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I. — GECEN TUTANAK ÖZETİ
T. B. ;M. M. Birliöşik 'top kullusundan

İBaşkaH
Başkaiiijvekiii
Halikı Gökçe

sonra

aıgıllan birleşimde e'oğımluık bııluıımıadığnıdan;
o. 4 . 19.7lü Salı günü ısaat l:5,()0'te ıt'opia.ıııl-

ıKâ)tâ'p
Tunceli
Hüseyin Yenipınar

Kâıtiip
Kjaylsleni
Şevket Doğan

ınaık üzere Birleşime mat 16,28'de ®o.n verildi.

BİRİNCİ (OTURUM
Açı(taıa ISaıaitti : 15.00
BAŞKAN : İBaıştaivıeikili Halkla ıGöikçe
KÂTİPLER : Sadi Binajy (Bileciik), Mustafa Orfoan 'Datıt (Manisa)

BAŞKAN —• MıilLelt Mecldsiiniın $8 inci Birle- «raini açıyorum.
II. — YOKLAMA.
BAŞKAN —• OtJoıni'atik cihazla yoklaimia ya
pılacaktır. Sayın üyelerin beyaz dnğimıelere /baısınaık ısutıetiyle yoklamaya. katılnmlüınnı rica
^diıyorom.

(Yoklama yapıldı)
BAŞKAN —. Goğıınlıığıumuz vardır,
ıni/CiLere başlıyoruz.

g'or us-

III. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA 'SUNUŞLARI
1. — Cumhuriyet 'Senatosu Başkanı
Tekin
Ayıbımın'un, 29 Mart 1973 tarihinden
'itibaren
(hcmhurbaşkanlığı Vekâleti görevine
başlamış
olduğuna dair C. Senatosu Başkanlığı
tezkeresi.
(3/1037)

Anayasanın 100 ııcü maddesi gereğince 29 Mart
ıl97ı3 tarihinden itibaren Gııınlhurbaşkaıılığı Veıkâklti gör'eıvino başlatmış lüliduğuımıu Kaygılarımla arz ederim.
Tekin Arifeninim
Oumhurfcaşlkanı Vekıili

ıBAŞKAN —• Bir Coımıhıırbaşkaıüığı ttezikereısi vardır, takdim ediyornim ;
Millet Meclisi Başkanlığına
Beşinci Gulmibra-lbaişkanı 'Sayın 'Geivdıet Şuııay'ın Başkanlık Lsıüreisinin smıa er'metsi üzerinle

(A. 1\ isıralaıi'indıan alkışlar)
BAŞKAN —• Genel Kuralım bilgil erine sıııralur.
Gündeme 'geçiyoruz.

IV. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER
1- —1402 sayılı Sıkıyönetim
Kanununun
bâzı maddelerinin değiştirilmesine dair
kanun
tasarısı ve C, Senatosu Malatya Üyesi Ilamdi

Özerin, 1402 saydı Sıkıyönetim Kanununun 2G
ncı maddesine bir fıkra eklenmesine dair kanun
teklifi ve Anayasa, Adalet, İçişleri, Millî tâavun-

444

M. Meclîsi

B : 88

ma ve Plân komisyonlarından seçilen 3'er üyeden
kurulu 105 numaralı Geçici Komisyon raporu ve
Anayasa Komisyonu 'mütalâası (1/782,
2/832)
(S. Hay ısı : 856 ve 856'ya 1 nci ek (1)
BAŞKAN —. 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanıununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi hak
kımdaki kamun tasarısı tabedilerek sayın üyele
re dağıitılmaş 'bulunmaktadır.
'Bu hususta 'bir öncelik ve ivedilik kararı is
tenmektedir. 'Takdim iediyornm :
Yüksek Başkanlığa
1402 Isaıyılı Sıkıyönetim Kannııunun 'bâzı
maddelerinin değiştinilmesii hakkındaki kanuıiı
tasarısı tabedilorıek ısayın üyelere dağıtılmış ibulünımaktadıjr. (vS. Bayisi : 856 ve 856tya 1 nci
ıök)
14012 'Sayılı 'Sıkıyönetim Kanununun, sıkı
yönetim mahkemeılorinin görev ve yetkileriyle
ilgili 5 nci ve 15 ın'ci ve sıkıyönetimin ısıona erme
si halinde sıkıyönetim mahkemelerinin ıgöneıv ve
yeıtlkilsiylio ilgili 23 ncii maddeleri Anayasa Mah
kemesince-iptal ledilmiştir. Andan ipital kararı
14 Ekim '1972 talihinde Resmî Gazetede yayiıiılammış olup, kanunim 213 neti 'maddesi yayımı
•tarihinde., 15 Nisan 197'3 'tarihinde yürürlükfieın
kalkmış 'olacaktır.
Bu itibarla tasarınım önemi:, mahiyeıti ve
14 .Nisan 1973 tarihiııe kadar kanuni a sıması zorunluğu dikkate alınarak gündemdeki diğer bü
tün işlere takdimen öncelik ve ivedilikle ıgömişüloncisini aınz ve teklif edeni m.
Mehinlet İzmen
Millî 'Savununa Bakanı
BAŞKAN —• öncelik ve ivedilik önergesini
oylarımıza sumu yo raim. Kalbul edenler..
CELÂL KARGILI (İçel) — Sayın Başkan,
çoğunluk yok.
(içel Milletvekili Celâl Kargılı,
Ankara
Milletvekili O'sıman Bölüik'başı, Sinop Milletvekili
Hilmi Işıgü'zar, İstanbul Milletvekili Haydar özdemir, İstanhul Milleltıvelkili Mehmet Ali Aybar
ayağa kalkarak yoklanıa isteminde Ibulundular)
BAŞKAN —• Oylannaya geçtim Sayın Kargı
lı.
Ka.'bul etmeyeni ea\. Kalbul edilmiştir.
CELÂL KARGILI '(İçel) — Çoğunluk yok,
Sayın Başkan..
(1) 856 ve 856'ya 1 nci ek basma yazı
nağın sonundadır.
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BAŞKAN —• Sayın Kargılı, müsaade 'buyu
run lütfen. Siz 'ayağa kalkmadan oya sunduım..
CELÂL KARGILI (İçel) — Otunmuyoruz
ki, hep ayaktayız.
BAŞKAN —• Oy adım efendim.
CELÂL KARGILI (İçel) — Sayın Başkan, 5
kişi hep ayaktayız.
BAŞKAN — Sayın Kargılı, oyladım. Ook ri
ca eklerim, oturumuz yeriniz'e.
CELAL KARGILI '(İçel) — Neyi oyladınız?.
(A. P. 'sıralarından gürültüler)
BAŞKAN — Eğer yoklama istiyorsanız usul
dahilinde talepte (bulunursunuz.
CELÂL KARGILI <lçel) — Tüzüğe (göne 6
kişi ayağa kalkar yoklama ister. Biz de-usul da
hilinde yoklaıma istiyoruz.
BAŞKAN —• Ben usulüne göre muamele ifa
ettim. Şimdi usulü muameleyi yeniden yerine ge
tireceğim Sayın Kargılı.
CELÂL KARGILI (İçel) — ıSayın Başkan,
Usulsüz muannelo yapıyorsunuz.
BAŞKAN —• Oylanmaya geçtikten sonra aya
ğa kalkıldı. Bu balomdan hiçbir mnaıme'le ifa
edam em.
Raporun okunup okunmaması hususunu oy
larınıza sunuy o ram..
CELÂL KARGILI (İçel) — Çoğunluk yok
tur, yoklama istiyoruz.
BAŞKAN — Simidi isteyebilirsiniz .Sayını Kar
gılı. 'Siz illâ bilinci oylamada yoklama yapılsın!
diyorsunuz. Olmaz bu.. (Gürültüler)
Sayın Kailgili, lütfen dinleyiniz kanaatimi
izhat' edeyim,
Önce, öncelik 've ivedilik hususunu oylamaya
sunduğum dakikadan sonra ayağa kalktınız.
CELÂL KARGILI (İçel) — Hayır, izah ede
yim Sayın Başkan; usulsüz iş yapıyorsunuz.
BAŞKAN — Bern o şekilde tespit ©ttiım, ıona
göre muaımelıo yapıyorum.
Şimdi o oylamıa bitmiş olduğuna göre, ikin
ci hususu oylamaya koyduğum zaman (bunun
üzerinde ancak nuuame.le ifa edebilirim. Yani
şimdi ayağa kalktığınızı iddia ederseniz o zaima.il ölsminizi tespit letmek suretiyle yoklamaya
karar veririm.
•CELÂL KARGILI (İçel) — Bieş kişi ayağa
kalkarak çoğunluğun olmadığını iddia ediyo
ruz ve yoklanma istiyoruz Sayın Başkan.
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BAŞKAN — Siz hâlâ oylanmış ve neticeye
vasıl. olmuş önceldik ve ivedilik (hususundaki ka
rarın dizerinde münazara yapmak istilyorsunuz,
/olmaz Sbu.
Simidi isimlerini

zapta
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Osman Bölüklbaşı, Gelâl Kartgılı, Haydar Öz
denidir, Mieınımet Ali Aytbaır ve Hilmi İşgüzaır laya-'
ğa ikalkmak süratiyle çoğımluğun olmadığını
beyan 'etmişler ve 'yoklama yapiılmaısını isıtenıdş1 erdir.
!(A. P. sıralarından gürültüler ve «yuh!..»
sesleri)

II. _ YOKLAMA
BAŞKAN — Yoklama yaptırıyorum
dim.
I (Yoklama yapıldı.)

efen

BAŞKAN — Çoğunluğumuz varıdır, g-örüşmeıleıre deivam ediyoruz.
Raporun okunup /okunmaması husulsunu oylanıınıza arz ıcdiyoram. Raporun 'okuıiımasını ikaıbııl ieldenlei'.. Kajbul idtm'eıyenler.. Kabul edilmıemişıtdli'. Rapor okunmayac aktır.
Anayasa Komisyonunun aynı konuda 'bir ek
raporu vardır, h ilgilerinize snnım<ak üzere 'tak
dim lodeceğilm.
Bâzı ımıaiddelerde Anayasa Komisyonunun
önerileni olmuştur. Bu önerileri maddelerin sı
rası (geldiğinde ıtaikdim iedip oylarıniza sunaca
ğım.
(Anayasa Komisyonu raporu 'okudu)
BAŞKAN — Kanunun tümü üzerinde şu anakadar söz alan sayın üyelerin isimlerini arz edi
yorum.
Demokratik Parti Gruibıı adına Sayın Kubilay İmor Cumhuriyet Halk 'Partisi Grubu adı
na ISaynı Yılmaz Alpaslan.
(Kişisel 'görüşlerini arz etmek üzere .Sayın
Mehmet Ali Ayıbar, Sayın Özgüncr.
iSöz sırası Demokratik Parti Grubu adına
ıSayın Kubilay İmer'de. buyurunuz efendim.
D. P. GRUBU ADINA MUSTAFA KUBİ
LAY İMER (Konya) — Muhterem Başkan, muh
terem milletvekilleri;
Halen, iki yılı bulan bir zamandan beri mem
leketimizde devam etmekte olan sıkıyönetimin
tatbik edeceği kanunî hükümleri, daha evvel
Meclislerimizden çıkan bir tasarıyle tedvin et
miş bulunuyorduk. »Şimdi görüşmekte olduğu
muz husus, d.aiha evvelce kabul edilen bu ka
nunda gözaltına alma müdetiyle ilgili 30 gün
lük sürenin Anayasa. Mahkemesi tarafından ip
tali sonunda, adı geçen kanunda meydana ge-

len iboşluğun doldurulması için, son yapılan Ana
yasa değişikliğine muvazi olarak «gözaltında
bulundurma süresi 15 güne kadar olabilir*
hükmü bu tasarıyle getirilmektedir.
Diğer taraftan yine son yapılan Anayasa
değişikliğiyle sıkıyönetimin kalkışından sonra,
sıkıyönetimin takip ve tatlbik edeceği hususlar,
'bu .arada sıkıyönetim mahkemelerinde devam
eden davaların sıkıyönetim kalktıktan
sonra
yine aynı mahkemelerde devam edeceği yolun
dadır. Esas itibariyle getirilen bu husus bun
ları ihtiva etmek durumundadır. Yalnız, bu
nun yanında diğer maddelerde de birtakım de
ğişikliklerin, son sıkıyönetim tatbikatıyle görü
len birtakım ihtiyaçlar sebebiyle hüküm haline
igetiriimesiıie, butlun kanun hükümleri içerisi
ne konulmasına lüzum hissedilmiştir. Demok
ratik Parti Grubu olarak son yapılan değişiklik
leri, biraz evvel arz etmiş olduğumuz esaslar
'dairesinde kanunların Anayasaya
uygunluğu
yönünden getirilmiş bulunan değişikliği, uygun
ve yerinde görmekteyiz.
Getirilen tasarıyle tâdil edilen
hususi ar,
/Sıkıyönetim Kanunumun 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, l-'5,
14, 15 ve 18 nci madelerinde 'birtakım değişik
likleri ihtiva etmektedir. Diğer taraftan, yeni
meydana çıkan durumlar muvacehesinde 20, 21,
23 ve 26 ncı maddelerle ilgili birtakım teklif
ler de getirilmiş bulunmaktadır. Bunlar uran'miyetle yerinde olarak getirilmiş hükümlerdir
ve tatbikatta birtakım kolaylıkların sağlanma
sına matuftur. Komisyon, tasarıda birtakım de
ğişiklikler ve aynen uymalar yapmıştır. Kanu
nun metninde Komisyonca yapılan değişiklikler
2, 4, 7, 8, 12, 13, 20, 21 ve sonra kendisinin
ilâve etmiş olduğu geçici 2 ve 3 ııcü maddeler
de olmuştur. Nihayet ilâve suretiyle yapılan
değişiklik ele 3, 5, 14, 15, 23 ve 26 ncı madde
lerde olmuştur. Kanun tekniği yönünden 26 ncı
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madde tasarıdaki metinden çıkarılmış; bunun
yerine 2 nei madde ve ondan sonra 3 ncü mad
de getirilmiş ve bu 3 neü maddede bir geçici
madde belirtilmiştir. Bu da, Anayasanın son ya
pılan geçici maddesiyle uygun bir durumda
dır. Çünkü Anayasada da halen devam etmek
te o!la.n Sıkıyönetim Maihkemelerindeki dâvala
rın, sıkıyönetim kalktıktan sonra da
devam
edeceğine dair bir hüküm
getirilmiştir. Bu
yolda tedvininin komisyon tarafından bu şe
kil altında bağlanmış olmasının en doğru yol
olduğu kanaati içerisindeyiz.
Nitekim Anayasanın geçici 21 nei madde
sinde aynen şöyle söylenilmek'tedir: «Sıkıyöne
timin kaldırıldığı tarihte Sıkıyönetim Mahke
melerinde görülmekte bulunan davalar sonuç
landırılıncaya kadar, bu bu mahkemelerin (gö
rev ve yetkileri devam eder. Kamu davası açıl
mamış dosyalar ile duruşmanın tatiline karar
verilmiş davalar durumlarına, niteliklerine ve
kanun hükümlerine ıgöre görevli ve yetkili mer
cilere verilir.»
Burada görülüyor ki; devam eden davalar
sonuçlandırılma cihetine 'gidilecek. Diğerlerin
de kamu davası açılmamış olan dosyalar var
sa veyahut duruşmanın tatiline karar
veril
miş dosyalar varsa, Anayasanın geçici 21 nei
maddesi gereğince bunlar, niteliklerine ve ka
nun hükümlerine göre görevli ve yetkili merci
lere verilecektir.
ıŞimdi bu son tasarı ile Anayasanın bu geçi
ci maddesindeki hükümler de yerine getirilmiş
ve nitelikler de gözö nünde bulundurulmak su
retiyle kanundaki hüküm ortaya
konularak
(bunların naniği şartlar altında hangi görevli
ve yetkili mercilere getirilecekleri, yine hüküm
leri arasına konulmuş bulunmaktadır.
Bu arada, Anayasa Komisyonu tarafından
verilen mütalâa, yine bu tasarı ile ilgili olan
metin biraz 'evvel okunmuş
bulunmaktadır.
Anayasa Komisyonu tarafından, bilhassa 5 nei
maddede ileriye sürülen husus, gerçekten üzerin
de durulması lâzımigelen bir cihettir. Biz bu
hususa da katılıyoruz. Yalnız bu arada, sonun
da şahsen vereceğim.iki önerge ile 3 ncü ve
7 nei maddelerde de bir değişikliğin olması ka
naati içerisindeyiz. Nitekim, 3 ncü maddenin
getirilen tasarının 1 nei maddesi içerisinde ya
pılan değişiklikler. Sıkıyönetim Kanunundaki
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madde numaraları zikredilmek suretiyle belir
tilmiştir. 3 ncü madde içerisinde, alınacak han
gi tedbirler varsa., «görev ve yetki» başlığı al
tında belirtilmiştir.
3 ıııoü maddeyi okuyorum: «Sıkıyönetim ko
mutanı, sıkıyönetim bölgesinde genel güvenlik
ve kamu düzenini korumak ve sağlamakla gö
revlidir ve gerektiği hallerde aşağıda yazdı
tedibinleri almaya yetkilidir:
a) Konutları ve her türlü dernek., siyasî
parti, sendika, kulüp gibi teşekküllere ait bi
naları, işyerleri ile özel ve tüzel 'kişilikleri haiz
(özerk müesseseler dahil) müesseseler ve (bun
lara ait müştemilât ve her türlü kapalı ve açık
yerleri, mektup, telgraf ve sair mersuleleri ve
'kişilerin üzerlerini herhangi bir müracaat, ta
lep ve karara lüzum olmaksızın aramak ve bun
lardan sübut vasıtaları olan yahut zor alıma
talbi bulunan eşyayı zaptetmek;»
Muhterem milletvekilleri; bu
okuduğum
ı(a) fıkranın içerisinde «iher türlü dernekten»
sonra «siyasî parti» talbiri de geçmektedir. Si
yasî partilerin de burada sayılanlar gibi, ki si
yasî partiler.Parlâmentonun teşekkülünde grup
lar olarak büyük bir yer taşımaktadırlar ve
siyasî partiler demokrasinin çok partili idare
de vazgeçilmez unsurları arasındadır, bunların,
diğer dernek ve teşekküllerle aynı şekilde hü
kümlere talbi tutulmaları mümkün olmayacağı
kanaati içerisindeyiz. Bu sebeple siyasî partiler
de bu fıkra ile getirilen hükümlerin, ancak
mahkeme kararıyle yerine getirilmesinin müm
kün olduğunu düşünmekteyiz. Bu sebeple bura
ya, «siyasî parti» ibaresinin ya>nma, (mahke
me kararıyle) şeklinde (bir parantez içerisinde
ibu tefrikin yapılması görüşü içerisindeyiz.
Diğer taraftan, yeri geldiğinde önergemiz
görüşülecektir 7 nei maddede, 5 nei maddede
Anayasa Komisyonunun önerdiği değişiklik de
yapıldıktan sonra yeni bir şekle girmesi lâzım
dır. Halihazırdaki 7 nei maddede şöyle deni
yor:
«(Sıkıyönetim komutanının, sıkıyönetim böl
gesinden uzaklaşması- veya hizmet edemeyecek
derecede mazeretinin vukubulması halinde, ken
disine kimin vekâlet edeceği Genelkurmay Baş
kanlığınca tespit olunur. Ancak, bu vekâletin
30 günden fazla uzamasını gerektiren hallerde
en kısa zamanda yeni bir atama yapılır.»
447 —
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Biz bu hususun da, 5 nci maddedeki osashıra göre yerine getirilmesi kanaati içerisinde
yiz vo /«'mazeretin vukübulması halinde kimin
vekâlet edeceği» ni, sıkıyönetim komutanının
atama usulüne göre tespit olunması kanaatin
deyiz. Çünkü aynı yetkiyi kull anacaktı t*. Ne
zamana kadar? 30 güne kadar. Eğer bu müd
det 3ı0 günden fazla uzayacakla, yeni bir ata
manın yapılacağını da kalbull etmek gerektir.
Bu haliyle, 5 ve 7 nci maddeler arasındaki irti<bat sağlanmış olur. Bir sıkıyönetim komutanı
na vekâlet müessesesinin dahi, yine aynı şekil
de 5 nci maddedeki esaslara göre yapılması te
min edilmiş olur.
Muhterem milletvclpllıeri, getirilen hüküm
ler, 'berveçhipeşin arz etmiş okluğumuz gibi,
gerek Anayasadaki yapılan tâdilleri tamamla
mış olmak, ,ıgerekse sıkıyönetim
tatbikatında
ortaya çıkan birtakım hususları yeni (birtakım
hükümlerle daha 'kolay tatbik edilebilir hale
sokmak içindir. Bu, 'Sıkıyönetimin işleyişini
daha kolaylaştırmak ve sıkıyönetimi gerekti
ren hususları orta yerden kaldı ralb ilmek içindir.
Burada Demokratik Parti olarak şunu arz
ıe delim:
-Kısa bir müddet evvel uzatılmasına karar
verilen sıkıyönetim mevzuunda burada
Parti
görüşü olarak tekrar ettiğimiz hususları, bu sı
kıyönetim Kanunundaki değişiklik vesilesiyle
tekrar burada, bunlar üzerinde ısrar ettiğimizi
Ibclirtmek lüzumunu hissediyoruz. îSıkıyönetiımin halihazırda tatbikatını temin eden savcı
ve hâkimlerin sol ve bilhassa aşırı sol ile yap
tıkları mücadele ve bu mevzuda vermiş olduk
ları kararlar, efkârı umumiye üzerinde büyük
ve müspet neticeler doğurmaktadır. Ancak, biz
yapılan bu son değişiklik ve hele sıkıyönetimin
kaldırılmasından sonra da ,sıkıyönotim mahke
melerinde verilecek kararları da gözönüııdc
tutarak; bu kararların uzamamasını, bunun
'biran evvel ve kanunlardaki gerektiği şekilde
cezai hükümlerin verilmesini arzu etmekteyiz.
Böylelikle sıkıyönetimin tatbikinden doğan ne
ticelerin husulü daha kolay ve daha rahatlıkla
mümkün olacaktır. Adalette; acele gerekmez.
Fakat, adalette yine kamu vicdanının, âmme
vicdanının tatmin olması gerekir.
jSıkıyönetim, normal bir yönetimin dışında
birtakım tcdlbirlerl getirmiş bulunmaktadır.
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Memleket normal kanun hükümleriyle idare
edildiği zaman (bunlarla mücadele etmek, bun
ları bükümlere bağlamak, bunları orta yerden
kaldırmak mümkün olmamaktadır.
İki yıldır sıkıyönetim tatbikatının devam
etmiş olması, İRI hususta iki senedir hükümler
verilmiş olmasına rağmen, sıkıyönetimi doğu
ran igereklcrin ve gerçeklerin orta yerden kalk
madığına misaldir.
Burada sıkıyönetimin kaldırılması mevzuun
da, 'birtakım iddialar ileriye sürülmektedir.
Eğer bunların bir tek haklı olabileceği nokta
•Marsa bugüne kadar bunların üzerine tam manâsıyle varılıp, ka.raaiarm yeterli derecede veııilip ve
rilmediği noktasında doğru olabilir. Ama hâdise
geniştir, üzerinde bu 'genişliğe uygun
olarak
durulması gerekmektedir. Yalnız bunu yerine
igetirdbilmek için, biraz evvel belirttiğimiz üze
re, kanun üzerinde değişiklikler şu şu şeklimde
yapılsın denilmiş, yMeclisler buna göre bir ka
nun tedvin etmiştir. Şimdi yine bir tasarı gel
miştir, Anayasadaki değişikliklere de paralel
olarak gelmiştir, bunun da yine Meclislerden
igeçmesi gerekmektedir.
Meclisler bu şekildeki geçişlere vize verdik
ten ve bu suretle kanun çıktıktan sonra bunun
tatbikatının da biran evvel yerine getirilmesi,
bunun çeşitli dereeatta.u geçirilmek suretiyle
Sıkıyönetimi gerektiren sebeplerin, sıkıyönetim
idaresi vo sıkıyönetim idaresi içerisindeki mah
kemeler kan aliyle orta yerden kaldırılması lâ
zımdır. Bu, kaldırılmadığı takdirde, sıkıyö
netimin gerektiği şekilde bir netice alıp
almadığı noktası üzerinde burada sıkıyö
netimin doğmasına scbdbolanların bir çok
istismarlarına, birçok hareketlerine vesile veri
leceği de aşikârdır. Biz burada yapmış olduğu
muz bu konuşma ile sıkıyönetim tatbikatının
gerek idarî yönden, gerek mahkemeler yönün
den doğumuna soibebolan neticelerin biran ev
vel orta yerden kaldırmak yolunda- hareketini
sağlamak istiyoruz.
Bu arada sıkıyönetim kumandanlarının aşırı
sol mevzuunda yapmış oldukları tatbikat ve
'Sıkıyönetim Mahkemelerinin vermiş oklukları
kararları hakikaten yerinde bulduğumuzu be
lirtmek isterim. Ancak, bu kararların verilen
hükümlerden sonra kesinleşmiş olması da iktiza
eder. Mahkemelerin ve adaletin işleyişi bir
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koordinasyon hallinde olduğu takdirde bir mâna
taşır. Bu haliyle verilen hükümlerin kanunun
emrettiği en kısa zamaaı zarfında kesinleşmesi
ni ve kesinleşen kararların da yine .ay.ni şekil
de tatbikini arzu etmekteyiz.
Teferruatına .girmemekle beraber,, burada
a uz etmiş olduğumuz hususlarla hangi neticeyi
beklemeyi 'öngördüğümüzü ve hangi neticenin
sağlanması gerektiğini ortaya
koyduğumuzu
zannediyoruz.
Gerek tatbikat yönüyle gerek mahkeme ka
ranları yönüyle takibi gereken mevzular en kıısa zamanda kesinleşmiş mahkeme kararları
şeklinde bir neticeye varmadığı takdirde ya
pılan idarî ve adlî işlem ve kararların tesinli
olduğu iddiası ileriye sürülemez.
O halde, bizim parti olarak, meni leke t ve
milletin menfaatini düşünen insanlar olarak,
Devletin bekâsını arzu edenler olarak tatbika
tın kesin, kararlı ve kısa zamanda yerine geti
rilmesini istemek her zaman için Türk vatandaşı
ve Parlâmento mensubu olarak hakkımızdır.
Bunlar sağlandığı ölçüde memleket için yararlı
neticeler alınmış olacak. Bunlar sağlandığı ölıçüde 'kanunlar, 'kanun hükümleri, sabiteler ara
sında., raflar içerisinde sıkışıp ikalmayacak ve
tatbikata kavuşacaktır.
İş uzadıkça, netice alınmadıkça, adaletin, bil
hassa cezai yönden tecellisi geciktikçe bunun [sitiısimarı kadar, istisnııaıra ımuıhatabıolanlar üzıerinde yapacağı yıkıcı neticelerin, yanlış tesirlerin
•neneleri, ne şekilde zedeleyeceğini hepiımiz' bilanektieyik;
Bu yiönüyle son .olarak bu kanun Itaisarıısı ve
silesiyle 'belirtmek isteriz ki, ıgerek ısıkıyöneti
min komutanlıklar yönüyle ve lonun emri altın
daki makamların idarî yönden ıtattbikatı, <ge!rekse adlî yönden ımalhkeımelerin vereceği tatbikat
.örnekleri sıkıyönetimi doğuran
sıkıyönetimin
doğmasına ıselbebolan ihuısuisların biran evvel or
ta yerden kaldırılmasını sağlayıcı yönde olmalı
dır
Bugüne .kadar ibu yönde ^hüsnüniyetli bir
(tatbikatın meıv cudolduğu kanaaıti içerisindeyiz,
ama yeterli olduğunu bıiz iddia etsek bile, iki
senedir sünen sıkıyönetimin uzatılması b>unu or
taya koyanıııyoır.
O hakle bunu biran .evvel 'orta »yerden kaldı
rabilmek için bunun gerelderini de bir an evvel
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yapmak ve .kanarları kısa zamanda, ve kesıinteşaııiş .olarak yerine getirmek, vermek lâzım.
Bu yönleriyle s.on yapılan değişikliklerin de
memleketimize've 'milletlimize hayırlı ve uğurlu
•olmasını ve 'daha kötü neticelerin bir daha 'Or
taya çıkima/mak üzere 'kaldırılmasına, daha ev
velki sıkıyönetim kanun tasarısında olduğu ıgibi
Ibu yeni (getirilen değişikliklerin de 'vesile olması
nı Dem.okrajtk Panti Gralbu olarak arzu atiğimi
zi belirtir, Yüce Meclise saygılarımı (sunarım,
BAŞKAN — Söz sırası Cumhuriyet Halk
Partisi Grupu Adına Sayın Yılmaz Alpaslan'ın
dır, buyurun efendim.
O. II. P. GRUPU ADINA YILMAZ ALPAS
LAN (Tekirdağ) —
Sayın Başkan, saygı değer milletvekilleri;
1402 sayılı Sıkıyönetim Yasasının bâzı maddeleıinin değiştirilmesine ilişkin tasarı üzerin
de Cumhuriyet Halk Partisi Grupunun görüş
lerini bilgilerinize sunacağım.
Bu tasarı, her şeyden önce
Anayasamızın
koyduğu bir temel ilkeye uyulmadan hazırlan
mıştır. Tasarının genel gerekçesi yoktur. Sayın
Melen Hükümetinin hangi gerekçelere dayana
rak bu tasarıyı Parlâmentoya sunduğunu ge
nel gerekçeden mahrum olduğu için anlamak
mümkün değildir. Denebilir ki, Anayasa Mah
kemesinin 16 Şubat 1:97.2 gün ve 1972/5 sayılı
kararı gereğince bu tasarı hazırlanmıştır.Ancak Yüksek Mahkeme yalnızca 1402 sayılı Ya
sanın 15 ve 23 ncü maddelerini Anayasaya ay
kırı bularak iptal etmiştir. Elimizdeki tasarı ise
söz konusu Yasanın 1'5 maddesinin değiştiril
mesini öngörmektedir. 1402 sayılı 'Sıkıyönetim
Yasasının yürürlük maddeleri dışında 2/6 mad
deden meydana geldiğine dikkat edilirse hükü
metin gerçekten yeni bir sıkıyönetim tasarısı
ile Türkiye Büyük Millet Meclisinin karşısında
olduğu anlaşılacaktır. Böylesine önemli bir ta
sarı" genel gerekçeden yoksun olarak hazırla
nırsa bunun ne gibi sakıncaları taşımakta oldu
ğu kendiliğinden ortaya çıkar. Bugüne dek ge
nel gerekçeden yoksun bir tasarı Anayasayı ve
İçtüzüğü çiğneyerek ilk kez Türkiye Büyük
Millet Meclisine sunulmuştur. Bu büyük yanlış
lığın veya hatanın görmezden gelmesi olanak
dışıdır.
Sayın Başkan, aziz arkadaşlarım; sanılma
sın ki hükümet antidemokratik kurallarla dolu
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olan Sıkıyönetim Yasasını özgürlükçü Anaya
samızın espirisine uygun hale getirmek iein par
lâmentoya gelmiştir. Tam tersine T5 ve 23 neü
maddelerin Anayasa Mahkemesince
iptalini
fırsat bilen hükümet, birazdan açıklamaya çalı
şacağımız giibi, tümü ile Anayasamıza ters dü
şen bir tasan ile karşımıza gelmiştir. Görüş
mekte olduğumuz tasarının o, :5, 13 ve 15 nci
maddeleri Anayasamız'm çeşitli maddelerini
ağır biçimde ihlâl etmektedir. Geçici Komis
yon dcğiştirilerindc de söz konusu Anayasaya
aykırılıkların giderilmesine çalışılmıştır. Ana
yasamızın 25 nci maddesi; «Basımevi ve
ek
lentileri ve basın araçları, suç vasıtası olduğu
gerekçesi ile de olsa, zapta veya müsadere edi
lemez veya işletilmekten alıkonulamaz» kuralı
nı koymuştu r. Basın özgürlüğüne vurulacak
öldürücü darbenin .basın araçlarına ve özellik
le basımevlcrine el koymakla sağlanacağı açık
tır. Özellikle totaliter yönde yol almak isteyen
iktidarların basımevlerini kapatma yoluna git
meye çalıştığı bilinen gerçeklerdendir. Bâzı ül
kelerde, istisnaî hallerde, matbaa kapatılması
na izin verilmişken bizim Anayasamız bu aralı
ğın daihi kendisi ile birlikte büyük sakıncalar
getireceğinden hareketle bu istisnaî hale bile
it'lbar etmemiştir. Matbaaların kapatılmasının
acı deneyleri 1960 öncesi ülkemizde yaşanmış
olduğu için basım evlerinin zaptı, müsaderesi ve
kapatılmasına hiçbir şekilde olanak tanınma
mıştır. Ikına rağmen tasarının 3 neü maddesi
nin (c) belidine sıkıyönetim
komutanlığınca
basılması veya neşri yasaklanan kitap, dergi,
gazete, broşür, afiş gibi bilcümle matbu evrakı
basan matbaaları kapatmak biçiminde konulan
bu kural Anayasamızın yukarıda andığımız 25
nci maddesine açık ve kesin şekilde aykırıdır.
Yine 3 neü maddenin (h) bendi, kusurlu görü
lenleri bölge dışına çıkarmak veya müesseseleri
kapatma yetkisini sıkıyönetim komutanına ver
mektedir. Kişilerin sıkıyönetim yasaklarına ay
kırı hareket edip etmediklerinin takdiri ve on
lar hakkında her türlü hüküm verme
yetkisi
sıkıyönetim komutanına verilmiştir. Bir
kişi
nin veya kişilerin gerçekten kusurlu olup ol
madıkları, keza müesseselerin kusurlu olup ol
madığının takdiri sıkıyönetim komutanının elin
de olamaz, olmamalıdır. Aksi takdirde o komu
tan yargı yetkisini taşıyacak güce bu kanunla
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kavuşmuş olacaktır. Oysa ki Anayasamızın
7
ci maddesi, «Yargı yetkisi, Türk Milleti adma
'bağımsız mahkemelerce kullanılır,:» ilkesini be
nimsemiştir. Bir yasa isterse sıkıyönetim yasa
sı olsun Anayasanın bu hükmünü bertaraf ede
mez. Devletin hukukî
tasarruflarının tümü
Anayasamıza göre yargı denetimine bağlı kılın
mıştır. Bu ilke ister sıkıyönetim, ister
normal
yönetim olsun hiçbir yönetim şeklinde çiğne
neni ivecek kadar açık ve kesindir. Ayrıca 3 neü
maddenin (h) bendi Anayasamızın 10 ve 14 neü
maddelerine de aykırıdır. Kişilerin temel hakla
rını kesin güvenceler altına almış bulunan Ana
yasamız kişinin dokunulmazlığını ve özgürlüğü
nü korumada bütün koşulları; hazırlamayı dev
lete yüklemişken ; bu tasarı kişilerin temel hak
ve özgürlüklerini bir kişinin, bir kumandanın
keyfî tasarrufuna bırakmıştır.
Anayasamızın 10 ucu maddesinin gerekçe
sinde; «devlet bir tarafta bu hakları demokra
tik nizam ile bağdaşmıyaeak surette sınırlayan
engelleri kaldıracak, diğer tarafta kişinin mad
dî ve menevî varlığının gelişmesi için gerekli
şartları hazırlayacaktır» demektedir. Gerek
Anayasanın bu maddesi, gerekse gerekçesi gö
rüldüğü gübi genel bir direktif niteliğindedir.
3 neü maddenin (h) ıbendi kişi dokunulmazlı
ğını ve özgürlüğünü kayıtlama yetkisini sıkı
yönetim komutanına vermektedir. Oysa Anaya
sanın 14 neü maddesinin 2 nci fıkrası; «'Kişi do
kunulmazlığı ve hürriyeti, kanunun açıkça gös
terdiği hallerde, usûlüne göre verilmiş hâkim
kararı olmadıkça kısıtlanamaz» kuralını koy
maktadır. iSözünü ettiğimiz tasarının 3 neü mad
desinin (h) bendi açıkça bu Anayasa maddesi
ni de ihlâl etmektedir.
iSayın Başkan, saygı değer milletvekilleri;
bundan bir süre önce sıkıyönetimin iki ay uza
tılması ile ilgili teklif Parlâmentomuzda görü
şülürken Başbakan Sayın Melen; «Sıkıyöneti
min tasarruflarından dolayı hükümetin siyasî
sorumluluğunun olmayacağı» görüşünü ortaya
atmıştı. Bu Anayasaya ve yasa dışı Melenvarî
görüş şimdi de bu tasarı; ile karşımıza kanun
maddesi haline getirilmek üzere çıkarılmıştır.
Tasarının 5 nci maddesinin son fıkrası; «'Sıkı
yönetim hizmetleri arasındaki adlî, idarî
ve
teknik iş bölümü, iç birliği ve koordinasyon ve
sıkıyönetim komutnlıklarının müşterek konu-
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'kırdaki yönetimi Başbakan adına Genelkurmay
Başkanınca sağlanır» şeklinde düzenlenmiştir.
Bu tehlikeli düzenleme geçici Komisyonca ay.nen benimsenmiş, yalnızca «Genelkurmay Baş
kanlığı» terimi çıkarılarak «veya yazılı olarak
görevlendirileceği makamca sağlanır»
terimi
eklenmiştir. Oysaki yürürlükte bulunan Sıkı
yönetim Yasasının 5 nci maddesinin son fıkra
sı, «iş birliği ve koordinasyon Başbakanlıkça
sağlanır» ilkesini benimsemişti.
'Görülüyor ki, Başıbakan iSayın Melen Parlâmntoya karşı olan sorumluluğundan
kaçışını
bir yasa hükmü haline getirmek istiyor. Tasa
rının bu maddesinin biran için kanunlaştığını
düşününüz. O takdirde gereken işbirliği ve
koordinasyonun sağlanmaması hallerinde siyasî
sorumluluğu Parlâmentoya karşı kim taşıya
caktır? Daha doğru bir deyişle Türkiye Büyük
Millet Meclisi karşısında sıkıyönetim tasarrufla
rından dolayı Genelkurmay Başkanı mı hesap
verecektir? Yâni Ordu ile Parlâmentoyu Sayın
Melen şimdi de bu tasarı ile karşı karşıya ge
tirmeye çalışmaktadır. İdarenin her türlü işlem
ve .eyleminden dolayı Türkiye Büyük
Millet
Meclisine karşı Hükümetin sorumlu olduğunu
Anayasanın 105, 110 ve 124 ncü maddeleri açık
ça göstermektedir. Genelkurmay Başkamınınm
Başbakana karşı sorumlu olduğu ve onun em
rinde çalıştığı yine Anayasamızın bir diğer buy
ruğudur. Bu tasarı ile Başbakan yetkilerini ve
sorumluluklarını hem de Anayasal olan yetkive sorumluluklarını emrinde çalıştırdığı bir ki
şiye devretmektedir. Bundan daha vahim Ana
yasa aykırılığı söz konusu olamaz.
Sayın Başkan, Saygı değer Milletvekilleri;
bir önemli Anayasa aykırılığını daha ortaya
koymağa çalışacağım. Anayasamızın 124 ncü
maddesi; Bakanlar Kurulu, yurdun bir veya
birden fazla bölgesinde veya her yerinde sıkı
yönetim ilân edeSbilir, kuralını bcnimsememiştir. Yani sıkıyönetim ülkemizde 3 biçimde ilân
edilebilecektir. Bir ilde ilân edilecektir, birden
çok ilde ilân edilecektir veya bütün yurtta sıkı
yönetim ilân edilebilecektir. Bu tasarı bu ilke
yi olduğu gibi ortadan kaldırmıştır. 13 ncü
maddeye göre şayet bir tek ilimizde sıkıyöne
tim ilân edilmişse, o G7 ili içine alabilecek biçim
de genişi etilebilme olanağına sahiptir. Bunun
için Bakanlar Kurulu kararı gerekli değildir,
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Türkiye Büyük Millet Meclisinin onayının alın
ması da şart değildir. Şöyleki; tasarının 13 ncü
maddesinin 1 nci fıkrası şöyle bitmektedir;
«Suç. sıkıyönetim bölgesi dışında işlenmiş olsa
dahi sıkıyönetim askerî mahkemesinde bakılır.»
Bugün ülkemizde birkaç bölgede sıkıyöne
tim hüküm sürmektedir. Ancak sözünü ettiği
miz 13 ncü madde uygulanarak sıkıyönetim bü
tün yurdu kapsamı altına almaktadır. Bu mad
deye konan kıstaslar da çok genel olduğu gi
bi tesirliliği artıracak biçimdedir.
Anayasa
Mahkememiz .1.402 sayılı Yasanın 15 ve 23 ncü
maddelerini ki, 15 nci maddesini Anayasanın
32 nci maddesinin koyduğu kanunî
hâkim
ilkesine aykırılıktan ve 138 nci maddesinin koy
duğu suçlar ve kişiler bakımından yetki belir
tilmediği için iptal etmiştir. Oysa tasarının 13
ncü maddesinin 2 nci fıkrasıyle da yine sıkıyö
netim komutanlarına verilen yetkiler Anayasa
nın 32 ve 138 nci maddelerini açıkça çiğnemek
tedir. Bu 2 nci fıkranın tanıdığı yetki ile sıkı
yönetim komutanları diledikleri kişileri bölgele
ri dışında da olsa işledikleri suçtan dolayı ko
vuşturmaya tabi tutacaklar, diledikleri kişile
ri ise sıkıyönetimi gerektiren suçları isteseler
dahi sıkıyönetim mahkemelerinde kovuşturma
ya tabi tutmayacaklar. Görülüyor ki, neresin
den bakarsak bakalım bu madde keyfiliği getir
miştir, bir bölgede sıkıyönetim ilân
edilmiş
olsa bu madde uygulanmasıyle tüm yurtta sı
kıyönetim ilân edilmişcesine uygulama yapıla
bilecektir.
jMadde bu haliyle geçtiği takdirde ki 1971 yi
lmdan bu yana 1402 sayılı Yasanın uygulanan
13 ncü maddesi sıkıyönetim bölgeleri dışında
bir gok masum insanın günlerce gözaltında tu
tulmasına veya haksız ihbarlarla aylarca tutuk
lu kalmalarına yol açmıştı; şimdi bu haksızlık
lara, adaletsizliklere bu maddenin değiştirile
rek yeniden çıkarılması halinde binlerce yeni
masum insanın eklenmesi endişesindeyiz. Yrüce Meclisin bu haksızlığı onaylamayacağı inan
cındayız.
iSayın Başkan, saygı değer milletvekilleri;
Anayasamızın 30 neu maddesi «Devlet Güven
lik Mahkemelerinin görev ve yetkilerine giren
suçlar ile toplu olarak işlenen suçlarda ve sa
vaş veya sıkıyönetim hallerinde
kanunlarda
gösterilen sürek- v de hâkim önüne çıkarılır»
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kuralını koymuştur. Yâni herhalde göz altında
kalma süresi, sözü edilen yasalarda açıkça belir
tilecektir. Anayasanın 30 ncu maddesi sürenin
tamamını göstermiştir. Sıkıyönetim Yasası da
hil, çıkarılacak her yasada bü süre 15 günü geçmiyecektir. Ancak herhalde bu süreler daha
aşağı da olabilecektir. Bu nedenlerden dolayı
Geçici Komisyon değiştirisindc eklenen «bu sü
re 15 günü geçemez» cümlesinin metinden çıka
rılması ve sıkıyönetim halinde gözaltında tu
tulma süresinin, Yüce M,eclis kaç gün olarak benimsiyecekse onun açıkça konması gerekir. 2
yıllık sıkıyönetim uygulamaları
göstermiştir
ki, gözaltına almalarda bazen keyfiliklere gi
dilebilmekte, bâzı kişiler aynı suçtan dolayı,
yeni delil de bulunamadığı halde, birkaç kez
gözaltında tutulmaktadır. Bu tutum adalet
duygusunu zedelediği gibi kişilerin özgürlük
lerini «Anayasa dışı olarak kısıtlamakta, aynı
zamanda sıkıyönetim bu tür tasarruflarının ka
mu oyunda tartışma konusu haline gelmesine
yol açmaktadır. Bu zorunluluklar, Anayasamı
zın 30 ncu maddesinin 4 ncü fıkrasının yeniden
düzenlenmesi sırasında Anayasa Komisyonun
da bulunan parti temsilcileri oy birliği ile göz
altında tutmada keyfiliğin önlenmesi gerekti
ğinde birleşmişlerdir. Her iki Meclis de bu gö
rüşleri paylaşmıştır. Anayasamızın gerekçesin
de yazılan keyfiliği ortadan kaldıracak olan
hükmün, bu tasarının 15 nci maddesinin sonuna
alınmasında büyük yarar vardır. Gerekçedeki
metin şöyledir:
«15 günlük bu süre aynı kişi için aynı suç
isnadı! sebebiyle ve yeni deliller çıkması
gibi
hakir bir sebep yok iken bir defadan fazla kul
lanılamaz.» Bu ilkenin tasarıya alınması özgür
lükçü Anayasamızın önemli bir espirisinin ''Sıkı
yönetim Yasasına girmesini sağlıyacaktır. Ta
sarının 21 ve 23 ncü maddelerinde bâzı Anaya
sa hükümlerinin saklı olduğu yazılıdır. Bu gö
rüş sakattır. Çünkü, kanunlar Anayasaya ay
kırı olamayacağı için böyle bir kuralın konma
sı kanuna tekniği ile de, mantıkla da bağdaşa
maz. Yukardan beri sıraladığımız nedenlerle
Anayasaya aykırı olan bu tasarıya
Cumhuri
yet Halk Partisi grubu olarak ret oyu verece
ğiz.
Yüce Meclise saygılar sunarız.
BAŞKAN —. Söz sırası Sayın Mehmet Ali
Aybar'da; buyurun Sayın Ayıbar.
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MEHMET ALÎ AYBAR (İstanbul) — Sayın
Başkan, sayın (milletvekilleri; 'Sıkıyönetim Ka
nununun bâzı maddelerini değiştiren ve bir ge
çici madde eklenmesini öneren tasarının görüş
mesini yapıyoruz.
'Tasarıdan anlıyoruz ki, 1402 sayılı Kanu
nun. 15 maddesi değiştiriliyor; doğru saydımsa.
Oysa, 1,402 sayılı Kanun kısa sayılacak bir sü
re önce Yüce Meclis tarafından kabul edildi.
Şimdi, huzurunuza geniş sayılacak değişiklik
lerle gelmesinin nedenini, biraz önce burada ko
nuşan sayın hatibin belirttiği gibi
anlamak
mümkün değil. Çünkü, kanunun .genel bir ge
rekçesi yok. Onun için rahatlıkla diyebileceğiz
ki, 'bu kanun Hükümetimizin, Cumhuriyet Hü
kümetinin uzak görürlüğü olmadığı gerekçesine
dayanılarak getirilmiştir. Çünkü, bundan evvel
ki örfî İdare Kanunu eski kir 'kanundu, 1940
tarihli o Kanun bundan çok kısa 'bir süre evvel
değiştirildi. Değiştirilirken, do uzun bir uygu
lamadan ders alınarak birtakım maddeler öne
rildi. Biz o zaman da o önerilen maddelere kar
sı çıktık; ama Yüce Meclisin kabul ettiği bu
'kanunun üzerinden, daha mürekkebi kuruma
dan pe!k kısa bir zaman geçmişken yeniden ta
dil edilerek buraya getirilmesi ve 'kısa sürenin
uygulamasının birtakım zorunlulukları 'Ortaya
koyduğunun ifade edilmesi, Hükümetlerde ara
nan başlıca niteliğin Melen Hükümetinde mev
cut olmadığım ancak ispatlar. 1 sene gibi, 1,5
sene gibi kısa bir zamanı Hükümet kendi açısın
dan göreımemiştir. Bunlar zorunludur demiyo
rum. Mademki kendisi zorunluluklardan bahse
diyor, bir sene. 1,5 sene sonra vukua gelecek
zorunlulukları görememiştir. Bu, M>elen Hükü
meti için önemli bir nakise.
''Sıkıyönetim, Kanunu önemli bir kanun elbet;
ama Hükümetten beklediğimiz çok daha önemli
işler var. Hükümette aynı basiretsizlik tevali
edip ıgidccek ve etmiştir de ve etmektedir de.
Şimdi bu politik noktayı belirttikten sonra
daha genel plânda bir 'hukuk sorunu üzerinde
bir nebze durmak istiyorum.
.Sayın (milletvekilleri, .«hukuka bağlı Devlet»
kavramım iyice hazmetmeden demokratik bir
düzen ve rejim kurup yaşatmak mümkün de
ğildir. Hukuka bağlı Devlet kuralı Anayasamız
da temelli bir kural, bir ilke olarak yer alır;
ama esefle hemen belirtelim ki, yöneticiler, Hü-
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Anayasa değişikliğinde ele alındı, değişti
rildi, yeni birtakım (hükümler kondu ve bu hü
kümlerle alelade kanun koyucuya açık bonolar
verildi. Ne hususunda? Temel hak ve hürriyet
leri kısıtla maları hususunda açık bono verildi;
ama 'buma rağmen 11 nci madde önemli 'bir hük
mü muhafaza etti, korudu. Hangi hüküm o? De
di ki, «Kanun, temel 'hak ve özgürlüklerin özü
ne dokunamaz.» Demek ki temel hak ve özgür
lüğün özü var ve her ne 'sebeple olursa olsun
o öze dokunulamaz.

