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Millî Savunma Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar
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Sıkıyönetim kanun tasarısı gerekçesi
-GENEL

GEREKÇE

Yürürlükte bulunan 3832 sayılı «örfi İdare» Kanunu, 1940 tarihli olup kaynağını, halen mülga
1924 tarihli Anayasa'nın 86 ncı maddesinden almaktadır.
27 Mayıs 1960 devrimini mütaatkıp Türk toplumunun gerçekleri ve çağdaş bilim ve hukuk
anlayışı dikkate alınarak düzenlenen 334 sayılı «Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın genel esas,
temel inak ve Ödevler ve Anayasal kuruluşlar bakımından getirdiği yenilik ve özellikler, hukuk mev
zuatımızda yer alan birtakım kanunların değiştirilmesi veya yeniden düzenlenmesini zorunlu hale
getirmiştir.
Bu meyanda Askerî Yargı hakkında Anayasa ile öngörülen olumlu gelişmeyi karşılamak üzere
Askerî mahkemelerin teşkili ve çalışma usullerini yeni esaslara bağlayan kanunlar çıkarılmış;
idare sahasında, Anayasa'nın teminat altına aldığı hak ve hürriyetleri düzenleyen ve bunların kul
lanış tarzını gösteren hükümler getirilmiş; olmasına rağmen Askerî Yargı ve idari görev ve yet
kileri kapsayan Sıkıyönetim Kanununda herhangi bir değişiklik bugüne kadar yapılmamıştır.
Bu nedenle, mer'i; örfi tdare Kanunu, yeni hukukî sistem, kuruluş ve düşünüşle çelişki arz
eder bir duruma düşmüştür.
Tasarının hazırlanmasında, Anayasa'ya göre olağanüstü yönetim usulü olan Sıkıyönetim rejimi
nin, hukukilik vasfını koruma yanında bu rejimin kendisinden bekleneni verebilmesini temin için
günün şartlarına uygun görev ve yetkiler ile teçhizi düşüncesi ön plânda tutulmuştur.
Hazırlanan kanun 5 bölüm ve 30 maddeyi ihtiva etmektedir.
Anayasanın 24 ncü maddesine göre savaş, savaşı gerektirecek bir durumun başgöstermesi, ayak
lanma olması veya Vatan ve Cumhuriyete karşı kuvvetli ve eylemli bir kalkışma olduğunu gösteren
kesin belirtiler olması gibi millî varlığı ve kamu güvenliğini tehdit eden çok ciddî sebeplerin mev
cudiyeti halinde Sıkıyönetim ilân edileceği hususu noımal zamanlarda yönetilen idare sistemin
den kısmen farklı bir idari rejime geçilmesini lüzumlu kılmaktadır.
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Bu sebeple Sıkıyönetim bölgesinde, genel güvenlik ve kamu düzenine ilişkin zabıta görev ve
yetkilerinin askerî makamlara geçmesi tasanda öngörülmüş; ayrıca durumun ciddiyeti ve görevin
önemi ile oranlı olarak Sıkıyönetim Komutanlığına olağanüstü yetkilerin tanınması yoluna gidil
miştir.
Sıkıyönetim ilânı sebepleri dikkate alınarak, Sıkıyönetimin kuruluş ve hizmetlerin yürütülüşü
barış ve savaş durumlarına göre ayrı ayrı maddeler halinde düzenlenmiştir.
Ancak her hal ve şart Anayasa ile tanınan hak ve hürriyetlerin özüne dokunulmamıştır. Sade
ce normal şartlarda işleyen hak ve hürriyetlerin, gene Anayasa 'nın, kendi koyduğu hükümlerin
icabı olarak durdurulmasını ve kayıtlanmasını sağlayıcı hükümlere yer verilmiştir.

MADDELERİN GEREKÇESİ
Madde 1. — Bu madde $832 sayılı Kanunun I nci (maddesinin aynen ifadesinden ibarettir. Sa
dece dilin türkçeleştirilırmeısi ve (tekrara mahal verilmemek için de maddenin tek fıkra halinde dü
zenlenmesi cihetine gidilmiştir.
Madde 2. — Madde sıkıyönetim hizmetlerinin yürütülmesiyle ilgiılİLdfır. Anayasanın 124 ncü
maddesinde ^ilkriölunafli Sıkıyönetim ffiânı sebeplerindin genel güvenlik ve kamu düzenimi sarsıcı
nitelik taşıması karşısında^, düzenim ve güvenli ğim eni kısa sürede iadesi ve idiaımieısd Sıkıyönıetüm rejtlmlinin hedefi ve gayesi hailüne gelmekte dür. Bu nedenle, Sıkıyönetim ilân edildiği böl
gede Ikoliluk kuvvetlerimin genel güvenlik ve kamu düzenine1 il'işkdin görelv ve yetkililerinim' askerî
makamlara geçmıetsi doğal bir scınuıç olmaktadır. Ancak daha ömceklii sıkıyönetimi tatbikatları,
sadece görev ve yetkilerin askerî makamlara geç mestinim., güvenlik ve ,kamu düzenli hizmetlerinin
yürütülimıesinıe yeterli olmadığını, daha olumlu sonluca varabilmek için genel güvenlik ve kamu
düzenli ile ilgili hizmetlerde çalışarak tecrübe kazanmış, (kuruluşlarında askerî (makamlar emri
ne verliıîünefci lüzuımunu ortaya koymuştur. Bu düşünceden; hareket ille kolluk (kuvvetlerinin bütün
teşkilâtı fiile sakıyöıneitilm [komutanlığı emrine geçeceği hükmüne madde de yar verilmiştir.
Ayrıca, ağır ve ciddî şartlar altında hilzmet ifasına gerekli kalan sıkıyönetim haOlterintde, hiz
metten çekilmeyi veya kaçınmayı önlemek maksadı ile de görevlendirileni personellin istemline
bağlı istifa, emeklilik veyia atanana işlemleri silki yönetim komutanının iznine bağîı tutulmuştur.
Sıkıyönetimifeoımutanamnı,,fiilen birilik koımıutanı cCımaması hallinde cimrine külHtuk kuvvetlerfijndenı başka tefrik edilecek birliğin verilmesi ile hizmet gereklerine göre bölgedeki! veya
bölgeye en yakan mahaldeki garnizondan kuvvet talebedebilme hususları bu mladdede vazolunlmuştur.
Madde 3. •— Sıkıyönetim komutanliğınıın görev ve yetkileri ile ilgili1 bulunanı bu mıadde» esas
itibariyle 3832 sayılı Kanunun 3 scü maddesinle uygum olarak düzenlenmiştir. Ancak, Anayasa
ille tanıman ve teıminıat altına alınmış olanı hak ve hürriyetlerin kamu düzemi veya genel güvenli
ğin gerekli kıldığı hallerde kayıtlanabileceği hususuna yea? verfilmek suretiyle sıkıyönetimin ana
yasal rejıim olma niteliği muhafaza olunmuştun*.
3832 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinde yer alllıp maksada yeterli görüntmiyen ibareler yerine, te
reddüde yer verilmıyecek ifadeler kullanılmış, Anayasanın öngördüğü gelişmelere paralel' ola
rak çıkarılan kanunlarflıa yenidem düzeıhHenen alllanları kapsıyacak tarzda fıkralarım genişletil-mesi veya bir kısım fıkra ilâvesine gidilmesi, hazmet gereklıerinin icabı olaırlafc mütalâa edil
miştir. örneğin özerk kuruluşların grev ve lokavt haklaınnıın yeni teknik habenleşımıe vasıtalarınım
işleyiş ve kontrolü keyfiyeti dikkate alınmış ve madde genişiletilımıek suretiyle düzenilenımiştiır.
Madde 4. — Mer'il Sıkıyönetim Kanununda, silâh kullanılması ile ilgili hükmün yer almaması
nedeni ile personelim geçirdiği tereddüt ve endişeyi izale ve sıkıyönetimim sivil idare yetürisi ile
teçhiz edilmiş kendisine özgü bir Anayasal idare s&temi ollma niteliği dikkate alınarak, gerek
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kolluk kuvvetleri ve gerekae askerlerin siftah kullanmalarını gerektiren özel kamın, ve tü
züklerinde belirli şartlardan birinin tahakSkultoa hallinde aıkıyöııetim göreviüterinibı de silâhlanın
kuflllanaJbüleoeMeni huisuısu fon (Maddeye vıaaoluraoıuştur.
Madd© 5. — Türkiye Cumhuriyeti Anayasası barış ve savaş ftefiıM yapmadığından sıkıyönetim
komutanıraın atanmasında da her hamgi bir ayınım yapamamıştır. Anıeiak atama .usulünde halen
mer'i 3832 saydı Kanundan ayrışıJk olarak G^neülkurmay Başkanımın teklifi, Millî Savunma Ba
kanımın inhası, Başbakanın imzalıyacağı ve Cumhurbaşkanının, onaylıyacağı bir kararname itte
Sıkıyönetim Komutanının ataınıması öngörülmüştür. Bakanlar Kurulunda yapılacaik atamaya
naızaran bu tarz atlama usulün pratik oluşu, Anayasanın 110 nıcu maddesi ille kurulan bağlaınltı ve 926 ısayılı Kanunun 121 nci nuaddesümde öngörülen atamla durumlarına uygunluk sıağlamlaısı bakımından (tercihe delger görülmüştür.
Ayrıca Sıikıyoneti'm Komutanına, tevdii olunan hizmetlerim yerine getirillme'si baikımındaııı
imkânı tamnmi amacı ile bu K. lıkya lüzuto görüldüğü halterde yeterince k|omutan yardım
cısı atanma^ hizimet gereklörfine uygun bulunmuştur.
Olayların ıgelilşiimine1 göre, binden zdyalde Sıkıyönetim karargâhının teşekkülü halinde, kömu^atnlliklaranalsı koordinasyonun, Sıkıyönetim Komutanının1 idari! sorumluluğu göz önünde tu
tularak Başbakanlıkça sağlanlmiası, hizmetin gayesine daha elverişli görülmüş ve muaddeye bu
hususu düzenleyen bir fikra koımlmuiştur.
Madde 6. — Sıkıyönetim Komutanına bu kanunla tevdi olunacak özel nitelik1 taşıyan
hizmetlerin aiskerî hiyerarşik otoritenin dışında olması nedeni ile bu hizmetlerin yürütül
mesinden doğacak Sorumluluk yönünden Sıkıyönetim Komutanının icra organınla foıaığlı bu
lunması zorunlu görülmüş ve Sıkıyönetim Komutanının askerfllik sııfat ve statüsünü muha
faza etmekte olduğudta, diklkate alınarak Sıkıyönetim hizmetlerinin yürütülme'slnden dolayı
Başbakana ve askerî hizmetlerin yerine getirilmelinden dolayı da gettıiel! hükümılere güreş so
rumlu olması eiaiası getiriülrnilştir,
Madde 7. — iSıkıyönetilm Komutanına verilen görevin özelllilğî dikkate alınıariak, genel hü
kümler idinde vefcâlet müessesesinin ijşleltlilmelsî (sakıncalı görülmüş ve 15 günü aşacak ma
zeret hallerinde yeni bir 'komutan- atlanması, bu süreyi geemiyecefc ahvalde ise, vekillin Ge
nelkurmay Başkanlığınca tâyünlkıe ilmkân verilecek şekilde maddenin düzenlenmesi yoluna
gidilmiştir.
Madde 8, 9. — Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 134 neü maddesinde ifıade ed&len Sıkı
yönetim ilânı sebeplerinin ağırluk derecesi ile oranlı olacak, bu Komutanlığın en kısa za
manda tevekkülünün sağiatalması düşüncesinden hareket edilmliş ve Komutandık Karargâhı kadro
larının önceden hazırlanması ve laitanan personelimde en (kısa zamıanda göreve kjatılmasmı
sağlııyacak şekilde madde düzıenüenmiş' ve 9 ncu maddeyle de; atlanan Komutanın birliğinin
bulunmaması veya mevcut birlıiğün yeterli olamaması
haMleri dlikkalte allanarak yeterince
birliğin tefrik edilerek Sıkıyönetim Komutamı emrine verilmesi hususu hüküm altına alın
mıştır.
Madlde 110. — Sıkıyönetim hizmetlerinin gösterdiği çeşitlilik özellikle Sıikıyönetim tatbikatllaırınidai duyulan ihtiyaç ve 3ö3 sayılı Kanunun 8/2 maddesine göre adIK müşavirlerin sadeee asikerî yargı hlfem'eitleriniin yürütülmesinde Komutana yardımcı olabilecekleri1 gibi se
bepler, adlî müşavirlerin aynı zamanda hukuk müşaviri görevini de yerine getirmelerini zo
runlu kıldığından, iadlî müşavirlerin hukuk müşaviri olarak, da görev ifa edecekleri husuau
bu mladde ile valz'öllunlmu^tur.
Madde 11. — Sıkıyönetim halinde, Sıkıyönetim bölgelerinde işlenen bin kanımda yazılı suc
ulara lailt dâvalardan Sıkıyönetim Komutanlığınca talefoedilenl'erle, doğrudan doğruya Sıkıyö
netim mahkemelerininı
görev ve yetkisine tâbi suçları üşlüyenlleri yargılıyacak olan askerî
rmahkemelerin, askerî yarigı organlarının kuruluş Ikanıunıuna ıgöre kurulm'aları, Anayasanın
ajskerî yargı ile il|gili hükümlerinin tabiî bir sonucudur. Bu nedenle tasarıda Sıkıyönetim
MUüet Medîüm

