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DANIŞMA MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
Millî Savunma Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 16.8.1982 tarihinde
kararlaştırılan «1402 Sayılı Sıkıyönetim Kanununun Bazı Maddelerinin 'Değiştirilmesine İlişkin Kanun
Tasarısı» ile gerekçesi ekli olarak gönderilmiştir.
Gereğini arz ederim.
Bülend ULUSU
Barakan

GENEL GEREKÇE
Sıkıyönetim Komutanlığınca 1402 Sayılı Sıkıyönetim Kanununun 3/c Maddesi uyarınca yasaklanıp top
lanan bant, kitap, dergi, gazete gibi yayın ve haberleşme araçlarından-bir bölümü müsadere edilmediğin
den bunların sahiplerine iadesi Kamu düzeni açısından sakıncalı bulunmaktadır. Bu nedenle, bu tür yayın ve
haberleşme araçlarının imhasının temini için 1402 Sayılı Kanunun 3/c bendinin değiştirilmesi zarureti doğ
muştur.
Sıkıyönetim bölgesi dışına çıkarılan kişilerin, bölge dışına çıktıktan sonra nerede bulundukları ve faali
yetleri sıkıyönetim komutanlığınca bilinmemektedir. Bu nedenle, yapılan değişiklikle bu kişilere bölge dışına
çıkarıldıklarından gittikleri yeri ve ikametgâhlarını ve ayrılışlarında gidecekleri yer ve adresi ile zamanını
güvenlik makamlarına bildirme yükümlülüğü
getirilmekte ve aksine davrananlar hakkında cezai müeyyide
öngörülmektedir.
Sıkıyönetim Kanununun 17 nci maddesinin ilk fıkrası değiştirilerek Sıkıyönetim ilanından sonra sıkıyö
netim ilan ve faaliyetleriyle ilgili olarak 15 inci maddede yazılı suçları işleyenlerin cezalarmın
artırılacağı
hükme bağlanmıştır. Bu değişiklik ile 16 nci maddeden dolayı verilen cezalar ile Sıkıyönetim Personelinin Sı
kıyönetim faaliyetleri ile ilgili olarak iş'edikleri suçlardan dolayı verilen cezaların artırılması önlenmiştir. As
kerî Yargılayın içtihadlarına göre 16 net madde uyarınca verilecek cezaların 17 nci madde uyarınca artırılması
mümkün dfeğjildiiır. Bu suçların cezalarının artırılması 17 noi maddenin ıtedvin amacına ters düşmefktedıir. Sıkı
yönetimi {Kanununun 14 üncü maddesinin ıkapsaımıoa giren personelin cezafarımıın 17 inci madde uyarınca aırtırılmasınm 'izahı mümkün değildir. Çünkü 17 nci madde ile Sıfayönıeıtıkn ıiam< ve faatoyetlerd jile iligîi. suçlar -ve
suçlular esas atamıştır. Amaç Sıkıyönetim iteıuroa sebep olan suçları işleyenleri daha şiddeti cezalandırmak^
tu;,
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MAÖDE GEREK ÇELER t
Madde 1. — Sıkıyönetim Komutanlığınca 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanununun 3/c maddesi gereğince yasakla
nıp toplanan bant, kitap, dergi ve gazete gibi yayın ve haberleşme araçlarından bir bölümünün müsaderesi ola
naksız ise de sahiplerine iadesi de kamu düzeni açısından sakıncalı görüldüğünden komutanlıklarca bir yer
de muhafaza edilmekte veya imhası yoluna gidilmektedir. Ancak bu gibi yayın ve haberleşme araçları hakkın
da ne gibi işlem yapılacağına dair açık bir yasa hükmü yoktur. Bu ise, uygulamada duraksamalara neden ol
maktadır. Duraksamalara engel olmak ve sakıncalı görülen yayın ve haberleşme araçlarından müsaderesi
yapılamayanların imhası veya bir kamu kurumuna teslimini sağlamak amacıyla anılan yasa maddesinin (c)
bendinin değiştirilmesinin yararlı olacağı kanaatine varılmıştır.
Madde 2. — Sıkıyönetim bölgesi dışına çıkarılan kişilerin, bölge dışına çıktıktan sonra nerede bulun
dukları ve faaliyetleri sıkıyönetim komutanınca bilinememektedir. Halbuki genellikle sakıncalı olan bu kişi
lerin nerede olduklarının ve ne yaptıklarının kontrol edilmesi kamu düzeni ve sıkıyönetim faaliyetleri açısın
dan önem arzetmektedir. Bu nedenle bu kişilere, bölge dışına çıkarıldıklarında., gittikleri yeri ve ikametgâh
larını ve ayrılışlarında gidecekleri yer ve adresi ile zamanını güvenlik makamlarına bildirme yükümlülüğü
getirilmekte ve aksine davrananlar hakkında cezai müeyyide öngörülmektedir.
Madde 3. — 2301 sayılı Kanunla 1402 sayılı Kanunun 17 nci maddesi değiştirilirken, sıkıyönetim ilanın
dan sonra dahi mütenebbi olmayan kişilerin sıkıyönetim ilanına neden olan fiilleri ile sıkıyönetim faaliyetlerine
ilişkin fiilleri işleyenlerin cezasının arttırılması amaçlanmıştır. Ancak, maddenin
yazılış şekli uygulamada
farklılıklara yol açmış ve örneğin 16 ncı madde ile 14 üncü maddeye aykırı davrananların dahi cezalarının
artırılması yoluna gidilmiştir. Halbuki Askerî Yargıtay içtihatlarında belirtildiği üzere, 16 ncı maddeye aykırı
hareket edenlere verilen cezaların 17 nci maddeye göre artırmaya tabi tutulmasına olanak yoktur. Keza, As
kerî Yargıtay Başkanlığının anılan 17 nci madde ile ilgili düşüncelerini içeren yazılarında belirtildiği gibi
«..Jbu madde ile (17 nci madde) sıkıyönetim ilan ve faaliyetleri ile ilgili suçlar ve suçlular esas alındığına
göre, sıkıyönetim mahkemelerince vargılanan ve 14 üncü maddenin kapsamına giren personel hakkında ve
rilen cezalarda da bu hükmün uygulanmasının izahı yapılamamaktadır.» Bu hukuksal tereddütlerin gideril
mesi, uygulamada birlik ve beraberliğin sağlanması ve maddeye açıklık getirilmesi amacıyla 17 nci maddede
değişiklik yapılmasına zaruret duyulmuştur
IMadde 4. — IKanun yayımı tarihinde yürürlüğe girecektir.
Madde 5, — Kanunu Bakanlar Kurulu yürütecektir.