kümet ve idareciler hukuka bağlılık fikrini
gerçekten hazmetmiş değillerdir. Bu dönem için
söylemiyorum. Osmanlı devrinden bu yana Tür
kiye'de böyle olagelmiştir. Büyük şair Fikret'
in; «Kanun diye, kanun diye kanun tepelendi»
mısraı boşuna söylenmemiştir. Bizde yönetici
kanun tanımaz, bizde yönetici 'kanunu başkası
için koyar. Yakın zamanmıızdaki misâli; 2 sene
geçmeden iki kere Anayasa değiştirdik sayın
baylar. Bu, kanunun kendimiz için, yani yöne
ticinin kendisi için konmadığının en bariz deli
li değil mi? Kanun bizini ayağımıza köstek ola
cak; (Hukuka tabi Devlet budur.) Kanun aya
ğımıza köstek olur olmaz kösteği kaldır yürü...
Nerede kaldı hukuka tabi Devlet kavramı, ne
rede kaldı hukuka tabi Devlete saygı? Lâfta...
İki kere Anayasa değişti. «Anayasa değişir
imi efendim?»1 «Efendim, bu Allah yapısı değil
dir ya, kul yapısıdır değişir» Yok, böyle değiş
mez beyler, böyle değişmez. Hukuka bağlı Dev
letlerde Anayasanın değişmesi özel kurallara
bağlanmıştır. Evet biliyorum bu Devletlerin
arasında bâzıları bizim kabul ettiğimiz kural
ları kabul etmişler ve Meclislerin, mevsuf ço
ğunlukla Anayasayı değiştirebileceğini söyle
mişler, kabul etmişler; ama aslında Anayasa
lar, Anayasa değiştirmekle görevli olarak seçil
miş kurucu Meclisler tarafından değiştirilir.
Neden? Çabuk, kolay değiştirilmesin diye. Bu
kural neden? Vatandaş emin olsun diye. Yurt
taş emin olacak; benimi Anayasada şu haklarını
teminat altındadır. Bu haklarım çiğnenmez di
yecek; ama her an Anayasa değişirse o Anaya
sa, Anayasa olmaktan çıkar. Nitekim bizim
Anayasamız Anayasa olmaktan çıkmıştır. Hü^
kümotin icraatına engel olabilecek bir kural ge
lince Anayasanın değiştirilmesi cihetine gidil
miştir, gidilmektedir.
ıBaym milletvekilleri, bilirsiniz, Anayasa de
ğişikliği konusunda kurucu Meclisler »meydana
getirmenin yanısıra, başka bir kural da vardır;
yine vatandaşa güvence vermek için kabullenil
miş bir kural vardır, o da Anayasayı değiştir
mek gerektiği zaman onun gereğine bir Meclis
karar verir dağılır ve yeni seçilecek Meclis Ana
yasa değişikliğini yapar. Ama bizde, hukuka
bağlılığa bağlı olmadığımız için, bu gibi vatan
daş güvencesine iltifat ve itibar edilmez.
.Sayın mille'tvekilleri, Anayasamızın 11 nci
maddesi vardır. Anayasamızın 11 nci maddesi

Bu önemli Ibir sınır elbet; ama hukuka, hak
ka bağlı Devlet ilkesine saygılı olanlar için
önemli 'bir sınır. Buna saygı taşımayanlar için
sınır yok. Nitekim huzurunuzda 'görüşülen şu
Sıkıyönetim kanunu tasarısı okunduğu zaman
görülüyor ki, 'bu tasarıyı hazırlayanların §u arz
ektiğim hükme de saygıları yok. Yani temel hak
ların özüne dokunulamayaeağı, kanunun da do
kunamayacağı hususundaki sarih, kesin Anaya
sa yasağına da saygıları yok.
Her zaman bu kürsüden Hükümet erkânı
nın, sıkıyönetimin Anayasal 'bir rejim olduğunu
ifade ettiklerini duyarız. Şüpihesiz Anayasal
rejimidir. Sayın baylar, Anayasal rejim ise sı
kıyönetim - ki, öyle - neresinden belli olacak
Anayasal rejim olduğu? Anayasanın vazgeçil
mez yasaklarına saygılı olduğu sürece Anaya
sal rejimdir. Yoksa Sıkıyönetim Anayasayı ra
fa kaldıracak, hem de Anayasal rejim olacak...
Yağma yok, höylc şey olmaz.
Bu ikiyüzlü davranışları bir tarafa bırak
mak meciburiyetindeyiz. Demokratik rejime uy
mak için değil sadece, çağımızın insan zihniye
tine uymak için. Özümüzle sözümüz bir olacak.
Demokrasiye saygılı mıyız, ibağlı mıyız; o hal
de A'dan Z'ye kadar çıkardığımız kanunlarla,
o kanunların uygulaması ile, her şeyi ile demok
rasiye saygılı .ve 'bağlı davranacağız.
Şimdi buradan Hükümet erkânı gelecek
«Efendim, Anayasa dışında 'bir rejim değil, sı
kıyönetim Anayasa içinde bir rejim» diyecek.
Oüzel... Çünkü Anayasanın 124 ncü maddesi sı
kıyönetimden ibaihseder, sıkıyönetimin hangi
şartlar altında ne süre için ilân edileceğini söy
ler. Bundan dolayı da sıkıyönetim Anayasal
bir rejimdir. 'Tamam... Bu sıkıyönetim uygula
nırken Anayasal rejime, Anayasa ilkelerine, de
mokratik ilkelerine saygılı olarak uygulanacak;
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hukuka (bağlı "Devlet ilkösino saygılı olarak uy
gulanacak ; 11 nci maddenin koyduğu sınıra say
gılı olarak uygulanacak. 11 nci maddenin koy
duğu sınır ne? Temel hak ve özgürlüklerin,
kanunla 'dahi, 'özüne dokunulamayacağı hakkın
daki kesin hüküm. (Buna karşılık deniliyor ki;
«Efendim, 124 ncü madde var» Anayasanın
124 ncü maddesinde deniliyor ki, savaş halin
de veyahut da sıkıyönetim halinde özgürlükler
kayıtlanabilir, durdurulabilir yahut da - asıl te
rimini kullanayım - savaş 'halinde ve sıkıyöne
tim ilânımda temel özgür]ilklerin nasıl kayıtla
nacağı ve 'durdurulacağı kanunla gösterilir.
Anayasanın bu hükmünden, kalkarak şu ne
ticeye varılıyor ki, ıgerçi sıkıyönetim Anayasal
,bir rejimdir; ama, madem ki 124 ncü madde bu
hükmü sevketmiştir, o halde temel hak ve hür
riyetler, özgürlükler durdurulabilir veyahut da
kayıtlanabilir.

cvleviyetle sınırlamadan daha ağır.bir durum
dan bahseden durdurma için, evlcviyctle o hü
küm yürürlükte olacaktır.
Demek ki, şu gelen yeni kanun evvelâ sıkı
ydı etim. rejimini Anayasanın temel hak ve öz
gürlüklerini hiçe sayan 'bir rejim haline getir
miş olmakla Anayasaya aykırıdır. Anayasanın
birç.o'k maddesine aykırıdır.
Evvelâ kanunun 3 ncü maddesi var, 3 ncü
maddesi, ıSıkıyönetim Komutanının görev ve
yetkilerinden bahseden geniş, uzun bir madde.
Tek tek muhtelif! bentler okununca, gayet açık
ça 'görülüyor ki, temel hakların özü dahi orta
dan 'kalkıyor. Kesin 'bir misaldir diye arz ediyo
rum. iBu madde. ıSıkıyönetim Komutanına, sıkı
yönetim yasaklarına uymayan ve yayında, bulu
nan 'basımevierini kapatma ve suç aleti, delili
olmak üzere de 'baskı afetlerini müsadere etme
yi. t kişi veriliyor.

ıSaiym milletvekilleri, hu mantığı hukuk Dev
letinde Anayasanın üstünlüğü ilkesine dayalı
bir Devlet rejimi içinde savunmaya imkân yok
tur. Niçin yoktur? Çünkü 11 nci maddenin hük
mü kesin ve kapsayıcıdır, 'geneldir: «Özüne ka
mun dokunamaz» ıSıkıyönetim kanunu da bir
kanundur.

Sayın milletvekilleri, Anayasamız bu konu
da layrıca titizlik göstermiş Anayasanın 25 nei
maddesine şimdi (birlikte bir göz gezdirelim, der
ki: «Basımevi ve eklentileri ve basın araçla
rı, suç. vasıtası olduğu gerekçesiyle de olsa,
zapt ve müsadere edilemez veya işletilmekten
olıkomulamaz.» 'bunu, ayrı olarak mütalâa etmiş
ve basın özgürlüğünün bir neticesi saymamış.
.Basın özgürlüğüne bâzı sınırlamalar koyuyo
ruz, sansür 'koyuyoruz,' binaenaleyh, matbaayı
da, basımevini 'de kapatır, basma araçlarını mü
sadere ederiz, bayır. Neden? Çünkü, Anayasa
mız yakın tarihimizden ders alarak bu özgür
lüğü ayrıca tedvin etmiş ve 25 nci maddesinde
basım evlerinin ve araçlarının kapatılamayacağı,
çalışmaktan alıkonulamayaeağm], zapt ve mü
sadere edilemeyeceğini, suç delilidir, suç aracı
dır diye müsadere edilemeyeceğini kesin suret
te bildirmiştir.

Demek ki, savaş halinde de, sıkıyönetim ilâ
nı halinde de temel hak ve özgürlüklerin özü
ne d'okunulamayaciâktır. Sınırlama hu özün sı
nırında duracaktır. Kaldı 'ki, 124 ncü madde,
nasıl kayıtlanabileceğinden balhsediyor, nasıl
durdurulabileceğinden bahsediyor; yani bir
biçim meselesi ortaya sürüyor. Nasıl kayıt
lama 'şeklini, durdurma şeklini söz konusu edi
yor.
Yine bir başka itiraz varit olabilir, denilebi
lir ki; eh, sınırlama, kayıtlama söz konusu ol
duğu zaman temel ha'k ve özgürlüğün özüne
dokunulamaz doğrudur, bir sınırlamadır ama,
durdurma diyor. Durdurmada bu kural işlemeHayır millet vekil teri, bu kural durdurmada da
işler, iki sebepten;
Bir kere, Anayasanın içinde olan bir reji
min 11 nci maddenin kesin hükmü dışında kal
ması söz konusu değildir. 11 nci madde, ilkesel
hükümlerden >olup, bütün müesseseleri kavra
yan, kapsayan, bağlayan güçte bir maddeden.
Kaldı ki, eğer sınırlama için 11 nci maddenin
yasaklayıcı hükmü söz konusudur deniliyorsa,

Şimdi, komutanın yetkileri arasında, 3 ncü
maddenin bir bendinde bunu da kesinlikle gö
rüyoruz. Nitekim, uzun bentler var, bu bent
lerden birinde 25 nci maddeye kesinlikle ay
kırı bir durum söz konusudur.
YILMAZ AEPASEAN (Tekirdağ) — (c)
bendi.
MEHMET AET AYBAK (Devamla) — (e)
lıendi olabilir.
Şimdi, ben maddeler üzerinde konuşurken
bunların ayrıntılarına temas edeceğim, duraca*

M. Meclisi

B : 88

ğım. Yalnız burada Anayasaya bağlılık bakımın
dan önemli bir noktaya değinmek istiyorum.
^Sıkıyönetim, ilânı Anayasamızın 124 neü
maddesinde ayrmtılarıylc anlatılıyor. Birtakım
koşullara bağlı, sıkıyönetim ilân edilmesi için
bâzı olayların, belirli olayların, Anayasanın tek
tek saydığı olayların cereyanı şart, Bunun üze
rine Hükümet belli bir süre için sıkıyönetim
ilân ediyor, ve Yüce 'Meclisin onayına sunuyor.
Yüce Meclis onaylarsa sıkıyönetim yürüyor,
onaylamazsa yürümüyor.
(Sıkıyönetim ilânı birtakım olayların vukuu
na, oluşmasına bağlı. Hayalî meseleler için sıkı
yönetim ilân edilemez. Mutlaka gerçek olaylar
olacak, o olayların vahameti de Anayasanın ta
rif ettiği genişlikte olacak. Yani, Cumhuriyete,
vatana karşı ibir eylemli kalkışma olacak, Cum
huriyeti, vatanı te'hlikcye düşürebilecek nitelik
te olacak. Yoksa, buraya İçişleri Bakanının ge
lip, birtakım olayları sayıp, «gördüğünüz gibi
işte vatan tehlikededir.» demesi kâfi 'değil. Öl
çülecek bu; gerçekten vatan, Cumhuriyet teh
likeye düşüyor mu, düşmüyor mu? Bu, sıkıyö
netimin ilânının kabulü ve uzatılması için birin
ci ve başlıca şart.
Fakat bunun Ibaşka bir şartı da var; bunun
neticesi olan şartlar... 3 ncü maddede Sıkıyöne'tim Komutanlarına tanınan yetkiler, sıkıyöne
timin ilânını 'gerektirmiş oları nedenlere paralel
olarak kullanılacaktır, o maksatla kullanılacak
tır. İdare hukukunun bilinen kuralı, hukuk ku
rallarının yöneticilere tanıdıkları yetkileri mak
sat bakımından kontrola tabi tutmuşlardır, yrgı kontrolü altındadır. Bir valiye, bir Bakana
tanınan yetki, maksat bakımından Danıştay ta
rafından kontrol edilir.
Efendim, bana tanınmış bu yetki, ben kul
lanırım... Hangi maksatla kullanırsın? Hangi
sebeple kullanırsın?... Hangi saikle kullanırsın?
Hangi şekle talbi olarak kullanırsın?... Bunlar,
idare hukukunun belirli kurallarıdır.
Binaenaleyh, bir yönetim askerî de olsa, İm
yönetimde bir yönetici yetkisini kullanırken
demokratik hukuk Devletinde bu kuralın dışı
na çıkamaz.
Binaenaleyh, sıkıyönetim komutanı da bu
yetkiyi, sıkıyönetimin ilânını gerektirmiş olan
olaylara paralel olarak, o maksada matuf ola
rak, kullanacaktır. Onun dışımda kullandı mı,
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Sayın milletvekilleri, 1946 senesinde ben bu
söylediğimi uygulaima mevkiine koydum. O za
man İstanbul'da sıkıyönetim vardı, ben bir ga
zete çıkarıyordum, sıkıyönetim komutanlığı 0'
gazetemi kapattı. Ben de bu gerekçeye daya
narak Danıştayda dava açtım. Binaenaleyh,
1946 Anayasası ile mümkün olabilen bir hu
sus, 1961 Anayasası ile haydi haydi mümkün
dür.
Bu temel hükümleri, Anayasayı (değiştirmek
suretiyle de ihlâl edemeyiz. Anayasamız 2 nei
maddesinde; «Türkiye Cumhuriyeti, insan
haklarına ve Başlangıçta belirtilen temel ilke
lere, temel haklara, özgürlüklere dayalı, lâik
demokratik, sosyal bir huikük devletidir.» dedi
ği sürece, Anayasada istediğimiz tadilatı ya
par, vazıı kanuna alelade geniş, açık bonolar
veririz ve istediğimiz kanunları getirir, «işte
Anayasaya o istikâmeitte hüküm koyarak bun
ları birbirine uydururuz» diyemeyiz. BaıHjyörsü
nüz, Anayasa Mahkememiz bu hususta önemli
bir karar verdi; hepimizin iftihar edeceği bir
karar, dünya literatüründe önde yürüyen, ön
de gelen, mahkeme içtihatları bakımından önde
gelen bir karardı. Yani, Anayasa Mahkemesi
nin, Anayasa değişikliklerinin esas noktasından
bu kontrole yetkili olduğunu ifade eden bir
karardı ki, Anayasa değiştirilmek suretiyle
pozitif hukukumuza maledikniş olan bu çok1
ileri hüküm geri alındı. Kanaatimce yetkisi
yoktu Meclisin bu geri almaya. Çünkü, Anaya
sa Mahkemesinin kararı, Türk âmme pozitif
hukukunun bir parçası olmuştu ve >omı ancak
Anayasa Mahkemesi geri çevirebilirdi. Anaya
sanın tümü değiştirilmedikçe, 2 nci madde hük
mü değiştirilmedikçe, bir maddesi değiştirile
rek Anayasa Mahkemesi artık bunun esasına
bakamaz, diyemezdi bu Meelisler.
Şimdi, 3 ncü maddede, sıkıyönetim komu
tanlarına tanınan yetkiler, bir kere daha arz
ediyorum, sıkıyönetimin ilânı maksadına para
lel olarak, aynı maksatla ancak kullanıldığı
zaman hukuka uygun olur, onun dışında key
fî muamele olur. İki yula yaklaşan son sıkı
yönetim uygulamasından, maalesef sıkıyönetim
komutanlıklarının verdikleri kararların şimdi
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tenkit ettiğim istikamette kararlar
olduğunu
bir hukukçu olarak ve bir vatandaş olarak sık
sık ve üzülerek müşahede ediyoruz.
5 ııci maddeyi, Anayasa Komisyonu bir öl
çüde değiştirmiş. Yani, sorumluluğun (Başbaka
na ait olacağı hususunda bir hüküm koymuş
ama, hüküm çok açık, seçik ve yeterli değil.
Bilhassa şunu gözönünde tutmalıyız: Sayın
Başbakan bu kürsüden geldi, alcının, sıkıyö
netim komutanlarının icraatından kendisinin
mesul olmayacağını ifade etti. Binaenaleyh çok
sıkı davranmak il azimdir. Sayın milletvekilleri,
Başbakan mesul değilse kim mesuldür? Başba
kan, Hükümetin başı olmak itibariyle, hüküme
tin işlemlerimden ve bütün vekâletlerin ve de
rece derece idarenin, ister sivil, ister sıkıyöne
tim rejimi olsun, baş sorumlusu durumunda
dır. Kaldı ki, Anayasanın açık hükümıleri 'de
vardır. Genel Kurmay Başkanının Başbakana
karşı sorumlu olmasından da hareket ederek,
gene, sıkıyönetim komutanların m. Başbakana
karşı sorumlu ve dol ayı siyle onların hukuka
ters düşen icraatından Başbakanın Meclise kar
şı sorumlu okluğu neticesine geliriz. Kaildi ki,
parlamenter rejimin başka türlü mütalâa edil
mesi de mümkün değilklir. Meclise karşı kim
sorumlu olacaktır o halde? Sıkıyönetim icraa
tından kim sorumlu alacak, burada kimden he
sap soracağız, Başbakandan soramazsak?
Binaenaleyh, 5 ııci maddenin bu yönde da
ha da takviye edilmesi zarureti vardır.
Elbet eok önemli bir madde ve Anayasaya
açıkça ters düşen bir madde de Sıkıyönetim Ka
nunun 13 ncü maddesidir. Anayasamız Sıkıyö
netim hakkındaki bükümlerini çok titiz davra
narak, ölçülü bir şekilde vazetmiştir. Sıkıyöne
timin belli bir bölgede ilân 'edileceğinin, yahut
yurdun bütün illeninde ilân edilip edilmeyeceği
hususunun, Hükümetin - teklifi, Meclisçe de
onaylanmak suretiyle ancak yürürlüğe girebi
leceği esasını getirmiştir 124 ncü maddesiyle.
13 madde ne olmuş? 13 madde de sıkıyöne
tim ibir ilde ilân edilmiş üç ilde ilân edilmiş, fa
kat sıkıyönetim komutanına 13 ncü maddede
öyle bir yetki tanımışsınız ki; sıkıyönetimi filhaıl, sıkıyönetimin ilân edilmedişi illere de teş
mil etmek komutanın takdirine bırakılmış bir
keyfiyet. Böylece Anayasanın temel bir hükmü
esastan çiğnenmiş oluyor. Anayasa hangi iller-
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de sıkıyönetim ilân edileceğini Bakanlar Ku
rulunun tâyin ve tespit etmesini öngörüyor,
ondan sonra da Yüce Meclisin onayına bağlı
bulunduruyor, bu keyfiyeti. Halbuki 13 ncü
maddeyi okuyalım: «Sıkıyönetim ilânına sebep
olan suçları, sıkıyönetim ilânından ıcvvel iş
lemiş olanlarla, Sıkıyönetim Askerî Mahkemele
rinin elkoyduğu herhangi bir suçla umumî ve
müşterek gaye içerisinde irtibatı bulunan suç
ları işleyenlerin davalarına, suç, sıkıyönetim
bölgesi dışında işlenmiş olsa dahi Sıkıyönetim
Askerî Mahkemesinde bakılır.»!
Sayın milletvekilleri, aykırılığı müşahede
etmek, görme için hukukçu almaya lüzum yok.
Hukuka bağlı devlette keyfilik olmıaz. Demek
ki, sıkıyönetim komutanı «irtibatlıdır» diye
sıkıyönetimin ilân edilmediği yerlerdeki vatan
daşları tabiî yargıcının önünden alıp, başka
bir ildeki sıkıyönetim mahkemesinin önüne gö
türecektir. Böyle şey olmaz, nerede oılmaz?
Demokratik bir rejimde olmaz, yani yeryüzün
de olmaz demiyorum, olur. Ama bu gibi ku
ralların uygulandığı rejimlerin adı demokrasi
değildir-, bilelim. O rejimlerin adı faşizmdir, to
taliter rejimdir, keyfiliğe girdi imi, faşizme gi
rer. Bunun ismini bilelim, adını koyalım. Ana
yasa açık söylemiş, olmaz böyle şey.
Sonra burada; «umumî ve müşterek gaye
içerisinde irtibatı bulunan» doza Kanununun
aradığı irtibat da değil burada. Sayın millet
vekilleri dikkatinizi çekerim; bir kanunsuzluk'
daha. No biçim bir irtibat? «Bir suçla umumî ve
•müşterek gaye içerisinde.:» Nasıl bir irtibat?
Kanun mu yapıyoruz, keyfömayeşa alınacak
kararları karakuşi hükümlere hüccet mi veri
yoruz? Benim kanını kanun yaptığımız doğrul
tusundadır.
Binaenaleyh, yerleşmiş hukuk kuralların],
yerleşmiş Ceza Hukuku kurallarını pervasızca
bu kürsüden ve bu yüce Meclis sakafı altında
kimsenin çiğnemeye hakkı yoktur.
Sayın miletvekilleriâ getirilen kanunun 15
nci maddesi keza Anayasaya aykırı bir madde.
Bu .maddenin 1 nci fıkrası şöyle başlıyor: «Sı
kıyönetim altına alınan yerlerde aşağıdaki suç
lardan sıkıyönetim ilânına ve faaliyetlerine
İlişkin olandan işleyenler ve bunların suçlarına
iştirak edenler bu Kanunun 21 nci madde hü
kümleri saklı kalmak şartıyle sıfat, meslek ve
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memuriyetleri ne oluma olsun sıkıyönetim ko I dışı devlet olursunuz. Bütün çaba ne? Demok
mutanı nezdindeki askerî mahkemelerde yargı
ratik devlet. Demek ki savaş olursa, sıkıyöne
lanırlar.»
tim olursa demokratik devlet ilemeyecek, olur
Saklı dediği 21 nei madde nedir? O da şumu böyle şey, mantık mı bu, olur mu? Orada
«Bu kanunda belirtilen suçlardan dolayı aşağı
da işleyecek. Sınırlayacaksınız hakları elbet
da yazılı kişiler hakkında sıkıyönetim komu
öyle, askerî yönetim olacak ama, kanunini için
tanlığınca kovuşturma yapılabilmesi;
de. Onun dışına çıktınız mı (Kuvvetli iseniz çı
karsınız elbet, ona bir diyeceğim yok.) demok
Greneral ve amiraller hakkında Genel Kur
ratik bir çıkış olmaz.
may Başkanının,
Müsteşarlar hakkında Başbakanın veya il
Arz ettim biraz evvel, o faşist bir idare olur.
gili Bakanların,
Böyle yorumlara yer yok, pamuk ipliği ile bağ
Valiler, kaymakamlar hakkında İçişleri Ba
lı değil, hukuka bağlı demokratik devlet. O
kanının,
zaman gelsin bumda bir çoğunluk, ilân etsin
Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay,
boyuna iki de bir (bizde de öyledir ya) sıkı
Askerî Yargıtay, Yüksek Hâkimler Kurulu, Sa
yönetimi ondan sonra kaldırsın bütün halkla
yıştay Başkan ve üyeleriyle Cumhuriyet Baş
rı, hürriyetleri. Türkiye'de de demokrasi var
savcısı, Başkanını 'Sözcüsü, Askerî Yargıtay
gene desin. Niye efendim, işte olağanüstü re
Başsavcısı, hâkimler ve yardımcıdarıyle Cumjim böyle devam ediyor. Olmaz beyler, aklı se
hıımyet Savcı ve yardımcıları ve bu sınıftan sa
lim var, insanlığın vicdanı var, Türklerin vic
yılanlar, askerî hâkim subaylar hakkında özel
danı bu insanlık vicdanından, bilgisinden hariç
kanunlarına göre yetkili kurum ve makamla
bir şey değil, onun içinde mündemiç. Dünyada
rın,
uygulanan bir demokratik rejim var, biz onun
dışında değiliz; eğer demokrasi isek. Değilsek
İznine bağlıdır.»
ona bir diyeceğim yok; ama onu açık söyleyin.
Şimdi sayın milletvekilleri, meselâ Anaya
Şu
gidiş iyi bir gidiş değil. Bunu onaylarsaınız
sa Mahkemesi, Yargıtay, Sayıştay üyeleri1 özel
bunun gideceği yer malûm arkadiaşlar. Bir sıkı
bir statüye tâbi tutulmuşlar Anayasa hükmün
yönetim Mahkemesine 'bu yetkileri tanırsanız
ce. Binaenaleyh, izin alarak Anayasa
bun
şu demokratik Anayasadan eser kalmaz, .kal
ların nerede yargılanacağını açık, seçik göster
mayacaktır ve bugün kalmamıştır.
miş, buyurun. Anayasa Mahkemesinin görev ve
Binaenaleyh, şu demin Anayasanın 143 neü
' yetkilerinden bahseden 142 nei madde bu gö
maddesinde
sayılan kişilerin, izin almak sure
revler meyaııında Yüce Divan olarak kimleri
tiyle
sıkıyönetim
mahkemeleri huzurunda yar
yargıılayaeağrnı bir bir tâyin etmiştir. Yani
gılanabileceği
hakkındaki
şu 'hüküm Anayasa
bunlar arasında işte Yüksek Hâkimler Kurulu,
ya
aykırıdır.
Sayıştay Başkan ve üyeleri falan diye de var.
Bunları yerinden izin alırız da Sıkıyönetim
Mahkeme önüne götürürüz mantığı Anayasanın
bu sarih hükmü önünde müdafaa edilemez, bu
yetki yok, kapatmış onu, kesmiş, noktayı koy
muş. «Filânları Anayasa Mahkemesi yargı
lar» demiş.
HÜSAMETTİN BAŞER (Nevşehir) — Nor
mal zamanda o.