.(S. 'Sayısı : 313)

-, 4 —
bölgelerinde yeteri kadar askerî
mahkeme]erin Millî Savunma Bakanlığınca kurulacağı belirtlilmiştir. Yalnız ileri sürülen hukukî görüşler, tatbikatta beliren itirazılar ve atanacak ele
manları seçımedeiki isabeti sağlama hususları' adlî müşavir, askerî savcı ve hâkimlerin ata/ma
larında gendi hükümlerden ayrılma ziorunluğunu doğurmuş bulunmakla,
Sıkıyönetim askerî
mahkemelerine atanacak bu personelin yüksek dereceli askerî hâkimlerce seçilmesi uygun görü
lerek Genelkurmay Başkanlığı Adlî Müşavirliği, Millî Savunma Bakanlığı Askerî Adalet İşleri
Başkamı, Askerî Adalet 'Teftiş Kurulu başkamılaraıdan müteşekkil kurulca seçilnıestt usulü getirilmiş
tir.
Sıkıyönetim m'abkemelerinin özeliğine binaen bu görevi ifa edecek personelin ber türlü tesir
den uzak tutulmasını sağlamak üzere (bu 'göreve atanan hâkim ve savcılara da teminat tanınmış
ayrıca subay üyelerin tayinlinde, askerî hâkim subaylarım tâyini usulüne gö,re yapılması yargı, hiz
metinin tabiî ,bir icabı sayılmıştır.
Savaş nedeni ille yurt sapımda Sıkıyönetim ilân edilmesi halinde, imüstaJkillem Sıkıyönetim hiz
metinle tahsis edilmiş mahkemeler kurulmasının gerek personeli yönünden, gerek pratik balkımdan
imkânsızlık yaratabileceği durumlar göz 'önünde tutularak bu gibi ahvalde Genelkurmay B'aışkanllğının lüzum göstermesi 'şartiyle Sıkıyönetim veya harekât bölgeleri içindeki aıskeırî mahkemelerin,
Sıkıyönetim askerî mahkemesi alarak görev ifa edebilecekleri 'hususuna tasamda yer verilmiştir.
Madde 12, — Sıkıyönetim ilânı üzerine, (askerî yargı mercileri 'teşkil olununcaya kadar geçecek
sürede, suçun işlendiği yerdeki askerî savcıların ve bunlar yoksa Cumhuriyet savcılarının Sıkıyö
netim savcılık ıgörevind yapmaları bizmet ıa/ksama sini 'önleme bakımımdan yararlı -ve »orunlu 'görül
müştür.
Madde İS. — 5632 ısayıiı Kanunun 8 inci ımaddesimde yer alan yetkinim Auayasa diline uydu
rulmak suretiyle bu ımıaddeye a k t a r m a s ı n d a n ibarettir.
Madde 14. — (Sıkıyönetim ilânı ile birlikte kol luk kuvvetlilerinin de Sıkıyönetim Komutanının
emrine gireceğine dair taşanının 2 mci maddesi dikkate alınarak bu komutanlık personelinin asker
veya ısivil 'olmalarına bakılmaksızın hikmete ilişkin veya bizmet sırasında işlediği suçlara bakmak
görevi Sıkıyönetim mıahkemelerinıe tanınmış ve bu ımabkemelerin uygulıyacağı usul hükümlerine
tabi olmaları da sağlanmıştır.
Madde 15. —• Sıkıyönetim mahkemelerinin görevlerime ait 381312 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi
15 nci madde olarak ibasanya aktarılmış, sadece basın yolu ile işlenen bir kısım suçlar İle toplantı
gösteri ve yürüyüşü (hürriyeti 'hakkında Kanuna muhalefet suçlan ve Sıkıyönetim sırasında öne
mi aşikâr olan /haberleşmeyi kesintiye uğratma suçlan da Sıkıyönetim mahkemelerinin görevleri
arasına ithal olunmuştur.
-318312 sayılı Kanunla olduğu gibi Sıkıyönetim mahkemelerinin1 bu suçlara bakabilmeleri içim Sı
kıyönetim Komutanının istemde bulunması esası aynen muhafaza edilmiştir.
Sıkıyönetim Komutanına tanınan yetkilerin kullanılmasında yakalaman kimselerin, olayların
oluş ve 'gelişiminle göre Anayasanın 30 ncu maddesinde belirtilen 24 saat içerisinde hâkim muzurumıa
çıkarılmasının maddi imkânsızlığı çeşitli tatbikatlarda açıkça görülmüş Ve Anayasanın Sıkıyöne
timle ilgili 124 ncü maddesindeki :
(Sıkıyönetim veya genel olarak savaş halinde, hangi hükümlerin uygulanacağı ve işlemlerin na
sıl yürütüleceği, hürriyetlerin nasıl kayıtlanacağı veya durdurulacağı kanunla 'gösterilir.)
Hükmünün, taralık tuttuğu imkâna dayanılarak normal bal ve şartlarda 'tatbiki' öngörülen 24 sa
atlik nezaret süresinin, olağanüstü yönetim usulü olan Sıkıyönetim sırasında bir aya kadar uzaya
bileceğine 'tasanda ye^r verilmiştir.
OBu madde de yasama dokunulmazlığına ilişkin Anayasa hükümleri ile Anayalsanın <90 nıcı mad
desi bükmü ve diplomatik dokunulmazlıkla ilgili bukuk kurullarınım saklı olduğu da belirtilmiş
tir.
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Madde 1 6 . ' — 88B2 sayılı yaşamımı 7 inci maddesinde yer alan cezalarım Sıl^ömetim] (hali ile
mütemıasibolmıyaeak derecede Hafif kaldığı dikkate lalıniarak, Sıkıyönetim Komutamiığım'ca alman
tedbirlere karşı her türlü ıbareketi ve emirlerine itaatsizliği önlemek suretiyle mıüessiriyeti temin
içim cezaların ağırlaştırılması zaruri 'görülmüştür.
Türkiye Cumhuriyeti Amayasasımoa Sıkıyönet im ilâmına esas alımıan kamu düzemi vie giemel gü
venliği ciddî şekilde tehdideden önemııM sebeplerim tahakkuku halinde toplum hassasiyetimin arttığı
ve toplumu telâşlandıracak lasılsız, mübalâğalı veya kötü amaçiara dayaman haberler yayıldığı
ve kulaktan kuiağa nakledildiği görülmüş ve yaşanmış vakalar olduğumdan bu halleri önleyici
hükmün de tasarı ımetımine konması cihetine gidil mistir.
Madde 17. — Sıkıyönetim, ilânını gerekli kılan hallerin valhameti mokitasıımdam hareket edilerek,
sıkıyönetim suçları hakkında verilecek «ezalarım paraya çıevrilem'emesi lesasına göre madde düzenlenmiştiır.
Madde 18. — Sıkıyönetim süresinin sınırlı olu şu ve işlemem suçların biran1 evvel bükme bağllammıasiinı 'temim gayesi ile savaş halinde uygulanan usûl hükümlerinim Sıkıyönetim halinde de uygu
lanması Ibu nejimıirn tabiî Ibir icabı olarak kabul edilmiş ve ilerde hâsıl olabilecek değişiklik ihtimal
leri dikkate alınarak askerî mahkemelerin kuruluşu ve yargılanma uısulü Kaımumumum belirli mad
deleri yerime, belirli usul müesseselerime işaret olunması ile yetkıilmiş ve savaş medeni ile üân edilmiyem sıkıyönetimlerde kamun yollarıma başvurma ve hükümlerin yerine getirilmesinin genel hü
kümlere tabi <ollması uygum görülmüştür.
Madde 19, '20. — Sıkıyönetim komutamlarımıırı nezdinde askerî miahkıemıe kurtulduğu içim, nez
dinde 'askerî mahkeme knruılam komutam yetkisine sahiboldukları bu maddle de belMltmiş ve bu
sıfatla askerî mahkeme ve askerî sıavcılık kararlarına karşı kamum yolarına başvurmaları sağiammış ve inceleme (mencileri .de bu maddelerde gösterilmiştir.
Madde 21. — BI832 sayılı Kamumun 10 ncu maddesine 'mütenazır olarak düzenlenen bu maddeye
Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 147 mci maddesinin 2 nci fıkrasının, görevlerinim önemine bina
en tanıdığı öızellik dikkate alınarak ilâveler yapılmış, General - Amiraller 'hakkımda kişi yönünden
izin müessesesi tatbik edilirken, Silâhlı Kuvvetler Komutama olan Genelkurmay Başkanımın düşüncesin'in 'alınması da faydalı görülmüştür. Ayrıca sayılan kişiler hakkımda Sıkıyönetim mahikemelerinee kovuşturma yapılmaısıma izin verilmediği takdirde özel kanunlarına 'göre işlem yapılacağı hu
susu kayııt altına alınımıştır.
Madde 22. — Türkiye Cumhuriyeti Anayasası na göre esasıen sınırlı bir zamana münhasır bulu
nan Sıkıyönetim halimde süre falktörümüm önemi her tüırlü izahım dışımdadır. tzime bağlı suçlar hak
kımda kovuşturmaya tevessül bakımımdan gerekli izimin istihsali için geçecek zamıamım önemi, sü
ratle iş görmeye ve sanığı el altında bulundurmaya engel haili dikkate alınarak Sıkıyömıetim. sıra
sında işlemem suçlarım takibinin izine bağlı tutulmaması yolu seçilmiştir.
Madde '2.3. — Bu kamumda gösterilen suçlarla Sıkıyönetimin ülâmma sebebolan olaylara ait dâ
valara bakacak olan sıkıyönetimi mahkemeleri, kuruluş, görev ve yetkileri kamumla tasrih edil
mesi dolayısiyle kanuni 'mahkemelerdir. Sıkıyönetim sebebimin ortadan kalkması ile, eğer dâvalar
sonuçlanmadı ise mahkemelerin görevlerinim somıa ermeyip, kamum hükümlerime dayanarak ele aldı
ğı dâvaları yürütüp sonuçlandırılması gerekir. Sıkıyönetimin soma «ölmesiyle, Anayasamın 32 mıci
maddesindeki tabiî hâkim prensibi nazarı dikkate alınarak mahkemelerin görevsizlik kararı ver
meleri tezi sıkıyönetim, mahkemelerinin yetkilerini kanundan almaları sebebiyle tabiî hâkim pren
sibi de ihlâl olmamış demektir.
Gerçekten modeırn cemiyetlerde ve bilhassa büyük şehirlerde muhtelif derecedeki mahkeme
lerin birden çok fazla olması ve bunların sadece kanunlarla ihdas edilmiş bulunmaları tabiî hâkim
ve mahkeme sayılmaktadır.
Doktrinde, tabiî hâkim: Suçun işlenmesinden, evvel kanunlarla gösterilen mahkemenin hâkimi
olarak tarif edilmektedir.
Millet MedliM
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Meselâ İstanbul, Ankara, İzmir gibi şehirlerde asliye ceza mevadmdan bir suç işliyen kimse
hangi mahkemede ve hangi hâkim önünde yargılanacağını evvelden bilemez ve bilmesine imkânda
yoktur. Sadece müstakbel sanık veya hukuk mah kem ellerinde davacı yada dâvâlı olan kimse usûl
ve teşkilât kanunlarında, gösterilen derecedeki bir mahkemeye gideceğini bilmektedir. Bu ise
kanunun daha evvel gösterdiği mahkemeden ibarettir.
Askerî yargının bakacağı suçlara gelince : Anayasanın 138 nci maddesi ve Askerî Mahkemefl'er
Kuruluşu ve Yargılama Usulü Kanununun 1 nci maddesi hangi hallerde askerî mahkemelerin gö
revli olduğunu açık bir şekilde göstermiştir. Ayrıca Sıkıyönetim halinde komutan nezdinde kuruilacak olan Sıkıyönetim askerî mahkemelerinin görevlerine giren suçlar kesin bir şekilde tesbit
edilmiştir. Şu hale göre tasarıda gösterilen suçların işlenmesiyle sanıkların Sıkıyönetim ilânı
halinde Sıkıyönetim mahkemelerinde yargılanacakları ve Sıkıyönetim kalksa bile bu mahkeme
lerin görevlerinin devam edeceği müstakbel sanıklara duyurulmaktadır.
Bu prensip Asilliye ve Ağır ceza mevadmdan suç işliyen bir kimsenin tabiî hâkimini nasıl ka
nundan anlıyabiliyorsa, Sıkıyönetim mahkemelerinde yargılanacaklarında daha evvelden durum
ları kanunla gösterilmiş olmaktadır. Bu hal Anayasanın getirdiği tabiî hâkim prensibinin ihlâli
değil teyidi mahiyetindedir. Bu sebepten askerî yargı organlarının yetkisinin devama gerekmek
tedir.
Ayrıca, bu yetki devam ederse, sırf Sıkıyönetim mahkemelerinin yetkisinin devamı için Sıkıyö
netimin suni olarak uzatılması cihetine gidilmiyecek ve olağanüstü bir rejim olan Sıkıyönetimin
getireceği, diğer tahditlerden toplumu kurtarma yolu bulunmuş olacaktır.
Ayrıca, bu mahkemelerin yetkisinin devamından pratik bir faydada temin edilmektedir. Ger
çekten, Sıkıyönetim mahkemelerinin bakmakta olduğu dâvalların Askerî Yargıtayca bozulması ve
ya bidayet askerî mahkemelerince karara bağlanamamasından, Sıkıyönetimin nihayete ermesiyle
bu dosyalar adlî yargı merciine intikal ettirilmek zorunluğu hâsı" olacaktır. Bu iş ise, yargı orga
nı değişmesi itibariyle işlerin yeniden başlamasına sebebolacak ve geç tecelli edip incinen âmme
vicdanının tamiri uzun zamana bağlı kalacaktır. Halbuki askerî yargının görevine devamlı olarak
bakması neticeye daha kısa zamanda varmak için kâfi sebeptir.
Madde 24 - 25. — Sıkıyönetim ilân edilmemiş oöısa bile, Genelkurmay Başkanlığınca lüzum
görüldüğü takdirde görevlendirilecek Sûr komutana Sıkıyönetim Komutanının yetkilerinin veril
mesi savaş halinin özel durumu ve harekât bölgelerinin huzur ve sükununu sağlama bakımından
lüzumlu görülmüş ve mıaddcler bu gayeyi temin edecek şekilde düzenlenmiştir.
Madde 26. — Sıkıyönetim esas itibariyle kısa süreli bir müessese olup burada çalışacak olan
ların esas görevleriyle ilgilerinin kesilmemesi nedeni ile kendilerine 6245 sayılı Kanunun esas
larına göre yolluk ve yevmiyelerinin verilmesi öngörülmüş, ayrıca sıkıyönetim hizmetlerinin ge
rekli M'dığı hal ve zamanlarla kayıtlı olarak, geçici ve kısa süreler için subay, astsubay ve sivil
personelin 7043 sayılı Kamuna göre iaşe edilebilmeleri konusunda sıkıyönetim komutanına yetki
verilmesi hizmet gereklerine uygun bulunmuştur.
Ancak, savaş halinde Silâhlı Kuvvetlerin iaşe durumunun esasen özel hükümlere bağlı olma
sından dolayı d:ı, madde başlığına «Barışta» kaydı konarak mezkûr hususların sadece barış zama
nında uygulanmaları gereği sağlanmıştır.
Madde 27. — Sıkıyönetim hizmetlerinin idari niteliği göz önünde tutularak hizmetin yürütülme
ve uygulanmasını ve koordineli çalışmayı sağlıyacak bir yönetmeliğin de ilgili bakanlıklarca müş
tereken çalışma sonucu çıkarılması tasarının tatbiki bakımından gerekli görülmüştür.
Geçici madde — Askerî Ceza Kanununda yer alan ve bu tasarının 15/h maddesiyle sıkıyö
netim mahkemeleri görevine dâhil edilen bir kısım maddelerde olağanüstü hal tâbirinin kullanıldığı
görülmüştür, örneğin Askeri Ceza Kanununun 55 ve 56 nci maddelerinde olağanüstü hal tâbiri
bulunmaktadır. Tatbikatta tereddütleri izale ve sıkıyönetim sırasında da maddelerin aynen uygu
lanmasını temin için bu maddelerde yer alan olağanüstü halin
sıkıyönetimi de kapsayacağının
tasarıya vaiz'ı yerinde görülmüştür.
ıSon maddeler — Yürürlükten kaldırılanı kanun 1 air ve yürürlük maddelerini teşkil etmektedir.
Millet Med&sî
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Sıkıyönetim kanun tasarısı Geçici Komisyonu Raporu
MülM Meclisi
Sıkıyönetim kanun
tasarısı Geçici Komisyonu
Esas No. : 1/472
Karar No. : 2

