buraya koyarsak, sanki
oralarda yapılmamış, yeniden yapılıyormuş hissi de
uyanabilir ve diğer şehirlerimizi de biraz gücendiririz
gibi geliyor. Diğer bazı şehirlerimiz, «Bizde niye ku
rulmuyor da yalnız oralarda kuruluyor» diye bir dü
şünce de olabilir. Onun için ben şunu öneririm : Yal
nız Ankara'da kurulsun, diğer taraflarda da yapılsın.
Ona birşey demiyoruz. Zaten biraz sonra gelecek; Ata
türk'ün heykelleri, vesaire, müsaade alınmak şartıyla
yapılabilecek, Kutlama Komiteleri kurulacakOnun için, ben1 kanonun bu şekliyle kalmasında,
bir mahzur görmüyorum.
Yönetmelik ve tüzük konusuna gelince; evet,
yönetmelik çabuk çıkar ama, Kültür Merkezi konusu
zaten hemen gerçekleştirilebilecek bir konu değil, za
man isteyen bir şeydir. O zamana kadar da tüzük zaten
hazırlanabilir. Yönetmelik çıkarırsak sik sık değişikliğe
uğrayabilir. Ama tüzük çıktıktan sonra onu değiştir
mek biraz zor olur. Sağlam esaslara bağlanır da tüzük
olursa, zannediyorum daha iyi olur.
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Bu konuda başka söz almak isteyen var mı? («Tü- v
zük uygun» sesleri)
O halide kanunun 3 ncü maddesini bu haliyle rey
lerinize vazediyorum : Kabul edenler... Etmeyenler...
Kabul edilmiştir.
4 ncü maddeyi okutuyorum:
MMi Komite :
ıMadde 4. — Bu Kamunda öngörülen
amaca
uHaşmak için hedefleri tespit etmek ve Kutlama Ko
ordinasyon Kurulunun 'hazırlayacağı plan ve prog
ram tasarılarını onaylamak ve çalışmaların genel gö
zetimlini yapmak üzere, Devlet Başkanı nezdinde bir
Milli Komite kurulur. Devlet Başkanı toplantıya katıörnadığt takdirde, 'Başbakan MMi Ktamiite Başkanlığı
görevimi yürütür.
Başbakan, Genelkurmay Başkanı, Milli Güvenlik
Konseyi Sekreteri, Kültür Bakanı, Mili Eğitim Ba
kam, Milli Savunma Bakanı, Anayasa Mahkemesi
Başkanı, Ankara Üniversitesi Rektörü ve danışman
olarak .seçilecek şahıslar MM Komitenin üyelerini teş
kil eder.
(Milli Komitenin toplanıtılarını düzenlemek ve ya
zışmalarını gerçekdeştinmek üzere kendi arasında bir
üyeyi Genel Sekreter olarak seçer ve Genel Sekreterin
Başkanliğında bir Milli Komite Bürosu kurulur.
KURMAY ALBAY CUMHUR EVCİL (İhtisas
Komisyonu Başkanı) — Sayın Başkanım, burada
bir hususu yüksek tensiplerine arz edeceğim.
Malumları, Anayasa Mahkemesi Başkanı da bu
yasa tasarısında bu Mili Komitede görevlendirilmiş
oluyor. Anıcak, Anayasanın 145 nci maddesine göre,
«Anayasa Mahkemesi üyeleri resmi veya özel hiçbir
görev alamazlar» diye bir madde bulunmakla bera
ber, bu onursal bir görev olarak komisyonda düşü
nülmüş, tartışılmış ve olduğu gibi - zatııalilerinin de bu
konuda malumatı var - sunulmuştur. Şerhen arz edi
yorum.
BAJŞiKAN — ıBuyurunuz.
ORGENERAL HAYDA/R SALTIK (Milli Gü
venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Sayın Başkanım,
bundan evveli yapılan ilk .toplanti'da, (ikinciyi hatırla
mıyorum ama, ilk tbplanltıda) Anayasa Mahkemesi
Başkanı, Anayasanın bu hükmüne rağmen bu onur
sal üyelik görevini, herhalde inandığım bir zevk ve
şerefle yürüttü, toplantılarda kaltkıları da oldu. O ne
denle, kanunun bu şekilde çıkmasında bir hukuki şa
hımca olmadığı görüşün'deyim. Eğer hukuki sakınca
varsa, o açıdan sözcü açıklasınlar efendim.
KURMAY ALBAY CUMHUR EVCİL Çthitisais
Komisyonu Başkanı) — Hayır Sayın Başkanım,
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hiçbir hukuki salkımca yok. Sadece böyle bir .tereddü
dü sunmak istedim. Ancak, hiçbir hukuki sakınca ol
madığı hakkında komisyonda görüşler
alınmıştır.
BAŞKJAIN — Efendim, ben ikinci toplantıya ka
tıldım. Orada da bu mevzubatıis dudu. Anayasa Mah
kemesi Başkanınım Başkanvekilîydi katılan; onun böy
le bir iht'irazi kaydı oldu ve sonradan zannediyorum
bir yazılı teklifte de bulundu. Biz onu uzman olarak
kabul ettik, «Üye olmaz ama .uzman olarak katılır,
fikirlerimden istifade "edilir, oylamaya katılmaz» de
dik. Sonradan tekrar konuşulduysa, yahut alt komi
tede konuşulmuşsa onu bilmiyorum.
KUıRIMAY ALBAY CUMHUR EVCİL (İhtisas
Komisyonu Başkanı) — Hepsi bu kadar Sayın Baş
kanım, malumaten arz etmek için sundum.
ORJGENERAL HAYÎDAR SALTIK (Milli Gü
venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Eğer Anayasa
Mahkemesi Başkanlığından bu sekilide gelmiş olan
bir tezkere varsa, kanunun bu maddesini kanunlaş
tırmadan evvel, bulunup okunmasında fayda olacağı
görüşündeyim.
'BAŞKAN — Var sanıyorum- Çünkü, bir nüs
hası da Genelkurmay Başkanı sıfatıyla bana geldi ve
ben onu okudum. Bu, lütfen araştırılsın efendim.
İkinci değineceğim nokta, Devlet Başkanının top
lantıya katılmaması halinde ne olacağı konusudur.
Maddede «Başbakan, Genelkurmay Başkanı, Milli
Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri» deniyor. Şimdi
hem Devlet Başkanı, hem Genelkurmay Başkanı be
nim. Ben yoksam, Genelkurmay Başkanı da yok de
mektir. «Genelkurmay Başkanı veya temsilcisi» de
mek lazım. Yani, «Başbakan, Genelkurmay Başkanı,
Milli Güvenlik Konseyi Sekreteri, Kültür Bakanı, Mil
li Eğitim Bakanı, Milli Savunma Bakanı, Anayasa
Mahkemesi Başkanı..» diye sayılan fıkrada temsilciye
de yer vermekte fayda var.
'Bu konu hakkında Hükümet Temsilcisi arkadaşı
mız acaba ne düşünmektedir?
EMİN BiLGİÇ (Kültür Bakanlığı Temsilcisi) —
Efendim, Anayasa Mahkemesi Başkamı için, bizim
hükümet olarak ilave edeceğimiz bir nokta yok; Ana
yasa Mahkemesinin üyeliği için. Fakat onun dışında
biz Bakanlıkta bu üyelerin sayısının artmasının beHci
bazı haillerde işi güçleştireceği görüşümü araımızda
sadece konuştuk. Onıu da ilâveten arz ediyorum.
BAŞKAN — Efendim, Genelkurmay Başkanlığı ve
Devlet Başkanlığının bir şahısta birleşmesinden mü
tevellit olan mahzuru nasıl gidereceğiz? İleride ayrı— 19

19 . 9 . 1980

O : 1

lırsa mesele yok; ama bugün, için öyle, 'hem Devlet
Başkanlığı hem Genelkurmay Başkanlığı benim uh
demde şimdi. «Devlet Başkanı bulunamazsa» diyor,
«Başbakanın başkanlığımda, Genelkurmay Başkanı,
falan falanı bakanlar bulunur» diyor. Devlet Başkanı
olarak bulunmadığım bir toplantıda Genelkurmay
Başkanı olarak yokum demektir. O halde «Genel kurmay Başkanı veya İk'imci Başkanı» diye bir tabir
koymakta fayda var zannediyorum.
ORGENERAL TAHSİN ŞAJHtöNKAYA — Efen
dim, ben bu santiar içerisinde, biraz evvel buyurdu
ğunuz gibi, «ilkinici Başkanın» burada gösterilmesinde
fayda mülahaza ediyorum. «Veya İkinci Başkanı» şek
linde bir ibarenin konmasında fayda var. Çünkü bu
şartlar altında Genelkurmay Başkanı olmayacaktır. Bilahara kanunda yapılacak değişiklikle bu durum dü
zeltilebilir. Ancak bugünkü şartlar içerisinde burada
«Genelkurmay Başkanı» kelimesinin yerine «Genel
kurmay İkinci Başkanı» ibaresini koymakta büyük
fayda var.
ORAMİRAL NEJAT TÜMER — Efendim, bu
rada 4 ncü maddenin son cümlesi olan «Devlet Baş
kanı toplantıya katılmadığı takdirde, Başbakan Mil
li Komite Başkanlığı görevini yürütür.» cümlesi ye
rine, bugünkü -statü değişene kadar uygulanmak üzere
«Devlet Başkanı toplantıya katılmadığı takdirde, Mil
li Güvenlik Konseyinin bir Üyesi, (kıdemli bir üye) bu
görevi yürütür» demek suretiyle hallolur kanısında
yım. Çünkü, şahsen siz bulunmadığınız sürece, zaten
Genelkurmay Başkanı da olmayacaktır toplantıda; fa
kat Milli Güvenlik Konseyi Üyesi, bu konuda sizin
adınıza hizmetleri yürütebilir kanısındayım.
BAŞKAN — Yalnız, bu kanun devamlılık iste
yen bir kanun. MMli Güvenlik Konseyi devamlı bir
organ değildir. Yarın öbürgün normal düzene geçildi
ğinde, o zaman da bunun çıkış yolu bulunmaz.
Buyurunuz.
ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Tensip ederseniz, ka
nunun daha bir dikkatle hazırlanmasını temin yönün
den bu fıkrayı Komisyon bir kere daha incelesin. An
cak, bu konuda benim önerim şu : Başbakan, başkan
lık ediyorsa eğer, «Milli Güvenlik Konseyi Sekre
teri, Kültür Bakanı, Milli Eğitim Bakanı, Milli Sa
vunma Bakanı, '(Anayasa Mahkemesi Başkanını da
silelim) Ankara Üniversitesi Rektörü ile uzman ve da
nışman olarak seçilecek şahıslar Mili Komilbeınin üye
lerini teşkil eder» dersek eğer, yeterli elastikiyet olur.
Eğer Genekurmay ikinci başkanımı gönderemezse, bu
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işflîe ilgili aynı (seviyede yetkili bir başkan gönderir. j yonda, Bayındırlık Bakanlığı Müsteşarının da bu mad
de hükümleri içine dahil edilmesi uygun görülmüştür;
Anayasa Mahkemesi Başkanı, biraz evvel değinileni
sakınca nedeniyle katıliamıyorsa, Anayasa Mahkeme j tensiplerine arz olunun
BAŞKAN — Bu madde üzerinde söz almak iste
sinden buı konuda en güçlü !bir danışman gelebilir, ka->
yen arkadaşlarımız var mı?.. Yok.
tıilabilir. Veya emrederseniz, komisyon bu fıkrayı bir
kere daha incelesin, huzurlarınıza bir kere daha çı
Maddeyi reylerinize vazediyorum. Kabul edenler...
karalım,
Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
BAŞKAN — Madde bir sene içinde falan bu iş
6 ncı maddeyi okutuyorum :
bitecekmiş gibi bir fikirle kaleme alınmış. Halbuki bu
Kutlama Komiteleri :
Komite, komisyon her zaman toplanacak. Kültür Mer
Madde 6. — illerde valilerin, ilçelerde kayma
kezi bir senede, iki senede, üç senede bitecek bir yapı
kamların ve yabancı ülkelerde bu ülkelerdeki temsil
değil; senelerce sürecek bir iştir. O halde bu madde
cilerin başkanlıklarında kutlama komiteleri kurulur.
yi öyle hazırlamak lazım ki, hem şimdiye cevap ver
Kutlama komitelerinin kuruluş, çalışma ve denet
sin, hem de geleceğe cevap versin. Onun için ben de
leme usulleri kutlama koordinasyon kurulunca çıka
komisyona tekrar havale edilmesi taraftarıyım. Bu
rılacak bir yönetmelikle düzenlenir. Bu yönetmelik
konuda eğer başka bir fikir yoksa ben reylerinize vaz
Başbakanlıkça yürürlüğe konur.
edeceğim. Komisyona havale edilmesini kabul eden
BAŞKAN — Bu madde üzerinde söz almak iste
ler... Etmeyenler.., Kabul edilmiştir.
yen arkadaşım var mı?.. Yok.
Maddeyi reylerinize vazediyorum. Kabul edenler...
ıBu madde komisyonda bir daha görüşülecek ve
Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
daha sonraki toplantıların birinde tekrar ele alınacak
7 nci maddeyi okutuyorum.
tır.
Bazı
Kuruluşlarının Katkısı :
5 nci maddeye geçiyoruz.
Kutlama Koordinasyon Kurulu :
Madde 7. — Genel ve Katma Bütçeli idarelerle,
Madde 5. — Milli Komitenin onayladığı plan ve
Kamu İktisadi Kuruluşları ve Kamu bankaları ülke
programları uygulamak, uygufllamayı denetlemek, ça
düzeyinde kutlama faaliyetleri için kutlama koordi
lışmalarda kobrdinaslyon ve işbirliği sağlamak üzere,
nasyon kurutunun; belediyeler, kutlama komiteleri
merkezde Başbakanın veya uygun göreceği bir baka
nin iznini alarak, kutlama törenleri düzenleyebilirler.
nın başkanlığımda bir kutlama koordinasyon kurulu i Yayın yapabilirler ve Atatürk adına anıt niteliğinde
kurulur.
eser inşa edebilirler.
Devldt Planlama Teşkilatı, ıMMi Savunma, içişleri
BAŞKAN — Bu konuda söz almak isteyen?.. Hü
Bakanlıkları Müsteşardan ile Düşüşleri Bakanlığı Ge
kümet temsilcisi, buyurunuz.
nel Sekreteri ve Maliye, Milli Eğitim ve Kültür Ba
EMİN BİLGİÇ (Kültür Bakanlığı Temsilcisi) —
kanlıkları Müsteşarları Kurulun üyeleridir.
Efendim, anıt civarında ağaç dikmek üzere birçok il
lerimizden, «Atatürk Ormanları Tesisi» teklifi de var
Atatürk KüMir Merkezinin ptojelendiriknesi ve
dı. Bu bakımdan bunun da burada bir yerde madde
yayımı ile ilgili toplantıllara ayrıca Bayındırlık Bakan
leşmesi ve yer alması lazım gelir kanaatindeyim. Onu
lığı ve imar ve iskân Bakanlığı Müsteşarları ile Anka
arz etmek istiyorum. Yani, bizim bu çeşit tesislere
ra Belediye Başkanı da üye olarak kaMır.
de yer vermemiz gerekir. O da bir tesistir, orman te
Kutlama Koordinasyon Kurulu kararları, Kurul
sisidir;
onun için de herhangi bir kayıt bulunursa,
Başkanı tarafından önerilen ve müşterek kararname
zannederim bundan sonraki hizmetlerimizde kolaylık
ile atanan (bir gendi sekreter tarafından uygulanır.
olacaktır.
Genel Sekreter oy hakkı olmaksızın kurul toplantısına
katılıf.
BAŞKAN — Bu madde böyle bir orman yapımı
nı
engelliyor
mu?
Kutlama Koordinasyon Kuruluna bağlı olarak
EMİN BİLGİÇ (Kültür Bakanlığı Temsilcisi) —
kutlama faali/yetleriniın konularına göre çeşitli çalış
I Af finizi çok rica ederim; fakat herhangi bîr yerde
ma komisyonları kurulabilir.
yeri yok bu mevzuun. Acaba yarın bu işe girişildiği
KURMAY ALBAY CUMHUR EVCtL (ihtisas
zaman herhangi bir engel çıkarsa, bir mesnet olmak
Komisyonu Başkanı) — Sayın Başkanım, yapım
üzere ayrı bir madde olarak veya ayrı bir fıkra ola
esnasında Bayındırlık Bakanlığı bu inşaatı yürütecek.
rak (a), (b) fıkrası olarak konması mümkün müdür,
imar ve iskân Bakanlığı Müsteşarı ile Ankara Bele
diyesi Başkanı da bu toplantılara katılıyordu. Komis- j değil midir, onun tezekkürünü rica ediyorum.
— 20 —
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BAŞKAN — Komisyon ne der efendim bunun
için?
KURMAY ALBAY CUMHUR EVCİL (İhtisas
. Komisyonu Başkanı) — Sayın Başkanım, «anıt niteliğinde eser» diye belirtilmiştir. Çıkacak yönetme
liklerde ve tüzüklerde bunların fidanlıklar, ormanlık
lar, anıtlar ve buna mümasil diğer eserler olabileceği
ayrıca zikredilecek. Hepsini zikredip, bir eksiklik, nok
sanlık kalmasın diye bunlar yönetmeliklere ve tüzük
lere bırakılmıştır.
BAŞKAN — Efendim, bu kutlama komiteleri,
kutlaımıa için yapılan işleri dile getiriyor. Herhan
gi bir orman meydana getirilmiş ve bunun ismine
«Atatürk Ormanı» denmek isteniyorsa, bu bir kutlama
değildir, bunu engellemez zannediyorum bu kanun,
her zaman yapılan bir şeydir. Zannediyorum İzmir'
den gelmiştir böyle bir teklif...
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7 nci maddeyi kabul edenler... Etmeyenler... KaII
II bul edilmiştir.
I
8 nci maddeyi okutuyorum.
I
Kamu Kuruluşlarının Yükümlülüğü :
Madde 8. — Kamu kuruluşları kutlama hazırlık
ları ve uygulamaları ile Kutlama Koordinasyon Ku
rulunun ve illerde kutlama komitelerinin kararlarını
yerine getirirler ve gerekli personel ile araç ve gereç
leri belirlenecek görevlere tahsis ederler.
I

BAŞKAN — Bu madde hakkında söz almak iste
yen?-. Yok. Maddeyi reylerinize vazediyorum. 8 nci
maddeyi kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilI mistir efendim,
Fon Kurulması .
Madde 9. — Madde 2'de yazılı görev giderleri
ni karşılamak üzere Kutlama Koordinasyon Kurulu
emrinde bir fon oluşturulur.

EMİN BİLGİÇ (Kültür Bakanlığı Temsilcisi) —
İzmir'den gelmiştir.
I

Genel ve Katma Bütçeli idarelerle, belediyeler, ka
mu iktisadi kuruluşları ve kamu kuruluşları bu ka
nunun kapsamına giren işlerden dolayı yapacakları
BAŞKAN — Tamam. Eski Belediye Başkanının
her türlü harcamaları Kutlama Koordinasyon Kuru
teklifidir. «Atatürk Ormanı yapılmaz» diye bir
lunun iznini almak şartıyla kendi bütçelerinden karkayıt yok burada, Yayın yapabilirler ve Ata
türk adına anıt niteliğinde eser inşa edebilirler. II şılarlar.
Atatürk Kültür Merkezinin etüt ve proje giderle
Eğer bunu biz eser kabul edersek pekala yapabilirler,
ri bu fondan karşılanır. Merkezin yapısı, genel mev
izin almak şartıyla yalnız.
zuat çerçevesinde Bayındırlık Bakanlığınca yürütülür.
EMİN BİLGİÇ (Kültür Bakanlığı Temsilcisi) —
Yapım için yapılacak harcamalarda 2490 sayılı Ar
Sadece bir iki ilavede bulunmama müsaadenizi rica
tırma ve Eksiltme ve İhale Kanunu uygulanmaz.
ediyorum.
BAŞKAN — Buyurun.
BAŞKAN — 9 ncu madde üzerinde söz almak is
EMİN BİLGİÇ (Kültür Bakanlığı Temsilcisi) —
teyen var mı?..
«Anıt» sözü de esas itibariyle umumiyetle yapılan
ORGENERAL SEDAT CELASUN — Müsaade
bir hizmettir, anıt her yerde yapılmaktadır, fakat
eder misiniz efendim?
burada «anıt niteliğinde» denmek suretiyle, nasıl anıt
BAŞKAN — Buyurunuz efendim.
için böyle bir kayıt bulunuyorsa, orman da bir hiz
ORGENERAL SEDAT CELASUN — Sayın
mettir, orman da bu meyanda dikkate alınabilir. Ama
Başkanım, kamu bankaları diyoruz, özel bankalar da
Sayın Albayım açıkladılar, tüzükte veya yönetmelikler
girmez mi bu yardıma? Özel bankalardan da yardım
de yer alacaksa çizilir buradan çıkartılır, hükümet
talep edebiliriz,
olarak hiçbir itirazımız yoktur.
1
BAŞKAN — Evet, Komisyonun bu konudaki gö
rüşü nedir?
ıBAŞKAN — Efendim, böyle «orman» diye belir
tecek olursak, yarın, öbür gün bir mahalle teşekkül
KURMAY ALBAY CUMHUR EVCİL (İhtisas
eder, «Buraya da Atatürk mahallesi diyelim» gibi,
Komisyonu Başkanı) — Sayın Başkanım, özel ban
hiç aklıma gelmeyen, mesela bir sanayi sitesini «Ata
kalar için buraya hüküm getirmedik, özel bankaların
türk Sitesi» yapalım gibi şeyler girer. Aklımıza gel
yardımları da kendi mevzuatları çerçevesinde tabii
meyen başka bir şey çıkabilir. Bu bakımdan böylece
ki kabul edilecektir,
kalmasına ve yönetmeliklere atıf yapılmasına ben de
BAŞKAN — O halde, bankalar diyelim.
taraftarım;
ORGENERAL HAYDAR SALTIK (MiUi Gü
Mademki ısrarımız yoktur, o halde bu madde
venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Müsaade eder miüzerinde başka da söz almak isteyen olmadığına gö
| siniz efendim?
re reylerinize vazediyorum.
— 2:1
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BAŞKAN — Buyurunuz.
ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Gü
venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Biz, kendi bütçe
lerinden yapacakları sarflara temel teşkil etmek üze
re devlet teşkillerine ait unsurlar için kanun çıkartı
yoruz. Özel bankaların bu hususta yapacakları mas
raflar, bu hususta koyacakları fonlar, tamamen kendi
tasarruflarına aittir. İster yaparlar, ister yapmazlar.
«Yani, özel bankalar da şöyle bir miktarda katkıda bu
lunacaklardır» demiyoruz. Dikkat buyurulursa 2
nci maddede sayılan tanıtma, 10Ö ncü yılı kutlama
ve diğer bütün tesisler için Devlet bütçesinden sarfa
yetki veren maddedir.
O nedenle, «Özel bankalar» deyip genelleştirmeye
imkân yok, komisyon bu nedenle sadece Devleti ihti
va eden unsurları gözönünde tutmak zorunda kalmış
tır. Arz ederim efendim.
BAŞKAN — Evet, bu 9 ncu maddede kamu ban
kaları diye bir tabir geçmiyor, daha evvelki madde
lerde geçti.
ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Devamla)
— 91da geçti. «Genel ve katma bütçeli idarelerle
belediyeler ve kamu bankaları.»
BAŞKAN — «Katma bütçeli idarelerle belediye
ler ve kamu kuruluşları» yazıyor, «Bankalar yazmı
yor.»
KURMAY ALBAY CUMHUR EVCİL (ihtisas
Komisyonu Başkanı) — Ufak bir yerde yanlış yaz
mışlar, düzeltildi efendim.
BAŞKAN — Bendeki metinde düzeltme yapılma
mış öyle ise. «Kamu kuruluşları» diyor, «Bankaları»
değil. Banka «mıdır,» «kuruluş» mudur?
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BAŞKAN — Evet, 7 nci maddede de var. «Ge
nel ve katma bütçeli idarelerle kamu iktisadi kuru
luşları ve kamu bankaları ülke düzeyinde kutlama
faaliyetleri için Kutlama Koordinasyon Kurulunun...»
diye devam ediyor. O halde,

I
7 nci ve 9 ncu maddelerin bu yönden KoI misyonda bir daha tezekkür edilmesini oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... KaI bul edilmiştir efendim.
10 ncu madde.
Fonun Kaynakları :
I

Madde 10. — 9 ncu maddede sözü edilen fonun
kaynakları şunlardır :
a) Özel bütçeye konacak ödenekler;
b) Gerçek kişiler ile özel hukuk ve kamu hukuI ku tüzelkişilerince yapılacak her türlü bağışlar;
e) Bu kanundaki araç için yayınlanacak eser,
gösterilecek film ve benzeri kültür ürünlerinin ya
pım, satım ve gösterilmesinden elde edilecek gelirler;
d) Diğer gelirler.
Fona yapılacak bağış ve yardımlar Gelir ve Ku
rumlar Vergisi uygulanmasında gider kabul edilir.
Bağış ve yardımı gerçekleştirmek için yapılan hu
susi işlemlerle, bunlara ilişkin olarak düzenlenen bel
geler her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır.
BAŞKAN — Bu madde üzerinde söz almak iste
yen var mı efendim?.. Yoik. Maddeyi reyinize vaze
diyorum. Kabul «denliler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir.
Fon Yönetimi :