'Sayın Milletvekilleri, uzun konuştum, öz in
dilerim. Maddeler üzerinde
söylenecek daha
pekeok ş?y var. Ama sabrınızı suiistimal etmek
istemiyorum. Benim endişem, Türkiye'de uzun
vadeli bir politika izlenmesidir. Türkiye'nin ta
rihsel gelişmesine yüksekten bakalım ve Dünya
milletlerinin gelişmesiyle kendi gelişmemiz ara
sında ıbir paralellik kuralım.

MEHMET ALİ AYBAR (Devamla) —
Beyefendi, nefes tüketiyorum deminden beri,
nefes tüketiyorum 124 neü madde normal za
manları istihdaf etmiyor. 11. nei maddenin; ka
nunun, hakkın, hürriyetin özüne dokunamaya
cağı hususundaki hükmü normal, anormal za
man tefriki yapmamıştır. Yaparsanız hukuk I

Benim bu sözlerimi hafife almak mümkün;
ama. ne yazık ki hafife alanlar da kendi vicdanlaııyle muhasebeye otururlarsa ve hele ülke
mizin içinde bulunduğu çok kritik durumu iyi
ce değerlendirirkrse ve hele hele, kaybedecek
zamanımızın olmadığın], otuz sene sonra 2 OCO
yılı başlarken, artık medeniyet trenine binme-
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nin mümkün olamayacağını da hatırlayacak
«Ilırlarsa, bu sözlerimin böyle küçümsenmeye
cek einstpıı olduğunu - bana karşı değil; kendi
vicdani arıyl e muhasebeye oturdukları zaman kabul ederler.
Hepinize saygılar sunarım.
BAŞKAN — Sayın Turhan Üzgüner, söz sı
rası sizde efendim; buyurun.
TURHAN ÖZGÜNER (İçel) — Sayın Baş
kan, Bayın arkadaşlarını; evvelâ bir ölçüde ta
darının getiriliş sebebi üzerinde durmak gerek
lidir.
Anayasa Mahkemesi bu kanunun T5 ve 23
ncü maddelerini iptal etmiştir. Fakat Hükümet
hu 15 ve 23 ncü maddelerin iptali sebebiyle, bu
iki maddede değişiklik yapmak gerekirken, açık
deyimiyle söyleyelim, el değmişken 26 madde
lik bir kanunun 15 maddesini birden değiştirivermeyi gerekli görmüş. Olabilir.
Bunların içerisinde, şüphesiz sadece bir söz
cük değişikliği var : «Yargı» yazılacağı yerde,
•ma:tibua hatası, «Yargıtay» yazılmış; onlar üze
rinde dunmuyoruz, Ama öyleleri var ki, Anaya
sa Mahkemesinin 'bozmasına rağmen yeni Ana
yasaya aykırılıklar getiriyor. Yani adeta bir
zorlama var.
Anayasa Mahkemesi Anayasaya aykırı bu
larak iki maddeyi bozmuş; şimdi o iki madde
de, zaten biz 1699 sayılı Kanunla yaptığımız
son Anayasa değişikliğiyle, bu 15 vo 23 ncü
maddelerin iptali karşısında boşlukları doldur
muştuk. Ancak Hükümetin getirdiği bu tasarı,
iptale rağmen, boşluk doldurma değil, Anaya
saya yeni aykırılıklar getirmek oluyor. Ook
açık. Bunu Anayasa. Komisyonunda da bir öl'çüde telâfi edebildik; kısaca bir kere daha tar
tışılması yararlı olur.
A.rkadaşlariiin, evvelâ Hükümetin böyle ha
zır değişikliğe yanaşmışken - deyimi
tekrar
kullanıyorum - el değmişken, neler yapmak is
tediğine zaman nispetinde kısa kısa bakıverc!lim. Fazla da zaman almak istemiyorum.
Sıkıyönetim Kanununun 2 nci maddesinde
bir değişiklik yaparken yeni bir fıkra ilâve edi
yor. Ne diyor? «'Sıkıyönetim Komutanı kolluk
kuvvetleri kapsamı dışında kalan belediye za
bıtası, gümrük muhafaza ve kır bekçileri gibi
sair zabıtaya ilişkin görevler ifa eden kuruluş
lara da hizmet tevcih edebilir.»
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Arkadaşlarım adı üstünde, bir sıkıyönetim
idaresi kır bekçisine kadar uzanacaksa, 'bunun
güçsüzlüğünü iddia edebilmek gerekir. 'Sıkıyö
netim idaresinin kır ıbekçisinc muhtaç olabile
ceğini düşünmek hakikaten bu yönetimi fazla
ca hafife almak olur. Bunun ne espri ile geti
rildiğini anlayabilmek mümkün değildir. Bunun
münakaşasına dahi yanaşmadan şu ilâve fıkra
nın çıkarılmasını teklif edenlerdenim.
Arkadaşlarım, Hükümet 3 ncü maddenin
(b) fıkrasını yeni bir ilâve yaparak eskisinden.
biraz daha genişletmiş. Biz Anayasa Komisyo
nunda bunun Anayasaya aykırılığını söyledik,
Şimdi değineceğim Anayasanın 7 nci ve 14 ncü
maddelerine çok acık olarak aykırı gördüğü
müz için. gruplar farkı gözetmeksizin de bir
önergemiz Başkanlıkta duruyor. Bu önergeye
katılmanızı rica edeceğiz. Şöyle ki arkadaşla
rım :
Eski hüküm şu idi, sıkıyönetim idaresinin
görev ve yetkilerinden bahseden 3 ncü madde
nin (h) fıkrası, «Zarurî ihtiyaç maddelerini ya
pan, üreten, depolayan, nakleden ve satan ti
carî ve sınaî müesseseleri lüzumu halinde kont
rol etmek ve ihtiyaçların gerektirdiği tedbirle
ri almak,»' 'biçiminde idi eski fıkra. Buna şu ilâ
ve yapılıyor, «... vo gerektiğinde kusurlu görü
lenleri bölge dışına çıkarmak veya müessesele
rini kapatmak.»
Arkadaşlarım, artık bu o derece Anaya
saya aykırı ki, Anayasanın 7 ve "14- ncü mad
desini okuduğumuz zaman, bir hukukçu titiz
liğine ya da bilgisine lüzum olmadığını gö
receksiniz. Bunu Hükümet tasarı olarak na
sıl getirebilmiş; anlamak mümkün değil.
Anayasanın 7 nci maddesi «Yargı yetkisi»
matiabını taşır, «Yargı yetkisi, Türk Milleti
adına bağımsız mahkemelerce kullanılır.» der.
14 ncü madde «Kişi dokunulmazlığı» matlabmı taşır ve bu maddenin ikinci fıkrası açıkça,
«Kişi dokunulmazlığı ve hürriyeti, kamunun
açıkça gösterdiği hallerde, usulüne göre ve
rilmiş hâkim kararı olmadıkça
kayıtıl anamaz,:» der. Der ama, Anayasa orada diyedursun; bizim Hükümetimiz bu maddeye de va
rınca « ... ve gerektiğinde kusurlu görülenleri
bölge dışına çıkarmak • ve müesseselerini ka
patmak» cezasını getirir.
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Arkadaşlarım, bu derece bir yargı yet
kisini kime veriyorsunuz?
Anayasa yargı
yetkisini 7 nci ve 14 ncü maddede koymuş. Öy
lesine katı hükümlerle koymuş ki, bunu de
ğiştiremezsiniz. İstediğiniz gibi, bâzılarını,
gerektiğinde bölge dışına da çıkaracaksınız
ve müesseselerimi kapatacaksınız ve bu yet
kiyi sıkıyönetim komutanlığına görev olarak
vereceksiniz. Bunun Anayasanın 7 ve 14 ncü
maddelerine aykırı olduğunu - demin de söyle
diğim gibi - fazlaca hukuk bilgisine ihtiyaco'lmadan görebilmek mümkün.
Hükümet 5 nci maddeye bir ilâve yaparak
çevre komutanlıkları getirmiş. Ben Anayasa
Komisyonunda Sayın hâkim albaydan da sor
dum çevre komutanlığını. «Hakikaten bâ;:ı
yerler için gereklidir.» diyerek özellikle İs
tanbul'u e'le aldılar. «Bir ilde değil, birkaç
ilde olması halinde, ya da bir il İstanbul olsa,
çevre komutanlıkları yine İstanbul gibi geniş
bir il içerisinde olabilmelidir,» dediler.
Bunun, maddeye «çevre komutanlıkları»
adı altında yeni bir sorumluluk mevkii getir
mek için gerekli ve beni tatmin edici bir izah
olmadığını kendilerine orada söylediğim gibi
burada da tekrar ediyorum; gereksizdir.
Arkadaşlarım, 5 nci maddenin son fıkra
sına göz atarsak, 5 nci maddenin son fıkrası
yine Anayasanın . Anayasa Komisyonunda
da tartıştığımız gibi - 105 ve 110 ncu madde
lerine, çok açık, • ters düşmektedir. 5 nci
maddesinin son fıkrasına Hükümet şu ilâveyi
getirmiş, son fıkrası «çeşitli bölgelerde ve bü
tün yurtta sıkıyönetim ilân edilmesi halinde,
sıkıyönetim komutanlıkları ve sıkıyönetim hiz
metleri arasında adlî, idarî, teknik iş bölümü,
işbirliği ve koordinasyon ve sıkıyönetim ko
mutanlıklarının müşterek konulardaki yöne
timi Başbakanca sağlanır.» biçiminde idi. Bu,
«Başbakan veya yazılı olarak görevlendirece
ği makamca» olarak geçici komisyonda değiş
tirilmiş; ancak, Hükümetin teklifi, «Başba
kan adına Genelkurmay Başkanlığınca sağla
nır» biçiminde idi.
Gerek Hükümetin teklifi; «Başbakan adına
Genelkurmay Başkanlığınca sağlanır», gerek
105 sayılı Geçici Komisyonun, «veya yazılı
olarak görevlendireceği makamca sağlanır.»
deyimleri, Anayasanın 105 ve 110" ncu mad
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delerine açıkça ters düşer
arkadaşlarım.
105 nci ve 110 ncu maddelere ilgili kısımla
rına sadece şöyle bir değinerek geçiyorum,
zabıtlara geçmesi bakımından. 105 nci mad
de, Görev ve Siyasî Sorumluluk matlabmı ta
şır.
Şimdi, arkadaşlarım; «Başbakan, Bakanlar
Kurulunun başkanı olarak bakanlıklar ara
sında işbirliğini sağlar ve Hükümetin genel
siyasetinin yürütülmesini gözetir» diye devam
ediyor. Şimdi, yine 110 ncu maddenin ikinci
fıkrasını okuyalım;
«Millî güvenliğin sağlanmasından ve Si
lâhlı Kuvvetlerin savaşa hazırlanmasından,
Türkiye Büyük Millet Meclisine karşı, Ba
kanlar Kurulu sorumludur» ve keza 105'i de
iigilendirirsek, Bakanlar Kurulunun da başı,
şüphesiz, Başbakan olduğu için, siyasî sorum
luluk, dönüp dolaşıp Başbakanda toplanmak
ta ve Büyük Millet Meclisine karşı Başba
kan siyasî tek sorumlu kişidir. Hal böyle ol
masına rağmen, bu sorumluluğu Başbakandan
alıp Genelkurmay Başkanına götürmek, şüp
hesiz, Sayın Başbakan Me'len'in buradaki de
yimine uygundur, o paralelde hazırlanmıştır.
Zabıtlara geçen, Anayasaya ters düşen bir
konuşmayı yaptıktan sonra Melen, bu kanun
tasarısını da kendi, zabıtlara geçen ters ko
nuşmasına paralel bir şekilde getirmiş. Yasala
ra ters düşen bir konuşmayı, yasayı tahrif ede
rek düzeltmek yerine, kendini evvelâ düzeltme
ye bakmalı idi Sayın Melen. Konuşmalarını,
tavrını ve kanunlara ayak uydurmayı daha iti
yat edinseydi, şüphesiz böyle ters 'konuşmalara
uygun ters kanunlar, tasarılar huzura gelmezdi.
Arkadaşlarım, burada çıkıp, «Sıkıyönetimin
sorumluluğu Başbakan olarak 'bana aittir» bi
çiminde bir konuşmayı, yapan Başbakan şüphesiz
bilmelidir ki, kendi konuşmasına uygun ve o pa
ralelde çıkacak bir kanun tasarısı, Anayasaya
ters düştüğü için bu Yüce Meclisin süzgecin
den geçemeyecektir, geçmemelidir arkadaşla
rım.
105 ve 110 ncu maddelere bu derece ters...
Şimdi 15 nci maddeye biz Anayasa Komisyonu
olarak bir ilâve yaptık, o ilâve, özellikle şu bi
çimdedir; «Bu süre 15 günden fazla olamaz»
deyiminden sonra ve «aynı kişi için aynı suç
isnadı sebebiyle ve yeni deliller çıkması gibi
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haklı bir söbep yok iken bu süre bir defadan
fazla kullanılamaz» biçiminde.
Arkadaşlarım, şüphesiz, bunun tartışmasını,
madde geldiğinde, yerinde yapacağız". Ancak,
21 nci maddenin son fıkrası, yine üzerinde Yüce
Meclisin hassasiyetle duracağı kanısında bulun
duğum bir ilâvedir ve Anayasa Komisyonunun
bu süzgecinde takılmıştır. Anayasa Komisyo
nu, iltifat edeceğiniz kanısında bulunduğum
"yeni bir değişiklik getirmiştir. Şimdi, Hükümet
tasarısında durum şu idi: 21 nci maddenin son
fıkrası diyor ki, «yasama 'dokunulmazlığına iliş
kin Anayasa hükümleri ile, Anayasanın 90 ve
147 nci maddeleri hükmü ve diplomatik doku
nulmazlıkla ilgili milletlerarası hu'kuk kuralla
rı saklıdır.»
Arkadaşlarım Hükümetin 'bu teklifi evvelâ
105 sayılı Geçici Komisyonda görüşülmüş, tar
tışılmış, Anayasa Komisyonundan giden değerli
üyeler, orada çok güzel savunmuşlar. İntikal
etti komisyona. Ancak, ne var ki, ben her za
man söylerim, zaten Geçici komisyonlar ihtisas
komisyonları olmadığı için, hep böyle, zaman
kaybından öteye gitmeyin davranışlar ortaya
çıkıyor. Geçici Komisyonda Anayasaya ters
'düşen bir madde tedvin edilirken, Anayasa Ko
misyonundan gelen ve bu işin mütehassısı oldu
ğunu - şüphesiz - söyleyebileceğimiz değerli
arkadaşlarımız, savunmalarında nihayet üç ta
ne reyle kalıyorlar. Çünkü, birçok komisyonlar
dan orada 'toplanmış sayın üyeler; Anayasaya
ters düşen bu duruma kendi reyleriyle - şüphe
siz - mâni olabiliyorlar.
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liklerde de bulunmaz. Anayasanın ihtiyacı var
mı böyle bir deyimi kullanmaya? Anayasa, za
ten tatbik etmeye mecbur bulunduğumuz, adı
"is tünde, yasaların anası dır. Yasaların anası
olan bu Anayasayı biz, ondan sonraki yasalar
la teminat altına alacağız. Yönetmelik değil ar
kadaşlarım bu; kanun yapıyorsak, kanun tek
niğine de uymayan bu gibi deyimlerden kaçın
malıyız ve bu sebeple bu son ilâveyi çıkarıp,
getiriş esprisine uygun yeni bir (A) bendi yap
mak suretiyle; Anayasa Komisyonu olarak, Yü
ce Kurula bir önerge ile geldik. İltifat edilme
si gereği; Anayasa yönünden de daha isabetli
olacağı cihetle, herhalde muhterem Heyetinizce
takdir edilecektir.
Arkadaşlarım, son olarak şunu arz edeyim,
Anayasanın bu maddelerine bu derece ters dü
şen bir kanun tasarısı karşısındayız. Aslında,
- şüphesiz - ben, kanun tekniği bakımından bel
ki yararlı olmayacağı kanisiyle; «aslında 1402
sayılı Kanunun pek çok maddeleri Anayasaya
aykırıdır» diye burada bir kere daha tekrar
etmeyi gerekli görmüyorum; bâzı arkadaşlarım
tekrar da ettiler.

O halde, geçici 'komisyonların, çok kere, Yü
ce Meclislerde, ihtisas komisyonlarına rağmen
daha isabetli neticeler alamadığı iddiasını bir
kere daha burada savunmak gerekir ve geçici
komisyonlara, mümkün olduğu kadar iltifat
edilmemesi gerektiğini de bir kere daha belirt
meyi yararlı görürüm.

Tekrar ettiler; meselâ, Anayasanın 25 nci
maddesine, ters düşen madde var burada; ama
Hükümet, o maddenin o fıkrasını ellememiş;
fakat yeri geldiğinde onun üzerinde «3 ncü mad
denin (C) fıkrası üzerinde duruyorum - tekrar
durmak» kanun tekniğine aykırı olup olmadığı
nı tartışmak herhalde yararlı olacaktır. Çünkü,
3 ncü maddenin o fıkrası değişmiyor, o bendi
değişmiyor: ama 3 ncü madde, yeni bir deği
şiklikle Hükümet tarafından getirildiğine göre,
artık, Yüce Meclis 3 ncü maddeyi
görüşme
yetkisini haizdir, herhalde, fıkraları ve bentleri
üzerinde de tekrar (değişiklik yapma yetkisini
haiz olduğu neticesine varmak da tartışma ko
nusudur, bu kanıya da varılabilir. Onun için
şimdi üzerinde durmuyorum.

Arkadaşlarım, neden ben de 'bunun, Anaya
saya 'böyle hir ters düşen deyimin, konulma
sına taraftar olmuyorum? Biz," kanun yapıyo
ruz arkadaşlarım. Bu kanun tasarısı, bir Ana
yasa teminatını maddeye getirmeye gerek gör
memelidir. Anayasanın teminatı kendinde mün
demiçtir. Anayasayı tahtı teminata almak için;
«Anayasanın, şu şu maddeleri meridir ve hü
kümleri saklıdır» gibi - bir deyim, yönetme

Netice itibariyle şunu diyorum, tümü üzerin
de zaten karşı bulunduğunuz; ama değişiklik
leriyle yeniden Anayasaya terslikleri çoğalan
bu kanun tasarısına karşı bulunduğumuzu, hiç
değilse, Yüce Meclisin, Anayasa Komisyonunun
getirdiği değişikliklere ilgi gösterip, o ölçüde,
Anayasa terslikleri bertaraf edebileceği kanı
sında bulunduğumu belirtir, Yüce Meclise say
gılar sunarım.
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BAŞKAN — Sayın Hüsamettin Başer, buyu
run efendim, söz sırası sizde.
HÜSAMETTİN BAŞER (Nevşehir) — Sa
yın Başkan, değeri! milletvekilleri;
1402 sayılı Sıkıyönetim Kanununun bâzı
maddelerini Anayasa Mahkemesi iptal ettiği
için, Hükümetçe hazırlaman tasarı yüce Meclise
gelmiştir.
Bu meyanda, Hükümet, 2 senedir tatbika
tını yaptığı bu Kanunun aksak Itaraflarını, tat
bikattan aldığı neticeler istikametinde de de
ğiştirmeyi öngörmüştür.
Sıkıyönetim, Anayasanın kabul ettiği Ana
yasal bir müessesedir. Fevkalâde hallerde ve
Anayasanın, 124 ncü maddesinde tarif ettiği
hususlarda ilân edilir.

HÜSAMETTİN BAŞER (Devamla) — Bili
yorum, senin damgan üzerinde.
MEHMET ALİ AYBAR (İstanbul) — Sen
de alırsın, ağır cevabını.
BAŞKAN — Lütfen Sayın Aybar, Baş
kanlık, görevini yapıyor. Rica ediyorum müdahele etmeyiniz. Lütfen.
HÜSAMETTİN BAŞER (Devamla) — Bu
bakımdan, Sıkıyönetim Kanununun bâzı mad
delerinin değiştirilmesiinden alınmamak lâzım
dır. Hep beraber, ya bu rejime inanıp, bu re
jimi anarşistlerden temizleyeceğiz, hürriyete
inanacağız; değilse, bunun akıntısına kapılıp,
Türk Devletini yok edeceğiz. Bu bakımdan, yü
ce Parlâmento, hürriyete, demokrasiye, rejim©
inanmış insanların bulunduğu yerdir.

Cumhuriyete musallat olmuş anarşik ve komünizan hareketleri bertaraf etmek için, sıkı
yönetim ilân edilmiştir. Hürriyete, demokrasi
ye bağlı olan Silâhlı Kuvvetlerimiz ve aynı za
manda, onlarım enirinde çalışan sıfayöntetim mah
kemeleri ; memleketimizi
İmmünâstleştirmetk
için çalışan insanlara karşı bir savaş vermekte
dir. Bunu hep beraber kabul etmek mecburi
yetindeyiz. Bundan iki sene evvel kanlı olaylar
oluyordu; can emniyeti yoktu, mal emniyeti
yoktu. Bir üye, çıkmış; demokrasi ve hürriyet
dersi veriyor burada! Evet; demokrasiye, hür
riyete inanan bir insan olsa, canû gönülden
tasvip ederim. Bu üye, maalesef, şunu söyleye
yim ki, hürriyetten...
BAŞKAN — Sayın Başer, lütfeder misiniz?
Şahsiyetle uğraşmadan konuşmanızı yapmanızı
riea edeceğim. Herkes, kendi bildiğini, kendi
görüşlerini ibu kürsüden ifade etmek durumun
da bulunuyor. Bu balkımdan, lütfediniz kendi
görüşlerinizi izah ediniz.
HÜSAMETTİN BAŞER (Devamla) — Çok
teşekkür ederim. Cevap vermeyeceğim, yoksa,
ağır cevap verecektim.
BAŞKAN — Lütfedersiniz, efendim.

Bugün, Türkiye'nin durumunu ele alalım;
Türkiye'nin etrafı - bir İran'ı çıkaralım - kızıl
çemberle çevrilmiştir. Bugün Rusya Vietnam'
daki olayları durdurdu; bütün ağırlığı ile,
Türkiye'nin üzerinde oynamaktadır. İşte, va
tanperver Ordumuz, Parlâmentomuz, rejime
bağlı olan partiler; Cumhuriyetimize musallat
olan komünizm belâsını, örfî idare ile defetmek
mecburiyetindeyiz.

HÜSAMETTİN BAŞER (Devamla) — Vazigeçiyorum, yo'ksa, ağır cevap verecektim.
MEHMET ALİ AYBAR (İstanbul) — Siz
de ağır cevap alırsınız.
HÜSAMETTİN BAŞER (Devamla) — Ve
recektim; ama Sayın Başkanın ikazına uyuyo
rum.
MEHMET ALİ AYBAR (İstanbul) — Ağır
cevabı da alırdın.

Bugün örfî idare keyfî olarak mı ilân edil
miştir? Görüyorsunuz, üniversitelerimizde öğ
retim hürriyeti kalmamıştı. Bunları elbirliği ile
göğüslememiz lâzımdır. Seyahat hürriyeti kal
mamıştı, mal hürriyeti kalmamıştı. Örfî idare
mahkemelerinde görüyoruz; hâkim soruyor
«mesleğin nedir?» diyor; «Mao'cuyum, Leministim, komünistim» diyor. Bunları alenen söy
lüyorlar. Uydurma şaihit getirilmiş, (bilmem za
bıt tutulmuş değil. Adam bunu söylerken, elbetteki, Hükümet olarak, Parlâmento olarak bun
lara karşı tedbir almak mecburiyetindeyiz. Bu
gün, yüzbin öğrenci içinde gençliğin yüzkarası
olanları, elbette ki ,örfî idare mahkemeleri, te
mizlemeye mecburdur. Gençliğimiz de bundan
kurtulur. Biz, memlekette bunun mücadelesiini
yapıyoruz, bunun savaşını yapıyoruz. Nasıl; in
san sıhhatinin kıymetini hastalamıdığı zaman
bilirse, hürriyetin kıymeti de elbetteki, hürri
yet elden gittikten sonra bilinir. Fakat, neden o
duruma düşelim? Bugün, dünyanın hiç bir ye
rinde mutlak hürriyet yoktur. Hürriyetler nisbîdir.
örfî idarenin memlekette uzun müddet de
vamını elbette kendileri de arzu etmezler. Fa-

