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Birinci Oturum 
11076 sayılı Yedek Subay ve Yedek Askeri Memur

lar Kanununun 3 ncü Maddesinin Değiştirilmesi ve 
Bu Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesi, 1111 sayılı 
Askerlik Kanununun 5 nci Maddesinin Değiştirilmesi, 
77 ve 78 nci Maddelerine Birer Fıkra Eklenmesi Hak
kındaki Kanun Tasarısının (1/15) (S. Sayısı : 51) 1 ve 
2 nci maddeleri kabul edildi; 3 ncü maddesi üzerinde 
bir süre görüşüldü. 

Birleşime saat 16,05'te ara verildi. 
İkinci Oturum 

1076 sayılı Yedek Subay ve Yedek Askeri Memur
lar Kanununun 3 ncü Maddesinin Değiştirilmesi ve 
Bu Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesi, 1111 sayılı 
Askerlik Kanununun 5 nci Maddesinin Değiştirilmesi, 
77 ve 78 nci Maddelerine Birer Fıkra Eklenmesi 
Hakkındaki Kanun Tasarısı (1/15) (S. Sayısı : 51) 
üzerindeki görüşmeler tamamlanarak, kabul edildi. 

/. — 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanununun Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmesi ve Kanuna Bir Ek ve 
iki Ek Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun 
Teklifi ve Milli Savunma Komisyonu Raporu. (2/20) 
(S. Sayısı : 58) (1) 

IBAŞ/KAN — Gündemimize göre, 1402 sayılı Sıkı
yönetim Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilme
si, Bu Kanuna Bir Ek ve tki Ek Geçici Madde Ek
lenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve bu konudaki Mil-

(1) 58 Sıra Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 
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TANAK ÖZETİ 

5521 sayılı îş Mahkemeleri Kanununun 11 nci 
Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine Dair (1/33) (S. Sa
yısı : 56), , 

Çocuk Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yargı
lama Usulleri Hakkındaki Kanunun 46 nci Maddesi
nin Değiştirilmesine Dair (1/34) (S. Sayısı : 57) ve 

Muhammed oğlu 1918 Doğumlu Muhammed Ma-
mo'ya Vatani Hizmet Tertibinden Aylık Bağlanması
na Dair (1/31) (S. Sayısı : 55) kanun tasarıları da 
kabul olundu, 

14 Kasım 1980 Cuma günü saat 14.00'te toplanıl
mak üzere birleşime saat 17.35'te son verildi. 

Haydar SALTIK 
Orgeneral 
M U Güvenlik Konseyi 
Genel Sekreteri 

li Savunma Komisyonu Raporu 58 Sıra Sayısıyla ba
sılıp dağıtılmıştır. 

Teklifi görüşen Milli Savunma Komisyonu ve Ba
kanlık temsilcileri yerlerini aldılar. 

Kanun teklifinin tümü üzerinde görüşmelere baş
lıyoruz. Önce çok kısa olarak Komisyon Sözcüsünün 
izahatını isteyeceğiz. 

ıBuyurun efendim. 

(HAKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Milli Savunma Komisyonu Başkanı) — 

I. — GEÇEN 

ı ^ • • • < ı *-

BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 14.20 

BAŞKAN : Orgeneral Kenan EVREN (Devlet Başkanı, Genelkurmay ve Milli GUvenlik Konseyi Başkam) 
ÜYELER : Orgeneral Nurettin ERSİN (K. K. K. ve Milli Güvenlik Konseyi Üyesi) 

Orgeneral Tahsin ŞAHİNKAYA (Hv. K. K. ve Mim* Güvenlik Konseyi Üyesi) 
Oramiral Nejat TÜMER (Dz. K. K. ve Milli Güvenlik Konseyi Üyesi) 

Orgeneral Sedat CELASUN (J. Gn. K. ve Müli Güvenlik Konseyi Üyesi) 

BAŞKAN — Milli Güvenlik Konseyinin 18 nci Birleşimini açıyorum. 

II. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ 
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Sayın Başkanım, 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanununun, 
komutanların yasayla verilen yetki ve görevlerine hiz
metlerini etkin kılmak için, sıkıyönetim hizmetlerinde 
birlik ve beraberliği sağlamak, bir koordinasyon içe
risinde görevi yürütebilmek için, özellikle sıkıyönetim 
mahkemelerinin biran önce neticeye ulaşabilmelerini 
sağlamak için, usulü muhakemesinde ve sıkıyönetim 
komutanlarının görevlerini rahatlıkla yapabilmeleri, 
kendilerini güvence altına alabilmeleri konusunda, 
kanunun 2 nci, 5 nci, 6 ncı, 11 nci, 17 nci ve 18 nci 
maddelerinde değişiklik yapılmış ve bu yasaya bir ek 
geçici maddeyle, bir de ek madde ilave edilmiş bulun
maktadır. 

Özellikle 2 nci maddeyle, yasanın 21 nci madde
sinde sayılan kişiler hakkında yapılacak idari işlem
ler; 

5 nci maddeyle, sıkıyönetim komutanlarının koor-
dine hizmetleri; 

6 ncı maddeyle, sıkıyönetim komutanlarının Ge
nelkurmay Başkanlığına bağlanacağı; 

11 nci maddeyle, 5 yıl ve daha az hapis cezası ala
cak kişilerin tek hâkim tarafından yargılanmaları hük
me bağlanmıştır. 

17 nci maddeyle, sıkıyönetim mahkemelerinden 
verilen ölüm cezasını havi kararlarda, özellikle mü
cerret 59 ncu maddenin uygulanmasını önlemek, sı
kıyönetim mahkemelerinde talik ve tehir sürelerini 
kısıtlamak ve sıkıyönetim komutanlarının bu yasada 
verilen görev ve hizmetleri yerine getirirken, hakla
rında idari yönden iptal davası, tehiri icra kararı alı
namayacağı gibi, kendilerine şahsi kusur atfedilerek 
herhangi bir tazminat davasına da konu olmamalarına 
yönelik bazı düzenlemeler yapmış bulunuyoruz. 

Tümü kabul buyurulup da maddelere geçildiğin
de, her madde üzerinde ,tensip buyurursanız veya 
soru sorarsanız ayrı ayrı cevap vereceğiz. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Teklifin tümü üzerinde söz almak isteyen sayın 

üye var mı efendim?.. Yoktur. 
Tümü üzerindeki görüşmeler bitmiştir. 
Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum. Ka

bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Birinci maddeyi okutuyorum : 

1402 Sayılı Sıkıyönetim Kanununun Bazı Maddeleri
nin Değiştirilmesi ve Kanuna Bir Ek ve iki Ek Geçici 

IMadde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi 
IMADDE 1. — 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanununun 

2 nci maddesine 19.9.1980 gün ve 2301 sayılı Kanunla 
eklenen son fıkraya aşağıdaki cümle eklenmiştir,. 

«Ancak, bu Kanunun 21 nci maddesi kapsamına 
girenlere ilişkin istemler hakkında kendi özel kanun
larındaki hükümler uygulanır.» 

IBAŞKAN — Bu 21 nci maddedeki kişiler malum, 
orada sayıyor : Valiler, kaymakamlar, hâkimler, sav
cılar, generaller... 21 nci maddede sayılan kişiler bun
lar, değil mi? 

HÂKlM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Milli Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Sayın Başkanım, malumları olduğu üzere, general ve 
amiraller için, 926 sayılı Kanunun 121 nci maddesi; 
müsteşarlar hakkında üçlü kararnameye dayalı, 657 
sayılı Kanunun uygulanması; valiler ve kaymakamlar 
için, 5442 sayılı Kanun hükümleri gereğince atama 
ve işine son verme (kaymakamlar da aynı yasanın içe
risinde), Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay, As
keri Yargıtay gibi yargı organları ile hâkim ve savcı 
sınıfından sayılanlar için de, kendi yasalarında işine 
son verilme veya atanma konularında özel yöntemler 
uygulanmaktadır. 