Madde 11. — Fondan yapılacak harcamalar
I
1050
sayılı Muhasebei Umumiye Kanunu ile 2490
ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Gü
I
sayılı
Artırma ve Eksiltme ve İhale Kanunu hü
venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Burada iki tane
kümlerine tabi değildir. Ancak bir mali yıl içerisin
metin var, hangisinden takip edilecek? Müsaade
de fona ilişkin gelirler ve giderlerin dökümü, belge
ederseniz Sayın Başkanım, ilgili Maliye Bakanlığı
leriyle birlikte mali yıl sonunu izleyen dört ay içinde
sorumlusu ile Komisyon maddeyi daha açık, sorum
sayman tarafından Sayıştaya sunulur.
lulukları daha belirgin hale getirecek şekilde yeniden
kaleme alsınlar. Tensiplerinize arz ederim.
Fondan yapılacak ödemelere ilişkin harcama esas
BAŞKAN — Zaten 4 ncü maddeyi de Komisyona
ları, fona katkıda bulunacak kişi ve kuruluşların bağış
havale etmiştik. Binaenaleyh, bu maddenin de, te
ve yardımları ile başka yollarla katkıda bulunacakla
reddütleri ortadan kaldıracak şekilde yeniden Maliye
rın ödüllendirilmeleri bir yönetmelikle belirlenir. Bu
Bakanlığı temsilcisiyle görüşülerek bir açıklığa ka
yönetmelik Kutlama Koordinasyon Kurulu tarafın
vuşturulmasına ihtiyaç var. Bu maddenin de Komis
dan hazırlanır. Başbakanlıkça yürürlüğe konur. Fon
yona iadesini oylarınıza vazediyorum. Kabul eden
saymanı Maliye Bakanlığınca atanır.
ler...
Fonun ita amiri Kutlama Koordinasyon Kurulu
ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Yalnız,
Başkanıdır. Başkan, Kutlama Koordinasyon Kurulu
müsaade buyurursanız, 7 nci maddede de «Kamu
Genel Sekreterine 3 000 000 TL. na kadar ita amirbankaları» terimi var, o da dikkate alınmalıdır.
I ligi yetkisini devredebilir.
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BAŞKAN — Bu madde hakkında söz almak is
teyen var mı efendim?..* Yok.
Ben bir şey soracağım efendim: niye «3 milyon»
dedik? Bundan 4 sene sonra bu 3 milyon hiçbir şey
ifade etmeyecektir. Kanunlarımıza hep böyle rakamı
net olarak geçiriyoruz. Gerçi bu, maliyecilerin iste
diği bir konudur. Bir zaman geliyor, artık o para yet
mez oluyor, kanunu değiştirmek bir mesele oluyor.
Bir kanun maddesi teklif ediliyor, 4 sene bekliyor.
ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Gü
venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Sayın Başkanım,
fonda birikecek paranın, Muhasebei Umumiye Kanu
nu esasları içerisinde sarf edilmeyeceğine göre, sarf
yetkilisi Koordinasyon Kurulu Başkanıdır. Başkan,
Genel Sekretere 3 milyonluk ödeme yetkisi veriyor,
bütününü harcama yetkisi Başkanda;
İkinci konu da, bu fona birikecek paranın 2 yıl
içerisinde harcanması öngörülüyor, yanılmıyorsam.
O nedenle, 2 yd içerisinde bu birikecek paranın, 3 mil
yonluk ödeme paketleri halinde Genel Sekreterce
ödenmesinde büyük bir saktnca olmayacağı kanaatin
deyiz. Öyle zannediyorum ki, Maliye Bakanlığı tara
fından konmuş bir sınırlama olacak. Daha büyük ra
kamları, fonun ita amiri Kutlama Komisyonu Başka
nıdır, ödeyebilecek durumda, yani ödeme emrini im
zalayabilecek durumdadır.
BAŞKAN — Peki, bu yetkiyi Kurul Başkanına
versek ne olur? 1 milyon verir, 2 milyon verir, 3 mil
yon verir, 4 milyon verir. Onun tespit edeceği bir
miktar kadar yetki desek nasıl olur acaba?
KURMAY ALBAY CUMHUR EVCİL (İhtisas
Komisyonu Başkanı) — Sayın Başkanım, Sayın Ge
nel Sekreterimin de arz ettikleri gibi, Maliye Bakan
lığı bunun lira olarak (3 milyon lira) tespitinin uy
gun olacağını ve bu fonun 1982 mali yılı sonunda
kesin hesaplarının yapılacağını dikkate alarak,
3 milyonu yeterli gördüler. Herhangi bir teklif de gel
memişti ve bu yeterli mütalaa edildi. Ancak, buyur
duğunuz hususun mali konularda neler getireceğini,
emrederseniz yeniden araştırarak sunalım.
BAŞKAN — Hükümet Temsilcisi arkadaşımızın
bu konuda bir diyeceği var mı?..
EMİN BİLGİÇ (Kültür Bakanlığı Temsilcisi) —
Efendim, mali konularda tatminkâr bir fikir vere
mem. Zatıâlinizin buyurduğu gibi daha iyi olur ka
naatindeyim bendeniz. Bir seyyaliyet getireceği için,
Başkan, bugünkü paranın değerine göre 1,5 milyonu
belki yeterli görür (3 milyon kaydına rağmen), fakat
— 23
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yarın 5 milyon diyebilir, rahatlık olur. Bunu arz et
mek isterim.
IBAŞKAN — O halde bunu, Maliye Bakanlığı
ilgilileriyle görüşerek, böyle bir rakam koyma mec
buriyeti var mı veya bu rakamı tespit etmek için Baş
kana bir salahiyet vermekte sakınca var mı; bu konu
ları bundan sonraki diğer maddelerle beraber bize
bildirmelerinde fayda var. Çünkü bunun çok acıları
nı çekiyoruz; 3 000 001 lira dediniz mi veremez. Son
ra, Başkan belki hiç vermeyecektir. Hepsini ben yapa
cağım derse, kanun 3 milyona kadar yetki vermiş, bir
de o var. Belki 1 milyon verecektir. O bakımdan,
elastikiyet olmasında ben fayda görüyorum, bilmiyo
rum arkadaşlarımız ne düşünürler... O halde bunun
da Komisyona iadesini reyinize sunuyorum. Kabul
edenler... Etmeyenler... Edilmiştir.
Fon Varlığının Niteliği :
Madde 12. — Fon hesabında bulunan para ve
mallar ile kıymetli evrak ve bu hesapla ilgili her tür
lü hak ve alacaklar Devlet malı hükmündedir.
Fon en geç 1982 mali yılı sonuna kadar tasfiye
olunur ve Fon bakiyesi Atatürk Kültür Merkezi ya
pımında kullanmak üzere, Genel Bütçeye ödenek
kaydolunur.
BAŞKAN — Bu madde üzerinde söz almak iste
yenler?.. Yok.
Ben bir şey öğrenmek istiyorum Komisyondan
veya Hükümet Temsilcisinden.
1982 mali yılı sonuna ikadar tasfiye olunacak, on
dan sonra bir daha bu fona^ para yatırılmayacak mı?
KURMAY ALBAY CUMHUR EVCİL (İhtisas
Komisyonu Başkanı) — Sayın Başkanım, Maliye
Bakanlığı temsilcileriyle görüşüldü, onlar kesinhesapların yapılabilmesi için belirli bir tarih öngörüyorlar,
belirli bir tarih saptamakta yarar mütalaa ediyorlar.
Bu fonun eğer 1982 mali yılından itibaren konulma
sını gerektiren bir hal varsa, yeni bir yasa tasarısı
çıkarılması gerektiğini ifade ettiler. Hükümet temsil
cileri de bu görüşe katıldılar ve mutabık kalındı Ko
misyonda.
BAŞKAN — Yani, illa kesilecek, ondan sonra he
sapları çıkarılacak. Bir noktada kesilir, yine fona pa
ra yatırmakta devam edilir. Buradaki mahzuru anla
yamadım ben. Birçok müesseseler var, yılbaşlarında
muayyen bir süre hesabı kapatıyorlar, yine devam
ediyor.
ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Gü
venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Bu maddenin
amacı, 100 ncü yıldönümünü kutlama maksadıyla
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yapılacak masraflardır. Atatürk Kültür Merkeziyle
bağıntılı kısım değil bu konu, ben öyle anlıyorum.
O nedenle, 100 ncü yıldönümü için 1981 yılı içinde
yapılacak bütün masrafların nihai hesapları 1982 yı
lının mali yıl sonundan evvel bitsin isteniyor. Aksi
halde, bu şekilde Umumi Muhasebe Kanununa bağlı
olmadan yapılan masrafların, Meclislerde tasdiki senelerce sürüyor, yapılan masrafların hesaplan zorlaşıyor. Ama, Komutanım eğer bu fonu devam eden
bir müessese halinde düşünüyorlarsa, o vakit Kül
tür Merkezi yapımında bütçeden ayrılacak konunun
zaten içine girecek ondan sonra. Yani bu fonda ka
lan paraların bütünü yine Kültür Merkezinin yapı
mında kullanılmak üzere oraya devredilecek. Amaç
bu. O nedenle, maliyecilerin sınırlı süre koymalarındaki haklılığa ben de işaret etmek isterim. Bu türde
genel muhasebe esasları dışında yapılan masrafların
hesaplarının sonuçlandırılması bazen çok uzun za
man alıyor.
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I lığının daha fazla ihtiyaç duyacağı miktarı da ekle
I yeceğiz. Henüz, yanılmıyorsam sınırlı bir miktar var
I bu yılın bütçesinde.
EMİN BİLGİÇ (Kültür Bakanlığı Temsilcisi) —
I 100 milyon var.
ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Gü
I
venlik
Konseyi Genel Sekreteri) — 100 milyon var.
I
I Bu yıl için bütçede, 1980 yılında 100 milyon var. Ay
I rıca Dışişleri Bakanlığının bütçesinde de bir miktar
olacağını zannediyorum; dış temsiller için bu amaçla
konmuş.
1981 yılında bir planlama yapılmış mı bilmiyorum,
henüz kesin bir planlama görmedik; ama bu, Yük
sek Heyetinize daha sonra komisyon raporları ola
rak sunulabilir; neler yapılacak, ne kadar masraf tah
mini yapılıyor, ne kadar kaynak lazım, ondan sonra
tekrar geliştirilebilir.
Arz ederim efendim.
BAŞKAN — Teşekkür ederim.
Efendim, 12 nci madde üzerinde başka söz alan
arkadaşımız yok. Maddeyi reylerinize vazediyorum :
Ka'bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Personel İşleri :
Madde 13. — Milli Komite ve Kutlama Koor
dinasyon Kurulunun emrinde Bakanlıklar ve diğer
kamu kuruluşları personeli geçici olarak görevlendi
rilebileceği gibi, ücretleri fondan ödenmek üzere
657 sayılı Kanunun 4 ncü maddesi hükümleri uya
rınca sözleşmeli personel de çalıştırılabilir. Sözleş
meli personel için gerekli kadrolar ve bunlara öde
necek ücretin üst sınırı , Bakanlar Kurulunca belli
edilir.

BAŞKAN — Evet efendim; sonunda da «Fon
bakiyesi Atatürk Kültür Merkezi yapımında kulla
nılmak üzere genel bütçeye ödenek kaydolunur» di
yor. Mesele kalmadı.
ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Müsaade
buyurur musunuz? Buraya yapılacak masrafların as
gari veya azami miktarı tam tespit edilmiş midir?,
BAŞKAN — Buyurun.
ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Gü
venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Kanunda, iki anakonu üzerinde hüküm getirilmeye çalışılıyor. Birinci
si, 100 ncü yıldönümünü kutlamada yapılacak bü
tün faaliyetler; diğeri de çok daha uzun vadeli devamı
beklenen Atatürk Kültür Merkezi.
Gerek 100 ncü yıldönümü için, gerek Atatürk
Kültür Merkezi için şu anda geçen yıldan bütçe ka
nununa konmuş olan ve Kültür Bakanlığının bütçe
sinde bulunduğunu tahmin ettiğim miktarın dışında
bu yıl için yapılacak masraf yok. Ancak, 1981 yılı
nın bütününü bir Atatürk Kutlama Yılı olarak kabul
ettiğimiz için, 1981 yılı bütçesinde bu ihtiyaç karşı
lanacaktır.
Ayrıca, ikinci konu olarak, daha evvel iki defa
toplanan ve şu anda Sayın Fer Başkanlığında, onun
Genel Sekreterliğinde yürütülen faaliyetlerle hakiki
masraf ihtiyaçları belirtilecek. Bu beliren masraflara
göre de belki bu yılın bütçesine yine Maliye Bakan
lığından istediğimiz bir ek ödenekle, Kültür Bakan-
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BAŞKAN — Bu madde hakkında söz almak is
teyenler?..
Buyurun.
KURMAY ALBAY CUMHUR EVCİL (İhtisas
Komisyonu Başkanı) — Sayın Başkanım, daha ön
ce Plan Komisyonunun kabul ettiği metinde «Milli
Komite» ibaresi yok idi. Milli Komite Genel Sekre
teri Sayın Fer, «Milli Komite» ibaresinin, «Milli Ko
mite ve Kutlama Koordinasyon Kurulunun emrinde
Bakanlıklar ve diğer kamu kuruluşları personeli için
geçici görevlendirilebileceği gibi» ibaresini Milli Ko
mitede görev alacakları da kapsamasını teklif etti,
Komisyon benimsedi; yüksek tensiplerine arz olunur.
BAŞKAN — Madde üzerinde başka söz almak
isteyen?.. Yok. Maddeyi reyinize sunuyorum : Kabul
| edenler.,... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
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Bu suretle tasarının yürürlük maddelerine gelmiş | sa, bu yapılacak olan değişiklikler içerisinde, Komis
yon çalışmalarında yalnız Kültür Bakanı, Milli Eği
bulunuyoruz. Ancak, daha önce komisyona havale
tim Bakanı, Milli Savunma Bakanı, Anayasa Mahke
edilmiş bulunan 4, 7, 9 ve 11 nci maddeler var.
mesi Başkanı, sanki bu kuruluşların temsilcileri işti
KURMAY ALBAY CUMHUR EVCİL (İhtisas
rak edecekmiş gibi bende bir anlayış belirdi. Acaba
Komisyonu Başkanı) — tzin verir misiniz Sayın Baş
öyle mi? Aksi takdirde; benim temennim konunun
kanım?
önemine binaen yine bu bakanlıkların mutlaka Ko
IBAŞKAN "— Buyurun.
misyonda bulunmalarıdır.
KURMAY ALBAY CUMHUR EVCİL (İhtisas
ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Gü
Komisyanu (Başjkanı) — Sayın Başkanım, Anayasa
venlik
Konseyi Genel Sekreteri) — Evet.
Mahkemesinin, 4 ncü maddenin tadili hakkındaki
'BAŞKAN
— Kanunun metni öyle : «Başbakan,
tekliflerini tensip ederseniz arz edeyim.
Genelkurmay Başkanı, Milli Güvenlik Konseyi Sek
BAŞKAN — Buyurun.
reteri, Kültür Bakanı, Milli Eğitim Bakanı, Milli
KURMAY ALBAY CUMHUR EVCİL (thtisas
Savunma Bakanı, Anayasa Mahkemesi Başkanı, Mil
Komisyonu Başkanı) — «Madde 4. — Yurt içindeki
li Komite üyelerini teşkil eder» diyor, bizzat kendi
ve dışındaki çalışmaları genel olarak planlamak ve
leri.
planın uygulanmasını izlemek ve Cumhurbaşkanının
ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Gü
onursal başkanlığında ve Cumhuriyet Senatosu...» ta
venlik Konseyi Genel Sekreteri) ••— Bunun altında
bii bu eskiye göredir komutanım. Olduğu gibi ge
müsteşarlar seviyesi var, onun altmda Muslih Fer'in
len metni arz ediyorum. «... Başkanının riyasetinde
başkanlığında bir komisyon.
bir Milli Komite kurulur. Milli Komitenin üyeleri
ORGENERAL TAHSİN ŞAHİNKAYA — Mü
Cumhuriyet Senatosu Başkanı tarafından seçilir. Mil
saade
eder misiniz?...
li Komitenin kendi arasından seçeceği bir üyenin
BAŞKAN
— Buyurun.
yönetiminde bir Milli Komite Sekreteryası kurulur.
Başkan Milli Komiteye onursal üyeleri de davet ede
ORGENERAL TAHSİN ŞAHİNKAYA — Efen
bilir. Bunlar seçime katılmazlar ve sekreteryada görev
dim, bu görüştüğümüz konularda «Atatürk Kültür
almazlar.»
Merkezinin nasıl kurulacağı» na dair görüşmeler yapıl
dı. Bu Kültür Merkezinin nereye bağlı olacağına, dair
herhangi bir belirlenmiş yer var mıdır ve bu, müza
kereler de daha evvel geçmiş midir? Yani tek başına
bir merkez kuruldu, hiç kimse bunu kontrol etmeye
cek midir? Bir organizasyon bakımından bir yere
bağlılığı var mıdır?
BAŞKAN — Evet efendim, buyurun.

BAŞKAN — Tamam, işte benim söylediğim bu
idi. «Davet edebilir ve bunlar seçime katılmaz...» o
şekli ile onu koyalım, o dikkate alınmamış.
ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Gü
venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Bu teklifi, yalnız
Komisyon değil, ayrıca ilgili hukukçu arkadaşlarımız
da Komisyona katılarak yeterli ve Yüksek Heyetini
ze sunulacak veçhe versinler, bilahara müzakere ede
lim ve bu teklifi de o şekilde inceleyelim.
Tensiplerine arz ederim.
BAŞKAN — Uygun mudur efendim? Zaten bu
maddeyi iade etmiştik, bu konuyu da içerisine ala
rak, o şekliyle yeniden bize kısa zamanda hazırlasın
lar.
ORGENERAL TAHSİN ŞAHİNKAYA — Mü
saade eder misiniz, bir şey arz etmek istiyorum,
BAŞKAN — Buyurun.
ORGENERAL TAHSİN ŞAHİNKAYA — Biraz
evvel Komisyona havale edilen 4 ncü maddeye göre,
malum, haddizatında Milli Komitenin Başkanlığını,
Devlet Başkanı yapıyor. Fakat, eğer yanlış anlamadım-

ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Biraz evvel Sayın Hü
kümet Sözcüsünün de değindiği gibi, bu şu anda kesin
leşmiş durumda değildir. Ankara Belediye Başkanlığı,
Hipodrom, 19 Mayıs Stadyumu, Ulus'tan İstasyona
kadar yaygın bir saha içerisinde bir kültür merkezi
kurma projesini geliştirmektedir. Bu kültür merkezi
projesi tamamen Atatürk Kültür Merkezi haline de
dönüştürülebilir veya biraz evvel değinildiği gibi «Dil
Tarih Kurumunun karşısında kurulması gerekir» diye
bir beyanda bulunulmuştu, orada da bir hayli istim
lak güçlükleri var idi. O nedenle, gerek çalışması, ge
rek bağlantısı daha sonra yapılacak tüzüğe girecektir.
Ama eğer bir kültür müzesi olarak çalışacaksa tabia[ tiyle bağlantısı Kültür Bakanlığının olacaktır.
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ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Müsaade
eder misiniz?
BAŞKAN — Buyurun.
ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Böyle bir
merkezin bir belediye başkanı veyahut da özel bir ku
ruluşla ilişkisi olmaz. Her halükârda doğrudan doğru
ya Kültür Bakanlığının kontrolünde olması gayet ta
biidir. İlerdeki çalışmalarda dikkat nazarına alınması
uygun olur.
ORAMİRAL NEJAT TÜMER — Yer konusunda
da, tabii ki, bir çok yerler tespit edilmiş, en sonunda
görüyorum ki, iki yer üstünde durulmuş. Acaba
bugün Atatürk Orman Çiftliği olarak değerlendirilen
bu arazinin de bu tekliflerde görüşülmesi yapıldı mı?
Yani, Ankara'nın içinde yalnız bu iki yer mi düşünül
müştür?
BAŞKAN — Efendim, bunu müsaade ederseniz
bu kanunun içinde görüşmeyelim. Çünkü burada za
ten zikredilmiyor, «Ankara'da» deniyor, Ankara'nın
neresinde olduğu sonra görüşülebilir. Kanunla ilgili
görüşlerimiz olduğu için onu sonra, başka bir zamanda
görüşürüz.
Atatürk Orman Çiftliğinde, acaba Atatürk'ün Dev
lete bıraktığı bu araziyi böyle parselleyip yapabilir mi
yiz? Bugün Atatürk Kültür Merkezi yaparız, yarın
öbürgün başka bir kanun çıkar, ortadan kalkarsa ne
olur? Kaldı ki, Belediye Reisinin de dediği gibi, orada
bir yer ayrılmış zaten. Hipodrom'da o köşede bir yer
ayrılmıştır bunun için. Yalnız, Tarım Bakanlığı ile ilgi
li olduğu için Danıştay durdurmuş bunu. Konuşuruz
onu, biz çözeriz; orası fena da değildir, iyi bir yerdir.
Atatürk Orman Çiftliğine dokunmayalım. Kaldı ki bu
kanunla ilgili değil, kanunda bir yer zikredilmiyor za
ten, «Ankara'da kurulur» diyor, o kurulacak yeri son
ra tespit ederiz. Bağlantı işini tüzükte belirteceğiz. Ha-
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kikaten orayı Belediyeye mi vereceğiz, yoksa, ben de
Sayın Ersin gibi düşünürüm; Belediyeye bağlamakta
zararlar görürüm, onu da o zaman görüşürüz.
ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Belki yanlış arz ettim.
Belediyeye bağlanması değildi maksat, belediyenin
verdiği arazidir. Belki Kültür Bakanlığına bağlanır,
belki müstakil bir vakıf olur. Eğer özel bir kanunla
müstakil bir vakıf halinde kendi kendine gelirlerini
sağlayabilirse, daha rahat bir hal tarzı olur. Kültür
Bakanlığından da, diğer bakanlıklardan da çekilir. O
nedenle, tensip buyurursanız, tüzük içerisinde bu bağ
lantı şekli bütün yönleriyle müzakere edilebilir,
Arz ederim.
BAŞKAN — Teşekkür ederim.
Buyurun Hükümet Temsilcisi,
EMİN BİLGİÇ (Kültür Bakanlığı Temsilcisi) —
Efendim, bu kuruluşun bağlantısı bakımından emsal
ler arz etmek isterim. Bilhassa, tabii İstanbul Kültür
Merkezinin büyük bir merkez olduğu malumlarıdır;
işte bütün müzeler, vesaire ile birlikte bugünkü büyük
tiyatro, opera vesair faaliyetleri de içine alan, her tür
lü konferans faaliyetlerini içine alan büyük kültür mer
kezi doğrudan doğruya Kültür Bakanlığına bağlıdır,
Böyle bir kültür merkezinin, adı üstünde kültür mer
kezinin, muhterem Ersin Paşamızın 'buyurdukları şe
kilde Kültür Bakanlığına bağlı olması, hepsinin birlik
te ahenkli işletilmesi bakımından zaruridir.
Teşekkür ederim.
BAŞKAN — Bu konuyu tüzükte ele alacağız. De
min Komisyona iadesini uygun gördüğümüz madde
ler hazırlandıktan sonra, ayrıca görüşülecektir.
Saat 16.00'da toplanmak üzere oturumu kapatıyo
rum.
Kapanma Saati : 15.33

......
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İ K Î N d OTURUM
Açılma Saati : 16.00
BAŞKAN : Orgeneral Kenan EVREN (Devlet Başkam* Genelkurmay ve Mili Güvenlik Konseyi Başkanı)
ÜYELER : Orgeneral Nurettin ERSİN (K. K. K. ve MilU Güvenlik Konseyi Üyesi)
Orgeneral Tahsin ŞAHİNKAYA (Hv. K. K. ve Milli Güvenlik Konseyi Üyesi)
Oramiral Nejat TÜMER (Dz. K. K. ve Milli Güvenlik Konseyi Üyesi)
Orgeneral Sedat CELASUN (J. Gn. K. ve Milli Güvenlik Konseyi Üyesi)

BAŞKAN — Oturumu açıyorum.
İL — KANON TASARI VE TEKLİFLERİ (Devam)
2. — 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanununun Bazı Hü
kümlerinin Değiştirilmesine ve Bazı {Hükümler Eklen
mesine dair Kanun Tasarısı. {1/2) <(S. Sayısı : 3) (1)
BAŞKAN — Efendim, şimdi gündemimize göre,
1402 sayılı Sıkıyönetim Kanununun Bazı Hükümlerinin
Değiştirilmesine ve Bazı Hükümler Eklenmesine Dair
Kanun Tasarısının görüşülmesine geçeceğiz.
Kanun Tasarısı, 3 sıra numarasıyla basılıp dağıtıl
mıştı.
Kanunun tümü üzerinde görüşme açıyorum. Söz
almak isteyen var mı?..
ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri) — Müsaade eder mi
siniz?!
(1) 3 S. Sayılı basmuyazı tutanağa eklidir.

BAŞKAN — Buyurun,
ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Tümü üzerindeki gö
rüşmeler başlamadan evvel, oturumun gizli celse ha
linde devam etmesini tensiplerine sunuyorum.
BAŞKAN — Bu kanunun gizli görüşülmesini tek
lif etti arkadaşımız; ben de aynı hususu teklif ede
cektim,
Üyelerden bu hususta görüşmek isteyen var mı?.
Ydk.
O halde reyinize vazediyorum gizli görüşme tek
lifini : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul
edilmiştir. Bu oturumu gizli olarak yürüteceğiz.
(Kapalı Oturuma GeçitdJ)
Kapanma Saatli : 16.05
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ÜÇÜNCÜ OTURUM
(Kapalıdır) (*)
Açılma Saati: 16.08
BAŞKAN : Orgeneı-al Kenan EVREN (Devlet Başkanı, Genelkurmay ve MilK Güvenik Konseyi Başkanı)
ÜYELER : Orgeneral Nurettin ERSİN (K. K. K. ve Milli Güvenlik Konseyi Üyesti)
Orgeneral Tahskı ŞAHİNKAYA (Hv. K. K. ve MilM Güvenik Konseyi Üyesi)
OramiraJ Nejat TÜMER (Dz. K, K. ve Milli Güvenik Konseyi Üyesi)
Orgeneral Sedat CELASUN (J. Gn. K. ve Milli Güvenlik Konseyi Üyesi)

II. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ
2. — 1402 Sayılı Sıkıyönetim Kanununun Bazı
Hükümlerinin Değiştirilmesine ve Bazı Hükümler
Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı. (1/2) (S. Sayısı: 3)
BAŞKAN — Gizli toplantıda bulunacak arka
daşlarım ve görevliler yerlerini alsınlar.
Efendim, kanunun 'tümü üzerinde görüşme açıyo
rum.
Tümü üzerinde söz almak isteyen arkadaş var mı
efendim?.. Yok.
0 halde maddelere geçilmesini reyinize vazedi
yorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul
edilmiştir.
1 nci maddeyi 'okutuyorum :
1402 Sayılı Sıkıyönetim Kanununun Bazı Hükümle
rinin Değiştirilmesine ve Bazı Hükümler Eklenmesine
Dair Kanun Tasarısı
Madde 1. — 1402 Sayılı Sıkıyönetim Kanununun
2 nci maddesine aşağıdaki şekilde bir fıkra eklenmiş
tir,
Sıkıyönetim komutanlarının; bölgelerinde genel
güvenlik, asayiş veya kamu düzeni açısından çalışma
ları sakıncalı görülen veya hizmetleri yararlı olma
yan kamu personelinin statülerine göre atanması ve
ya işine son verilmesi, yerel yönetimde çalışanların
görevden uzaklaştırılması veya işlerine son verilmesi
hakkındaki istemleri ilgili kurum ve organlarca der
hal yerine getirilir.
BAŞKAN — Bu madde üzerinde söz almak is
teyenler?.. Yok.
(*) Kapalı olan 3 ncü oturuma ait tutanakların
yayımlanması 15 .. 10 . 1980 tarihli 9 ncu birleşim
de, Orgeneral Nurettin Ersin'in önerisi üzerine Milli
Güvenlik Konseyince kararlaştırılmıştır.