4 . 5 . 1971

Yüksek Başkanlığa
Hükümet tarafımdan hazırlatılıp Yüksek Meclise sevk edilen ve ime elenmek üzere, Genel
Kurulum 26 . 4 . J1971 gündü 91 inci Birleşiminde kurulmasına karar verilen Geçici Kctaıisyoma
havale buyrulani Sıikıyömeltim1 kamum tasarısı, Ko m'isyomıumuzdıa Hükümet' temsilcileri de haizır bu
lunduğu halıd'e incelenmiştir.
Tadarımın gerekçesinde de belirtildiği gilbi, yürürlükte bulumiamı 3832 sayıL «Örfü î daire*
Kanumu, 1940 t'ariihıkıde' kabul edilmiş olup kaynağını 1924 tarihli mülga «Teşkilâtı Ekasıitye
Kanumumumi» 86 ncı mıaddesindem 'akmaktadır.
Halem yürürlükte buluman 334 saJyıllı «Türlkiye Cumhuriyeti Amlayasası» temıel 'hak ve ödev
ler, Anayasal kuruluşlar bakımımdan eski «Teşkilâtı Esasiye Kanununa nazaran blirçıok yeğni
likler 'getirmiş ve geçıilci 7 nci muadelesi bâzı kanunlarım muayyen sürederle çukarulmaisımı ömigörmüşitür.
Tetkik konusu «Sıkıyöıneıtıim Kamunu:» Am'ayrsadia ıçıkanöimaısı iönlgörülen kanuniardaın olmamıakılia beraber, (haleni 'yürürlükte buiıumıam 8S3I2 »'ayılı örfi İdialre Kaımınunum günlün dlhtiyaç>
lanma cevap vermekten uzak Ve yeni Amayasami'zıın eısa'slarımina uygun bir 'nitelikte loıllmadığından bu kamumun da /gümümı ihttilyaellanmıa Ve Anayasamın ilhtiyaçlarınla uygum bir halle getirilmıesimiın kaçınılmıaiz bir tz<arureti 'olduğu Komisyo numuzca da kabul edilmiştir.
Maddeler üzerinde yapıdan görüşmeler sıonumda iaşağıda airz edilen değişiklikler yapılmıştır.
tBirimci Madde; Tasaridaki şedcllilyle aynetn k a b u l edilmişti) r.
İkinci Maddemin birimci ve beşinci fıkralarında değişiklik yapılmış, diğer fıkraları aynen
kabul edilmiştir.
Maddemıin birimci fııkrastmda yıapılam değişik İlik t a s a n d a «Genel Güv emdik ve Kamu Düzenli
mle ilişkimi kolluk kuvvdtllerine ait...» tarzındaki ibarenin «Genel Güvenlik ve Asayişe ilişelim
zabıta kuvvetlerine aJit...» şeklime çevrilmekten ibarettir. Sıkıyönetim1 Komutamı cimrine verillımıeisi istenen kuvvetler, Polis ve Jamldarhıadan müteşekkil zabıta kuvvetleri olduğu Hükümetçe
de Komisyonumuzda açıkça ifade edildiğıindetı bu ueğişiklik lüzumlu görülmüş ve
tasarının
diğer maddelerimde mevcut «Kolduk Kuvvetleri» tâbiri de «Zabıta Kuvvetleri» olarak değiş
tirilmiştir,
(Beşinci fıkrada yapıüan değişiklik ise; fıkradaki «Bu takdirde müdür seviyesindeki personel
müşavir olanak ıgiörevlerinle devam ederler» cümlesi «Ibu takdirde müdür seviyesitodeıkli personel,
Sıkıyönetim komutanı emrinde ımlüşavir oliarak görevlerime devam «derler.» şekline ilfrağ edilerek
fıkranın daJha idıtıilyaaa uygun ve seyyal bir 'hale getirilmesi düşümuimüştür.
Üıçıümcü maddemfiin Ib, ıc, d, e, f, g bıemdlleri ile son fıkrası değişiklikle ve ıdiğer foemdierti aynen
kalbuıl 'ediillmdşıtir.
,(lb) Ibıendinde yapıdlam değişiklik, «yayımları» kelimesinin «yayılmllafrai», ^«haberleşmeyi sansür ıaltına alimıak» ibaresinin «ihaberlteşmeye sansür koy mıaık» şeklime 'getirilmesinden;
(ıe) (bendimde yapıillam değişiklik, «sansür koy durtmıak» ibaresinin '««sansür Ikoymiak» şeklime ifra
ğı ve (bendin siomumıa «Sıkıyönetim Komutanlığım cıa basılmıası veya neşri yasıajklamıan kitap, dergi,
gazete, broşür, lafiş 'gilbi bilcümle matbu evrakı basan matbaaları kapattmiaik», cümlesinin Gayesin
den,
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(d) bendimde yapılan değişiklik; (hülkme aıçıklılk vermek içim fbuı (bend yerin© yenliden ıtıamızilm.
edilip kamisyonuımuızaa kalbul edilen (bir (metnin konulmasından,
(e) bendinde yapılan değişiklik; 'metine açıklık vermek ve uygulamada doğacak tereddütleri or
tadan kaldırmak içim lüzumlu görülen yerlere «ve», «veya», «veyahut» ıkeMmelıerlin&n ilâvesin^
den,
(f) bendinde yapılan değişiklik «askıda bırakmalk» tâbiri yerine «durdurmak» tâ/biırd'ruiin 'konul
ması metindeki «süresiz» kelimesinin çıkıarrlmaısı ve ikinci fıkradaki «kamu 'hizmetleriniin ve eko
nomik faaliyetlerim işleyiş ve düzenime enıgel olacağı uım<ulan hallerde» ibaresinin çıtoarıJİmaısHidan,
(g) (bendinde yapılan değişiklik; (bendin sonuna «yeni dernek kuruluşlarını izine (bağlamak»
ibaresinin 'eklenmesinden,
ıSon fıikrada yapılan değişiklik; fıkramın sıonıuna «yasama dokumıuJİMaJzllğıına ilişkin Anıayasaa
hükümleri salklıdi'r» ibaresinin ilâvesinden;
ibarettir.
(Bunun dıişında «j» bendindeki «aılmıa» (kelime sd «'almak» şeklinde düzeltilmiştir.
Dördüncü ımadde; tasarıdaki şeıkliyle laynen (k albul 'edilmiştir.
Beşinci madde; tasarıdaki şekilliyle 'aynen kabul edilmiştir.
Altıncı madde; değiştirilerek toalbuıl ©diimiştlir.
Yapılan değişiklik son cümleyi daha açık bir hâle getirme düşüncesinden doğmuştur.
Yedinci maddede; «ahvalde» kelimesi «hallerde» olarak değiştirilmiştir.
Sekizinci madde, tasarının tümünde terim birliğini sağlamak düşüncesiyle «gayelerine» keli
mesi «amaçlarına» olarak «hazırlanan» kelimesi «hazırlanır» olarak değiştirilmek suretiyle kabul
edilmiştir.
Dokuzuncu ve onuncu maddeler; tasarıdaki şekliyle aynen kabul edilmiştir.
Onbirinci maddenin «ancak» la başlıyan üçüncü fıkrasına «olarak» kelimesi ilâve edilmek sure
tiyle kabul edilmiştir.
Onikinci madde; tasarıdaki şekliyle aynen kabul edilmiştir.
Onüçüncü maddede; Sıkıyönetim mahkemesinde görülmesi öngörülen dâvalarda Sıkıyönetim
Komutanlığına 15 nci 'maddede kabul edilmiş yetkiye paralel bir yetki ve takdir hakkı tanınması
uygun görüldüğünden tasarıdaki metin değiştirilmek suretiyle yeni bir metin kabul edilmiştir.
öndördüncü madde; maddeye açıklık vermek ve uygulamada doğacak tereddütleri ortadan
kaldırmak için birinci fıkra değiştirilerek, diğer fıkralar tasarıdaki şekliyle aynen kabul edilmiş
tir. Yapılan değişikliğe göre Sıkıyönetim emrine giren personeli hizmet ve görevleriyle ilgili ol
mıyan suçlarından dolayı, bu suçlar, ancak, Sıkıyönetim hizmet ve görevlerinin yapılması sıra
sında işlenmiş ise Sıkıyönetim mahkemelerince görülebilecektir.
Onbeşinci maddenin a, b, c, d, e, g, h, i, k, bendleri aynen f, j , bendleriyle 2, 3 ve 4 ncü fıkralar
değiştirilerek kabul edilmiş ve ayrıca maddeye (1) bendi ilâve edilmiştir.
Maddenin birinci fıkrasındaki «eylemleri» kelimesi «suçları» olarak, f bendindeki «kanuna kar
şı koyma suçları» ibaresi «Kanunda yazılı suçlar» olarak, j bendi «takibi şikâyete bağlı olmıyan
veya şahsi dâva yoluyla takibi gerekli bulunmıyan...» olarak, ikinci fıkrası, «yukarda yazılı suç
lara el koyan yetkili merciler...» ve «suç evrakı» tâbiri «evrakı» olarak, üçüncü fıkrası, bu fıkra
daki bir aylık süre 15 güne indirilmek, dördüncü fıkradaki, «uluslararası» deyimi «milletlerarası»
şeklinde değiştirilerek kabul edilmiştir. Bundan başka maddeye (1) bendi ilâve edilerek, siyasi
partiler dışındaki dernek, sendika ve meslekî kuruluşların kapatılması ile ilgili dâvaların Sıkıyö
netim Askerî mahkemelerinde görülmesi kabul edilmiştir.
16 nci maddenin birinci fıkrasındaki «... Bir aydan az olmamak üzere hapis cezası ile cezalan
dırılır.» ibaresi «... Bir aydan altı aya kadar hapis cezası ile cezalandırılır.» şeklimde değiştiril
miş ikinci fıkrası; hükme açıklık getirmek ve uygulamadaki tereddütleri önlemek anıaciyle ye
niden tanzim edilmiş ve bu fiillerin basın organlarınca işlenmesi halinde cezanın artırılmasını ön
gören bir fıkra ilâve edilmiştir.
Miület MeclliM
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17 nci madde; değiştirilerek kabul edilmiş tid*. Yapılan değişiklik maddenin matlabınm «para
cezasına çevirme» olarak değiştirilmesinden ve maddenin ifadesine açıklık vermekten ibarettiir.
18 nci madde; «... Başvurmaya ve yerine getirmeye» şeklinde maddeye açıklık verici bir tarz
da değiştirilerek kabul edilmiştir.
19 ncu madde; tasarıya «nun» ibaresi eklenmek suretiyle tadiien kabul edilmiştir.
20 nci maddenin matlabı «Askerî Yargıtayca incelemede öncelik» olarak değiştirilmiş madde
metni tasarıdaki şekliyle aynen kabul edilmiştir.
21 nci maddenin (d) bendine, C. Savcıları ve yardımcıları ilbaresinli takiben «ve bu sınıftan
sayılanlar» ilâve edilmek suretiyle tasarı metni bu değişiklikle kabul edilmiştir.
22 nci ve 23 ncü maddeler tasarıdaki şekliyle aynen, kabul edilmiştir. Şu kadar ki, 23 ncü
maddedeki «devresindeki» ibaresi «'bölgesindeki!» şeklinde değiştirilmiştir.
24 ncü maddede «dördüncü bölüm» başlığı «Genel olarak savaş hali» ve maddenin matlabı «Sa
vaş halinde bâzı bölgelerde alınacak tedbirler» olarak deriştirilmiş ve madde metni' ta-sarıdakıi şek
liyle aynen kabul edilmiştir.
25 nci maddedeki «eylemler» tâbiri «suçlar» olarak değiştirilmek suretiyle tasarı metni aynen
kabul edilmiştir.
26 nci maddede «4796» rakamı «4786» olarak değiştirilmek suretiyle tasarı metımi! aynen kabul
edilmiştir.
27 nci madde, tasarıdan çıkarılmıştır.
Geçici madde, aynen kabul edilmiştir.
28 nci madde, 27 nci madde olarak,
29 ncu madde, 28 noi madde olarak,
30 ncu madde, 29 ncu madde olarak aynen kabul edilmiştir.
Genel Kurulun tasvibine öncelik ve ivedililde arz edilmek üzere iş'bu rapor Yüksek Başkanlığa
saygı ile sunulur.
Başkan
Zonguldak
Kevni Nedimoğlu
Kars
/. Hakkı Alaca
Ankara
Turgut Toker