Sıkıyönetim komutanları, yasanın 2 nci maddesi
nin son fıkrasında öngörülen genel güvenlik, asayiş, 
kamu düzeni ve hizmette yararlı olmamaları nedeniy
le bu kişiler hakkında herhangi bir işlemde bulunduk
larında, haklarındaki muamelenin yetkili kurulları ta
rafından yapılacağını amaçlamaktadır. 

BAŞKAN — Bakanlık Temsilcisinin bir diyeceği 
var mı efendim? 

HÂKİM TUĞGENERAL FAHRETTİN KİB-
RtTÇtOĞLU (Milli Savunma Bakanlığı Temsilcisi) 
— Yok. 

(BAŞKAN — 1 nci madde üzerinde söz almak is
teyen üye var mı efendim?.. Yoktur. 

IBu maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okuyunuz efendim. 
MADDE 2. — 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanununun 

5 nci maddesinin 4 ncü fıkrası aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir. 

«Çeşitli bölgelerde veya bütün yurtta Sıkıyönetim 
ilan edilmesi halinde, Sıkıyönetim Komutanlıkları 
arasında işbirliği ve koordinasyon Genelkurmay Baş
kanlığınca sağlanır.» 

BAŞKAN — 2 nci madde üzerinde söz almak is
teyen üye var mı efendim?.. Yoktur. 

2 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir, 
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3 ncü maddeyi okuyunuz efendim. 
MADDE 3. — 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanununun 

6 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
Madde 6. — Sıkıyönetim Komutanı bu Kanunla 

kendisine verilen görev ve yetkilerden dolayı Genel
kurmay Başkanına karşı sorumludur; askeri hizmetle
rin yürütülmesinden dolayı bağlı bulunduğu genel hü
kümler uygulanır. 

ıBAŞKAN — 3 ncü madde üzerinde söz almak is
teyen var mı efendim?.. Yoktur. 

3 ncü maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmişitr. 

4 ncü maddeyi okuyunuz efendim. 
MADDE 4. — 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanununun 

11 nci maddesine 1 nci fıkradan sonra aşağıdaki fık
ralar 2 nci ve 3 ncü fıkralar olarak eklenmiştir. 

«Bu mahkemelerin görevine giren suçlardan; 21 
nci maddede sayılan kişiler ile üst subayların davala
rı hariç olmak üzere, beş yıl ve daha az hapis cezası
nı gerektiren suçlara ilişkin davalara, sıkıyönetim as
keri mahkemesinin hâkim sınıfından olan üyelerinden 
biri tarafından bakılır. 

Bir kimse tarafından işlenmiş olan müteaddit fiil
lerin yargılanması en ağır cezayı müstelzim fiile bak
makla görevli mahkemeye aittir. Fiilde irtibat halinde 
de aynı hüküm uygulanır.» 

'BAŞKAN — Bu madde hakkında Komisyonun 
kısaca izahatını alalım; niye lüzum görüldü? 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Milli Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Sayın Başkanım, yüksek malumları olduğu üzere, as
keri mahkemeler üçlü olarak çalışmaktadır; bir subay 
üye, iki de hukukçu hâkim. Sıkıyönetim mahkeme
lerinde bugün için her mahkemede, 1 200'ün üzerinde 
açılmış bulunan kamu davası birikmiştir. Dolayısıyla, 
üçlü olarak çalışmaları halinde davaların bir an önce 
neticeye varmasını bir yerde imkânsız kılmaktadır. 
Burada esas olan unsur, adliye mahkemelerinde oldu
ğu gibi - ki onlarda bu süre 10 yıldır - 5 ve daha az 
hapis cezası alanların tek hâkim tarafından yargılan
malarını öngörmektedir. Davalarda sürati artırmak, 
özellikle yaygın bulunan dosyaları mevcut olan hâ
kimler arasında paylaştırmak, neticeye bir an önce 
gitmeyi amaçlamaktadır. 

21 nci madde hükümleri saklı kalmaktan maksa
dımız; yüksek düzeydeki devlet memurları ile gene
ral ve amirallerin, sıkıyönetim suçu işlemeleri halin
de, bunların müctemi hâkimler tarafından; yine as
keri mahkemelerde var olan hiyerarşik düzen bozul

masın diye de binbaşı ve daha yukarı rütbedekılerin 
de yine üçlü hâkim tarafından yargılanmalarını sağ
lamaktır. Sıkıyönetim mahkemelerinde genellikle yüz
başı rütbesinde hâkimler bulunduğu için, üst rütbe
deki bir subayı daha aşağıdaki rütbede bulunan bir 
hâkim subaya yargılatmamayı öngörmüş bulunuyor. 

Arz ederim. 
(BAŞKAN — Bakanlık Temsilcisi arkadaşımızın 

bir diyeceği var mı efendim? 

HÂKİM TUĞGENERAL FAHRETTİN KİB-
RÎTÇÎOĞLU (Milli Savunma Bakanlığı Temsilcisi) 
— Hayır, aynen katılıyoruz. 

BAŞKAN — 4 ncü madde üzerinde söz almak is
teyen üye var mı efendim?.. 

Buyurun efendim. 

ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Gü
venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Bu maddenin ka
nunlaşmasından evvel tereddüdüm şu efendim : Bun
dan evvel de yine bir başka maddeyi, bundan evvelki 
1402 sayılı Kanunun müzakeresini yaparken, 21 nci 
maddede sayılan kişiler hakkında bazı hususları mah
fuz tutmuştuk. Belki bu konular üzerine çok döndük, 
'bağışlamanızı istifham ederim Başkanım; bir tered
düdüm oldu, yanlışlık olmasın diye sormak istiyorum. 

Şimdi, sıkıyönetim mahkemeleri 21 nci maddede 
sayılan kişiler için, mahkeme etmeye yetkili mi? Bir 
(başka deyimle, yine bizim 353 sayılı Kanuna göre, 
generallerin muhakemesini Genelkurmay Mahkemesi 
yapar; şimdi sıkıyönetim mahkemesine mi veriyor? 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Milli Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Sayın Başkanım, «Sıkıyönetim Yasasındaki suçları iş
leyen kişilerin...»' 

BAŞKAN — Tabii. Kim olursa olsun. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Milli Savunma Komisyonu Başkanı) — 
«Sıfat ve memuriyetleri ne olursa olsun», bu ibareyi 
(biz Yasanın hem 13 ncü maddesinde, hem 15 nci mad
desinde vurgulamış bulunuyoruz. «Bu yasadaki suç
ları işleyen kişilerin sıfat ve memuriyetleri ne olursa 
olsun, sıkıyönetim mahkemelerinde yargılanırlar» di
yoruz; bunlar, bakan, parlamenter, general, amiral, 
yüksek yargı organı üyesi, vali, müsteşar olsa dahi. 
Kaldı ki, 21 nci maddede şu ibaremiz var : 21 nci 
maddede sayılan kişiler hakkında takibat yapabilmek 
için evvelemirde izin alınacak; izin alındıktan sonra 
zaten sıkıyönetim mahkemesinde yargılanacaklar. 

Arz ederim. 
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BAŞKAN — Yani, sıkıyönetim suçu işlemiş ise, 
sıkıyönetimin bakmakla yükümlü olduğu suçlarla il
gili bir suç ise, tabii sıkıyönetim mahkemesinde mu
hakemesi görülecek. 

ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Gü
venlik Konseyi Genel Sekreteri) — O vakit tekrar sı
kıyönetim mahkemesinin, generaller için, 353 sayılı 
Kanunun öngördüğü 5 kişilik bir heyetle kurulması 
mı gerekir? 

BAŞKAN — Hayır. Gene 3 kişilik mahkeme. Ya
ni sıkıyönetim mahkemesi nasıl kuruluyorsa öyle. Bir 
kişilik olmasın diyor bunlar için, 3 kişilik olsun. 

ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Gü
venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Onu biliyorum da, 
generaller için... 

IBAŞKAN — O diğer suçlar için, sıkıyönetim suçu 
değil. Anarşik olaya karışmış,.. 

HAKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Milli Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Zaten 21 nci maddede bu konuda sarahat var. Bu 
usulü muhakemeye tabidir deyimi var, izin verilirse. 
İzin verilmediği takdirde, komutanımın ifade ettik
leri gibi, kendi normal mahkemelerine gidecektir, ora
daki yöntem onlar hakkında uygulanacaktır. 

•BAŞKAN — Başka söz almak isteyen var mı 
4 ncü madde hakkında efendim?.. Yoktur. 

Bu maddeyi oylarınıza sunuyorum. Katml eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

5 nci maddeyi okuyunuz. 
MADDE 5. — 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanununun 

19 . 9 . 1980 gün ve 2301 sayılı Kanunla değiştirilen 
17 nci maddesinin madde başlığı «Tayin edilen ceza
lara ilişkin hükümler» olarak değiştirilmiş ve bu mad
denin 2 nci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir. 

«Sanık hakkında, duruşmadaki iyi hali sebebine 
dayanılarak Türk Ceza Kanununun 59 ncu maddesi 
hükmü uygulanamaz.» 

IBAŞKAN — Komisyon Sözcüsünün bu madde 
hakkındaki veya bu maddenin getirilmesi hakkındaki 
fikrini dinleyelim. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Milli Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Sayın Başkanım, malumları olduğu üzere, Türk Ceza 
Kanununun 46, 47, 51 nci maddelerinde yasal indi
rimler vardır. Bir de bunun dışında, kanunda var ol
mayan, ancak sırf hâkimin takdirine tabi tutulan, ce
zanın altıda birine kadar indirilme ve idam kararla
rında müebbete çevirme, müebbet hapis cezalarında 
30 yıla indirme gibi bir yetkisi vardır. Burada amaç

lanan konu, sıkıyönetim mahkemelerinde yargılanan 
kişiler için mücerret, sıkıyönetim mahkemelerindeki 
tavır ve hareketlerinden dolayı herhangi bir indirime 
tabi tutulmamalarını amaçlamaktadır. Bir yerde hâ
kimin takdir hakkı kısıtlanmış olmakla beraber, 59 ncu 
maddenin bu gibi konularda mahkemeler tarafından 
suiistimal edilmesini de önlemesi amaçlanmaktadır. 

Arz ederim. 

©AŞKAN — Yani, sanığın tüm hal ve tavrına 
baksın; yalnız mahkemedeki değil, duruşma esnasın
da değil, yakalanmasından mahkemeye çıkarılıncaya 
kadarki bütün safhalarını incelesin; ondan sonra o 
takdir hakkını kullansın. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Milli Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Özellikle, 

'Malumları olduğu üzere, sanığın yakalanmasın
dan, hakkında son soruşturma açılıncaya kadar bir 
hazırlık soruşturması, gözaltı konusu, tutuklama ko
nusu vardır. Hakkındaki iddianame düzenlenene ka
dar bütün davranışları, hareketleri ve suç işlemeden 
önceki mesleki durumu, kişiliği, şahsı, terbiyesi, tutu
mu ve düşünceleriyle değerlendirilsin. Bunlarda indi
rim gerekiyorsa, bunlar nedeniyle indirim gerekiyor
sa indirilsin; yoksa, sade ve sade duruşmadaki davra
nışı nedeniyle herhangi bir indirime gidilmesin. 

©AŞKAN — Yani, duruşmada başını bükerek otur
ması yeterli değildir. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Milli Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Yeterli değildir. 

BAŞKAN — Bakanlık Temsilcisi iştirak ediyor 
mu? Ediyor. 

Başka söz almak isteyen?.. 
Kara Kuvvetleri Komutanımız Orgeneral Nuret

tin Ersin, buyurun. 
ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Buradaki 

bu kısa ifade, acaba şimdi izah buyurduğunuz husus
ları, o maddede tam açıklıyor mu? Bunda tereddü
düm oldu. Yani «59 ncu maddesi hükümleri uygu
lanmaz» demek şu izahları tam karşılıyor mu? 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Milli Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Karşılıyor; genel gerekçede de, madde gerekçesinde 
de, huzurunuzda ifade ettiğim konulara yer verilmiş 
bulunmaktadır. Arzu buyurursanız madde gerekçesi-

I ni okuyalım. Zaten 59 ncu madde bizatihi devam 
ediyor. 
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BAŞKAN — Evet. 
Onun sonuna, «Sanık hakkında, duruşmadaki iyi 

hali sebebine dayanılarak Türk Ceza Kanununun 
59 ncu maddesi hükmü uygulanamaz.» fıkrası ekle
niyor. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Milli Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Arzu buyurursanız madde gerekçesini okuyalım efen
dim. 

BAŞKAN — Madde gerekçesini okuyun. 
HAKİM KIDEMLİ ALBAY İSMET ONUR (Mil

li Savunma Komisyonu Üyesi) — «... Türk Ceza 
Kanununda yer alan ve tayin edilecek cezanın hâkim 
tarafından takdiren hafifletilmesiyle ilgili 59 ncu 
maddesinin uygulanmasına sınır getirilmektedir. 

Cezaların ferdileştirilmesi yönünden hâkim tara
fından bu yetkinin kullanılmasında, sanığın takdiren 
indirime esas olabilecek diğer birçok şahsi hallerinin 
indirimi gerekli kılıp kılmadığı dikkate alınmaksızın, 
indirim için mücerret «sanığın iyi hali» nin genellik
le indirime esas alınması, takdirde zaaf ve cezanın 
ferdileştirmedeki isabet oranını azaltmaktadır. 

Sanık için mutlak bir hak teşkil etmeyip hâkimin 
takdir hakkına ilişkin bulunan adı geçen maddenin, 
yukarıdaki nedenlerle daha titiz bir şekilde uygulan
masını sağlamak amacıyla bu değişikliğe gidilmesine 
ihtiyaç duyulmuşturı» 

BAŞKAN — Bu 5 nci madde hakkında başka söz 
almak isteyen var mı efendim? 

Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Şahinkaya, 
buyurun, 

ORGENERAL TAHSİN ŞAHİNKAYA — Baş
kanım, buraya, acaba «sanık hakkında sadece 
duruşmadaki iyi hali» sebebiyle..., 

BAŞKAN — Öyle idi o., Ancak, «Sadece» demek 
hafifletiyor. Çok münakaşa edildi. Yani, «evvela 
mahkemedeki iyi haline bak, ondan sonra ötekilere 
de bak» manasına geliyor. Maddenin şimdiki duru
munda ise, hepsine birden bak manasını taşıyor. 
Onun için «sadece» yi kaldırma lüzumunu hisset
tik. 