Maddeyi oylarınıza vazediyoıumj Kalbul eden
ler... Kalbul etmeyenler... Kalbul edilmiştir.
2 nci maddeyi okutuyorum :
Madde 2. — 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanununun
3 ncü maddesinin 1 nci fıkrası ile c, f, g, h, i ve m
bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve fıkraya (o)
ve (p) bentleri eklenmiştir.
Madde 3. — Fıkra 1 :
Sıkıyönetim Komutam, Sıkıyönetim bölgesinde ge
nel güvenlik, asayiş ve kamu düzenini korumak ve
sağlamakla görevlidir. Ayrıca, gerektiği hallerde aşa
ğıda yazılı tedbirleri almaya yetkilidir.
BAŞKAN — Madde 3'ün 1 nci fıkrası üzerinde
söz almak isteyen arkadaşım var mı?.. Yok.
Madde 3, fıkra l'i oylarınıza vazediyorum : Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Madde 3'e ait 1 nci fıkranın bentlerini okutuyo
rum :
Madde 3. — Bent c :
c) Söz, yazı, resim, film ve sesle yapılan her tür
lü yayım, haberleşme, mektup, telgraf vesair mersuleleri kontrol etmek, gazete, dergi, kitap ve diğer ya
yınların basımını, yayımını, dağıtımını, birden fazla
sayıda bulundurulmasını veya taşınmasını veya Sıkıyö
netim bölgesine sokulmasını yasaklamak veya sansür
koymak; Sıkıyönetim Komutanlığınca basımı, yayımı
ve dağıtılması yasaklanan kitap, dergi, gazete, broşür,
afiş, bildiri, pankart, plak, bant gibi bilcümle evrakı,
yayın ve haberleşme araçlarını toplatmak, bunları ba
san matbaaları, plak ve bant yapım yerlerini kapat
mak.
Madde 3. — Bent f :
f) Grev, lokavt yetkilerinin kullanılmasını, irade
beyanı, referandum gibi sendikal faaliyetleri sürekli
olarak durdurmak veya izine bağlamak;
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BAŞKAN — Bu madde üzerinde söz almak is
Tahrip, yağma, işgal, fiili durum, boykot, iş ya- ı
teyen var mı efendim?..
vaşlatılması, çalışma özgürlüğünün kısıtlanması ve iş
Buyurun.
yerlerinin kapatılması gibi hareketleri yasaklamak, ön
ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Güven
lemek veya önleyici tedbirleri almak;
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Efendim, biraz önce
Madde 3. — Bent g :
okunan madde 3 - bent i'de; «Lokanta, lokal, gazino,
g) Kapalı veya açık yerlerde her türlü toplantıları
kahvehane, birahane, meyhane, tiyatro, sinema, bar,
veya gösteri yürüyüşlerini yasaklamak, izine bağlamak,
diskotek, taverna, dansing ve emsali gibi...» denilmek
yapılacağı açık ve kapalı yerleri tayin ve tahsis et
te.
Ya «gibi» olur, ya «emsali» olur. Yani burada iki
mek, izine bağladığı her türlü toplantıyı kontrol altın
sinin
birden, teknik yönden kullanılmaması gerekir gi
da tutmak veya izlemek, her türlü dernek ve teşek
bi
geliyor
bana. Ya «emsali eğlence yerleri» olur veya
küllerin çalışmalarını durdurmak veya bunları izine
«dansing gibi eğlence yerleri» olur.
bağlamak; yeni dernek kuruluşlarını izine bağlamak;
BAŞKAN — Doğrudur; «emsali eğlence yerleri»
Madde 3. — Bent b :
veyahut «gibi» olması lazım.
h) Zaruri ihtiyaç maddelerini yapan, üreten, depolayan, nakleden, satan ticari ve sınai müesseseleri
ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Güven
lüzumu halinde kontrol etmek ve bu maddeleri stok
lik Konseyi Genel Sekreteri) — «Dansing ve benzeri
eden, fahiş fiyatla satan, imalatını durduran veya ya
eğlence yerleri» olabilir belki, veya «dansing gibi eğ
vaşlatan, nakletmeyenler hakkında işlem yapmak ve
lence yerleri» olabilir. Fakat, «emsali gibi» bana biraz
ihtiyaçların gerektirdiği tedbirleri almak veya aldır
tuhaf geldi.
mak, tedbir almayan yerleri kapatmak;
BAŞKAN — «dansing ve benzeri» demektir «em
sali» zaten.
Madde 3. — Bent i :
ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Gü
i) Lokanta, lokal, gazino, kahvehane, biraha
venlik Konseyi Genel Sekreteri) — «benzeri eğlence
ne, meyhane, tiyatro, sinema, bar, diskotek, taverna,
yerleri» ifadesi, daha rahat ve daha uygun geliyor
dansing ve emsali gibi eğlence yerleri ile kulüp vesair
bana.
oyun salonlarını, otel, motel, kamping ve bunlara ben
BAŞKAN — «benzeri gibi» olmaz.
zer yerleri kontrol etmek, kapatmak veya bunların açıl
ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Gü
ma ve kapanma zamanlarını tayin etmek ve sınırla
venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Ya «gibi» 'keli
mak;
mesi 'kalkacak, ya «emsali» kelimesi kalkacak.
Madde 3. — Bent m :
m) Sıkıyönetim bölgesindeki her türlü kamu ve
BAŞKAN — O zaman, «gibi» yi kaldırırız.
özel kuruluşlara gerekli tedbirleri aldırmak;
ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Gü
Lüzumu halinde, Sıkıyönetim bölgesindeki Hazine,
venlik Konseyi Genel Sekreteri) — «benzeri eğlence
kamu iktisadi teşebbüsleri, teşekkülleri ve müessese
yerleri» olsa daha iyi Türkçe kullanılmış oluyor.
leri ile özel İdare, Belediye ve Bankalara ait bina,
BAŞKAN — Evet.
araç ve personelden yararlanmak; '
O halde, madde 3 bent i'deki, «dansing ve emsali
Madde 3. — Bent o :
gilbi» ifadesinin, «dansing ve benzeri eğlence yerleri»
o) Temel, orta ve yükseköğretim kurumlarında i olarak düzeltilmesini reyinize vazediyorum: Kabul
geçici olarak öğretim ve eğitime ara vermek veya yet
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. Bu
kili kişi ve bu kurumların yetkili kurullarınca geçici
şekilde değiştirilecektir.
veya sürekli olarak eğitime ara verilmesi kararlarını
ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Gü
kaldırmak veya kısaltmak;
venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Müsaade buyuMadde 3. — Bent p :
rulursa, aynı maddenin (o) bendinde, «Temel, orta
p) Sıkıyönetim bölgesi içinde bulunmaları sakın
ve yükseköğretim 'kurumlarında...» dediğimiz zaman,
calı görülerek, sıkıyönetim bölgesi dışına çıkarılan
üniversitelerin almış oldukları öğretimi durdurma
öğrencilerin, geçici veya devamlı olarak okudukları
kararlarını sıkıyönetim
komutanlarının kaldırması
eğitim ve öğretim kurumlarından ilişkilerini kestirmek,
yetkisini vermiş oluyoruz burada.
bu amaçla ilgililere anılan kurumların özel mevzuat
Müzakereden evvel yüksek takdirlerine arz etmek
hükümlerini uygulatmak.
J istedim.
— 29
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BAŞKAN — Evet, hepsi dahil; bütün öğretim
müesseseleri, yani üniversiteler de dahil buna. Ben
de öyle anlıyorum ve doğrudur da, Dışarıda bir ha
dise toluyor, üniversite kurulu toplanıyor, sözlü
olarak «kapattum» diyor. 'Bunların misalim gördük;
1 ay mı, 2 ay mı, 3 ay mı?.. Ama öğretim görevli
leri maaşlarını almaya devam ediyor. Acaba kapan
ması lazım mı değil mi hakikaten? Buna karar ve
recek olan sıkıyönetim komutanıdır; o karar ver
sin, Sıkıyönetimi olmayan zamanlarda versin o ka
rarı ama, sıkıyönetim süresince veremez ıbu kararı;
sıkıyönetim komutanından müsaade alması lazım.
Ben de o fikre katılırım.
ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Gü
venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Ben Yüksek He
yetin müzakerelerinde, tabii ileride Anayasa ile il
gili kısımlar da görüşülecek, o nedenle bu noktanın
özelliğini 'bir kere daha açıklamak istedim.
Takdir Yüksek Heyetlerinindir,
IBAŞKAN — Teşekkür ederim.
Efendim şimdi bu 2 nci maddeyi reylerinize su, nuıyorum: KaJbul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir.
3 ncü maddeyi okutuyorum :
Madde 3. — 1402 Sayılı Sıkıyönetim Kanununun
4 ncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Madde 4. — Sıkıyönetim Komutanlığı emrinde
görevli Silahlı Kuvvetler mensupları, emniyet ve asa> yişe ilişkin zabıta kuvvetleri ile diğer güvenlik gö
revlileri kendilerine verilen görevlerin yerine getiril
mesi sırasında tabi oldukları Türk Silahlı Kuvvetle
ri İç Hizmet Kanun ve Yönetmeliği; Polis Vazife ve
Selahiyet Kanunu, Jandarma Teşkilat ve Vazife Ni
zamnamesinde silah kullanmayı icap ettiren hal ve
şartlardan herhangi (birinin tahakkuku halinde silah
kullanma yetkisini haizdirler.
Silah kullanma yetkisine sahip güvenlik kuvvet
lerinin teslim ol emrine itaat edilmemesi veya silahla
mukabeleye yeltenitaıesi veya güvenlik kuvvetlerinin
meşru müdafaa durumuna düşmeleri halinde görevli
güvenlik kuvvetleri mensupları doğruca ve duraksa
madan hedefe ateş edebilirler.
Silah kullanan bütün personel hakkında 211 sa
yılı Türk Silahlı Kuvvetleri îç Hizmet Kanununun
87 nci maddesinin V ve VI ncı fıkraları hükümleri
ile 1481 sayılı Asayişe Müessir Bazı Fiillerin önlen
mesi hakkındaki Kanunun 3 ncü maddesi hükümleri
uygulanır. Ayrıca haklarındaki soruşturma işlemi tu
tuksuz yapılır.
— 30
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Yukarıda belirtilen görevlilerin; Devlet otoritesi
ni, can ve mal güvenliğini korumak için silah kullan
malarına, üişikin Sıkıyönetim Komutanlarının önce
den düzenledikleri emirler uygun araçlarla ilan edi
lir.
BAŞKAN — Bu madde üzerinde söz almak is
teyen arkadaşlar?.. Yok. Bu maddeyi reylerinize su
nuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir efendim,!
4 ncü maddeyi okutuyorum :
Madde 4. — 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanununun
11 nci maddesinin 2 nci fıkrası aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir.
Madde 11. — Fıkra 2.
Bu mahkemelere atanacak adli müşavir, askeri
hâkim ve askeri savcı ile (bunların yardımcıları, Ge
nelkurmay Başkanlığı Personel Başkanı, Adli Müşa
viri ile Kuvvet Komutanlıkları Personel Başkanları
ile adli müşavirleri ve Mili Savunma Bakanlığı As
keri Adalet işleri Başkanı, Askeri Addet Teftiş Ku
rulu Başkanından oluşan Kurul tarafından tespit
edilecek adaylar arasından Genelkurmay Başlkanının
görüşü alınarak usulüne göre atanır.
BAŞKAN — (Bu madde üzerinde söz almak is
teyen var mı efendim?..
Bunda benim bir mütalaam olacak. Bu Kurulu ne
kadar çoğaltırsak biz bunun altından kalkamayız. 10
kişiye çıkarılmış. Ya Kuvvetlerin adli müşavirleri ka
tılsın veya personel başkanları katılsın. Hem adli mü
şavir, hem personel başkanı, ikisi birden bence çok
fazla oluyor; 10 kişi..- Her kafadan bir ses çıkar.
ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Zaten
adli müşavirle kuvvetin personel başkanının bir fi
kir 'beraberliğinin içinde olması gerekir.
ORGENERAL TAHSİN ŞAHÎNKAYA — Kuv
vet personel başkanlarının bulunmasında fayda var
efendim. Bunlar daha önceden seçilip gelecekler tabii.
iBAŞKAN — Buyurun efendim.
ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Gü
venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Sayın Başkanım,
kanun bu yetkiyi tek tek verdiği sürece, bu yetkiyi ta
dat ettiğimiz kişiler tek tek kullanır. Binaenaleyh,
beraber olur, uyumlu olur veya olmayabilir, bunlar
değişik haller.
Bildiğimiz şekilde, askeri hâkimlerin askeri ni
teliklerini tespit eden siciller Personel Başkanlığında,
askeri hâkimlerin meslekleriyle ilgili faaliyetlerini tes
pit eden sicilleri de Askeri Adalet İşleri Başkanlığı
mızda bulunur. O nedenle, bu grubun kompozisyo
nunun dengeli olmasında yarar var; ama buyurduğu-
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nuz şekilde, bu kadar büyük bir grup yapılmamasın
da da faydalar olduğu düşüncesindeyim. Yani, per
sonel 'başkanları katılabileceklerse eğer, o vakit kuv
vetlerin adli müşavirlerine lüzum kalmaz. Personel
Başkanları bir idarenin görüşünü getirirler, adli mü
şavirin de görüşü zaten komutanın görüşüne girmiş
tir.
Tensiplerinize arz ederim.
ıBAŞKAN — Buyurunuz efendim.
ORGENERAL NURETTİN ERSİN — «Askeri
adalet işleri» demiyor. O, hâkimlerin daha çok ken
di teknik faaliyetleri, kendi mesleki faaliyetleri yö
nünden olur. Ama kuvvetlerdeki, daha çoğu ile hiz
metlerine dayalıdır. Kuvvetlerdeki personel başkanı
veya kuvvet adli müşavirleri üzerinde tartışma yapı
labilir.
BAŞKAN — Şimdi efendim, bu seçilecek hâkim
ler veya savcılar, kuvvetlerden ayrı ayrıdır. Ya Kara'dandır, ya Deniz'dendir, ya Hava'dandır. Binaena
leyh, Kara'daki seçilirken Deniz ve Hava niye bulun
sun? Tanımaz. Hiç Ibir arada çalışmamışlar; o ayrı
bir teşkilatta çalışıyor, öteki ayrı bir teşkilatta çalışı
yor. Hava'nınki seçilirken Kara ve Deniz bilmez, De
niz seçilirken Hava ve Kara bilmez,
Şimdi bu kanunun bu hükmüne göre hepsi top
lanacak, Kara Kuvvetlerinin, Deniz Kuvvetlerinin,
Hava Kuvvetlerinin personel başkanları ve adli mü
şavirleri katılacak, Askeri Adalet İşleri Başkanı katı
lacak, bizim Genelkurmay Adli Müşaviri katılacak,
öyle seçilecek demektir. Bunun ruhu bu.
Halbuki biz, Hükümete teklif ettiğimiz kanun ta
sarısında «Askeri Adalet İşleri Başkanı, Genelkurmay
Adli Müşaviri, Genelkurmay Personel Başkanı ve Tef
tiş Kurulu Başkanı» dedik.
Genelkurmay Personel Başkanı ve Genelkurmay
Adli 'Müşaviri bunları seçerken, zaten kuvvetlerle
koordine edecektir; kuvvetlerin adli müşavirini çağı
racaktır, kuvvetlerin personel başkanlarını çağıracak
tır. Doğrudan doğruya bu yetkiyi kuvvetlerin adli
müşavirlerine ve personel başkanlarına verirsek, kuv
vet komutanı salahiyetini kullanarak gelecektir, rey
sahibi olacaktır orada. O bakımdan, Ibiz o zaman
mahzurlu gördük. Genelkurmay Başkanı muhakkak
Kuvvet Komutanıyla görüşecektir, kuvvet komuta
nından adaylar alacaktır. Çünkü 2 misli gönderile
cek, kimisi seçilecek, Genelkurmay Başkanı görüşünü
burada bildirecek.
O yönüyle ben, bu kadar kalabalık ve kendi kuv
vetinden olmayan bir hâkimin seçiminde dahi diğer
kuvvet temsilcisinin bulunmasını mahzurlu görüyo-
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rum. Bunu ben dile getirmekte fayda gördüm*
Evet, Muzaffer Paşa...
HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞKAYNAK — Sayın Başkanım, yeni bir sıkıyöne
tim ilanında gayet tabii ki hâkimler karma olacaktır.
Kara'dan, Deniz'den ve Hava Kuvvetlerinden yete
rince hâkim saptanacaktır. O itibarla, Kuvvet Komu
tanlıklarının ya adli müşavirlerinin veya personel
başkanlıklarının bulunması gerekir kanaatindeyim.
Çünkü, «ilgili Kuvvet» dediğiımiz zaman yalnız
Kara Kuvvetleri alacaktır konuyu. Binaenaleyh, kuv
vetlerin personel başkanları geldiğinde, hangi öl
çü içerisinde kuvvetlerden personel alacaklarını, hâ
kim alacaklarını aralarında kararlaştırırlar, biMıara
sayıyı tespit ederler.
Yalnız şöyle bir sıkıntıyla da karşı karşıyayız :
Halen Silahlı Kuvvetlerde boş kadronun 2 katına ka
dar hâkim subayımız yok. «2 kat» dediğimiz zaman
bir sıkıntıyla karşılaşabiliriz. O itibarla, 3 Kuvvetin
Personel Başkanı, ki onlar adli müşavirle istişare et
tikten sonra geleceklerdir, Genelkurmay Adli Müşa
viri ve Personel Başkanı; sadece Askeri Adalet Baş
kanı gelirse, sanıyorum meseleyi biraz daha daralt
mış oluruz.
Arz ederim.
ıBAŞKAN — Biraz daha açıklar mısınız, hangileri
gelecek7
HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞKAYNAK — Kuvvet Personel Başkanları, Genelkur
mayın Personel Başkanı, Genelkurmay'ın Adli Müşa
viri, Milli Savunma Bakanlığının Askeri Adalet İş
leri Başkanı. Buna Teftiş Kurulunu da katmak müm
kün; fakat çok geniş tabanlı oluyor, o itibarla seçim
sıkıntısı olabiliyor.
Milli Savunma Bakanlığından 1 kişi, Genelkurmay
dan Adli Müşaviri ile Personel Başkanı, Kuvvetlerin
personel başkanları toplanırlarsa, evvela hangi ölçü içe
risinde kuvvetler bu hizmete katkıda bulunacak,
onu saptarlar. O itibarla bu tarzda olursa heyet, sa
nıyorum daiha isabetli karar vermiş olabilir.
BAŞKAN — Buyurunuz.
ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Gü
venlik Konseyi Genel Sdkreteri) — Bu maddenin ru
hu, hâkimlerin seçimindeki idarenin etkisini müm
kün olduğu kadar azaltarak bir yana bırakıp, hâkim
leri Ibir hâkimler kuruluna seçtirmek oluyor. Eğer
bu Kurul çok büyük dursa, işaret buyurduğunuz
şekilde aday listesini tespitleri bir hayli zaman alır
ve mutabık kaldıkları bir liste çıkarılamaz.
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Planlama ayrı bir 'konu; planlama için böyle bir I rüşlerini alması gerekir. Kuvvetlerin görüşlerinin alın
maddeye lüzum yok. Kuvvetlerin hâkim sayısına gö
masının bir nedeni, seçilecek personelin her türlü nite
re, zaten idari ıbir tedbirdir, «Şu kuvvetten şu kadar,
liğinin evvela Kuvvetçe bilinmiş olmasından geliyor.
şu kuvvetten şu kadar hâkim vereceksiniz» konusunu
İkincisi; görevinin önemi bir başka faktördür.
kanuna 'bağlamaya lüzum yok, Bunu planlama ola
Tabii bir mahkemesinin yıkılmasını Kuvvet istemez;
rak yürütmeleri her zaman mümkün.
belki orada görüşleri olabilir. Ama eğer kanunda
böyle bir şey koymaz isek, Genelkurmay Personel
Ancak yine 'benim önerim, iki uç arasında bir
Başkanı kuvvetlerle hiçbir koordinasyon yapmadan
yandan öbür yana gitmeyelim. Evvela tamamen hâ
bunu yapacak olursa, böyle bir bağlayıcı madde ol
kimlere 'bırakmıştık, şimdiki öneride 3 Kuvvet artı (+)
mazsa, bir başka sakınca da çıkabilir diye düşünü
Genelkurmay Personel Başkanı, yanına 2 hâkim koy
rüm. Yoksa, haliyle bu şey yapılacaktır.
duğumuz zaman, ibu defa denge tamamen bozulacak.
İleride bizim bu çalışmalarımızı izleyenler, fazla et
BAŞKAN — Efendim ben ikisi ortası bir başka
ki altında kalacağımız izlenimine varacaklar. Biz,
hal tarzı önereceğim :
adaletin mümkün olduğu kadar hassas bir teraziyle
1. Hangi Kuvvetten alınacaksa, o Kuvvetin adli
yürümesi arzusundayız. Ancak, tamamen de idarenin
müşaviri,
görüşünü almadan yapılan tayinlerin doğurduğu,
2. Genelkurmay Adli Müşaviri.
pratikte hepimizi, Türk kamuoyunu da üzen Ibazı
3. Genelkurmay Personel Başkanı.;
neticelerin içerisinden bugüne kadar geldik. Binaena
4. Askeri Adalet İşleri Başkanı.
leyh, dengeli bir yaklaşım yolu, öyle zannediyorum ki
Teftiş Kuruluna da lüzum yoktur; Askeri Ada
işaret buyurduğunuz şekilde; Genelkurmay Personel
let zaten 'hepsini biliyor.
Başkanı, Genelkurmay Adli Müşaviri, Bakanlık Ada
Binaenaleyh, 4 kişiden teşekkül edecektir. Tekrar
let İşleri Başkanı, Bakanlık Teftiş Kurulu Başkanı; ya
arz
ediyorum. O kuvvetin (ama bütün kuvvetlerin
ni 3 hâkim ve 1 asker şeklinde olacaktır. Nihai öneri
değil,
o kuvvetin) adli müşaviri; Genelkurmay'ın Ad
de, Genelkurmay Başkanının görüşü alınarak sunula
li
Müşaviri,
Genelkurmay'ın Personel Başkanı ve bir
caktır. Böylece konu daha kolay halledilebilir.
de Milli Savunma Askeri Adalet İşleri Başkanı ol
Şunu açıkça belirtmek isterim : Bugünkü uygu
mak üzere 4 kişiden müteşekkil.
lama içerisinde 'kuvvetlerin kendi statüleri nedeniyle
ORGENERAL TAKSİN ŞAHtNKAYA — Ko
Sıkıyönetime hâkim tayininde bazan zorluklarla karşı
mutanım çok affedersiniz.
'karşıya kaldıklarını hepimiz biliyoruz. Binaenaleyh,
BAŞKAN — Buyurun.
Kuvvet personel 'başkanları Kuvvet komutanlarının
görüşlerini alara'k o isimleri listeye sokmak isteme
ORGENERAL TAHSİN ŞAHİNKAYA — Ben,
yeceklerdir. Mesela herhangi ıbir Kuvvet Komutanı
aynen katılıyorum; fakat, kuvvetlerin personel baş
ıbir yerdeki hâkiminin boşalmasını istemeyecektir.
kanlarının bu heyetin içerisine girmesi için, ilgili kuv
Ama umumi heyet incelediği zaman, o vazifeye on
vetin personel başkanını adli müşavirine bırakmak
dan daha da elyak kimse bulamayacaktır. Bu neden
sızın (çünkü adli müşavirler hâkimleri daha çok ta
le, 'bazı ahvalde Kuvvet Komutanlarının görüşüne
nırlar, fakat personel başkanları kadar tanımazlar) o
uymayan tayinler de yapılacaktır, bunu komutanla
yönüyle eğer uygun 'görülürse efendim, personel baş
rım hoş göreceklerdir izlenimindeyim. Eğer kuvvet
kanının, ilgili kuvvetin personel başkanının bu ko
personel başkanları Kuvvet Komutanlarının görüşle
misyon içerisine yahut heyet içerisine girmesini arz
rini alarak bunda ısrar ederlerse, o takdirde sıkıyö
ve teklif ederim.
netim mahkemelerini teşkil için liste hazırlamakta
BAŞKAN — Efendim doğru söylüyorsunuz da,
zorluk çekeceğiz.
dosyalar, siciller personel başkanındadır; ama, per
sonel başkanlarımız sik sık değişir; iki senede bir,
O nedenle, ben önerinin tekrar ilk defa hazırla
üç senede bir gelir bu görevi yapar, başka göreve
dığımız şekilde, Genelkurmay Personel Başkanı (ki,
gider.
'kuvvetlerin görüşlerini alıp mutlaka fcoordine edecek
Adli müşavir; o da değişir; fakat, sınıfı 'hâkim
tir) ve diğer 3 hâkim arkadaştan kurulmasını yüksek
olduğu
için, muhtelif bölgelerde dolaşırken hâkim
takdire arz ederim.
arkadaşları daha iyi tanır. Ama sicil yönünü de şey
BAŞKAN — Buyurun efendim.
le koordine eder; zaten kuvvet komutanıyla konuş
ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Genel
madan, onun direktifini almadan adli müşavirin gekurmay Personel Başkanının şüphesiz kuvvetlerin gö32 —
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üp doğrudan doğruya bir seçim yapacağını da zan- I
Madde 5. — 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanununun
netmdyorum 'ben.
12 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir :
Madde 12. — Sıkıyönetim Komutanı nezdindeki
Öbür türlü, hâkimlerin tayin sorumluluğunu per
sonel başkanlarına yüklemiş olacağız. Bu sefer per
askeri mahkemeler göreve başlayıncaya kadar, suçun
sonel başkanı, adli müşavirlere danışacak. Adli mü
işlendiği yerlerde bulunan askeri savcrlar ile askeri
şavirin tesiri olur; ama, adli müşavir rey sahibi ol- I mahkemeler ve bunlar yoksa Cumhuriyet savcıları ile
madiği için sorumluluk ydk. Sorumluluğu olmayan
adliye mahkemeleri, Sıkıyönetim Komutanlığı Askeri
»bir kişinin vereceği öneriler başkadır, sorumluluk al
Savcılarının ve mahkemelerinin görevlerini yaparlar.
tında olduğu zaman vereceği öneriler başkadır, se
BAŞKAN — Bu madde üzerinde söz almak iste
çim başkadır.
yen arkadaşlar?.. Yok.
5 nci maddeyi reylerinize sunuyorum : Kabul eden
Onun için ben derim ki, hâkim arkadaş olsun
ler efendim... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.
orada, seçimde.
Madde 6'yı okutuyorum :
Bilmiyorum ne dersiniz?..
Madde 6. — 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanununun
ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Ben de
13 ncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir :
Hava Kuvvetleri Komutanının fikrine katılıyorum;
Madde 13. — a) Sıkıyönetim ilan edilen bölge
zaten (biz dün de Ibu konuyu böyle tartıştık ve böyle
lerde, sıkıyönetim ilanına neden olan olaylara ilişkin
karara vardık. Müsaade buyurulursa, personel başka
suçları ve 2249 sayılı Kanunla değişik 6136 sayılı Ateş
nıyla birlikte olmasının yararı olacaktır. Her iki yö
li Silahlar ve Bıçaklar ile diğer Aletler Hakkındaki
nünü de, o arkadaşlarımızı tanıyanlar birbirlerini ta
Kanunun 12 nci maddesinde yazılı suçları, sıkıyöne
mamlarlar.
tim ilanından en çok üç ay önce işlemiş olanlarla;
BAŞKAN — Hayır, «Adli müşavir yerine, perso
b) Sıkıyönetim Askeri Mahkemelerinin el koydu
nel başkanı olsun» diyor; yani, «hem personel baş- j
ğu herhangi bir suçla, aynı umumi ve müşterek ga
kanı, hem adli müşavir olsun» demiyor.
yeye varmak kastı içerisinde irtibatı bulunan suçları iş
ORGENERAL TAHSİN ŞAHÜNKAYA — Ge
leyenlerin davalarına, suç sıkıyönetim bölgeleri dışında
nelkurmay Başkanım, «kalabalık olduğu cihetle» de
işlenmiş olsa dahi, sıkıyönetim askeri mahkemelerinde
yince, o zaman ben önceliği Personel Başkanına veri
bakılır.
yorum; çünkü, adli müşavir bizim diğer hâkimlerin si
Ancak Sıkıyönetim Komutanı bu suçlardan, Sıkıyö
cillerini bilmez takdir edersiniz...
netim Askeri Mahkemelerinde bakılmasına lüzum gör
BAŞKAN — Yani, siz «Genelkurmay Adli Müşa
mediklerini ilgili adli mercilere vermeye yetkilidir.
viri Personel Başkanı katılıyor, kuvvetin de adli mü
Sıkıyönetim Komutanının, suç dosyasını gönderdi
şaviri ve personel başkanı katılsın» diyorsunuz; bir
ği Cumhuriyet savcıları, askeri savcılar ile askeri ve
de, Askeri Adalet İşleri Başkanı, 5 olacaktıradliye mahkemeleri görevsizlik ve yetkisizlik kararları
ORGENERAL TAHSİN ŞAHİNKAYA — Biz
veremezler. Bu şekilde gönderilen suç dosyaları hak
böyle düşünüyoruz; ilgili kuvvetin adli müşavir ve per
kında, bu Kanun hükümleri uygulanır.
sonel başkam.
I
(BAŞKAN — Bu madde üzerinde söz almak is
BAŞKAN — Evet, hem onu hem onu ekliyoruz, I
teyenler?..
hem personel başkanı sorumluluk alsın, hem adli mü
ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Bir öne
şavir sorumluluk alsın, güzel.
rimiz var efendim.
ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Güven- I
<b) fıkrası düzenlenirken, «üç aylık süre» kalma
tk Konseyi Genel Sekreteri) — 3 hâkim, 2 asker ol
lı; ancak, bu fıkraya «müşterek gaye» ibaresi konul
sun.
mamalıdır. Zira, «müşterek gaye» ifadesi bu fıkraya
konulduğu takdirde, bütün suçlar sıkıyönetim suçu
BAŞKAN — Peki, bu (konuyu reylerinize sunuyo
olarak kabul edilir ve sıkıyönetim komutam bu tak
rum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. Bu şekilde değiştirilecektir.
I dirde bu dosyaları ilgili adli mercilere gönderemez,
Esasen 13 ncü maddenin (a) fıkrasında «umumi ve
•Madde yeni şekliyle hazırlandıktan sonra oylana
müşterek gayeye varmak» ibaresi kullanılmıştır. Ka
caktır,
naatimizce bu ifade kâfi gelmektedir.
Madde bu şekilde hazırlanıncaya kadar, 5 nci
maddenin müzakeresine geçiyoruz. Madde 5'i okutu
BAŞKAN — Komisyon üyeleri ine der efendim
yorum :
I bu teklife?
— 33
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HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ- |
6136 sayılı Kanunun tümünü kapsamına alan «bir
(KAYNAK — Efendim müsaade ederseniz bir ba
15 nci maddemiz var. Ancak o madde sıkıyönetim
kayım.
ilan edildikten sonra işlerlik kazanan bir madde. Bu
BAŞKAN — Evvelce yazıldığı şekilde; bir daha
radaki sadece kaçakçılıkla ilgili.
okuyunuz o maddeyi.
BAŞKAN — Tarmam; bu, kaçakçılıkla lilgii ol
duğuna göre onları sokmayalım. Bıçak kaçakçılığı
«Sıkıyönetim askeri mahkemelerinin el koydu
mühim bir şey değil.
ğu herhangi bir suçla, umumi ve müşterek gaye içe
risinde irtibatı bulunan suçlan işleyenlerin davaları
Şimdi, bu maddeyi bu şekliyle, değişik şekliyle re
na, suç sıkıyönetim bölgesi dışında işlenmiş olsa da
yinize sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyen
hi, sıkıyönetim askeri mahkemelerinde bakılır.
ler... Kalbul edilmıiştıir.
Ancak Sıkıyönetim Komutanı bu suçlardan, Sıkı
Şimdi, bu değiştirilmesini istediğimiz 4 ncü madde
yönetim Askeri Mahkemelerinde bakılmasına lüzum
nin 2 nci fıkrasını yend şekliyle, okutuyorurn.
görmediklerini ilgili adli mercilere vermeye yetkilidir.»
«Madde 11. — Fıkra 2) Bu mahkemelere atanacak
Şimdi, bu metnin eski şeklini reyinize sunacağım,
adli müşavir, askeri hâkim ve askeri savcı ile bunların
2 nci fıkranın şimdi okuduğumuz şeklini, ya
yardımcıları, Genelkurmay Başkanlığı Personel Başka
ni bizde bulunan metin değil de, ilk metni kabul eden
nı, Adli Müşaviri ile atanacak hâkim, savcı veya adli
arkadaşlar?.. Etmeyenler... Kabul edilmıiştir. O hal
müşavirin mensup olduğu kuvvet komutanlığının per
de «kast»'ı kaldırıyoruz.
sonel başkanı ile adli müşaviri ve Milli Savunma Ba
Tekrar okuyorum : «Sıkıyönetimi Askeri Mahke
kanlığı Askeri Adalet İşleri Başkanından oluşan ku
melerinin el koyduğu herhangi bir suçla, umumi ve
rul tarafından tespit edilecek adaylar arasından Ge
müşterek gaye içerisinde irtibatı bulunan suçları iş
nelkurmay Başkanının görüşü alınarak usulüne göre
leyenlerin davalarına, suç sıkıyönetim bölgeleri dışın
atanır.»
da işlenmiş olsa dahi, sıkıyönetim askeri (mahkeme
BAŞKAN — Yalnız yukarıda; evvela «Adli müşa
lerinde bakılır.»
vir, askerli hâkim ve askeri savcı», diye geçiyordu; aşa
Maddenin bu fıkrası ıbu şekilde değiştirilmiş olu
ğıda «Hâkim, savcı, adli müşavir» dedik, onu aynı sıra
yor.
ile yazalım aşağıya da; «atanacak adli müşavir, as
keri hâkim ve askeri savcının ve yardımcılarının men
Şimdi, 1 nci fıkrasındaki değişiklik nedir?
sup olduğu...» şeklinde.
HÂKİM ALBAY CEMİL SEZGİN — Kara
Kuvvetleri Komutanımız 6136 sayılı Kanunun 12 nci
ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Güven
maddesiyle birlikte 11 nci maddesinin de girmesini
lik Konseyi Genel Sekreteri) — İki defa tekerrür olu
istiyor; yani bıçakların da metne geçirilmesi hali. I yor.
BAŞKAN — Olsun.
BAŞKAN — İlk hazırlanışında öyle idi; biz onu,
Hazırlanan
yeni seki bir daha okuıtuyorumu:
çok fazla olur diye çıkardık. Geldiler bana, «Efen
«Bu mahkemelere atanacak adli müşavir, askeri
dim, bıçak da var, bıçakla da işlenmiş olabilir, o da
hâkim ve askeri savcı ile bunların yardımcıları, Ge
sıkıyönetim mahkemesine girecek» dediler. Biz ateşli
nelkurmay Başkanlığı Personel Başkanı, Adli Müşavi
silahlarda karar kıldık.; Zaten mahkemelerin dosya
ri
ile atanacakların mensup olduğu Kuvvet Komutan
adetleri bir hayli fazla, büsbütün çoğaltmayalım di
lığının
Personel Başkanı ile Adli Müşaviri ve Milli Sa
ye onu çıkarttık. Vardı yoksa bu, evvelce öyle idi
vunma
Bakanlığı Askeri Adalet İşleri Başkanından olu
değil mi?
şan kurul tarafından tespit edilecek adaylar arasından
HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞGenelkurmay Başkanının görüşü alınarak usulüne gö
KAYNAK — Öyle idi.
re atanır.»
BAŞKAN — Blmıiyorum ne derstiniz? Yani bir
BAŞKAN — Tamam, oldu şimdi.
çakı bulurumuş mesela,' üzerinde bıçak bulunmuş,
Efendim, 4 ncü maddeyi bu şekliyle reyinize sunu
hadi o da gelecek sıkıyönetim mahkemesine.! I
yorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiş
Sonra bizim memlekette biliyorsunuz çakı, bıçak'
taşıyan doludur; ama esas olan ateşi silahtır. Onun I tir.
7 nci maddeyi okutuyorum :
için çikardık.
Madde 7. — 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanununun
HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ14 ncü maddesinin 3 ncü ve 4 ncü fıkraları birleştiri
KAYNAK — Sayın 'Başkanım, müsaade eder mi
siniz?
J lerek aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
— 34
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Madde 14. — Fıkra 3)
Sıkıyönetim emrindeki asker kişilerin sıkıyönetim
görevine ilişkin suçlarına Sıkıyönetim Mahkemesinde
bakılır. Sıkıyönetim Komutanı; emrindeki personele
özel kanunlarında yazılı disiplin ve idari cezaları re'
sen verebileceği gibi, özel kanunlarına göre işlem yapıl
ması için yetkili ma'kam ve kurullarına teklifte de bu
lunabilir.
'BAŞKAN — Bu madde üzerinde söz almak iste
yen var mı?.. Yok.
Reylerinize sunuyorum : Kabul edenler... Etme
yenler... Edilmiştir efendim.
Madde 8'i okutuyorum :
Madde 8. •— 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanununun
15 rici maddesinin 1 nci fıkrasıyla (f) bendi, 2 ve 3 ncü
fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aşağıdaki
fıkralar eklenmiştir :
iMadde 15. — Fıkra 1)
Sıkıyönetim ilan edilen yerlerde aşağıdaki suçları
sıkıyönetim ilanına ve faaliyetlerine ilişkin olarak işle
yenler ve bunların suçlarına iştirak edenler bu Kanu
nun 21 nci madde hükümleri saklı kalmak şartıyla,
sıfat, meslek ve memuriyetleri ne olursa olsun Sıkıyö
netim Komutanı nezdindeki askeri mahkemelerde yar-.
gılanırlar.
Madde 15. — Bent f)
Türk Ceza Kanununun 179,180, 188, 191, 192, 201,
228, 234, 235, 236, 241, 242, 248, 249, 254, 255, 256,
257, 258, 260, 264, 266, 268, 271, 296, 448, 449, 450,
451, 452, 516, (takibi şikâyete bağlı olan fıkraları ha
riç) 517, 536 ve 537 nci maddelerinde yazılı suçlar
ile; 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Üe Diğer
Aletler Hakkındaki Kanunda yazılı suçlar,
Madde 15. — Fıkra 2, 3, 4, 5
Yukarıda yazılı suçlara el koyan yetkili merciler,
bu suçlara ait hazırlık soruşturması evrakını vakit ge
çirmeden Sıkıyönetim Komutanına göndermekle yü
kümlüdürler. Sıkıyönetim Komutanı kendisine gönde
rilen evrakı Sıkıyönetim Komutanlığı nezdindeki aske
ri savcılığa işlem yapılmak üzere gönderir.
Fılkra 3)
Ancak, Sıkıyönetim Komutanı bu suçlardan Sıkıyö
netim Askeri Mahkemelerinde bakılmasına lüzum gör
mediklerini ilgili adli mercilere vermeye yetkilidir.
Fıkra 4)
Sıkıyönetim Komutanının suç dosyasını gönderdiği
Cumhuriyet Savcıları, askeri savcılar ile mahkemeler
görevsizlik ve yetkisizlik kararı veremezler. Bu şekil
de gönderilen suç dosyaları hakkında bu Kanun hü
kümleri uygulanır.
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Fıkra 5)
Sıkıyönetim Komutanı bu Kanunda yazılı suçlar
dan sanık kişileri, Sıkıyönetim Komutanı nezdindeki
askeri mahkemeye sevk ve tutuklanmaları gerekip
gerekmediği hakkında bir karar alıncaya kadar göze
tim altında tutalbilir. Bu süre 30 günden fazla olamaz
ve aynı kişi için, aynı suç isnadı sebebiyle ve yeni de
liller çıkması gibi haklı bir sebep yok iken bir defadan
fazla kullanılamaz.
BAŞKAN — Bu madde üzerinde söz almak iste
yenler?.. Yok.
Bu maddeyi oylarınıza sunuyorum.
ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Gü
venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Sayın Başka
nım bu madde üzerinde...
BAŞKAN — Konuşuldu bunlar da efendim.
ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Gü
venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Konuşuldu ama
geçen defaki konuşulanlardan 311, 312, 313, 314'ten
bir şey yok.
BAŞKAN — Hayır.
ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Mili Gü
venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Geçen defa siz
teklif ettiniz; 311, 312, 313, 314'ü.
HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞKAYNAK — Yalnız onlar, sonra galiba diğerleri de
ifade edildiği cihetle koymalktan vazgeçildi gibi ge
liyor. öyle bir şey hatırımda var.
ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Gü
venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Maddeleri sayı
yor.* Bu 311 nedir? Mülsaade ederseniz onu söyle
sinler.
HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞKAYNAK — Bu işlemlerin tahriki.
BAŞKAN — Hayır, daha evvel konuşuldu ve
bitti biliyorum ben onu. Hatta hiç konuşulmayacak
tı da 13 ncü maddeden başlayacaktık.
HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞKAYNAK — Geçen defa metni, 15 nci maddeyi bir
bütün olarak düşünmüş ve 15 nci maddeyi bir şifromen başlığı altında A, B, C, D, E, F tarzında düzen
lemiştik. Sayın Komutanımın ifade buyurduğu, suç
işlemeye tahrik fiilleri Türk Ceza Kanununun ikin
ci kitabının 5 nci babının «birinci ve ikinci faslında
yazılı suç işlemeye tahrik ve cürüm işlemek için te
şekkül meydana getirmek tarzında var olduğu için
bir kere daha burada tekrarlamayı zait (bulduk*
Ayrıca, 13 ncü maddede zaten bizatihi aynı ga
yeye varmak için, eğer bir tahrikte (bulunmuş ise,
orada da yasanın kapsamına giriyor. O itibarla Sa-
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yın Jandarma Genel Komutanımızın 228 nci mad
deyle ilgili - ki 'bu devfet memurlarıyla alakalıdır onu aldık, diğerlerini almadık. Tekrar olacak. Çün'kü bu 'bizatihi maddeyi mahsusunda, yani değiştir
tmek istemediğimiz (B) 'bendinde var olacak. Arz
ederim.
BAŞKAN — O halde, madde 8'i reylerinize su
nuyorum efendim: Kabul edenler... Etmeyenler.., Ka
bul edilmiştir.
Madde 9'u okutuyorum :
Madde 9. — 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanununun
16 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Madde 16. — Sıkıyönetim ilan edilen yerlerde
Sıkıyönetim Komutanlığı tarafından alınan tedbirle
re aykırı hareket edenler, emirleri dinlemeyenler veya
•istekleri yerine getirmeyenler veya kimliklerine dair kas
ten gerçeğe uymayan bilgi verenler veya bilgi vermek
ten çe'kinenler 3 aydan 1 yıla kadar hapis cezası ile
cezalandırılırlar.
Sıkıyönetim bölgesinde maksadı mahsusa müste
nit kamunun telaş ve heyecanını doğuracak şekilde
asılsız, mübalağalı havadis ve haber yayan veya nak
ledenler altı aydan iki yıla kadar hapis ve hin lira
dan beş bin liraya kadar ağır para cezasıyla ceza
landırılırlar. Eğer fiil, fail tarafından bir yabancıyla
anlaşma sonucu işlenmiş ise hapis cezası bir yıldan
ve ağır para cezası da iki bin liradan aşağı olamaz.
Bu suçlar basın ve yayın organları tarafından işle
nirse fail ve mesulleri hakkında verilecek cezalar iki
misli artırılır.
Sıkıyönetim bölgesinden çıkarılanlardan sıkıyöne
tim bölgesine veya yerleşmesi yasaklanan mahalle
izinsiz girenler iki aydan dört aya kadar, tekerrürün
de dört aydan bir yıla kadar hapis cezası ile ceza
landırılırlar.
BAŞKAN — Bu madde üzerinde söz isteyen var
mı?.. Buyurun.;
ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Gü
venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Sayın Başkanım,
(bu maddede, cezaların ağırlaştırılması içerisinde pa
ra cezası hep aynı tutulmuş, onu anlayamadım. Bun
da da bin lira, beşbin lira ağır para cezasıydı. Be
nim hatırlımda (kaldığına göre, daha evvel para ceza
larının ağırlaştırılmasına ait Türk Ceza Kanununda
bir düzeltme yapıldı. Bu hâlâ niye bin lira ve beşbin
lira kaldı, anlayamadım efendim.
BAŞKAN — Buyurun.;
HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞKAYNAK — Sayın Başkanım, genellikle 16 ncı
maddede hürriyeti bağlayıcı cezalarda artırmayı ön
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gördük. Para cezalarında sadece 2 nci fıkranın 3 ncü
satırındaki beş yüz lirayı bin liraya çıkardık. Uygu
lamada zaten sıkıyönetim mahkemeleri bu türlü ceza
ları iki katlayarak verecekleri için onu da dikkate al
dık, ama tensip buyurursanız para cezalarını daha
da yukarı hadde çıkarabiliriz. Bir sakıncası yok.
BAŞKAN — iBu kaç sene evvel bin lira, beş bin
lira idi? 1961 senesinden beri mi?
HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞKAYNAK — 1971.
BAŞKAN — Evet, 1971. 10 senede1 hayat yirmi
misli mi oldu, ne olduysa offidü. Bin lira bugün nedir?
Ben öğleye kadar harcıyorum bin lirayı.
HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞKAYNAK — Tensip buyurursanız bu daha da artı
rılabilir. Türk Ceza Kanununda ağır para cezası bin
liradan on bin liraya, yüz bin liraya kadar yükseltil
miş. Biz para konusuna, pek tahsil imkânı da olma
dığı için dokunamamıştık, ama tensip buyurursanız
yukarı haddini istediğimiz kadar çıkarabiliriz. Ağırlıklı
olarak, çünkü bu sıkıyönetim altına alınan yerlerde
komutanın alınan tedbirlerine riayetsizlik olduğu için,
bu konudaki cezayı, para cezasını tabanda tutmayı
yeğlemiştik. Ama tensip buyurursanız yukarı haddi
bunun zaten yüz bin, hangi noktada karar buyurur
sanız hiçbir sakıncası yoktur.
BAŞKAN — Peki. Ben Haydar Paşaya sorayım;
teklifi kaç bin liradan başlatalım?
ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Beşer misli artıralım.
Ağır para cezası bir yıla kadar hapiste bin liradan
başlayıp yukarıya, yüz bin liraya kadar çıkıyor. Onun
için, beş bin liradan aşağı olmasın. «Beş bin liradan
az olmamak üzere Türk Ceza Kanununa göre ağır
para cezasiyle cezalandırılır.» Alt sının beş bin lira
olsun, tavanı da yüz bin lira olsun. Türk Ceza Kanu
nunda yeni değişti o.
BAŞKAN — Alttaki fukradaki liıkî bini on ıbin
yapacağız: «Eğer fiil, fail tarafından bir yabancıyla
anlaşma sonucu işlenmiş ise, hapis cezası bir yıldan
ve ağır para cezası da on bin liradan aşağı olamaz.»
ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Bu 16 ncı
maddenin 2 nci fıkrasının hemen başında, diğer mad
delerde de tartıştığımız bir «Maksat» var; «Sıkıyöne
tim bölgesinde maksadı mahsusa müstenit kamunun
telaş ve heyecanını doğuracak şekilde asılsız haber
yaymak.» yine burada bir maksat arayacak mıyız?
Acaba onu nasıl izah edebiliriz?
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BAŞKAN — Evet, Muzaffer Başkaynak, buyurun.
BAKÎM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ
KAYNAK — Efendim, kanunun zikrettiği şartları
uyandırmak, bir yerde, sıkıyönetim kararlarına aykırı
hareket etmek veya bir anarşi yaratmak kastına da
yalı, mutlaka kasıt aranacak Sayın Başkanım. Bu konu
yalnız sanığın beyanıyla bağlantılı değil; gerek savcı,
gerekse hâkim, maksadı mahsusa ile 'kamunun telaş
ve heyecanını yaratıp yaratmadığını birtakım deliller
le tespit etmek mecburiyetinde. Yoksa herkesi sıkıyö
netim mahkemesinde yargılatmak ve mahkûm etmek
le karşı karşıyayız. Asıl olan, sıkıyönetim komutanı
nın almış olduğu 'karar ve tedbirler için maksadı mahsusayla telaş ve heyecan yaratmaktır. Başka bir ko
nuda telaş ve heyecan yaratmak söz konusu değil
tabii ki. Arz ederim.
BAŞKAN — Şimdi, bu kaydı koymazsak, yarın
öbür gün işte, «Bir yerde bir patlama olmuş, 50 kişi
ölmüş, 60 kişi ölmüş» gibi haberler de çıkıyor,
ondan öbür tarafa intikal ederken 60, 100 oluyor, on
dan başkasına intikal ederken 200, 300 oluyor, bir kas
tı mahsusa yok; duymuş birisinden, öbürüsüne nakle
diyor; bunlar da girer bunun içine bu takdirde. Ama
bir kişi var ki, hakikaten halkı telaşa vermek, etrafı
bulandırmak için yapıyor, kastı mahsusla yapıyor; işte
bizim kastımız o. Esas kasıt burada aranmak lazım.
Bendim anladığım öyle.
ORGENERAL HAYDAR SALTİK (Milli Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Ben de onu kaste
diyorum zaten, onun kastını tespit etmek gerekir.
BAŞKAN — Onun kastını mahkeme çıka
racak tabii; Durup dururken bunu niye vermiş, kim
den duymuş, o şahsın davranışlarından, mahkeme
bunu meydana çıkaracaktır.
HÂKÎM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ
KAYNAK — Sayın Başkanım, sıkıyönetim mahke
meleri bu konuyu yargılıyorlar, genellikle mahke
melerimiz bu kastı mahsusadan şikâyetçi değiller,
cezaların azlığından şikâyetçidirler.
BAŞKAN — Şimdi ıbu maddenin 2 nci fıkrasını
şöyle düzelttik :
«Sıkıyönetim bölgesinde maksadı mahsusa müs
tenit kamunun telaş ve heyecanını doğuracak şekil
de asılsız, mübalağalı haber havadis ve haber ya
yan veya nakledenler 6 aydan 2 yıla kadar hapis ve
5 000 liradan az olmamak üzere ağır para cezasıyla
cezalandırılırlar. Eğer fiil, fail tarafından bir yabancı
ile anlaşma sonucu işlenmiş ise, hapis cezası 1 yıldan
ve ağır para cezası 10 000 liradan aşağı olamaz. Bu
suçlar basın ve yayın organları tarafından işlenirse, fa-
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il ve mesulleri hakkında verilecek cezalar iki misli
arttırılır.
Sıkıyönetim bölgesinden çıkarılanlardan sıkıyöne
tim bölgesine veya yerleşmesi yasaklanan mahalle izin
siz girenler, iki aydan dört aya kadar, tekerrüründe
dört aydan bir yıla kadar hapis cezasıyla cezalandı
rılırlar.»
Maddeyi bu değişik şekliyle reylerinize sunuyo
rum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Madde 10. — 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanununun
17 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir :
Madde 17. — Sıkıyönetim ilanından sonra işlenen
suçlarda sıkıyönetim mahkemelerince verilen muvak
kat hürriyeti bağlayıcı cezalar ile para cezalan artırı
lır. Bu artırma, o suç için muayyen olan cezanın üçte
birinden az olmamak üzere iki katına kadardır. Ancak,
sıkıyönetim görevlileri aleyhine işlenen suçlarda mu
ayyen olan ceza iki kat artırılır. Şu kadar ki, verilecek
cezalar o fiil için muayyen olan cezanın azami had
dini aşamaz.
Sıkıyönetim mahkemelerince verilen cezalar, para
cezasına veya tedbirlerden birine çevrilemez ve erte
lenemez,
BAŞjKAN — (Bu madde üzerinde söz almak iste
yen?..
Buyurun Sayın Saltık.
ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Güven,
lik Konseyi Geneli Sekreteri) —Bu madde yeniden ka
leme alınmış ve genişletilmiş. Yalnız, buradaki «Mu
vakkat hürriyeti bağlayıcı» tabirini anlayamadım. Es
ki metinde, «hürriyeti bağlayıcı» kaydı vardı; «daimi
hürriyeti bağlayıcı», «muvakkat hürriyeti bağlayıcı»
diye ayırmak mümkün mü acaba?
HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ
KAYNAK — Müebbet hürriyeti bağlayıcı cezayı ar
tırma olanağı yoktur. Bunun içindir ki muvakkat
hürriyeti bağlayıcı tabirini kullanıyoruz. Muvakkat
hürriyeti bağlayıcı cezaların sınırları kendi maddei
mahsuslarında vardır, <bu nedenle aldık. Uygulama
İmkânı olmadığı için, hürriyeti bağlayıcı ceza deyimi
ni genelde kullanmayıp muvakkat hürriyeti bağlayıcı
cezalar deyimini kullanmayı tercih ettik.
BAŞKAN — Bu konuda başka söz almak iste
yen? . Yok.
Maddeyi reyinize sunuyorum : Kabul edenler...
Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Madde 11. — 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanununun
18 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir :
Madde 18. — 1. Sıkıyönetim bölgesi dışında iş
i lenen suçlarla ilgili davalara ilişkin sıkıyönetim askeri
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mahkemelerinin yetki sınırları sıkıyönetim ilanım mü
teakip Milli Savunma Bakanlığınca genel hükümlere
göre saptanır ve ilan olunur.
2. Samğın soruşturma sırasında tutuklanıp tutuk
lanmayacağı hakkındaki karan sıkıyönetim askeri mah
kemesinde askeri hâkim sınıfından olan üyelerden bi
risi verir. Bu karara karşı itirazı incelemeye, 353 sa
yılı Askeri Mahkemeler Kuruluşu ve Yargılama Usulü
Kanununun 74 ve bu Kanunun 19 ncu maddesinde
belirtilen askeri mahkemelerin askeri hâkim sınıfından
olan üyelerinden birisi yetkilidir,
3. Sıkıyönetim mahkemelerinin görevine giren
suçları ihbar edenlerin hüviyetleri, rızaları olmadıkça
veya ihbarın mahiyeti, haklarında suç teşkil etmedikçe
açıklanmaz,
4. 'Mahalli Cumhuriyet Savcisı veya askeri
savcı, ihbar veya herhangi bir suretle bu kanun kap
samına giren bir suçun işlendiği zehabını verecek bir
hale muttali olur olmaz keyfiyeti derhal ilgili Sıkıyö
netim Komutanlığına bildirir. Sıkıyönetim Komutanı
gerekli gördüğü takdirde, hazırlık soruşturmasını su
çun işlendiği yerdeki askeri savcılar veya Cumhuriyet
savcılarına yaptırır,
5. 'Suç Sıkıyönetim Askeri Mahkemesinin bulun
duğu ilçe sınırları dışında işlenmiş ise, Sıkıyönetim
Askeri Savcısı suçun işlendiği yerdeki Cumhuriyet Sav
cısı veya Askeri Savcıdan hazırlık soruşturması yapıl
masını isteyebilir. Bu takdirde hazırlık soruşturması
öncelikle ve ivedilikle yapılır.
5. Ek : 4 numaralı bend ile bu bend hüküm
leri uyarınca soruşturma yapmakla görevlendirilen as
keri savcılar ve Cumhuriyet savcıları soruşturma esna
sında gerekli gördükleri kararlar için, bulundukları yer
askeri veya adliye mahkemelerinden talepte bulunur
lar.
'6. Askeri savcılar 353 sayılı Askeri Mahkemeler
Kuruluşu ve Yargılama Usulü Kanununun 98 nci mad
desine göre yaptıkları istemler 24 saat içinde yerine
getirilir,
7. Sıkıyönetim Askeri mahkemelerinin görevine
giren suçların soruşturma ve kovuşturması sırasında
H696 sayılı Kanunla Ceza Muhakemeleri Usulü Ka
nununa eklenen ek 4 noü madde hükmü uygulanır.
8. Sıkıyönetim Askeri Mahkemesi güvenlik ve da
vanın süratle sonuçlandırılması amacı ile duruşmanın
başka bir yerde de icrasına karar verebilir.
9. 353 sayılı Askeri Mahkemeler Kuruluşu ve
Yargılama Usulü Kanununun 126 ncı maddesindeki
koşullar bulunmasa dahi tanık ve bilirkişiler naip
hâkim veya istinabe suretiyle dinlenebilir.
j
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10. Sıkıyönetim Askeri mahkemeleri ve istinabe
olunan mahkemede veya naip hâkimin yapacağı işler
de, mahkeme, istinabe olunan mahkeme veya naip
hâkimin uygun göreceği steno veya teknik araçlarla
tespitler yapılabilir. Bu tespitlere dayanılarak sonra
dan düzenlenecek tutanakların safahata uygun olduğu
mahkeme heyeti ve naip hâkim ve tutanağı düzenle
yen kâtip tarafından imzalanmak suretiyle onanır. Ste
no tutanakları veya teknik araçlarla tespit edilen be
yanların bulunduğu malzemeler muhafaza edilir.
11. İddianamede kanuni unsurları ile belirtilen su
ça ilişkin kanun hükmünden daha hafif cezayı gerek
tiren kanun hükmünün uygulanması gereken hallerde,
duruşma ek savunma nedeni ile tehir ve talik edile
mez.
12. Sıkıyönetim Askeri mahkemelerinin görevleri
ne giren suçlarda bir gaibin aleyhinde soruşturmaya
konu teşkil eden suçun kanunda gösterilen yukarı had
di üç seneyi geçmiyorsa yokluğunda duruşma açıla
bilir,
13. 12.9.1980 tarihinden itibaren Silahlı Kuvvetler
mensupları ile güvenlik ve asayişe ilişkin zabıta kuv
vetleri mensupları aleyhine işlenen suçlar hakkındaki
soruşturma ve kovuşturmalar, 3005 sayılı Meşhut Suç
ların Muhakeme Usulü Hakkındaki Kanunun 1 nci
maddesindeki yer ve 4 ncü maddesindeki zaman ka
yıtlarına bakılmaksızın sözü edlen kanun hükümle
rine göre yapılır.
14. Sıkıyönetim Askeri mahkemelerince verilen
2 yıla kadar hürriyeti bağlayıcı ceza hükümleri temyiz
olunamaz,
Ancak sıkıyönetim komutanı tarafından temyiz edi
lebileceği gibi komutanın, adliye veya diğer askeri
mahkemelere gönderilmesini lüzumlu gördüğü dava
larda askeri mahkemenin nezdinde kurulduğu komu
tan veya kurum amiri veya il savcıları tarafından tem
yiz edilebilir. Bu takdirde sanık ve varsa müdafii ve
müdahil ile görevli savcı veya askeri savcıya da bir
hafta içinde temyiz sebeplerini bildirmesi için müsaade
olunur,
Bu kanunda gösterilen hükümlerden başka Sıkıyö
netim Komutanlığı nezdinde kurulan Askeri Mahke
melerde 353 sayılı Askeri Mahkemeler Kuruluş ve Yar
gılama Usulü Kanunu ile ayrıca bu Kanundaki savaş
hali hükümleri de uygulanır. Sıkıyönetim savaş hali se
bebi ile ilan edilmemiş ise Askeri Mahkemeler Kuru
luşu ve Yargılama Usulü Kanununun savaş halinde
Kanun yollarına başvurmaya ve yerine getirmeye iliş
kin hükümleri uygulanmaz,
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BAŞKAN — Bu madde hakkında söz isteyen?.,
Buyurun.
ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Gü
venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Müsaade buyuruhırsa, benim bazı tereddütlerim var. Özellikle bu maddenin 2 nci fıkrasında bir tereddüdüm var.
Evvela maddenin yapılışı bakımından, bir hususa
işaret edeceğim. Bir genel teknik var. Bir kanunun
maddelerinde, maddeden sonraki bentleri hep a, b, c,
d, falan diye harflerle ayırmışız. Burada 18 nci mad
de, 1, 2, 3, 4, 5... 20'ye kadar gidiyor, basit bir şey;
ama harf kullanılmamış. Tabii kanunlaştıktan sonra
bir daha düzeltme imkânı olamaz. Acaba ayrı bir
neden var mı?
HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞKAYNAİK — Harf kullanmanın hiçbir sakıncası yok.
Ancak biz diğer maddelerde de, Sayın Komutanımın
ifade 'buyurdukları gibi a, b, c, d, e, f, tarzında yap
mıştık. Genellikle onlar sıkıyönetim komutanlarının
yetkilerini, tedbirleri ve suçları içeriyordu. Halbuki
şimdi ıbir usul hükmü getirdiğimiz için, konu biraz
daha açıklık kazansın, uygulayıcılara daha kolaylık
getirsin diye düşündük. Bir başka deyimle, ana ilke
leri birinci bölümde, bunlar da usul hükümleri oldu
ğu için ikinci bölümde mütalâa ettiğimiz için, harf
yerine rakam tarzında düzenlemeyi tercih ettik. Ama
hiçbir sakıncası yok, teknik bakımdan,
BAŞKAN — Kanunlarda a, b, c, d diye harf
kullanılmasını pek görmemişimdir; var mıdır?
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Şimdi zorluk şurada: Bir mahkemeden tutuklama
I kararı alındığı zaman bir diğer mahkemeye müraca
at edildiğinde, karar alınmadan evvel sanığın tahliye
I edilmesi mümkün oluyor. Onun için, daha evvelki
I maddede de geçti, «bir karar alınıncaya kadar» den
di. Şimdi burada, bu usule göre mesela, 1 Numa
ralı Sıkıyönetim Mahkemesi karar verse, öbür mah
kemeye itiraz edilse, orada karar alınıncaya kadar
I tutuklu kalacak mıdır acaba?
BAŞKAN — Evet, ne deniyor efendim?
HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ
KA YNAK — Tutuklama kararı, itirazın ret veya ka
I bulüne kadar yürürlükte kalır. O nedenle kalacaktır.
I
BAŞKAN — Tatmin oldunuz mu efendim?
ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Gü
venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Adli Müşaviri
min bu konuda bir endişesi var, söz vermenizi öne
ririm Sayın Başkanım.
BAŞKAN —Evet
HÂKİM ALBAY CEMİL SEZGİN — Efendim,
bu tasarı Mecliste görüşülürken Ankara Sıkıyönetim
Komutanımızın bir endişesi vardı. Bir mahkemeye
gönderilen sanık eğer tutuklanmazsa ve 15 günlük sü
re de geçmiş olsa, gözetim altında tutma süresi olan
I 15 gün geçtiği için mecburen tahliye ediliyordu. Bu
bakımdan, 15 nci maddenin son fıkrasına bir kesin
karar hükmü konulması uygun görülmüştür ve o za
manki komisyon da bunu kabul etmiştir. Şimdiki en
dişe; o an 30 günü geçerse tahliye olacaktır. Göze
tim süresi hakkı yoktur.