Giresun
Hidayet İpek

Kâtip
Ankara
Söz hakkım mahfuzdur.
Cengizhan Yorulmaz
Manas
Zekeriya Kür şad

Kırkliareli
Söz hakkım mahfuz
Mehmet Atagün

Iç'el
Söz hakkım, saklıdır
Turhan Özgüner

Kütahya
Fuat Aztmioğlu
İmzada bulunamadı
Adana
Elmiır H Postacı
İmzada bulunamadı
Konyia
Söz hakkımı mahfuzdur
M. Kubilay İmer

Denizli
Fuat Avcı

Konya
İrfan Baran

Ankara
Emin Paksüt

Sözcü
Eskişehir
Şevket Asbuzoğlu
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ

MİLLET AlECLtSİ GEÇİCİ KOMİSYONU
LDEĞ1ŞTİE4Şİ

Sıkıyönetim kanun tasarısı

Sıkıyönetim kanun tasarısı

BİRİNCİ BÖLÜM

BİRİNCİ BÖLÜM

GENEL ESASLAR

GENEL ESASLAR
Sıkıyönetim ilânı:

Sıkıyönetim ilânı :
MADDE 1. — Türkiye Cumhuriyeti Anaya
sasının 124 ncü maddesi gereğince verilmiş olan
Sıkıyönetim ilân karan ve Sıkıyönetimin böl
ge ve süresi üzerinde yapılacak değişiklikler,
İçişleri Bakanlığınca uygun görülecek araçlar
la ilân olunur.
Sıkıyönetimin yürütülmesi :
MADDE 2. — Sıkıyönetim altına alınan yer
lerde genel güvenlik ve kamu düzenine ilişkin
kolluk kuvvetlerine ait görev ve yetkiler Sıkı
yönetim Komutanlığına geçer. Kolluk kuvvetle
ri bütün teşkilâtı ile Sıkıyönetim Komutanının
emrine girer.
Sıkıyönetim bölgesindeki kolluk kuvvetleri;
Sıkıyönetim hizmetlerinin yapılmasından dola
yı Sıkıyönetim Komutanlığına, bu hizmetler dı
şında kalan hizmetlerin yürütülmesinden dola
yı da adli ve idari makamlara karşı sorumlu
dur.
•Millî istihbarat Teşkilâtı Sıkıyönetim Ko
mutanlığı ile işbirliği yapar.
Sıkıyönetim Komutanlığı, bu kanunla ken
disine verilen görev ve yetkileri, o yerin kolluk
kuvvetleri ve tefrik edilecek askerî birlikler ile
yürütür. Barışta ve zorunlu hallerde Sıkıyöne
tim Komutanı o yer veya o yere en yakın gar
nizon komutanlarından yeteri kadar birliğin
emrine verilmesini istiyebilir. Bu istek derhal
yerine getirilir.
Sıkıyönetim Komutanı, bölgesi içinde gerek
kolluk kuvvetlerinin ve gerekse askerî perso
nelin görev yerlerini değiştirebilir. Hizmet ge
reklerini dikkate alarak kolluk kuvvetlerinde
askerî personel kullanılabilir. Bu takdirde mü
dür seviyesindeki personel müşavir olarak gö
revlerine devam ederler.
Hizmetlerin yürütülmesiyle ilgili istemler, o
bölgedeki Devlet kurum ve organlarınca yerine
getirilir.
•MüEert Mecûfflafi

MADDE 1. — Tasarının 1 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir.

Sıkıyönetimin yürütülmesi :
MADDE 2. — Sıkıyönetim altına alınan yer
lerde genel güvenlik ve asayişe ilişkin zabıta
kuvvetlerine ait görev ve yetkiler Sıkıyönetim
Komutanlığına geçer. Zabıta kuvvetleri bütün
teşkilâtı ile Sıkıyönetim Komutanının emrine
girer.
Sıkıyönetim bölgesindeki zabıta kuvvetleri;
Sıkıyönetim hizmetlerinin yapılmasından dolayı
Sıkıyönetim Komutanlığına, bu hizmetler dı
şında kalan hizmetlerin yürütülmesinden dolayı
da adlî ve idari makamlara karşı sorumludur.
Millî istihbarat Teşkilâtı Sıkıyönetim Komu
tanlığı ile işbirliği yapar.
Sıkıyönetim Komutanlığı, bu kanunla kendi
sine verilen görev ve yetkileri o yerin zabıta
kuvvetleri ve tefrik edilecek askerî birlikler ile
yürütür. Barışta ve zorunlu hallerde Sıkıyöne
tim Komutanı o yer veya o yere en yakın Gar
nizon Komutanlarından yeteri kadar birliğin
emrine verilmesini istiyebilir. Bu istek derhal
yerine getirilir.
Sıkıyönetim Komutanı, bölgesi içinde gerek
zabıta kuvvetlerimin ve gerekse askerî persone
lin görev yerlerini değiştinebilir. Hizmet gerek
lerini dikkate alarak zabıta kuvvetlerinde as
kerî personel kullanılabilir. Bu takdirde müdür
seviyesindeki personel Sıkıyönetim Komutanı
emrinde müşavir olarak görevlerine devam
ederler.
Hizmetlerin yürütülmesi ile ilgili totemler,
o bölgedeki Devlet kurum ve organlarınca ye
rine getirilir.
(S. Sayısı : 313)
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Sıkıyönetim Komutanlığı emrine atanan
veya görev alan bilcümle personelin, Sıkıyö
netim süresince Sıkıyönetim Komutanının izni
olmadıkça, istifa veya emeklilik işlemleri yü
rütülmez veya başka bir göreve atanması ya
pılamaz.