— 461 —

M. Meclisi

B : 88

kat, ideolojik suçları temizlemek de kolay ol
muyor : Bugün örfi idare mahkemeleri, 'anarşist
lerin ayaktakımmı topladı. Avcı bile uçanlara
atar, yatanlara atmaz. Üniversitelerimizin öğ
retim üyelerinden bir kısmı - tabiî hepsi «demi
yorum içlerinde vatanperverleri var muhakkak
ki. - hâlâ duruyor, oralara girıilemedi. Bugün,
anarşistler, komünistler; öğretmen okullarına
sızmıştır. Neden sızmıştır? Orada yetiştirdikle
ri bâzı ideolojik sapıkları köylere, şehirlere ka
dar gönderip, oradan bu 'memleketi zehirlemek
isteyen bedbahtlar vardır. Örfi idare veya Mil
lî Eğitim Bakanlığı buralara kadar girmiş mi
dir? Bugün, Türkiye'deki komünistler; maale
sef şunu söyleyeyim ki, devlet parası ile bes
leniyor. Çıkarın, atın omları devlet müessese
lerinden. Üç koyunu güdüp de kamını doyuramaz; ama sırtını oraya dayamış; bugün birçok
müesseseler teminat altında; bu memleketi
uçuruma götürmek durumundalar.
TURHAN ÖZGÜNER (İçel) — Devlet dai
relerinde komünistlerin olduğunu iddia ediyor
sanız, isimlerini veriniz, gereğini hep beraber
yapalım.
HÜSAMETTİN BAŞER (Devamla) — Bir
kısmı...
TURHAN ÖZGÜNER (İçel) — Devlet dai
relerinde komünistlerin
olduğunu
söylemek
doğru değildir. Parlâmento kürsüsünden böyle
hakaret edemezsiniz, isim verimiz.
BAŞKAN — Lütfen, Sayın özgüner, lütfen.
HÜSAMETTİN BAŞER (Devamla) — Var,
bugün, maalesef, 7 500 tane...
TURHAN ÖZGÜNER (İçel) — Varsa niye
ihbar etmiyorsunuz?
BAŞKAN — Lütfen Sayın Özgüner, riea
ediyorum müdahele etmeyin.
TURHAN ÖZGÜNER (İçel) — Devlete ha
karet ediyor, Sayın Başkan.
BAŞKAN — Usulü bu değil .Sayın Özgüner,
istirham ediyorum.
HÜSAMETTİN BAŞER (Devamla) — 7 500
tane tespit edilmiştir bugün.
TURHAN ÖZGÜNER (İçel) — Devlete bu
şekilde hakaret etmek yakışır mı? Varsa, bu
na mâni olmak gerekir.
HÜSAMETTİN BAŞER (Devamla) — Var
dır, iSaym Başkanım. Biz hepsin^ kastetmiyo
ruz. Elbetteki bugün 800 bin memur içinde na
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muslu, dürüst, rejime inanmış ve çalışanlar
var; fakat onların araşma girmiş mikroplar da
var. Bunlardan 7 500 tanesi Millî Emniyetçe
tespit edilmiştir. Fakat birdenbire söküp atmak
imkânı olmuyor. Burada, hep beraber bu re
jimi savunmak mecburiyetindeyiz. Aksi takdir
de...
TURHAN ÖZGÜNER (İçel) — A, biz, yâni,
karşısında değil miyiz; lâf mı bunlar?
BAŞKAN — ;Saym Özgüuer, çok rica edi
yorum, müdahale etmeyiniz.
HÜSAMETTİN BAŞER (Devamla) — Aksi
takdirde idam dosyaları buraya geldiği zaman...
TURHAN ÖZGÜNER (İçel) — Durmadan
devlete hakaret ediyorsunuz; fakat isim vermi
yorsunuz.
BAŞKAN — iSaym Özgüner, çok rica ediyo
rum, ben vazifemi bilen bir insanım. Çok istir
ham ediyorum.
TURHAN ÖZGÜNER (İçel) — Devlete hafkaret ediyor, 'Sayın Başkan.
HÜSAMETTİN BAŞER (Devamla) — Dev
lete hiç bir zaman hakaret etmeyiz. Biz, devle
tin otoritesinin yanında olan insanız, rejimin
yanında olan insanız. Evet, işin derinine •girme
yelim iSayın Özgüner.
TURHAN ÖZGÜNER (İçel) — Derinine
inelim, inelim. İsim verin de, yardımcı olun ve
gereği yapılsın. Böyle, devlete hakaret olur mu?
HÜSAMETTİN BAŞER (Devamla) — Var
dır, onlar, ilgililerin elinde vardır. Sırası gel
dikte elbetteki...
BAŞKAN — 'Sayın Başer...
HÜSAMETTİN BAŞER (Devamla) — Sıra
sı geldikçe bunlar toplanacaktır.
BAŞKAN — Sayın Başer, siz konuşmanızı
lütfen yapınız.
Sayın Özgüner, sizden de çok rica ediyo
rum, lütfen, beni müşkül vaziyette bırakmayın.
İstirham ediyorum.
HÜSAMETTİN BAŞER (Devamla) — Ka
nunla, birtakım yeni tedbirler getirilmiş. Mese
lâ örfi idare müddetinee grevler, lokavtlar, top
lu sözleşmeler, işgaller yapılmamaktadır; kapa
lı ve açık yerlerde her türlü gösteri ve yürüyüşıler, bu anarşik olaylar temizleninceye ka
dar elbette durdurulmuştur.
Basın, elbetteki, demokrasinin vazgeçilmıez
unsurudur. Demirperde memleketlerinde bası.•••••y-i^aamStiKt
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,nm sesi yoktur. Ama, rejim için tehlikeli olma
ya başlayan insanların sızdığı müessese haline
gelince elbetteki, örfi idare onların da yakası
na yapışacaktır. Hem «örfi idareyi ilân edece
ğiz» diyoruz; hem, kendilerinin (elini kolunu
bağlayacağız,- yetki vermeyeceğiz; ondan sonra
da, «neden bu anarşiyi temizleımodin, neden
neden bunlara tedbir almadın?» diyeceğiz.
Muhterem arkadaşlarım, bu vatan, hepimi
zin vatanıdır; bu millet, hepimizin milletidir.
Bizim üzerimizde büyük vebal vardır. Burada
alınan tedbirlerden; rejime, demokrasiye, hür
riyete inanmış olan hiç kimsenin alınmaması
nı arzu (ederim.
13 ncü madde neymiş efendim; «sıkıyöne
tim, anarşilk olaylara veyahut ta sıkıyönetimin
ilânına sebep olan hadiselere *etl koyar.» Sıkıyö
netim, .elbette sıkıyönetime uygun gelen bir hal
var ki, geçmişe el koyacak ki; ileriyi temiz hale
getirebilsin. Yok; ona dokunma, yeniden olur
sa, zamanında karış; olmazsa kaldır, yeniden,
tekrar, bu memlekette, anarşi başgöstersin.
1946 yılında geçmiş olduğumuz çok partili
hayata, elbette bu gibi mikroplar girecektir.
Bunlar, rejimi, bu nizamdan faydalanarak yı
kıp, memleketi köleleştirmek i'stiyecek'ler. Fa
k a t ; demokrasiye, hürriyete inanmış olan Hü
kümetler, Parlâmento, Silâhlı Kuvvetlerimiz ve
partilerimiz buna müsaade etmeyeceklerdir. El
birliği ile bunun müdafaasını yapmak mecburi
yetindeyiz.
Aksi takdirde, bu memleket bir gün yok ola
bilir. Yalnız şimdiki duruma değil, elbetteki gelecok durumlara da bakmak mecburiyetinde
yiz.
Maddeler geldiği zaman, üzerinde de, ayriyeten konuşmalarımı yapacağım. Tasarı, yerin
de olan tedbirler getirmektedir.
Saygılar sunarım.
BAŞKAN — Sayın Buldanlı, söz sırası siz
de, buyurun «fendim.
AHMET BULDANLI
(Muğla) — Sayın
Başkan, değerli arkadaşlarım;
Yüksek malûmunuzdur ki kanunlar, daima,
ihtiyaçlardan doğmaktadır. Vazıı kanun ihti
yaçlar zorladığı müddetçe, yeni kanunlar ge
tirmek veya meri kanunlar üzerinde değişiklik
yapmak durumundadır. O bakımdan, 1402 sa
yılı Örfi İdare Kanununun iki maddesi Anaya
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sa Mahkemesi tarafından bozulduktan sonra,
Hükümet, bunlara bâzı değişiklik
maddeleri
ilâve ederek getirmiştir.
Bu, Sayın Aybar'm dediği gibi; Hüküme
tin bir buçuk sene sonunu göremeyişi, bir basi
retsizlik neticesi midir; yoksa, içtimaî hadisele
rin süratle değişmesi neticesi, Türkiye'de du
yulan bir ihtiyaçtan mı meydana gelmiştir1? O,
Yüce Meclisin bileceği bir iştir. Bu hususu Yü
ce Meclis enine - boyuna tartışacak, sonunda
tsrcihini yapacaktır.
Hükümet bu maddeleri getirdi diye O'na
Mıhtan etmek veya basiretsizlikle itham etmek,
ben&3 doğru değildir. Yani, Hükümeti müdafaa
etmiyorum; ama bugün Türkiye'nin içinde bu
lunduğu-buhranlar nelerdir, bunlara neler se
bep olmuştur, ileride Türkiye ne gibi tehlikeV4e karşı karşıya gelecektir? Bunu, Türkiye
^iiyük Millet Meclisi düşünmek
durumunda
dır. Bu sebepten, önümüze gelen tasarıyı bu
noktaî nazardan ele almak, düşünmek ve bir
noktada 'karara varmak durumundayız.
Anayasanın bugün, ilertutar yeri kalmadığı
ve 1961 Anayasasının; ruhundan, mânasından,
hattâ şeklinden kaybedildiği iddia edilmekte
dir.
Ben bu fikre inanırnıyorum. Ve Türkiye'de
birkaç senedir, ! hattâ 10 sene içerisinde bir slo
ganlar enflâsyonu başlamıştır. Her fikir sahibi
karşı fikri; ya reforma karşı olmak, ya Ana
yasayı tağyir etmek, tadil etmek bahanesiyle it
ham etmektedir. Lütfedilsin de, herkes kendi
fikrini kendine saklasın. Efendim, Anayasa de
ğiştirildi, mânasını kaybetti, delik deşik oldu gibi
ve buna benzer ifadelerle Anayasanın bütünlüğü
nü bozmak, onun kutsiyetini ihlal «tmek doğru
değildir bence. Neden? Anayasanın 155 nci
maddesi; nasıl tadil edileceğini, hangi prose
düre tabi olacağını bizzat kendisi yazmıştır : '
«Mutlaka bir kurucu Meclis kararıyle Anaya
sanın değiştirileceği» hükmü, bizim Anayasa
mızda yoktur. O yönden, 'Sayın Aybar'm iddia
sının yersiz olduğu kanaatindeyim
bendeniz.
Gayet tabiî ki, Yüce Meclis, Anayasanın 155 nci
maddesinin öngördüğü o 150 imzayı bulur, üç
te bir imzayı bulur, üçte iki ekseriyet temin
ederse, hattâ hattâ Anayasanın tümünü değiş
tirebilir. Reforandum müessesesi yoktur Ana
yasamızda, referanduma sunamazsınız, kuru-
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cu Meclis .kurup getiremezsiniz. Haa, ancak şu
ahvalde olabilir; (Allah göstermesin) Türkiye'
de esaslı bir rejim değişikliği olursa o vakit,
gayet ta'biî, Anayasamız, Anayasa olmaktan çı
kar, yerine, istediğimiz gibi bir seçilmişler
Meclisi kurarsınız, yeni bir Anayasa derlersi
niz. Ama, ıbugünkü demokratik şartlar içerisin
de Anayasanın değiştirilmesi, nasıl değiştirile
ceği kayda bağlanmıştır, bu kayıtlar içerisinde
Yüce, Meclis vazifesini her zaman ifa eder.
'Bugün Türkiye'miz süratli bir değişmenin
içindedir; içtimaî hayatta değişiklik içindedir,
ekonomik hayatta değişiklik içindedir, siyasî
hayatta değişiklik içindedir ve bu süratli geçiş,
milletimizin hayatiyetini göstermektedir. Yeni
yeni hadiseler zuhur etmektedir. Bu hadiseler
muvacehesinde, Devletin temel kanunlarında
değişiklik yapmak veya bu kanunlara yardım
cı kanunlar getirmek durumundayız.
İşte, bu ihtiyacın neticesi olarak, 18 ay ev
vel, 1402 ısayılı Örfî İdare Kanunu tedvin edil
miş de, İki yıllık tatbikat neticesi, yeniden alın
ması öngörülen bâzı maddeler getirilmiştir. Bu
değişiklik önergelerinin tümünü h endeniz ka
bul etmiyorum. Bâzı maddeleri var ki, filhaki
ka arkadaşımın iddia ettiği gibi, Anayasaya
aykırılık değilse bile, hukukun ruhuna aykırı
lık iddia etmektedir. Bir misâl olarak söyleye
yim; bir gazetenin neşriyat müdürlü veya mu
harriri hir suç işlemiştir; Örfî idare'nin yasak
ettiği bir fiili işlemiştir; gazete kapatılır, ona
lâfım yok; on gün, beş gün, hir ay kapatılsın,
ona lâfım yok. Ama, tıpkı; tabanca silâhtır;
tabanca ile adam öldürdünüz, silâhı müsadere
ettim giibi; Matbaa suç işlemiş olmaz, matbaa
suç işlemez ki, ayni suçu işleyen bu matbaada,
ne bileyim ben, kara kilit mi asabilirsiniz?.. Mu
hakkak suç mu işleyeceksiniz .. Meselâ, ne bi
leyim ben, hir ilmî eser mi Ibasacaksınız? Hayır,,
'basamazısınız ıbu madde ile. Ben bu fikre karşı
yım. Böyle katı hüküm getiren, fikri frenleyen
bir hükmün karşısındayım; yalnız bu madde
nin karşısındayım demek istiyorum.
Şimdi, arkadaşlarımız bu değişikliklere ni
çin karşı oluyorlar? Diyorlar k i ; «Bu memle
kette demokratik nizam varsa, demokratik ni
zamın esas unsuru olan Anayasa varsa, Anaya
sanın kaibul ettiği, bilhassa 1961 Anayasasının
11 nci maddesinin kaibul ettiği «Temel hak ve
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hürriyetlerin özüne dokunulamaz», işte, 'bu Ka
nun o temel hak ve hürriyetlere dokunuyor» id
diası vardır.
Şimdi, işin aslına dönmek icalbederse;
Örfî İdarenin nasıl ilân edileceği, Anayasa
mızın 124 ncü maddesinde sayılmıştır. Hangi
ahvalde? O ahvali saymış. Nasıl kabul edilir?
O kabul şeklini tadat etmiş. İşte, hu şartlar ta
hakkuk ettiği takdirde Türkiye'de Örfî idare
ilân .edilir. Örfî idarede normal zamanlardaki
hukuk düzeni yürümez. Neden yürümez? Çün
kü, o Türkiye denen ülkede fevkalâde ahvâl
vardır; hir kısım ayaklanma vardır veya Dev
letin iktisadî nizamını, siyasî nizamını, içtimaî
nizamını tehdit edici tehlikeler mevcuttur. Bu
tehlikeleri bertaraf edici, ortadan kaldırıcı sı
kı tedbirler lâzımdır. İşte, o sıkı tedlbirlerin
alınmasını Örfî İdare Kanunu temin edecektir.
Hakların ve hürriyetlerin özüne dokunma
yacağız diye, hürriyet adına hürriyeti imha et
mek hakkını, hiç kimse kendinde bulmamalıdır.
Bu, /bir hakkın suiistimali olur. Demokratik ni
zam Türkiye'de vardır diye, bir ayaklanmaya
sebep olan harekete Örfî idare mahkemesi elkoyacak; ama normal prosedür içerisindeki gi
bi : .24 saatte savcıya, savcıdan mahkeme önü
ne, mahkemede; bugün git, yarın gel, suç de
lillerinin tespiti, şahitlerin toplanması, ihzarı,
nonmal nizam içerisinde müdafâa, istinaf, fi
lân, filân yollarıyla!
Anarşiyi veya ayaklanmayı devam ettirmek
kastına matuf değilse bu hareket;
gaflettir.
Günkü, memleketin siyasî, ahlâkî, içtimaî ve her
nizamına vâki tecavüzü def için en seri tedbiri
almak, en zecrî tedbiri almak bu makamın va
zifesidir. O makamı kanunla teçhiz etmezseniz,
bu makamın kanununu tarsin etmezseniz; bu
makam, hu zor işi nasıl ifa edecek veya sürat
lendirecektir?
Benim noktaî nazarım bu nokta üzerinde
toplanmaktadır. Yani, Örfi İdare makamlarını
»biz, ilânihaye ılâyüsel bir makam olarak kabul
etmiyoruz. Gayet tabiî ki, hukukun tayin etti
ği, hakkın öngördüğü, Anayasanın veya diğer
kanunların kendisine hak olarak tanıdığı selâhiyeti kullanmak durumundadır. Bunun dışına
çıkarsa, >gayrikanunî olur gayet tahiî, gayrikanunî olur. Ama, Sayın Aybar'm dediği gibi,
«demokrasi varsa, hürriyet nizamı hâkimse,
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dan evvelkilerle ilişiğiniz yok, onları normal
Anayasa varsa, örfi idare içinde dahi bu hak
ıah'kenıeler görsün» demek, hadiseleri derm
lar bakidir, bu hakları o şekilde 'kullanmak lâ
ekte değil, satıhta mütalâa etmek .demek olur.
zım gelir»' lâfını ben anlamadım. Yani, «nor
O baklandan, bu mütalâaya iştirak edemiyomal nizamda hukuk nasıl tatbik ediliyorsa, ni
"um.
zam nasıl vazedilmişle, örfi idare içinde dahi
Muhterem arkadaşlar, maddeler
üzerinde
aynı nizam câridir» diyorsanız; hayır. Öyle ni- ,
^Haslı görüşülmesi taraftarıyım. Haikikaten, bâ
zam olmaz... Neden olmaz? Çünkü, normal ni
zı iddialar ortaya boşuna atılmış değildir. Bu
zam, o hâdiselere kâfi gelmemiş 'ki, biz daha
getirilen tasarının bâzı maddelerinde hakika
sert bir nizamı getirecek olan örfi idareyi ilân
ten
hukuka, hakikaten hak ve hürriyetlerin bâ
etmek durumunda kalmışız. Binaenaleyh, örfi
zı yerlerine dokunur şekilde getirilen hüküm
idare nizamı içinde normal nizamın hukukum}
ler vardır. Onları, maddelerin müzakeresine sı
aramak bence zaittir.
ra geldiğinde ifade edeceğim.
Sayın Aybar ve birkaç arkadaşımız konuş
Tasarının çabuk çıkması için sözümü kısa
tular, tahmin ediyorum ki, maddelere geçildi
kesiyorum.
Hepinizi hürmetle selâmlarım efen
ğinde sarih olarak izah edeceklerdir : 11 nci
dim.
maddenin tarif ettiği temel hak ve hürriyetle
BAŞKAN — Yeterlik önergesi
gelmiştir.
rin hangileri, hu getirilen maddelerde tadil 'edil
!
Saym Bakan, konuşacak mısınız?
mektedir, ortadan kaldırılmaktadır veya zor
lanmaktadır 1 ? Bunları, eğer kendileri inanılır
MÎLLÎ SAVUNMA BAKANI MEHMET ÎZşekilde bana izah ederlerse bu kürsüden; ben
MTCN — E'vet.
de kendileri gibi rey kullanacağım; ama yu
BAŞKAN — Buyurun efendim.
varlak olarak, bir hakkın suiistimali şeklinde.
MÎLLÎ SAVUNMA BAKANI MEHMET ÎZörfi idarenin icraatını dahi muhtel hale getire
^ r EN — Sayın Başkan, Yüce Meclisin değerli
cek şekilde konuşmalar, bugün vazife vapma^-üyeleri;
ta olan örfi idare mahkemelerini, örfi idare 'ma
1.402 sayılı 'Sıkıyönetim Kanununun, Anaya
kamlarını rahatsız eder durumdadır.
sa Mahkemesince iptal edilen 15 ve 23 ncü mad
Yine aynı mütalâa üzerine, çok kısa olarak
delerinin; iptal istikametinde ve Anayasa tadi
beyanda bulunmak istiyorum. Arkadaşlarım sa
lâtına uygun olarak yeniden tedvini ve bu mad
bırsızlanıyorlar, zaman geçiyor galiba...
delerle irtibatlı diğer maddelerin bâzı noktala
rının tavzihi ve 1971 Mayısından bu yana uy
MUSTAFA KEMAL GÜNEŞ (Kırşehir) —
gulanmakta bulunan Sıkıyönetim Kanununun,
Kanunun zamanı geçiyor..
uygulamada meydana çıkan ihtiyaçları ve za
AHMET BULDANDI (Devamla) — Evet,
ruretlerini dikkate alarak yapılan değişiklikle
onu ben de 'biliyorum.
ri muhtevi Kanun tasarısı Yüce Heyetinizce ıgöŞimdi, 13 ncü maddenin tedvin şekline iti
rüşülmektedir.
raz ediyorlar : «Örfi idarenin ilânından evvel
/Sayın îmer, iSaym Alpaslan, Sayın Aybar,
di hadiselerin, ilândan sonraki hadiselerle irti•Sayın Özgüner, iSaym Başer, Sayın Buldanlı ar
batlandırılıp muameleye konulması, Anayasaya
kadaşlarımız söz aldılar, tasarının tümü üzeaykırıdır» deniyor. Ben aksi kanaatteyim. Şöyrinde'ki görüş ve mütalâalarını bildirdiler. Olum
:le iki :
lu görüşlerinden dolayı arkadaşlarımıza teşek
Eğer, Anayasaya aykırı bir hareket vuku
kür ederim.
bulmasaydı, memleketin hayatına matuf bir ta
Yine bu Kanun tasarısı münasebetiyle orta
arruz vuku bulmasaydı, örfi idare ilân edilme
ya atılan fi'kirler karşısında, görüşlerimizi tav
yecekti. Demek ki, örfi idarenin ilânını mucip
zih etmek fırsatını verdikleri için bütün arka
hadiseler muhakeme edilmek durumundadır.
daşlarıma teşekkürlerimi sunarım.
Ö"fi idarenin ilânına onlar esbabı mue'ıbe ola
rak alınmıştır ve onun üzerine örfi idare ilân
Evvelâ, bir no'ktayı açık o1 arak tespit etme
edilmiştir. O bakımdan, örfi idarenin Tanından
miz lâzım gelir. 15 Mayıs 1971 tarihinde yürür
sonraki hadiseleri muhakeme etmek:, onları Ör
lüğe giren 1402 sayılı Kanunun, o zaman Tür
fi îdare Kanunu hükümleri içine almak; «onkiye işçi Partisi tarafından, Anayasaya aykırı
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hükümler taşıdığı iddiası ile Anayasa Mahke
mesine müracaat edilmiştir. Bu müracaatta, Ka
nunun 3 ncü maddesinin (a), (b), (c) fıkrala
rı, 11 nci maddesi, 15 nci maddesi ve 23 ncü
maddelerinin Anayasaya aykırılığı iddiası ile
Anayasa Mahkemesinde dava açılmıştır. Demek
ki, o davayı açanlar, bu saydığım 3 ncü mad
denin (a), (b), (c) fıkraları, 11 nci madde, 15
nci madde ve 23 ncü madde dışındaki bütün
maddeleri dava mevzuu yapmadıklarına göre,
Anayasaya aykırılığına dair bir fikir ve kanaat
edinmemişler, dolayısıyle Anayasaya aykırı gör
memişler.
ıDava mevzu yapılan bu maddeler hakkında
Anayasa Mahkemesi; 3 ncü maddenin (a), (b),
(c) fıkraarmın Anayasaya uygunluğuna, 11 nci
maddenin kezalik Anayasaya aykırı olmadığı
nı hükme bağlamış, 15 nci madde ile 23 ncü
maddenin Anayasaya aykırılığını tespit etmiş
tir. 15 nci maddeyi Anayasaya aykırı bulduğu
kısımda; «Maddede sayılan suçları, sıkıyönetim
komutanlığı dilerse askerî mahkemelere, dilerse
normal adlî mahkemelere verebilir» diye bir
hüküm vardı; bu muhayyerliği ortadan kaldır
mıştır; «Suç işleyen kimse, suç işlediği zaman,
işlediği suçlardan dolayı hangi mahkemelerde
muhakeme edileceğini bilmelidir prensibine ay
kırıdır»' diyerek bozmuştur.
İkinci olarak, gözaltında bulundurma müd
deti olan 30 günlük müddeti, Anayasanın koy
duğu müddetten çok uzak bulmuştur; bu nok
tadan da bozmuştur.
.Sıkıyönetimin tamamen veya kısmen kaldı
rılması halinde, sıkıyönetim mahkemelerinin de
vamı edeceğine dair hüküm ihtiva eden 23 ncü
maddesi; «Bu mahkemeler devam edemez» şek
linde bozmuştur.
Bunun üzerine Hükümet, Anayasa Mahke
mesinin bozduğu, daha doğrusu Anayasa Mah
kemesinin Anayasaya aykırı bulduğu İ'5 nci ve
23 ncü maddeleri; Anayasa Mahkemesinin ip
tal kararı istikametinde ve geçenlerde tadil gö
ren Anayasanın muaddel hükümlerine paralel
ve aynı hükümlerdeki prensiplere göre yeniden
tedvin etmeye karar vermiş, tedvini lüzumlu
görmüş, zarurî görmüş; 'bu meyanda demin de
arz ettiğim gibi, Kanunun bu maddelerle ilgili
bâzı hükümlerini yine değiştirmeyi lüzumlu
görmüş; ayrıca da, 15 Mayıs 1971 den bu yana
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uygulanmakta bulunan Sıkıyönetim Kanunu
nun, uygulamada meydana çıkan aksaklıklarını
da gidermek maksadı ile Kanun tasarısını ha
zırlamıştır.
Kanun tasarısı, bildiğiniz usule göre yüce
komisyonlara gelmiş. Komisyonlar tetkik et
miş, bâzı noktalarını, Hükümetin teklif ettiği
tadil istikametinde uygun görmemiş, değiştir
miş ve nihayet, bugün müzakere edildiği şekil
de Yüce Heyetin huzuruna sevk etmiştir.
Hükümet, Anayasa Mahkemesinin Anayasa
ya aykırı bulduğu hükümleri ve arz ettiğim
aksaklıkları izale için hazırladığı Kanun tasa
rısını, usulü dairesinde Meclise sevketmiştir,
komisyonlar gerekli tasarrufta bulunmuşlardır,
tabiatıyle Yüce Heyetiniz de gerekli tasarrufta
bulunacaktır.
Hükümet, değişiklik lüzumunu ortaya ko
yar, Meclisler, komisyonlarında tetkik eder, He
yeti Umumiyenin tetkik ve tasvibinden geçer,
kanunlaşır. Bu itibarla, Hükümetin yaptığı şey,
tamamıyle vazifesinin gereğidir.
Arkadaşlarımın beyanlarına kısa kısa .cevap
larımı arz etmek istiyorum :
Sayın Aybar konuşmaları arasında; Devle
tin hukuka bağlılığını, hukuka bağlı olmayan
tasarrufların yapılmasının doğru olmadığını ifade buyurdular ve Hükümetin hukuka bağlı
olmadığını da beyan ettiler.
Kendilerinin konuşması, sureti umumiyede,
gerçekle; getirdiğimiz tasarıyle, teklif -ettiği
miz değişikliklerin tamamıyle dışındadır. Arz
edeceğim :
Evvelâ, konuşmalarına girerken, «Efendim,
Hükümet hukuka bağı değildir» dediler. Hu
kuka bağlı olmamasına da, sık sık Anayasanın
tadilini ve bir çok kanunların da Hükümetçe
tadilinin teklifini örnek getirdiler, ve «Anaya
sa nasıl tadil edilmelidir» şeklinde, bir nevi bir
seminer konuşması gibi bir konuşma yaptılar.
YILMAZ ALPASLAN (Tekirdağ) — Güzel
bir dersti 'Saym Bakan.
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI MEHMET IZMEN (Devamla) — Efendim ..
Yüce Heyetin malûmudur ki, Anayasanın
nasıl değişeğine dair hüküm, Anayasamızın
kendi bünyesinde mevcuttur. Evvelâ, Anayasa
tadilâtını Hükümet teklif etmez, Anayasa ta
dilâtı, Anayasanın koyduğu esaslara göre yapı-
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lir ve tadilat teklifi de yine bu esaslara göre
teklif edilir.
İkincisi, Anayasa tadilâtı, kemdi Anayasa
mızın bünyesinde ımeveudolan usule göre yapılır
ve (bu tadilât da, yine 'bu usullere göre yapılmış,
Yüce Meclislerin tetkikinden, tasvibinden ge
çerek kesinleşmiştir. Anayasa tadilâtının, Hü
kümetin hukuka İbağlı olmadığına ımıi&al olarak
Igetirilimeısinin sebebini anlayamadım ben.
Kanunların tadilâtına gelince, (bir hatip ar
kadaşım da /ifade buyurdular, kanunlar, memle
ketim ilhfciyaıcına ıgöre konulan kaidelerdir. Bu
kaildeki* ihtiyâçlara uygulanır. İhtiyaçlara ce
vap vermemesinin tespiti halinde, kanunlar, ih
tiyaçlara uygun şekilde Hükümeltçe veya Par
lâmento üyeleri 'tarafından kanun tasarısı veya
kanun teklifi şeklinde teklif edilir; fcomdısyomlardan 'geçer, Yüce Meclislerden geçer; kalbul
edilir, ilân edilir ve kanun halime ıgelir. Hüküımet, eğer melm'leketin ihtiyaçlarının ortaya koy
duğu zaruretleri kanumlaştırmazsa veya ka
nunlaştı rılmasına vasıta olmazsa, o zaman hu
kuka aykırı bir tutuma girmiş olur; aksi tak
dirde, usulü dairesinde vazifesini yapan Hükü
mette, «hukuka aykırıdır» sıfatının izafe ıedi'1»mesini yarimde görmediğimi beyan etmek iste
rim.
Buyurdular iki, «Anayasanın 'İl nci madde
sindeki temel hak ve özgürlüklerin özüne doku
nulamaz.»
Tabiaitiyle, hiçbir kanun, Anayasamın koydu
ğu bu prensiplere elbette dokunamaz. Çünkü,
kanunların yapılışı, görüşülmesi, şevki, tetkiki
ve Meclislerce kabulü sırasında hu hususlara
elbette dikkat edilir. Ayrıca, gerekiyorsa Ana
yasa Mahkemesine müracaat edilmek suretiyle
kamunun tetkiki istenir. Nitekim hu şekilde
tetkiki istenen ve Anayasanın 11 nci maddesine
ayın -olmadığı tespit edilen birçok misaller de
mevcuttur. Bunlar her zaman mümkündür, yani,
tetkik sırasında da dikkate alınır, herhangi foiır
şekilde dikkatten kaçmışsa, Anayasa Mahkemesi
ne müracaat kapısı, usulü dairesinde mevcuttur.
Bu itibarla bütün kanunlarımizin !bu prensiple
re uygun olması elbette tabiidir.
Şimdi, kendileri, 11 nci maddemin prensiple
rine laykırı olarak, 'müzakere edilmekte bulunan
•kanun tasarısının muaddellerinden mıisaller getir
diler ; dik misal olarak, 3 ncü (maddeyi zikretti
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ler. 3 ncü muaddelim (C) fıkrasında, -basın mües
seselerinin aranması ve basın vasıtalarının, mü
sadere edilmesini Anayasaya aykırı buldular,
yani, (bu Anayasanın 11 nci maddesindeki pren
sibe aykırı buldular ve bu kamunun da bu ba
kımdan Anayasaya aykırı olduğunu söylediler.
Sözümün hasımda d'a arz ettim muhterem ar
kadaşlar; «ı3 mcü maddenin (A) ve (O) fıkrala
rı Anayasaya aykırıdır» id di asiyle Anayasa
Mahkemesine ımüracaat edilmiş; Anayasa Mah
kemesi 3 ncü maddenin hu (A) ve '(C) fıkraları
nın Anayasaya aykırı olmadığını karara bağla
nmıştır. Bu itibarla, bu husustaki iddiaları, ver
dikleri misal, yerinde değildir; çünkü bu hü
kümler, halen mıer'i olan kanundaki hükümler
dir, 'bu önünüzdeki kanun tasarısıyle değişikli
ğe ıığraımaımıştır. Kaldı ki, Anayasa Mahkemesi
de Anayasaya uygunluğunu, yahut, aykırı ol
madığını karara bağlamıştır. Bu itibarla, bu ve
rilmiş olan misal külliyen hakikate aykırıdır.
«Sıkıyönetim hayalî hadiselere göre ilân edil
mez, uygulamada d a hayalî uygulamalar yapıl
maz» diye - yanlış tespit etmedimse, - bir ifade
de bulundular.
Sıkıyönetimin ilânı, ilân edilen sıkıyöneti
min tasdiki, gerekiyorsa uzatılması Yüce Mec
lislerin karanına bağlıdır ve sıkıyönetimin ilâ
nının gerçek sebepleri de, sıkıyönetim uygulaımasıyle ımeydana çıkarılan birçok hadiselerle.
sabit olmuştur.
Bu itibarla sıkıyönetimin ilânı ve uzatılması
esasen, Yüce ıMeclislerin kararına bağlı keyfi
yet olmakla beraber; uygulaması da,»hayallere
değil, memleketin her yönüyle bağımsızlığına
memleketin bölünımezliğine, huzuruna, 'asayişi
ne tecavüz etmeye yeltenenlerin işledikleri suç
ları takip ve ! gerekli ©ezalarla ceızalandırılmıasını intacedem bir uygulamadan başka birşey de
lildir, bir hayal değildir; gerçeklerin ta kendi
sime istinat etmektedir,
'5 nci maddeyi misal olarak getirdiler. Tasa
rının 5 nci maddesinde sıkıyönetim uygulama
sından sorumlu olan Hükümet, bu sorumluluğu
nu başka mercilere devrediyormoış.
Muhterem arkadaşlar, madde okunduğu tak
dirde, takdir buyuralacaktır ki, 5 nci madde ille
getirilen hüküm, çeşitli bölgelerde ilân edil
miş bulunam sıkıyönetim uygulamasının
adlî,
idarî ve teknik yönden işbirliği yapılması, taıt-

— 467 —

M. Meclisi

B : 88

bikaıtta farklılıklara ımeydan verilimiemıeısi ve
koordinasyon sağlanması tnaksadıyle getirilmiş
'bir hükümdür. Burada asla ve kat'â, Hükümetin
sıkıyönetim. uygulamasıından dolayı .mıesuliyetini 'başka bir (mercie devretmesi söz konusu de
ğildir; mıaddede, igeıtirileın hükmü havi fıkra,
sarihtir. Kaldı ki, Koımisyonda tetkiki sırasında
hu fır a, Hükümetin maksadına uygun şekilde
dalha da 'takviye 'edilmiş hulunmaktadır, Hükü
met asla böyle Ibiır niyette değildir; fiilen birçjok yerlerde yapılan tatbikatın teknik, adlî ve
idarî yönden iışlbirliği yapılması
ihtiyacından
Ibaşka bir şey değildir. Bu itibarla, bu husustaki
mütalâalarına da katılmak iımkâm yoktur.
Yine Sayın Aytbar ibuyurdular ki, «13 ncü
ımaddede yapılan .tadilât ile sıkıyönetimi, sıkıyö
netim ilân edilen bölgelerin de dışına çıkarılmak
tadır.»
Böyle bir Ihükme nasıl vardıklarını anlama
ya imkân yok, madde gayet de sarih. Burada ge
tirdiğimiz şey, sıkıyönetimin ilânını geırektiren
suçlarla, genel ve nıüışıterek gayeli olarak sıkı
yönetim bölgesinde dişlenen suçlar da sıkıyönetim
(malhkemesinee imühakeime .edilebilir, - yahut takibata talbi tutulalbilir» şeklindedir.
Muhterelm arkadaşlar, bu hüküm 'eskiden de
mevcuttu. Eskiden, «Murtabıt» tâbiri vardı.
Bu, müşterek ve genel gayeli tâbir, Yargı
tay'm, kararlarında ortaya koyduğu bir huku
kî tâbirdir. Bizim, bu tadilât ile yaptığımız şey,
sıkıyönetim uygulamasında kanun hükümleri
ni ve yetkili mercilerin de içtihatlarını dikkate
alarak, tatbikatta aksaklıklara, lehte ve aleyh
te haksızlıklara meydan verilmemek üzere ge
tirdiğimiz açıklıktan başka bir şey
değildir.
Bunda asla ve kafa başka bir maksat da yok
tur. Bu da mümkün değildir.
Yine, misal olarak dediler ki; «Bu getirilen
15 nci madde tadilâtı da Anayasaya aykırıdır.:»
15 nei maddede bir değişiklik yapmıyoruz
biz. Kendilerinin işaret ettiği husus; «15 nci
maddede, 21 nci maddede, madde hükümleri
saklı kalmak şartıyla şunlar şunlar şunlar sı
kıyönetim komutanlıklarmca takip edilebilir..»
şeklindedir. Bu hüküm de, eskiden beri mevcut
bir hükümdür. Bunda bir değişiklik
yoktur.
Değişiklik, sadece, bu fıkra ile alâkalı olmayan,
teşriî masuniyet ile ilgili bir fıkradan ibarettir.
Esasen, 21 nci madde de, olduğu gibi muhafaza

3 . 4 . 1973

O : 1

edilmiş bulunmaktadır ve Anayasaya
aykırı
madde olarak açılan dava arasında da zikredil
miş bir madde değildir. Aynen eski madde ber
devam.
Efendim, böylece, konuşulan hususlara, bil
hassa sayın Aybar'ın temas ettiği ve misal ola
rak getirdiği, örnek olarak ifade ettiği husus
lara cevaplarımı arz etmiş bulunuyorum. Sözü
mün başında da söylemiş okluğum gibi, önü
nüzde tetkikte bulunan bu tasarı Anayasa mah
kemesinin, Anayasaya aykırı bulduğu 115 nci ve
23 ncü maddelerdeki değişmesi gereken hüküm
lerin değiştirilmesinden ve bunlarla ilgili bâzı
değişikliklerden ve iki yıllık uygulamanın or
taya koyduğu zaruretlerden başka bir şey de
ğildir. Kanunun maddelerinin gerekçesinde, bu
değişikliklerin lüzum ve gereği açıkça ifade
edilmiştir. Kanunun umumî gerekçesini, - zan
nediyorum buraya raptedilmemiş 'bulunuyor genel gerekçeyi esasları itibariyle şöylece hülâ
sa etmek mümkündür.
14.02 sayılı Sıkıyönetim Kanununun 15 ve 23
ncü maddelerinin, Anayasa Mahkemesinin
14
Ekim 1972 gün ve 11336 sayılı Resmî Gazetede
yayımlanan 16 Şubat 1972 tarih ve 971/31 eses
ve 1972/5 sayılı kararıyle iptal olunması, iptal
kararının 15 nci madde için neşir tarihinden 6
ay sonra, 23 ncü madde için de neşir tarihinden
itibaren yürürlüğe ıgirmiş olması muvıaoelhesinde, iptal sebep ve gerekçeleri de dikkate alına
rak, önce bu iki madde hakkında emden ted
vine gidilmesi zorunlu bulunmuştur.
iSaniyen, iki yıla yaklaşan uygulamada Sı
kıyönetim Kanununun aksayan ve ihtiyaçlara
tam cevap vermeyen bâzı maddelerinin de ye
niden revizyona tâbi tutulması, tedvin çalışma
larında gözönüne alınmış, belirtilen . ihtiyaçlar
paralelinde düzenlenmeye gidilmesi öngörül
müştür.
Böylece uygulamada yetersiz kaldığı görü
len maddelere,- iptal olunan
maddeler yerine
ikame olunan kanun maddelerinin ahenkli bir
şekilde işlemesi mümkün kılınmak istenmiştir.
Yeniden düzenlenen veya metinlerde tashih ya
pılan maddeler, sırasıyla; 2, 3, 4, 5, 7, 8, 1,2, 13,
14, 15, 18, 20, 21 ve 26 nci maddelerdir. Uygu
lamada beliren veya belirtilen aksaklıkları ile,
bu aksaklıklardan doğan değişiklikleri ile zo
runluluk arz eden maddeler, madde gerekçele-
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rinde etraflı surette izah edilmiş bulunmakta
dır.
Vehleten, 15 kadar maddenin değiştirildiği
şeklinde bir görüntüsü var tetkikinizde bulu
nan tasarının. Efendim, hacim itibariyle..
YILMAZ ALPASLAN (Tekirdağ) — Tasa
rınız öyle diyor. Görüntü değil, tasarı bu.
MÎLLÎ SAVUNMA BAKANI MEHMET
ÎZMEN (Devamla) — Tasarı. Hacim itibariy
le....
YILMAZ ALPASLAN (Tekirdağ) —
15
tane maddeyi değiştiriyorsunuz. Tasarı bu; ri
ca ederim, görüntü demeyiniz.
MÎLLÎ SAVUNMA BAKANI MEHMET
ÎZMEİN (Devamla) — Sayın beyefendi..
BAŞKAN —• Lütfen, Sayın Alpaslan.
,MÎLLÎ SAVUNMA BAKANI MEHMET
ÎZMEİN ('Devamla) — Görüntüden maksadım;
yâni hacim itibariyle böyle görünüyor;
fakat
dikkat buyurukluğu takdirde, bu maddelere kü
çük küçük açıklamalar getirmek, bâzı fıkralar
ilâve edilmekten ibarettir. Yani madde metinle
ri tekrar edilmiştir. Bugün yürürlükte bulu
nan madde metinleri tekrar edilmiştir; fakat
değişiklikler, bu maddenin içine getiliren ba
zen kelime, bazen cümle ile olmuşturki, açık-.
lıktan ibarettir. Yani, heyeti umumiyesiyle de
ğiştirilmiş gibi görünüyor demek istiyorum.
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BAŞKAN — Aleyhte sayın Ekinci, buyurun
efendim.
Affedersiniz, son söz istenmiş; Lütfederse
niz son sözden sonra zatıâlinize söz vereyim
efendim.
Buyurun Sayın Alpaslan.
YILMAZ ALPASLAN (Tekirdağ) — Sayın
Başkan, saygı değer arkadaşlarım; îSaym Bakan,
huzurunuzda, Hükümetin getirdiği tasarı üze
rinde yapılan eleştirilere cevaplar verdi. Özel
likle dikkatimizi çeken, bendenizin ve sayın Aybar'ın belirttiğimiz- tasarının genel gerekçeden
yoksun oluşu hususuna sayın Bakan burada bir
gerekçe okuyarak cevap verdi Türk Parlâmen
tosunda - tâbirimi mazur görsünler - bu kadar
ciddiyetten uzak bir tasarı
görüşülmemiştir.
Tasarının gerekçesi elimizde 'bulunan metinde
bulunmayacak, burada okunacak ve onu
biz
gerekçe olarak kabul edeceğiz... Bu, Türk Par
lâmentosunun kanun koyma ciddiyeti ile kabili
telif değildir.
Saygi değer arkadaşlarım, Sayın Bakan, bu
tasarının, -bendenizin C. H. P. Grupu adına id
dia ettiğim ve diğer bir hatibin iddia ettiğiAnayasaya aykırı olduğu iddialarımıza
cevap
olarak; «Bu maddeler Anayasa Mahkemesinin
süzgecinden geçmiş ve Anayasaya uygunluğu
hükme bağlanmıştır.» iddiasında
bulundular.
Kanaatimce iddia yanlıştır değerli arkadaşlarım

:

Muhterem arkadaşlarım, vakit çok geçmiş
bulunuyor. Tekrar etmek istiyorum. Bu kanun
tasarısı, Anayasa Mahkemesinin kararma uy
mak, dolayısıyla Anayasa değişikliğine uymak
ve tatbikatta meydana çıkan aksaklıkları
ve
kifayetsizliklikleri giderme maksadına
matuf
bir tasarıdır. Tasarı komisyonlardan geçmiştir,
tasvibinize sunulmuştur, ihtiyaç
ortadadır.
Anayasa Mahkemesinin karar tarihine göre, 14
'Nisana kadar kanunlaşması da gerekmektedir.
Yüce takdir ve tasviplerinize sunarım.
Saygılarımı arz ederim.
.BAŞKAN — Yeterlik
ediyorum.

önergesini

takdim

Sayın Başkanlığa
Sıkıyönetim Kanun tasarısının tümü üzerin
deki konuşmaların kifayetini arz ve teklif ede
rim.
Adıyaman
Mehmet Zeki Adıyaman

Anayasa Mahkemesi 1402 sayılı Yasayı ince
lemiştir. Oysa ki, biz şu anda 1402 sayılı Yasa
yı görüşmüyoruz. Hükümetin 15 maddenin de
ğiştirilmesine ilişkin tasarısı üzerindeki görüş
lerimizi sunuyoruz ve bu 15 maddenin içinde
de; 3 ncü maddenin (e) bendi var, 3 ncü mad
denin (h) brendi var, 5 moi madde var, 15 ııei
madde var vesaire.
Bu itibarla, bir tasarının Anayasaya uygun
luğu veya aykırılığı evleviyetle öne sürülecek
tir. Eğer, buradan bu tasarı bu haliyle geçerse,
Anayasa Mahkemesine gittiği zaman Anayasa
Mahkemesi «Ben bunu 1402 sayılı Kanunda gör
müştüm» diyemiyecektir. Çünkü, Hükümet ola
rak getirdiğiniz, tasarıda 3 ncü maddenin (c)
ve (h) bendini yeniden düzenlemişsiniz, yeni
bir metin haline getirmişsiniz. Bu itibarla Ana
yasaya aykırılık iddiası öne sürülebilir. Onun
için Sayın Bakanın iddiasına katılmak mümkün
değildir.
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Saygı; değer arkadaşlarım, hukuka bağlı
devlet fikri, hukuka bağlı hükümet fikri önce
likle Anayasaya saygılı, Anayasanın koyduğu
ilkelere bağlı hükümet olup olmamak tarzında
mütalaa edilmeli ve değerlendirilmelidir
Çoğunluğu, sağı değer A. P'ti üyelerden mü
teşekkil Anayasa Komisyonu iddia etmektedir
ki, bu tasarı dm haliyle Anayasaya aykırıdır.
Bu tasarının Anayasaya aykırı hükümler ta
şıdığını, bir hükümet bile bile buraya getiriyor
sa, bu hükümetli] hukuka bağlı olduğu fikrini
burada savunamayız.
•Memleketin ihtiyaçlarını görmek ve o ihti
yaçlara cevap vermek hukuka bağhlıkmıg!. 'Sa
yın Millî Savunma Bakanı İzmen'in hukuka
bağlılık anlayışı bu.
Bu anlayışa katılmak mümkün değildir. Kanaatimizce bir hükümetin hukuka bağlılığı, ön
celikle Anayasaya saygılı ve Anayasanın kural
larına uygun yabalar getirmesi ile iddia edile
bilir. Önümüzdeki tasarı, başından sonuna ka
dar, 1402 sayılı Kanunu daha da geriye götüren
özgürlükçü demokrasiyi, Batılı anlamda övü
nebildiğimiz Anayasamızın mad'delıerini ihllâl
ederek demokrasimizi daha da totaliter bir an
lam ve görüntü taşıyacak tarza büründürecek
bir hükümetin icraatı olarak görünmektedir.
Bu ortada iken, bu hükümet hukuka bağlı hü
kümet olduğunu iddia edemez inancındayım.
Değerli arkadaşlarım, 5 ne,ı madde okundu
ğu zaman, iddia edildiği gibi, sıkıyönetim tasasarrufiarıııııı siyasî sorumlusu olan Başbaka
nın, bu yetkiyi, Genelkurmay baş Kanma ver
mesi tarzında anlaşılamazmış.
Bendeniz metni, sayın İzmen'in ikazı üzerine
bir kere daha okudum. Özellikle benden önce
konuşan A. P.'li iki arkadaşıma da belirtmek is
terim ki, 5 nei maddeyi bu haliyle kanunlaştıra
cak olursak ve maazallah sayın Ferid Melen de
Başbakan olarak kalacak olursa, buraya gele
cek «Hesabı benden sormayın,
Genelkurmay
Başkanından sorun» diyecektir. O amaçla, o
gizli maksatla bu madde tedvin edilmiştir.
Demokrasiyi koruyacaksak, Anayasaya say
gılı olacaksak; Başbakanlar Anayasanın ken
dilerine verdiği görevi ve sorumluluğu da yük
lenecek güçte olmalılar; birtakım yasaların zor
layıcı maddelerinin arkasına sığınıp, askerî ki
şileri veya Orduyu Parlâmentonun
karşısına
dikme oyununa başvurmamalıdırlar.
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Bu itibarla, demin de belirttiğim gibi, ço
ğunluğu saygı değer A. P.'li arkadaşlarımdan
müteşekkil ve bendenizin de dahil
bulundu
ğum Anayasa Komisyonu dahi 5 nei maddenin
i vehametini görmüş, Anayasaya aykırılığını
tespit etmiş ve oybirliği ile bu maddenin değiş
tirilmesine karar vermiştir.
Sayın Melen iktidarda kalmayabilir, yarınıbir A. P.'li Başbakan gelebilir, bir C. H. P.'li
Başbakan gelebilir; ama hiçbir Başbakana, bu
hakkı, Parlâmento karşısında hesap verme mü
kellefiyetini Orduya veya bir başka müesseseye
yükleme imkânını tanımamalıyız. Onun için Sa
ym Bakanın 5 nei maddeyle ilgili görüşüne ka
| ni ma K mümkün değildir.
Değerli arkadaşlarım, 13 ncü madde neymiş?
13 ncü maddede bir fevkalâdelik yokmuş!
Saygı değer milletvekilleri, 13 ncü madde
şudur: Bildiğiniz gibi, Anayasamıza göre üç
tarzda sıkıyönetim ilân edilebilir. Bir ilde ilân
edilir, birçok ilde ilân edilir, bütün ülkede ilân
edilir. Buradaki 13 ncü maddeye göre, (A) ilin
de sıkıyönetim varken, (C) ilindeki bir vatan
daş «eıkıyönetim ilânına sebep olan bir suçu
işledi» diye o ilde sıkıyönetim yokken yakasın
dan tutulacak, getirilecek (A) ilinde sıkıyöne
timin emri altındaki sıkıyönetim mahkemesin
de kovuşturmaya tâbi tutulacaktır. Bu
illeri
çoğaltabilirsiniz; 30 - 40 ilden birtakım vatan
daşlar, bir tek ilde yürürlükte 'bulunan sıkı
yönetim mahkemesine gelip hesap verebilirler
O zaman bunu böyle yapmayalım, Anayasayı
değiştirelim; diyelim ki, «Ülkemizde sıkıyöne
tim ilân edildi» dendiği zaman 67 ilde birden
ilân edilmiş demektir. Şimdi, bu uygulama göz
lerimizin önünde. İzmir Sıkıyönetim Mahkeme
si Hakkâri'den adamı alıyor, getiriyor, içerde
20 gün yatırıyor; sonra diyor ki «Kusura bak
ma, bir yanlışlık oldu, sen masummuşsun, hay
di git.»
Muhterem arkadaşlarım, uygulamalar gö
zümüzün önünde. Ankara Sıkıyönetim Mahke
mesinin, Sıkıyönetim Savcılığının veya savcılı
ğa gitmeden önce bu işleri
uygulayan birta
kım kurum ve kuruluşların uygulamaları göz
ler önünde.
O itibarla değerli arkadaşlarım, 13 ncü mad
de açık ve kesin tarzda Anayasaya aylandır.
ılkicinci fıkrasını ele alalım; burada sıkıyö
| netim kumandanına şöyle bir yetki veriyoruz,
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diyoruz ki; «Edirne'den vatandaşı al getir Di
yarbakır'a, hakkında
kovuşturma yap, ama
Samsun'dan getireceğin vatandaş hakkında is
tersen kovuşturma yapma». Yâni, Sıkıyönetim
Kumandanına, Sıkıyönetim ilân edilmemiş ili er
lerdeki vatandaşlardan istediğini kovuşturmaya
tabî tutmak üzere savcılığa sevketme, isteme
diğini sevketmeme yetkisini veren bir hüküm
var. Bu hüküm de Anayasamızın maddelerine
açıkça aykırı bulunmaktadır. Bu bakımdan, sa
yın Bakanın iddia ettiği gibi, 13 ncü madde
Anayasaya uygun ve sadece birtakım boşluk
ları doldurmak üzere tedvin edilmiş bir madde
değildir.

bir tezkerenin yazılması gerekirdi. Bize tevdi
edilen tasarının gerekçesi, ilgili arkadaşlarımız
tarafından, hukukçu arkadaşlarımız tarafından
izah edilmiş, ayrıca Başbaknlıkt da bu gerek
çenin bulunduğu tespit edilmiş bulunmaktadır.
Bizim tetkik ettiğimiz gerekçe, az evvel Sayın
Bakan tarafından da okunup zabıtlara dercedilmiştir. Yüksek Heyetiniz de, bu kanunun,
ehemiyetli ve müddetli olması bakımından, ive
dilikle, öncelikle görüşülmesine karar vermiş
tir. Kanaatimce gerekçe Yüksek Heyetinizin ıt
tılaına arz edilmiştir. Bu itibarla, bu meselenin
müzakeresine ve bir karara bağlanmasına ma
hal olmadığı kanaatindeyim.