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞKAYNAK — Vardır efendim.
ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Gü
BAŞKAN — O halde, bu maddenin de evvelkilere
venlik 'Konseyi Genel Sekreteri) — Bana göre 30
uyması bakımından harflendirilmesi gerekir. Evvela bu
gün yeterli bir süredir zaten karar alınması için; iki
konuyu reylerinize sunayım, l'den 14'e kadar olan I mahkemeye de gidilebilir rahatlıkla. O bakımdan, ben
kısmı (a) dan başlamak üzere harflendinmeyi reyle
bu konudaki endişemi bertaraf ettim. Sayın Başka
rinize sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Ka- I nım.
bul edilmiştir.
I
Ancak, bendenizin bazı fıkralarda tereddütlerim
Buyurun Sayın Saltık,
var yine, müsaade ederseniz devam edeyim.
BAŞKAN — Hepsini birden lütfen.
ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Mili Gü
ORGENERAL
HAYDAR SALTIK (Milli Gü
venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Efendim, 2 nci
venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Arz ediyorum
fıkrada; «Sanığın soruşturma sırasında tutuklanıp
efendim fıkra fıkra.
tutuklanmayacağı hakkındaki kararı, sıkıyönetim as
5 nci fıkrada; «Suç sıkıyönetim askeri mahkeme
keri mahkemesinde askeri hâkim sınıfından olan üye
sinin
bulunduğu ilçe sınırları dışında işlenmiş ise...»
lerden birisi verir. Bu karara karşı itirazı incelemeye,
denilmektedir.
353 sayılı Askeri Mahkemeler Kuruluşu ve Yargıla
ma Usulü Kanununun 74 ve bu Kanunun 19 ncu
Sıkıyönetim askeri mahkemeleri illere göre ilan
maddesinde belirtilen askeri mahkemelerin askeri I edilir. İlçenin ne kasdefctiğini anlamadım burada, İl
hâkim sınıfından olan üyelerinden birisi yetkilidir.»
denmek isteniyorsa bir şey demem.
denilmektedir.
j
BAŞKAN — Ne deniyor efendim?
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ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Gü
HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ- I
venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Ben gördüm Sa
KAYNAK — iBiz Ankara, İstanbul gibi büyük vila
yın Başkanım, vazgeçtim; arama kararları vesaireyle il
yetleri düşünmüştük. Örneğin, îstanlbul Sılkıyönetim
gili efendim.
Komutanlığı Kadıköy İlçesinde diye- îl İdaresi Ka
10 ncu maddede ibir tereddüdüm var, müsaade
nununa göre Kadıköy İlçesinde bulunduğu için ilçe
I ederseniz ona değineceğim.
deyimini 'kullandık.
«Niyabet vazifesi verildiği zaman naip hâkimin
Suç sıkıyönetim askeri mahkemesinin bulunduğu
uygun göreceği steno ve teknik araçlarla tespitler...>
ilçe sınırları dışında işlenmiş ise, sılkıyönetim askeri
deniliyor.
savcısı suçun işlendiği yerdeki Cumhuriyet savcısı
Yine yanılmıyorsam, Askeri Yargıtayın, ses bandı
•veya askeri savcıdan hazırlık soruşturmasının yapıl
ve benzeri nesnelerin sübut delili olmayacağına dair
masını isteyebilir. Bu takdirde hazırlık soruşturması
bir içtihat kararı vardır. İçtihat kararına rağmen bunu
öncelikle ve ivedilikle yapılır.
kanunlaştıracak mıyız?
BAŞKAN — Evet, bunun hakkındaki görüşünüz?
Kadıköy'de kurulan Sıkıyönetim Mahkemesi Sav
cısı, bizatihi işinin yoğunluğu nedeniyle daha uzak
HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞsemtlere gidemez ise; Ankara'yı düşündüğümüz za
KAYNAK — Ben arz edecektim. Tensip buyurursa
man da ıbu uygulanabilir, İzmir'de de uygulanır, özel
nız Yargıtay Üyesi arkadaşım bu konuda bilgi ver
likle İstanbul'da uygulanır tabii, Eyüp'te, Kartal'da
sin; özellikle kendileri karar verdikleri için*
veya 'bir başka ilçede hazırlık soruşturması yapıl
BAŞKAN — Buyurun efendim, Yargıtay Temsil
masını, o bölgelerden kendine niyalbeten istemesi için
cisi.
bir kolaylık olur diye düşünmüştük.
HÂKİM ALBAY İSMET ONUR — Sayın Baş
Arz ederim.
kanım, bu dinleme cihazlarının delil olmayacağı
BAŞKAN — İlçe demenin ibir mahzuru var mı?
Anayasa Mahkemesinin ibir kararında vardır. Onun
Daha garantili oluyor gibi geliyor bana, İl dersek
özelliği başka. Gizlice yapılan dinlemelerde, başka
büyür de; ilçe dersek, zaten o ilin içindedir ilçe; bir
delillerle tespit edilemezse, tek başına mahkemelerce
mahzur teşkil etmez bence.
delil olarak kabul edilmesi Anayasaya aykırıdır an
lamında. Burada ise, görevli, yetkili organlar, - asHÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞKAYNAK — Ayrıca, ibir vilayetin çok uzak ilçeleri I keri savcı, hâkim - stenoyla yaptığım - ki mahke
menin bir ara kararıyla teyp ve diğer cihazlarla tes
de var - örneğin Ankara'nın Haymana'sı var, Kızılpit edilir - bunu yaptığını açık olarak belirtecek ve
calhamam'ı var. - Onları da içeriyor. İl dediğimiz
yaptığı teyp bandını da bilahara, muhafaza ettikten
zaman bu imkândan yoksun olur savcı.
sonra
da zapta geçecek. Gerek Anayasa Mahkeme
ıBAŞKAN — Ben bunda büyük bir mahzur gör
sinin,
gerek
Askeri Yargıtayın üzerinde durduğu, giz
medim. Çünkü ilçelerde de var mahkemeler.
lice
yapılan
dinlemelerdir,,, Resini görevli olarak,
Başka efendim?
sanık karşısında aleni olarak bunu yapacak, gizli
ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Gü
lik kararı almadıkça aleni yapacak. Bunda bir Ana
venlik Konseyi Genel Sekreteri) — 6 ncı fıkrada,
yasaya aykırılık görmüyorum. Arz ettiğim şekilde,
«Askeri savcıların, Usul Kanununun 98 nci maddesi
Öbüründen farklı.;
gereğince yaptığı istemler 24 saat içinde yerine ge
BAŞKAN — Doğrudur. Bizim de yaptığımız bu
tirilir.» deniyor. Filhakika askeri savcıların cevap
rada odur. İşte teybe kaydettiriyoruz, sonra bunlar
almakta çok zıorluık çektiğini biliyoruz; ama bu,
zapta geçiliyor. Bu o değil. MİT'in veya emniyet
«24 saat içerisinde yerine getirilir» deyimi de bir nok
mensuplarının gizlice başka yerde aldığı bantlardır
tada biraz zor bir konu olsa gerektir.
onun kastı. Bu o değildir*
BAŞKAN — Bunun hakkında ne deniyor?
Başka efendim?
HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Gü
KAYNAK — Müsaade buyurursanız Sayın Başka
venlik Konseyi Genel Sekreteri) — 14 ncü madde
de, «Sıkıyönetim Askerî Mahkemelerince verilen 2
nım, 353 sayılı Askeri Mahkemeler Kuruluş ve Yar
yıla kadar hürriyeti bağlayıcı ceza hükümleri temgılama Usulü Kanununun 98 nci maddesini okur isek
I yiz olunamaz.» denilmektedir^
konu aydınlığa kavuşmuş oluTj
40 —
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Temyiz olunamayan ceza hükümlerine ait, asliye
ceza mahkemelerinde vesairede, bir genellik vardır.
Bu getirdiğimiz, yepyeni bir unsur oluyor.
BAŞKAN — Bu, ilk hazırlanışında 5 seneye ka
dardı; sonradan niye 2 seneye kadar indirildi acaba?
HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ
KAYNAK — Sayın Başkanım, bidayette kısa ha
pis cezaları, yani 6 aya kadar diye düşünülmüştü;
sonra bunun yukarı haddi 2 yıla çıkarıldı. Özellikle
konu çok suiistimal edilebilir. Yeterli delil bulun
maması nedeniyle 2 seneden fazla hürriyeti bağlayıcı
ceza verdiğimiz takdirde, temyiz yolunu da kapalı tut
tuğumuz zaman, sanıklar mağdur olabilirler. Bir, 2
seneden fazla hapis cezası alan kişiler temyiz etsin
ler; bir de yüksek yargı organının, mahkeme karar
ları denetimden geçsin tarzında düşündük. 5 sene
olduğu zaman, mahkemeler bunu suiistimal edebile
cekleri gibi, 5 seneye kadar hürriyeti bağlayıcı cezalar
temyiz edilemeyecek binaenaleyh, yeterli delil de
yoktur diye özellikle beraate karar verebilirler diye
sınırı 2 yılda tuttuk.
Arz ederim.
BAŞKAN — Ancak, o takdirde komutana biz
temyiz etme hakkı tanıdık. Onun için o tereddüt
varit değil bence. Biz, sıkıyönetimi mahkemelerinin
verdiği karârların süratle yerine getirilmesi için bunu
koymuştuk.; O yönüyle, 5 seneden fazla cezalar gel
sin Yargıtaya ve Yargıtayın görevi azalsın, büyük da
valar, büyük suçlar gelsin; diğerleri hemen in
faz edilsin diye koymuştuk,
HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞKAYNAK — Sayın Başkanım, tabii takdir Yüksek
Kurulunuzun. Bendeniz endişemi ifade ettim. Eğer
2 seneyi az buluyor iseniz, Komisyon Başka
nı sıfatıyla 3 senede bu konuyu sınırlayalım
derim. Daha fazlası büyük siiistüımıaıHerö se
bep olacağı gibi, 5 seneye kadar hapis cezaları temyiz
olunmaz ise, mahkemeler genellikle «temyize gitmeye
cek, hata da yapmış olabilirim» endişesi içerisinde, ço
ğunlukla beraat kararı verebilirler. Her ne kadar ko
mutanın temyiz etme yetkisi var ise de, komutanın o
yetkisini kullanıp kullanmayacağında da, bu işlerin yo
ğunluğu sebebiyle, bir yargıya varamıyorum bu ko
nuda.
BAŞKAN — Askeri Yargıtay Temsilcisi acaba ne
der buna?
HAKİM ALBAY İSMET ONUR — Sayın Baş
kanım, Sayın General Başkayna'k'ın endişelerine katılı
yorum!. Ceza miktarı artırtıp veya kanun yoları kapan
dıkça, mahkemelerin - şuuraltı da olsa - beraate yönele— 41
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bilecekleri öteden beri doktrinde de savunulur, uygu
lamada da tartışılır. Bu itibarla, 3 yılın, takdir buyu
rursanız çözüm yolu olacağı kanısındayım.
Arz ederim.
BAŞKAN — Teşekkür ederim.
Evet, Saltık....
ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Güven
lik Konseyi Genc'i Sekreteri) — Ben de aynı endişe
lere iştirak ederim. Teşekkül edecek mahkeme heye
tinde, eğer cezanın bir ayrı makam tarafından tekrar
gözden geçirilmesi mümkün olmazsa, bu takdirde hâ
kimler heyeti bu cezayı uygulayamaz hale gelebilir
ler. Onun için, zaten bir çok yerlerde iki katına da
çıkardık cezayı. Mesela, sıkıyönetim bölgesine ikinci
defa girmiş olan bir kimsenin, evvelce bir yıl almış ol
duğu cezayı çift katına çıkaracağız. İki yıl acaba, ha
kikaten temyiz de edilmeyeceğine göre, değer mi, değ
mez mi endişesi doğar, bunlardan bazı sonuç almama
ihtimalimiz ölür. O bakımdan 3 yıl azami sınır olmalı,
2 yıl normal gibi gelir bana.
ORGENERAL TAHSİN ŞAHİNKAYA — Efen
dim, sıkıyönetim her zaman ilan edilen bir tedbir ol
madığına göre, biz tabii normal mahkeme usullerinde
belki 1 yıl, 6 ay, 2 yıl diyebiliriz; ama sıkıyönetim dev
resinde bir kişi bir suç işlemiş ise, ki bu suç herhalde
öyle adi suçlar falan olmasa gerek; o halde, 1 yıl, 2 yıl
gibi verilen cezanın temyiz ile alakası olmaması ve
bunun, daha evvelce de konuştuğumuz gibi, 3 yılın üze
rinde 5 yıl olması taraftarıyım ben şahsen. Çünkü, bu
normal bir idare şekli değil ki; örfi idare ilan edil
miş. Kişi, örfi idarenin istemiş olduklarına veyahut
emretmiş olduklarına karşı, belki de ısraren bu işi
yapma yoluna gitmiştir. O halde askeri mahkemenin
vermiş olduğu cezanın böyle çok az olmaması la
zım. örfi idare askeri mahkemesi böyle bir ceza ver
diği zaman, bunun artık temyiz olmaması lazım, ki o
haddin böyle 1 veya 2 yıl gibi olmaması lazım. Yani
ben uzlaşma olarak 3 yıl değil de, belki daha yukarı
da olur kanaatindeyim, Heyeti Umumiyeye müracaat
ötmek suretiyle bunun daha yüksek olması taraftarı
yım efendim. Yani, 3 olabilir, başka.
BAŞKAN — Efendim, gerçi mahkemenin verdiği
karar temyizden gelinceye kadar sanık salıverilmez,
bekler, eğer almışsa hapsi. Onun salıverilmesi
dliye bir mevzu yok. Ancak, işin çabuklaştırıinnası var. Temyizden gelinceye kadar da
sivil cezaevlerine nakledemiyoruz. Bizim1 askeri ce
zaevleri lebaleb doluyor. O bakımdan, askeri cezaev
lerini veyahut da sıkıyönetim askeri cezaevlerini rahat-
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HAKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞlafcmak bakımından, bunun 3 yıla, (hiç olmazsa 3 yıla) I
çıkarılmasını ben uygun görüyorum. Hemen biter bit I KAYNAK — Sayın Başkanım, Sıkıyönetim komu
tanlıklarına gelen dava dosyalan, bidayette komu
mez devredebilmek' ki rahatlasın askeri cezaevleri. Bu
tanlığa, adli müşavirliğe, komutanın tasvibinden son
bakımdan, ben evvela 2 yılı, sonra 3 yılı reylerinize
ra
askeri savcılığa veya sivil savcılığa gider. Sıkıyö
sunacağım.
netimi kaldırdığımız zaman, hakkında henüz iddiana
2 yılı kabul edenler?.,. Yok.
me tanzim edilmemiş bulunan dava dosyaları, ister
3 yılı kabul edenler?... Kabul edıimıişfci'r. O halde
komutanın
elinde olsun, ister savcılıkta bulunsun, su
3 yıl olarak değişbirileoefctıir.
çun
mahiyetine
ve suçun işlendiği yere göre, umumi
Şimdi, ibu 11 nci maddeyi tümüyle, şkrıdıi yapusule
göre,
ilgili
adli mercilere, bir başka deyimle, ya
tığıımız değişiklikle neylerimize sunuyorum : Kabul
Cumhuriyet
savcılarına
veya askeri savcılıklara, direkt
edenler... Etmeyenler... Kaıbul ed'iJımiştir.
askeri savcılıklara değil, sıkıyönetim bölgesi dışında
12 nci maddeyi okutuyorum :
I bulunan komutanın nezdindeki askeri savcılıklara gi
'Madde 12. <— 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanununun
decek. Sadece açılmış bulunan kamu davalarına, sı
değişik 23 ncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştiril
kıyönetim kalksa dahi, sıkıyönetim mahkemeleri aymiştir.
I nen bakmaya devam edeceklerdir ve bu yasanın hü
Madde 23. — Sıkıyönetimin kaldırılması durumun
kümlerini uygulayacaklar, o sanıklar için. Eskiden de
da, Sıkıyönetim Askeri Mahkemelerinde görülmekte
aynı metnimiz vardı, hiçbir sıkıntı çekmedik, uygula
bulunan davalar sonuçlandırılıncaya kadar bu mahke
ma bu tarzda cereyan etmiştir. Ancak, bizim bu eski
melerin görev ve yetkileri devam eder. Bu mahkeme
metnimiz 1973 yılında çıkmıştır. Bir mahkememiz bu
lerin hangi komutanlık nezdinde göreve devam ede I konuyu, Anayasaya aykırıdır diye Anayasa Mahke
ceği 353 saydı Askeri Mahkemeler Kuruluşu ve Yar
mesine götürdü. Anayasa Mahkemesi de bu mevzuun
gılama Usulü Kanunundaki yönteme göre tespit edi
Anayasaya uygun olduğunu, - Anayasanın geçici 21
lir. Adıgeçen mahkemeler 1402 sayılı Sıkıyönetim Ka
nci maddesi var - ona uygun düştüğünü beyan etti.
nunu hükümlerini uygular.
O itibarla Anayasaya dayalı olarak bir hüküm getir
Bu mahkemeler ile mahkemelerde görevli askeri
miş bulunuyoruz.
hâkim, savcı ve subay üyelerin sayıları ihtiyaca göre
Arz ediyorum.
azaltılabilir
BAŞKAN — Teşekkür ederim.
Kamu davası açılmamış dosyalar ile duruşmanın I
12 nci madde üzerinde başkaca söz ataak 'isteyen
tatiline karar verilmiş davalar, durumlarına, mahiyet
var mi? Yok. Maddeyi reylerinize sunuyorum: Ka
lerine ve kanun hükümlerine göre, görevli ve yetkili
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
mercilere gönderilir.
I
13 ncü maddeyi okutuyorum :
BAŞKAN — Bu madde üzerinde söz almak iste
Madde 13. — 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanununun
yenler?..
26 nci maddesinin (a) ve değişik (c) fıkraları ile bu
Buyurun Saltık.
maddeye ilişik cetvel aşağıdaki şekilde değiştirilmiş,
(b) bendinin sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir :
ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Benim bu maddede
Madde 26. — a) Sıkıyönetim Komutanı hizmetin
yegâne ıtereddüdömı son fıkradır: «Kamu davası açıî- I gerektirdiği hal ve zamanlara münhasır olmak üzere,
maımıış dosyalar Jile duruşımıanın tatiline karar verilmiş
emrine verilen Silahlı Kuvvetler (Jandarma dahil) ve
davalar, durumlarına, mahiyetlerine ve kanun hüküm I emniyet mensupları ile sair sivil personelin er tabela-1
lerine göre, görevli ve yetkili mercilere gönderilıir» I sına dahil edilmek suretiyle kazandan iaşe edilmeledenmektedir.
I rini emredebilir,
öbür tarafta sıkıyönetim komutanına sıkıyönetim
Madde 26. — b) Bunlar hakkında, anılan Ka
süresince yetki verdik. Sıkıyönetimin bitişinde de bu
nunun 15 ve 41 nci madde hükümleri uygulanmaz.
nun hangi makam tarafından yapılacağına dair bir
c) I. Sıkıyönetim kadrolarına atanan,
şey var. Dava açılmamışsa eğer, dosya savcılıkta mı
II. Sıkıyönetim Askeri Hizmetler Koordinasyon
dır, komutanlıkta mudur; tasrih ötmeye ihtiyaç var.
Başkanlığında fiilen görevlendirilen,
Kesin olarak, «Sıkıyönetim komutanınca» dersek ra
III. Bu kanun uyarınca Sıkıyönetim Komutanlı
hat bir çözüm olur zannediyorum.
ğı emrine verilen veya emrine giren görevlilerden,
'BAŞKAN — Evet Başkaynak, buyurunuz.
I Komutanlığın yazılı olarak vereceği emirle görev sü42 —
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releri ve görev yerleri belirtilen ve bilfiil sıkıyönetim
hizmetinde çalıştırılan personele :
Ekli cetveldeki göstergelerin, her yıl Bütçe Kanu
nu ile tespit edilen maaş katsayısı ile çarpılmasından
bulunacak yevmiye miktarları üzerinden «Sıkıyöne
tim Hizmet Zammı» ödenebilir.
Sıkıyönetim döneminde Sıkıyönetim Hizmet Zam
mının ödenmesinin gerekli olup olmadığına Bakanlar
Kurulunca karar verilir
Ödeme fiilen çalışılan günler için yapılır ve tutar
lar damga resmi dışında bir vergiye tabi değildir.
Sıkıyönetim hizmetlerinin yürütülmesine ilişkin gi
derler için Başbakanlık .Bütçesine yeterli ödenek ko
nur.
BAŞKAN — Bu madde üzerinde söz almak iste
yenler veyahut da 'bu maddenin açıklanmasını isteyenler?..
Buyurunuz Başkaynak.
HÂKÎM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ
KAYNAK — Sayın Başkanımı, bu ırmadde halen yürür
lükte bulunan 1402 sayılı Kanunun 26 ncı maddesinde
mevcuttur; fakat yapılan uygulamalarda sıkıyönetim
komutanlıkları, özellikle, maddenin biraz değiştirilme
si yönünde bazı teklifler getirmişlerdir. Bu teklifler,
verilen sıkıyönetim zamlarının az olduğu, ayrıca sıkı
yönetim komutanlıkları emrine giren personel, kıtasıyla sıkıyönetim komutanı emrine girdiği için, 6245 sa
yılı IKanun gereğince yevmiye alamadıklarını;