(BAŞKAN — Başka söz almak isteyen olmadığına 
göre, 5 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

*6 nci maddeyi okuyunuz efendim. 
MADDE 6< — 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanunu

nun 19 . 9 . 1980 gün ve 2301 sayılı Kanunla değişik 
18 nci maddesinin 1 nci fıkrasının (b) ve (k) bendleri 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

14 -i 11 . 1$80 O : 1 

«b) Sanığın soruşturma sırasında tutuklanıp tu
tuklanmayacağına veya tutukluluk halinin devamına 
ilişkin kararı, Sıkıyönetim Askeri Mahkemesinde hâ
kim sınıfından olan üyelerden birisi verir. Bu karar
lara karşı itirazı incelemeye, 353 sayılı Askeri Mah
kemeler Kuruluşu ve Yargılama Usulü Kanununun 
74, 75 nci ve bu Kanunun 19 ncu maddesinde belir
tilen askeri mahkemelerin hâkim sınıfından olan üye
lerinden birisi yetkilidir. 

Zapt ve arama kararları hakkında da bu hüküm 
uygulanır.]» 

ı«k) Sıkıyönetim Askeri Mahkemelerinde görül
mekte olan davaların talik süresi 30 günden fazla 
olamaz, 

Bu davalarda esas hakkındaki iddiasını bildirmek 
için askeri savcıya, müdahil veya vekiline; iddialara 
karşı savunmasını yapmak için ise sanık ve vekiline 
verilecek süre 15 günü geçemez. Ancak 15 ve daha 
fazla sanıklı davalarda bu süreler bir aya kadar uza
tılabilir, 

İddianamede kanuni unsurları ile belirtilen suça 
ilişkin kanun hükmünden daha hafif cezayı gerek
tiren kanun hükmünün uygulanması gereken hallerde, 
duruşma ek savunma nedeni ile tehir ve talik edile
mez.!» 

BAŞKAN — Bu madde hakkında Komisyon Söz
cüsünün izahatını dinleyelim efendim. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Milli Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Sayın Başkanım, bundan önce kabul buyurduğunuz 
1402 sayılı Kanundaki bir metin gereğince, sıkıyöne
tim mahkemelerinde tutuklamaya tek hâkim karar 
Veriyordu; hâkim sınıfından olan tek hâkim. Yeni 
getirilen metinle onu tamamlayıcı bir unsur getirmiş 
bulunuyoruz. 

Malumları olduğu üzere, sıkıyönetim mahkemeleri 
tarafından tutuklanan, hakkında henüz kamu davası 
açılmamış sanıklar hakkında, tutukluluğunu izleyen 
ilk 30 gün içinde ve müteakip üçer hafta içinde dos
yasının hâkim tarafından elden geçirilmesi gerekiyor. 
Bü incelemeyi bir hâkime bıraktığınız gibi, yine... 

JBAŞKAN — Üçer hafta mı, üç defa 20'şer gün 
mü? 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Milli Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Hayır, o gözaltı süresi idi efendim. 

Bir mahkeme tarafından tutuklama halinde, tu
tukluluk halinin 30 günden fazla uzaması halinde, 
üçer haftalık süreler içerisinde dosyasının tetkiki ge-
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rekiyor. Bu tetkikler bir hâkim tarafından yapılsın, 
üçlü mahkemeye gitmesin diyoruz. 

'İkincisi, tutuklayan komutan itiraz edebileceği 
gibi, sanık ve vekili de itiraz edebilir. Tutukluluk 
haline sanık, vekili veya komutanın itirazı söz ko
nusu olduğunda, itirazın da tek hâkim tarafından 
yapılması amaçlanmaktadır, birinci fıkra ile. 

İkinci fıkra ile, (k) fıkrası ile; mahkemelerimiz 
genellikle talikleri geniş geniş atmaktadır. Bu hak 
suiistimal edilmesin, 30 günden fazla olmasın istedik. 
Yine dava neticelendiğinde, sona erdiğinde, esas hak
kında mütalaasını söylemek üzere savcılar genellikle 
mehil isterler. Bu mehil verme ve mehil alma müd
detleri de suiistimal edilmesin, bunu 15 günde sınır
layalım istemiş idik. Ayrıca 15 ve daha fazla sanıklı 
ise, bunu da bir aya kadar götürelim diye düşünmüş
tük. 

Bir üçüncü bent ile de, fıkranın içerisindeki bent 
ile de, sanık daha ağır bir ceza töhmeti altında ise, 
esas hakkında mütalaada savcı, daha hafif bir ce
zayı istemiş ise, sanığa bir ek savunma süresi veril
mesin, dolayısıyla mahkeme bir an önce neticeye 
varsın amaçlanmış idi. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Yani davaların daha çabuk olması, 

süratlendirilmesi için konulmuş olan bazı kısıtlama
lar... 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Milli Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Neticeye bir an önce gidilmesi için. 

(Uygulamada genellikle mahkemeler geniş geniş 
atmayı yeğlerler, düşünürler; sanıklar da mümkün 
olduğu kadar davayı uzatıp neticeye geç gitmeyi 
amaçlarlar. Bu süreyi kısıtlamak istedik. 

Arz ederim. 
HÂKİM TUĞGENERAL FAHRETTİN KİB-

RİTÇİOĞLU (Milli Savunma Bakanlığı Temsilcisi) — 
İştirak ediyoruz. 

BAŞKAN — Bu madde hakkında söz almak 
isteyen var mı efendim? 

Saltık, buyurun. 
ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Gü

venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Bir baskı hatası 
var galiba, Sayın Başkanım. 

2301 sayılı Kanunla değişen 18 nci maddenin 
(b) fıkrasının son satırında, «askeri mahkemelerin 
askeri hâkim sınıfından» demişiz, burada, «askeri 
mahkemelerin hâkim sınıfından» oldu. Her halde bir 
baskı hatası olacak. İfadenin «askeri hâkim sını

fından» şeklinde olması vuzuh getirecek zannediyo
rum. 

BAŞKAN — İleride sivil hâkim verirsek ne yapı
lacak? 

lORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Gü
venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Bundan evvel 
hep «askeri hâkim» denilmiştir. 

BAŞKAN — Mesela sivil savcıları aldık, yarın bir 
kanunla belki hâkimleri de alırsak, o takdirde bu 
kanunun bu maddesini de değiştirmek gerekebilir. 
Bence «hâkim» olması (zaten askeri mahkemedir o, 
askeri hâkimler durur onun içinde) daha elastikiyet 
sağlar. 

Ne dersiniz Komisyon Sözcüsü? 
HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-

KAYNAK (Milli Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Anayasanın 138 nci maddesi, askeri mahkemeler 
kuruluşundan söz ederken «asker hâkim» deyimini 
kullanmamış; «hâkim sınıfından» dediği için, «as
keri hâkim» deyimini kullanmadık. 

BAŞKAN — Başka söz almak isteyen var mı 
6 nci madde üzerinde?.. Yoktur. 

'Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir^ 

7 nci maddeyi okuyunuz efendim. 
MADDE 7. — 14Q2 sayılı Sıkıyönetim Kanunu

na aşağıdaki Ek Madde eklenmiştir. 

EK MADDE 3. — Bu Kanunla Sıkıyönetim Ko
mutanlarına tanınan yetkilerin kullanılmasına ilişkin 
idari işlemler hakkında iptal davası açılamaz. Şahsi 
kusurları nedeniyle hukuki sorumlulukları ileri sürü
lemez. 

BAŞKAN — 7 nci madde üzerinde bir izahat 
verecek misiniz efendim? 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Milli Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Evet Sayın Başkanım. Madde, Yüksek İdare Mah
kemesiyle özellikle Danıştayı ilgilendirmektedir. Ten
sip buyurursanız bu konuda Yüksek İdare Mahke
mesinde Üye bulunan arkadaşım teknik bilgi verecek
tir, 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 
HAVA HÂKİM KIDEMLİ ALBAY ZEKİ GÜN

GÖR (Milli Savunma Komisyonu Üyesi) — Sayın 
Başkanım, bu madde ile, sıkıyönetim komutanlarının 
kullandıkları yetkilerden dolayı, bu işlemlerin iptali 
için dava açılmaması öngörülmüştür. 