Saygı değer arkadaşlarım, sıkıyönetim bu
gün ülkemizde 3 - 5 ilde uygulanıyor; yarın Al
lah göstermesin, birçok ilde uygulanabilir. Şu
grup insana bugün bir uygulama yapılıyor, ya
rın bir başka grup insana aynı kanunsuz, aynı
Anayasaya aykırı uygulamalar yapılabilir.

Ayrıca, arkadaşlarımızın 1402 sayılı Kanu
nun 3, 5, 11, 15 ve 23 ncü maddelerinin Anaya
saya mugayir olduğu meselesindeki iddia ve
mütalâalarını da, o maddelerin müzakeresi anın
da Yüce Meclis görüşür, tartışır buna göre ne
ticede karar verir. Biz komisyonda bu madde
ler üzerinde uzun münakaşalar yaptık; ekseri
yetin verdiği kararla, Anayasaya aykırı oldu
ğu yolundaki iddiaların yerinde olmadığına
kani olduk ve komisyonmuzun görüşünü yazılı
olarak yüksek huzurlarınıza getirdik. Komisyo
numuzun görüşü mutlak olsaydı, Anayasaya
Komisyonunun görüşü mutlak olmuş olsaydı,
hattâ Büyük Millet Meclisinin vereceği karar
da Anayasaya yüzde yüz uygundur denmiş ol
saydı, bu kanunların Anayasa Mahkemesinde
tekrar incelenmesine mahal kalmazdı. Bu itibar
la demek istiyorum ki, her maddenin müzake
resinde, buna ait iddialar Yüce Heyetçe görü
şülür ve karara bağlanır. Bu bakımdan, Anaya
saya mugayir olduğu yolundaki iddialar komis
yon olarak katılmadığımızı ileri sürüyoruz; bu
maddelerin görüşülmesi anında da fikirlerimi
zi detaylı olarak arz edeceğimizi belirtmek için
söz aldığımı Yüce Heyetinizle saygiyle arz ede
rim.
YILMAZ ALPASLAN (Tekirdağ) — Ko
misyondan bir sualim olacak efendim.
BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Alpaslan.
YILMAZ ALPASLAN (Tekirdağ) — Sayın
komisyon başkanı derler ki, «Her ne kadar par
lamenterlere dağıtılan bu metinde gerekçe yok
ise de, gerek Geçici Komisyonda, gerekse ko
misyon üyeleri olarak bizlerde genel gerekçe
vardır, aynı zamanda bakan da bunu zapta ge
çirtti.»

Bu itibarla, Anayasaya aykırılığı açık ve se
çik olarak ortada bulunan 3 ncü maddenin, 5
nci maddenin, 13 ncü maddenin ve 15 nci mad
denin üzerinde enine ıboyuna tartışalım. Ya Hü
kümet olanak bu tasarıyı geri alsınlar ve Ana
yasaya aykırılıkları düzelterek getirsinler ve
yahut da Yüce Heyetiniz Anayasaya aykırılğı
açıkça gözüken bu tasarıyı reddetsin.
Yüce Meclise saygılar sunarım.
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MEHMET
İSMET ANGI (Eskişehir) — Sayın Başkan,
söz istiyorum efendim.
BAŞKAN — Buyurunuz efendim.
GEÇİÖİ KOMİSYON BAŞKANI MEHMET
İSMET ANGI (Eskişehir) — Sayın Başkan,
değerli arkadaşlarım; Sıkıyönetim Kanunu üze
rinde değişiklikler getiren Hükümeti tasarısı
nın huzurunuzda umumî görüşülmesi tamamlan
mış, maddelerine geçilme durumuna gelmiştir.
Ancak, evvelemirde 'halledilmesi lâzınugelen bir
mesele; - buradan itiraz eden arkadaşlarımı
zın - kanunun gerekçesinin basılıp Umumî He
yete verilmediği ve bu şekildeki noksanlığı ba
kımından da Hükümete iade edilmesi gerek
tiği yolundaki mütalâalarıdır. İçtüzüğün 66 nci
maddesini tetkik ettiğimiz zaman; Geçici Ko
misyonca, kanun tasarısının tekrar ele alınıp
gerekçesiyle birlikte hazırlanıp komisyona iade
edilmesi için Hükümete tevdi edilmesi yolunda
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Şimdi, bendeniz hir siyasî partinin sözcüsü
olarak bu genel gerekçeyi bilmeden bir kanuşma yaptım ve bu tasarının hangi nedenlere da
yanarak Parlâmentoya geldiğini bilemediğim
için o konudaki eleştirilerimi, itirazlarımı ya
pamadım; hu yapamayışım, Anayasanın hana
verdiği hir hakkı Hükümetin kısıtlaması anla
mına gelir mi gelmez mi? Sayın Komisyon Baş
kanından bunu cevaplandırmalarını istirham
ediyorum.
BAŞKAN — Buyurunuz ıSaym Komisyon
Baş kıanı.
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MEHMET
İSMET ANGI (Devamla) — Sayın Başkan, sa
yın arkadaşlarımızın bana tevcih ettiği 'suale ce
vap
verme
durumunda
değilim.
Ancak.
Sayın Bakanın, gerekçeyi burada okuyup zap
ta geçirtmesinin, arkadaşımızın noksan olduğu
yolundaki iddialarının ilzam ettiği kusurları
telâfi ettiği yolundaki kanaatimi arz ettim. Hü
kümetin zamanında gerekçeyi göndermediği, ba
sılıp dağıtılmadığı, Mecliste görüşülemediği yo
lundaki meselelerin cevabını vermek bana düş
mez; aıma biz gerekçeyi gördük; nitekim Sa
yın hakan da burada okudu ve zabıtlara geçti.
Mesele hu şekilde ıttılaınıza arz edildi. Bunu
beyan etme'k üzere konuştum efendim.
iSaygılar sunarım.
BAŞKAN •— Soru cevaplandırılmıştır.
Sayın Ekinci, sayın komisyonun SÜZ alması
nedeniyle son söz hakkı doğmuş bulunuyor. Ye-terlik önergesi aleyhinde söz istemiştiniz, tahmin
ediyorum ki, son sözü almış bulunduğunuza göre
yeterlik . önergesi aleyhinde konuşmayacaksınız.
Buyurunuz efendim.
ÖENGİZ EKİNCİ (Ordu) — Sayın Başkan,
muhterem arkadaşlarım; son derece önemli bir
tasarının tümünü müzakere ettik. Hemen ifade
edeyim ki, Sıkıyönetim Kanununu tadil eden
Hükümet tasarısı, Anayasa mantığı ve hukuk
mantığı açısından zarif bir görüntü vermemek
tedir; insanı »birtakım. düşüncelere sevketmektedir; güzel görünmemektedir. Şeklen, Hükü
met, ihtiyacı çok aşmıştır. Maddeler, geçen iki
senelik tatbikattan hâsıl olan tecrübeden ileri
gelen bâzı görüşlerle »birtakım boşlukları dol
durmak gibi son derece global, son derece her
tarafa çekip - çevirme müsait, çerçeve gerekçe
ler içerisinde getirilmektedir. O çerçeveye, ni
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yete göre hirçok şeyleri yerleştirmeniz müm
kündür. Meselâ, tasarıya hâkim olan zihniyeti
ifade için söyleyeyim; yargısız ceza verme yet
kisi getirilmektedir; müthiş bir şeydir hukuk
açısından. Yargı mekanizmasını işletmeden ce
za vermek yetkisi müthiş bir şeydir. Anayasa
nın temel esprisine son derece aykırı düşmek
tedir. Tekerrüre düşmek istemiyorum, ileri
bir saate kadar -geldik, Yüce Meclis hir hayli
yoruldu, ancak temas edilmediği için bir - iki
hususa değinerek görüşlerimi arz etmek istiyo
rum.
Evvelâ şeklî yönden Sayın Alpaslan'ın id
dia ettiği genel gerekçeden mahrum olma key
fiyeti, Sayın -Geçici Komisyon Başkanımızın
burada ifade ettiği kadar hasit hir şekilde geçiştirilemez. Dediler ki, «66 ncı maddeyi tetkik
ettik; komisyon takdir ederse genel gerekçeyi
ister.»; hayır, değil komisyon Meclise niyabeten iş yapıyor. Komisyon takdir etmiyorsa Mec
lis işe vaziyet etme'k mevkiindedir, yetkisinde
dir. 66 ncı maddeyi bu itibarla Yüce Meclisin
ıttılaına, hatırlamasına arz edeceğim: «Her ka
mu lâyihası kanunun icrasına memur olacak ve
killer tarafından tanzim ettirilen bir veya mü
teaddit esbabı mucibe mazhatasiyle birlikte
Meclis Riyasetine gönderilir veya verilir.
Bu mazbatada iptida lâyihanın Heyeti Umumiyesi, - biz huna şimdi genel gerekçe diyo
ruz - sonra maddeleri hakkında malûmat veri
lir.» iBu yerine getirilmemiş ise, yani; «Bu şe
kilde olmayan ikmalleri zımnından aidolduğu
encümen tarafından gösterilecek lüzum üzerine
.Riyaset canibinden Hükümete iade olunur.»
Sayın Geçici Komisyon Başkanımız, «Biz
ikmal lüzumunu takdir etmedik» mânasına ge
len bir ifadede bulundular. Zannediyorum ki,
İçtüzüğün âmir hükmüdür; tasarıya genel ge
rekçenin eklenmesi şarttır. Bu itibarla yine di
yorum k i ; /Sayın Başkanımız, 'bugünkü birleşi
mi yönetmekte bulunan değerli Başkannmız,
bu noksan ikmal edilmeden tasarının tümünü
Heyeti Umumiyenin oyuna arz etmek imkânı
nı bulamayacaktır. Bu itibarla hassas bir ko
nudur. Anayasa Mahkemesine her an gitmesi
mümkündür, zira hu gibi kanunlar daima git
mektedir ; «İçtüzüğün âmir hükmüne riayet edil
memiş olması» iddiasiyle dönebilmesi mümkün
dür.
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'Biz, 'bu noksanı, komisyonda 'arkadaşlarımı
za hatırlattık. Sayın Hükümet temsilcileri «Ge
nel gerekçenin mevçudolduğunu, verildiğini;
fakat nasılsa komisyon raporuna ithal edilme
diğini» ifade ettiler. Hemen arkasından bir ek
ile mümkündür, dedik. Fakat, bugün, şu ana
kadar genel gerekçe yalnız sayın Hükümet tem
silcilerinin dosyasında var. Usulünce Meclise
maledilememiştir. Bir İçtüzük noksandır. Bu
hususu Heyeti Umumiyenin ve iSaym Başkanı
mızın dikkatine arz etmekte isabet görmekte
yim.
Gelen tasarının Anayasaya aykırı görülen,
öyle düşünülen taraflarını, benden evvel söz
alan değerli hatip arkadaşlarım ki, bunlar Ana
yasa Komisyonunda ve Geçici Komisyonda bu
işin kavgasını yapan arkadaşlarımdır, vukufla
tetkik ederek huzurunuza getirmişlerdir. On
larla paylaştığım birçok hususlar vardır; bu
rada vaktinizi almamak için tekrar etmiyorum.
Yalnız, son derece dikkate değer bir cihet
var :
Anayasa Mahkemesi, sıkıyönetim komutanla
rının, «mahkemeyi tayin edemeyeceği» gerek
çesiyle 15 nci maddeyi iptal etmiştir : «Tabiî
hâkim müessesesine aykırıdır. Bir suçlu hangi
mahkemeye gideceğini sıkıyönetim komutanı
nın takdiri ile değil, kanunla bilmelidir.;» de
mektedir. Bu gerekçe yerindedir; asgarisinden
uymaya mecbur olduğumuz bir gerekçedir.
Şimdi, gelen tasarı 13 ncü maddede aynı
hatayı işlemektedir, değerli arkadaşlarım. 13 ncü
maddenin son fıkrasını okuyorum ,tasarının
13 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. Bu
na Anayasa Komisyonu da ilişmedi, Geçici Ko
misyon da ilişmemiştir. 13 ncü maddenin son
fıkrası şudur :
«Ancak sıkıyönetim komutanı bu suçlardan,
Sıkıyönetim Askerî mahkemelerinde bakılmasına
-lüzum görmediklerini, ilgili adlî mercilere ver
meye yetkilidir.»
Değerli arkadaşlarını; Anayasa Mahkemesi,
sıkıyönetim komutanının bu takdir yetkisini
ortadan kaldırmak için, kanunun maddesini ip
tal ediyor. Gelen tasarı, «sıkıyönetim komu
tanı şunlarla ilgili görmediklerini şuraya ver
meye yetkilidir» diyerek, hatada İsrar ediyor.
Diğer hususlarda tekerrüre düşerim. Me
selâ yine ifade edeyim; Anayasanın 91 ve
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bilmem falan maddeleri hükmü saklıdır. Ana
yasanın 8 nci maddesi sarihtir; teminatı ken
di bünyesindedir. Anayasa, Sıkıyönetim Kanu
nunun 13 ncü maddesiyle saklı kalacaksa,
Anayasa olmaktan çıkmıştır; bir yönetmelik
yahut bir tüzük -haline gelmiştir; böyle böyle
hatalar vardır.
Sayın Başkana bu kadarcık bir konuşma, bir
görüşme imkânını lütfettiği için şükranımı
arz ediyorum. Yüce Mecslise saygılarımı suna
rım.
Bir önerge takdim ediyorum ve buna iltifa
tınızı istirham ediyorum. Bu önerge arz etti
ğim usule tallûk eden ve oylanamayacağma
dair olan önergedir.
Saygılar sunarım.
BAŞKAN — Şimdi bir hususu Başkanlık
olarak arz etmek istiyorum.
Sayın Ekinci'nin beyan etmiş bulunduğu
ve Sayın Yılmaz Alpaslan ile Turhan Özgüner
tarafından
verilmiş bir önergede, İçtüzükte
belirtilen durumları haiz bulunmadığı için Baş
kanlıkça tasarının yeniden Hükümete iade edil
mesi, hususu önerilmiştir.
Ancak, bu İçtüzük muvacehesinde Başkan
lığın re'sen böylesine bir karar ittihaz etme
imkânı yoktur. Yalnız, Komisyon Başkanlı
ğından almış bulunduğumuz bir yazıda «Ta
sarıyı arz edilecek sebeplerle geri talebediyorum» deniliyor. Bu bakımdan Komisyon, iste
miş olduğuna göre Yüce Heyetin tasviplerine...
TURHAN ÖZGÜNER (İçel) — Saym Baş
kanım, tasarı Hükümetindir, Komisyonun de
ğil. Bu sebeple, verdiğimiz önerge okunduktan
sonra oylanıp, karara iktiran ederse daha isa
betli olur, kanaatindeyim.
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MEH
MET İSMET ANGI (Eskişehir) — Komisyon
olarak söz istiyorum. ıSayın Başkan. Talebimi
zin gerekçelerini arz edeceğim.
BAŞKAN — Bir dakika efendim. Sayın
Komisyon söz istemektedir. Buyurunuz
sayın
Komisyon, Sayın Komisyon talebinin gerekçe
lerini arz etmek üzere söz istemiş bulunuyor.
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MEH
MET
ANGI
(Eskşehir) — Sayın Başkan,
'muhterem
arkadaşlarım;
Yüce
Meclisin
hassasiyetle üzerinde durduğu, gerekçenin ba
sılarak kanunla birlikte Meclisin ıttılaına arz
edilmesi gerektiği, noktai nazarını, son müzake473 —
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reler ışığı altında uygun gördük ve tasarının
bu durumlarının ikmali için geriverilmesini talebediyoruz.
«Hükümet geri alabilir, Komisyon Başkan
lığının bu şekilde yetkisi yoktur» mütalâasına
cevabımız şudur :
Tasarı komisyona malolmuştur. Komisyon
noksanlıklarını ikmal etmek suretiyle Meclise
arz için tümünü geri istemekte haklıdır.
BAŞKAN — Şimdi sayın üyeler lütfederse
niz...
TURHAN ÖZGÜNER (İçel) — Usul hak
kında söz istiyorum.
BAŞKAN — Neyin usulü hakkında söz is
tiyorsunuz efendim?
TURHAN ÖZGÜNER (İçel) — Verdiğimiz
önerge hakkında söz istiyorum.
BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen; rica
("diyorum.
Şimdi sayın üyeler, bir hususu arz etmekte
fayda mülâhaza
ediyorum. Biraz evvel üze
rinde konuşmalar yapılırken belirtilmiş oldu
ğuna göre; gerekçelerden yoksun bir kanun
komisyona takdim edildiği takdirde, gerekçelelerini tanzim ve takdim etmek üzere Hükü
mete iade yetkisini, İçtüzüğümüz komisyona
takdim etmiştir. Bu bakımdan, şimdiye ka
dar takibedilen prosedür içerisinde, bu im
kânı sayın Komisyon ya görememiş veyahut halledememiş bulunuyor. Tahmin ediyoruz ki,
yapılan konuşmalar neticesinde kendileri de
bu hususa kani bulundukları için, üzeninde
tüzük gereğince işlem yapmak üzere
tasarıyı
yeniden istemektedirler.
Tasarımn komisyona...
BURHANETTİN ASUTAY (İzmir) — Sa
yın Başkan, bir hususu öğrenmek istiyorum
efendim.
BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Asutay.
BURHANETTİN ASUTAY (İzmir) — Ka
nunun muhtelif maddelerinin tadili için de
ğerli
milletvekillerinin verdikleri değiştirge
önergeleri vardır. Komisyon, kanun tasarısını
geri aldığına göre, acaba bu önergeleri dik
kate alma imkânı içinde midir?
BAŞKAN — Sayın Asutay, o husus ayrı
bir prosedüre tabi olacaktır.
Şimdi,' tasarının Komisyona iadesi hususunu
oylarınıVA sunuyorum. Kabul edenler... Kabul
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etmeyenler... Kabul edilmiştir. Tasarı, gündemdem çıkarılmak suretiyle Komisyona iade edil
miş bulunuyor.
2. — Türkiye Vakıflar Bankası Türk Ano
nim Ortaklığı Kanununun 5 nci
maddesinin
1 nci fıkrasının değiştirilmesi hakkında kanun
tasarısı ve Ticaret, Maliye ve Plân komisyonları
raporlan (1/730) (8. Sayısı : 862)
(1)
BAŞKAN — Gündemin 2 nci maddesine ge
çiyorum.
Vakıflar Bankası Kanununda değişiklik
yapılmasına mütedair kanunu görüşmek üzere
sayın Komisyon ve sayın Hükümet lütfen yer
lerini alanlar.
Bu tasarı üzerinde görüşmeler bitmiş, ta
mamlanmış, maddelere geçileceği sırada ekse
riyetin bulunmadığı iddia edilmek suretiyle
Meclis dağıtılmıştır.
Bu bakımdan maddelere geçilmesi hususunu
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul
etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Maddeyi takdim ediyorum.
Türkiye Vakıflar Bankası Türk Anonim Or
taklığı Kanununun 5 nci maddesinin 1 nci
fıkrasının •değiştirilmesi hakkında kanun
tasarısı
Madde 1. — 6219 sayılı Türkiye Vakıflar
Bankası Türk Anonim Ortaklığı Kanununun
5 nci maddesinin 1 nci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir :
Madde 5. — Bankanın itibarî sermayesi
her biri (500) beşyüz Türk Lirası kıymetinde
(200 000) iki yüz bin hisseye ayrılmış olarak
(100 000 000) yüz milyon Türk Lirasıdır. Bu
miktar Bakanlar Kurulu Kararı ile bir misli
artırılabilir.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. İkinci maddeyi takdim ediyo
rum.
Madde 2. — Bu kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer.
(1) 826 8. Sayılı basmayazı 86 nci Birleşim
tutanağın sonundadır.
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BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. Üçüncü maddeyi takdim ediyo
rum.
Madde 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu
yürütür.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum.
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir.
Kanunun lehinde ve aleyhinde söz isteyen
sayın üye?...
SADİ BİNAY (Bilecik) — Lehinde söz rica
ediyorum efendim.
BAŞKAN — Lehinde. Sayın Binay, buyu
runuz efendim.
SADİ BİNAY (Bilecik) — Sayın Başkan,
muhterem arkadaşlar; Çok kısa bir maruzatta
bulunmak istiyorum. Efendim, Vakıflar Ban
kası bugün bankacılık camiasında hakikaten
itimat kazanmış ve değerini ispat etmiş millî
bankalarımızdan bir tanesidir. Eski kanunu
gereğince fazla mevduat kabul edememesi yü
zünden bu yeni tasarı huzurunuza gelmiş bu
lunmaktadır. Böylece itibarî sermayesi bir misli
ve daha doğrusu Hükümete verdiğimiz yetki ile
iki misline ulaşınca diğer bankalarla fırsat eşit
liğine kavuşmuştur; dolayısıyle de piyasada ha
kiki
değerini, hakiki rekabet imkânını bul
muş olacaktır.
Vakıflar Bankası, bilhassa, Türkiye'de millî
tarihimizi ta
Osmanlı
İmparatorluğundan
bugüne kadar getiren ve hepsi birer medarı if-
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tihar vesilesi olan tarihî eserlerin onarımında
yapacağı yardımlarla da büyük çapta hizmet
edecektir. Bir millet elbetteki tarihi ile övü
nür, elbetteki mazisi ile övünür. Altıyüz yıllık
bir Osmanlı imparatorluğunu ve elli yıllık bir
Cumhuriyeti sinesinde barındırmış olan Anadolumuzdaki tarihi eserler, diğer birçok Avrupa
ve dünya memleketlerinin gıpta ile bakmış ol
duğu şaheserlerdir. Hattâ birçokları da çeşitli
vesilelerle, düzenlerle, para vererek, hırsızlık
yaparak, çalınıp ta "Washington'da, Amerika'
daki, Avrupa'daki müzelere
götürülmüştür.
Milyarlarca lira kıymetinde olan bu eserler,
maalesef gelen turistlere, oradaki yabancılara
teşhir edilmektedir. Bu hususta, elbetteki bun
dan sonra gözümüzü daha fazla açık tutmamız
gerekmektedir. Bankanın sermayesini artırmak
ve böylece mevduat toplamasına hizmet etmek
ten başka, bu tarihî ve bilhassa vakıf eserlerini
korumada yardımcı olacak olan bu kanun tasa
rısının kabulünde mutlak surette zaruret ve
fayda vardır.
Hepinizi saygı ve sevgi ile selâmlarım.
BAŞKAN — Kanunun tümünü oylarınıza
sunuyorum.
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul
edilmiştir. Böylece kanun tasarısı Meclisimizce
kabul edilmiş bulunuyor.
ıSaat 19,00'a gelmiş bulunuyor. 4 Nisan
I Çarşamba günü, Türkiye Büyük Millet Meclisi
j Birleşik toplantısından sonra toplanılmak üzere
I birleşimi kapatıyorum.
i
i
Kapanma saati : 18,55
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Saat : 15,00
I
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL
KURULA SUNUŞLARI
B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK
İŞLER
II
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL
GÖRÜŞME
III
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ
TIRILAN İŞLER
X 1. — Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Alpas
lan ve 6 arkadaşının, Siyasî Partiler Kanununun
74 neü maddesinin yeniden düzenlenmesine dair
kanun teklifi ve Adalet, Anayasa ve Plân ko
misyonlarından 5 er üyeden kurulu 49 No. lu Ge
çici Komisyon raporu (2/540) (S. Sayısı : 421)
(Dağıtma tarihi : 3 . 9 . 1971)
X 2. — 648 sayılı Siyasî Partiler Kanunu
nun 5, 8, 14 ve 76 ncı maddelerinin değiştiril
mesine ve bu kanuna iki ek ve bir geçici mad
de ile 44 sayılı Anayasa Mahkemesinin kuruluş
ve yargılama usulleri hakkındaki Kanunun
18 nci maddesinin (B) fıkrası ve 58 nci madde
sinin değiştirilmesine dair kanun tasarısı ile
Malatya Milletvekili Mustafa Kaftan'in, 648 sa
yılı Siyasî Partiler Kanununun 10 ncu madde
sinin (b) bendinin değiştirilmesi hakkında ka
nun teklifi ve Aydın Milletvekili İsmet Sezgin
ve 2 arkadaşının, 648 sayılı Siyasî Partiler Ka
nununun 79, 80, 82 »ci maddelerinin değiştiril
mesine ve 81 nci maddesinin kaldırılmasına dair
kanun teklifi ve İçişUri, Adalet, Anayasa ve
Plân komisyonlarından seçilen 4'er üyeden ku
rulu 72 numaralı Geçici Komisyon raporu
(1/611, 2/659, 2/666) (S. Sayısı : 661) (Dağıt
ma tarihi : 22 . 4 1972)
X 3. — Memur Yardımlaşma Kurumu ka
nun tasarısı ve Ankara Milletvekili A. Sakıp
Hiçerimez ve 58 arkadaşının, Türkiye belediye
ler, il özel idareleri, iktisadî Devlet kuruluş
(X)

Açık oya sunulacak isleri gösterir,

ları ve Devlet Memurları Yardımlaşma Kuru
mu (MHYAK) kanunu teklifi ve Adalet, Millî
Eğitim, İçişleri, Sanayi ve Teknoloji, Ticaret,
Maliye ve Plân komisyonlarından 3'er üye seçi
lerek kurulan 67 numaralı Geçici Komisyon ra
poru (1/582, 2/591) (S. Sayısı : 663) (Dağıtma
tarihi : 2 . 5 .1972)
4. — Yem kanunu tasarısı ve Tarım, Adalet,
v© Plân komisyonlarından 5'er üye seçilerek
kurulan 15 kişilik 93 No. lu Geçici Komisyoh
raporu (1/626) (S. Sayısı : 805) (Dağıtma ta
rihi : 13 . 2 . 1973)
5. — Türkiye Vakıflar Bankası Türk Anonim
Ortaklığı Kanununun 5 nci maddesinin 1 nci fık
rasının değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı ve
Ticaret, Maliye ve Plân komisyonları raporları
(1/730) (S. Sayısı : 862) (Dağıtma tarihi :
29 . 3 . 1973)
IV
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI
VERİLEN İŞLER
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER
X I . — Köy İşleri Bakanlığı kuruluş ve gö
revleri hakkında kanun ile Cumhurbaşkanının
geri gönderme tezkeresi ve Köy İşleri ve Plân
komisyonlarından 8'er üye seçilerek kurulan 19
numaralı Geçici Komisyon raporu (1/594) (S.
Sayısı : 311'e 2 nci ek) (Dağıtma tarihi :
1 . 4 . 1972)
X 2. — Çırak, Kalfa ve Ustalık Kanunu ile
Cumhurbaşkanının geri gönderme tezkeresi ve
İstanbul Milletvekili Reşit Ülker ve 9 arkadaşı
nın, Çırak, Kalfa ve Ustalar hakkındaki kanun
teklifi ve Sanayi ve Teknoloji, Ticaret, Adalet,
Millî Eğitim, Çalışma ve Plân komisyonlarından
4'er üyeden kurulu 5 No. lu Geçici Komisyon ra
poru. (2/702, 2/577) (S. Sayısı : 126'ja 3 ncü
ek) (Dağıtma tarihi : 27 . 9 . 1972)
3. — Malatya Milletvekili Ahmet Karaaslan'm, İçişleri Bakanlığı Merkez ve Taşra Teş-
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kilâtında çalışan memurların maaş intibakı I yısı : 698 ve 698'e 1 nci ek) (Dağıtma tarihle
ri : 25 . 6 . 1972 ve 21 . 12 . 1972)
hakkındaki 627 sayılı kanuna geçici bir madde
10. — Nevşehir Milletvekili Esat Kıratlıoğlu
eklenmesi hakkında kanun teklifi ve İçişleri
ve 15 arkadaşının, Mehmet Tevfikoğlu Hatice'
ve Plân komisyonları raporları (2/269) (S. Sa
den doğma 1339 doğumlu Nevşehir Yenimahal
yısı : 721 ve 721'e 1 nci ek) (Dağıtrma tarihlele 10 hanede kayıtlı Mustafa Parmaksızın affı
ri : 10 . 7 . 1972 ve 1 . 2 .1972)
hakkında kanun teklifi ve Adalet Komisyonu
4. — C. Senatosu istanbul Üyesi Mebrure
raporu (2/196) (S. Sayısı: 161,161'e 1 nci ek, 161'e
Aksoley'in, ellerinde sağlık muayene fişi bulun
2 nci ek ve 161'e 3 hcü ek) (Dağıtma tarihleri :
mayan İstiklâl Madalyalı muharip gazilerle di
18 . 4 .1970, 2 1 . 6 .1971, 4 . 2 . 1 9 7 2 ve 28.12.1972)
ğer bütün muharip gazilere Millî Savunma Ba
kanlığınca sağlık muayene fişi verilmesi hak
11. — içel Milletvekili Oelâl Kargılı, An
kında kanun teklifi ve Millî Savunma Komis
kara Milletvekili Suna Tural ile Sinop Millet
yonu raporu (2/301) (S. Sayısı : 372, 372'ye
vekili Hilmi Işgüzar'm ve Kocaeli Milletvekili
1 nci ek ve 372'ye 2 nci ek) (Dağıtma tarihleri : I Vehbi Engiz'in, Genel af kanuna teklifleri
ve Adalet Komisyonu raporu (2/383, 2/439,
26 . 6 . 1971, 4 . 2 . 1972 ve 9 . 12 . 1972)
2/482) (S. Sayısı : 353, 353'e 1 nci ek ve 353'e
5. — C. Senatosu İstanbul Üyesi Mebrure
I 2 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 15 . 6 . 1971,
Aksoley'in, 1076 sayılı İhtiyat Zabiti ve İhtiyat
I 4 . 2 . 1972 ve 27 . 12 .1972)
Askerî Memurları Kanununun 8 nci maddesinin
12. — istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in,
(E) fıkrasının değiştirilmesine dair kanun tek
Avukatlık Kanununun 7 nci maddesinin kal
lifi ve Milli Savunma Komisyonu raporu
dırılması ve 113 neü maddesinin değiştirilme
(2/281) (S. Sayısı : 381, 381'e 1 nci .ek ve 381'e
sine dair kanun teklifi ve Adalet Komisyonu
2 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 12 . 7.1972,
raporu (2/284) (S. Sayısı : 359, 359'a 1 nci
4 . 2 . 1972 ve 9 . 12 . 1972)
ek ve 359'a 2 nci ek) (Dağıtma tarihleri :
6. — 7126 sayılı Sivil 'Savunma Kanununa
17 . 6 . 1971, 4 . 2 . 1972 ve 27 . 12 . 1972)
iki madde eklenmesine
dair
kanun
ile
13. — C. Senatosu istanbul Üyesi Rifat özCumhurbaşkanının geri gönderme tezkeresi ve
türkçine'nin, Türk Kanunu Medenisinin 485
içişleri Komisyonu raporu (1/150) (S. Sayısı :
nci maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun
375, 375'e 1 nci ek ve 375'e 2 nci ek) (Dağıtma
teklifi ve Adalet Komisyonu raporu (2/9)
tarihleri : 2.7.1971, 29.12.1971 ve 21.12.1972)
(S. Sayısı : 360, 360'a 1 nci ek ve 360'a 2 nci
ek) (Dağıtma tarihleri: 16 . 6 . 1971, 4 . 2 . 1972
7. — O. Senatosu Gaziantep Üyesi Salih Tanve 27 .12 .1972)
yeri'nin, 13 Mart 1329 tarihli İdarei Umumiyei
14. — Burdur Milletvekili Mehmet özVilâyat Kanununun 118 ve 138 nci maddeleri
bey'in,
eşinden beş sene ayrı kalan karı - ko
nin değiştirilmesi ve bu kanuna bir madde ek
canın ayrılması hakkında kanun teklifi ve
lenmesi hakkında kanun teklifi ve İçişleri Ko
Adalet Komisyonu raporu (2/423)
(©. Sayı
misyonu raporu (2/201)
(S. Sayısı : 492 ve
sı : 361, 361'e 1 nci ek ve 361'e 2 nci ek) (Da
492'ye 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 16.2.1972
ğıtma tarihleri : 16 . 6 . 1971, 4 . 2 . 1972 ve
ve 21 . 12 . 1972)
27
. 12 . 1972)
8. — C. Senatosu Gaziantep Üyesi Salih
Tanyeri'nin, 14 Nisan 1930 tarih ve 1580 sayılı
15. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'Belediye Kanununun 62 ve 77 nci maddelerinin
nm, Türk Ceza Kanununun değişik 449 ncu
değiştirilmesi hakkında kanun teklifi ve içişleri
maddesinin 2 nci bendinin tadili hakkında Ka
Komisyonu raporu (2/202) (S. Sayısı : 493 ve
nun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu (2/449)
493'e 1 nci ek) (Dağıtıma tarihleri : 16 . 2 . 1972 ' (S. Sayısı : 366, 366'ya 1 nci ek ve 366'ya 2 nci
ve 21 . 12 . 1972)
I ek) (Dağııtma tarihleri : 21 . 6 . 1971, 4 . 2 .1972
9. — içel Milletvekili Oelâl Kargılı'nm, 403
ve 27 .12 .1972)
sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 25 nci
16. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal
maddesinin (b) fıkrasına bir bent eklenmesi
ve 19 arkadaşının, Devlet Memurlarının disip
hakkında kanun teklifi ve Dışişleri, Adalet ve
lin cezalarının affına dair kanun teklifi ve
1
içişleri komisyonları raporları (2/532) (IS, SaAdalet Komisyonu raporu (2/135) (S Sayısı :