T. C.
Danışma Meclisi
Millî Savunma, İçişleri ve Dışişleri Komisyonu
Sayı : 157
Konu : ıKomisyon görüşünün bildirilmesi

3 Eylül 1982

ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA
Esas Komisyon olarak komisyonumuza havale edilmiş bulunan «1402 sayılı Sıkıyönetim Kanununun Ba
zı Maddelerinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Tasarısı» hakkında Başkanlıkça Komisyonunuz görüşünün
alınması uygun görüldüğünden Danışma Meclisi İçtüzüğünün 33 üncü ve 36 ncı maddeleri gereğince tasarı
hakkında görüşlerinizin Komisyonumuza bildirilmesini saygılarımla rica ederim.
Halil İbrahim KARAL
Millî Savunma, İçişleri ve Dışişleri
Komisyonu Başkanı Y.
Danışma Meclisi
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Adalet Komisyonu Raporu
T. C.
Danışma Meclisi
Adalet Komisyonu
Esas No. : 1/478
Karar No. : 8

22 Ekim 1982

MtLLt SAVUNMA, İÇtŞLERt VE DIŞİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA
Esas Komisyon olarak komisyonunuza havale edilmiş bulunan «1402 sayılı Sıkıyönetim Kanununun Ba
zı Maddelerinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Tasarısı» hakında İçtüzüğün 33 ve 36 ncı maddeleri uyarınca
Komisyonumuzdan görüş bildirilmesi istemine havi 3.9.1982 gün ve 157 sayılı yazınız gereğince sözü ge
çen kanun tasarısı Komisyonumuzun 21.10.1982 günlü 2 nci Birleşiminde ilgili bakanlıkların temsilcilerinin
katılmasıyla incelenip görüşüldü.
1. Tasarının birinci maddesinin 4 üncü satırındaki «Veya» kelimesinden sonra «Bunlara» kelimesinin
ilavesi ve 7 nci satırındaki «Toplatmak» kelimesinden sonraki (,)'ün (;) olarak düzeltilmesi suretiyle madde
benimsenmiştir.
<2. Tasarının ikinci maddesi aynen kabul edilmiştir.
3. Tasarının üçüncü maddesine,
üyelerimizden M. Fevzi UYGUNER'in önerisi üzerine. Devletin
siyasî, malî, iktisadî, askerî veya idarî güvenliğini bozacak nitelikteki kaçakçılık suçunu işleyenlere verilecek
cezanın artırılması da gerektiğinden 140)2 sayılı Kanunun ek 4 üncü maddesinin metne ilavesi ile madde ama
ca uygun şekilde kapsamı - genişletilmek suretiyle yeniden düzenlenmiştir.
4. Tasarının yürüdüğe ilişkin dört ve yürütmeye ilişkin beşinci maddeleri aynen kabul edilmiştir.
Raporumuz saygı ile arz olunur.
Rıfat BAY AZIT
Başkan
Serda K U R T O Ğ L U
Kâtip
Bulunmadı
Necip

BtLGE
Üye

Abdullah Pulat GÖZÜBÜYÜK
Üye
Bulunmadı

M.

Fevzi
UYGUNER
Başkanvekili

Enis MURAT OĞLU
Sözcü

Yavuz ALTOP
Üye
Bulunmadı

İbrahim

Halil

Halil GELENDOST
Üye
Bulunmadı

ERTEM
Üye

Beşir HAMİTOÖULLARI
Üye
Bulunmadı
Turgut YEÖENAĞA
Üye
İmzada bulunmadı

Danışma Meclisi
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BARANGİL
Üye

Ömer Adnan
Üye

OREL
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TC
Danışma Meclisi
Millî Savunma, İçişleri ve
Dışişleri Komisyonu
Sayı : 18
Esas No.: 1/478

10 Kasım 1982

ANAYASA KOMtSYONU BAŞKANLIĞINA
Esas Komisyon olarak Başkanlıkça Komisyonumuza havale edilmiş bulunan «1402 sayılı Sıkıyönetim
Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine ilişkin Kanun Tasarısı» 9 Kasım 1982 tarihli toplantımızda
görüşülürken söz konusu tasarının birinci maddesinde yer alan «
müsaderesine mahkemece karar veril
memekle birlikte Sıkıyönetim Komutanlıklarınca sahiplerine iadesinde sakıncalı görülen kitap, dergi, gazete,
broşür, afiş, bildiri, pankart, plak, bant gibi bilcümle evrakın, yayın ve haberleşme araçlarının Sıkıyönetim
Komutanlıklarınca imha edilmesine yetki veren bu hükmün Anayasaya aykırı düştüğü hususunda tereddüt
hâsıl olmuştur.
Ayrıca yürürlük maddesi ile ilgili 4 üncü maddenin değiştirilmesi konusunda verilen önerge ile getirilmek
istenen hükmünde Anayasaya uygun olup olmadığı konusunun da Komisyonumuzdan sorulmasına karar ve
rilmiştir.
Görüşünüzün en geç on gün içinde Komisyonumuza bildirilmesini rica ederim.
Eşref AKINCI
Millî Savunma, İçişleri ve
Dışişleri Komisyonu Başkanı

Anayasa Komisyonu Raporu
TC
Danışma Meclisi
Anayasa Komisyonu
Esas No. : 1/478
Karar No. : 9
Sıra No. : 16