Şüphesiz dava açılmayınca da yürütmenin durdu
rulması talep edilemeyecektir. Çünkü, muhakak yü-
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rütmenin durdurulması diye bir dava yoktur. Her ne 
kadar Anayasa Düzeni Hakkındaki Kanunda böyle 
bir tefrik yapılmış ise de, gerek Danıştay, gerekse 
Askeri Yüksek İdare Mahkemesi kanunlarında açı
lacak davalar belirtilmiş. İptal davası, tam yargı 
davası ve yorum davası şeklindedir. Yürütmenin 
durdurulması davası şeklinde müstakil bir dava olma
dığı için, burada böyle bir şeyden de bahsedilme
miştir. 

O halde, sıkıyönetim komutanlarının kendilerine 
tanınan yetkileri kullanmasından dolayı iptal davası 
açılamayacağı sarahati getirilmiştir buraya. 

İkinci bir husus da; yine sıkıyönetim komutanla
rının kullandıkları bu yetkilerden dolayı kişiler iptal 
davası açmamakla beraber, tam yargı davası açabi
lirler. Tam yargı davasını iki halde açmaları mümkün, 

L İdarenin hizmet kusurunu illeri sürerek tam 
yargı 'davası açarlar, !bu davaya Danıştayım bakma
sı ıgerdkir veyahut da bu ikamu görevlisiriin şahsi ku
surunu (ileri sürerek adliye mahkemesinde dlaiva aça
bilirler, 

tşite biz 'buralda sarahatan, şalhsi kusurları nede
niyle dava açılamayacağını da vurgulamış bulunu
yoruz. Bu durum karsısında idare aleyhine, yani dev
let aleyhine bu kişiler idari yargı organları nezdlin-
de dava açabileceklerdir. 

IBAŞKAN — Tazminat da dahi midir bunun, içi
ne? Tazminat için de açamaz?..., 

HAVA HÂKİM KIDEMLİ ALBAY ZEKÎ 
GÜNGÖR ( M ü Savunma Komisyonu Üyesi) — 
Tazminat 'davası da açacak, komutan aleyhine aça-
mayacalk, çünkü burada ı«Şalhsi kusurları nedenliyle 
hulkulkü sorumlulukları ileri sürülemez» hükmünü ge
tirdik. 

'BAŞKAN — İşte, komutan aleyhine açamaya-
calk. 

HAVA HÂKİM KIDEMLİ ALBAY ZEKİ 
GÜNGÖR (Mili Savunma Komisyonu Üyesi) — 
Yine 657 sayrlı Devlet Memurları Kanununun 13 
ncü rn'addesin'i 'de borada hatırlatmakta yarar görü
yorum; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu şu şe
kilde bir Ihülküm getirmiş 'bulunmaktadır: «Kişiler 
kamu hukukuna tabi görevlerle ilgili olarak uğra-
dıklıarı zararlardan ötürü 'bu görevleri yerine getiren 
personel 'aleyhime değil, ilgili kurum aleyhine dava 
açarlar. Kurumun, genel hükümlere göre sorumlu 
personele rücu hakkı sakilidir.» 

O halde, devlet afeyhine açılan 'bu daVada dev
let tazminata mahkûm eldlilidiği takdirde, bu hüküm 

karşısında devlet lüzum gördüğü takdirde kamu gö
revlisine rücu etme hakkına sahip. 

İşte hiz, bu hükme rağmen sarahat getirmek 
suretiyle sıkıyönetim komutanlıklarının sorumluluk
larının otoayacağını belirtmek suretiyle, onlar aley
hine de şahsi kusurdan dolayı tazminat davası açı-
flaımlayaoağını vurgulamış bulunuyoruz. 

Arz ederim. , 
IBAŞKAİN — Yanti, şahsi kusurları nedeniyle hu

kuku sorumlulukları ileri sürülemez. 

ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Gü
venlik Konseyi Genel 'Sekreteri) — 657 sayılı Ka : 

nuna bir kere daha Ibakalım, hu haliyle almacı biraz 
alşjtığt ve (bilhassa 'Öyle kapaltmiadığı endişesi içinde
yim ben. 

HAVA HÂKÎM KIDEMLİ ALBAY ZEKÎ 
GÜNGÖR (Mıilli Savunma Komisyonu Üyesi) — 
Başkanımı, müsaa'de ederseniz şu hususu da arz ede
yim... 

lORGENERAL HAYDAR SALTIK (Mili Gü
venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Efendim, evvelâ 
şunu vurgulamak isterim: Kişiler, kamu hukukuna 
tabi görevlerle ilgili olarak uğradıkları zararlardan 
ötlürü, ibu görevleri yerine getiren pesonel aleyhine 
değil, ilgili kurum aleyhine daVa açarlar; ancak, 'bu
rada gördükleri zararlardan ötürü, zararların tazmi
ni için. Halbuki, tazminat olarak manevi tazminat 
için daima sulh hukuk mahkemelerine ıgiıtme yolu 
açıktır, 'benim bildiğim.; Halbuki aradığımız, gerek 
Ibunum uygulanmasında, gerek bundan sonra doğa
cak manevi tazminat davalarında sıkıyönetim komu-
tanlarıını bu yükümlülükten kurtaracak ve bunu dev
letin tekabbül edeceği bir usul getirmekti. Bunda da 
Ibir silkintim var, kapanmadı 'bununla efendim. 

İBAŞKAN — Kapandı, 

ORGENERAL HAYDAR SALTIK (MM Gü
venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Kapanmadı, da
vayı açar. 

ÎBAŞKAN — ..Şalhsi kusurları nedeniyle hukuki 
sorumlulukları ileri sürülemez.* 

ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Mili Gü
venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Evvela, hukuki 
sorumluluk değildir Başkanım, manevi tazminat ko
nusudur, hukuki sorumlıulük değil. «Ben bundan 
zarar gördüm, manevi tazminat istiyorum» dediği 
zaman, bu tazminata bir mahkeme karar verebilir ve 
sıkıyönetim komutanına ödetebilir. 

İBAŞKAN — Yani, hepsi hukuki sorumluluk içi
ne girmiyor mu efendim? 
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[HAVA HÂKİM KIDEMLİ ALBAY ZEKİ 
GÜNGÖR (MdlM Savunma Komisyonu Üyesi) — Sa
yın Başkanım, şu hususu 'hatırlatmayı da uygun gö
rüyorum, belki 'takılırsınız: Okuduğum 13 ncü mad
de 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 13 ncü 
maddesi. Halbuki, sıkıyönetim komutanları 926 sayı
lı Türk Silalhlı Kuvvetleri Personel Kanununa tat». 
Buna rağmen, bizim 926 sayılı Kanunumuzda para
lel ıbir hüküm yok. Falkat gerek mahkeme 'içtihatları 
ve gerekse doktrin, burada !kamu personelinden 'bah
sedilmesi nedeniyle, askeri kişiler hakkında da bu 
madde hükmünün uygulanacağında ittifak etmekte
dirler. 
, Diğer nususa gelince; işlemlerden dolayı, ki ey
lemler ve 'işlemler derken, 'biz burada, sıkıyönetim 
'komutanlarının işlemlerinden 'bahsediyoruz, işlemleri 
nedeniyle dava açılamayacağını ve şahsi kusurları 
nedeniyle sorumluluk yüklenemeyeceğini 'belirtiyo
ruz.. Buradaki sorumluluk, hem maddi olabilir, hem 
de maneji olabilir. Gerek doktrinde ve gerekse iç
tihatlarda bu sorumluluğun itkisini de 'kapsadığı be
lirtilmektedir. 

