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GENEL GEREKÇE
BÜlinıdiği g)M 12 Eyllüıl Harekâtı, ilkesi ve milletiyle Ibir bütün olan Devletlin varlığına yönelik anarşi ve
terörü önleyerek can ve miai güvenliğimi tesds etmıetk, Devletlin otoritesini hâkim kılmak, mili biriliği, koru
mak, sosyal barışı ve beraiberiliği sağlamak, sosyal adalete, Mışji hak ve hürriyeti ve insan halklarına dayalı,
laik, Cumhuriyet rejimini sapam temellere dayalı ve işlerü kılllmıak almacı lö gerçelklleşıtlirillmiştirv
İlik hedef olarak seçilen anarşi, terör ve bölücülükte mücadelede etlklii olalbileoek Güvenlik Kuvvetlerinin
tarafsızlığı, güvencesi ve yetkileri artırılmış, Sıkıyönetim Komutanlarına, etkin tedbirliler alma olanakları sağ
lanmış, askeri mahkemelerin hâkim ve savcı mevcuttan artırılarak yargının etkinliğini ve cezaların caydı
rıcılığım sağlayacak önlemlilerle öncelik verilmiştir. Olağanlüsltlü şartların gereği olanak ve bu aımaçila 19 Eylül
1980 gün ve 2301 sayılı Kamunla, 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanununda yapılan değişiklikle, Sıkıyönetim As
keri mahkemelerinin görevlerine g'iren suçlardan ötürü, Sıkıyönetim askeri mahkemelerinin veya Sıkıyönetim
Kromutanııaııın Adliye veya düğer askeri mahkemelere 'gönderilmesini llüzumlu gördüğü davalarda verilen üç
yıla kadar hürriyeti bağlayıcı ceza hüküimıterinlkı temyiz edilemeyeceği illkesli benimsenmiş, ıbuna göre de
2474 sayılı Kamınla para cezaları ve para cezası ile Ibirlilklte veya müstakil üç yıla kadar hürriyeti bağla
yıcı ceza hükümlerinim temiyiz olunamayacağı kalbul edilmlişitk.1
Aralıksız devam eden idari ve yasal düzenlemelerle huzur ve güvene yönellik hedeflere azimle ulaşılmış,
özelikle terör ve anarşi ile mücaidelede büyük başarılar sağlanmıştır. Bu arada bağımsız yargı organları iş
ler halle getMlrrJş, Devletin varlığına yönelik suçlara ilişkin örgültsel davalar hükülm ve temiyiz incelemesi
aşamalarına ulaşmaış, Askeri Yargııtayın kadrosu genişletilmiş, teltkik hâkimleri ve savcı yardımcıları ile destekllenttnıe'k suretiyle sağlıklı, dalha süraltli ve verimi çalışmıa koşulan gerçekleştirilmiştir.,
Sıkıyönetime ilişkin yargı kametlerinde ulaşılan ibu aşamada, fevkalade geçiş dönemlinin gereği olarak
kalbul edilmiş bulunan hürriyeti bağlayıcı cezalar yönünden üç yıllık temyiz süresinin, şartların*- elverdiği ölçüde daraltılarak isiflisnai olatn bu hükmün altı aya (alltı ay dahil) iiKİiritaesfi uygun görülmüştür^ Altı aylık
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süremin katmlü ile özellikle iSıkryöneltüm Komutanlıan tarafımdan ataan tedbirlerin yaptırım maddesi olan
16 noı mıadldeye aykırı fiililerde ceza etkinik ve caydırıcılığı korunimuış ve Türk Geza Hukukunum uzun ve
kısa süreli hürriyeti, bağlayıcı cezalar ayınmn ilkesine uygunluk sağlanmış olacaktır.