3 Aralık 1982

MİLLÎ SAVUNMA, İÇtŞLERt VE DIŞİŞLERt KOMtSYONU BAŞKANLIĞINA
Danışma Meclisi Millî Savunma, İçişleri ve Dışişleri Komisyonu tarafından Anayasa Komisyonu Baş
kanlığına 10.11.1982 gün -ve 17 sayılı karar üzerine yapılan inceleme sonunda aşağıdaki rapor düzenlenmiş
tir.
1402 sayılı Sıkıyönetim Kanununun 2301 sayılı Kanunla Değişik Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine İliş
kin Kanun Tasarısını ve yürürlük maddesi ile ilgili 4 üncü maddesinin değiştirilmesi konusunda verilen öner
genin, Millî Savunma, İçişleri ve Dışişleri Komisyonunda 9.11.1982 tarihinde görüşülmesi sırasında, 1402 sa
yılı Kanunun 2301 sayılı Kanunla değişik 3 üncü maddesinin (c) bendinde yapılan istenen değişikliğin ve sözü
edilen önerge ile getirilmek istenen hükmün Anayasaya uygun olup olmadığı konusunda tereddüt hâsıl oldu
ğundan bu hususlarda Anayasa Komisyonundan görüş alınmasına karar verildiği anlaşılmış bulunmaktadır.
Millî Savunma, İçişleri ve Dışişleri Komisyonu Başkanlığının 10.11.1982 gün ve 17 sayılı yazısının son
cümlesinde Anayasa Komisyonu görüşünün en geç 10 gün içinde bildirilmesi istenilmiş ise de Genel Kurulda
bütçe müzakerelerinin devamı süresince Komisyon toplantıları yapılmadığından bu süreye uyum sağlanmasına
imkân bulunmadığı anlaşılmıştır.
Konunun esasına gelince :
Millî Savunma, İçişleri ve Dışişleri Komisyonu Başkanlığının sözü edilen karara müstenit yazısı ile Ana
yasa Komisyonunda görüş alınmasına gerek görülen hususlar iki noktada toplanmaktadır.
Danışma Meclisi

\
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Birinci husus tasarının birinci maddesi ile 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanunu 2301 sayılı Kanunla değişik
3 üncü maddesinin (c) bendinde yapılmak istenen değişikliğin Anayasaya aykırı düşüp düşmediği hususun
da Komisyonlarında tereddüt usule gelmesi ve ikinci husus olarak yürürlük maddesi ile ilgili 4 üncü madde
nin değiştirilmesi konusunda verilen önerge ile getirilmek istenen hükmün Anayasaya uygun olup olmadığı
konusunda Komisyonumuzdan görüş alınmasına karar verilmesinden ibarettir.
Tasarının birinci maddesi ile 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanunu 3 ncü maddesinin (c) bendinde yapılmtalk istemen dieğtLşilklık «Sıkıyönetimi Komutanlığınca 'basımı, yayıimı Ve dağıtılması yasaklanan kitap, dıergıi,
gazete, broşür, afiş, bildiri, pankart, plâk, bant gibi bilcümle evrakın yayın ve haberleşme araçlarının top
latma», cümlesinden sonra _ eklenmek istenen «müsaderesine karar verilmemekle birlikte, sıkıyönetim komutanlıklarınca sahiplerine iadesinde sakınca görülenlerin imhası için gerekli önlemleri almak» cümlesidir.
Kanun tasarısının genel gerekçesine göre sözü edilenlerden «bir bölümü müsadere edilemediğinden bun
ların sahiplerine iadesi de kamu düzeni bakımından sakıncalı görüldüğünden bu tür yayın ve haberleşme