367, 367'ye 1 nci ek ve 367'ye 2 nci ek) (Dağıt
ıma tarihleri : 21 . 6 . 1971, 4 . 2 . 1972 ve
27 .12 .1972)
17. — Burdur Milletvekili Mehmet özbey'
in, Türk Ceza Kanununun 455 nei maddesinin
1 nci fıkrasının değiştirilmesi hakkında kanun
teklifi ve Adalet Komisyonu raporu
(2/112)
(S. Sayısı : 368, 368'e 1 nci ek ve 368'e 2 nci ek)
(Dağıtma tarihleri : 21 . 6 , 1971, 4 . 2 . 1972
ve 27 .12 .1972)
18. — Burdur Milletvekili Mehmet özbey'
in, Türkiye'de sabotaj yapanların ölüm cezası
ile cezalandın] maları hakkında kanun teklifi
ve Adalet Komisyonu raporu (2/427) (S. Sayı
sı : 369, 369'a 1 nci ek ve 369'a 2 nci ek) (Da
ğıtma tarihleri: 21 . 6 . 1971, 4 . 2 . 1972 ve
27.12.1972)
19. — C. Senatosu Tunceli Üyesi Arsîan Bora'nın, Türk Ceza Kanununun 480 nci maddesi
ne son fıkra olarak bir fıkra eklenmesi hakkında
kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu
(2/155) (S. Sayısı : 370, 370'e 1 nci ek ve 370'e
2 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 21 . 6 . 1971,
4 . 2 . 1972 ve 27 . 12 . 1972)
20. — îçel Milletvekili "Celâl Kargılı'nm,
Türk Ceza Kanununun
141/1 ve 142/1 nci
maddelerinin yürürlükten kaldırılması
hak
kında kanun teklifi ve Adalet Komisyonu ra
poru (2/388) (S. Sayısı : 377, 377'ye 1 nci ek ve
377'ye 2 nei ek) (Dağıtma tarihleri : 6 . 7 . 1971,
4.2.1972ve27.12.1972
21. — Adıyaman Milletvekili M. Zeki Adı
yaman'ın, Türk Ceza Kanununun 426 nci mad
desinin tadiline dair kanun teklifi ve Adalet
Komisyonu raporu (2/456)
(S. Sayısı : 378,
378'e 1 nci ek ve 378'e 2 nci ek) (Dağıtma ta
rihleri : 6 . 7 . 1971, 4 . 2 . 1972 ve 27 . 12.1972)
22. — îçel Milletvekili Çetin Yılmaz'm,
27 . 5 . 1935 gün ve 2739 sayılı Ulusal Bayram
lar ve Genel Tatiller hakkındaki Kanuna 1 mad
de eklenmesine ilişkin kanun teklifi ve içişleri
Komisyonu raporu (2/491)
(S. Sayısı : 413,
413'e 1 nci ek ve 413'e 2 nci ek) (Dağıtma ta
rihleri : 17.8.1971, 29.12.1971 ve 27.12.1972)
23. — Nevşehir Milletvekili Selâhattin Hak
kı Esatoğlu ve 8 arkadaşı, ile îçel Milletvekili
Celâl Kargılı ve 6 arkadaşının, Ölüm cezasının

kaldırılması hakkında kanun teklifleri ve Ada
let Komisyonu raporu (2/286, 2/578) (S. Sayı
sı : 512, 512'ye 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri :
10 . 3 . 1972 ve 27 . 12 . 1972)
24. — Ankara Milletvekili Suna Tural ve Si
nop Milletvekili Hilmi îşgüzar'm, 6762 sayılı
Ticaret Kanununun 626' nei maddesindeki hü
kümlerin ihlâline sebebolan ticaret erbaplarının
itibarının iadesi hakkındaki kanun teklifi ve
Ticaret ve Adalet Komisyonları raporları
(2/474) (S. Sayısı : 683 ve 683'e 1 nci ek)
(Dağıtma tarihleri : 25 . 5 . 1972 ve 27.12.1972)
25. — Adıyaman Milletvekili M. Zeki Adıya
man'ın, uzun saç, uzun favori (erkeklerde) ile
kadınların mimi etek giymelerinin men'ine dair
kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu
(2/665) (S. Sayısı : 688 ve 688'e 1 nci ek) (Da
ğıtma tarihleri : 29 . 5 . 1972 ve 27 . 12 . 1972)
26. — 1944 doğumlu, Hüseyinoğlu, Azime'den
doğma Zara'nın, Tekke köyünde nüfusa kayıtlı
Salim Göl'ün özel affına dair kanun tasarısı ve
Adalet Komisyonu raporu (1/525) (S. Sayısı: 725
ve 725'e 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 19.5.1972
ve 27 . 12 . 1972)
27. — istanbul Milletvekili Sadettin Bilgiç
ve 9 arkadaşının, Oğuz Bakırburç'un affına dair
kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu
(2/523) (S. Sayısı : 726 ve 726'ya 1 nci ek)
(Dağıtma tarihleri : 15.9.1972 ve 27.12.1972)
28. — Sivas ili, İmranlı ilçesi, Duran mahal
lesinden Celâl Karaca ile eşi Naime Karaca ve
Şehitoğlu er Kemal Karaca'nın dul eşi Mürüvet
Karaca ve yetimlerinin özel affına dair kanun
tasarısı ve Adalet Komisyonu raporu (1/368)
(S. Sayısı : 727 ve 727'ye 1 nci ek) (Dağıtma
tarihleri : 15 . 9 . 1972 ve 27 . 12 . 1972)
29. — 1328 doğumlu, Ali Kızı Zeliha'dan
doğma Simav ilçesinin Bahtıllı köyü, cilt 11,
sayfa 6, hane 6'da nüfusa kayıtlı Saide Ya
man'm özel affına dair kanun tasarısı ve Ada
let Komisyonu raporu (1/522) (S. Sayısı : 728
ve 728'e 1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 15.9.1972
ve 27 . 12 . 1972)
30. — 1933 -doğumlu Hamdioğlu, Sivas Sarıkışla nüfusunda kayıtlı Hayati Ercan'ın özel
affına dair kanun tasarısı ve Adalet Komisyonu
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raporu (1/526) (S. Sayısı : 729 ve 729'a 1 nei
ek)
(Dağıtma tarihleri : 15 . 9 . 1972 ve
27 . 12 . 1972)
31. — 1940 doğumlu Hamzaoğlu, Sultan'dan
doğma Malatya'nın Çarmuzu mahallesinden Be
kir Dur'un özel affına dair kanun tasarısı ve
Adalet Komisyonu raporu (1/527) ('S. Sayısı :
730 ve 730'a 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri :
15 . 9 . i 972 ve 27. 12 . 1972)
32. — Sabık Pilot Assubay (941/828) Baş
çavuş Emekli M. Fevzi Gökdeniz'in (Gezgin)
özel affına dair Kanun tasarısı ve Adalet Ko
misyonu raporu (1/371) (S. Sayısı : 731 ve 731'e
1 nci ek) (Dağıitma tarihleri : 15 . 9 . 1972 ve
28 . 12 . 1972)
33. — 5 . 1 . 1950 doğumlu Alioğlu, Fehime'den doğma Samandağ Deniz mahallesinde
309 hanede kayıtlı Enver Özeil'in özel affına
dair kanun tasarısı ve Adalet Komisyonu ra
poru (1/326) (S. Sayısı : 732 ve 732'ye 1 ned ek)
(Dağıtma tarihleri : 15.9.1972 ve 28.12.1972)
34. — 1945 doğumlu Osmanoğlu, Zehra'dan
doğma Denizli'nin Tavas kazası orta mahalle
nüfusunda kayıtlı Mehmet Ballı'nm özel affına
dair kanun tasarısı ve Adalet Komisyonu rapo
ru (1/370) (iS. Sayısı : 733 ve 733'e 1 nci ek)
(Dağıtma tarihleri : 15 . 9 .1972 ve 28.12.1972)
35. — 1 Mart 1932 doğumlu Hurşitoğlu,
Edibe'den doğma Giresun Haeısiyara mahalle
sinden Süleyman Bozbağ'm özel affına dair
kanun tasarısı ve Adalet Komisyonu raporu
(1/521) (S. Sayısı : 734 ve 734'e 1 nei ek) (Da
ğıtma tarihleri : 15 . 9 . 1972 ve 27 . 12 . 1972)
36. — 1929 doğumlu, Mahiroğlu, Hatice'den
doğma, Zara Yenicami mahallesi 321 hanede
kayıtlı Adil Bedirhanoğlu'nun özel affına dair
kanun tasarısı ve Adalet Komisyonu raporu
(1/367) (S. Sayısı : 735 ve 735'e 1 nci ek) (Da
ğıtma tarihleri : 15 . 9 . 1972 ve 27 . 12 . 1972)
37. — İstanbul Milletvekili Mustafa Fevzi
Güngör ile Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi
Bifat Öztürlvçine'nıin, Toptancı halleri kanun
tekliflerine dair Cumhuriyet Senatosu Başkan
lığı tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosunca yapı
lan değişiiklükl^r hakkında Millet Meclisi 57
numaralı Geçici Komisyon raporu (2/221,
2/173) (S. Sayısı : 433 ve 433'e 1 nci ek) (Da
ğıtma tarihleri : 23 . 11 .1971 ve 14 . 2 . 1973)

38. — Aydım Milletvekili Kemal Ziya ÖztürkHin, Ege ve Antalya bölgelerindeki pamuk
üreticilerinin T. C. Ziraat Bankası ve Tarım
Kredi Kooperatiflerine olan borçlarının taksitlendirilmesi hakkında kanun teklifi ile C. Se
natosu Aydın Üyesi İskender Cenap Ege ve 9
arkadaşının, Antalya ve Ege bölgelerindeki pa
muk üreticilerinin T. C. Ziraat Bankası, Tarım
Kredi Kooperatifleri ve Türkiye Ziraî Donatım
Kurumuna olan çiftçi borçlarının taksitlendirilnıesi hakkında kanun teklifi ve Tarım, Ticaret
ve Plân komisyonlarından 5'er üye seçilerek ku
rulan 95 No.lu Geçici Komisyon raporu (2/756,
2/798) (S. Sayısı : 850) (Dağıtma tarihi :
8 . 3 . 1973)
V
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER
A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK
İŞLER
B • BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK
İŞLER
X I . — Bursa Milletvekili Kasım önadım'
m, 507 sayılı Esnaf ve Küçük Sanatkârlar Ka
nununun bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve
bâzı maddelerine fıkralar eklenmesine dair ka
nun teklifi ve Adalet, içişleri, Ticaret, Sanayi
ve Plân komisyonlarından seçilen 3'er üyeden
kurulu 6 numaralı Geçici Komisyon raporu
(2/15) (S. Sayısı : 136'ya 1 nci ek) (Birinci Da
ğıtma tarihi : 20 . 5 . 1970; ikinci dağıtma ta
rihi : 18 . 3 . 1971)
X 2. — Manisa Milletvekili Mustafa Ok ve
39 arkadaşının, Tarım ve hayvan ürünlerinin ta
ban fiyatlarının saptanması ve ilânı hakkında
ve Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, Taban
fiyat kanunu teklifleri ve Ulaştırma, Gümrük
ve Tekel, Köy İşleri, Sanayi ve Ticaret, Maliye,
Tarım, Dış Ekonomik İlişkiler ve Plân komis
yonlarından 2'şer üyeden kurulu 48 No. lu Ge
çici Komisyon raporu (2/535, 2/543) (S. Sayı
sı : 424) (Dağıtma tarihi : 18 . 9 . 1971)
X 3. — Ankara Milletvekili Cengizhan Yorul
maz ve 17 arkadaşının, Ankara iline bağlı Kırık
kale ilçesinde (Kırıkkale) adı ile bir il kurulma
sı hakkında kanun teklifi ve İçişleri ve Plân
komisyonlarından seçilen 7'şer üyeden kurulu

54 No. lu Geçici Komisyon raporu (2/561) (Mil
let Meclisi S. Sayısı : 429 ve 429'a 1 nci ek)
(Dağıtma tarihleri : 18 . 10 . 1971, 2 . 2 . 1972)
X 4. — Niğde Milletvekili Mevlüt Ocakçıoğlu ile Avni Kavurmacıoğlu'nun, Niğde ili
ne bağlı Aksaray ilçesinde (Aksaray) adı ile
yeniden bir il ve dört ilçe kurulması hakkın
da kanun teklifi ve İçişleri ve Plân komisyon
larından seçilen 7'şer üyeden kurulu 54 No.lu
Komisyon raporu (2/573) (S. Sayısı : 463)
(Dağıtma tarihi : 4 . 2 .1972)
X 5. — Müllî Parklar kanunu tasarısı ve Ta
rım, Orman, Adalet, Maliye ve Plân komisyonla
rından 3'er üyeden kurulan 76 No. lu Geçici Ko
misyon raporu (1/91) (S. Sayısı : 685) (Da
ğıtma tarihi : 29 . 5 .1972)
X 6. — Sosyal Hizmetler Kurumu kanun ta
sarısı ile Cumhuriyet Senatosu Kastamonu Üye
si Ahmet Nusret Tuna ve 4 arkadaşının, Sos
yal Hizmetler Kurumu kuruluş kanun teklifi
ve Cumhuriyet Senatosu Kontenjan Üyesi Eagıp Uner'in, 6972 sayılı Korunmaya Muhtaç
Çocuklar hakkında Kanunun 8 nci maddesinde
değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi ve
içişleri, Sağlık ve Sosyal Yardım ve Plân ko
misyonlarından 7'şer üyeden kurulu 65 numa
ralı Geçici Komisyon raporu (1/663, 2/604,
2/44). (S. Sayısı : 692) (Dağıtma tarihi :
8.6.1972)
X 7. — Cumhuriyet Senatosu Hatay Üyesi
Mustafa Deliveli ve 2 arkadaşının, İskenderun
Demir ve Çelik İşletmeleri Anonim Ortaklığı
kanunu teklifi ve Sanayi ve Teknoloji, Ticaret,
Adalet, Maliye ve Plân komisyonlarından 3'er
üyeden kurulu 79 No. lu Geçici Komisyon ra
poru (2/655) (S. Sayısı : 700) (Dağıtma ta
rihi : 21 . 6 . 1972)
X 8. — 29 . 7 . 1970 tarih ve 1318 sayılı
Finansman Kanunu ile diğer bâzı vergi ka
nunlarının değiştirilmesi hakkında kanun ta
sarısı ile Sinop Milletvekili T. Fikret övet, Tekir
dağ Milletvekili Yılmaz Alpaslan Zonguldak
Milletvekili Cahit Karakaş
Trabzon Millet
vekili Selâhattin Güven, Afyon Karahisar Mil
letvekili Hamdi Hamamcıoğlu, Kayseri Millet
vekili Enver Turgut, Bursa Milletvekili Ka
sım Önadım, İstanbul Milletvekili Kâzım Öze-

ke'nin, aynı kanunun bâzı maddelerinin de
ğiştirilmesi hakkında kanun teklifleri ve Ada
let, İçişleri, Maliye, Plân komisyonlarından
seçilen 6'şar üyeden kurulu 59 Numaralı Ge
çici Komisyon raporu (1/545, 2/410, 2/472,
2/473, 2/486, 2/663) (S. Sayısı : 707) (Da
ğıtma tarihi : 30 . 6 .1972)
X 9. — Belediye Gelirleri kanunu tasarısı ve
Kastamonu Milletvekili Mehmet Seydibeyoğlu
ile Sinop Milletvekili T. Fikret Övet'in, 5237
sayılı Belediye Gelirleri Kanununa ek kanun
teklifi ve Maliye, İçişleri, Orman ve Plân ko
misyonlarından 5'er üyeden kurulu 53 No. lu
Geçici Komisyon raporu (1/509, 2/372) (S. Sa
yısı : 713) (Dağıtma tarihi : 11 . 7 . 1972)
X 10. — Veteriner Sağlık Zabıtası kanunu
tasarısı ve 1234 sayılı Hayvanların Sağlık Zabıta
sı hakkında Kanunun 22, 46 ve 48 nci maddeleri
ni tadil eden 1775 sayılı Kanunun 1 nci madde
sinin değiştirilmesine dair kanun tasarısı ile
Afyon Karahisar Milletvekili Süleyman Mutlu
ve 14 arkadaşının, Hayvan Sağlık Zabıtası ka
nun teklifi ve İçişleri, Adalet, Millî Savunma,
Gümrük ve Tekel, Sağlık ve Sosyal Yardım, Tarım ve Plân komisyonlarından 3'er üyeden ku
rulu 47 No. lu Geçici Komisyon raporu (1/142;
1/481; 2/175) (S. Sayısı : 711) (Dağıtma ta
rihi : 11 . 9 . 1972)
11. — Kamu hizmetlileri birlikleri kanun ta
sarısı ve Ankara Milletvekili Sakıp Hiçerimez
ve 65 arkadaşının, kamu hizmetleri personeli
birlikleri kanunu teklifi ve Anayasa, Adalet,
İçişleri ve Plân komisyonlarından seçilen 4'er
üyeden kurulu 80 numaralı Geçici Komisyon
raporu (1/643, 2/623) (S. Sayısı : 722) (Dağıt
ma tarihi : 15 . 9 . 1972)
12. — Gümrük ve Tekel Bakanlığının kuru
luş ve görevleri hakkındaki 2825 sayılı Kanu
nun bâzı maddelerinde değişiklik yapılmasına
ve bu kanuna bâzı maddeler eklenmesine, 2825
sayılı Kanunda değişiklik yapan 6851 ve 6410
sayılı kanunların bâzı maddelerinin değiştiril
mesine, Gümrük Muhafaza ve muamele sınıfı
memurları teşkilâtı hakkındaki 3944 sayılı Ka
nuna bâzı maddeler eklenmesine ve bâzı madde
lerinde değişiklik yapılmasına, Tekel Genel Mü
dürlüğünün kuruluş ve görevleri hakkındaki

4037 sayılı Kanunla, bu ikanuna bağlı cetveller
de değişiklik yapan 6939 sayılı Kanunun bâzı
maddeleri ile bâzı kadrolarının kaldırılmasına
dair kanun tasarısı ve Gümrük ve Tekel ve Plân
komisyonları raporları (1/139) (S. Sayısı : 110,
110'a 1 nci ek ve 110'a 2 nci >ek) (Dağıtma ta
rihleri: 9 . 4 . 1970, 15 . 9 . 1972 ve 1.12.1972)
13. — 14 . 7 . 1965 tarihli ve 657 sayılı
Devlet Memurları Kanununa 14 . 8 . 1970 ta
rih ve 1327 sayılı Kanunla eklenen <ek geçici
5 nci maddenin değiştirilmesi hakkında kanun
tasarısı ve Plân komisyonu raporu (1/485) (S.
Sayısı : 343, 343'e 1 nci ek ve 343'e 2 nci ek)
(Dağıtma tarihleri : 11 . 6 . 1971, 9 . 12 . 1971
ve 1 . 1 2 .1972)
14. — Nevşehir Milletvekili Esat Kıratlıoğlu ve 9 arkadaşının, Türkiye Jeologlar Odası
Kanunu teklifi ve Adalet, Enerji ve Tabiî Kay
naklar ve Plân komisyonları raporları (2/197)
(ıS. Sayısı : 362, 362'ye 1 nci ek ve 362'ye 2 nci
ek) (Dağıtma tarihleri: 2 1 . 6 .1971, 9 .12 .1971
ve 1.12 .1972)
15.
let ve
Sayısı
leri :

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

16. — Devlet Arşivleri G-enel Müdürlüğü
Kuruluş ve görevleri hakkında kanun tasarısı
ve İçişleri ve Plân komisyonları raporları
(1/506) (S. Sayısı : 670 ve 670'e 1 nci ek) (Da
ğıtma tarihleri : 12 . 5 . 1972 ve 1 . 12 . 1972)
17. — Tabiplerin meslekî pratik tatbikatı
hakkında kanun tasarısı ve Balıkesir Milletve
kili A. İhsan Kırımlı ve 13 arkadaşının, Enternlik kanun teklifi ve Sağlık ve Sosyal Yardım
ve Plân komisyonları raporu (1/264, 2/189)
(S. Sayısı : 704 ve 704'e 1 nci ek) (Dağıtma ta
rihleri : 27 . 6 . 1972 ve 1 . 12 . 1972)
18. — 27 . 7 . 1967 tarih ve 926 sayılı Türk
Silâhlı
Kuvvetleri
Personel
Kanununun
31 . 7 . 1970 tarih ve 1323 sayılı Kanunla deği
şik 137 nci maddesine Ek - 7 sayılı cetvelin de
ğiştirilmesi hakkında kanun tasarısı ve Plân
Komisyonu raporu (1/687) (S. Sayısı : 751 ve
751'e 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 21. 10 . 1972
ve 1.12 .1972)

X 19. — Seyir ve Hidrografi hizmetleri ka
nun tasarısı ve Ulaştırma, Millî Savunma ve
Plân komisyonları raporları (1/307) (S. Sayısı :
753 ve 753'e 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri :
24 . 10 . 1972 ve 1 . 12 . 1972)
20. — Kumluca'nm Sarıkavak köyü hane
188, cilt 3. A, sayfa 27'de nüfus siciline kayıtlı
Ali Rıza oğlu Teslime'den doğma 1 . 7 . 1947
doğumlu Mehmet Özean'm ölüm cezasına çarp
tırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve
Adalet Komisyonu raporu (3/856) (S. Sayısı :
755) (Dağıtma tarihi : 5 . 12 . 1972)
21. — 1076 sayılı Yedek Subay ve Yedek As
kerî Memurlar Kanununun 3 ncü maddesinin
değiştirilmesine ve bu kanuna geçici maddeler
ilâvesine dair 97 sayılı Kanuna geçici bir mad
de ile 1076 sayılı Kanunun 97 sayılı Kanunla de
ğişik 3 ncü maddesine bir fıkra eklenmesine
dair kanun tasarıları ve Millî Savunma Komis
yonu raporu (1/27, 1/248) (S. Sayısı : 246,
246'ya 1 nci ek ve 246'ya 2 nci ek) (Dağıtma
tarihleri : 28 . 1 . 1 9 7 1 , 4 . 2 . 1 9 7 2 ve 9 .12 .1972)
22. — 15 . 1 . 1934 tarih ve 2615 sayılı
Askerî hastaneler ile hastane gibi kullanılacak
revirlerde hastaların beslenme ve bakımları hak
kındaki Kanunun 2 nci maddesinin birinci fık
rasına (E) bendi eklenmesine dair kanun tasa
rısı ve Millî Savunma Komisyonu raporu (1/660)
(S. Sayısı : 691 ve 691'e 1 nci ek) (Dağıtma
tarihleri : 2 . 6 . 1972 ve 9 . 12 . 1972)
23. — 27 Mayıs 1960 tarihini müteakip halk
tan toplanmış silâhlara yapılacak işlem hakkın
da kanun tasarısı ve İçişleri, Adalet ve Millî
Savunma komisyonları raporları (1/491) (S. Sa
yısı : 706 ve 706'ya 1 nci ek) (Dağıtma tarih
leri : 29 . 6 . 1972 ve 9 . 12 . 1972)
X 24. — Sermaye piyasasının tanzimi ve teşviki
hakkında kanun tasarısı ve Bursa Milletvekili
Kasım Önadım ve 12 arkadaşının, Sermaye pi
yasasının tanzimi ve teşviki hakkında kanun tek
lifi ve Adalet, Ticaret, Maliye, Çalışma ve Plân
komisyonlarından seçilen 3'er üyeden kurulu 35
numaralı Geçici Komisyon raporu (1/334, 2/52)
(S. Sayısı : 764) (Dağıtma tarihi: 14 . 12 . 1972)
. 25. — Amasya Milletvekili Yavuz Acar ve
23 arkadaşının ve İzmir Milletvekili Burhanettin Asutay ve 9 arkadaşının, 2 . 1 . 1961 tarihli

ve 195 sayılı Basın İlân Kurumu teşkiline dair
Kanunun 5 nci maddesinin (a) fıkrasının de
ğiştirilmesine dair kanun teklifleri ve Çalışma
ve İçişleri komisyonları raporları (2/507, 2/308)
(S. Sayısı : 412, 412'ye 1 nci ek ve 412'ye 2 nci
ek) (Dağıtma tarihleri : 17.8.1971, 29.12.1971
ve 21 . 12 . 1971)
26. — Polis Vazife ve Salâhiyet Kanununun
25 nci maddesinin değiştirilmesine dair kanun
tasarısı ve İçişleri Komisyonu rapora (1/231)
(S. Sayısı : 470 ve 470'e 1 nci ek) (Dağıtma ta
rihleri : 8 . 2 . 1972 ve 21 . 12 . 1972)
X 27. — Yargıtay kanunu tasarısı ve Ada
let ve Plân komisyonları raporları (1/615) (S.
Sayısı : 774) (Dağıtma tarihi : 26 .12 .1972)
28. — Fazla fiyatla bilet satanların cezalan
dırılmaları hakkında kanun tasarısı ve İçişleri
ve Adalet komisyonları raporları (1/113) (S.
Sayısı : 158, 158'e 1 nci ek ve 158'e 2 nci ek)
(Dağıtma tarihleri : 18 . 5 .1970, 4 . 2 . 1 9 7 2 ve
27 . 12 . 1972)
29. — Kırklareli Milletvekili Mehmet Atagün'
ün, 44 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluş ve
Yargılama Usulleri hakkındaki Kanununun 38
nci maddesinin değiştirilmesine dair kanun tek
lifi ve Adalet Komisyonu raporu (2/489) (S.
Sayısı : 304 304'e 1 nci ek, 304'e 2 nci ek) (Da
ğıtma tarihleri : 8 . 3 .1971, 4 . 2 . 1972 ve
27 . 12 . 1972)
30. — Edirne ili Lalapaşa ilçesi Çömlekpınar Köyü hane 1, cilt, 5, sayfa l'de
nüfusa kayıtlı Osmanoğlu, Nazmiye'den doğ
ma 22 . 1 . 1937 doğumlu Mehmet Yama ile
aynı nüfusa kayıtlı Emin kızı, Fatma'dan doğ
ma 1928 doğumlu Zehra Yama'nm ölüm ceza
larına çarptırılmaları hakkında Başbakanlık
tez/keresi ve Adalet Komisyonu raporu (3/43)
(S. Sayısı : 346, 346'ya 1 nci ek, 346'ya 2 nci
ek) (Dağıtma tarihleri : 15 . 6 .1971, 1 . 2 . 1 9 7 2
ve 27 . 12 . 1972)
31. — Kastamonu iline bağlı Daday ilçesinin
Uyükören Köyü hane 9, cilt 5 ve sayfa 391 nu
marasında nüfusa kayıtlı Mehmetoğlu, Necibe'
den doğma 15 . 3 .1943 doğumlu Hüseyin Ören'
in ölüm cezasına çarptırılması hakkında Baş
bakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu rapo

ru (3/48) (S. Sayısı : 347, 347'ye 1 nci ek ve
347'ye 2 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 16 . 6 .1971,
1 . 2 . 1972 ve 27 . 12 . 1972)
32. — Boğazlıyan ilçesine bağlı Yeni Fakılı
bucağı Yiğitler Köyümün 15 hanesinde nüfusa
kayıtlı Döndü Şahin'den doğma Mehmet Alioğlu 2 . 1 . 1950 doğumlu Sırcalı Köyünde otu
rur Hüseyin Şahin'in ölüm cezasına çarptırıl
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet
Komisyonu raporu (3/290) (S. Sayısı : 348,
348'e 1 nci ek ve 348'e 2 nci ıek) (Dağıtma ta
rihleri : 16 . 6 .1971, 1.2.1972 ve 27 .12 .1972)
33. — Artvin ilinin Şavşat ilçesinin merkeze
bağlı Kireçli Köyünün 52 nci hane, 8 nci cilt ve
146 sayfasında kayıtlı Mehmetoğlu, Güneş'ten
doğma 4 . 2 . 1944 doğumlu Alim Gümüş'ün
ölüm cezasına çarptırılmasına dair Başbakan
lık tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu (3/53)
(S. Sayısı : 349, 349'a 1 nei ek ve 349'a 2 nci
ek) (Dağıtma tarihleri 15 . 6 . 1971, 1 . 2 . 1 9 7 2
ve 27 . 12 . 1972)
34. — Kastamonu iline bağlı Devrekani ilçe
sinin Contay Köyü, hane 4, cilt 23, sayfa 11'de
nüfusa kayıtlı Hüseyinoğlu Fikriye'den doğma
4 . 3 . 1944 doğumlu Süleyman Celdk'in ölüm
cezasına çarptırılması hakkında Başbakanlık
tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu (3/489)
(S. Sayısı : 350, 350'ye 1 nci ek ve 350'ye 2 nei ek)
(Dağıtma tarihleri : 15 . 6 .1971, 1 . 2 . 1 9 7 2 ve
27 . 12 . 1972)
35. — Zile ilçesinin iğdir nahiyesi Büyük
Aköz köyü hane 20, cilt 35, sayfa 73'te kayıt
lı Alioğlu, Hamm'dan doğma 1935 doğumlu
Abidin Demirbağ'm ölüm cezasına çarptırılması
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Ko
misyonu raporu (3/417) (S. Sayısı : 351, 351'e
1 nei ek ve 351'e 2 nci ek) (Dağıtma tarihleri i
15 . 6 . 1971, 1 . 2 . 1972 ve 27 . 12 . 1972)
36. — İstanbul ilinin Sarıyer ilçesi Büyükdere, Dedekorkut sokak, hane 313, cilt 37 ve
sayfa l l l ' d e nüfusa kayıtlı Saffetoğlu Havva'
dan doğma 8 . 6 . 1943 doğumlu Selâmi Kodal'm, ölüm cezasına çarptırılması hakkında
Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu
raporu (3/49) (S. Sayısı : 352, 352'ye 1 nci ek
ve 352'ye 2 nci ek) (Dağıtma tarihleri ;
15 . 6.1971, 1 . 2 . 1 9 7 2 ve 27.12.1972)

37. — Bartın ilçesinin Esenyurt köyü ha
ne 47, Oilt 20, Sayfa 73 numarasında, nüfus si
ciline kayıtlı Mustafaoğlu, Hatice'den doğma
1949 doğumlu Ahmet Güneş'in ölüm cezasına
çarptırılmasına dair Başbakanlık tezkeresi ve
Adalet Komisyonu raporu (3/640) (S. Sayısı :
510 ve 510'a 1 noi ek) (Dağıtma tarihleri :
2 . 8 . 1972 ve 27 . 12 . 1972)
38. — Artvin ili Borçka ilçesi Güneşen kö
yünün Selimiye Mahallesinin Hane 1, Cilt 13 ve
sayfa 92 numarasında nüfus siciline kayıtlı
Eyüpoğlu Şadiye'den doğma 23 . 6 . 1948 doğum
lu Âdil Kalfa'nm ölüm cezasına çarptırılmasına
dair Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyo
nu raporu (3/584) (S. Sayısı : 511 ve 5H'e 1 nci
ek) (Dağıtma tarihleri : 8.3.1972 ve 27.12.1972)
39. — Çorum Milletvekili Cahit Angı'mn,
Ateşli Silâhlar ve Bıçaklar hakkındaki 6136 sa
yılı Kanunun 4 ncü maddesinin değişikliği ile
ilgili kanun teklifi ve içişleri ve Adalet komis
yonları raporları (2/440) (S. Sayısı :689 ve
689'a 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 29.5.1972
ve 27 . 12 . 1972)

44. — Sözleşmeli subay kanunu tasarısı ve
İçişleri, Millî Savunma ve Plân komisyonların
dan 5'er üye seçilerek kurulan 15 kişilik 97 No.
lu Geçici Komisyon raporu (1/753) (S. Sayısı :
804) (Dağıtma tarihi : 13 . 2 . 1973)
45. — Farukoğlu 1950 doğumlu Mete Yatmaz'm affı hakkında kanun tasarısı ve Adalet
Komisyonu raporu (1/704) (S. Sayısı : 839)
(Dağıtma tarihi : 13 . 2 . 1973)
46. — Ali Suphioğlu 1939 doğumlu İzmir
Cedid Mahallesi nüfusunda kayıtlı Mustafa
Kapancıoğlu'mm 2 yıl 6 ay hapis ve 83 lira 30
kuruş ağır para cezasının özel affına dair ka
nun tasarısı ve Adalet Komisyonu raporu
(1/677) (S. Sayısı : 838) (Dağıtma tarihi :
14 . 2 . 1973)
47. — İzmir Milletvekili Şükrü Akkan ve 223
arkadaşının, Anayasanın 68 ncıi maddesinin de
ğiştirilmesine ve referandumla kabul ©dilen ge
çici 11 nci maddesinin kaldırılmasına dair ka
nun teklifi ve Anayasa Komisyonu raporu
" (2/371) (S. Sayısı : 235'e 1 nci ek) (Dağıtma
tarihi : 15 . 2 . 1973)

40. — 6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler
hakkındaki Kanunun bâzı maddelerinin değişti
rilmesine ve bu kanuna bâzı fıkralarla bir mad
de eklenmesine dair kanun tasarısı ve Sağlık ve
Sosyal Yardım ve Adalet komisyonları rapor
ları (1/245) (iS. Sayısı : 778) (Dağıtma tarihi :
27 . 12 . 1972)

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

41. — 6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler
hakkındaki Kanunun bâzı maddelerinin değişti
rilmesi hakkında kanun tasarısı ve Sağlık ve
Sosyal Yardım ve Adalet komisyonları raporla
rı (1/541) (8. Sayısı : 779) (Dağıtma tarihi :
27 . 12 . 1972)

X 49. — Türkiye İnşaat ve Tesisat Müteah
hitleri Odaları Birliği kanunu tasarısı ve İmar
ve iskân, Adalet, Sanayi ve Ticaret ve Bayın
dırlık komisyonlarından seçilen 6 şar üyeden
kurulu 63 numaralı Geçici Komisyon raporu
(1/270) (S. Sayısı : 848) (Dağıtma tarihi :
23 . 2 . 1973)

42..— 16 . 6 . 1927 tarih ve 1076 sayılı İh
tiyat Zabitleri ve İhtiyat Askerî Memurları Kanu
nunun 27 . 7 . 1970 tarih ve 1316 sayılı Kanunla
değişik 23 ncü maddesine bir (d) fıkrası eklenmesi
hakkında kanun tasarısı ve Millî Savunma Komis
yonu raporu (1/720) (S. Sayısı : 784) (Dağıtma
tarihi : 24 . 1 . 1973)
X 43. — Belediye Cezaları kanunu tasarısı ve
İçişleri, Adalet ve Plân komisyonlarından 5'er
üyeden kurulu 100 No. lu Geçici Komisyon ra
poru (1/665) (S. Sayısı : 793) (Dağıtma tari
hi : 2 . 2 . 1973)

50. — Ankara Milletvekili Suna Tural ile
Sinop Milletvekili Hilmi Işgüzar'm, 1111 sayılı
Askerlik Mükellefiyeti Kanununun 5 nci mad
desine bir fıkra eklenmesine dair kanun teklifi
ve Millî Savunma Komisyonu raporu (2/749)
(S. Sayısı : 849) (Dağıtma tarihi : 23.2.1973)
X 51. — Genel Sağlık Sigortası ve Genel
Sağlık Sigortası Kurumu Kuruluş ve Görevleri
hakkında kanun tasarıları, İstanbul Milletvekili
Reşit Ülker ve 47 arkadaşının, Halk Hastalık
Sigortası ve C. Senatosu Sinop Üyesi Nazım İne-
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beyli ve Sinop Milletvekili Hilmi Biçer'in, Ge
nel Sağlık Sigortası kuruluş ve görevleri hak
kında kanun teklifleri ile Sanayi ve Teknoloji
Maliye, Çalışma, Ticaret, Sağlık ve Sosyal Yar
dım ve Plân komisyonlarından 4'er üye saçilerek kurulan 88 No. lu Geçici Komisyon raporu
(1/700, 1/719, 2/362, 2/705) (S. Sayısı : 851)
(Dağıtma tarihi : 10 . 3 . 1973)
X 52. — 16.8.1961 tarihli 351 sayılı Yüksek
Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Kanununun
bâzı maddelerinin değiştirilmesine veya kaldı
rılmasına dair kanun tasarısı ve Maliye, Gençlik
ve Spor ve Plân komisyonlarından 5'er üye seçi
lerek kurulan 94 No. lu Geçici Komisyon raporu
(1/731) (S. Sayısı : 852) (Dağıtma tarihi :
9 . 3 . 1973)
X 53. — 4 Haziran 1954 tarihli «Turizm Lehi
ne Gümrük Kolaylıkları Sözleşmesi» ve eski
«Turistik Propaganda Malzemesi ve belgeleri
*
hakkındaki protokol» ile «Özel karayolu araç
larının geçici ithaline dair Gümrük Sözleş
mesi» ne katılmamızın uygun bulunduğu hak
kında kanun tasarısı ve Turizm ve Tanıtma,
Gümrük ve Tekel, Maliye, Dışişleri ve Plân ko
misyonları raporları (1/148) (S. Sayısı : 840)
(Dağıtma tarihi : 17 . 3 . 1973)
54. — C. Senatosu İstanbul Üyesi Rifat öztürkçine ve C. Senatosu Malatya Üyesi Hamdi
Özer'in, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kurumu
Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi,
bâzı ek maddeler ilâve edilmesi ve bâzı geçici
maddeler eklenmesi ve 506 sayılı Sosyal Sigor
talar Kanununun 23, 68, 71 ve 106 ncı madde
lerinin değiştirilmesi hakkında kanun teklifleri
ile Çalışma ve plân komisyonlarından seçilen
8'er üyeden kurulu 41 No. lu Geçici Komisyon
raporu (2/551, 2/680) (S. Sayısı : 855) (Da
ğıtma tarihi : 16 . 3 . 1973)

55. — izmir Milletvekili Şükrü Akkan'in, Mehmetoğlu 1942 doğumlu, Mahmut Günaydın hak
kında özel Af kanunu teklifi ve Adalet Komis
yonu raporu (2/733) (S. Sayısı : 858) (Dağıtma
tarihi : 27 . 3 . 1973)
56. — Reşatoğlu, 1950 doğumlu, Ercan Yol
daş hakkında özel Af kanunu tasarısı ve Adalet
Komisyonu raporu
(1/672) (S. Sayısı : 859)
(Dağıtma tarihi : 27 . 3 . 1973)
57. — Alioğlu 1946 doğumlu, Yusuf Ateş
hakkında Özel Af kanunu tasarısı ve Adalet
Komisyonu raporu. (1/671) (S. Sayısı : 860)
(Dağıtma tarihi : 28 . 3 . 1973)
58. — Millî Emniyet Hizmetleri Teşkilâtında
yararlı hizmetleri geçen israfil Kayabaşı'na va
tanî hizmet tertibinden aylık bağlanması hakkın
da kanun tasarısı ve Maliye ve Plân komisyon
ları raporları (1/536) (S. Sayısı : 861) (Dağıt
ma tarihi : 29 . 3 . 1973)
59. — 53 sayılı Devlet istatistik Enstitüsünün
ikuruluş, ve görevleri halkîkmdaki Kanuna bir ek
madde eklenmesine dair kanun tasarısı ve Plân
Komisyonu raporu (1/797) (S. Sayısı : 863) (Da
ğıtma tarihi : 29 . 3 . 1973)
60. — 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanununun bâzı
maddelerinin değiştirilmesine dair kanun tasarı
sı ve C, Senatosu Malatya Üyesi Hamdi özer'in,
1402 sayılı Sıkıyönetim Kanununun 26 ncı mad
desine bir fıkra eklenmesine dair kanun teklifi
ve Anayasa, Adalet, içişleri, Millî Savunma ve
Plân komisyonlarından seçilen 3'er üyeden ku
rulu 105 numaralı Geçici Komisyon raporu ve
Anayasa Komisyonu mütalâası (1/782, 2/832)
(S. Sayısı : 856 ve 856'ya 1 ner ek) (Dağıtma
tarihleri : 22 . 3 .1973 ve 30 . 3 . 3973)
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1402 sayılı Sıkıyönetim Kanununun bâzı maddelerinin değiştiril
mesine dair kanun tasarısı ve C. Senatosu Malatya Üyesi Hamdi
Özer'in, 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanununun 26 nci maddesine bir
fıkra eklenmesine dair kanun teklifi ve Anayasa, Adalet, İçişleri,
Millî Savunma ve Plân komisyonlarından seçilen 3'er üyeden
kurulu 105 numaralı Geçici Komisyon raporu ( 1 / 7 8 2 , 2 / 8 3 2 )

1402 sayılı Sıkıyönetim Kanununun bâzı tmaddelorüinin değişJLdrilme&in.efladrkanun tasarısı' (1/782)
T. C.
Başbakanlık
Kanunlar ve Kararlar
Tetkik Dairesi
Sayı : 71-1584/1304

13.2.1973

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
Milî iSaJvunma (Bakanlığınca (hazırlanan ve TMdye ©ülyfük Milkıt Mecüsioe arızı IBaikaaıüar
Kurulunca 12 . ı2 . 1973 tarühindia (kararlaştırılan «1402 Bayılı Sıikıtyöneltâlm Kainıununun (bâzı ltoad!dj&ieniınin değiştirilmesine dair (kanun tas ansa* İve garslkiçeöî llS^SHc ollaraik sunulmuştur.
'Ger'eğinito yapılmasını saygıyUe aıriz ledierinı.
Ferid Melen
Başbakan