MADDE GEREKÇELERİ
Madde 1. — Bu mıaidde ile genel gerekçede belirtilen nedenlerle, SıkıyönetÜm Askeri Mahkemelerinin
görevine giren suculardan ötürü Sıkııyömetlim Askeri Mahkemelerince veya Sıkıyönetim Komutanının adiliye veya
diğer askeri mahkemelere gönıderlilmesinli llüzuımlu gördüğü davalarda verilen para cezaları, para cezası ile
birlikte veya mıustakilen verilen altı aya kadar (allftı ay ıdalhil) hürriyeti bağlayıcı ceza hükümleri ile bu ceza
ların neticesi olan veya bu cezaflıara bağlı veya müstakil veya fer^i mütemmim ceza hükü|mlerin!in dalhi temyiz
v
edilemeyeceği hükmü getMflrnisjtir.
Madde 2. — Usûl yasallarında, özellikle temyiz ve Ibemzeri usûl halklarınla uşkun hükümlerin, temyiz sü
releri henüz dolmamış hükümlere uygul'anmıası genel kailde olmakla beralber, ceza .hükümlerinde istülkraır ve
eiş'Mdğ'iın korunması ilkesi de aynı ölçüde gözönünde 'bulundurulması gereken husudardandiTi:
'Bülllinidiği gflbi temyizi mümkün ollmaıyan hükümlerin, Sıkıyönetim Komıutanınca veya Askeri Mahkemenin nezdlinıde kurulduğu fcomıuıtan veya kurum amiri veya Ül saıvcılllannca temiyiz edilmesi mümkün bulunmak
tadır. Hükümlerin aym tarihlerde verilmesine rağmiem, kararların yazılıp maddede sözü ©diten ilgililerce gö
mülmesi, temyiz sürelerinin farklı tarihlerde başlayıp, farklı tarilhllerde sona emmesi daima mülmkün bulünmalktadır. Uygulamada yazışma sürö farkından doğacak farklılığın, hakkın ötzüınıe etkili olmaması ve farklı
sıonıuıçlar doğurmaması bakımımdan, bu madde ile hükümlerin temiyiz edilip edilmeyeceğinin, hükmün veril
diği tarihte yürürlükte olan kanun hükmüne göre belirlenmesi ilkesi benimsenmiştir. Daha açık bir anlatımla
Ibu kanun hükümlerinin yürürlüğe girdiği tarihten önce veriHmiş mahkûmiyet hükmündeki hürriyeti bağlayıcı
ceza üç yıla kadar ise temyiz olunamayacaktır. Ancak üç yıldan fazla İse temyiz edilebilecektir. Para ceza
ları, hürriyeti bağlayıcı ceza ile birilikte verilen pana cezalan mötemmilm veya fert ceza hükümleri hak
kında temyiz edilımeZİlik ilkesi aynen benimsendiğimden ıbu konuda ayrı bir açıklamaya gerek görülmemekte
dir. '
Madde 3. — Yürürlük maddesidir.
Madde 4. — BafcanJlar Kurulunca yürütüleceğine lill^kîndka
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DANIŞMA MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
Milli Güvenlik Konseyi Üyesi Orgeneral Tahsin ŞAHlNKAYA'nın, 13 . 5 , 1971 gün ve 1402 sayılı
Sıkıyönetim Kanununun 18 nci maddesinin 8 . 6 . 1981 gün ve 2474 sayılı Kanunla Değişik (n) Bendinin
Değiştirilmesine İlişkin Kanun Teklifi ve gerekçesi ilgili Bakanlıklar ve Milli Güvenlik Konseyi Genel
Sekreterliği temsilcilerinin katılmasıyla Komisyonumuzca incelenip görüşüldü.
Teklifin tümü ve maddeleri ayrı ayrı tartışıldı, gerekçesi uygun görüldüğünden, ikinci maddenin ikinci
satırındaki (hüküm) kelimesi (hükmün) olarak değiştirilmek suretiyle teklif aynen kabul edildi.
Raporumuz Danışma Meclisi Genel Kuruluna sunulmak üzere saygıyla arz olunur.
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HAVA KUVVETLERİ KOMUTANI VE MİLLİ
GÜVENLİK KONSEYİ ÜYESİ ORGENERAL
TAHSİN ŞAHİNKAYA'NIN TEKLİFİ

ADALET

13.5.1971 Gün ve 1402 Sayılı Sıkıyönetim Kanununun
18 tnci Madde <m> Bendinin Değiştirilmesi Hakkında
Kanun Teklifi

13.5.1971 Gün ve 14012 Saydı Sıkıyönetim Kamununum
18 inci Madde (n) Bendinin Değiştirilmesi Hakkında
Kanun Teklifi

IMAÖDE 1. — 13.5.1971 gün vte 1402 sayılı SıJcuyönötüm Kanununum VS nci maddesinin 8.6.1981
güm ve 2474 sayılı Kamumla değipk (m) bendini» bi
rindi fılkrası aşağıldaM şekilde değiştirilmiştir.
«iPara ©ezaları, para cezası Mie birlikte vetya ımıüs'talklil 6 aya kadar (aılltı ay daihiil) hürriyeti bağlayıcı
ceza hükümleri ve bu cezalara bağla, veya müstakil
veya neticesi olan ferli ve mütetmımıim oeza hükümlıeri
temyiz olunamaz.;»

IMADDE 1. — Teklifin birimci maddesli Komis
yonumuzca aynen kalbull edilmiştir.

MADDE 2S- — Bu Kamunun yürürlüğe girdiği
tarihten evvel veriinfiş olan hüklütaler hakkında; hü
küm verilldîiği tarihlte1 yürürlükte bulunan 18 nci mad
denin (m) bendi hükümlerimin uygulanmasına devam
lOİUnUTy

MADDE 2. — Bu Kanunun yürürlüğe girdiği
tarihten evvel verilmiş olan hükümler hakkımda; hük
mün verilMiği tarihte yürüriülkte bulunan 18 nci mad
deni» (m) bendi hüMiımterinin uygulanmasına devam
olunur.:

MADDE 3. — Bu Kanun yayımı tarihinde yü
rüdüğe girer.j

IMADDE 3j — Tekİfin üçüinoü maddesi Komilsyonıuımuızca aynen kalbull ediümliışfc

ıMADDE 4. — Bu Kanun hükümlerimi Bakanlar
Kurulu yürütür.

MADDE 4. — Tekliflim dördüncü maddesi Ko
misyonumuzca aynen kalbul edilmiştir;
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