araçlarının imhası zarureti doğmakta olması nedeni ile maddede sözü edilen değişiklik yapılmak istenmek
tedir.,
Tasarının birinci maddesi ile ilgili gerekçeye göre de «bir kısmı müsadere edilemeyen. bu yayın ve ha
berleşme araçları hakkında yapılacak işlem konusunda uygulamada usule gelen duraksamaları gidermek ve
bunların imhasının veya bir kamu kurumuna teslimini sağlamak amacıyla kanun maddesinin değiştirilmesi»
istenmektedir,
Sıkıyönetim Komutanlığınca yasaklanıp toplatılan bant, kitap, dergi,' gazete, broşür, afiş, bildiri, pankart
ve plak gibi yayın ve haberleşme araçları hakkında, mahkemesince müsadere veya iade kararı verilmiş ise
Anayasanın 138 inci maddesinin son fıkrası uyarınca yasama ve yürütme organları ile idare mahkeme ka
rarına uymak zorundadırlar. Bu organlar ve idare mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremez ve bunla
rın yerine getirilmesini geciktiremez. Esasen tasarının bu hususa yönelik bir yönü bulunmamaktadır.
Ancak sıkıyönetim komutanlıklarınca yasaklanan ve toplatılan ve yukarıda sözü edilen yayın ve haber
leşme araçları hakkında mahkemesince müsadereleri konusunda bir karar verilmemesi veya verilememesi ve
aynı zamanda bunların iadelerinin de kamu düzeni bakımından sakıncalı görülmesi hallerinde ise uygulama
da haklı duraksamalara neden olması ve yine iadelerinin istenmesi ve buna rağmen iadeleri halinde kamu
düzeninin bozulacağı düşüncesi ile iade edilmeyenlerinin tazminat davalarına konu yapılmaları ve bu gibi
hallerde sıkıyönetim komutanlıklarına imha veya bir kamu kurumuna teslim yetkisi de verilmemesi neden
leri kanun değişikliği ihtiyacını ortaya çıkarmış bulunmaktadır.
Anayasanın 122 nci maddesinin ikinci fıkrasında «sıkıyönetim süresince, Cumhurbaşkanının başkanlığın
da toplanan Bakanlar Kurulu sıkıyönetim halinin gerekli kıldığı konularda kanun hükmünde kararname çı
karabilir» denilmekte bulunmasına göre gerekli hallerde bu konu ile ilgili olarak kanun hükmünde kararna
melerle sıkıyönetim komutanlıklarına esasen böyle bir yetkinin verilebileceği kuşkusuz bulunmaktadır. Bu
hususta göz önünde tutulduğu suretle Türk milleti adına yasama yetkisini kullanan Türkiye Büyük Millet
Meclisinin aynı hususta kanun değişikliği ile kamu düzeninin gerektirdiği hallerde sıkıyönetim komutanlıkla
rına imha yetkisi vermesinde de Anayasaya aykırı bir durum doğmayacağı sonucuna varılmıştır. Diğer yan
dan Anayasanın 15 inci maddesinin İ inci fıkrası da Anayasada öngörülen güvencelere aykırı tedbirlerin sı
kıyönetim hallerinde alınabileceğini açıkça ifade etmiş bulunmaktadır.
Tasarının 4 üncü maddesi ile ilgili değişiklik önergesine gelince :
Danışma Meclisi Üyesi Sayın Aydın Tuğ tarafından verilen değişiklik önergesi ise tasarının sadece 1 inci
maddesinin yürürlük tarihi ile ilgili bulunmaktadır.