13 MAYIS 197.1 GÜN VE 1402 SAYILI SIKIYÖNETİM

KANUNU

DEĞİŞİKIÜK

TASARISI

MAHDELER GEREKÇESİ
2 nci madde gerekçesi :
Bu maddenin 6 nci fıkradaki hükmüne vuzuh, getirilmesi bakımından yeni bir muhteva veril
miş, yeni 7 nci fıkra eklenmiş, 8 nci fıkra olarak beliren son fıkraya da bir bent ilâve edilmiştir.
Yürürlükteki 2 nci madde, sıkıyönetim işlerinin yürütülmesine ilişkin hükümler ihtiva ettiği
görülmekle, madde başlığı «Sıkıyönetim hizmetlerinin yürütülmesi» olarak değiştirilmiştir.
Maddede geçen «.Zabıta Kuvvetleri» deyimi, Anayasa ve idare hukukunca benimsenen termi
nolojiye uygunluğu sağlamak amacı ile, «Kolluk Kuvvetleri» olaraik değiştirilmiştir. (1 ve 2) nci
fıkralar muhtevasında değiştirmeyi gerekli kılan haller müşahede edilmemiştir.
MİT ile ilgili (3) ncü fıkra aynen muhafaza olunmuştur.
Maddenin (4) ncü fıkrası ile ilgili olarak tefrik edilecek birliklerin 9 nen maddeye atıf suretiy
le belirlenmesinin zarurî olduğu; fıkrada yer alan «barışta ve zorunlu hallerde» deyiminin yeterin
ce açık olmadığı, aslında birbirini tamamlayan unsurlar olmakla beraber, ayrı ayrı unsurlar ha
linde yorumlanabildiği, halbuki bu iki halin, muayyen bir olayda ikisinin birden mtevcudolması
gerektiği;
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Kaldı ki; Sıkıyönetim Komutanı tarafından bu fıkradaki yetkiye istinaden celbedilen askerî
birliğin ne kadar süre emrinde kalacağının muayyen olmadığı, teemmül edilmiş ve bu görüşlerin
ışığında fıkraya gerekli ilâvelerin yapılması uygun bulunarak metindeki ilâveler yapılmıştır.
Maddede yer alan (6) nci fıkranın kâfi derecede açık olmadığı görülerek değiştirilmiş, yeni iki
fıkra eklenmiş ve (8) nci fıkrada vuzuh getirici küçük bir değişiklik yapılmıştır.
Kır bekçileri ve Gümrük Muhafaza Teşkilâtı ile Belediye Zabıtasına da hizmet tevcih etme.
olanağı, alınan teklifler ve cari tatbikat gözönüne alınarak sağlanmıştır.
Bu fıkranın ilâvesi ile, Kanunun 3/h ımaddesinde zarurî ihtiyaç maddeleriyle ilgili olarak sıkı
yönetim komutanlarına verilen kontrol yetkisinin, belediye zabıtasına da hizmet tevcih edebilme
ile mümkün olacağı ve yürütülebileceği;
Kır bekçileri ve gümrük muhafaza teşkilâtına dair fıkranın ilâvesiyle de, kolluk kuvvetlerine
muvazi olarak, zabıta görevi ifa eden bu organlara da, hizmetin gerekli kılması halinde belli görev
ler verilebilme olanağı yaratılması sağlanmıştır.
Maddenin son -fıkrasına ilâve olunan «.atanma» deyimi, geçmiş bir uygulamanın ortaya çıkardığı
mahzurun tekrarım önlemek gayesiyle ilâve olunmuştur.
^Sıkıyönetim, komutanlığı emrinde görevli personelin ataması yine ilgilinin dairesi tarafından
yapılması mümkün ise de, sıkıyönetimdeki görevinden ayrılmasının gerçekleşmesi, sıkıyönetim ko
mutanının hizmet gereklerini gözönüne alarak vereceği izne bağlı olması düşünlülmüştür.
3 ncü madde gerekçesi :
Bu maddenin ilk fıkrası yeniden tanzim olunmuş, (a - g) bentlerinde yürürlükteki metinde de
ğişiklik yapılmamış, (h ve i) bendine bâzı ilâveler öngörülmüş, (m) bendi çıkarılarak 2 nci mad
deye alınmış, yerine bir başka muhteva getirilmiş, bir ele yeni bir (/o) bendi eklenmiştir.
Maddenin başlığının «görev ve yetki» ibaresini taşıması muvacehesinde, birinci fıkrasına açık
lık kazandırmak gerekli görülmüştür. Ayrıca uygulamada, sıkıyönetim komutanları sanki madde
de yazılı yetkilerin tamamını her halükârda kullanmak zorunda imişler gi'bi bir anlayışa yol aç
tığı da görülerek, hazırlanan metinde önce giörevin ne olduğu belirtilmiş, sonra da «gerektiği hal
lerde» maddede yer alan yetkileri kullanabilecekleri belirtilmiştir.
Maddenin (h) bendindeki, sıkıyönetim bölgeleri içinde, ihtiyaç maddeleri ile ilgili ticarî ve sı
naî müesseseleri kontrol yetkisini kuvvetlendirmek ve önleyici tesiri haiz olmak amacıyle, gerek
tiğinde müessesenin kapatılması veya kusuru .görülenleri bölge dışına çıkarma, yetkilerinin de ta
nınması uygun görülmüştür.
Maddenin (i) bendine, eksiık bulunduğu belirtilen «otel, mıotel, kamping ve bunlara benzer yer
leri» ilâvesi yapılarak, bu bentte sayılan yetkilerin ilâve edilen yerlere de şamil kılınması öngörül
müştür.
Maddenin (m) bendi, sıkıyönetim komutanına tanınan imkânlarla ve yürütme ile ilgili olduğu
görülüp, dalha genişletilmiş olarak 2 nci maddeye alınmış, böylece 3 ncü maddedeki yetkiler ara
sından çıkarılmıştır. Ancak yerine tasarıdaki bent monte edilmiştir.
Bu bölümle Devlet kurum ve organlarıyle Hazine, mahallî idare, iktisadî ve sair kamu kuruluş
larına, gerek görüldüğü ahvalde, ihtiyaçla doğru orantılı tedbirleri aldırabiimek yetkisi sıkıyöne
tim ibomııtanına tanınmıştır. Böylece bilfarz, bir sabotaj ihtimali, büyük çapta bir hırsızlık ihbarı
karşısında sıkıyönetim komutamı, kurumun haricî emniyetini kolluk kuvvetleriyle sağlamakla bera
ber, kurum içinde dahilî emniyet tedbirlerini kuruma aldırabilme olanağını elde etmiş olmakta
dır.
Maddeye eklenen (e) bendi, maddede sayılan yetkilerin herhangi bir belli olayda yetmemesi
ihtimaline karşı genel bir yetkiyi ifade etmekte, ancak bu yetki «sıkıyönetim ilân sebeplerine ve
faaliyetlerine ilişkin tedbirler» kaydı ile sınırlanmaktadır.
4 ncü madde gerekçesi :
1402 sayılı Kanunun yürürlüğe girmesinden sonra mevzuatta yapılan değişiklikleri ihtiva
etmek ve 1481 sayılı Asayişe Müessir Bâzı Fiillerin Önlenmesi hakkında Kanun ile T. S. K. iç HizMillet Meclisi
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met Kanununun değişik 87 nci maddesinin sağladığı munzam hakların, silâh kullanan sivil ve as
ker kişilere teşmilini mümkün kılmak ve suçları doğmadan önlemek atmacıyle bu maddeye yeni şek
li verilmiştir.
Böylece sıkıyönetim hizmetleri sırasında silâh kullanmak zorunda kalan sivil ve asker kişilere,
bu kanunlarla tanınan hak ve imkânlar mütesaTİ/en şamil kılınmış olmaktadır.
6 nci madde gerekçesi :
Sıkıyönetim komutanları ve yardımcılarının geçmiş uygulamalar da dikkate alınarak ayrı ayrı
ibölıgeleride faaliyet göstermeleri halinde, yardımcı komutanlara, bilfarz «tâli bölge komutanı» gibi
sıfatlar vermenin, bu bölgelerde yürütülecek hizmeti daha başında menfi yönde etkileyeceği ve o
(bölgedeki işlerin esasen ikinci derecede olduğunun peşinen kalbul ve ilânı anlamına geleıbilecıeği gö
zetilerek, yardımcı komutanların sıfat ve yetkilerinin askerî ve diğer gereklerle yenibaştan düzen
lenmesi düşünülmüştür. Bu görüşten hareketle, sıkıyönetim .komutanlığı karargâhında komutana
yardımcı olaraik atanan veya bölgenin genişliği dikkate alınarak atanan yardımcı komutanlarla
ilgili hükümler yeniden düzenlenmiş, «çevre 'komutanlığı» deyimi ile sıkıyönetim ilân edilen böl
genin belli bir kesimlinde, sıkıyönetim komutanına yardımcı olarak görev ifa edecek komutanlıklar
istihdaf edilmiştir.
Maddenin (4) ncü fıkrasında, anaprensip olarak, zaman zaman her çevrede sıkıyönetim komutan
lıklarının farklı olarak tezahür eden uygulamalarından dolayı duyulan şikâyet konularını bir dere
ceye kadar azaltabilmek, sıkıyönetim komutanları arasında işjbölümü ve işbirliği ile koordinasyonu
ve gerektiğinde müşterek yönetimi sağlamak görüşünden hareket edilmiştir. Böylece adlî, idarî ve
teknik konularda Başjbakanlık adına Genelkurmay Başkanlığınca sağlanacak müşterek yönetim
ve koordinasyonun sıkıyönetimin anameselelerinde benzer uygulamaları mümkün kılacağı, zaman ta
sarrufu sağlayacağı, davalarda ayniyet arz edilenlerin bir elde toplanmasını temin edeceği umulmuştur. Sıkıyönetim komutanlarının bu ahvalde de Başfbakana karşı sorumlu olmaları prensibi ay
nen korunmuştur.
7 nci madde gerekçesi :
Bu maddede yapılan değişiklik, sıkıyönetim komutanlarına vekâletin 16 günden 30 güne çıka
rılmasını temin amacına matuf olmuştur. Sürenin (30) gün olması, sıkıyönetim komutanlarına da
ha geniş imkân tanıma bakımından uygun bulunmuştur.
!

8 nci madde gerekçesi :
iSıkıyönetime ihtiyaç duyuran nedenlerin, sivil ve asker yöneticilerin elbirliğiyle çalışması so
nucu giderileceği gözönüne alınmış, sıkıyönetim komutanlığı karargâhlarında, askerî mahkeme ve
savcılıklarında ihtiyaç duyulmuş olan daktilo, steno, diğer sivil memurlara ait kadroların önce
den hazırlanarak Başbakanın onayına sunulup kesinleşmesi, sıkıyönetim ilânı ile beraSber bu kad
rolara süratle atanmalar yapılarak, işlere bir an önce ve karma, ehliyetli bir ekiple başlanahilmesi
olanağının sağlanması düşünülmüştür. Bu şekilde atanacak personelin asli görev yerleri ile ilgileri
nin kesilmemesi özlük hakları bakımından zorunlu görülmüştür.
12 nci madde gerekçesi :
1402 sayılı Kanunun tedvininden sonra 353 sayılı Askerî Mahkemeler Kuruluşu ve Yargılama
Usulü Kanununda yapılan değişiklikler, terminolojiye inhisar etmek üzere, bu maddeye de akset
tirilmiştir.
13 ncü madde gerekçesi :
Maddede geniş ve değişikliğe gidilmemiş, ancak, cari uygulama ve kazaî içtihatlar gözönüne
alınarak metne bir ilâve yapılmıştır. Bunda başlıca âmil, Askerî Yargıtay Daireleri
Kurulunun
19 . 11 . 1971 gün ve Esas 971/89, Karar 971/87 ve 17 . 12 . 1971 gün ve Esas 971/97, Karar
971/96 sayılı ve «Sıkıyönetim ilânını gerektiren suçları işleyenlerin takibettıiMeri (Umumî ve müşte
rek gayie) için işlendiği ve bu sebeple sanığın fiil ile sıkıyönetim ilânına seıbebolan suçları işleyen
lerin eylemleri arasında (Umumî ve manevî) irtibatın mevcudolduğunun kalbulü gerekir» şeklinde
Millet Meclisi
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özetlenehilen görüşleri olmuştur. Böykce metneaUıummî ve müşterek gaye içerisinde» ibaresi
dklenımiştir.
14 ncü madde gerekçesi :
Madde metninde değişiklik gereği müşahade olunmamış, ancak son fıkradaki «Aıskerî Yargı
tay'a deyimi bir maddî hatayı ifade ettiğinden, 'olması lâzıınıgelen şekilde ve «Askerî Yargıya»
olarak düzeltilmiştir.
Ayrıca sıkıyönetim komn!tanlanna, eımirlerıine verilen personel üzerinde hizmete sevk edebilme,
gerektiğinde belirli cezaları uygulayabilme imkânını tanıyan bir fıkra, tekliflere de uygun olarak
maddeye eklenmiştir.
15 nci madde gerekçesi :
Anayasa Mahkemesinin 15/16 Şubat 1972 gün ve 1971/31 Esas, 1971/5 sayılı Kararıyle iptal
olunan maddelerden biri olan bu maddede yapılan değişiklikler, maddenin (1) nci fıkrasında yer
alan ve sıkıyönetim .komutanına görev yerini saptama yetkisi tanıyan «Sıkıyönetim komutanı tara
fından istenildiği takdirde» ibaresinin metinden çıkarılması, böylece maddede yazılı suçların tama
mı arttık sıkıyönetim a,s!kerî mahkemelerinin görevine dahil olup, bunlar arasında seçme imkânı kal
maması sebebiyle, (1) nci fıkraya, suçlan saikleri yönünden azaltaibilmek üzere «Sıkıyönetim ilânı
na ve faaliyetlerine ilişkin olanları işleyenler» ibare ve kıisitası öldenerek, böylece sıkıyönetim
ilânına ilişkin saiıklerle işlenmeyen suçların, görevi belirten bu maddede yazılı olsa dahi, sıkıyöne
tim askerî mahkemelerinde bakılmaması, buna mukabil, genel güvenlik ve kamu düzenine ilişkin
sıkıyönetim faaliyetlerine taallûk eden suçların da sıkıyönetim askerî mahkanıelerdn.de bakılması
olanağının sağlanması noktalarında toplanmıştır.
Maddenin bentleri aynen bırakılmış, ancak uygulamada en fazla ihtiyaç hissedilen, fakat irtibat
sağlanamayan ahvalde ortaya kalan yataklık yapma suçunun T. C. Kanunundaki 296 ncı madde
siyle, 191, 192 ve 537 nci maddeleri, duyulan ihtiyaca binaen (f) bendinde yazılı suçlar arasına
dahil edilmiştir.
Maddenin (2) nci fıkrası, Anayasa Mahkemelinin iptal kararı muvacehesinde yeniden düzen
lenerek, sıkıyönetim komutanının gelen dosyalar hakkında kıyas hakkı kaldırılmış, bunları sdcıyönötim komutanlığı Askerî Savcılığa gönderme esası öngöralmaiştür.
Maddenin (3) ncü fıkrasında, sıkıyönetim komutanının gözetim altına alabilme yetkisinin sü
resi açık bırakılmış, bu sürenin Anayasanın (30) ncu maddesi üzerinde yapıldığı bilinen çalışma
lar sonucunda ve tasarı T. B. M. M. de iken saptanması öngöridmüştür.
18 nci madde gerekçesi :
Maddeye açıklık getirmek ve uygulanacak usul kanunu ile savaş hükümlerini taanaanen be
lirtebilmek amacı ile düzenlenmiştir.
20 nci madde gerekçesi :
1402 sayılı Kanun yürürlüğe girdikten sonra 357 sayılı Kanunda yapılan değişiklik buraya da
aksettirilmiş, böylece madde hazfedilerek madde numarasının teselsül etmemesi mahzuru önlen
miştir.
21 nci madde gerekçesi :
Madde metninde değişiklik yapılmamış, ancak 15 nci maddenin son fıkrasına, Anayasa Mahke
mesinin iptal kararı muvacehesinde Anayasanın 147 nci maddesi de eklenenek, bu fıkra 21 nci mad
de altına alınmıştır.
(Böylece kanunda yer alan soruşturmada izin hükümleri derli toplu hale getirilerek tamamı bu
maddede toplanmıştır.
23 ncü madde gerekçesi r
Anayasa Mahkemesinin iptal ettiği ve iptal kararının Resmî. Gazetede yayınlandığı 14 . 10 . 1972
gününden itibaren yürürlükten kalkmış olan diğer maddedir.
Yüksek Mahkemenin iptal kararma paralel olarak, sıkıyönetimin sona ermesiyle sıkıyönetim
askerî mahkemeleri ve askerî savcılarının yetkilerinin sona ereceği hükmü yeniden hazırlanan metMillet Meclisi
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ne konmuş ancak bitirilememiş soruşturma ve dava dosyalarının, sıkıyönetimin peyderpiey kalk
ması halinde en yakın bölgedeki sıkıyönetim komutanlığı askerî mahikameaine, sıkıyönetimin bü
tün bölgelerde kalkması halinde; Güvenlik Mahkemeleri kuruluncaya kadar bitirilteınıemiş davala
rın ve soruşturmaların dosyalarının bölgedeki askerî mahlkeımeye, bölgede asikerî mahkeme yoksa
en yakın asikerî mahkemeye, bölgede birden ziyade askerî mahkeme varsa garnizon komutanlığı
nezdindelki askerî mahkemeler'de sonuçlandırılması; umumî adliye mahkemelerinin iş hacminin ka
barık olması nedeniyle öngörülmüştür.
26 ncı madde gerekçesi :
Maddenin (a) ve (>b) bentleri aynen bırakılmış, ancak sıkıyönetim hizmetlerinin yürütülebilmesiniın peyderpey sağlanan ödeneklerle değil, belirli bir ödenek ile sağlanmasını teminen Başba
kanlık bütçesine yeterli ödeneğin konması için bir fıkra ilâve olunmuştur.

C. Senatosu Malatya Üyesi Hamdi özer'in, 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanununun 26 ncı

maddesine

bir fıkra eklenmesine dair kanun teklifi (2/832)
16 . 2 . 1973
MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
1402 sayılı Sıkıyönetim Kanununun 26 ncı maddesine bir fıkra eklenmesine dair kanun tek
lifi ile gerekçesinin ilişikte sunulduğunu arz ederim.
Saygılarımla.
ıMalatya Senatörü
Hamdi Özer

GEREKÇE
1402 sayılı Sıkıyönetim Kanununa ek 6 . 2 . 1973 tarihli ve 1654 sayılı Kanunla Sıkıyönetim hiz
metinde bulunan subay, assubay ve sivil personele günde 15 liradan 40 liraya kadar hizmet zam
mı ödenmektedir.
Hizmetin önemi ve riski dolayısıyle maaşlı personele böyle bir hak tanındığı halde, aynı hizmeti
yapan erlere ücretli asker benzeyişi vermemek için nakdî bir ödeme cihetine gidilmemiştir. An
cak emsali erlerin normal hizmetlerine karşılık günün 24 saatini alarm havası içinde geçiren bu
erlere de bir hak tanımak Hukuk Devletinin görevi olmalıdır.
Aylıklı personele nakdî olarak hizmet zammı yapılırken erlere de bir hizmet süresi zammı yap
mak Orduda gönül bütünlüğü yaratır. Kaldı ki bu fiilî hizmet bir tatbikat mahiyetinde olup
normal hizmetin uzun süresine denk bir yetişkinlik de sağlar. Diğer erlerin de böyle bir eğitim-,
den geçmesine imkân verir. Askerlik çağı gelenlerin fazla yığıntı yapmadan silâh altına alınması
için de boşluk hazırlanmış olur.
Bu kanunla 6 ay Sıkıyönetim hizmeti gören 1 ay, 18 ay hizmet eden 3 ay önce terhis mahiye
tinde izinli gidecektir. 15 . 5 . 1971 tarihinden geçerli olacağı için bundan yararlanacakların sa
yısı fazla olacak ve büyük ölçüde malî tasarruf sağlauarak harp silâh ve araçlarının artırılmasına
da yardım yapılmış olacaktır.
Malatya Senatörü
Hamdi Özer
Millet Meclisi
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C. Senatosu Malatya Üyesi Hamdi özer'in teklifi
1402 sayılı Sıkıyönetim Kanununun 26 ncı maddesine bir fıkra

eklenmesine dair kanun teklifi

MADDE 1. — 15 . 5 . 1971 tarih ve 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanununun 26 ncı maddesine aşağı
daki (D) fıkrası eklenmiştir :
D) Sıkıyönetim Komutanlığı ile bu Komutanlık emrinde görevli bulunan birliklerde hizmet gö
ren erler, bu millî hizmet sürelerinin her aylığı için 5 gün hesabı ile toplanacak süre kadar emsa
linin terhislerinden önce terhis mahiyetinde izinli bırakılırlar.
Böyle bir hak, normal yıllık izinlerine halel getirmez. Ancak 'izinli, hava değişimli! veya başka
birliklerde görevli bulunanların bu süreleri Sıkıyönetim hizmetinden sayılmaz.
MADDE 2. — Bu kanun 15 . 5 . 1971 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürür
lüğe girer.
MADDE 3. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür.

Millet Meclisi
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105 No. lu Geçici Komisyon
Millet Meclisi
105 No. lu Geçici
Komisyonu raporu
Esas No. : 1/782, 2/832
Karar No. : 2

17 . 3 . 1973

Yüksek! Başkanlığa
«1402 sayılı Sıkıyönetim Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesine dair kanun tasarısı»
nı görüşmek üzere, Genel Kurulun 18 . 2 . 1973 tarihli 61 nci Birleşiminde teşkil olunan 105 No.
lu Geçici Komisyonumuz; Başkanlığınızca Komisyonumuza havale olunan ve tasarı ile aynı mahi
yette bulunan, «Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi Hamdi Özer'in, 1402 sayılı Sıkıyönetim Ka
nununun 26 ncı maddesine bir fıkra eklenmesine dair kanun teklifi» ni, tasarıyı esas almak sure
tiyle birleştirmiş, Millî Savunma Bakanı ve hükümet temsilcileri de hazır bulunduğu halde, tet
kik ve müzakere etmiştir.
Komisyonumuz; tasarının birinci maddesi içinde yer alan, 2, 4, 7, 8, 12, 13, 20 ve 21 nci mad
deleri ile, tasarının ikinci ve üçüncü maddelerini aynen kabul etmiş, tasarının birinci maddesi
içinde yer alan 3, 5, 14, 15, 18, 23 ve 26 ncı maddelerini değiştirmiş ve bir geçici madde ekle
miştir.
Tasarı, Anayasa Mahkemesinin, 14012 sayılı Sıkıyönetim Kanununun bâzı maddelerini iptal et
mesi muvacehesinde meydana gelen boşluğun doldurulmasını ve uygulamada beliren aksaklıkların
ortadan kaldırılmasını sağlamak amacıyle mıezkûr kanunun bâzı maddelerinin değiştirilmesini
öngörmektedir. Tasarının gerekçesinde de ifade edildiği üzere; 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanunu
nun 15 ve 23 ncü maddelerinin, Anayasa Mahkemesinin 15/16 Şubat 1972 tarih ve 971/31 esas,
972/5 sayılı kararıyle iptal olunması, iptal kararının 15 nci madde için yayım tarihinden altı ay
sonra, 23 neü madde için yayım tarihinden itibaren yürürlüğe girmiş bulunması nedeniyle, iptal
gerekçesi de dikkate alınarak, önce sözü edilen iki maddenin yeniden düzenlenmesi zarureti hâ
sıl olmuş; diğer taraftan iki yıla yaklaşan uygulamada Sıkıyönetim Kanununun aksayan ve ihti
yaçları tam karşılayamayan bâzı maddelerinin de yeniden -ele alınması ve belirtilen ihtiyaçlar pa
ralelinde düzeltmelere gidilmesi uygun görülmüştür. Böylece uygulamada yetersiz kaldığı görü
len, maddelerle, iptal olunan maddeler yerine ikâme olunacak hükümlerin ahenkli bir şekilde iş
lemesi mümkün kılınmak istenmiştir.
Tasarının gerekçesinde belirtilen hususlar ve Komisyonumuzdaki müzakereler sırasında hükü
met temsilcileri tarafından verilen izahat yeterli görülmüş ve Komisyonumuzca da genel olarak
benimsenmiş, yapılan değişikliklerin gerekçesi aşağıda açıklanmıştır.
1402 sayılı Kanunun değiştirilmesini öngören maddelerini ihtiva eden birinci madde, teknik
yönden metinde yapılan değişikliklere paralel olarak yeniden düzenlenmiştir.
Tasarının 1 nci maddesi içinde yer alan ve Sıkıyönetim Komutanının görev ve yetkilerini be
lirten 3 ncü maddenin (o) bendi, Anayasanın sıkıyönetim ve savaş haline ilişkin 124 ncü madde
sinin son fıkrası hükmünün temel esprisine uygun bullunmadıgından ve Sıkıyönetim Komutanına
mahiyeti belli olmayan görev ve yetkiler verdiğinden ve esasen .maddenin diğer hükü.mleri yeterli
mütalâa edildiğinden, Komisyonumuzca metinden çıkarılmıştır.
Tasarının 1 nci maddesi içinde yer alan 5 nci maddenin son fıkrası, hükmü Anayasanın espri
sine uygun hale getirmek ve uygulamaya esneklik kazandırmak amacıyle yeniden düzenlenmiştir,.
Tasarının 1 nci maddesi içinde yer alan 14 ncü maddenin son fıkrasına eklenen bir hükümle,
Sıkıyönetim Komutanlığı emrine atanan 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi personele,
Sıkıyönetim Komutanı tarafından verilebilecek disiplin ve idarî cezalar tadadedilmiş, bunların tlıMillet Meclisi
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§mda kattan cezaların, 657 sayılı Kanunda ve kendi özel kanunlarında öngörülen usullere uygun
olarak yetkili makam ve kurullar tarafından uygulanacağı belirtilmiştir.
1 nci madde içinde yer alan 15 nci maddenin son fıkrasında yapılan değişiklikle,. Anayasaya
yapılan atıf yerine, kanun tekniğine uygun olması balalımdan sözü edilen sürenin metinde göste
rilmesi tercih edilmiştir.
Tasarının 1 nci maddesi içinde yer alan 18 nci maddede yapılan değişiklikle, sıkıyönetimin
savaş hali sebebiyle ilân edilmemesi halinde, Askerî Mahkemelerin Kuruluşu ve Yargılama Usulü
kanununun savaş halinde «'mahkeme kuruluşu» na ilişkin hükümlerinin de uygulanmayacağı be
lirtilmiş ve bu suretle madde metninin Anayasaya uygunluğu sağlanmak istenmiştir.
Tasarının 1 nci maddesi içinde yer alan 23 ncü madde, Anayasa hükümlerine paralel olarak Ko
misyonumuzca yeniden düzenlenmiştir.
Tasarının 1 nci maddesi içinde yer alan 26 nci maddenin (a), (b) ve: 1654 sayılı Kanunla ekle
nen (c) bentlerinde bir değişiklik yapılması söz konusu olmadığından, sadece madde metnine ek
lenmesi öngörülen fıkra hükmüne metinde yer verilmiş ve tasarının 1 nci maddesi kapsamından
çıkarılarak 2 nci madde olarak düzenlenmiştir.
Anayasa hükümleri ve tasarının 1 nci maddesi içinde yer alan 23 ncü maddenin yeniden düzen
lenmesi muvacehesinde 26 . 4 . 1971 tarihinde ilân edilen sıkıyönetim dönemi içinde sıkıyönetim
komutanlığı nezdinde kurulan askerî mahkemelerde görülmekte bulunan dâvalar hakkında uygu
lanacak işlemi belirtmek üzere, tasarı metnine Komisyonumuzca üçüncü madde olarak bir geçici
madde eklenmiş ve metin başlığı buna göre düzenlenmiş, madde numaraları bütün bu değişikliklere
paralel olarak teselsül ettirilmiştir.
Tasarının önemi ve mahiyeti dikkate alınarak ve Anayasa Mahkemesinin iptal kararı ile mey
dana gelecek boşluğun biran önce doldurulmasını sağlamak amacıyle, gündemdeki bütün işlere
takdimen ve öncelik ve ivedilikle görüşülmesi hususu Komisyonumuzca karara bağlanmıştır.
Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere işbu rapor Yüksek Başkanlığa saygıylc sunu
lur.
105 No. lu
Geçici Komisyon Başkanı
Sözcü
Kâtip
Eskişehir
Ordu
Konya
/. Angı
K. Şen soy
Söz hakkım mahfuzdur
M. K. İm er
Erzurum
S. Araş

İstanbul
Söz hakkım mahfuzdur
1. S cm car
Niğde
Söz hakkım mahfuzdur
A. Kavurmacıoğlu

Millet Meclisi

Malatya
A. Karaaslan

Siirt
Söz hakkım mahfuzdur
M. N. Oktay
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H İ M M E T İ N TEKLİFİ
1402 sayılı Sıkıyönetim Kanununun bâzı "maddelerinin değiştirilmesine dair kanun tasarısı
MADDE il. — 1402 sayılı 'Sıkıyönetim Kanununun 2, 8, 4, 5, 7, &> 112, 13, !İ4, 15, 18, 20, 21,
23 /ve 26 mcı ımıaiddeleri ıa§ağıdaki (şekilde değiştirilıniştir.
Sıkıyönetimi hizmetlerinin yürütülmesi :
Miadldie 2. — ISıfkıyömeltiın altına alınan yerlerde genel güvenlik ve (asayişe ilişkin kolluk kuvvet
lerine laiilt görev vıe yetkiler ISıkıyönetiim IKomutamîığınıa geçer. »Kolluk (kuvvetleri Ibütün teşjMlâtı ile
Sıkıyönetim (Komutanının lemrine girer.
ıSılkıyönetim bölgesindeki kolluk (kuvvetleri; sıkıyönetim ıhıiamietlerinıin yapılmasından dolayı
(Sıkıyönetim (Komutanlığına, !bu hizmetler dışımda kalan hizmetlerin yürütülmesinden ıdolayı ida ad
lî ve idarî (makamlara (karşı fsorumludur.
OMüllî (istihbarat Teşkilâtı Sıkıyönetim Komutanlığı ûile âşiMirlligii yapar.
Sıkıyönetim Komutanlığı, |bu kanunla kendisine 'verilen görev ve yetkileri, io yerin (kolluk kuv
vetleri ive İm kanunun 19 ncu maddesine y*öre tefrik Jedilen askerî birlikler ille yürütür. Barış sama
nında ivedi ile »zorunlu hallerde sıkıyönetim komutanı o yer »veya o yere en yakın garnizon komu
tanlarından yeteri (kadar jbirlğin geçici lolarak emrine verilmesini isteyebilir. Bu istek derhal yenine
getirilir.
Sıkıyönetim Komutanı, (bölgesi idinde gerek kolluk kuvvetlerimin İve gerekse 'askerî personelin
görev yerlenM değiştirebilir. Hizmet gereklerini dikkate alarak (kolluk Ikuvveltlerinde askerî perso
nel (kullanabilir. tBu (takdirde müdür seviyesindeki personel ısıikıyöneıtıiım komutanı lemsinde müşavir
olarak görevlerine îdevam ederler.
Sıikıyönetim komutanı; hizmetin gerekli kılması halinde, sıkıyönetim Ibölgesindeki Devlet kurum
ve organları, Hazine, özel idare, (mahallî idare, iktisadî veya /sair Ikaımu kuruluşlarınla (aJilt bina, )araç
ve personelden yararlanmak için istekte îbulunahilir ve !bu isitek Iderhal yerine getirilir.
Sıkıyönetim komuftanı, kolluk kuvvetleri kapsamı Idışınıda kalan (belediye (zabıtası, gümrük mu
hafaza ve ıkır [bekıçileri gibi sair zabıtaya ilişkin görevler (ifa >eden kuruluşlara ıda hizmıett tevcih
edebilir.
Sılkıyöneltim komutanlığı temrine ataman veya görev lalan bilıcümlle ıpersonleün, sıkıyönetim sütfesinoe ısıikıyönetim komutanının izni (olmadıkça atanıma, iitsifa veya leımıekilik işlemleri yürütülen
mıez.
Görev d»e yetiki :
Madde 3. — Sıkıyönetim komutanı, sıkıyönetim bölgesinde Igenel ıgüvemlk ve kamu düzenini
korumak ve .sağlamakla görevlidir ive gerektiği hallerde aşağıda yazılı tedbirleri almaya yetkilidir.
a) Komutanları :ve jher türlü ıdernıek, (siyasî parti, sendika, (klüp gibi teşeikküllere ait Ibittaları, iş
yerleri ile löael ve tüzel (kişilikleri (haiz (özerk müesseseler 'dahil) müesseseler /ve 'bunlara affit miüştemiilât <ve her türlü kapah /ve lacılk yerleri, mektup, telgraf ive sair imersuleleri ve kişilerin lüzerllerini
herhangi bir müracaat, talep ve ikarara lüzum olmaksızın iarajmjak Me bunlardan sübult vasıtaları
olan yahut ızor alıma tabi bulunan (eşyayı zapte1nıek;
b) Türkiye Radyo - Televizyon Kurumunun yayımları dahi olmak 'üzerle telefon, telsiz, rad
yo, televizyon gibi her ıçeşit araçlarla yapıHan yayım ve haberleşmeye sansür (koymak, kayıtlamak
veya durdurmak ive hizmetin gerektirdiği ahvalde bunlardan -öncelikle faydalanmak;
c) Söz, yazı, resim, film ve sesle yapılan her türlü yayım, haberleşme, mektup, telgraf ve
sair mersuleleri kontrol etmek; gazete, dergi, kitap *ve diğer yayımların hasım ıtfe yayımını kayıt
lamak ive bunlar üzerin© sansür koymak veya sıkıyönetim (bölgesine »sokulmasını yasaklamak; sıMillet Meclisi
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105 NO. LU GEÇİCİ KOMİSYONUN DEĞİŞTİRİŞİ
1402 sayılı Sıkıyönetim Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve bir geçici madde eklen
mesine dair kanun tasarısı
MADDE 1. — 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanununun. 2, 3, 4„ 5„ 7, 8,12, 13, 14, 15,18, 20, 21 ve
23 neü maddeleri aşağıdaki şeiklde değiştirilmiştir1 :
Sıkıyönetimin hizmetlerinin yürütülmesi :
Madde 2. — Tasarının 2 nci maddesi aynen kabul' edilmiştir.