I
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Ayrıca da, ileriki tarihte 7043 sayılı Kanunu bu
istikamette tekrar kaleme alacağız ve1 Genelkur
may Başkanlığı nezdinde halen var olan Sıkıyönetim
Koordinasyon Hizmetleri yoğun bir faaliyet içinde
bulundukları için, onları da madde metnine aldığımız
gibi, bu yasanın 2 nci maddesindeki kıtaların emre
girmesi, 6, 7 ve 8 nci maddelerde karargâh teşkili,
mahkeme teşkili gibi konuları da içerecek biçimde, her
hangi bir şüpheyi ortadan kaldırmak nedenine dayalı
olarak, ayrı ayrı zikrettik.
Arz ederim.
BAŞKAN — Teşekkür ederim.
,
Yalnız ben bir şey öğrenmek istiyorum : Niye «iaşe
edilmelerini emredebilir» dedik? «İaşe edilir» deme
dik de «emredebilir» dedik?

j
HAKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ
KAYNAK — Komutanın takdirine bırakmayı dü
şündük. Sıkıyönetim komutanı bazı yerlerde uygun
bulmayabilir. Örneğin; bir sıkıyönetim bölgesi şeh
rin dışında olabilir; iaşe imkânı da bulunmayabilir.
Komutanları bu konuda biraz muhtar bırakalım ve
ya kendi inisiyatiflerini kendileri kullansın, kanuna
bağlı kalmasınlar diye düşünmüştük.
Arz ederim efendim.
I

BAŞKAN — Ama muhtelif bölgelerde uygulana
cak sıkıyönetim görevleri esnasında bir komutan baş
| ka karar verir, bir komutan başka karar verirse bu da
ayrıcalık doğurur. O yönüyle, eğer biz «iaşe edilir»
Yine, tek tek sıkıyönetim komutanlığına geçici gö
dersek,
o bölgede eğer iaşe edilmeyecekse veyahut o şa
revle atanan, ki eski görevleri, ilişkileri baki kaldığın- I
hıs
istemiyorsa,
zaten kendiliğinden çıkar o.
dan, giden personellin orada uzun kaldığı nedeniyle;
Yine 6245 sayılı Kanunun ilgili hükmü gereğince, I
HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ
ki buraya vurgulamış olduk; ilk 90 gün için tam yev
KAYNAK — Sayın Başkanım, biz, «Hizmetin gerektir
miye, müteakip 90 gün için yarım yevmiye 6 aydan
diği yerlerde» diye komutanları takdir hakkına sahip
sonra da para alamadıklarını, bu nedenle çok sıkıntı- I kılmayı istemiştik; ama yasaya emredici şekilde bir
da bulunduklarını söylemişlerdi..
ibare kullanmak mümkün. Hiçbir sakıncası yok.
Bir ihtiyaçtan doğduğu için, madde metnini yeni
ıBAŞKAN — Evet, Saltık, siz de söz almak iste
den kaleme aldık. Tabii burada bulunan rakamlar her
diniz,
sene bütçe kanunlarında gösterilen katsayılarla çar- I
ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Güven
pılınca ortaya tatminkâr bir miktarda para çıkıyor. Her
sene de bu devamlı olarak değişeceği için, maddenin I lik Konseyi Genel Sekreteri) —Sayın Başkanımı,
«Hizmetin gerektirdiği ahvalde» dediğimiz için, ko
bu şekilde düzenlenmesi, bugünkü isteklere uygun dü
mutana bu elastikiyeti tanımakta fayda var, eğer
şecektir.
Ayrıca, malumunuz, 7043 sayılı Kanun, Silahlı I tensip ederseniz.
Yalnız benim (b) fıkrasında anlayamadığım bir
Kuvvetler mensuplarının olağanüstü hallerde, taJtbi- I
katta, manevrada, kazandan iaşe edilmelerini emredi- I kısım var, onu arz ediyorum : «Bunlar hakkında, anı
lan kanunun» deniflmıiştir. 1402 sayılı Kanun değil
yordu; fakat bilahara çıkan 2155 sayılı Yasa, 7043 sa
yılı Kanunu yürürlükten kaldırdığı için bunu Bütçe I bu anılan kanun. Şimdi (b) fıkrası bu oluyor.
Kanununa getirmiştik. Biz burada bir daimilik veriyo
HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞKAY
ruz.
1 NAK — Sayın Başkanım, çerçeve maddede <b) fık— 43
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rasının sonuna bu cümle eklenecek dedik, (b) fıkrası
nı arz ediyorum :
«'Sıkıyönetim komutanlığı emrine atanan veya sıkı
yönetim komutanlığında görev alan subay, askeri me
mur, assubay ve sivil personölin esJki görev yerleri
ile ilişkileri kesilmez, bunlara 6245 sayılı Kanunun
esaslarına göre yolluk ve yevmiyeleri verilir...» Şim
di, bu getirttiğimiz fıkra devam ediyor :
«Bunlar hakkında (yani yukarıdakiler hakkında)
anılan kanunun (6245 söylenmiş olduğu için) 14 ve
41 nci madde hükümleri uygulanmaz.»
BAŞKAN — Teşekkür ederim.
Başka söz almak isteyen var mı efendim?..
ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Müsaade
eder misiniz? Bu elastikiyetin ben biraz daha açıklan
masını istiyorum. Metnin gerektirdiği hizmet ne, ge
rektirmediği haller ne?
BAŞKAN — Efendim, ben şöyle anladım bunu :
öyle bir yer olur ki, artılk bu kazandan iaşe edilmesi
gerekmeyebilir. Çünkü sivilleri de koyuyoruz burada,
yalnız askeri personel değil; emniyet mensupları ile
sair sivil personelin er tabelasına dahil edilmek sure
tiyle kazandan iaşe edilmelerini emredersek, o zaman
mecbur olacaktır hepsine vermeye. Halbuki, verilme
yecek haller de olabilir. Hakikaten elastikiyet olma
sında fayda var zannediyorum.
ORGENERAL SEDAT CELASUN — Sayın Baş
kanım, biz bunu uyguladık, son aldığımız emir ge
reğince, biliyorsunuz, Jandarma Genel Komutanlığı
da tabeladan, er tabelasından; fakat bizim teşkilat içe
risinde siviller var, emniyet teşkilatında da siviller var.
Birisi er kazanından yiyecek, birisi tabldot yiyecek...
Yani emredilmesin'de büyük fayda görüyorum.
'BAŞKAN — Elastiki tutulmasında mı?
ORGENERAL SEDAT CELASUN — Elastiki
tutulmasında fayda (görüyorum.
ORGENERAL HAYDAR SALTIK {Milli Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Tipik bir örnek ver
meme müsaade edin. izmir bölgesinde sıkıyönetim ilan
edildi, şu anda yine o bölgedeki turistik bölgelerde,
turist gelişleriyle ilgili polisler var, sivil memurlar
var; tamamen yine bizim emniyete bağlı, turizmin gelişme'si için özel yetiştirillmiş ve bunları sıkıyönetimd©
de kullanmıyoruz. O bakırridan yukarıdaki elastikiyetin
faydaları var.
ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Sıkıyöne
timde kullanılanlar için,
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ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Mili Gü
venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Sayın Başkanım,
sıkıyönetim bölgesi içinde hepsi emrinizde. «Bunları
emrime almadım» demiyoruz zaten. Bütün güvenlik
'kuvvetleri emrinizde; ama Kuşadası'ndaki polis de
hizmet görüyor, devamlı olarak bombayı söken polis
de hizmet görüyor. O bakımdan elastikiyet verilme
sinde fayda var,
IBAŞKAN — Evet Başkaynak.
HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ
KAYNAK — Sayın Başkanım, bu madde bağımsız
olarak mütalaa edilirse bir ihtiyaca cevap vermiyor
tarzında mütalaa edilebilir. Bu madde, 1402 sayılı Ka
nunun 2 nci maddesiyle bağlantılı. Sıkıyönetim altına
alınan yerlerde, genel güvenlik ve asayişe ilişkin za
bıta kuvvetlerine ait görev ve yetkiler sıkıyönetim ko
mutanına geçer, zabfta kuvvetleri bütün teşkilatıyla sı
kıyönetim komutanı emrine girer. Halbuki, bu kuvvet
lerden iaşe etmememiz gereken bir yığın kişi, bir yı
ğın memur var. Komutanlara bu bakımdan sağlıklı ka
rar vermeyi yeğlemiştir.
ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Yollukta da aynı şey
var. Pasaport verenden bu yolluğu alıyorsunuz, gece
kondu mahallesinde her an ateş altında hizmet gören
polisten de; bunu ayırmaya gayret edeceğiz. Daha çok
ödemelerle ilgili.
(BAŞKAN — Efendim, başka söz almak isteyen
arkadaşımız olmadığına göre bu maddeyi şimdi rey
lerinize sunuyorum : 13 ncü maddeyi kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir,
Maldde 14. — 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanununa
aşağıdaki ek geçici madde eklenmiştir.
Ek Geçici Madde 1. — Milli Güvenlik Konseyinin
varlığına, kararlarına, üyelerinin şahıslarına karşı kavlen veya fiilen tecavüz edenler hakkında Türk Ceza
Kanununun Cumhurbaşkanına, Türkiye Büyük Millet
Meclisine, Hükümete, bakanlara ve Türkiye Cumhuriyeiti kanunlarına karşı suç işlenmesine ilişkin hüküm
leri uygulanır,
Soruşturma Sıkıyönetim Askeri Savcılığı tarafından
öncelikle yapılır. Zorunlu sebepler dışında en geç üç
gün içerisinde bitirilip iddianame tanzimi halinde du
ruşma yapılmak üzere Sıkıyönetim Mahkemesine sevkedilir.
Sanığın duruşmasına hemen başlanır.
Duruşma bir celsede bitirilir, kanuni zaruretler se
bebiyle duruşma ancak tehir edilebilir.
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Sanığın isteği üzerine, mahkeme savunma için en
çok üç günlük müddet verir.
Bütün makamlar Sıkıyönetim Savcısının yazılı ve
sözlü emri ile istenilen delilleri mahkemede hazır bu
lundurmaya mecburdurlar. Aksine hareket eden kişi
ler hakkında Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun
1696 sayılı Kanunla ek 4 ncü maddesi hükümleri uy
gulanır,
BAŞKAN — Madde üzerinde, buyurunuz Baş
kaynak.
HÂKÎM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞKAYNAK — Sayın Başkanım, Türk Ceza Kanu
nunda, Cumhurbaşkanına, bakana ve parlamenterlere
ait özel hükümller var. Mahkemeler bir tereddüdün içi
ne düşer diye düşündük. «Cumhurbaşkanı» diyemiyo
ruz, «bakan» diyemiyoruz, «parlamenter» diyemiyoruz
Zatı devletlerinize karşı. Bu tereddüdü gidermek iste
dik,
Atatürk'ün 2 sayılı bir Hıyanet-i Vataniye Kanunu
var, böyle bir koruyucu hüküm vazetmiş, aynı yasa
dan esinlenerek ve mahkemelerin de bir tereddüte düş
memesi gayesiyle, maddeyi bu tarzda tanzim ettik.
Arz ederim efendim.
©AŞKAN — Teşekkür ederim.
ORAMİRAL NEJAT TÜMER — Bir şey sorabi
lir miyim?
ıBAŞKAN — Buyurunuz.
ORAMÎRAL NEJAT TÜMER — Efendim, aca
ba bu, yalnız sıkıyönetim bölgesi ilan edilmiş yerler
için mi geçerli kabul edilir, yoksa Türkiye'nin her ye
rinde geçerli kabul edilebilir mi bu şekliyle yazılırsa?
BAŞKAN — Evet, Başkaynak.
«AKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ
KAYNAK — Sıkıyönetim mevcut olduğu sürece
bir endişemiz yok; sıkıyönetim kalktığı zaman, umu
mi hükümlere tabi ^olacaktır; tabii ki, savcılıklar bu
işle meşgul olacaklar; ama öyle zannediyorum ki,
sıkıyönetimin kalkmasıyla beraber, bir seçim sistemi
de gelebileceği için, bir Bakanlar Kurulu da teşkil edi
lebileceği için, zaten maddeye geçici hüküm uygulandı.
BAŞKAN — Evet efendim.
ORAMİRAL NEJAT TÜMER — Bu sıkıyönetim
bölgeleri bazı yerlerde kalkabilir ve bu sayılan şahıs
lar o bolgöde olabilir. Bu hüküm, Sıkıyönetimin kalk
masından sonra devam edeceği manasında değildir.
HÂKÎM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ
KAYNAK —Evet, buyurduğunuz endişe vardır. Şim
di ben de o endişeye katılıyorum, çok özür dilerim.
Sıkıyönetimi muayyen bölgelerde kaldırır da, o bölge
lerde böylesine bir suç işlenirse, bir tereddüt olabilir.
— 45
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Eğer tensip buyurursanız, o tarzda bir karar alı
nırsa, maddeyi bu tarzda düzeltebiliriz.
BAŞKAN — Evet.
ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Bu yaklaşımın amacı,
sıkıyönetimin ilanına ilişkin, Anayasanın 124 ncü mad
desiyle bağlı ve bağımlı kalmamalı. Eğer, Atatürk'ün
öngördüğü gibi, bir Hiyaneti Vataniye Kanunu hazır
lanması gerekiyorsa, bunun arkasına konmasında iki
büyük sakınca görürüm. Evvela, biraz evvel değindi
ğim gibi, Anayasanın 124 ncü maddesinde sayılan ko
şullar içerisinde sıkıyönetimin 5 faktöre, 5 ayrı unsu
ra dayanan ilkeleri var mı, yok mu, hâkim onu ara
mak zorunda kalacaktır.
Bu nedenle, bu madde onlarla ilişkin olmadığı ah
valde, tamam'iyle muallakta kalan bir madde olacak
tır. Haddizatında yönetimin mutlaka böyle bir kanu
na ihtiyacı vardır. Bu kanun en kısa zamanda da çı
karılmalıdır. Ancak, 1402 sayılı Kanunun arkasına ek
lenmesinde uygulayıcılar bakımından bazı zorluklar
olacağı bence kaçınılmaz bir 'hakikattir.
BAŞKAN — Bu hususlar yalnız sıkıyönetim mah
kemelerinde değil, herhangi bir mahkemede görüleb'ilmeli. Mesela 2 nci fıkrasında, «Soruşturma, sı
kıyönetim askeri 'savcılığı tarafından öncelikle ya
pılır» deniyor. Bu soruşturma, «bölgede sıkıyönetim
varsa, sıkıyönetim savcılığı tarafından; yoksa, Cum
huriyet savcıları tarafından yürütülür» denebilir.
O takdirde, hem sıkıyönetim bölgelerinde hem de
sıkıyönetim bölgeleri dışında uygulanacaksa bu mad
de - 'ki, öyle olmalı - o takdirde, bunun Sıkıyönetimi
Kanununun arkasına leklıenerelk değil, ayrı bir ka
nun olarak çıkmasında ben de fayda görüyorum.
Onun için, bunun - "çok çabuk çıkmak kaydıyla - bu
radan çıkarılmasını ve ayrı bir 'kanun teklifi haline
gelmesini ben de uygun görürüm.
Buyurun Sayın Başkaynak.
HÂKÎM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ
KAYNAK — Sayın Başkanım, tabii ki, dikkat bu
yurdunuz; biz buna zaten «Ek geçici madde 1» de
miştik. Yani, 12 Eylülden itibaren belki bir hafta,
10 gün veya 15 gün sonra böyle bir yasa çıkar; ama
bu aradaki zaman için boşluk nasıl dolar diye dü
şündük.
Eğer, Yüksek Heyetiniz bu kanunun çok ivedi çı
karılmasını ve kaleme alınmasını
bize direktif
olarak verirse, biz 12 Eylülden geçerli olarak özel bir
yasa çıkarırız. Biz bunu «»geçici» diye düzenlemiştik.
Asil amacımız, buyurduğunuz gibi, Hıyaneti Vatani-
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BAŞKAN — EVet, Komisyon?..
HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ
KAYNAK — Tabii, Yüce Heyetinizin takdirine bı
I raktık. 12 Eylül 1980 tarihinde fevkalade bir durum
sebebiyle sıkıyönetim ilan edilmiş olduğu için, bu
kanunla vazedilen cezaların artırılması, erteleme key
fiyeti, özellikle soruşturma usulü, sıkıyönetimin ilan
edildiği tarihten itibaren, ki öyle zannediyorum ki,
bugün komutanlar bunu işliyorlar, yani bu imkânları
I kullanıyorlar, onülara bir meşruiyet kazandırmak için,
12 Eylülden dedik. Atama sisteminde ise, atanan kişi
lerin hukuku saklı kalsın, bir kere daha işlem yapma
I yalım diye yürürlük maddesini bu tarzda tanzim et
miştik.
BAŞKAN — Teşekkür ederim.
Buyurun efendim.
ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Mili Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — 12 Eylül tarihinden
itibaren uygulanması icalbeden hukuki düzenlemeleri,
emir ve kararnamelerle belirttik; bunları zabıtlara da
kaydettirdik. Binaenaleyh, bugünkü uygulamanın ye
HAKİM TUĞGENERAL MUZAFFER, BAŞ
terli hukuki mesnedi, yayınlanmış olan tamimler, bil
KAYNAK — Sayın Başkanım, hâkim atamasıyla
diriler ve kararlardır.
ilgili emir ve direktifleriniz, 15 Eylül 1980 tarihinde
başlamış ve o tarzda yürürlüğe girmiştir. Bu kanunda
Bu kanuna, tekrar geriye doğru dönüş maddesini
biz, «12 Eylül 1980 tarihinde yürürlüğe girer» dediği
koymaya lüzum olmadığı kanısındayım. 12 Eylülden
miz zaman, 12 iM 15 Eylül arasındaki hâkim atama
itibaren yürürlükte olan herhangi bir hususu değiştir
nızı yürürlükten kaldırmış olacağız. Bu sistem içerisin
miyoruz zaten. O bakımdan ben, tekrar, geriye doğ
de bu hâkimler bir kere daha atanacaklar diye, hâ
ru karar verdiler diye tenkit edilmesinden endişe ede
kim altamalarına ilişkin, komutan atamalarına ilişkin
rim. Şu anda yürürlükte olan yasallar bunlardır.
tasarruflarınızı saklı tutmak için, bu konuya ilişkin ta
BAŞKAN — Efendim, biz o kararnamelerde ceza
sarruflarınızı 15 Eylülde, Kanunun diğer maddelerini
ları
falan koymadık. Demini konuştuk, 1 000 lirayı
de 12 Eylül...
5
000
liraya çıkardık; cezayı, 6 ay iken bir seneye çı
BAŞKAN — 15 değil, yayımı tarihinde.
kardık. Bir çok şeyler var...
HAKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ
Binaenaleyh, 12 Eylülden itibaren bu iş yapıldığı
KAYNAK — Şöyle Sayın Başkanım : «Bu Kanunun
na
göre, bu cezaların da o tarihten itibaren uygulan
atamaya ilişkin hükümleri yayımı tarihinde, diğer hü
ması
lazım. Şimdi öyle bir hail olacak ki, 12 Eylülde
kümleri 12 Eylül 1980 tarihinde yürürlüğe girer»
yakalananlar
var, bugünden itibaren yakalananlar var;
denince yayım tarihine kadar atamaya ilişkin tasar
12 Eylülden bugüne kadar yakalananlar ayrı bir ka
ruflarınız şimdi tescil edilmiş oluyor; 12 Eylül tari
nuna
tabi olarak ceza görecek, bugünden sonra yakala
hinden itibaren de diğer maddeleri yürürlüğe girmiş I
nanlar
ayrı bir cezaya tabi tutulacak. Bu konuda ne
oluyor. Arz ederim.
der
Komisyon?
BAŞKAN — Teşekkür ederim.
Buyurunuz Salık.
I
HÂKİM ALBAY İSMET ONUR — Sayın Baş
ye Kanununu biraz daha genişletmek ve Özel bir yasa
ile bu konuyu takdim etmektir. Yoksa, buraya geçici
bir hüküm vazetmenin anlamı yoktur. O yasanın çık
ması gecikir endişesiyle bunu yapmıştık. Bunu arz ede*
rim.
ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Bu yasayı, o dönem
de Hıyaneti Vataniye Kanununun çıkarılmasındaki za
bıtları da inceleyerek, bu hafta içerisinde hazırlamaları
mümkün olacağı inancındayım; gelecek celseye alınabilir.
'BAŞKAN — O halde bu maddenin, geçici mad
denin çıkarılması teklifini oylarınıza sunacağım. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Şimdi, madde 15'i madde 14 olarak okutuyorum:
Madde 14. — Bu Kanunun atamaya ilişkin hü
kümleri yayımı tarihinde, diğer hükümleri 12 Eylül
1980 tarihinde yürürlüğe girer.
BAŞKAN — Bu konuda söz isteyen?..
Buyurun Başkaynak.