Sıkıyönetim Komutanlığı emrine atanan
veya görev alan bilcümle personellin, Sıkıyöne
tim süresince Sıkıyönetim Komutanının, izni ol
madıkça, istifa veya emeklilik işlemleri yürü
tülemez, veya başka bir göreve atanması ya
pılamaz.
Görev ve yetki :

Görev ve yetki :
MADDE 3. — Sıkıyönetim Komutanı, Sı
kıyönetim bölgesinde genel güvenlik ve kamu
düzeninin gerektirdiği hallerde aşağıda yazılı
olağanüstü tedbirleri almaya yetkilidir.
a) Konutları ve her türlü dernek, siyasi
parti, sendika, kulüp gibi teşekküllere ait bi
naları, işyerleriyle özel ve tüzel kişilikleri haiz
'(özerk müesseseler dâhil) müesseseler ve bun
lara ait müştemilât ve her türlü kapalı ve açık
yerleri, mektup, telgraf ve sair mersuleleri ve
kişilerin üzerlerini her hangi bir müracaat ta
lep ve karara lüzum olmaksızın aramak ve bun
lardan sübut vasıtaları olan yahut zor alıma
tabi bulunan eşyayı zaptetmek,

MADDE 3. — Sıkıyönetim Komutanı, Sı
kıyönetim bölgesinde genel güvenlik ve kamu
düzecinin gerektirdiği hallerde aşağıda yazılı
olağanüstü tecKbirleri almaya yetkilidir.
a) Konutları ve her türlü dernek, siyasi
parti, sendika, kulüp gibi teşekküllere ait bina
ları, işyerleri ile özel ve tüzel kişilikleri haiz
(özerk müesseseler dâhil) müesseseler ve bun
lara ait müştemilât ve her türlü kapalı ve açık
yerleri, mektup, telgraf vesair mersuleleri ve
kişilerin üzerlerini her hangi bir müracaat ta
lep ve karar lüzum olmaksızın aramak ve bun
lardan sübût vasıtaları olan yahut zor alıma
taibi bulunan eşyayı zaptetmek,

b) Türkiye Radyo - Televizyon Kurumu
nun yayınları dâhil olmak üzere telefon, telsiz,
radyo, televizyon gibi her çeşit araçlarla yapı
lan yaym ve haberleşmeyi sansür altına almak,
kayıtlamak veya durdurmak ve hizmetin gerek
tirdiği ahvalde bunlardan öncelikle faydalan
mak;
c) Söz, yazı, resim, filim ve sesle yapılan
her türlü yayım, haberleşme, mektup, telgraf
ve sair mersuleleri kontrol etmek; gazete, der
gi, kitap ve diğer yayınların basım ve yayımı
nı kayıtlamak ve bunlar üzerine sansür koydur
mak veya Sıkıyönetim bölgesine sokulmasını
yasaklamak;
d) Sıkıyönetim bölgesi içinde bulunmaları
sakıncalı görülen kamu düzeni, Devlet kuvvet
leri, Mşi hürriyeti, kamu selâmeti aleyhine iş
lenen cürümlerle, adam öldürmek veya kişilere
karşı müessir fiilde bulunmak suçlarından hü
kümlülüğü bulunanları, genel emniyet gözeti
mi altında tutulanları, bu bölgede belirli bir
ikametgâhı olmıyanlan ve diğer şüpheli görü
len kişileri Sıkıyönetim bölgesi dışına çıkarmak
veya bu bölge içinde belirli yerlere girmesini
veya yerleşmesini yasaklamak;

b) Türkiye Radyo - Televizyon Kurumunun
yayımlan ıdâhil olmak üzere telefon, telsiz, rad
yo, televizyon gibi her çeşit araçlarla yapılan
yayım ve haberleşmeye sanlsür koymak, kayıt
lamak veya durdurmak ve hizmetin gerektirdiği
ahvalde bunlardan öncelikle faydalanmak,
c) Söz, 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
kayıtlamak ve bunlar üzerine sansür koymak
veya Sıkıyönetim bölgesine sokulmasını yasak
lamak; Sıkı Yönetim Komutanlığınca basılma
sı veya neşri yasaklanan kitap, dergi, gazete,
broşür, afiş gibi bilcümle maltbu evrakı basan
matbaaları kapatmak.
d) Kamu düzeni, Devlet kuvvetleri kişi
hürriyeti, kamu selâmeti aleyhine işlenen cü
rümlerle adam öMürimek veya kişilere karşı
müessir fiilde bulunmak suçlarından hükümlü
lüğü bulunanlardan veya genel emniyet göze
timi altında olanlardan yahut Sıkı Yönetim
Bölgesinde belirli bir ikametgâhı olmıyanlardan veya diğer şüpheli olan kişilerden Sıkı Yö
netim Bölgesi içinde bulunmaları sakıncalı gö-

MIEat MedliM!
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e) Her türlü silâhlar, cephaneler, bomba
lan, tahrip maddeleri, patlayıcı maddeler, rad
yoaktif maddeler ve gazların ve benzeri madde
lerin bulundurulmasını, hazırlanmasını, yapıl
masını veya naklini yasaklamak ve bunlar ile
bunların hazırlanma ve yapılmasına yarıyan
eşya, alet ve araçların teslimi için emirler ver
mek, arayıp toplamak;
f) Grev, lokavt yetkilerinin kullanılmasını
süreli veya süresiz olarak askıda bırakmak veya
izne bağlamak;
Kamu hizmetlerinin veya ekonomik faaliyet
lerin işleyiş ve düzenine engel olacağı umulan
hallerde, işgal, fiilî durum ve boykot gibi ha
reketleri yasaklamak, önlemek veya önleyici
tedbirleri almak;
g) Kapalı veya açık yerlerde her türlü top
lantıları veya gösteri yürüyüşlerini yasakla
mak, her türlü dernek ve teşekküllerin çalışma
larını durdurmak veya bunları izne bağlamak;

rülenleri Sıkı Yönetim Bölgesi dışına çıkarmak
veya bu bölge içinde belirli yerlere girmesini
veya yerleşmesini yasaklamak;
e) Her türlü silâhlar, cephaneler, bomba
lar, tahrip maddeleri, patlayıcı maddeler, rad
yo aktif maddeler veya gazların yahut benzeri
maddelerim bulundurulmasını hazırlanmasını
yapılmasını veya naklini yasaklamak ve bun
lar ile bunların hazırlanmasına veya yapılması
na yarayan eşya, alet veya araçların teslimi için
emirler vermek, arayıp toplamak;
f) Grev, Lokavt yetkilerinin kullanılma
sını süreli olarak durdurmak veya izne bağla
mak;
İşgal, fiilî durum, boykot ve iş yavaşlatıl
ması gibi hareketleri yasaklamak, önlemek ve
ya önleyici tedbirleri almak;
g) Kapalı veya açık yerlerde her türlü top
lantıları veya gösteri yürüyüşlerini yasakla
mak, her türlü dernek ve teşekküllerin çalış
malarını durdurmak veya bunları izne bağla
mak, yeni dernek kuruluşlarını izne bağlamak;
h) Zaruri ihtiyaç maddelerini yapın, üre
ten, depolıyan, nakleden ve satan ticari ve sı
nai müesseseleri lüzumu halinde kontrol et
mek ve ihtiyaçların gerektirdiği tedbirleri al
mak;
i) Gazino, kahvehane, birahane, meyhane,
tiyatro, sinema, bar, diskotek, taverna, dansink
ve emsali gibi eğlence yerleri ile kulüp ve sair
oyun salonlarını kontrol etmek, kapatmak veya
bunların açılma ve kapanma zamanlarını tâyin
etmek ve sınırlamak;
j) Kara, demiz ve hava trafik düzenine iliş
kin tedbirleri almak, güvenlik amaciyle ulaş
tırma aracılarının Ibölgeye giriş ve çıkışlarını
kayıtlamak veya yasaklamak;
k) ıSıkıyötnıdtim bölgesine girmek ve bu böl
geden çıkmak istiyenler hakkında kayştlar koy
mak;
1) iSokağa çıkmayı kayıtlamak ve yasakla
mak ve gerektiğinde sivM savunma tedbirleri
nin tümünü veya bir kısmını aldırmak;
m) Lüzumu halinde Sıkıyönetimi bölgesin
deki Hazine, özel idare ve belediyelere adlt bi
na, araç ve personelden yararlanmak;
n) Bakanlar Kurulunun Sıkıyönetimle il
gili kararlarını yürütmek.

h) Zaruri ihtiyaç maddelerini yapan, üre
ten, depohyan, nakleden ve satan ticari ve sınai
müesseseleri lüzumu halinde kontrol etmek ve
ihtiyaçların gerektirdiği tedbirleri almak;
i) Gazino, kahvehane, birahane, meyhane,
tiyatro, sinema, bar, diskotek, taverna, dansing
ve emsali gibi eğlence yerleri ile kulüp ve sair
oyun salonlarını kontrol etmek, kapatmak veya
bunların açılma ve kapanma zamanlarını tâyin
etmek ve sınırlamak;
j) Kara, Deniz ve Hava trafik düzenine
ilişkin tedbirleri alma güvenlik amaciyle ulaş
tırma araçlarının bölgeye giriş ve çıkışlarını
kayıtlamak veya yasaklamak;
k) Sıkıyönetim bölgesine girmek ve bu böl
geden çıkmak istdyenler hakkında kayıitlar koy
mak;
1) Sokağa çıkmayı kayıtlamak ve yasakla
mak ve gerektiğinde sivil savunma tedbirlerinin
tümünü veya bir kısanını aldırmak;
m) Lüzum halinde Sıkıyönetim bölgesin
deki hazine, özel idare ve belediyelere ait bina,
araç ve personelden yararlanmak;
n)
Bakanlar Kurulunun Sıkıyönetimle il
gili kararlarını yürütmek;
Bu madde de sayılan görev ve yetkilerin
kullanılması sırasında Milletlerarası hukukun
Milet Mrfsii
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diplomatik temsilcilikler ve mensuplarına ta
nıdığı ayrıcalık ve dokunulmazlıklar saklıdır.

Bu maddede sayılan görev ve yetkilerin
kullanılması sırasında mdlkMerarası hukukun
diplomatik temsilcilikleri ve mensuplarına ta
nıdığı ayrıcalık ve dofaınııİTrıazlıklar ile yasa
ma dokunulmazlığına ilişkin Anayasa hüküm
leri saklıdır.

Silah kullanma yetkisi :

Silâh kullanma yetkisi :

(MADDE 4. — Sıkıyönetim Komutanlığı
temrinde görevli asker ile polis ve jandarma,
kendilerine verilen görevlerin yerine getirilınıesi sırasında, Türk Silâhlı Kuvvetleri iç Hiz
met Kanun ve yönetmeliği, Polis Vazife ve Sa
lâhiyet Kanunu, Jandarma teşkilat ve vazife
nizamnamesinde silâh (kullanmayı icaJbettiren
hal ve şartlardan her hangi ibirinin tahakkuku
halinde silâh kullanma yetkisine haizdirler.
Silâh kullanmayı gerektiren hallerde mün
ferit hizmet görenler kendi haslarına, topluca
hizmet görenler olay yerinde ^başlarında buluııan âmirin emriyle silâhlarını kullanırlar.

MADDE 4. — Tasarının 4 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir.

İKİNCİ BÖLÜM

«KİNCİ BÖLÜM

ORGANLAR

ORGANLAR

Komutan ve yardımcıları :

Komutan ve yardımcıları :

MADDE 5. — Sıkıyönetimin ilân edildiği
bölgede, bu kanun hükümlerini uygulamak üze
re en az Kolordu veya eşidi kıta komutanlığı
görevini yapamış veya yapmakta olan bir ko
mutan, Genelkurmay Başkanının teklifi üzerine
Millî Savunma Bakanının inhası, Başjbakan'm
imzalıyacağı ve Cumhurbaşkanının onaylıyacağı bir kararname ile Sıkıyönetim Komutanı
olarak atanır,
Sıkıyönetimi Komutanına,
(sıkıyönetimin
ilân edildiği bölge ve ilânı gerektiren olayın
genişliği dikkate alınarak yeteri kadar komu
tan yardımcısı, yukardaki fıkrada (belirtilen
usule göre atanır atanma kararında Sıkıyönetim
Komutanının ve komutan yardımcılarının eski
görevleriyle ilişlkilerinin kesilip kesilımiyeceği
ıh evirtilir.
Sıkıyönetim Komutanı, hizmet gereklerini
dikkate alarak, kendine ait yetkilerin tama
mını veya bir kısmını yardımcılarına devrede
bilir.
M İ M Meclisti

MADDE 5. — Tasarının 5 ncd maddesi ay
nen kabul edilnıiştir.
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Çeşitli bölgelerde veya bütün yurtta Sıkı
yönetim ilân edilmesi halinde, Sıkıyönetim Ko
mutanlıkları arasındaki işbirliği ve koordinas
yon Başbakanlıkça ©ağlanır.
Sıkıyönetim Komutanının sorumluluğu :

Sıkıyönetim Komutanının sorumluluğu :

MADDE 6. — Sıkıyönetim Komutanı bu
kanunla kendisine verilen görev ve yetkiler
den dolayı Başbakana karşı sorumludur. As
kerî hizmetlerin yürütülmesinden dolayı bağlı
lığında genel hükümler uygulanır.