IBu itibarla, eğer zarar gören kişiler açacakları 
davaları hizmet kusuruna dayandırdıkları takdirde, 
devlet aleyhine 'idari yargıda açacaklardır, şahsi ku
sura dayalı olarak kişilerin, komutanlar aleyhine ad
liye mahkemelerinde dava açmaya haklan varsa da, 
'biz bu hükümle, şahsi kusurdan dolayı sorumluluk 
•yüklenemeyeceğini getirmek suretiyle onların bu ka
nun yolunu kapatmış bulunuyoruz. Hem maddi, hem 
de manevi sorumluluk 'her ikisini de kapsar. 

'BAŞKAN — Şahsi kusuru yoksa, zaten davayı 
da kazanamaz karşı taraf. Açmışsa davayı, 'bunu dev
let kabullenecektir, devlet ödeyecektir. 

HAVA HÂKİM KIDEMLİ ALBAY ZEKİ 
GÜNGÖR (Milli Savunma Komisyonu Üyesi) — 
Devlet adına, hizmet kusurunu ileri sürerek açabi
lecektir, , 

BAŞKAN —. Ama, hizmet kusurunu ileri süre
rek açabilecektir. Kusuru yoksa, zaten karşı tara
fın kazanamaması lazım. 

HAVA HÂKİM KIDEMLİ ALBAY ZEKİ 
GÜNGÖR (M'ilii Savunma Komisyonu Üyesi) — 
Gayet tabii, 

IBAŞKAN — Kusuru varsa da ileri sürülemez 
zaten, yani kusurdan dolayı İdare sıkıyönetim komu
tanına rücu edemez^ 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Milli Savunma Komisyonu Başkanı) — 

Sayın Başkanım, özellikle devlet kusuru varsa, hiz
met kusuru varsa devlet aleyhine dava açsın, pren
sibimiz o zaten. Ancak, şahsi kusur varsa şalhıs aley
hine dava açamayacağı gibi devlet mallkûm olduğu 
takdirde de, gene getirilen bu ifade ile devlet şahsa 
rücu etmesin, şahıs aleyhine gitmesin diye bu konu 
amaçlanmış bulunmaktadır. Zaten şahsi kusur içeri
sinde hem maddi hem manevi vardır. 

BAŞKAN — Yani, hukuki sorumluluk dediğiniz 
zaman, hepsi girer bunun içerisine. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK '(Milli Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Şahsi kusur olmayınca zaten manevi nedenle bir 
tazminat mevzuu da söz konusu olmaz. 

BAŞKAN — Evet, 
•Başka söz almak isteyen var mı efendim?... 
ORGENERAL HAYDAR SALTIK (M'illıi Gü

venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Rahat bir ifade 
değil bu. 

BAŞKAN — 7 nci madde üzerinde başka söz al
mak isteyen olmadığına göre bu maddeyi oylarınıza 
sunuyorum efendim: Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

8 nci maddeyi okutuyorum: 
'MADDE 8. — 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanununa 

aşağıdaki Ek Geçici maddeler eklenmiştir. 
EK GEÇİCİ MADDE 1. — Bk Madde 3% be

lirtilen konularda, bu Kanunun yürürlüğe girdiği ta
rihten önce açılmış iptal ve şahsi kusura dayalı taz
minat davaları ile verilmiş bulunan yürütmenin dur
durulmasına dair kararlar kendiliğinden ortadan kal
kar. 

BAŞKAN — Ek geçici madde üzerinde söz al
mak isteyen var mı efendim?... Yok. 

Ek geçici 1 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum: 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmişitir. 

Ek geçidi 2 noi maddeyi okutuyorum: 
EK GEÇİCİ MADDE 2. — Bu Kanunun 4 ncü 

maddesi ile 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanununun 11 
nci maddesine 1 nci fıkradan sonra eklenen 2 nci 
fıkra hükümleri, bu Kanunun yürürlüğe girdiği ta
rihten önce açılmış bulunan kamu davaları hakkın
da da uygulanır. Aynı maddeye eklenen 3 ncü fık
ra 'hükümleri saklıdır. 

•BAŞKAN — Bu konuyu Komisyon sözcüsü açık
lasın efendim. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK '(Milli Savunma 'Komisyonu Başkanı) — 
Sayın Başlkanım, biraz önce ifade etmiştim; 5 sene 
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ve ıdaha az hapis cezasını gerektiren suçlarda tek 
hâkim sistemi getirilmiştir. Halen sıkıyönetim mah
kemelerinde 1 200 divarın'da açılmış (kamu davası var. 
Bu geçici madde ile, açılmış 'bulunan (kamu davala
rı da 5 seneden az hapsi gerektiriyorsa, onlar da bun
dan böyle, bu Kanunun yürürlüğü tarihinden itiba
ren, tek hâkim vasıtasıyla görülsün istedik; o amaç
lanmıştır. 

Arz ederüm. 

HAKİM TUĞGENERAL FAHRETTİN KİB-
RİTÇİOĞLU (Milli Savunma Bakanlığı Temsilci-
sii) — Katılıyoruz efendim. 

IBAŞKAN — Ok geçici 2 nci madde üzerinde 
başka söz aftmaik isteyen var mu?... Ydk. 

IEk geçici 2 nci ma'dıdeyi oylarınıza sunuyorum: 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir, 

Ek geçici 1 nci madde ve elk geçici 2 nci mad
de ile birlikte 8 nci çerçeve maddeyi, tümüyle oyla
rınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edlilmiştir-

9 ncu maddeyi okutuyorum: 
MADDE 9. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürür

lüğe girer. 
iBAŞKAN — 9 ncu madde üzerinde söz almak 

isteyen var mu?... Yokj 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Ka'bul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
10 ncu maddeyi okutuyorum: 
MADDE 10. — Bu Kanun hükümlerini Bakan

lar Kurulu yürütür. 
BAŞKAN — 10 ncu madde üzerinde söz almak 

isteyen üye var mı?... Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Ka'bul edenler... 

Etmeyenler.T. Kabul edilmiştir. 
Kanunun tümünü oylarınıza sunuyorum: Kabul 

edenler... Etmeyenler... Ka'bul edilmiştir., 
Hayırlı ve uğurlu olsun. 
Efendini, gündemde görüşülecek başka konu bu

lunmadığından, 21 Kasım 1980 Cuma günü saat 
15.00'te toplanılma!k üzere birleşimi kapatıyorum. 

Hepinize teşelekür ederim. 
Kapanma Saati : 15.05 
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1. — 1402 saıyılh Sılkıyönetim Kanunumun Baz? 

Maddelerimin Değiştirilmesi ve Kanuna Bir Ek ve 
İki Ek Oeçioi Madde Eklenmesi Hakkında Kanun 
Tekifi ve Milli Savunma Komisyonu Raporu. (2/2J0J) 
(S. Sayısı : 58) 
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MİLLİ GÜVENLİK KONSEYİ S. Sayısı : 58 

1402 Sayılı Sıkıyönetim Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştiril
mesi ve Kanuna Bir Ek ve İki Ek Geçici Madde Eklenmesi Hakkında 

Kanun teklif i ve Milli Savunma Komisyonu Raporu. (2 20) 

12. 11 v 1980 
MİLLİ GÜVENLİK KONSEYİ BAŞKANLIĞINA 

1402 Sayıh Sıkıyönetim Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Kanuna Bir Ek *e Bir Ek Ge
çici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi gerekçesiyle birlikte ekte sunulmuştur. 