Görev ve yetki :
Madde 3. <— iSıkıyönetian (komutanı, sıkıyönetim bölgesinde genel güvenlik ve 'kamu düzenini
korumak ve sağlarnaJkla görevidir ve gerektiği hallerde aşağıda yazılı tedbirleri almaya yetki
lidir,
a) Konutları ve her türlü demek, siyasî parti, sendika, (kulüp, gibi teşekküllere ait binaları,
işyerleri ile özel ve 'tüzel kişilMeıri Ihaiz (özerk müesseseler dâhil) müesseseler ve bunlara ait
müştemilat ve her türlü kapalı ve laçıik yerleri,, mektup, telgraf ve sair mersuleleri ve (kişilerin
üzerelerini herhangi bir müracaat, talep ve karara lüzum olmaksızın aramak ve (buralardan sübut
vasıtaları olan yahut zor akma tabi bulunan eşyayı1 zaptetmek;
b) Türkiye Radyo - Televizyon Kurumunun yayımları dâhil olmak üzere telefon, telsiz, rad
yo, televizyon gibi her çeşit araçlarla yapılan yayım ve haberleşmeye sansür koymak, (kayıtla
mak veya durdurmak ve hizmetin gerektirdiği ahvalde bunlardan öncelikle faydalanmak;
c) iSöz, yazı, resim, filim ve sesle yapılan her türlü yayım, haberleşme, mektup, telgraf ve sair
mersuleleri kontrol etmek; gazete, dergi, kitap ve /diğer yayımların basım ve yayımını kayıtlaMillet Meclisi
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(Hükümetin (teklifi)
tayöniötiın komutanbğınca (basılması veya meşru yasaklanan kliuap, dergi, gazete, foroşür, ailîş {gSbi
bilcümle ımaitbu levrakı ıbalsan ' (ınaitfcaialları kapatmak;
&) Kamu Idüzeni, (DevM Ikuvvelilerii, kilsi hürriyet, Ikaımu selâmeti aleyhinle işlemen cürümlerle,
saldlafin bldürımek veya kişilere karşı ımüefssılr fiilde bulunmak ©uçlarından hükümlülüğü (bulunanlar
dan veya gameti! emndyeit gözetimi altımda olanlardan yajimıt ısıtoyömefeim /bölgesinde belirüi bir ika
metgâhı olmayanlardan veya diğör şüpheli olan kişilerden sıkıyönetim bölgesi idimde bulunmaları
sakıncalı (görülenleri (sıkıyönetim ' bölgesi dnşına çıkarmak veya bu bölge iginıde (belirli yerlere (gir
mesini veya yerleşmesini yasaklamak;
e) EGer .türlü ısiilâhlar, cephaneler, taajbalar, tahrip Maddeleri (patlayıcı malddeîer, radyo aktif
caddeler veya gazların yahut benzeri mıajdldefllsörim bullunidıurıılim^aısinı, ıhaziirlanmasını, yapılmasını
veya naklini (yasaklaımiak ve bunlar ille bumılların hazırlanmasınla veya yapılmasına yarayan leşya
âleıt vıeya araçjlann teslimi için emirler vermek, arayıp toplamak;
f) Grev, lldkîatvt yeitkBerMn kullanılmasını sürekli lolarak durdurmak veya Hane bağdamak;
İşgal, fiilî ıduruım, boykot Ve |iış yavaşlatılması gibi ıharıekeltiarii yasaklamak, önlemek Veya üuüeyici .tedbirleri (alimak;
g) Kapak veya açık (yerlerde (her *ürlü toplantıları veya gıöBteeıü yürüyüşlerini yasaklamak,
her türlü dermek ve (teselsüllerin çalışmalarını durdurmak veya îbunları lilzne bağlamak; yeni
•dermek kumluklarını izne bağlamak;
h) Zarurî ühitıiyaiç Imıaiddelerinii yapan, üreften, idepolayan, makleıdem vs satan lüoarî ve sınaî (mü
esseseleri lüzumu nalinjde kontrol «İtmek ye (ühtiyaçlaran gerektirdiği tedbirleri almak ve gerekltiğintde kusurlu görülenleri bölge dışına çıkarmak veyasmıüıeesıeseılerMkapîaltinııak;
i) Ctetzino, kahvehane, birahane, meyhane, tiyatro, /siniema, Ibar, diskotek, taverna, idansink ve
emsali gilbi eğlenıcıe (yerleri ile Ikulüp ive slair ıoyun salonlarını oitıel, motel, kamping ve bunlara ben
zer (yerleri fkontrol ieltmjek, kapatmak Veya taıüarın laçılmia ve kapanma zamanlarını tayin etmek
ve sınırlamak,
j> Kara, jdeniiz ve hava ıtrafik '-düzenine ilişkin 'tedbirleri lalmak, igüvenlik amaciyle ulaştırma
araçlarının bölgeye giriş Ve ıçıkışlarıma kayıtlamak veya yasaklamak;!
k) (Sıkıyönetim (bölgesinle girmek ve: bu bölgeden çıkmak ^tüyenler Sıakkmda kayıltüar koy
acak;
1) "Sokağa (çıkmayı kayıtlamak ve yasaklamak ve gerekliğimde sivl savunma tedbirlerinin
tümünü veya bir tamını (aldırmak;
m) 'Sıkıyönetim bölgesindeki Devlet kurum ve organlarına Hazine, özel idare, (mahallî idare,
iktisadî veya isair kamu kuruluşlarına (gerekli tedbirleri aldırmak;
n) Bakanlar Kurulsunun sıkıyönetimle ilgili kararlarını yürütmek,
o) Yukarda sayılan bentler dışında (kalan ve fakat isıCayömelfâmin ilân sebeplerine ve faaliyet
lerine ilişkin sair teidibirleri almak.
Bu maddede sayılan yetkilerin kullanılması sırasınlda milletlerarası bukukun 'diplomatik 'temsil
cilikler ve (mensuplarına tanıdığı ayrıcalık ve dokunulmazlıklar ile yasama dokunulmazlığına Üli§kin Anayasa hükümleri gakhîdır.
Silâh kullanma yetkisi :
Madde 4. «— iSıkıyönetim komuitıanlığı emrinde görevi asker ile polis ve jaınldanna, (kenjdüerine
verilen (görevlerin yerine \geltirilmesi sırasında 'tabi 'oldukları Türk iSilâhlı Kuvvetlleri fiç IHizmst
tRanjun ıvle Yönöttmelgi, İPolüs Vazife ve Salâhiilyet Kanunu, Janidarma Teşkilât ve Vazife Kizamnameısinıde silâh (kuilanm'ayı icalbötltiren had ve şartlardan herhangi biriinlin tahakkuku halimde süâh
kullanma yetkisini (haizdirler.
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mak 've bunlar üzerine sansür (koymak veya sıkıyönetim (bölgesine sokulmasını yasaklamak; isıkıyönetim komutanSığınca bosılmıası veya neşri yasaklanan kitap, dergi, gazete, (broşür, afiş gibi bil
cümle matbu evrakı basan matbaaları kapatmak;
d) Kaımu düzeni, Devlet Kuvvetleri, kişi hürriyeti, kamu selâmeti aleyhin© işlenen cürümler
le, adam öMürmek veya kişilere kargı müessir fiilde bulunmak suçlarından (hükümlülüğü bulu
nanlardan veya genel emniyet gözetimi altında olanlardan yahut sıkıyönetim (bölgesiinide belirli
bir ikametgâhı olmayanlardan Veya diğer şüpheli olan kişilerden sıkıyönetim böljge&il içinde buüunmalan sakıncah görülenleri sıkıyönetim bölgesi dışına çıkarmak veya bu bölge (iç/imde belirli yer
lere girmesini' veya yerleşmeisini yasaklamak;
e) Her /türlü silâhlar, cephaneler, bombalar, tahrip maddeleri patlayıcı maddeler, radyoaktif
madde&er veya gaslann yahut benzeri madJdelerin bulunduruilmasını, hazırlanmasına!, yapılmasını
veya naklini yasaklamak ve bunlar ile bunrjarın hazManımalsına veya yapılmasına yarîaiyan eşya
âlet veya araçların teslimi için eımirktt* vermek,. arayıp toplamak;
f)ı i(Jrev, lokavt yetkiılerindn kullanılmasını sürekli olarak durdurmak veya iızne bağlamak;
işgal, füi-î durum, boykot ve iş yavaşlatılması gübi hareketleri yasaklamıak, önlemek veya önle
yici tedbirleri almak;
g) 'Kapalı veya açık yerlerde her türlü toplantıları veya gösteri yürüyüşlerini yasaMamak,
her türlü demek ve teşekküllerin çalışmalarını! durdurmak veya bunları izne bağlamak; yeni der
nek kuruluşlarını izne bağlamak;
h) Zarurî ihtiyaç maddelerini yapan, üreten, depolayan, nakleden ve satan ticarî ve sınaî mü
esseseleri lüzumu halinde kontrol etımek ve ihtiyaçların gerektirdiği tedbirleri almak ve )gsıreiktiğimde kulsurlü görülenleri (bölge dışına çıkarmak veya müesseselerini kapatmak;
i)' 'Gaizino, 'kahvehane', birahane, meyhane, tiyatro, isinema, bar, diskotek, taverna, dansink ve
emsali giM eğlence yerleri ile kulüp ve /sair Oyun salonlarını otel, motel, kamping ve (bunlara benzer yerberi kontrol etmek, kapatmak veya bunCann açılma ve 'kapanma zamanlarını tâyin etmek
ve surırlaımak;
j) 'Kara, 'densiz ve hava trafik düzenine ilişkin tedbirleri almak, güvenlik aımacıyle ulaştırma
arşlarının böllgeye giriş ve çıkışlaranı kayıtlamak veya yasaklamak;!
k> iSzıIaycınıetim bölgesine girmek ve ibu bölgaden çıkmak isteyenler hakkında kavutlar koy
mak;1
1) ISokağa çıkmayı kayıtlamak ve yasaklamak ve gerektiğimde sivil savunma tedbirlerimin tümıünü veya bir ikıömım aldırmak;
m) Sıkıyönetim bölgesindeki devlet kurum ve organlarına Hazine, özel idare, mahallî idare,
iktisadî veya sair kamu kuruluşlarına gerekli tedbirleri, aldırmak;
n) Bakanlar Kurulunun sıkıycmstJtmös fgiü kararlannl yürütmek?
Bu maddede sayılan yetkilerin fkulla&Dlmfası sıraisımda milletlerarası hukukun ıdipliomıatik temsiMMMer ve mensuplarına tanıidığı ayrıcalık ve dokunulmaızlriklar ile yaöama dokulnulmaslığına
ilişkin Anayasa hukümlerli sakhidıır.

Silâh kullanma yetkisi :

Madde 4. — Tasarının 4 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir.
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Sılkıyönıeltlim kaımutanlığınjda görev »alam tve silâh kullanan (bütün 'personel hakkımda 1481 sayılı
Asayişıe Müessir bâzı fullerim lömlemnıesi (hakkındaki Kamumun 3 mcü maddeci tiüe 211 sayılı Türk
Silâhlı Kuvvetleri iç Hizmet Kamınumum 87 mci ıımalddesıimlim V ve VI ı c ı fıkraları hükümleri uy
gulanır.
Yukarda belirtilen görevlilerim; Devlet otoritesini, can ve ınıal güvenliğimi korumak içim silâh.
kullanmialarımı, sıkıvömeltiiim koımultamlarımım ömcedem jdüzeaıleyem emilirleri uygun araçlarla üân
edilir.
Komutan me yardımcıları :
Madde \5. — iSılkıyönetimim ilân edildiği (bölgede, *bu kamun hükümlerimi uygulamak dizere «m az
kolordu veya eğildi (kılt'a (komutanlığı görevimi yapmış 'veya yapmakta 'olan bir komutam, Genelkur
may Biaşlkamımım MîMi üzenime Millî Savunma Bakamının imhası, (Başbakanım imzalayacağı ve Cum
hurbaşkanının (Onaylayacağı !bir kararname ile Sıkıyönetim Komutamı olarak atanır.
Sıkıyönetim ıkoımutamma, ısıkıyönetimiin ilân edildiği bölge ve ilâmı gerektiren, olayım tgeınaişlıiği
dikkate lalınarak yeıtleri kadar komutam yardımcısı veya ıçevre Ikomutanı yukardaki fıkrada beliirtilem usule göre -atanır. Altlamama kararında 'sılkıyömetıiım komutanınım, komutam yardımcılarımın. ve ^ev
re ıkomutanlanmım '©sfkıi (görevleriyle ilişkilerimin kesilip kesilmeyeceği belintiDir.
ıSıkıyöneltiim komutam, (hliamıet gereklerini ıdüJkka'tie alacak, (kemdin© ait yeltlkilerim taımaımını veya
bir (kısmımı yardımcılarıma ve çevre komutanlarına dıevreıdebilr.
Çeşitli bölgelerde veya bütüm (yurtta sıkıyönetim ilâm edimasi halimde; sıkıyömeitıiım Ikomutamlılklan ve 'sıkıyönetim hizmetleri araısınıdaki laldlî idarî ve teknik üş bölümü, işbirliği ve (koordinas
yon ve sıkıyönetimi ikamutıanlıklanmım müşterek konulandaki yönetimli (Başbakan ladınıa Genelkur
may Başkanlığınca sağlanır,
Sıkıyönetim'^komutanına vekâlet :
Maldde 7. — Sıkıyönetim (komutamın, sıkıyönetim bölgesinden uzaklaşmııaısı veya hâzmlet «de
meyecek derecede (mazeretinim vukubulmjası îıalimde, kendisime (kimlim vekâlet lödeceği Gemelkunmjay
Başkanlığınca tespit tolumur. Ancak, bu vekâletin otuz gündem fazla uzamasını gerektiren hallerde
en kısa zamanda yenli ,bir lataıma yapılır.
Karargâh :
MaJddie 8. — (Sıkıyönetimi ilânı ile beraber, Biüayömeitilmim miialksıalt ve amaçlanma uygum olarak,
sıfcyömıeitim komutanlığı (karargâhı kurulur. Sıkıyöneltim (komutanlığı 'kadroları, (Gremelkurmay Baş
kanlığınca lömoeldem hazırlanır ve Başhiakamın onayıma sunulur. Bu kadrolara lüzumu kadar sulbay,
aissubay, .sivil persomel /ve 'Devlet memurları aslî görev yerileri ile dlgiği keısümeksizin (usulüme
göre latamır.
Atamam personel, atama emrimin kendilerime tebliğini takibeden yirmMört saat içerisinde ha
reket ile yol süresi sonunda yeni görevlerine katılma zorundadır.
Sıkıyönetim mahkemeleri kuruluncaya kadar yapılacak işler :
Madde 12. — Sıkıyönetimi komutanı nezdindeki askerî mahkemeler göreve başlayıncaya kadar,
suçun işlendiği yerlerde bulunan askerî savcılar ve bunlar yoksa Cumhuriyet savcıları sıkıyöne
tim komutanlığı askerî savcılarının görevlerimi yaparlar.
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Komutan ve yardımcıları :
Madde 6. — iSıkıyönetimdm ilân edildiği (bölgede, !bu karnın hükümlerimi uygulamak üaere en
aız kolordu veya esildi kıt'a komutanlığı görevimi yapmış veya yapmakta olan bir komutan* Genelkurmay Başkanının teklifi üzeıriınıe Millî Savunma Bakanının İnhası, Başbakanın imzalayacağı Ve
Cumhurbaşkanının omaylıyacağı bir karaamame ile sıkıyömetim Komutamı olarak latamaır.
Sıkıyönetim Komutanına, sıkıyönetimin ilân edildiği bölge ve ilânı gerektiren olayın genişliği
dikkate aleııaraJk yeteri kadar komutan yardumcısı veya çevre komutamı yuikardaM fıkrada belir
tilen usule £öre (atanır. Atlanma kararında sıkıyonetiim Komutanımım, komutan yardımcılarımın ve
çevre komutanlarının eski görevleriyle ilişkililerinin kesilip kesilmeyeceği belirtilir.
iSakııyöaiJetim Komutanı, hizmet gereklerini dikkate alarak, kendine ıait yetkilerim tamamımı veya
bir kısmamı yardımcılarıma ve çevre komutanlarına devredebilir.
Çeşitli bölgelerde veya bütün yurtta sıkıyönıetim ilân edilmesi halimde; sıkıyönetimi komutan^
lıkları ve sıkıyönetim hizmetleri arasımdaki adlî, idarî ve teknik iş bölümü, iş birliği ve koordi
nasyon ve sıkıyönetim komutanlıktanım, müşterek konulardaki yönetimi Başbakan veya yazılı
olarak görevlendireceği mlakamca sağlanır.
Sıkıyönetim Komutanına vekâlet •
Madde 7. — Tasarımlın 7 mci maddesi aynen kabul edilmiştirl :

Karargah :
Madde '8. — 'Tasanmam '8 nci maddesi aynen kaJbu]( edilmiştir.

Sıkıyönetim Mahkemeleri kuruluncaya kadar yapılacak işler :
Madde 12. — Tasarımım 12 nci maddesi aynen kabuî edilmiştir,
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Sıkıyönetim ilânını gerektiren hallere

bağlı eylemler :

Madde 13. — Sıkıyönetim ilânına sebebolan suçları, sıkıyönetim ilânından evvel işlemiş olan
larla, Sıkıyönetim Askerî mah'kemeledn'in elkoy duğıı herhangi bir suçla umumî ve müşterek /gaye
içerisinde irtibatı bulunan suçları işleyenlerin davalarına, suç, sıkıyönetim bölgesi dışında üslenmiş
olsa dahi Sıkıyönetim Askerî Mahkemesinde bakılır.
Ancak sıkıyönetim komutanı bu suçlardan, Sıkıyönetilm Askerî (mahkemelerinde bakılmasına
lüzum görmediklerini ilgiûü adlî mercilere vermeye yetkilidir.
Sıkıyönetim personelinin suçlarında görev :
Madde 14. — Sıkıyönetim komutanlığı emrine giren personelin, sıkıyönetim hizmet ve görev
leriyle ilgili olarak veya sıkıyönetilm hizmet ve görevlerinin yapılması sırasında işleldiklerS: suç
lara ait davalara balkımak görevi, Sıkıyönetim Askerî mahkemelerine aittir.
Bu kişilerin sıkıyönetim mahkemesi görevine giren suçları hakkında re'sen kovuştuma yapı
lır. Bunlar hakkında özel "kanunlarında gösterilen, yargı usulü hükümleri uygulanmaz.
Sıkıyönetim emrindeki asker kişilerin askerî yargıya tabi suçlarına da Sıkıyönetim Askerî
Mahkemesinde bakılır.
Sıkıyönetim komutanı; emrindeki personele özel kanunlarında yazılı disiplin va 'idarî cezaları
usulüne göre verebilir.

Sıkıyönetim mahkemelerinin görev ve yetkileri:
Madde 15. — Sıkıyönetim altına alman yerlerde aşağıdaki suçlardan sukıyönelüm ilânına ve
faaliyetlerine ilişkin olanları işleyenler ve bunların suçlarına iştirak edenler bu kanunun 21 nci
madde hükümleri saklı kalmak şartıyle sıfat, meslek ve memuriyetleri ne olursa olsun sıkıyönetim
fkomutanı nezdindeki askerî mahkemelerde yargılanır.
a) Türk Ceza Kanununun ikinci kitabının birinci babının birind, ikinci ve 'dördüncü fasılla
rında yazılı Devletin (kişMğine karşı üslenen suçlar;
b) Türk Ceza Kanununun ikinci kitabının beşinci babının Mrındi ve ikinci faslında yazılı suç
işlemeye tahrik ve cürüm lükaı 'için cemiyet kurmıak suçlan;
e) Türk Ceza Kanununun ükinci kitabının altıncı babının ikinci faslında yazılı Devlete ait
mühür, damga ve sair alâmetlerin taklidi hakkın iaki suçlar;
d) Türk Ceza Kanununun ikinci kitabının yedinci babında yazılı kamunun selâmeti aley
hine işlenen suçlar;
e) Türk Ceza Kanununun ikinci kitabının onuncu babının ikinci faslında yazık yağma, yol
kesme adam kaldırma suçları;
f) Türk Ceza Kanununun 179, 180, 188, 191, 192, 201, 234, 235, 236, 241, 242, 248, 249, 254,
255, 256, 257, 258, 260, 264, 266,268, 271, 296 ve 537 nci maidlMeriiKtö. yazılı suçlar i b 6136 sayılı Ateş
li Silâhlar ve Bıçaklar hakkındaki Kanunda yazılı suçlar;
g) Türk Ceza Kanununun 390 vs 391 nci maddelerinde yazılı suçlar ile haberleşmeyi sağ
layan Posta, Telgraf, Telefon işletmesi Gsnel Müdürlüğüne veya Türk Silâhlı Kuvvetlerine ait
her türlü araç, gereç, tesis ve tellerine ikarşı içlenen hırsızlık suçları;
h) Askerî Ceza Kanununun 55, 56, 57, 58, 59 ncu maddelerinde yazılı suçlar;
i) Askerî Ceza Kanununun 75, 93, 95 ve 96 nci maddeleriyle 148 nci maddesinin ikinci fık
rasında ve 160 nci maddelerinde yazılı suçlar;
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Sıkıyönetim ilânını gerektiren hallere bağlı eylemler :

x

Madde 13. — Taşanımı 13 ncü maddesi aynen kaJbuÜ edilmiştir.

Sıkıyönetim personelinin suçlarında görev :
Madde 14. — Sıkıyönetimi Komutanlığı emrine giren personelin, sıkıyönetim hizmet ve görev
leri ile ilgili 'olarak veya sıkıyönetim* Ihizmıet ive görevlerinin yapılması sırasında işfedilkleıri suç
lara ait davalara bakmak görevi sıkıyönetim askerî mahkemelerine aittir.
Bu kişilerin sıkıyönetim m'ahkemesi gürevine giren ısuiçları hakkamda re&en kovuşturma yapı
lar. Bunlar Ihakkında özel kanunlarında gösterilen yargı usulü hükümleri uygulanmıaz.
(Sıkıyönetim1 emrindeki lasker kişilerin askerî yargıyla tabi suçlanma da Sıkıyönetim Askerî
Mahkemesinde! bakılır.
iSıtayönetiım Komutanı; emrindeki personele Özel kanunlarında yazık disiplin ve SdJarî cezaları
usulüne göre verebilir. Anoak, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi personele, uyarma, kı
nama ve kısa süreli durdurma dışındaki oezıaJarın uygulanmasiı için yetkili makam ve (kurullarına
teklifte bulunur.
Sıkıyönetim Mahkemelerinin görev ve yetkileri :
Madde 15. — (Sıkıyönetim altına alınan yerlerde aşağıdaki suçlardan sıkıyönetim ilânına ve
faaliyetlerin© ilişkin olanları işleyenler ve bunların suçlarına iştirak edenler bu kanunun 21 nci
madde hükümleri saklı kalmak şartiyle sıfat,-meslek ve memuriyetleri ne olursa olsun sıkıyö
netim komutanı nezdindeki askerî mahkemelerde yargılanır.
a) Türk Ceza Kanununun ikinci kitabının birinci babının birinci, ikinci ve dördüncü fasıl
larında yazılı Devletin kişiliğine karşı işlenen suçlar;
b) Türk Ceza Kanununun ikinci kitabının beşinci babının birinci ve îükinci faslında yazılı
suç işlemeye tahrik ve cürüm ikaı için cemiyet kurmak suçlan;
c) Türk Ceza Kanununun ikinci kitabının altıncı babının ikinci faslında yazıh Devlete ait
mühür, damga ve sair alâmetlerin taklidi hakkındaki suçlar;
d) Türk Ceza Kanununun ikinci kitabının yedinci babında yazılı kamunun selameti aleyhine
işlenen suçlar;
e) Türk Ceza Kanununun ikinci kitabının onuncu babının fikiinci faslında yazılı yağma, yol
kesme adam kaldırma suçları;
f)
Türk Ceza Kanununun 179, 180, 188, 191, 192, 201, 234, 235, 236, 241, 242, 248, 249, 254,
255, 256, 257, 258, 260, 264, 266, 268, 271, 296 ve 537 nci maddelerinde yazıh suçlar $e 6136 sayılı
Ateşli iSûâhlar ve Bıçaklar hakkındaki Kanunda yazılı suçlar;
g) Türk Ceza Kanununun 390 ve 391 nci maddelerinde yazıh suçlar ile haberleşmeyi sağla
yan Posta, Telgraf, Telefon işletmesi Genel Müdürlüğüne veya Türk Silâhlı Kuvvetlerine ait her
türlü araç, gereç, tesis ve tellerine karşı işlenen hırsızlık suçları;
h) Askerî Ceza Kanununun 55, 56, 57, 58, 59 ncu maddelerinde yazılı suçlar;
i) Askerî Ceza Kanununun 75, 93, 95 ve 96 nci maddeleri ile 148 nci maddesinin ikincil fıkra
sında ve 160 nci maddelerinde yazıh suçlar;
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j) TaMbi şikâyete bağlı olmayan veya şahsî dava yoliuyle takibi gerekli bulunmayan basın
yoluyle işlenmiş suçlar;
k) Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Hürriyeti! hakkında Kanuna muhalefetten doğan suçlar;
ı) Derneklerin, sendikalların ve meslekî kuruluşların kanunlarda mevcut kapatılmalariyle il
gili davalar;
(Anayasanın ve 648 sayılı Siyasî Partiler Kanununun siyası partilerin, kapatılm&siyle ilgtflL hü
kümleri saklıdır.)
Yukarıda yazılı suçlara el koyan yetkili merciler bu suçlara ait hazırlık soruşturması evrakını
vakit geçirmeden sıkıyönetim komutanlığına göndermekle yükümlüdürler. Sıkıyönetim Komutanı
kendisine gönderilen evrakı Sıkıyönetim Komutanlığı nezdindeki askerî savcılığa, işlem yapılmak
üzere gönderir.
Sıkıyönetim Komutanı bu kanunda yazılı suçlardan sanık kişileri, Sıkıyönetim Komutanlığı
nezdindeki askerî mahkemeye sevk ve tutuklanmaları gerekip gerekmediği hakkında bir karar alı
nıncaya kadar gözetim altında tutabilir. Bu süre (Anayasada belirtilen) günden fazla olamaz.
Uygulanacak usul hükümleri :
Madde 18. — Sıkıyönetim Komutanlığı nezdinde kurulan askerî mahkemelerde, Askerî Mahke
meler Kuruluşu ve Yargılama Usulü Kanunu ile ayrıca bu kanunun savaş hali hükümleri uygula
nır. Sıkıyönetim, savaş hali sebebiyle ilân edilmemiş ise Askerî Mahkemeler Kuruluşu ve Yargı
lama Usulü Kanununun savaş halinde kanun yollarına başvurmaya ve yerine getirmeye ilişkin hü
kümleri uygulanmaz.
Askerî Yar git ayca incelemede öncelik :
Madde 20. — Sıkıyönetim Komutanlığı nezdinde kurulan askerî mahkemelere verilip temyiz:
edilen hükümler, 353 sayılı Kanunun 1596 sayılı Kanunla değişik 217 noi maddesinin son fıkrası
uyarınca en geç 2 ay içinde karara bağlanır.
Kovuşturmada

izin .:

Madde 21. — Bu kanunda belirtilen suçlardan dolayı aşağıda yazılı kişiler hakkında Sıkıyöne
tim Komutanlığınca kovuşturma yapılabilmesi :
a) General ve amiraller hakkında Genelkurmay Başkanının,
b) Müsteşarlar hakkında Başbakanın veya ilgili bakanların,
c) Valiler, kaymakamlar hakkında İçişleri Bakanının,
d) Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay, Askerî Yargıtay, Yüksek Hâkimler Kurulu, Sa
yıştay Başkan ve üyeleriyle Cumhuriyet Başsavcısı, Başkanun Sözcüsü, Askerî Yargıtay Başsav
cısı, hâkimler ve yardımcılarıyle Cumhuriyet Savcı ve yardımcıları ve bu sınıftan sayılanlar, askerî
hâkim subaylar hakkında özel kanunlarına göre yetkili kurul ve makamların,
iznine bağlıdır.
Yukarıda sayılan kişiler hakkında yetkili kurul ve makamlar tarafından, Sıkıyönetim Komu
tanlığınca kovuşturma yapılmasına izin verilmediği ahvalde özel kanunlarına göre işlem yapılır.
Yasama dokunulmazlığına ilişkin Anayasa hükümleri ile Anayasanın 90 ve 147 nci maddeleri
hükmü ve diplomatik dokunulmazlıkla ilgili Milletlerarası hukuk kuralları saklıdır.
Sıkıyönetimin sona ermesi halinde Sıkıyönetim Askerî mahkemelerinin yetkisi :
Madde 23. — Sıkıyönetimin sona ermesi ile sıkıyönetim komutanlığı nezdinde kurulan askerî
mahkemelerin ve askerî savcıların yetkileri sona erer. Dava ve soruşturma dosyalan en yakut
Millet Meclisi
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j) Takibe şikâyete bağlı olmayan veya şahsî dava yoluyle takibi gerekli bulunmayan basın
yoluyla İşlenmiş suçlar;
k) Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Hürriyeti hakkında Kanuna muhalefetten doğan suçlar;
1) Demeklerin sendikaların ve meslekî kuruluşların kanunlarında mevcut kapatılmaüaıuylie il
gili davalar;
(Anayasanın ve 648 sayılı Siyasî Partiler Kanununun siyasî partilerin kapatılmaslyle ilgili
hükümleri saklıdır.)
Yukarıda yazdı suçlara elkoyan yetkili merciler bu suçlara ait hazırlık soruşturması evrakını
sıkıyönetim komutanlığı nezdindeki askerî savcılığa, işlem yapılmak üzere gönderir.
Sıkıyönetim komutanı bu kanunda yazılı suç ardan sanık kişileri, sıkıyönetim komutanlığı
nezdindeki askerî mahkemeye sevk ve tutuklanmaları gerekip gerekmediği hakkında bir karar
alınıncaya kadar gözetim altında tutabilir. Bu süre onbeş günden fazla olmaz.

Uygulanacak usul hükümleri:
Madde 18. — Sıkıyönetim komutanlığı nezdinde kurulan askerî mahkemelerde, Askerî Mahke
meler Kuruluşu ve Yargılama Usulü Kanunu ile ayrıca bu kanunun savaş halli' hükümleri) uygu
lanır. 'Sıkıyönetim, savaş hail sebebiyle ilân edilmemiş ise Askerî Mahkemeler Kuruluşu ve Yargı
lama Usulü Kanununun savaş halinde kanun yollarına başvurmaya, yerine getirmeye ve mahkeme
kuruluşuna ilişkin hükümleri uygulanmaz.
Askerî Yargıtayca

incelemede öncelik :

Madde 20. — Tasarının 20 nci maddesi aynen kabul edilmiştir.

Kovuşturmada izin :
Madde 21. — Tasarının 21 nci maddesi aynen kabul ed31mji§tiı\

Sıkıyönetimin kaldırılması halinde Sıkıyönetim Askerî Mahkemelerinin görev ve yetkisi :
Madde 23. — Sıkıyönetimin kaldırılması halinde Sıkıyönetim, komutanlığı nezdinde
askerî mahkemelerin ve askerî savcıların görev ve yetkileri sona erer.
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bölgedeki sıkıyönetim komutanlığı askerî mahkemesine, sıkıyönetimin bütün bölgelerde kalkması
halinde bölgedeki askerî mahkemeye, bölgede askerî mahkeme yok ise en yakın askerî mahkemeye,
bölgede birden ziyade askerî anahkeme varsa garnizon komutanlığı nezdindeki askerî mahkemeye
devredilir. Görevli askerî mahkemeler, bu kanunu uygular.
Malî hükümler :
Madde 26. — Barışta :
a) Sıkıyönetim komutanı hizmetin gerektirdiği hal ve zamanlara münhasır olmak üzere em
rine verilen subay, assubay ve sivil personelin 4786 sayılı Kanunu değiştiren 7043 sayılı Kanun
gereğince er tabelâsına dahil edilmek suretiyle kazandan iaşe edilmelerini emredebilir.
b) Sıkıyönetim komutanlığı emrine atanan veya sıkıyönetim komutanlığında görev alan su
bay, askerî memur, assubay ve sivil personellin eski görev yerleri ile ilişkileri kesilmez. Bunlara
6245 sayılı Kanun esaslarına göre yolluk ve yevmiyeleri verilir.
Sıkıyönetim hizmetlerinin yürütülmesine ilişkin giderler içlin Başbakanlık bütçesine yeterli
ödenek konur.

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür.
12 . 2 . 1973
Devlet Bakanı
Devlet Bakanı
Başbakan
Devlet Bakanı
Z. Baykara
/. Arar
F. Melen
D. Kitaplı
İçişleri
Bıakanı
Millî
ıSavumma
Bakanı
Devlet (Bakanı
Adalet Bakanı
M.
İzmen
F.
Kubat
t. Öztrak
F. Alpaslan
Millî Eğftüm. Bakamı
Bayındırlık Bıakanı
Dışişleri Bakanı
Maliye Bakanı
M. Öztekin
8.
Özbek
H. Bayülken
Z. Müezzinoğlu
Tarım
Bıakanı
G-üım. ve Teke! Bakanı
Ticaret B'akanı
Sağ. ve Sos. Y. Bakanı
t. Kardtiz
N. Talû
K. Demir
H. Özalp
En.
ve
Tab.
Kay. Bakanı
Çalışma Balkanı
Ulaştırana Babanı
Sanayii ve Tek. Bakanı
N. Kodamanoğlu
A. R. Uzuner
B. Danışman
M. Erez
Orman Bakanı
Turizm ve Tan. Bakam İmar ve iskân Bakanı
Köy İşleri Bakanı
T. Toker
8. İnal
E. Y. Akçal
İV. Sönmez
Grençlak ve Spor Bakanı
A. Karaküçük
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Dava ve soruşturma dosyalan niteliklerine ve ilgiUS: kanun hükümlerine göre görevli ve yetki
li mercilere gönderilir.

MADDE 2. — 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanununun 26 ncı maddesine 1654 sayılı Kanunla ekle
nen (c) bendinden sonra aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
«Sıkıyönetim hizmetlerinin yürütülmesinle ilişkin giderler için Başbakanlık bütçesine yeterli
ödenek konur».
MADDE 3. — 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanununa aşağıdaki geçici maiddle eklenmiştir :
GEÇİCİ MADDE 2. — 26 Nisan 1971 tarihlinde ilân edilen sıkıyönetimin tkaldınlması halinde
Sıkıyönetim Komutanlığı nezdinde kurulan askerî mahkemelilerde görülmekte bulunan davalar sonuçlandınlınoaya kadar bu mahkemelerin görev, ve yetkileri devam eder. Bu hallerde, Sıkıyönetim
Komutanlığı nezdinde bulunan Sıkıyönetim Askerî Mahkemeleri birden fazla ilse bu mahkemeler
ile mahkemelerde görevli askerî hâkim ve savcıların sayılan ihtiyaca göre azaltılabilir.
Kamu davası açılmamış dosyalar ile duruşmanın tatiline karar verilmiş davalar durumlarına,
niteliklerine ve Ikanun hükümlerine göre görevli ve yetkili mercilere gönderilir.
MADDE 4. — Tasarının 2 nci maddesi 4 ncü madde olarafc aynen kabul edilmiştir.
MADDE 5. — Tasarının 3 ncü maddesi 5 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir.

»G<İ
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Toplantı : 4 MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : 856

ya

| nci

ek

1402 sayılı Sıkıyönetim Kanununun bâzı maddelerinin değiştiril
mesine dair kanun tasarısı ve C. Senatosu Malatya Üyesi Hamdi
Özer'in, 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanununun 26 ncı maddesine
bir fıkra eklenmesine dair kanun teklifi ve Anayasa, Adalet,
İçişleri, Millî Savunma ve Plân komisyonlarından seçilen 3'er
üyeden kurulu 105 numaralı Geçici Komisyon raporu ile Anayasa
Komisyonu mütalâası ( 1 / 7 8 2 , 2 / 8 3 2 )

Anayasa Komisyonu raporu
Millet Meclisi
Anayasa Komisyonu
Esas No. : 1/782, 2/832
Karar No. : 14

29 . 3 . 1973

Yüksek Başkanlığa
1402 sayılı Sıkıyönetim Kanununun bâzı maddelerimin değiştirilmesine dair kainim tasarısı ve
Cumhuriyet Senatosu Malatya üyesi Hamdi üzer'in, 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanununun 26 ncı
maddesine bir fıkra eklenmesine dair kanun teklifi ve Anayasa, Adalet, İçişleri, Millî Savunma ve
Plân komisyonlarından seçilen 3'er üyeden kurulu 105 numaralı Geçici Komisyon raporu Ko
misyonumuzda incelenmiş ve ekli 4 maddeye ait değişiklik önergelerinin Meclis Başkanlığına
sunulmasına karar verilmiştir.
1. Adı geçen tasarının 3 ncü maddesinin (h) bendindeki yetki genişletmesinin Anayasaya
uygun düşmeyeceği kanısına varılmıştır. Bu sebeple fıkranın son kısmının metinden çıkarılması
gerektiği görüşüne varılmıştır.
2. Tasarının 5 nci maddesiinin son cümlesindeki »inişterek konulardaki yönetimi Başbaka
nın yazı ile başkasına devretmesi Anayasaya aykırı görülmüştür. Böyle bir devrin yapılması
halinde Başbakanın Sıkıyönetim icraatından dolayı Anayasanın 105 yo 110 ucu maddelerindeki
sorumluluklardan kurtulmasının mümkün olmadığı ve metnin yazılış sekili ile böyle bir yanlış an
lamaya meydan vermemek için son cümilenin samhata kavuşturulması gerekmiştir. Bu madde
ile ilâve edilen husus Başbakanın görevlerini, yetkilerini başkasına devretmesi mânasına gedmez.
Bu sadece tatbikatta bir kolaylık sağlamak maksadıyla konulmuştur ve bu sebeple de Başbakan
bu yola gittiği takdirde Anayasanın 105 ve 110 ucu maddelerindeki sorumluluğu gene kendisine
ait olduğu gereğini beılirtmek üzere önergemizde ileri sürülen deyimin metne eklenmesi kabul edil
miştir.
3. Tasarının 15 nci maddesindeki (15 gün) gözaltında, bulundurulması süresinin ne şekilde
kııllanıilacağma açıklı/k getirmek maksadiyle Anayasamızın 30 ııeıı maddesinin
tadilindeki ge
rekçe ifadesi metne aktarılmıştır.
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4. Tasarının 21 <nei maddesinin ifadesi, Anayasa Mahkemesinin 1402 sayılı (Sıkıyönetim KaMiiınAinaın 15 nci maddesinin iıptaslıiııdeki gerekçeler gözönüne alınarak düzeltikniştir.
Anayasa Komisyonunca hazırlanan işbu mütalâa Gemel Kurutan tasviplerine saygıyle arz
olunur.
Anayasa Komisyonu Baslca.ni
Adana
G. Akçalı
• Erzurum
vSöz hakkım mahfuzdur
C. Önder

Sözcü
Denizli
F. Avcı

Kâtip
İsparta
Y. Uysal

İçel
Söz hakkım »aklıdır
T. Özgüner

Çanakkale
K. Bağctoğlu

Ordu
C. Ekinci
İmzada bulunamadı

Tekirdağ
Y. Alpaslan

YüOıgek Biaişlsaaılığa
1402 saydı Sıkıyönetim Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesine dair kanun tasarı ve
teklifinin 3 neü maddesinin (lı) fıkrasının sonundaki (tedbir almalk) deyiminden sonra gelen «ve
gerelktiğtinıde kusurlu görülenleri bölge dışına çıkarmak veya müesseseleri kapatımak;» deyiminin
çıkarılmasını arz ve teklif ederiz.
Adana Milletvekili
Cevdet Akçalı

Yülfesek Baişika(rüxğ&
1402 sayılı Sıkıyönetim, Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesine dair tasarı ve teklifin
Komisyon raporunun 5 nci maddesinin son cümlesine ve «müşterek konul ardaki yönetimi Başba
kan veya» deyiminden sonra «sorumluluğu kendisine aidolmak üzere» deyiminin ilâvesini saygıyle
arz ederim.
Anayasa Komisyonu Başkanı
Adana Milletvekili
Cevdet Jlkçalı

Yüksek Başkanlığa
1402 sayılı Sıkıyönetim Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesine dair kanun tasarı ve
teklifinin 15 nci maddesinin (1) fıkrasından sonra parantez içindeki cümlenin başındaki «Anaya
sanın ve» deyiminin çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. Ve gene aynı maddenin en son cümlesinin
«Bu süre 15 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.» şeklinde tanzimini arz ve teklif
ederiz.
Anayasa Komisyonu Başkanı
Adana Milletvekili
Cevdet Akçalı
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~ 3 Yüksek Başkanlığa
1402 sayılı Sıkıyönetim Kanununun lıâzı maddelerinin değiştirilmesine dair kanun tasarı vo tek
liflimin 21 nei m adalesinin ikinci fıkrası o'larak :
<a) Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, kendi Meclislerinin,
Deyiminin ilâvesi ve bundan sonra .»'elen fıkraların (h), (e), (d), (e) olarak düzeltilmesi;
(e) fıkrasının :
e) Aıiaya.sia, Makkeııı'esi, Yargıtay, Danıştay, Askerî Yargıtay, Askerî Yüksek İdare Malıkemesi,
Yüksek Hâkimler Kurulu, Sayıştay Başkan ye üyeleriyle, Başkanım Sözcüleri, Üumlıuriyet Başsavcısı,
Askerî Yargıtay Başsavcısı, Hâkimler ve Yardımcıları ile Cumhuriyet Savcı ve yardımcıları ve bu sı
nıftan sayı lamlar, askerî 'hâkini subaylar hakkında özel kanunlarına göre yetkili kurul ve makamların,
l/mine ve yargılanna usulüne bağlıdır... Şeklinde düzenlenmesini;
Ve laynı maddenin son cümlesinin :
«Diplomatik dokunulmazlıkla ilgili hukuk kuralları saklıdır.» Şeklinde düzel turnesini arz ve teklif
ederiz..
Anayasa Komisyonu Başkanı
Adana
Cevdet Akçalı
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