I

ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Sayın Başkanım, bu
gün eğer bu kanunun son maddesini de görüşerek kanunttaştırırsak, bugünden itibaren bu kanun yürürlüğe
girecek. Neden, diğer hükümlerini 12 Eylülden, yani
yine 5 günlük önce tarihten başlatmak zorunluluğu
hissediyor Komisyon acaba?
I
— 46

kanım, bu konuda, kanunun yürürlük tarihi önemli
değil. Türk Ceza Kanununun 2 ncj maddesi, hukuk
prensibi olarak, beynelmilel hukuk prensibi olarak bir
hüküm getirmiştir : «Sonradan çıkan kanun, evvelki
suçlar hakkında uygulanmaz.» Kendinden evvelki suç-lar hakkında uygulanmaz ve makable teşmil, ceza hu
kukunda aşırılardan beri kabul edilmeyen bir sistem-
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dir. Bu itibarla, ceza hükümleri yayımı tarihinde an- j ncü günü tutuklananlar yahut gözaltına alınanlar, 15
cak uygulanabilir.
gün mü kalacak, 30 gün mü kalacak?
Bunun dışında, ceza hükümlerinin, kanunun yayı- I
ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Gü
mından evvelki konulara, suçlara teşmil edilmesi, hem
venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Onu yayınladı
Türk Ceza Kanununun arz ettiğini 2 nci maddesiyle
nız.
çelişki arz eder, hem de Ceza Hukukumuz ve beynel
BAŞKAN — 15'inde yayınladık.
milel ceza hukuku prensiplerine aykırı ölür. Ceza ka
ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Gü
nunları ancak kabul edilip yürürlüğe girdikten sonra
venlik Konseyi Genel Sekreteri) — 15'inden itibaren
hüküm ifade ederler.
tutuklananlar bir aydır; 15'inden evvelkiler, yayınla
Arz ederim.
dığınız şekle bağlı tabii efendim.
BAŞKAN — Peki, tutuklamaların, mahkemeye
HÂKİM ALBAY İSMET ONUR — Komuta
sevk edilmelerin çoğunluğu zaten bu arada oldu. Bun
nım, eskileri de kapsıyor.
dan sonra belki tütüMamaJlar daha az olacak. Şimdi
BAŞKAN — 30 gün de olabilir...
bu tutuklananlar hangi kanuna göre ceza alacak?
HÂKİM ALBAY İSMET ONUR — Olabilir
efendim.
HÂKİM ALBAY İSMET ONUR — Efendim, bu
BAŞKAN — O zaman bunu böyle yazmayacağız,
rada getirdiğimiz ceza, sadece tedlbir. Sıkıyönetim
«Bu kanun, atamalara ilişkin hükümleri hariç, ya
komutanının emirlerine riayet etmemenin cezasını - es
yımı
tarihinden itibaren yürürlüğe girer.» diyeceğiz.
kiden bir aydı - iki aya çıkardık; para cezası getirdik.
Ona
lüzum
yoksa, o halde, «Bu kanun yayımı tari
Diğer suçların cezasını Ibu kanun değiştirmiyor, o ka
hinde
yürülüiğe
girer.», şeklinde olacaktır. Eski 15,
nunlar yürürlükte: Türk Ceza Kanununun, Askeri Ce
şimdiki
numarası
ile 14 ncü maddeyi «Bu kanun ya
za Kanununun hükümlerini, müzakere etmekte oldu
yımı tarihinde, yürürlüğe girer» şekliyle reyinize su
ğumuz bu kanun değiştirmiyor. Kanunun, biraz evvel
nuyorum.
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
kalbul buyurduğunuz 16 ncı maddesi komutanın, ge
bul
edilmiştir
©fendim.
ce sokağa çıkma yasağı, kitap bulundurma yasağı,
15
nci
maddeyi
okutuyorum:
bölge dışına çıkarılan kişilerin geri dönmesi gibi çok
Madde
15.
—
iBu
Kanun hükümlerini Milli Gü
basit suçların cezasını artırıyor; yoksa, Türk Devle- ı
venlik Konseyi yürütür.
tinin şahsiyetine karşı, temel hak ve hürriyetlere kar
BAŞKAN — Bunda her halde bir şey yok, yal
şı işlenen suçların cezasını değil. Sıkıyönetim mahke
nız
Bakanlar Kurulu kurulunca ne olacak?
mesinin görevini düzenliyor; görevine giriyorsa, yü
rürlükte bulunan Türk Ceza Kanununun ilgili mad- |
HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞdelerini uygulayacaktır.
KAYNAK — Efendim, Balkanlar Kurulu üyelikleri
şu aşamada yok. Zatı Devletlerinin iki sıfatı var;
ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Gü
yürütme görevini üstlendiğiniz için, bu açıdan konu
venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Kaldı ki, Sayın
ya
yaklaşım yapmıştık; ama bendeniz bunu müzake
Başkanım, bu kanunla gözaltında tutma süresini 30 gü
re konusu yapacaktım, «Bu Kanunu Milli Güvenlik
ne çıkardık. Henüz savcıların önüne dosya gitmeden,
Konseyi
ve Bakanlar Kurulu...» diyelim, Bakanlar
usul hakkında getirdiğimiz, cezalanmalar hakkında ge
Kurulu
teşekkül
edince onlar yürütsün, ama Bakan
tirdiğimiz o kadar uzun süre var ki, «bugünden iti
lar
Kurulu
çok
yakın bir tarihte atanacak ise,
baren yürürlüğe girer» dersek, 12'sinden itibaren yü
«Bakanlar
Kurulu»
demekte bir sakınca yok.
rürlüğe girer dememizde hiçbir uygulama farkı ol
mayacağı kanaatindeyim.
BAŞKAN — Şimdi, tutuklamalar var, gözaltına
almalar var. Bugünden evvel alınanlar 15 gün mü kala
cak, 30 gün mü kalacak, bu kanun bugünden sonra
yürürlüğe girerse?
HÂKİM ALBAY İSMET ONUR — Sayın Baş
kanım, biliyorsunuz 30 güne çıktı o fiilen; bu kanun
onu teyit ediyor.
(BAŞKAN — Tariihi kaçtı onun? Kaçında yayın
ladık? 14 mü, 15 mi? 12 nci günü tutuklananlar, 13

BAŞKAN — Ben şöyle derim: «Bu kanun hü
kümlerini Bakanlar Kurulu kuruluncaya kadar Milli
Güvenlik Konseyi yürütür» veya açıklık getirmek ge
rekiyorsa, «Bakanlar Kurulu teşkilinden sonra Ba
kanlar Kurulu yürütür» şeklinde...
HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞKAYNAK — «Bu kanunu Bakanlar Kurulu teşkil
edüinceye kadar Milli Güvenlik Konseyi, Bakanlar
Kurulunun teşkilinden itibaren Bakanlar Kurulu yü
( rütür.» şeklinde değiştirebiliriz,
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BAŞKAN — O halde, şöyle değiştiriyoruz : «Bu
•kanun hükümlerini, ©akanlar Kurulu kuruluncaya
kadar Milli Güvenlik Konseyi, kurulduktan sonra Ba
kamlar Kurulu yürütür.»'
O halde, eski madde numarası 16, şimdiki madde
numarası 15 nci maddeyi bu şekliyle reyinize sunuyo
rum : Kabul edenler,.. Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir.
Şimdi, Sıkıyönetim Hizmet Zammı Cetveli var; o
cetveli okutuyorum :
Sıkıyönetim Hizmet Zammı Cetveli
Görevliler
General - Amiral
Albay, Yarbay, Binbaşı
Yüzbaşı, Üsteğmen, Teğmen
Asteğmen, Astsubay, Uzman Jandarma Çavuş
Emniyet Amiri ve daha üst derecedekiler
Başkomiser, Komiser
Komiser Muavini
Diğer Emniyet mensupları, çarşı ve mahalle
bekçileri
Sivil memurlar Ve işçiler
Er ve erbaşlar (Jandarma dahil)

Puan
10
9
8
7
9
8
7
5
5
3

Fiilen kıtada görev yapan general, amiral, subay
ve astsubaylar ve kıta ile müşterek görev yapan zabıta
teşkilatı mensupları ile sıkıyönetim komutanlıklarında
yargı görevi yapan adli müşavir, askeri hâkim, savcı,
subay, üye ve yargı görevi yapan yerlerde görevli ast
subay ve sivil memurlar ile cezaevi müdürleri, erbaş ve
erler dışındaki görevlilere bu miktarların yarısı ve
rilir.
ıBAŞKAN — Bu konuda izahat vermek için Ko
misyon sözcüsü Başkaynak'a söz veriyorum.
HAKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞKAYNAK — Sayın Başkanım, malumları, bu bir
ihtiyaçtan doğmuştu. Eski metinde general, amiraller
45 ve aşağı seviyedeki subay ve astsubaylar, memurlar
15 lira alıyorlardı. Sıkıyönetim hizmetleri ağırlıklı ve
meşakkatli olduğu ve özellikle de çoğunluğu evlerinden
uzak çalıştıkları için, (kendilerine, Sıkıyönetim Hizmet
Tazminatı ismi altında bir para vermeyi öngörmüş
tük. Ancak, bir sıkıyönetim komutanlığında kıta hiz
meti görenlere bu paranın tamamını, karargâhta hizmet
görenlere ise yarısını vermeyi düşünmüştük.
Müsaade buyurursanız, metinde bir hata var; alt-'
taki ibarede, «Cezaevi müdürleri» deyimi var. Bunun
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«görevlileri» kelimesinden sonra, «cezaevi personeli»
olarak düzeltilmesi.
IBAŞKAN — Yani siz cezaevinin bütün personeli
ni katmak istiyorsunuz, tam alması için bunların?
HÂKÎM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-'
KAYNAK — Evet... Takdirlerinize bırakıyoruz efen
dim. Bidayette müdürleri de, kıta görevi yapıyor diye
düşündüğümüz için bu tarzda düzenlemiştik. Ankara
Sıkıyönetim Komutam, özelikle sıkıyönetimdeki mü
dürlerle beraber orada «iB'ölge Komutanları, Muhafız
Kıta Komutanı» gibi ağır hizmet verenler de var; ce
zaevlerinde herhangi bir tefrike giltmeyeldim, tüm per
soneli kapsayacak tarzda tam yevmiye alsınlar diye bir
öneri getirmişlerdir,
Yüksek takdirlerine bırakıyorum.
'BAŞKAN — Ben tabii cezaevlerindeki görevlerin
zorluğunu burada takdir edemem; ama Sayın Jandar
ma Genel Komutanımız herhalde bize bunun hakkında
bir fikir verebilir. Acaba ne derler?
ORGENERAL SEDAT CELASUN — Efendim,
ben cezaevi personelinin bu işe tam olarak dahil edil
mesini kabulleniyorum, çünkü çok ağır hizmetler veri
yorlar ve daima hayatları tehlikededir.
BAŞKAN — Sayın Başkaynak...
HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞKAYNAK — Sayın Başkanım, bendeniz bu konu için
özellikle Ankara Sıkıyönetim Komutanına gitmiştim;
kendilerinin TMK kadrosunu çıkardım, tutuklu ve
hükümlülerle karşı karşıya gelen personelleri var. «Ce
zaevinde böyle bir ikili tefrik yapar iseniz, ben ceza
evi personeline hizmet vermekte sıkıntı çekerim. Mü
dür, odasında oturacak, biz ise gardiyan veya bölüm
görevlisi diye hükümlü ve tutuklular arasında dolaşacağız, yarı para alacağız, derler. O itibarla bunu mah
keme ve cezaevi olarak - madem hâkimlerde bir tef
rik yapmadınız, binaenaleyh, mahkeme ve cezaevi ola
rak - bir bütün olarak mütalaasında büyük yarar var»
dedi. Belki Zatı devletlerinizle konuşmuş olabilir; bil
miyorum bu konuyu.
BAŞKAN — Cezaevinde, hiç emniyet hizmeti ile
ilgisi olmayan, «ahçı» gibi, «terzi» gibi, «berber» gibi
kişilerde var mı? Varsa, bunları da sokmayalım bun
ların içine. Birisi gardiyan, birisi cezaevi müdürü, bi
risi nöbet bekleyen personel, diğeri de, işte aşağıda
yemek pişiriyor veya bulaşık yıkıyor cezaevinde. Şimdi
o zaman «personeli dışında» dedik mi, hepsi girer bu-
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;.nun içine. Bunun, hakkında ben bilgi istiyorum. Buyu
run. .
HÂKİM ALBAY İSMET ONUR — Sayın Başka
nım, zaten ahçı gibi kişiler çok az para alacaklardır.
Özellikle yüksek düzeydeki olanlar, yüzbaşı, binbaşılar
fazla "para alacaklar. Tabii, takdirlerinize bırakıyorum,
bir şey söyleyemiyorum. «Askeri personel» desek, gar
diyanlar sivilden oluşuyorlar. Özellikle, ben de bir bö
lüm sorumlusu diye subayları tefrik ettim, gardiyan
ların başına ayrıca subaylar tefrik ettim. İçeride do
laşan kişiler yarım, dışarıda dolaşanlar tam alırsa
'bir rahatsızlık ve tedirginlik olabilir diye, Sayın Kor
general Özer bir endişesini belirtmişti. Takdirleri
nize arz ediyorum.
BAŞKAN — Madem böyle bir sıkıntı var, bunu
sıkıyönetim komutanlarının takdirine bıraksak ne olur?
'ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Gü
venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Bu karar çıktığı
zaman, sıkıyönetim komutanlıkları - zaten kararna
me halinde çıkmıştı - uygulamakta büyük sıkıntı çek
tiler, tekrar toplantı yapıldı bütün adli müşavirlerle;
ıbir genelge yayınlandı, Başbakanlık genelgesi;' buna
rağmen meselenin her sıkıyönetim komutanlığında
ayrı ayrı incelenmesine müsait açık kapıları vardı.
Bunun bir kısmını, kanunun biraz evvel değiştirerek
tasvip buyurduğunuz «Ödeme, fiilen çalışılan günler
için yapılır»» hükmüyle kapatabilmiş olduk, fa
kat cezaevi personeli bakımından acaba ne ka-.
dar
tutar? Az miktarlarda
alıyorlar;
ama
Türkiye genelinde cezaevlerine yaygın surette verdiği
miz sıkıyönetim suçluları var, onlar sıkıyönetim ko
mutanlarının emrinde çalışıyor. Acaba ne kadar tu
tar, bir fikir verebilirler mi? Haddizatında az para
tutuyorsa, büyük bir şey tutmuyorsa bütçe için, yay
gınlaştırmakta fayda var.
HÂKİM ALBAY İSMET ONUR — Komutanım,
bu, nezdinde askeri mahkeme kurulan sıkıyönetim ko
mutanlıklarına bağlı, TMK'sına bağlı cezaevlerinde
uygulanacak; bunun dışında'ki cezaevleri, adliyenin ce
zaevleri bizim için söz konusu değil, bizim tutuk
lularımız, hükümlülerimiz orada bulunsa dahi.
BAŞKAN — Efendim, zaten şimdi biz bütün sı
kıyönetim tazminatlarını kaldırdık. Bütün Türkiye'de
olduğu için, bununla başa çıkamayız dedik; sivili, su
bayı, astsubayı, generali, hepsini kaldırdık. Binaen
aleyh, bunu normal düzene geçtiğimiz, yahut sıkıyö
netim komutanlıklarını azalttığımız zaman uygulaya
cağız. O ta'kdirde bir mesele olmaz bu
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HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ
KAYNAK — Şu aşamada uygulama olanağı yok.
Zaten maddeyi mahsusunda, bunun uygulanıp uygu
lanmama keyfiyetini Bakanlar Kuruluna bıraktık. Hat
ta, ileride bir savaş ilanı nedeniyle sıkıyönetim ilan et
tiğimiz zaman, sıkıyönetimde görev alan bundan fay
dalanır, bizatihi hudutta bulunan alamaz endişesi ile.
Bu, o kadar Önem taşımıyor bizim için.
BAŞKAN — Peki anlaşıldı.
Başka var mı efendim?
ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Gü
venlik Konseyi Genel Se'kreteri) — Evvela kime tam
verileceğini belirtelim de, ondan sonra kalanlara ya
rım verelim. «Cezaevi personeli, erbaş ve erlere tam,
diğer sıkıyönetim görevlilerine bu miktarların yarısı
verilir.»
BAŞKAN — Şimdi, yukarıda puanları saydık ve
«şu, şu, şu, şunu alır, şunların dışındakilere bu puan
ların yarısı verilir» dedik. Artık bunu bozmayalım,
yazılmış bir metin var.
Buyurun Başkaynak.
HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ
KAYNAK — Ek maddeyi metinden çıkardığımız için,
başlığın değiştirilmesi yönünü arz edecektim usul ba
kımından. Hiçbir ek getirmedik...
BAŞKAN — Ek getirdik. Bazı yeni fıkralar ek
ledik; bunlar ek sayılmaz mı?
HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ
KAYNAK — Sadece var olan kanunun bazı madde
lerini değiştirdik; 1402 sayılı Kanuna bir ek madde
getirmedik. Bir tane getirmiştik, (Ek Geçici Madde
1) onu da kaldırdık.
BAŞKAN — Başka ekler de var; bakın bu mad
denin başında «1402 sayılı Sıkıyönetim Kanununun
3 ncü maddesinin 1 nci fıkrası ile c, f, g, h, i ve m
bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddeye
(o) ve (ö) bentleri eklenmiştir» dedik. O yönüyle, baş
lık değiştirilmesine bence gerek yok.
Şimdi bu son maddeyi, 15 nci maddeyi reylerini
ze sftnuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul
edilmiştir.
Maddeler üzerindeki konuşmalar bitmiştir.Şimdi kanunun tümünü oylarınıza sunacağım.
1402 sayılı Sıkıyönetim Kanununun bazı hüküm
lerinin değiştirilmesine ve bazı hükümler eklenmesi
ne dair Kanun tasarısının tümünü oylarınıza sunu
yorum: Kabul edenler...; Etmeyenler... Kabul edil
miştir.
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Memleketimiz için hayırlı olsun.
Kapalı oturumla ilgili görüşmelerimiz sona er
imiştir, Bu nedenle, açık oturuma geçilmesini oyları
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nıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Ka'bul edilmiştir.
Kapanma Saati: 18s54

DÖRDÜNCÜ OTURUM
Açılma Saati : 18.54
BAŞKAN : Orgeneral Kenan EVREN (Devlet Başkanı, Genelkurmay ve Milli GUyenük Konseyi Başkanı)
ÜYELER : Orgeneral Nurettin ERSİN (K. K. K. ve Milli Güvenlük Konseyi Üyesi)
Orgeneral Tahsin ŞAHİNKAYA (Hv. K. K. ve Milli Güvenlik Konseyi Üyesi)
Oramlral Nejat TÜMER (Dz. K. K. ve Mitti Güvenlik Konseyi Üyesi)
Orgeneral Sedat CELASUN (J. Gn. K. ve Mitli Güvenlik Konseyi Üyesi)

ûAlŞÎKA'N — Alçıik öturuim/a gieçıiıyoifluz,
II. — KANUN TASARI VE TEKLÎFLERÎ (Devam)
1. — 1402 saytlı Sıkıyönetim Kanununun Bazı Hü
kümlerinin Değiştirilmesine ve Bazı Hükümler Ek
lenmesine dair Kanun Tasarısı (1.12) (S. Sayısı : 3)
(Devam)
(BAŞKAİN — S^yönıeliırn, KJanaiınıiBnaJin Bazı Hüikütrnilettlitnlm DıeglişlGifjllJmleai vıe Baaı HtükSimılter Bktem-

mesine Dair Kanun Tasarısı üzerindeki görüşmeler
bitmiştir.
Bugünkü gündemimizdeki kanun tasarılarını bi
tirmiş olduk.
23J9.!İ96Q Sak günü sabit 14.00'fle topılıajnıltmaık ÜZ£K
ire bfiirteşjiımii, (k'apiaıtıyoınufm-

-.•>...
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Cuma

Saat : 14.00
I. — BAŞKANLIĞIN KONSEYE SUNUŞLARI
1. — Biaışlkaınan açıış fcotnıuşımaısN
2. — Milli Güvenlik Konseyi bildirilerinin okun(miaısii,
3. — Devtet Biajşjkaın* ve Konsey Üyeferünen,
18 . 9 . 1980) Pörşeımibie güınıii yaıpılllan Andiçune Tö
renindeki «ANT» metninin okunması.
11. — KA NUN TASAR I VE TEKLİFLERİ!
1. — AlüattıüfHlc*ıü|rt Doguımynjuin Yüzüncü Yılıtnın
KulöDasnımiaisı vie AlüaJöiMc (Kiillltlüir Mıeılkıeızft KuniüllnTaısü
Mia)klk«n)d)a Kanun TelkiütfÜ. (2/1) (*S. Sayısı : 2)
2. — 1402ffltaryaffiıSıikıiıylöınıelöiım Kaırvuınıuinıuin Bıajzı
HüiİQikıri)eırLinwn, ıDeğiışltiiırîiISrrKesiiınıe ve Bazı Hiütoüırnilier
Eklenmesine dair Kanun Tasarısı. (1/2) (S. Sayı
sı : 3)
'

MİLLİ GÜVENLİK KONSEYİ

S. Sayısı : 2

Atatürk'ün Doğumunun Yüzüncü Yılının Kutlanması ve Atatürk
Kültür Merkezi Kurulması Hakkındaki Kanun Teklifi ve İhtisas
Komisyonu Raporu.