Gereğini arz «derim. 

Tahsin ŞAHİNKAYA 
Orgeneral 
Hava Kuvvetleri Komutanı ve 
Milli Güvenlik Konseyi Üyesi 

GENEL GEREKÇE 

Toplumun sosyal bünyesinde meydana gelen gelişmelere paralel olarak, veya esasen mevcut boşlukların 
doİdurulmasMU temin eltmek amacıyle kanunların değiştirilmesi kaçınılmaz 'bir zarurettir. Kaldı ki fevkalade 
hal içerisinde yasa dışı faaliyet gösteren aşırı bazı kuruluşların devamlı olarak strateji değiştirerek faaliyet 
gösterdikleri dikkate alınacak olursa böyle bir 'halde uygulanacak kamunda bu şekilde değişiklikler yapılma
sının önem ve zarureti dafoa kolaylıkla anlaşılabilir. 

Getirilen değişiklikler genel olarak, Sıkıyönetim Komutanlarının uygulamalarına açıklık kazandırmak, Sı
kıyönetim Komutanlıkları arasındaki koordinasyon ve SıkıyönetaaKomutanlar inin sorumluluğu ilkesine yeni 
durum ve ihtiyaçlar ölçüsünde yeni şekil vermek, davaların çabuklaştırılmasını temin etmek ve cezaların et
kinliğini artırmak ve suçlular üzerindeki caydırıcılığını sağlamaya matuftur. 

Teklifle getirilen değişiklikler bu ihtiyaçların bir sonucudur. 

MADDE GEREKÇELERİ 

1. Kanunun 21 nci maddesinde sayılan kişilerin sıfat, meslek ve memuriyetlerli gözönünde bulundurula
rak, bu madde ile getirilmiş olan farklı usule paralelliği sağlamak için adı geçen kişiler hakkında Sıkıyö
netim Komutanlarınca istemde bulunulması halinde bu istemin yerine getirilmesi zorunluluğunu ortadan kal
dırmak ve özel kanunlarında yetkili kılınan kurum ve organlarca keza kanunlarında yazılı usule göre işlem 
yapılmasını sağlamak amacıyla maddede değişiklik yapılmıştır. 

2 . - 3 . Sıkıyönetim hizmetlerinin, emir ve komuta zinciri içerisinde ve emirle yürütülmesinin hizmetin 
verim ve sürati yönünden da'ha yararlı olacağı düşünülerek 5 ve 6 ncı maddelerdeki değişiklik yapılmıştır. 

4. Sıkıyönetim Askeri Mahkemeleri halen 2 askeri hâkim ve bir subay üyeden kurulmaktadır. Böylece, 
bir Sıkıyönetim Mahkemesinde sınırlı askeri hâkim sayısı karşısında yoğun sayıdaki dava dosyalarına mah
dut heyetlerle bakılabilmektedür. Öte yandan, bu mahkemelere açılan davalar arasında basit suçlar da bulun-



maktadır* Yukarı haddi 5 yıl ve daha az alan bu kabil davalara tek hakimli mahkemelerde bakılabilmesi, 
hem mahdut 'askeri hâkim gerçeği, hem de sürat sağlanması yönlerinden olumlu görülmüştür. Böylelikle ve
rimin artacağı öngörülmektedir. 

Bununla beraber, 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanununun 21 nci maddesinde sayılan kişilerin işledikleri suç
lardan ötürü maddede kabul edilen teminat müessese ;ine paralel olarak ve ayrıca üst subayların statüsü dik
kate alınarak 2 askeri hâkim ve bir subay üyeden oluşan mahkemede yargılanmaları uygun görülmüştür. 

Ayrıca maddede, bir sanığın ayrı iddianameyle açılmış kamu davasında birden çok suçu yer almaktaysa, 
bu halde, en ağır cezayı gerektiren fiilinin gözönühe alınması ve mahkeme kuruluşunun buna göre saptan
ması kabul edilmiştir. 

Keza birkaç kişinin birlikte işledikleri suçlarda da mahkeme kuruluşu, en ağır cezayı gerektiren fiile göre 
saptanacaktır. 

5. Bu madde ile. madde başlığı muhtevaya uydurulmakta ve Türk Ceza Kanununda yer alan ve tayin 
edilecek cezanın hâkim tarafından takdiren hafifletilmesiyle ilgili 59 ncu maddesinin uygulanmasına sınır ge
tirilmektedir. 

Cezaların ferdileştirilmesi yönünden hâkim tarafından bu yetkinin kullanılmasında, sanığın takdiren indi
rime esas olabilecek diğer birçok şahsi hallerinin indirimi gerekli kılıp kılmadığı dikkate alınmaksızın, indi
rim için mücerret «sanığın iyi hali» nin genellikle indirime esas alınması, takdirde zaaf ve cezanın ferdileştir-
medeki isabet oranını azaltmaktadır. 

Sanık için mutlak bir hak teşkil etmeyip hâkimin takdir hakkına ilişkin bulunan adı geçen maddenin, 
yukarıdaki nedenlerle daha titiz bir şekilde uygulanmasını sağlamak amacıyla bu değişikliğe gidilmesine ihti
yaç duyulmuştur. 

6. Sanığın tutukluluk halinin hâkim incelemesine ilişkin noksanlık (b) bendinde yapılan düzenlemeyle gi
derilmiş ve davaların süratle sonuçlanmasını temin amacıyla da, esas hakkında iddia ve savunma ile davaların 
talik sürelerine maddenin (k) bendinde yer verilmiştir. 

7. Kanundaki Ek Madde 3 ile, Sıkıyönetim Komutanlarına tanınan yetkilerin kullanılmasıyla ilgili idari 
işlemlerin korunması ve müessiriyetinin sağlanması amacıyla, bu işlemler hakkında iptal davası açılamayacağı
na ve şahsi kusurları nedenliyle hukuki sorumluluklarının illeri sürülemeyeceğine dair hüküm getirilmiştir. 

iptal davası açılamayacağı cihetle de yürütmenin durdurulniasına da karar verilemeyecektir. 

8. Kanundaki Ek Geçici Madde 1 ile Ek Madde 3'te belirtilen konularda, bu Kanunun yürürlüğe gir
diği tarihten önce açılmış iptal davaları ile şahsi kusura dayalı tazminat davalarının ve verimiş yürütmemin dur-
durulması kararlarının kendiliğinden ortadan kaldırılması sağlanmıştır. Ek Geçidi 'Madde 2 i e de, kamu davası 
açılmış ıbulunan dosyaların biran 'önce sonuçlandırılması amacı güdülmüştür. 

9. Yürürlükle ilgilidir. 

10. Yürütmeyle ilgilidir. 

Milli Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 58) 
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Milli Savunma Komisyonu Raporu 
Milli Savunma Komisyonu 13 . 11 . 1980 

Esas No. : 2/20 
Karar No. : 8 

Mİi Güvenlik Konseyi Başkanlığına 

1402 sayılı Sıkıyönetim Kanununun Bazı Maddele inin Değiştirilmesi ve Kanuna Bir Ek ve Bir Ek Ge
çici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi Komis/onumuzda görüşüldü. Teklifin tümü müzakere edile
rek benimsendikten sonra maddelerin görüşülmesine geçilmiştir. 