MADDE 6. — iSıkıyöiuetim Komutanı bu ka
nunla kendisine verilen görev ve yeltMlerden
(dolayı Başfbakana karşı sorumludur; askerî
hizmiettoin yürütülmesinden dofeyı bağlı bu
lunduğu genel hükümler uygulanır.

Sıkıyönetim Komutanına vekâlet :

I

MADDE 7. — "Sıkıyönetim Komutanının,
sıkıyönetim bölgesinden
uzaklaşmaısı veya
hizmet edemiyecek derecede mazeretinin vukubalraıası halinde, kendisine kimin vekâlet ede
ceği Genelkurmay Başkanlığınca testoit olunur.
Ancak bu vekâletin 15 «günden fazla uzamasını
gerektiren ahvalde en kısa zamanda yeni bir
atama yapılır.

Sıkıyönetim Komutanına vekâlet :
MADDE 7. — Sıkıyönetim Komutanının,
Sıkıyönetim bölgesinden uzaklaşması veya hiz
met edemiyecek derecede mazeretinin vukubulması halinde, kendisine kimin vekâlet edeceği
Genelkurmay Başkanlığınca tesbit olunur. An
cak, bu vekâletin onbeş günden fazla uzamasını
gerektiren hallerde en kısa zamanda yeni bir
atama yapılır.

Karargâh :

Karargâh :

MADDE 8. — Sıkıyönetimin ilânı ile bera
ber, sıkıyönetimin maksat ve gayelerine uy
gun olarak, sıkıyönetim komutanlığı karargâhı
kurulur. Sıkıyönetim Komutanlığı kadroları,
Genelkurmay (Başkanlığınca önceden hazırla
nan. Bu kadrolara göre lüzumu kadar subay,
astsubay, sivil personel usulüne göre atanır.
Atanan personel, atanma emrinin kendileri
ne tebliğini takilbeden 24 saat içerisinde hare
ket ile yol süresi »onunda yeni görevlerine
katılma 'zorundadır.

MADDE 8. — Sıkıyönetim ilânı ile beraber,
Sıkıyönetim maksat ve amaçlarına uygun ola
rak, Sıkıyönetim Komutanlığı karargâhı kuru
lur. Sıkıyönetim Komutanlığı kadroları, Genel
kurmay Başkanlığınca önceden hazırlanır. Bu
kadrolara göre lüzumlu kadar subay, astsubay,
sivil personel usulüne göre atanır.
Atanan personel, atanma emrinin kendileri
ne tebliğini takibeden yirmidört saat içerisin
de hareket ile yol süresi sonunda yeni görev
lerine katılma zorundadır.

Birlikler :

Birlikler :

MADDE 9. — Sıkıyönetim hizmetlerinin
yürütülmesi amaciyle lüzumu kadar askeri
(birlik Genelkurmay Başkanlığınca Sıkıyönetim
Komutanı «mrine verilir.
Adlî müşavirlikler :

MADDE 9. — Tasarının 9 ncu maddesi ay
nen kabul edilmiştir.

I

Adli müşavirlikler :

MADDE 10 — Tasarının
MADDE 10. — Sıkıyönetim Komutanlığı
aynen kabul edilmiştir.
refakatindeki Adlî Müşavir ve yardımcıları,
özîel kanunlardaki görevlerinden ayrı olarak
Sıkıyönetim Komutanlığının hukuk müşavirli
ği görevlerini de ifa ederler.
|
M l â t Medl&i
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Askerî mahkemeler :

Askeri mahkemeler :
MADDE 11. — Sıkıyönetim bölgelerimde,
25 Ekim 1963 gün ve 353 sayılı Kanuna göre
Millî 'Savunma Bakanlığınca lüzum görülen
yerlerde yeteri kadar askeri mahkeme 'kurulur.
Bunlar 'bulundukları yerin 'Sıkıyönetim Askerî
Mahkemesi alarak adlandırılır ve birden fazla,
olması halinde numaralandırılırlar.
Bu mahkemelere, Genelkurmay Başkanlığı
Adlî Müşaviri, Millî Savunma Bakanlığı Askerî
Adalet Üsleri Başkanı ve Millî Savunma Ba
kanlığı Askeri Adalet Teftiş Kurulu Başkanın
dan müteşekkil kurulca seçilen yeteri kadar
Adlî Müşavir, askerî hâkim ve askerî savcı ile
bunların yardımcıları usulüne göre atanır.
Askerî hakim ve savcılar hakkında 26.10.1963
gün ve 357 sayılı Kanunun 16 ncı maddesi hük
mü saklıdır. Ancak aralıksız bdr aydan fazla
görevlerine engel olacak özürlerinin tahakkuku
halinde bu teminattan faydalanamazlar.
Sıkıyönetim askerî mahkemelerine yeteri ka
dar subay üye Genelkurmay Başkanının teklifi
üzerine askerî hâkim subayların tâyini usulüne
göre atanır.
Savaş halinde, Genelkurmay Başkanlığının
lüzum göstermesi üzerine Sıkıyönetim veya ha
rekât bölgeleri içindeki askerî mahkemeler Sı
kıyönetim askerî mahkemesi görevini de yapar
lar. Bu takdirde askerî mahkemelerin yetki sa
haları ile birden ziyade askerî mahkeme bulu
nan yerlerde bunlardan hangilerinin Sıkıyöne
tim Komutanlığı askerî mahkemesi görevini ya
pacağı hususu Millî Savunma Bakanlığınca tâ
yin ve tesbit edilir.

MADDE 11. — Sıkıyönetim
bölgelerinde,
25 Ekim 1963 gün ve 353 sayılı Kanuna göre
Millî Savunma Bakanlığınca lüzum görülen yer
lerde yeteri kadar askerî mahkeme kurulur.
Bunlar bulundukları yerin Sıkıyönetim askerî
mahkemesi olarak adlandırılır ve birden fazla
olması halinde numaralandırılırlar.
Bu mahkemelerde, Genelkurmay Başkanlığı
Adli Müşaviri, Millî Savunma Bakanlığı Askerî
Adalet İşleri Başkanı ve Millî Savunma Bakan
lığı Askerî Adalet Teftiş Kurulu Başkanın
dan müteşekkil Kurulca seçilen yeteri kadar
adlî müşavir, askerî hâkim ve askerî savcı ile
bunların yardımcıları usulüne göre atanır.
Askerî Hâkim ve Savcılar
hakkında
26.10.1963 güu ve 357 sayılı Kanunun 16 ncı
maddesi hükmü saklıdır. Ancak aralıksız olarak
bir aydan fazla görevlerine engel olacak özür
lerinin tahakkuku halinde bu teminattan fayda
lanamazlar.
Sıkıyönetim Askerî Mahkemelerine yeteri
kadar subay, subay üye Genelkurmay Başkanı
nın teklifi iLserine a:'cerî hâkim subayların tâ
yini usulüne göre atam:?.
Savaş halinde Genelkurmay Başkanlığının
lüzum göstermesi üzerine Sıkıyönetim veya ha
rekât bölgeleri içindeki askerî mahkemeler Sı
kıyönetim Askerî Mahkemesi görevini de yapar
lar. Bu takdirde askerî mahkemelerin yetki
sahaları ile birden ziyade askerî mahkeme bu
lunan yerlerde bunlardan hangilerinin Sıkıyö
netim Komutanlığı Askerî Mahkemesi görevini
yapacağı hususu Millî Savunma Bakanlığınca
tâyin ve tesbit edilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

SIKIYÖNETİM MAHKEMESİ

SIKIYÖNETİM MAHKEMESİ

Sıkıyönetim mahkemeleri kuruluncaya kadar
yapılacak işler :

Sıkıyönetim, Mahkemeleri kuruluncaya kadar
yapılacak işler :

MADDE 12. — Sıkıyönetim Komutanı nezdindeki askerî mahkemeler göreve başlayıncaya
kadar, suçun işlendiği yerlerde bulunan askerî
savcılar ve bunlar yoksa Cumhuriyet savcıları
Sıkıyönetim Askerî Mahkemesi savcılarının gö
revlerini yaparlar.

MADDE 12. — Tasarının 12 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir.

Millet MeölaJsii
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Sıkıyönetim ilânını gerektiren hallere bağlı
eylemler :

Sıkıyönetim ilânını gerektiren hallere bağlı
eylemler :

MADDE 13. — Sıkıyönetim ilânına sebebolan eylemleri veya Sıkıyönetim askerî mahke
melerinin bakmakta olduğu suçlara bağlı suçla
rı işliyenler, bu suçları Sıkıyönetim bölgesi dı
şında veya Sıkıyönetimin ilânından önce işle
miş olsalar dahi, Sıkıyönetim askerî mahkeme
lerinde yargılanırlar.

MADDE 13. — Sıkıyönetim ilânına sebebolan suçlan, Sıkıyönetim ilânından evvel işlemiş
olanlarla, Sıkıyönetim Askerî Mahkemelerinin
el koyduğu her hangi bir suçla irtibatı bulunan
suçlan işliyenterin dâvalanna, suç Sıkıyöne
tim Bölgesi dışında işlenmiş olsa dahi, Sıkıyö
netim Askerî Mahkemelerinde bakılır.
Ancak, Sık yönetim Komutanı bu suçlardan,
Sıkıyönetim Askerî Mahkemelerinde bakılma
sına lüzum görmediklerini ilgili adlî mercilere
vermeye yetkilidir.

Sıkıyönetim personelinin suçlarında görev :
MADDE 14. — Sıkıyönetim Komutanlığı em
rine giren personelin, Sıkıyönetim hizmet ve gö
revleriyle ilgili olarak veya hizmet sırasında iş
ledikleri suçlara ait dâvalara bakmak görevi, Sı
kıyönetim askerî mahkemelerine aittir.
Bu kişilerin Sıkıyönetim Mahkemesi görevi
ne giren suçlan hakkında re'sen kovuşturma
yapılır. Bunlar hakkında özel kanunlarında gös
terilen yargı usulü hükümleri uygulanmaz.
Sıkıyönetim emrindeki asker kişilerin aske
rî yargıya tabi suçlarına da Sıkıyönetim Aske
rî Mahkemesinde bakılır.
Sıkıyönetim mahkemelerinin görev ve yetki
leri :
MADDE 15. — Sıkıyönetim altına alman
yerlerde aşağıdaki eylemleri işliyenler ve bunlann suçlarına iştirak edenler Sıkıyönetim Ko
mutanı tarafından istenildiği takdirde, sıfat,
meslek ve memuriyetleri ne olursa olsun Sıkıyö
netim Komutanı nezdindeki askerî mahkemeler
de yargılanırlar :
a) Türk Ceza Kanununun 2 nci kitabının
1 nci babının 1 nci, 2 nci ve 4 ncü f asıllannda
yazılı Devletin kişiliğine karşı işlenen suçlar;
b) Türk Ceza Kanununun 2 nci kitabının
5 nci babının 1 nci ve 2 nci faslında yazılı suç
işlemeye tahrik eylemleri ve cürüm ikaı için
cemiyet kurmak suçları;
c) Türk Ceza Kanununun 2 nci kitabının
6 ncı babının 2 nci faslında yazılı Devlete ait
MiHM MecM