(2/1)

MİLLİ GÜVENLİK KOHSEYt BAŞKANLIĞINA
AlTATÜRK'ün Doğumunun Yüzüncü Yılının Kutlanması ve ATATÜRK
Hakkındaki Kanun Teklifi ilişikte sunulmuştur.
Gereğini arz ederim.

Kültür Merkezi

Kurulması

Nurettin ERSİN
Orgeneral
K. K. K. ve Milli
Güv. Konseyi Üyesi
GENEL GEREKÇE
Cumhuriyetimizin Kurucusu Büyük Atatürk'ün Yüzüncü doğum yılının kutlanması gereği üzerinde karşı
görüş ileri sürebilecek Türk düşünülemeyeceği açıktır. Bu konudaki tartışma ancak kutlama yönetiminde çıka
bilir; eleştiriler O'na yakışır bir biçimde kutlama yapılamadığı görüşünden kaynaklanabilir.
Ulusumuzun bugünkü kesitini oluşturan halkımızın, hizmetleri nedeniyle kendisine olan borcunu gereği gibi
yerine getirebilmek ve ileri sürülebilecek eleştirileri en alt düzeye indirebilmek amacıyla, kutlamanın Devlet halk işbirliği ile yapılması düşünülmüş, kutlama etkinlikleri özel kesim kuruluşları ve kişilerin katkısı için
açık tutulmuştur. Kamu kesiminin tasarıda öngörülen görevi, kutlamada, birlik sağlanması ve etkinliklerin yön
lendirilmesidir. Devletin Atatürk adına yapılacak kutlamayı tekeline alması, O'nun halktan soyutlanması dü
şünülmemiş tasarı, halkımızın O'na sahip çıkma istek ve eğilimi gözönünde bulundurularak hazırlanmıştır.
Tasarı hazırlanırken üzerinde özellikle durulan yönlerden biri de, kutlamanın gösterişli törenler biçiminde
değil, görkemli yapı ve yapıtlar ortaya koyarak gerçekleştirilmesi olmuştur. Bu düşünce ile sağlanmak isteni
len amaç, O'nun büyüklüğünün maddi varlıklar aracılığı ile göslterflnııesildiır. Bu nedenle tasanda, Ankana'da,
O'nun adını taşıyan bir Kültür Merkezi kurulması öngörülmüştür.
Kurulacak Atatürk Kültür Merkezi, yapı olarak görkemli olacağı gibi, işlevleri yönünden de O'nun adına
yaraşır bulunacaktır. O'nun adına yaraşır biçimdeki işlevin ise çok yönlü olacağı, nitelik yönünden de doyu
rucu bulunacağı doğaldır.
Öngörülen Kültür Merkezine aynı zamanda, Ulusumuzun ve Devletimizin devamlılığım sağlayacak" bir et
ken olarak bakılmakta, bugünkü kuşakla gelecek kuşaklar arasında bir bağ görevi yapacağı düşünülmektedir.
Ayrıca yapısal özellik ve işlevleri bakımından Kültür Merkezi, bugünkü kuşağın Atatürk hakkındaki düşün
cesini ve O'nun kavrama yöntemini sonraki kuşaklara anlatacak, O'nun geleceğe aktarılmasını sağlayacak ni
telikte bulunacaktır.

MADDE GEREKÇELERİ
1, Tasarının birinci maddesinde, kutlamayı gerçekleştirmek için organlar belirtilmiş, bunların oluşturulma
sı Bakanlar Kurulu ve Yüksek Kurula bırakılmıştır.
Atatürk'ün askerliği yanında Devlet adamlığı yönü bulunduğu da ortadadır. O'nun Türk Ulusunun çağdaş
uygarlık düzeyine çıkması için uğraşısı bilinmektedir. Bu yönü gözönünde bulundurularak kutlama ile ilgili
görevlerin kültür Bakanlığına, Kutlama Yüksek Kurulu Başkanlığı da Kültür Bakanına verilmiştir.
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2. Kutlama için Devlet kesimi ve bankaların ayrı ayrı harcama yapmasından doğacak sakıncalar gözönünde bulundurulmuş, ayrı tören ve yapıtların eldeki gücün dağılmasına neden olabileceği Idüşünoesiyle kamu kuru
luşları ve bankaların Kutlama Yüksek Kurulundan izin alması ilkesi getirilmiştir.
izlenilen bu yöntemle eldeki olanakların savurganlık sayılabilecek bir biçimde kullanılmasının önlenebile
ceği düşünülmüştür.
3. Üçüncü madde ile Atatürk Kültür Merkezi adıyla bir kültür sitesi gerçekleştirilmesi öngörülmüş, tören
ve site giderlerini karşılamak amacıyla bir fon oluşturulmuştur.
Oluşturulan fona yapılan bağış ve yardımlar, gelir ve kurumlar vergisi uygulamasında gider yazılabileceği
gibi, ayrıca bağış .ve yardımın gerçekleştirilmesi için yapılacak işlemler ve düzenlenecek belgeler, her türlü
vergi, resim ve harçtan bağışık tutulmuştur. Bağışıklığın, Kültür Sitesinde belirli yapı veya yapılar gerçekleştir
mek yoluyla yapılan harcamaları da kapsaması doğaldır. Bunun sağlanması için maddeye açıklık getirilmiştir.
4. Dördüncü maddede bu kanunda öngörülen amaca ulaşmak için hedefleri tespit etmek ve Kutlama
Koordinasyon Kurulunun hazırlayacağı plan ve program tasarılarını onaylamak ve çalışmaların genel gö
zetimini yapmak üzere, Devlet Başkanının nezdinde bir Milli Komite kurulması öngörülmüştür.
5. Beşinci madde ile Milli Komitenin onayladığı plan ve programları uygulamak, uygulamayı denetle
mek, çalışmalarda koordinasyonu sağlamak üzere merkezde Başbakanın veya uygun göreceği bir bakanın baş
kanlığında bir Kutlama Koordinasyon Kurulu kurulması düşünülmüştür.
6. tilerde ve ilçelerde ve yabancı ülkelerde bu ülkelerdeki temsilcilerin başkanlıklarında kutlama komi
teleri kurulması hususu düzenlenmiştir.
7. Yedinci madde ile kutlama faaliyetleri için Kutlama Koordinasyon Kurulunun iznini alarak hangi ku
ruluşların IkutJama törenleri düzenleyeıbilllecelklerİ!, yayııii yapabilecekleri veya anıt inşa edebilecekleri düzenlen
miştir.
8. Kamu kuruluşlarının kutlama hazırlıkları ve uygulamaları için gerekli personel ile araç ve gereçleri is
tenilen görevlere tahsis edecekleri hususu düşünülmüştür.
9. Atatürk Kültür Merkezinin etüt ve proje giderleri, yapımının hangi bakanlıkça yürütüleceği ve yapımı
için yapılacak harcamalarda 2490 sayılı Artırma ve Eksiltme ve İhale Kanununun uygulanmayacağı belirlen
miştir.
10. Onuncu madde ile kurulacak fonun kaynakları açıkça belirtilmiştir.
11. Fondan yapılacak harcamaların 1050 ve 2490 sayılı yasalara tabi olmayacağı ilkesi getirilmiştiı|.
12. Fon varlığının Devlet malı hükmünde bulunduğu açıkça belirtilmiş ve fon varlığının tasfiye olıpasmdan sonra kalan bakiyenin nerede kullanılacağı düzenlenmiştir.
13. Çalıştırılacak personelin özlük haklarının fona yük olmaması için, bakanlıklar ve diğer kamu kuruluş
ları personelinin büroda görevlendirilebilmeleri, ayrıca gerekli sözleşmeli personel ücretlerinin ödenme piçimi
ve üst sınırı düzenlenmiştir.
14. Teklifin ondört ve onbeşinci maddeleri yürürlük ve yürütmeye ilişkindir.
İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU
Esas No. : 2/1
Karar No. : 2
MÎLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ BAŞKANLIĞINA
Atatürk'ün Doğumunun Yüzüncü Yılının Kutlanması ve Atatürk Kültür Merkezi Kurulması Haki unda
ki Kanun Teklifi 18 Eylül 1980 günü İhtisas Komisyonumuzda, Maliye, Milli Eğitim ve Kültür Bakpnlikltrı ile Milli Komite Sekreterinin katıldığı toplantıda görüşüldü.
Teklifin tümü üzerinde yapılan müzakerelerde;
Milletimizin, Atatürk'ün, yaptığı hizmetler nedeni ile ona olan borcunu gereği gibi yerine getirebilmek ve
ileri sürülebilecek eleştirileri en alt düzeye indirebilmek amacı ile kutlamanın Devlet - Halk İşbirliği ile yapıl
ması düşünülmüş, kutlama etkinlikleri özel Ikesiım kuruluşları ve kişilerin katkısı için açık tutulmuştur.
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Kamu kesiminin teklifte öngörülen görevi, kutlamada birlik sağlanması ve etkinliklerin yönlendirilmesi
dir. Devletin Atatürk adına yapılacak kutlamayı tekeline alması, O'nun halktan soyutlanması düşünülmemiş
tir. Teklifin halkımızın ona sahip çıkma istek ve eğilimi gözönünde bulundurularak hazırlandığı açıktır.
Tümü üzerinde yapılan müzakereler sırasında teklifin 3 ncü maddesindeki «Atatürk Kültür Merkezinin iş
leyişi bir tüzükle düzenlenir» cümlesi dikkatle değerlendirilmiş ve Atatürk Kültür Merkezinin işleyişinin
Tüzük yerine yönetmelikle düzenlendiği takdirde, yönetmeliğin pratikte sağlayacağı yararlar üzerinde durul
muştur.
Ayrıca, pratikte netice alıcı çalışmaların bugüne kadar yapılamadığı, bundan sonra yapılacak çalışmalarla,
daha önce yapılan çalışmaların olumlu bir senteze kavuşturulmasının mümkün olduğu belirtilerek teklifin tü
mü prensip olarak kabul edilmiş ve maddelerin görüşülmesine geçilmiştir.
Teklifin 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14 ve 15 nci maddeleri aynen.
Teklifin 1 nci maddesi, Atatürk'ün eğitim anlayışını açıkça vurgulamak amacıyla (Eğitim) kelimesi eklen
mek üzere değiştirilerek,
5 nci maddenin 2 nci fıkrası Devlet protokolü bakımından (Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarı) deyimi
fıkranın başına alınarak,
Atatürk Kültür Merkezi projelerinin hazırlanması ve merkezin yapımı Bayındırlık Bakanlığınca yapılaca
ğından 3 ncü fıkraya (Bayındırlık Bakanlığı Müsteşarı) ibaresi eklenmek üzere,
4 ncü fıkradaki «üçlü kararname» deyimi «müşterek kararname» şeklinde değiştirilerek,
13 ncü maddenin başına (Milli Komite) ibaresi eklenmek suretiyle,
Raporumuz Milli Güvenlik Konseyinin onayına arz edilmek üzere saygı ile sunulur.
İhtisas Komisyonu Başkanı
Cumhur Evcil
Kurmay Albay

Sözcü
İbrahim Yıldırım
Kurmay Yarbay

Üye
Muslih Fer
Eski Devlet Bakanı
Milli Komite Sekreteri

Üye
Feyyaz Sancar
Maliye Bakanlığı
Müsteşar Yardımcısı

Üye
Özer Uğurlu
Bütçe ve Mali Kontrol Genel
Müdürlüğü Başmüşaviri

Üye
Mehmet Özel
Kültür Bakanlığı
Güzel Sanatlar Genel Müdürü

Üye
Dr. Rıdvan Süer
Milli Eğitim Bakanlığı
Talim ve Terbiye Dairesi Müşaviri
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Atatürk'ün Doğumunun 100 ncü Yılının Kutlanması
ve «Atatürk Kültür Merkezi Kurulması» Hakkında
Kanun Teklifi

İHTİSAS KOMİSYONUNUN KABUL
ETTİĞİ METİN
Atatürk'ün Doğumunun 100 ncü Yılının Kutlanması
ve «Atatürk Kültür Merkezi Kurulması» Hakkında
Kanun Teklifi

Amaç :
MADDE 1. — Bu Kanunun amacı, Cumhuriye
timizin Kurucusu Atatürk'ün, doğumunun 100 ncü
yılı dolayısıyla, Türk devriminin, Türk ve insanlık
tarihi içindeki yerini ve önemini, büyüklüğünü, bütünleştiriciliğini, milliyetçiliğini ve laiklik anlayışını Ata
türk'ün milli bağımsızlık hareketlerindeki öncülü
ğünü, dünya görüşünü, insanilik anlayışı ve barışçı
lığını, devlet adamlığı niteliklerini belirtmek, yay
mak ve yaşatmaktır.

Amaç :
„MADDE 1. — Bu Kanunun amacı, Cumhuriye
timizin Kurucusu Atatürk'ün, doğumunun 100 ncü
yılı dolayısıyla, Türk devriminin, Türk ve insanlık
tarihi içindeki yerini ve önemini, büyüklüğünü, bütünleştiriciliğini, milliyetçiliğini, laiklik ve eğitim an
layışını, Atatürk'ün milli bağımsızlık hareketlerinde
ki öncülüğünü, dünya görüşünü, insanlık anlayışı ve
barışçılığını, devlet adamlığı nıitelMerini toelıirtmek,
yaymak ve yaşatmakltıır.

/
Görevle* :
MADDE 2. — Amacı gerçekleştirmek için;
a) Atatürk'ün doğumunun 100 ncü yılı olması
dolayısıyla, 1981 yılını, «Atatürk Yılı» olarak kut
lamak; bu maksatla yurt içinde ve dışında, çeşitli
toplantılar, yarışmalar, törenler düzenlemek, düzen
lenmesini teşvik etmek ve desteklemek;
b) Atatürk'çü anlayışı ve davranışı her türlü
yayın, yayım, kültür, sanat, eğitim, araçlarıyla ve
çalışmalarıyla tanıtmak ve benimsenmesine yardımcı
olmak;
c) Atatürk'çü anlayıştan ve davranıştan hareket
le milli birlik, beraberlik ve bütünlük duygusunu,
düşüncesini ve bilincini geliştirici, birleştirici, top
layıcı ve kaynaştırıcı Türk Milliyetçiliğini güçlendi
recek çalışmalar yapmak;
d) Atatürk'le ilgili her türlü yayın, yayım, in
celeme, araştırma ve çalışma yapan resmi ve özel
kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyonu ve iş
birliğini sağlamak;
e) Atatürk'ün anısına armağan olmak üzere ve
Cumhuriyetin sembolü olarak 1981 yılında Anka
ra'da temeli atılacak olan Atatürk Kültür Merkezini
kurmak.

Görevler :
MADDE 2. — Teklifin 2 nci maddesi aynen ka
bul edilmiştir.

Atatürk Kültür Merkezi :
MADDE 3. — Atatürk Kültür Merkezi Anka
ra'da kurulur.
Atatürk Kültür Merkezinde çeşitli müzeler, Türk
Halk Kültürünü ve sanatlarını tanıtacak yerler, çe
şitli sahneler ve toplantı salonları, sergi alanları, arşiv
ve kitaplıklar, atölyeler ve benzeri yerler bulunur.
Atatürk Kültür Merkezinin işleyişi bir tüzükle
düzenlenir.

Atatürk Kültür Merkezi :
MADDE 3. — Teklifin 3 ncü maddesi aynen ka
bul edilmiştir.
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İhtisas Komisyonunun kabul ettiği metin
Milli Komite :

MUŞ Komite :
(MADDE 4, — Bu Kanunda öngörülen amaca
ulaşmak için hedefleri tespit etmek ve Kutlama Koor
dinasyon Kurulunun hazırlayacağı plan ve program
tasarılarını onaylamak ve çalışmaların genel gözeti
mini yapmak üzere, Devlet Başkanı nezdinde bir
Milli Komite kurulur. Devlet Başkanı toplantıya ka
tılmadığı takdirde, Başbakan Milli Komite Başkanlı
ğı görevini yürütür.

MADDE 4.
bul edilmiştir.

Tel lif in 4 ncü Tiaddeşi aynen ka-

Başbalkan, Genelkurmay Başkanı, Milli Güvenlik
Konseyi Sekreteri, Kültür Bakanı, Milli Eğitim Ba
kanı, Milli Savunma Bakanı, Anayasa Mahkemesi
Başkanı, Ankara Üniversitesi Rektörü ve danışman
olarak seçilecek şahıslar Milli Komitenin üyelerini
teşkil eder.
Milli Komitenin toplantılarını düzenlemek ve ya
zışmalarını gerçekleştirmek üzere kendi arasında bir
üyeyi Genel Sekreter olarak seçer ve Genel Sekre
terin Başkanlığında bir Milli Komite Bürosu kurulur.
Kutlama Koordinasyon Kurulu :

Kutlama Koordinasyon Kurulu s

MADDE 5. — Milli Komitenin onayladığı plan
ve programlan uygulamak, uygulamayı denetlemek,
çalışmalarda koordinasyon ve işbirliğini sağlamak
üzere, merkezde Başbakanın veya uygun göreceği bir
bakanın ıbaşikanlığiında bir Kutlama Koordinasyon
Kurulu kurulur.
,

MADDE 5. — Milli Komitenin onayladığı plan
ve programları uygulamak, uygulamayı denetlemek,
çalışmalarda koordinasyon ve işbirliği sağlamak üze
re, merkezde Başbakanın veya uygun göreceği bir
bakanın başkanlığında bir Kutlama Koordinasyon Ku
rulu kurulur.

iM'iffi Savunma, içişleri, Maliye, MİM Eğitim ve
Kültür Bakanlıkları müsteşarları ve Dışişleri Bakan
lığı Geneli Sekre-terü ile Devlet Planlama Teşkülatı
Müsteşarı kurulun üyeleridir.

Devlet Planlama Teşkilatı, Milli Savunma, içiş
leri Bakanlıkları Müsteşarları ile Dışişleri Bakanlığı
Genel Sekreteri ve Maliye, Milli Eğitim ve Kültür
Bakanlıkları Müsteşarları Kurulun üyeleridir.

Atatürk Küttür Merkezftn'ih projelend'irlmesli ve
yapımı ile ilgil toplantılara ayrıca imar ve iskân Ba
kanlığı Müsteşarı ile. Ankara Belediye Başkanı da üye
olarak katılır.

Atatürk Kültür Merkezinin projelendirilmesi ve
yapımı ile ilgili toplantılara ayrıca Bayındırlık Ba
kanlığı ve imar ve iskân Bakanlığı Müsteşarları ile
Ankara Belediye Başkanı da üye olarak katılır.

Kutlıama Koordinasyon Kurulu kararları, Kurul
Başkanı tarafından önerilen ve üçlü kararname ile
ataman bir gemıel sekreter tarafından uygulanır. Ge
nel Sekreter oy hakiki oûmalk'sızın kurul toplantısına
kaltıîır.

Kutlama Koordinasyon Kurulu kararları, Kurul
Başkanı tarafından önerilen ve müşterek kararname
ile atanan bir genel sekreter tarafından uygulanır.
Genel Sekreter oy hakkı olmaksızın kurul toplantı
sına katılır.

Kutlama Koordinasyon Kuruluna bağlı olarak kut
lama faaliyetlerinin konularına göre çeşitli çalışma ko
misyonları kurulabilir.

Kuıtlamia Koordinasyon Kuruluna bağb olarak
kutlaımıa faalîyettUerüinin konularıma göre çeşitli çalışma
komisyonları kurulabilir,
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KuHama Komiteleri :

Kutlama Komiteleri :
MADDE 6. — tilerde valilerin, ilçelerde kayma
kamların ve yabancı ülkelerde bu ülkelerdeki temsilci
lerin başkanlıklarında kutlama komiteleri kurulur.
Kutlama komitelerinin kuruluş, çalışma ve denet
leme usulleri Kutlama Koordinasyon Kurulunca çıka
rtacak bir yönettmeiıkle düzentenür. Bu yönıetaııeM'k
Başbakanlıkça yürürlüğe konur.
Kamu Kuruluşlanmn Katkısı:
MADDE 7. — Genel ve Katma Bütçeli İdarelerle,
Kamu iktisadi Kuruluşları ve Kamu bankaları ülke
düzeyinde kutlarına faaliyetleri için Kutlama Koordinlasyon Kurulumun; belediyeler, kutlama komitelerinin
iznini alarak, kutlama törenleri düzenleyebilirler. Ya
yın yapabilirler ve Atatürk adına anıt niteliğinde eser
inşa edebilirler.
Kamu Kuruluşlarının Yükümlülüğü :
MADDE 8. — Kamu kuruluşları, kutlama hazırlık
ları ve uygulamaları için Kutlama Koordinasyon Ku
rulunun ve illerde kutlama komitelerinin kararlarını
yerine getirirler ve gerekli personel ile araç ve gereçle
ri belirlenecek görevlere tahsis ederler.

MADDE 6. — Teklifin 6 ncı maddesi aynen ka
bul edilmiştir.

Kamu Kuruluşlaıımn Katkısı :
MADDE 7. — Teklifin 7 nci maddesi aynen ka- *
bul edilmiştir.

Kamu Kuruhışlarmm YtikiimRiIüğü t
MADDE 8. — Teklifin 8 nci maddesi aynen ka
bul edilmiştir.

Fon Kurulması ;

Fon Kurulması:
MADDE 9. — Madde 2'de yazılı görev giderleri
ni karşılamak üzere Kutlama Koordinasyon Kurulu
emrinde bir fon oluşturulur.

MADDE 9. — Teklifin 9 ncu maddesi aynen ka
bul edilmiştir.

Genel ve Katma Bütçeli idarelerle, belediyeler, ka
mu iktisadi kuruluşları ve kamu kuruluşları bu ka
nunun kapsamına giren işlerden dolayı yapacakları
her türlü harcamaları Kutlama Koordinasyon Kuru
lunun iznini almak şartıyla kendi bütçelerinden kar
şılarlar.
Atatürk Kültür Merkezinin etüt ve proje giderle
ri bu fondan karşılanır. Merkezin yapısı, genel mev
zuat çerçevesinde Bayındırlık Bakanlığınca yürütülür.
Yapım için yapılacak harcamalarda 2490 sayıü Artır
ma, Eksiltme ve İhale Kanunu uygulanmaz.
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Fonun Karynaiklan :

Fonun Kaynalkları:
MADDE 10. — 9 ncu maddede sözü edilen fo
nun kaynakları şunlardır i

MADDE 10. — Teklifin 10 ncu rmaddesi aynen
kabul edilmiştir.

a) Genel bütçeye konacak ödenekler;
b) Gerçek kişiler ile özel hukuk ve kamu hukuku
tüzelkişiîerince yapılacak her türlü bağışlar;
c) Bu kanundaki amaç için yayımlanacak eser,
gösterilecek film ve benzeri kültür ürünlerinin yapım,
satım ve gösterilmesinden elde edilecek gelirler;
d) Diğer gelirler.
Fona yapılacak bağış ve yardımlar Gelir ve Ku
rumlar Vergisi uygulamasında gider kabul edilir.
Bağış ve yardımı gerçekleştirmek için yapılan huku
ki işlemlerle, bunlara ilişkin olarak düzenlenen belce
ler her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır.
Fon Yönetimli:

Fon Yönetimli:

MADDE 11. — Fondan yapılacak harcamalar 1050
sayılı Muhasebei Umumiye Kanunu ile 2490 sayılı
Artırma, Eksiltme ve thale Kanunu hükümlerine
talbi değildir. Ancak bir mali yıl içerisinde fona iliş
kin gelirler ve giderlerin dökümü, belgeleriyle birlik
te mali yıl sonunu izleyen dört ay içinde sayman ta
rafından Sayıştaya sunulur.
Fondan yapılacak ödemelere ilişkin harcaima
esasları, fona katkıda bulunacak kişi ve kuruluşların
bağış ve yardımlan ile başka yollarla katkıda bulu
nacakların ödüllendirilmeleri bir yönetmelikle belir
lenir. İBu yönetmelik Kutlama Koordinasyon Kurulu
tarafından hazırlanır. Başbakanlıkça yürürlüğe ko
nur. Fon saymanı Maliye Bakanlığınca atanır.

MADDE 11. - Teklifin 11 noi maddesi aynen
kabuT ediıkndştiir.

Fonun ita amiri Kutlama Koordinasyon Kurulu
(Başkanıdır. Başkan, Kutlama Koordinasyon Kurulu
Genel Sekreterine 3 000 000 TL.'na kadar ita amir
liği yetkisini defedebilir.
Fon Varlığının Niteliği :

Fon Varhğmın Niteliği:
MAIDDE 12. — Fon hesabında bulunan para ve
mallar ile kıymetli evrak ve bu hesapla ilgili her tür
lü hak ve alacaklar Devlet malı hükmündedir.

MADDE 12. — Teklifin 12 nci maddesi aynen
kabul edilmiştir.

Fon en geç 19&2 mali yılı sonuna kadar tasfiye
olunur ve Fon bakiyesi Atatürk Kültür Merkezi ya
pımında kuianımialk üzere, Genel' Bütçeye ödenek
kaydolunur^
Milli Güvenlik Konseyi
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Personel İşleri:

Personel İşleri :
MADDE 13. — Kutlama Koordinasyon Kurulu
nun emrinde Bakanlıklar ve diğer kamu kuruluşları
personeli geçici olarak görevlendirilebileceği
gibi,
ücretleri fondan ödenmek üzere 657 sayılı Kanunun
4 ncü maddesi hükümleri uyarınca sözleşmeli perso
nel de çalıştırılabilir. Sözleşmeli personel için gerek
li kadrolar ve bunlara ödenecek ücretin üst sınırı,
Bakanlar Kurulunca belli edilir.

MADDE 13. — Milli Komite ve Kutlama Koor
dinasyon Kurulunun emrinde Bakanlıklar ve diğer
kamu kuruluşları personeli geçici olarak görevlendi
rilebileceği gibi, ücretleri Fondan ödenmek üzere
657 sayılı Kanunun 4 ncü maddesi hükümleri uya
rınca sözleşmeli personel de çalıştırılabilir. Sözleş
meli personel için gerekli kadrolar ve bunlara öde
necek ücretin üst sınırı, Bakanlar Kurulunca bejli
edilir.

MADDE 14. — Bu Kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer.

MADDE 14. — Teklifin 14 ncü maddesi aynen
kabul ediimâştlir.