1402 sayılı Kanunun 2 nci maddesine 19 . 9 . 1980 gün ve 2301 sayılı Kanunla eklenen son fıkraya bir 
cümle eklenmesi hakkındaki 1 nci madde, aynı Kanu ıun; 5 nci maddesinin 4 ncü fıkrasının değiştirilmesine 
dair 2 nci madde, 6 nci maddesinin değiştirilmesine ilişkin 3 ncü madde, 11 nci maddesine 1 nci fıkradan 
sonra 2 ve 3 ncü fıkralar olarak yeni fıkralar eklenmesi hakkındaki 4 ncü madde, 17 nci maddesinin madde 
başlığının değiştirilmesine ve bu maddenin 2 nci fıkra ına bir cümle eklenmesine ilişkin 5 nci madde, 19 ncu 
maddesinin <b) ve (k) bentlerinin değiştirilmesine dair 6 nci madde ve bu Kanuna bir ek madde ile bir ek ge
çici madde eklenmesi hakkındaki 7 ve 8 nci maddeler ile yürürlük ve yürütmeye dair 9 ve 10 ncu maddeler 
ayrı, ayrı tetkik edilerek (Kanun Teklifinin gerekçesi de gözönünde bulundurularak) aynen benimsenmiştir. 

Komisyonumuzca görüşülerek benimsenen, 1402 sa/ılı Sıkıyönetim Kanununun Bazı Maddelerinin Değiş
tirilmesi ve Kanuna Bir Ek ve Bir Ek Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ile gerekçesi Rapo
rumuza ilişik olarak Milli Güvenlik Konseyi onayına sunulur. 

Başkan Üye Üye 
Muzaffer BAŞKAYNAK Zeki GÜNGÖR İsmet ONUR 
Hâkim Tuğgeneral Hv. Hâkim Kd. Albay Hâkim Kd. Albay 

Üye Üye 
Feridun BALATLIOĞLU Engin DOĞU 
Hâkim Kd. Albay Adalet Bakanlığı 

Kanunlar Pln. Araş. Gen, 
Müdürlüğü Başmüşaviri 

Milli Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 58) 
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1402 Sayılı Sıkıyönetim Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Kanuna Bir Ek ve İki Ek Geçici 
Madde Eklenmesi HaJdkmda Kanun Teklifi 

MADDE 1. — 1'402 sayılı Sıkıyönetim Kanununun 2 nci maddesine 19.9.1980 gün ve 2301 sayılı Kanunıla 
eklenen son fıkraya aşağıdaki cümle eklenmiştir. 

«Ancak, bu Kanunun 21 nci maddesi kapsamına girenlere ilişkin istemler hakkında kendi özel kanunla
rındaki hükümler uygulanır.» 

MADDE 2. — 1402 sayılı Sıkıyönetim' Kanununun 5 nci maddesinin 4 ncü fıkrası aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir. 

«Çeşitli bölgelerde veya ıbüıtün yurtta Sıkıyönetim ilan edilmesi halinde, Sıkıyönetim Komutanlıkları ara
sında işbirliği ve koordinasyon Genelkurmay ıBaşkanhğınca sağlanır.» 

MADDE 3. —1402 sayılı Sıkıyönetim Kanunumun 6 net maddesi aşağıdaki sekide değiştidlmiştir. 
Madde 6. — Sıkıyönetim Komutanı bu Kanunla kendisine verilen görev ve yetkilerden dolayı Genelkurmay 

Başkanına karşı sorıımludur; askeri hizmetlerin yürütülmesinden dolayı bağlı bulunduğu genel hükümler uy^ 
gulanır. 

MADDE 4. — 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanununun 11 noi maddesine 1 noi fıkradan sonra aşağıdaki fık
ralar 2 nci ve 3 ncü fıkralar olarak eklenmiştir. 

«ıBu mahkemelerin görevine giren suçlardan; 21 nci maddede sayılan kişiler ile üst subayların davaları hariç 
olmak üzere, beş yıl ve daha az hapis cezasını gerektiren suçlara ilişkin davalara, sıkıyönetim . askeri mah
kemesinin hâkirtı sınıfından olan üyelerinden biri tarat'ından bakılır. 

ıBir kimse tarafından işlenmiş olan müteaddit fitillenin yangılanması en ağır cezayı müstelzim fiile bak
makla görevli mahkemeye aiMr. Fiilde irtibat halinde de aynı hüküm uygulanır.» 

MADDE 5. — 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanununun 19 . 9 . 1980 gün ve 2301 sayılı Kanunla değişti
rilen 17 nci maddesinin madde başlığı «Tayin edilen cezalara ilişkin hükümleri»• olarak değiştirilmiş ve bu 
maddenin 2 nci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştür. 

«Sanık hakkında, duruşmadaki iyi hali sebebine dayanılarak Türk Ceza Kanununun 59 ncu maddesi hük
mü uyigulanalmaz.» 

MADDE 6. -— 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanununun 19 . 9 . 1980 gün ve 2301 sayılı Kanunla değişik 
18 nci maddesinin 1 noi fıkrasının Cb) ve <k)' bendl'eri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«b) Sanığın soruşturma sırasında tutuklanıp tutuklanmayacağına veya tutukluluk halinin devamına (iliş
kin kararı, Sıkıyönetim Askeri Mahkemesinde hâkim sınıfından olan üyelerden birisi verir. Bu kararlara 
karşı itirazı incelemeye, 353 sayılı Askeri Mahkemeler Kuruluşu ve Yargılama Usulü Kanununun 74, 75 nci 
ve bu Kanunun 19 ncu maddesinde belirtilen askerimahkemelerin hâkim sınıf mdan olan üyelerinden birisi 
yetkilidir. 

Zapt ve arama kararları hakkında da (bu hüküm uygulanır.» / 
«k) Sıkıyönetim Askeri Mahkemelerinde görülmekte olan davaların talik süresi 30 günden fazla olamaz. 

Bu davalarda esas hakkındaki iddiasını bildirmek için askerli savcıya, müdalhil veya vekiline; iddialara 
karşı savunmasını yapmak için ise sanık ve vekiline verilecelk süre 15 günü geçemez. Ancak 15 ve daha fazla 
sanıklı davalarda bu süreler bir aya kadar uzatılafbilir. 

iddianamede kanuni unsurları ile belirtilen suça ilişkin kanun hükmünden daha hafif cezayı gerektiren 
kanun hükmünün uygulanması gereken hallerde, duruşma ek savunma nedeni ile tehir ve talik edilemez.» 

MADDE 7. — 1402 Sayılı Sıkıyönetim Kanununa aşağıdaki Ek Madde eklenmiştir. 
EK. MADDE 3. — Bu Kanunla Sıkıyönetim Komutanlarına tanınan yetkilerin kullanılmasına ilişkin 

idari işlemler hakkında iptal davası açılamaz. Şahsi kusurları nedeniyle hukuki sorumlulukları ileri sürüle
mez. / 

MADDE 8. — 1402 Sayılı Sıkıyönetim Kanununa aşağıdaki Ek Geçici maddeler eklenmiştir. 

Milli Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 58) 
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EK GEÇİCÎ MADDE 1. — Ek Madde 3'te (belirtilen konularda, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarih
ten önce açılmış iptal ve şahsi kusura dayalı tazminat davaları ile verilmiş yürütmenin durdurulmasına dair 
kararlar kendiliğinden ortadan kalkar. 

EK GEÇtCt MADDE 2. — Bu Kanunun 4 ncü maddesi ile 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanununun 11 nci 
maddesine 1 nci fıkradan sonra eklenen 2 nci fıkra hükümleri, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce 
laçılmış bulunan kamu davaları hakkında da uygulanır. Aynı maddeye eklenen 3 ncü fıkra hükümleri saklıdır. 

MADDE 9. — Bu Kanun yayımı tarihlinde yürürlüğe girer. 

MADDE 10. — Bu Kanun hükümlerini Balkanlar Kurulu yürütür, 

•••+• ^>m<t^ •<*>• 
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