Sıkıyönetim personelinin suçlarında görev :
MADDE 14. — Sıkıyönetim Komutanlığı em
rine giren personelin, sıkıyönetim hizmet ve
görevlieri ile ilgili olarak veya sıkıyönetim hiz
met ve görevlerinin yapılması sırasında işledik
leri suçlara ait dâvalara bakmak görevi, sıkı
yönetim askerî mahkemelerine aittir.
Bu kişilerin sıkıyönetim mahkemesi görevi
ne giren suçlan hakkında re'sen kovuşturma
yapılır. Bunlar hakkında özel kanunlarında
gösterilen yargı usulü hükümleri uygulanmaz.
Sıkıyönetim emrindeki asker kişilerin As
kerî Yargıtaya tabi suçlanna da sıkıyönetim as
kerî mahkemesinde bakılır.
Sıkıyönetim mahkemelerinin görev ve yetkileri :
MADDE 15. — Sıkıyönetim altına alınan yer
lerde aşağıdaki suçlan işliyenler ve bunlann
suçlanna iştirak edenler sıkıyönetim komuta
nı tarafından istenildiği takdirde, sıfat, mes
lek ve memuriyetleri ne olursa olsun sıkıyöne
tim komutanı nezdindeki askerî mahkemeler
de yargılanırlar;
a) Türk Ceza Kanununun ikinci kitabının
birinci babının birinci, ikinci, ve dördüncü fasıllannda yazılı Devletin kişiliğine karşı işle
nen suçlar;
b) Türk Ceza Kanununun ikinci kitabının
beşinci babının birinci ve ikinci faslında yazılı
suç işliyen tahrik ve cürüm ikâı için cemiyet
kurmak suçlan;
c) Türk Ceza Kanununun ikinci kitabının
,(S. iS'ayuaı : 313)
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mühür, damga ve sair alâmetlerin taklidi hak
kındaki suçlar;
d) Türk Ceza Kanununun 2 nci kitabının
7 nci babında yazılı kamunun selâmeti aleyhine
işlenen suçlar;
e) Türk Ceza Kanununun 2 nci kitabının
10 ncu babının 2 nci faslında yazılı yağma, yel
kesme, adam kaldırma suçları;
f) Türk Ceza Kanununun 179, 180, 183,
201, 234, 235, 236, 241, 242, 248, 249, 254, 255,
256, 257, 258, 260, 264, 266, 268, 271, nci madde
lerinde yazılı suçlar ile 6136 sayılı Ateşli Silâh
lar ye Bıçaklar hakkındaki Kanuna karşı koy
ma suçları;
g) Türk Ceza Kanununun 390 ve 391 nci
maddelerinde yazılı suçlar ile haberleşmeyi sağlıyan posta, telgraf, telefon işletmesi Genel
Müdürlüğüne veya Türk Silâhlı Kuvvetlerine
ait her türlü araç, gereç, telsiz ve tellerine kar
şı işlenen hırsızlık suçları;
h) Askerî Ceza Kanununun 55, 56, 57, 58,
59 ncu maddelerinde yazılı suçlar;
i) Askerî Ceza Kanununun 75, 93, 94, 95
ve 96 nci maddeleriyle 148 nci maddesinin 2 nci
fıkrasında ve 160 nci maddesinde yazılı suçlar;
j) Takibi şikâyete bağlı veya şahsi dâva
yoliyle takibi gerekli olmıyan basın yoliyle iş
lenmiş suçlar;
k) Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Hürriye
ti hakkında Kanuna muhalefetten doğan suç
lar;
Yukarıda işlenen suçlara el koyan emniyet
makamları, adlî ve askerî merciler bu suçlara
ait hazırlık soruşturması evrakını vakit geçir
meden Sıkıyönetim Komutanına göndermekle
yükümlüdürler. Sıkıyönetim Komutanı kendisine
gönderilen suç evrakını ya Sıkıyönetim Komu
tanlığı nezdindeki Askerî Mahkemenin Askerî
Savcılığına verir veya genel hükümler gereğin
ce işlem yapılmak üzere yetkili mercie geri gön
derir.
Sıkıyönetim Komutanı bu suçlardan sanık
kişileri, Sıkıyönetim Komutanlığı nezdindeki
askerî mahkemeye sevk ve tutuklanmaları gere
kip gerekmediği hakkında bir karar alınıncaya
kadar gözetim altında tutabilir. Bu süre bir ay
dan fazla olamaz.
Yasama dokunulmazlığına ilişkin Anayasa

altıncı babının ikinci faslında yazılı Devlete
ait mühür,, damga ve sair alâmetlerin taklidi
hakkındaki 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 yazılı yağma,
yol kesme, adam kandırma suçları;
f) Türk Ceza Kanununun 179,180, 188, 201,
234, 235, 236, 241,, 242, 248; 249; 254; 255; 256;
257, 258, 260, 264, 266, 268, 271, nci maddelerin
de yazılı suçlar ile 6136 sayılı Ateşli Silâhlar ve
Bıçaklar hakkındaki Kanunda yazılı suçlar;
g) Türk Ceza Kanununun 390 ve 391 nci
maddelerinde yazılı suçlar ile haberleşmeyi
sağlıyan Posta, Tolgraf, Telefon İsletmesi Ge
nel Müdürlüğüne veya Türk Silâhlı Kuvvetle
rine ait her türlü araç, gereç,, tesis ve telleri
ne karşı işlenen hırsızlık suçları;
h) Askerî Ceza Kanununun 55, 56, 57, 58,
59 ncu maddelerinde yazılı suçlar;
i) Askerî Ceza Kanununun 75, 93, 94, 95
ve 96 nci maddeleri 148 nci maddesinin ikinci
fıkrasında ve 160 nci maddesinde yazılı suçlar;
j) Takibi şikâyete bağlı olmıyan şahsi dâ
va yoliyle takibi gerekli bulunmıyan basın yo
liyle işlenmiş suçlar;
k) Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Hürriyeti
hakkında Kanuna muhalefetten doğan suçlar;
1)* Derneklerin, sendikaların ve meslekî ku
ruluşların kanunlarda mevcut kapatılmalariyle
ilgili dâvalar;
(Anayasanın ve 648 sayılı Siyasi Partiler
Kanununun siyasi paritlerin kapatılmasiyle ilgi
li hükümleri saklıdır)
Yukarda yazılı suçlara el koyan yetkil
merciler bu suçlara ait hazırlık soruşturması
evrakım vakit geçirmeden sıkıyönetim komu
tanına göndermekle yükümlüdür. Sıkıyönetim
Komutanı kendisine gönderilen evrakı ya sı
kıyönetim komutanlığı nezdindeki askerî mah
kemenin askerî savcılığına verir veya genel
hükümler gereğince işlem yapılmak üzere yet
kili mercie geri gönderir.
Sıkıyönetim komutanı bu suçlardan sanık
kişileri,, sıkıyönetim komutanlığı nezdindeki
askerî mahkemeye sovk ve tutuklanmaları ge-
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hükümleriyle Anayasanın 90 ncı maddesi hük
mü ve diplomatik dokunulmazlıkla ilgili ulus
lararası hukuk kuralları saklıdır.

rekip gerekmediği hakkında bir karar alının
caya kadar gözetim altında tutabilir. Bu süre
15 günden fazla olamaz.
Yasama dokunulmazılğına ilişkin Anayasa
hükümleri ile Anayasanın 90 ncı maddesi hük
mü ve diplomatik dokunulmazlıkla ilgili Mil
letlerarası Hukuk kuralları saklıdır*
Suçlar ve cezalar :

AS'uçlar ve eczalar :

MADDE 16. — Sıkıyönetim altına alınan
yerlerde Sıkıyönetim Komutanlığı tarafından
alman tedbirlere aykırı hareket edenler veya
emirleri dinlemiyenler veya kimliklerine dair
kasten gerçeğe uymıyan bilgi verenler veya bil
gi vermekten çekinenler bir aydan az olmamak
üzere hapis cezası ile cezalandırılırlar.
Sıkıyönetim bölgesinde kamunun telâş ve
heyecanını doğuracak şekilde asılsız, mübalâ
ğalı veya kötü amaçlara dayanan havadis ve
haber yayan veya nakledenler 6 aydan 2 yıla ka
dar hapis ve 500 liradan 5 000 liraya kadar ağır
para cezasiyle cezalandırılırlar. Eğer eylem, suç
lu tarafından bir yabancı ile anlaşma sonucu iş
lenmiş ise hapis cezası 1 yıldan ve ağır para ce
zası da 1 000 liradan aşağı olamaz.
Sıkıyönetim bölgesinden çıkarılanlardan ve
ya bölge içinde belirli bir yerde yerleşmesi ya
saklananlardan sıkıyönetim bölgesine veya yer
leşmesi yasaklanan mahalle izinsiz girenler bir
aydan 3 aya kadar, tekerrüründe 2 aydan 6 aya
kadar hapis cezasiyle cezalandırılırlar.

Para cezasına çevirmeme :

Para cezasına çevirme :
MADDE 17. — Bu kanunda yazılı suçlardan
dolayı verilecek hürriyeti bağlayıcı cezalar pa
ra cezasına çevrilemez.
Uygulanacak

usul hükümleri

MADDE 16. — Sıkı yönetim altına alınan
yerlerde Sıkı Yönetim Komutanlığı tarafından1
alınan tedbirlere aykırı hareket edenler veya
emirleri dinlemiyenler veya kimliklerine dair'
kasden gerçeğe uymıyan bilgi verenler veya
bilgi vermekten çekinenler bir aydan altı aya
kadar hapis cezası ile cezalandırılırlar.
Sıkı Yönetim Bölgesinde maksadı mahsusa
müstenid kamunun telâş ve heyecanını doğura
cak şekilde asılsız, mübalâğalı havadis ve ha
ber yayan veya nakledenler altı aydan iki yıla
kadar hapis ve beşyüz liradan beş bin liraya
kadar ağır para cezası ile cezalandırılırlar.
Eğer fiil, fail tarafından bir yabancı ile anlaş
ma sonucu işlenmiş ise hapis cezası bir yıldan
ve ağır para cezası da bin liradan aşağı olamaz.
Bu suçlar basın ve yayın organları tarafından
işlenirse fail ve sorumlulara verilecek cezalar
iki misli artırılır.
Sıkı yönetim bölgesine çıkarılanlardan veya
bölge içinde belirli bir yerde yerleşmesi yasak
lananlardan Sıkı Yönetim bölgesine veya yer
leşmesi yasaklanan mahalle izinsiz girenler bir
aydan üç aya kadar, tekerrüründe İM aydan
altı aya kadar hapis cezası ile cezalandırılırlar.

:

MADDE 18. — Sıkıyönetim Komutanlığı
nezdinde kurulan askerî mahkemelerde, Askerî
Mahkemeler Kuruluşu ve Yarigıl&ma Usulü Ka
nununun savaş hali hükümleri uygulanır. Sıkı
yönetim, savaş hali sebebiyle ilân edilmemiş ise
M İ M ,Mecll!fei

MADDE 17. —• Sıkı Yönetim mahkemelerin
ce verilen hürriyeti bağlayıcı cezalar para ceza
sına çevrilemez.
Uygulanacak usul hükümleri :
MADDE 18, — Sıkı Yönetim Komutanlığı
nezdinde kurulan askerî mahkemelerde, Askerî
Mahkemeler Kuruluşu ve Yargılama Usulü Ka.
nununun savaş hali hükümleri uygulanır. Sıkı
Yönetim, savaş hali sebebiyle ilân edilmemiş
(S. Sayısı : 313)
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Askerî Mahkemeler Kuruluşu ve Yargılama Usu
lü Kanununun savaş halinde kanun yollarına
başvurma ile yerine getirmeye ilişkin hükümle
ri uygulanmaz.

ise Askerî Mahkemeler Kuruluşu ve Yargılama
Usuiü Kanununun savaş halinde kanun yolla
rına başvurmaya ve yerine getirmeye ilişkin
hükümleri uygulanmaz.

Kanun yollarına ha s vurma ve tetkik mercii :
MADDE 19. — Sıkıyönetim Komutanı, nezdinde askerî mahkeme kurulan kıt'a komutanı
veya askerî kurum âmirinin görev ve yetkileri
ni haizdir. Aynı bölge içinde birden fazla Sıkı
yönetim askerî mahkemesi bulunursa bu mah
kemelerden birinin verdiği ve itiraz olunabilir
kararlarının inceleme mercii, karan veren sıkı
yönetim askerî mahkemesine en yakın sıkıyöne
tim askerî mahkemesi; aynı bölge içinde birden
fazla sıkıyönetim askerî mahkemesi yoksa en
yakm askerî mahkemedir.

Askerî Yargıtaijca incelemede süre :
MADDE 20. — Sıkıyönetim Komutanlığı
nezdinde kurulan askerî mahkemelerce verilip
temyiz edilen hükümleri Askerî Yargıtay da ön
celikle bakılır.