MADDE 15. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yü
rütür,

. MADDE 15. — Teklifin 15 nci maddesi aynen
kabul edilmiştir.
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S. Sayısı : 3

1402 Sayılı Sıkıyönetim Kanununun Bazı Hükümlerinin Değişti
rilmesine ve Bazı Hükümler Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı.

d/2)
GENEL GEREKÇE
1402 sayılı Sıkıyönetim Kanununun 13 ncü maddesi; sıkıyönetim ilanına sebep olan suçları, Sıkıyönetim
ilanından evvel işlemiş olanlarla, Sıkıyönetim Askeri Mahkemelerinin el koyduğu herhangi bir suçla umumi
ve müşterek gaye içerisinde irtibatı bulunan suçları işleyenlerin davalarına, suç, Sıkıyönetim bölgesi dışında
işlenmiş olsa dahi Sıkıyönetim Askeri Mahkemelerinde bakılır hükmünü taşımaktadır.
Diğer taraftan aynı kanunun 15 nci maddesinde de; Sıkıyönetim altına alınan yerlerde maddede belirtilen
suçlardan Sıkıyönetim ilanına ve faaliyetlerine ilişkin olanları işleyenler ve bunların suçlarına iştirak edenler
kanunda gösterilen istisnalar saklı kalmak şartı ile sıfat, meslek ve memuriyetleri ne olursa ölsün Sıkıyöne
tim Komutanı nezdindeki Askeri Mahkemelerinde yargılanacağı açıklanmıştır.
Bu iki hüküm nazara alınarak bu zamana kadar uygulamada Türk Ceza Kanununun adam Öldürmeye
ilişkin 448 - 452 nci maddelerine ait davalara da Sıkıyönetim Mahkemelerinde bakılmakla beraber, 1402 sayı
lı Kanunun 15 nci maddesinde Sıkıyönetim Mahkemelerinin görev ve yetkileri madde olarak açıklanırken
Su maddelere yer verilmemiş olması, uygulamada bazı tereddütlere yol açmıştır.
îşte bu tasarı 1402 sayılı Kanunun 13 ve 15 nci maddelerini yeniden düzenlemek suretiyle Sıkıyönetim Mah
kemelerinin görev ve yetki alanına hiç bir tereddüde yer vermeyecek şekilde Türk Ceza Kanununun ikinci
kitabının dokuzuncu babının birinci faslında yer alan adam öldürmek cürümleri bu maddeye alınmıştır. Ayrınca ihtiyaç nedeniyle Türk Ceza Kanununun 228, 516, 517 ve 536 nci maddelerinde yer alan memuriyet ve
mevki nüfuzunu suiistimal, hakkı olmayan yerlere tecavüz, naşı ızrar cürümleri ve duvarlara yazı yazmaya iliş
kin 536 nci madde aynı şekilde 15 nci maddeye dahil edilmiştir..
Silah kaçakçılığının önemi ğözönüne alına/ak kanun kapsamına alınması uygun görülmüş, ayrıca getiri
len yeni düzenlteme ile Sıkıyönetim Komutanlığına tercih hakkı verildiğinden mahkemelerin işe boğulması
önlenmeye çalışılmıştır.
Sıkıyönetim Askeri Mahkemelerine atanacak hâkim, savcı ve yardımeıları ile adli müşavirlerin, seçimin
de daha objektif olabilmek ve göreve uygunlukîarını sağlayabilmek bakımından seçici kuruluri teşekkül tarzı
değiştirilmiştir.
Ayrıca getirilen bir hükümle Sıkıyönetim Mahkemelerinden verilen cezaların etkiinİiği, sağlanmakta ve
bu mahkemelerce verilen cezaların para cezasına veya tedbirlerinden birine çevrilmeyeceği ve ertelenemeye
ceği hükme bağlanmaktadır.
Tasarı ile ayrıca, 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanununun 18 nci maddesinde yapılan değişiklikle, Sıkıyöne
tim Mahkemelerinin daha seri duruşma yapmaları ve karar vermeleri konusunda yeni düzenlemeye gidil
miştir.
1402 sayılı Sıkıyönetim Kanununun 23 ncü maddesinde, sıkıyönetimin sona ermesi halinde srktyönetim
askferi mahkemelerinin ve askeri savcıların görevlerlinin sona ereceği ve eldeki dava ve storaşturma dösyâîairröih
:
da niteliklerine göre görevli ve yetkili mercilere gönderileceği hüküm alûna alınmıştır.
' "; '
Sıkıyönetimin kaldırıldığı tarihte sıkıyönetim mahkemelerinde görülmekte bulunan davalar sonuçlandırılın
caya kadar bu mahkemelerin görev ve yetkilerinin devam edeceği esası benimsenmiştir.
>
Geçmiş sıkıyönetimlerden' edinilen tecrübelerden de yararlanılarak, Sıkıyönetim hizmet zammının, fliilen
bu görevi yapanlara verilmesinin eşitlik ilkesine ve görevin espirisine uygun olacağı düşüncesiyle 26 ner had
desi yeniden düzenlenmiştir.
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1402 Sayılı Sıkıyönetim Kanununun Bazı
. :
:
—"MÂtMÖE 1. — 1402 Sayılı Sıkıyönetim
miştir,

Hükümlerinin Değiştirilmesine ve Bazı
Dair Kanun Tasarısı

Hükümler Eklenmesine

Kanununun 2 nci maddesine aşağıdaki şelkilde bir fıkra eklen

Sıkıyönetim komutanlarının; bölgelerinde genel güvenlik, asayiş veya kamu düzeni açısından çalışmaları
sakıncalı görülen veya hizmetleri yararlı olmayan kamu personelinin statülerine gör»; atanması veya işine
son verilmesi, yerel yönetimde çalışanların görevden uzaklaştırılması veya işlerine son verilmesi, hakkında
ki istemleri ilgili kurum ve organlarca derhal yerine getirilir.
MADDE 2. — 1402 Sayılı Sıkıyönetim Kanununun 3 ncü maddesinin 1 nci fıkrası ile c, f, g, h, i ve m
bentleri aşağıdaki şelkilde değiştirilmiş ve maddeye (o) ve (ö) bentleri eklenmiştir.
Madde 3. — Fıkra 1 :
Sıkıyönetim Komutanı, Sıkıyönetim bölgesinde genel güvenlik, asayiş ve kamu düzenini korumak
sağlamakla görevlidir. Ayrıca, gerektiği hallerde aşağıda yazılı tedbirleri almaya yetkilidir,

ve

Madde 3. — Bent c :
c) Söz, yazı, resim, film ve sesle yapılan her türlü yayım, haberleşme, mektup, telgraf vesair mersuleleri kontrol etmek, gazete, dergi, kitap ve diğer yayınların basımını, yayımını, dağıtımını, birden fazla sayı
da bulundurulmasını veya taşınmasını veya Sıkıyönetim bölgesine sokulmasını yasaklamak veya sansür koy
mak; Sıkıyönetim Komutanlığınca basımı, yayımı ve dağıtılması yasaklanan kitap, dergi, gazete, broşür,
afiş, ıbildiri, pankart, plak, bant gibi bilcümle evrakı, yayın ve haberleşme araçlarını toplatmak, bunları ba
san matbaaları, plak ve bant yapım yerlerini kapatmak.
. Madde 3. —Bent f :
f) Grev, lokavt yetkilerinin kullanılmasını, irade beyanı, referandum gibi sendikal faaliyetleri sürekli
olairak durdurmak veya izine bağlamak;
Tahrip, yağma, işgal, fiili durum, boykot, iş yavaşlatılması, çalışma özgürlüğünün kısıtlanması ve iş yer
lerinin kapatılması gibi hareketleri yasaklamak, önlemek veya önleyici tedbirleri almak;
Madde 3. —-• Bent g :
g) Kapalı, veya-açık yerlerde her türlü toplantıları veya gösteri yürüyüşlerini yasaklamak, izine bağla
mak, yapılacağı açık ve kapalı yerleri tayin ve tahsis etmek, izine bağladığı her türlü toplantıyı kontrol al
tında totmak veya izlemek, her türlü dernek ve teşekküllerin çalışmalarını durdurmak veya bunları izne bağ
lamak; yeni dernek ıkuruluşlarını izine bağlamak.
Madde 3. — Bent h :
h) Zaruri ihtiyaç maddelerini yapan, üreten, depolayan, nakleden, satan ticari ve sınai müesseseleri
lüzumu halinde kontrol etmek ve bu maddeleri stok eden, fahiş fiyatla satan, imalatını durduran veya ya
vaşlatan, nakletmıeyenler hakkında işlem yapmak ve ihtiyaçların gerektirdiği tedbirleri almak veya aldır
mak, tedbir almayan yerleri kapatmak.
Madde 3. — Bent i :
i) Lokanta, lpkal, gazino, kahvehane, birahane, meyhane, tiyatro, sinema, bar, diskotek, taverna, dan
sing ve emsali gibi eğlence yerleri ile kulüp vesaiir oyun salonlarını, otel, motel, kamping < ve bunlara benzer
yerleri kontrol etmek, kapatmak, veya bunların açılma ve kapanma zamanlarını tayin etmek ve sınırla
mak;
Madde 3. — Bent m :
m) Sıkıyönetim bölgesindeki her türlü kamu ve özel kuruluşlara gerekli tedbirleri aldırmak;
. Lüzumu halinde Sıkıyönetim bölgesindeki Hazine, kamu iktisadi teşebbüsleri, teşekkülleri, ve müessese
leri ile Özel idare, Belediye ve Bankalara ait bina, araç ve personelden yararlanmak;
MiHi Güvenlik Konseyi

(S. Sayısı : 3)
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Madde 3. — Bent o r
o) Temel, orta ve yükseköğretim kurumlarında geçici olarak öğretim ve eğitime ara vermek veya yet
kili kişi ve bu kurumların yetkili kurullarınca geçici veya sürekli olarak eğitime ara verilmesi kararlarını (
kaldırmak veya kısaltmak.
Madde 3. — Bent ö :
ö) Sıkıyönetim bölgesi içinle bulunmaları sakıncalı görülerek, sıkıyönetim bölgesi dışına çıkarılan öğ
rencilerin, geçici veya devamlı olarak okudukları eğitim ve öğretim kurumlarından ilişiklerimi kestirmek,
bu amaçla ilgililere anılan kurumların özel mevzuat hükümlerini uygulatmalk.
'••'•'
MADDE 3. — 1402 Sayılı Sıkıyönetim Kanununun 4 ncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.,
Madde 4. — Sıkıyönetim Komutanlığı emrinde görevli Silahlı Kuvvetler mensupları, Emniyet ve
asayişe ilişkin zabıta kuvvetleri ile diğer güvenlik görevlileri kendilerine verilen görevlerin yerine getiril
mesi sırasında tabi oldukları Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanun ve Yönetmeliği; Polis Vazife ye
Selahiyet Kanunu, Jandarma Teşkilat ve Vazife Nizamnamesinde silah kullanmayı icap ettiren hal ve
şartlardan herhangi birinin tahakkuku halinde silâh kullanma yetkisini haizdirler. ,
Silah kullanma yetkisine sahip güvenlik kuvvetlerinin teslim ol emrine itaat edilmemesi veya silahla mu
kabeleye yeltenilmesi veya güvenlik kuvvetlerinin meşru müdafaa durumuna düşmeleri halinde görevli gü
venlik kuvvetleri mensupları doğruca ve duraksamadan hedefe ateş edebilirler.
Silah kullanan bütün personel hakkında 211 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri îç Hizmet Kanununun 87 nci
maddesinin V ve VI ncı fıkraları hükümleri ile 1481 sayılı Asayişe Müessir Bazı Fiillerin Önlenmesi Hakkın
daki Kanunun 3 ncü maddesi hükümleri uygulanır. Ayrıca haklarındaki soruşturma işlemi tutuksuz yapı
lır.
Yukarıda belirtilen görevlilerin; Devlet otoritesini, can ve mal güvenliğini korumak için silah kullanma
larına, ilişkin, Sıkıyönetim Komutanlarının önceden düzenledikleri emir, uygun araçlarla ilan edilir,
MADDE 4. — 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanununun 11' nci maddesinin 2 nci
değiştirilmiştir.
t

fıkrası
.

aşağıdaki

şekilde

Madde 11 — Fıkra 2.
Bü mahkemelere atanacak adli müşavir, askeri hâkim ve askeri savcı ile bunların yardımcıları, Genel
kurmay Başkanlığı Personel Başkanı, Adli Müşaviri ile Kuvvet Komutanlıkları Personel Başkanları ile adli
müşavirleri ve Milli Savunma Bakanlığı Askeri Adalet İşleri Başkanı, Askeri Adalet Teftiş Kurulu Başkanıhdan oluşan kurul tarafından tespit edilecek adaylar arasından Genelkurmay Başkanının görüşü alınarak
usulüne göre atanır,
,
MADDE 5. — 1402 Sayılı Sıkıyönetim Kanununun 12 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. .
Madde 12. — Sıkıyönetim Komutanı nezdindeki askeri mahkemeler göreve başlayıncaya kadara suçun
işlendiği yerlerde bulunan askeri savcılar ile askeri mahkemeler ve bunlar yoksa Cumhuriyet savcıları ile*
adliye mahkemeleri, Sıkıyönetim Komutanlığı Askeri Savcılarının ve mahkemelerinin görevlerini yaparlar.
MADDE 6. — 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanununun 13 ncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Madde 13 — 1) Sıkıyönetim ilan edilen bölgelerde, sıkıyönetim ilanına neden olan olaylara ilişkin suç
ları ve 2249 sayılı Kanunla değişik 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile diğer Aletler Hakkındaki Kânu
nun 12 nci maddesinde yazılı suçları, sıkıyönetim ilanından en çok üç ay önce işlemiş olanlarla;
2) Sıkıyönetim Askeri Mahkemelerinin el koyduğu herhangi bir suçla, aym umumi ve müşterek gayeye
varmak kastı içerisinde irtibatı bulunan suçları işleyenlerin davalarına, suç sıkıyönetim bölgeleri dışında" iş
lenmiş olsa dahi, sıkıyönetim askeri mahkemelerinde bakılır.
,
Ancak Sıkıyönetim Komutanı bu suçlardan, Sıkıyönetim Askeri Mahkemelerinde bakılmasına lüzum gör
mediklerini ilgili adli mercilere vermeye yetkilidir.

Milli Güvenlik Konseyi

(S. Sayısı : 3)

Sıkıyönetim Komutanının, suç dosyasını gönderdiği Cumhuriyet savcıları, askeri savcılar ile, askeri ve ad
liye mahkemeleri görevsizlik ve yetkisizlik kararları veremezler. Bu şekilde gönderilen suç dosyaları
hakkında, bu Kanun hükümleri uygulanır.
MADDE 7. — 1402 Sayılı Sıkıyönetim Kanununun 14 ncü maddesinin 3 ncü fıkrası
değiştirilmiştir.

aşağıdaki

şekilde

Madde 14. — Fıkra 3) ,
Sıkıyönetim emrindeki asker kişilerin sıkıyönetim görevine ilişkin suçlarına Sıkıyönetim Mahkemesinde
bakılır. Sıkıyönetim Komutanı; emrindeki personele özel kanunlarında yazılı disiplin ve idari cezaları re'sen
verebileceği gibi, özel kanunlarına göre işlem yapılması için yetkili makam ve kurullarına teklifte de buluna
bilir.
MADDE 8. — 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanununun 15 nci maddesinin 1 nci fıkrasıyla (f) bendi, 2 ve 3 ncü
fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.
Madde 15. — Fıkra 1)
, Sıkıyönetim ilan edilen yerlerde aşağıdaki suçları sıkıyönetim ilanına ve faaliyetlerine ilişkin olarak işle
yenler ye bunların suçlarına iştirak edenler bu Kanunun 21 nci madde hükümleri saklı kalmak şartıyla, sı
fat, meslek ve memuriyetleri ne olursa olsun Sıkıyönetim Komutanı nezdindeki askeri mahkemelerde yargı
lanırlar.
••• Madde 15. — Bent f)
rTürk Ceza Kanununun 179, 180, 188, 191, 192, 201, 228, 234, 235, 236, 241, 242, 248, 249, 254, 255, 256,
257, 258, 260, 264, 266, 268, 271, 296 (takibi şikâyete bağlı olan fıkraları hariç), 448, 449, 450, 451, 452, 516,
517, 53& ve 537 nci maddelerinde yazılı suçlar ile; 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hak
kındaki Kanunda yazılı suçlar;
•"' "Mfcdde 15. — Fıkra 2)
Yukarıda yazılı suçlara el koyan yetkili merciler, bu suçlara ait hazırlık soruşturması evrakını vakit geçir
meden Sıkıyönetim Komutanına göndermekle yükümlüdürler. Sıkıyönetim Komutanı kendisine gönderilen ev
rakı Sıkıyönetim Komutanlığı nezdindeki askeri savcı1 ığa, işlem yapılmak üzere gönderir.
Ancak, Sıkıyönetim Komutanı bu suçlardan Sıkıyönetim Askeri Mahkemelerinde bakılmasına lüzum gör
mediklerini ilgili adli mercilere vermeye yetkilidir.
Sıkıyönetim Komutanının suç dosyasını gönderdiği Cumhuriyet Savcıları, askeri savcılar ile mahkemeler
görevsizlik ve yetkisizlik kararı veremezler. Bu şekilde gönderilen suç dosyaları hakkında bu Kanun hüküm
leri uygulanır.
Sıkıyönetim Komutanı bu Kanunda yazılı suçlardan sanık kişileri, Sıkıyönetim Komutanı nezdindeki askeri
mahkemeye sevk ve tutuklanmaları gerekip gerekmediği hakkında bir karar alıncaya kadar gözetim altında
tutabilir. Bu süre 30 günden fazla olamaz ve aynı kişi için, aynı suç isnadı sebebiyle ve yeni deliller çıkması
gibi haklı bir sebep yok iken bir defadan fazla kullanılamaz.
MADDE 9. — 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanununun 16 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Madde. — 16
<(Sricıyön©tim ilan edilen yerlerde Sıkıyönetim Komutanlığı tarafından alınan tedbirlere aykırı hareket eden
ler, emirleri dinlemeyenler veya istekleri yerine getirme/enler veya kimliklerine dair kasten gerçeğe uymayan
bilgj verenler veya bilgi vermekten çekinenler 3 aydan 1 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılırlar.»
. Sıkıyönetim bölgesinde maksadı mahsusa müstenit kamunun telaş ve heyecanını1 doğuracak şekilde asılsız,
mübalağalı havadis ve haber yayan veya nakledenler altı aydan iki yıla kadar hapis ve bin liradan beş bin
liraya kadar ağır para cezasıyla cezalandırılırlar. Eğer fiil, fail tarafından bir yabancıyla anlaşma sonucu işlen
miş ise hapis cezası bir yıldan ve ağır para cezası da iki bin liradan aşağı olamaz. Bu suçlar basın ve yayın or
ganları tarafından işlenirse fail ve mesulleri hakkında verilecek cezalar iki misli artırılır.
Mildi Güvenlik Konseyi

(S. Sayısı : 3)
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Sıkıyönetim bölgesinden çıkarılanlardan sıkıyönetim bölgesine veya yerleşmesi yasaklanan mahalle izinsiz
girenler iki aydan dört aya kadar, tekerrüründe dört aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılırlar.»
MADDE 10. — 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanununun 17 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
«Madde 17. — Sıkıyönetim ilanından sonra işlenen suçlarda sıkıyönetim mahkemelerince verilen muvak
kat hürriyeti bağlayıcı cezalar ile para cezaları artırılır. Bu artırma, o suç için muayyen olan cezanın üçte bi
rinden az olmamak üzere iki katına kadardır. Ancak, sıkıyönetim görevlileri aleyhine işlenen suçlarda muay
yen olan ceza iki kat artırılır. Şu kadar ki, verilecek cezalar o fiil için muayyen olan cezanın azami haddini
aşamaz.
Sıkıyönetim mahkemelerince verilen cezalar; para cezasına veya tedbirlerden birine çevrilemez ve ertele
nemez.» •
.
'
• ,
MADDE 11. — 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanununun 18 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
«Madde 18. — 1. Sıkıyönetim bölgesi dışında işlenen suçlarla ilgili davalara ilişkin sıkıyönetim askeri
mahkemelerinin yetki sınırları sıkıyönetim ilanını müteakip Milli Savunma Bakanlığınca genel hükümlere
göre saptanır ve ilan olunur.
2. Sanığın soruşturma sırasında tutuklanıp tutuklanmayacağı hakkındaki kararı sıkıyönetim askeri mah
kemesinde askeri hâkim sınıfından olan üyelerden birisi verir. Bu karara karşı itirazı incelemeye, 353 sayılı
Askeri Mahkemeler Kuruluşu ve Yargılama Usulü Kanununun 74 ve bu Kanunun 19 ncu maddesinde be
lirtilen askeri mahkemelerin askeri hâkim sınıfından olan üyelerinden birisi yetkilidir.
3. Sıkıyönetim mahkemelerinin görevine giren suçları ihbar edenlerin hüviyetleri, rızaları olmadıkça veya
ihbarın mahiyeti, haklarında suç teşkil etmedikçe açıklanmaz.
4. — Mahalli Cumhuriyet Savcısı veya askeri savcı, ihbar veya herhangi bir suretle bu kanun kapsamına
gıiren bir suçun işlendiği zehabını verecek bir hale muttali olur olmaz keyfiyeti derhal ilgili Sıkıyönetim Komu
tanlığına bildirir. Sıkıyönetim Komutanı gerekin gördüğü takdirde, hazırlık soruşturmasını suçun işlendiği yer
deki askeri savcılar veya cumhuriyet savcılarına yaptırır.
5. Suç Sıkıyönetim Askeri Mahkemesinin bulundu ju ilçe sınırları dışında işlenmiş ise, Sıkıyönetim Askeri
Savcısı suçun işlendiği yerdeki Cumhuriyet Savcısı veya Askeri Savcıdan hazırlık soruşturması yapılmasını iste
yebilir. Bu takdirde hazırlık soruşturması öncelikle ve ivedilikle yapılır.
5. — Ek : 4 numaralı bend ile bu bend hükümleri uyarınca soruşturma yapmakla görevlendirilen as
keri savcılar ve cumhuriyet savcıları soıruşturma esnasında gerekli gördükleri karariaır için, bulundukları
yer askeri veya adliye mahkemelerinden talepte bulunurlar.
6. Askeri savcılar 353 sayılı Askeri Mahkemeler Kuruluşu ve Yargılama Usulü Kanununun 98 nci mad
desine göre yaptıkları istemler 24 saat içinde yerine getirilir.
7. Sıkıyönetim Askeri mahkemelerinin görevine giren suçların soruşturma ve kovuşturması sırasında
1696 sayılı Kanunla Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununa eklenen Ek 4 ncü madde hükmü uygulanır.
'8. Sıkıyönetim Askeri Mahkemesi güvenlik ve davanın süratle sonuçlandırılması amacı ile duruşmanın
başka bir yerde de icrasına karar verebilir.
9. 353 sayılı Askeri Mahkemeler Kuruluşu ve Yargılama Usulü Kanununun 126 nci maddesindeki koşul
lar bulunmasa dahi tanık ve bilirkişiler naip hâkim veya istinabe suretiyle dinlenebilir.
10. Sıkıyönetim Askeri mahkemeleri ve istinabe olunan mahkemede veya naip hâkimin yapacağı işler
de, mahkeme, istinabe olunan mahkeme veya naip hâkimin uygun göreceği steno veya teknik araçlarla tespitler
yapılabilir. Bu tespitlere dayanılarak sonradan düzenlenecek tutanakların safahata uygun olduğu mahkeme
heyeti ve naip hâkim ve tutanağı düzenleyen kâtip tarafından imzalanmak suretiyle onanır. Steno tutanak
ları veya teknik araçlarla tespit edilen beyanların bulunduğu malzemeler muhafaza edilir.
111. İddianamede kanuni unsurları ile belirtilen suça ilişkin kanun hükmünden, daha hafif cezayı ge
rektiren kanun hükmünün uygulanması gereken hallerde, duruşma ek savunma nedeni ile tehir ve, talik edile
mez.
1'2. Sıkıyönetim Askeri mahkemelerinin görevlerine giren suçlarda bir gaibin aleyhinde soruşturmaya
konu teşkil eden suçun kanunda gösterilen yukarı haddi üç seneyi geçmiyorsa yokluğunda duruşma açılabilir.
Milli Güvenlik Konseyi
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13. .J'2.9.1980 tarihimden itibaren Silahlı Kuvvetler mensupları ile güvenlik ve asayişe ilişkin zabıta
kuvvetleri mensupları aleyhine işlenen suçlar hakkındaki soruşturma ve kovuşturmalar,
3005 sayılı Meşhut
Suçların Muhakeme Usulü Hakkındaki Kanunun 1 nci maddesindeki yer ve 4 ncü maddesindeki zaman ka
yıtlarına bakılmaksızın sözü edilen kanun hükümlerine göre yapılır.
14. Sıkıyönetim Askeri mahkemelerince verilen 2 yıla kadar hürriyeti bağlayıcı ceza hükümleri temyiz
olunamaz.
Ancak sıkıyönetim komutanı tarafından temyiz edilebileceği gibi komutanın, adliye veya diğer askeri mah
kemelere gönderilmesini lüzumlu gördüğü davalarda askeri mahkemenin nezdinde kurulduğu komutan veya
kurum 'amiri veya il s a v a t a tarafından temyiz edilebilir. Bu takdirde sanık ve varsa müdafii ve müdahil ile
görevli savcı veya askeri savcıya da bir hafta içinde temyiz sebeplerini bildirmesi için müsaade olunur.
Bu kanunda gösterilen hükümlerden başka Sıkıyönetim Komutanlığı nezdinde kurulan Askeri Mahkemeler
de 353 sayılı Askeri Mlahkemıeler Kuruluş ve Yargılama Usulü Kanunu ile ayrıca tbu Kanundaki savaş hali
hükümleri de uygulanır. Sıkıyönetim savaş hali sebebi ile ilan edilmemiş ise Askeri Mahkemeler Kuruluşu
ve Yargılma Usulü Kanununun savaş halinde Kanun yollarına başvurmaya ve yerine getirmeye ilişkin hü
kümleri uygulanmaz.
•MADDE 12. — 1402 saydı Sıkıyönetimi
miştir.

Kanununun değişik 23 ncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştiril

«Madde 23. — Sıkıyönetimin kaldırılması durumunda, Sıkıyönetim Askeri Mahkemelerinde görülmekte
bulunan davalar sonuçlandırılıncaya kadar bu mahkemelerin görev ve yetkileri devam eder. Bu mahkeme
lerin hangi komutanlık nezdinde göreve devam edeceği 353 sayılı Askeri Mahkemeler 'Kuruluşu Ve Yargılama
Usulü {Kanunundaki yönteme ıgöre tespit edilir. Adı geçen mahkemeler 1402 sayılı Sıkıyönötim IKanunu hü
kümlerini uygular.
Bu mahkemeler ile mahkemelerde görevli askeri hakim, savcı ve subay üyelerin sayıları ihtiyaca göre
azaltılabilir.
Kamu davası açılmamış dosyalar ile duruşmanın tatiline karar verilmiş davalar, durumlarına, mahiyet
lerine ve kanun hükümlerine göre, görevli ve yetkili mercilere gönderilir.»
MADDE 13. — 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanununun 26 ncı maddesinin «a» ve değişik «c» fıkraları ile
bu maddeye ilişik cetvel aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, (b) bendinin sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.
Madde 26. — a) Sıkıyönetim Komutanı hizmetin gerektirdiği hal ve zamanlara münhasır olmak üzere,
emrine verilen Silahlı Kuvvetler (Jandarma dahil) ve Emniyet mensupları ile sair sivil personelin er tabelasına
dahil edilmek suretiyle kazandan iaşe edilmelerini emredebilir.
Madde 26. — b) Bunlar hakkında, anılan Kanunun 14 ve 41 nci madde hükümleri uygulanır.
c) I. - Sıkıyönetim kadrolarına atanan,
II. - Sıkıyönetim Askeri Hizmetler Koordinasyon Başkanlığında fiilen görevlendirilen',
III. - Bu kanun uyarınca Sıkıyönetim Komutanlığı1 emrine verilen veya emrine ıgiren görevlilerden, Ko
mutanlığın yazılı olarak vereceği emirle görev süreleri ve görev yerleri belirtilen ve bilfiil sıkıyönetim hizme
tinde çalıştırılan personele :
Ekli cetveldeki göstergelerin, her yıl Bütçe Kanunu ile tespit edilen maaş katsayısı ile çarpı İmasından bu
lunacak yevmiye miktarları üzerinden «Sıkıyönetim Hizmet Zammı» ödenebilir,
(Sıkıyönetim dönemlinde Sıkıyönetim (Hizmet Zammının ödenmesinin gerekli olup 'olmadığına (Bakanlar
Kurulunca karar verilir.
ödeme fiilen çalışılan günler için yapılır ve tutarlar damga resmi dışında bir vergiye tabi değildir.
Sııkıyönetimin hizmetlerinin yürütülmesine ilişkin giderler için 'Başbakanlık Bütçesine yeterli ödenek ko
nur.
MADDE 14. — 1402 Sayılı Sıkıyönetim Kanununa aşağıdaki ek geçici madde eklenmiştir,
ıEK GEOlCÎ MADDE 1. — Milli Güvenlik Könse yinin varlığına, kararlarına, üyelerinin şahıslarına karşı
kavlem veya fiilen tecavüz edenler, hakkında Türk Cteza Kanununun Cumhurbaşkanına, Türkiye Büyük M'ilMilli Güvenlik Konseyi
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let Meclisine, Hükümete, İBakanlara ve Türkiye Cumhu riyeti 'kanunlarına karşı ısuç işlenmesine ilişkin hüküm
leri uygulanır.
Soruşturma Sıkıyönetim Askeri Savcılığı tarafından öncelikle yapılır. Zorunlu sebepler dışında en geç üç
gün içerisinde bitirilip, iddianame tanzimi halinde duruşma yapılmak üzere Sıkıyönetim Mahkemesine sevkedilir.
Sanığın duruşmasına hemen başlanır.
Duruşma bir celsede bitirilir, kanuni zaruretler sebebiyle duruşma ancak tehir edilebilir.
Sanığın isteği üzerine, mahkeme savunma için en çok üç günlük müddet verir.:
Bütün Makamlar Sıkıyönetim Savcısının < yazılı ve sözlü emri ile istenilen delilleri mahkemede hazır bu
lundurmaya mecburdurlar. Aksine hareket eden kişiler hakkında Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun
1696 sayılı Kanunla ek 4 ncü maddesi hükümleri uygulanır.
MADDE 15. — Bu Kanunun atamaya ilişkin hükümleri yayımı tarihinde, diğer hükümleri 12 Eylül 1980
tarihinde yürülüğe girer.
MADDE 16. — Bu Kanun hükümlerini Milli Güve nlik Konseyi yürütür.
ISIKliYÜNETıİM HİZMET ZAMMI CETVELİ
ıGöfleivileır
1

Fuıam|
,

,

1

\

ı

,

,

Gtanfönall - Aımjfaatt
'
Allbay, Ylaıribıay, Wx&m
Yıüzfblagıı, Üüüeğımfelnı, Teğmen
'
Asiflegmian, lAlsitıstııjblaıyy Uızımfaın, Jaın|d|a|ı1mıa Çavuş
Eirninliyleft Almlirli ve «iajhla lülslt ıdöriea0d!e|k|illle;r
'Baışjkıoımıiısler, Kıcxm|iıs|eir(
Komtiısetti 'MıulaıviilnlS
Diğler: tEJmpftyieit ımiein)siu(plllar;ı, çfaırşı ve maıhallte bekçifâtıi
Stövifl tm!e(mJu)r;Jıaır rvte üşç/ierj
Er ıvfer leflblajşfllalr paMairtmja dlalhöBı)

,

1Q
%
8
7
9
8
7
3
'5
3

'FliUen Ikııiüaldja görtelv yapafn ganenal - arniirall, s:ıfoiaıy Me ıa)sjt)s(ujbla)yll!air vte kfllta (ile miüşjtfânek göneiv yapan
'zîaJbıföa teşjklilllattiı (nKemsulpIlları İle Shlkfoyönidtlim ıkbtrnlu|:U'ii'lıiya|rwdja yfalrlg» ıgföıfleMi yapan a|di raüşavlir, adk&fî hıa(kâra, aalvcı, suibay ü|ye Me yajflgı gttriavli: yaplain, (aısltsuibıay -ve slitvlifl ım#m|urflajr öle ceztaievli (mıüjdıiirflıetoi, erlbajş ve
«tffa kfcgttldafldi ıgtöitteVİllieirîe, foiu ım(ilk|tarllla|riıını yaıralsıi; vs 'Hilllir,.

Kenan EVREN
Orgeneral
DeVlet Başkanı
Genelkurmay ve Milli
Güvenlik Konseyi Başkanı

Nurettin ERSİN
Orgeneral
K. K. K. ve Milli
Güvenlik Kon, Üyesi

Tahsin
ŞAHİNKAYA
Orgeneral
Hv. K. K. ve Milli
Güvenlik Kon. Üyesi

Nejat
TÜMER
Oramiral
Dz. K. K. ve Milü
Güvenlik Kon. Üyesi

Milli Gü'venlik Konseyi

(S. Sayısı : 3)

Sedat CELASUN
Orgeneral
J. Gn. K. ve Milli
Güvenlik Kon. Üyesi