Kanun yollarına başvurma ve tetkik mercii:
MADDE 19. — Sıkıyönetim Komutanı, nez
dinde Askerî Mahkeme kurulan kıt'a komu
tanının veya Askerî Kurum Âmirinin görev ve
yetkilerini haizdir. Aynı bölge içinde birden
fazla Sıkıyönetim Askerî Mahkemesi bulunursa
bu mahkemelerden birinin verdiği ve itiraz olu
nabilir kararlarının inceleme mercii, karan ve
ren Sıkıyönetim Askerî Mahkemesine en ya
kın Sıkı Yönetim Askerî Mahkemesi; aynı böl
ge içinde birden fazla Sıkıyönetim Askerî
Mahkemesi yoksa en yakın Askerî mahkeme
dir.
Askerî Yargıtayca incelemede öncelik :
MADDE 20. — Sıkıyönetim Komutanlığı
nezdinde kurulan Askerî Mahkemelerce veri
lip temyiz edilen hükümlere Askerî Yargıtayda öncelikle bakılır.
Kovuşturmada izin :

Kovuşturmada izin :
MADDE 21. — Bu kanunda belirtilen suçlar
dan dolayı aşağıda yazılı kişiler hakkında Sıkı
yönetim Komutanlığınca kovuşturma yapılabil
mesi :
a) General ve amiraller hakkımda Genel
kurmay Başkanının,
b) Müsteşarlar hakkında Başbakanın veya
ilgili bakanların,
c) Valiler ve kaymakamlar hakkında İçiş
leri Bakanının,
d) Anayasa Mahkemesi, Yargıtay Danıştay,
Askerî Yargıtay, Yüksek Hâkimler Kurulu, Sa
yıştay Başkan ve üyeleriyle Cumhuriyet Baş
savcısı, Başkanun sözcüsü, Askerî Yargıtay Baş
savcısı, Hâkimler ve yardımcılariyle Cumhuri
yet savcılan ve yardımcılan ve As. Hâkim su
baylar hakkında özel kanunlanna göre yetkili
kurul ve makamlann.
İznine bağlıdır.
Yukarda sayılan kişiler hakkında yetkili ku
rul ve makamlar tarafından, Sıkıyönetim KoMil'lot "Mcdıiisii

MADDE 21. — Bu kanunda belirtilen suç
lardan dolayı aşağıda yazılı kişiler hakkında
Sıkıyönetim Komutanlığınca kovuşturma ya
pılabilmesi :
a) General ve Amiraller hakkında Genel
kurmay Başkanının,
b) Müsteşarlar hakkında Başbakanın veya
ilgili bakanlann,
c) Valiler ve Kaymakamlar hakkında İçiş
leri Bakanının,
d) Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danış
tay, Askerî Yargıtay, Yüksek Hâkimler Kuru
lu, Sayıştay Başkan ve üyeleriyle Cumhuriyet
Başsavcısı, Başkanun sözcüsü, Askerî Yargıtay
Başsavcısı, Hâkimler ve yardımcılariyle Cum
huriyet Savcı ve Yardımcılan ve bu sınıftan
sayılanlar, Askerî Hâkim Subaylar hakkında
özel kanunlanna göre yetkili kurul ve makam
ların,
İznine bağlıdır.
Yukarda sayılan kişiler hakkında yetkili
(S. Sayısı : 313)
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mutanlığmca kovuşturma yapılmasına izin ve
rilmediği ahvalde özel kanunlarına gföre işlem
yapılır.

kurul ve makamlar tarafından, Sıkıyönetim
Komutanlığınca kovuşturma yapılmasına izin
verilmediği ahvalde özel kanunlarına göre iş
lem yapılır.
Takibi izne bağlı suçlar:

Takibi izine bağlı suçlar :
MADDE 22. — Bu kanunda yazılan ve taki
bi izine bağlı olan suçlarda izin şartı aranmaz.

MADDE 22. — Tasarının 22 nci
aynen kabul edilmiştir.

Sıkıyönetimin sona ermesi halinde sıkıyönetim
askerî mahkemelerinin yetkisi :

Sıkıyönetimin ısona ermesi halinde Sıkıyö
netim Askerî Mahkemelerinin yetUrisi :

MADDE 23. — Sıkıyönetimin sona ermesiy
le Sıkıyönetim Komutanlığı nezdinde kurulan
askerî mahkemelerin ve mahkemeler nezdindeki
askerî savcıların yetkileri sona ermez. Askerî
mahkemeler ve Askerî Savcılar sıkıyönetim dev
resindeki bir kıt'a komutanının veya askerî
kurum âmirinin nezdinde, eldeki işlere münha
sır olmak üzere faaliyetlerine devam ederler.
Bu hallerde, Sıkıyönetim Komutanlığı nezdin
de kurulan Sıkıyönetim Askerî Mahkemeleri
birden fazla ise bu mahkemeler ile mahkemeler
de görevli askerî hâkim ve savcıların sayılan
ihtiyaca göre azaltılabilir.

MADDE 23. — Sıkıyönetimin sona erme
siyle Sıkıyönetim Komutanlığı nezdinde kuru
lan askerî mahkemelerin ve mahkemeler nez
dindeki aıslkerd savcıların yetkileri sona ermez.
Askerî mahkemeler ve askerî savcılar Sıkıyö
netim bölgesindeki bir kıt'a komutanının veya
askerî kurum âmirinin nezdinde, eldeki işlere
münhasır olmak üzere faaliyetlerine devam
ederler. Bu hallerde, Sıkıyönetim Komutanlığı
nezdinde kurulan Sıkıyönetim Askerî mahke
meleri birden fazla ise bu mahkemeler il©
mahkemelerde görevli askerî hâkim ve savcı
ların sayılan ihtiyaca göre azaltılabilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
GENEL OLARAK SAVAŞ HALİ

Savaş ve olatğaaıüstiil hail o r

maddesi

Savaş halinde bâzı bölgelerde alınacak ted
birler :

Savaş ve olağanüstü haller :
MADDE 24. — Savaş halinde Sıkıyönetim
ilân edilmemiş olsa dalhi, Genelkurmay Başka
nının teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca tes
bit ve ilân edilecek bölgedeki komutanlardan,
Genelkurmay Başkanının görevlendirdiği bir
komutan bu kanunun 3 ncü maddesinde yazılı
tedbirleri almaya veya uygulamaya yetkilidir.
Yukardaki fıkraya göre bölge komutanlığın
ca verilen emir ve tedbirlere uymıyanlar veya
yerine getirmiyenler hakkında bu kanunun 16
ncı maddesi hükümleri uygulanır.

MADDE 24. — Savaş halinde Sıkıyönetim
ilân edilmemiş olsa dahi, Genelkurmay Bıaşkanınm teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca tes
bit ve ilân edilen bölgedeki komutanlardan, Ge
nelkurmay Başkanının görevlendirdiği bir ko
mutan bu kanunun üçüncü maddesinde yazılı
tedbirleri almaya ve uygulamaya yetkilidir.
Yukardaki fıkraya göre bölge komutanlı
ğınca verilen emir ve tedbirlere uymıyanlar
veya yerine getirmiyenler hakkında bu kanu
nun 16 ncı maddesi hükümleri uygulanır.

Savaş halinde askerî mahkemelerde yargıla
ma :

Savaş halinde askerî mahkemelerde yargı
lama :

MADDE 25. — Savaşta 24 ncü maddeye gö
re tesbit ve ilân edilen bölgeler içinde bu ka-

MADDE 25. — Savaşta 24 ncü maddeye gö
re tesbit ve ilân edilen bölgeler içinde bu ka-

Milll'öt Medllfei
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(HükütaeitHi teklifimi)
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(Geçici Koımjsyoırmıı değiş tipisi)

nunun 15 noi maddesinde yazılı eylemleri işliyenler veya bu eylemlere iştirak edenler, bölge
deki yetkili kılınan Komutan tarafından iste
nildiği takdirde askerî mahkemelerde yargıla
nırlar. Bu hallerde 21 nci madde hükmü sak
lıdır.

nunun 15 nci maddesinde yazılı suçları işliyenler veya bu suçlara iştirak edenler, bölgedeki
yetkili kılman komutan tarafından istenildiği
takdirde askerî mahkemelerde yargılanırlar.
Bu hallerde 21 nci madde hükmü saklıdır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

BEŞİNCİ BÖLÜM

Müteferrik ımjaıdid'eıler

MÜTEFERRİK MADDELER
Malî hükümler :

Malî hükümler :
MADDE 26. — Barışta :
a) 'Sıkıyönetim Komutanı hizmetin gerek
tirdiği hal ve zamanlara münhasır olmak üzere
emrine verilen subay, astsubay ve sivil perso
nelin 4796 sayılı Kanunu değiştiren 7043 sayılı
Kanun gereğince er tabelâsına dâhil edilmek
suretiyle kazandan iaşe edilmelerini emredebi
lir.
b) Sıkıyönetim Komutanlığı emrine atanan
veya Sıkıyönetim Komutanlığında görev alan
subay, askerî memur, astsubay ve sivil persone
lin eski görev yerleriyle ilişkileri kesilmez.
Bunlara 6245 sayılı Kanun esaslarına göre yol
luk ve yevmiyeleri verilir.

MADDE 26. — Ecir ısta :
a) Sıkıyönetim Komutanı hizmetin gerek
tirdiği hal ve zamanlara münhasır olmak üze
re emrine verilen subay astsubay ve sivil per
sonelin 4786 sayılı Kanunu değiştiren 7043 ®a- '
yılı Kanun gereğince er tabelâsına dâhil edil
mek suretiyle (kazandan iaşe edilmelerini em
redebilir.
b) Sıkıyönetim Komutanlığı emrine ata
nan veya Sıkıyönetim Komutanlığında görev
alan subay, askerî memur, astsubay ve sivü
personelin eski görev yerleri ile ilişkileri ke
silmez. Bunlara 6245 sayılı Kanun esaslarına
göre yolluk ve yevmiyeleri verilir.

Yönetmelik :
MADDE 27. — Bu kanunda belirtilen hiz
metlerin yürütülmesini ve uygulanmasını gös
termek üzere, kanunun yayımı tarihinden baş
lamak üzere 3 ay içinde Bakanlar Kurulunca
bir yönetmelik çıkarılır.
GEÇİCİ MADDE — 1632 sayılı Askerî Ceza
Kanununda gerekli değişiklik yapılıncaya kadar
bu kanunun 15 nci maddesinin (h) bendi hük
mü, sıkıyönetim «olağanüstü hal» kabul edil
mek suretiyle uygulanır.

GEÇİCİ MADDE — Tasarının geçici maddesi aynen kabul edilmiştir.

SON MADDELER

SON MADDELER

Yürürlükten kaldırılan kanunlar :
MADDE 28. — 3832 sayılı Örfi İdare Ka
nunu ile bu kanunu değiştiren 4106 ve 4129 sa
yılı kanunlar yürürlükten kaldırılmıştır.
Millet MeaM

Yürürlükten kaldırılan kanunlar :
MADDE 27. — Tasarının 28 nci maddesi
27 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. ,
(S. Sayısı : 313)
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(Hüküm eltin teklifi)
Kanunun yürürlüğe girmesi :
MADDE 29. — Bu kanun yayımı tarihinde
yÜTtürdüığ^e giırer.

(Geçici Komisy(Mitin değîştirişıi)
Kanunun yürürlüğe girmesi :
MADDE 28. — Tasarının 29 ncu maddesi
28 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir.
Yürütme :

Yürütme :
MADDE 30. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu
yürütür.
21 . 4 .1971

MADDE 29. — Tasarının 30 ncu maddesi
29 ncu madde olarak aynen kabul edilmiştir.

Devlet Bakanı
Başbakan Yardımcısı
Başbakan
8. Koçaş
N. Erim
Devlet Balkanı
Devlet Bakanı
Başbakan Yardımcısı
M. Özgüneş
A. Karaosmanoğlu
Adalet
Bakanı
Devlet Bakanı
1. Arar
D. Kitaplı
İçişleri Bakanı
Millî Savunma Balkanı
H. ömeroğlu
F. Melen
Maliye
Bakanı
Dışişleri Bakanı
8. N. Ergin
0. Olcay
Bayındırlık Bakanı
Millî Eğitim Bakanı
C. Karakaş
Ş. Orel
Sağ.
ve
Sos. Y. Baltanı
Dış Eko. İliş. Bakanı
T. Akyol
ö. Derbil
Tarım
Bakanı
Güm. ve Tekel Balkanı
0.
Dikmen
H. Özalp
Çalışma Bakanı
Ulaştırma Bakanı
A. Sav
H. Arık
Sanayi ve Ti. Bakanı En. ve Ta. Kay. Bakanı
t. Topaloğlu
A. Çilingiroğlu
İmar
ve İskân Bakanı
Turizm ve Ta. Bakanı
S. Babüroğlu
E. Y. Akçal
Orman Bakanı
Köy İşleri Bakanı
8. tnan
C. Ayhan
Gençlik ve Spor Bakanı
8. Ergun

Mi'let MeclM

(S. .Sayası : 313)