Danışma Meclisi
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Tasarının 1 inci maddesi, 2 ve 3 üncü maddeleri gibi yeni bir ceza hükmü getirmemesi veya ceza miktar
larını artıran bir hükmü içermemesine göre ve gerekçede belirlenen nedenlere nazaran bu yönü ile önerge
nin Anayasaya aykırı bir hükmü ihtiva etmediği sonucuna varılmış bulunmaktadır.
Gereğini bilgilerinize saygılarımızla arz ederiz.
Orhan ALDIKAÇTI
Başkan

Kemal DAL
Başkanvekili

Şener AK YOL
Sözcü

Abbas GÖKÇE
Kâtip
(Bulunamadı.)

Tevfik Fikret ALPASLAN
Üye

Fuat AZGUR
Üye

Bekir Sami DAÇE
Üye

Akif ERG İN AY
Üye

Feyzi FEYZİOĞLU
Muhalefetim var.
Üye

Halil İbrahim KARAL
Muhalefetim var.
Üye

A. Mümin KAV ALALI
Üye

Feridun Şakir ÖĞÜNÇ
Üye

İsa VARDAL
Muhalefet yazım eklidir.
Üye

Muammer YAZAR
Muhalefet yazım eklidir.
Üye

Azmi

ERYILMAZ
Üye

KARŞI OY YAZISI
1402 sayılı Sıkıyönetim Kanununun değişik 31 c bendinde yapılması düşünülen değişikliğin aşağıdaki öne
rim doğrultusunda yapılması halinde Anayasaya aykırılığının söz konusu olamayacağı görüşündeyim :
« , müsaderesine karar verilmemekle beraber, Sıkıyönetim Komutanlarınca kamu düzeni bakımın
dan sahiplerine iadesinde sakınca görülenlerin imhasına karar verilmesini sıkıyönetim mahkemelerinden is
teyebilmek ve mahkeme kararına kadar, sahiplerine iade etmeyerek bir yerde muhafaza edebilmek »
Prof. Dr. Feyzi FEYZİOĞLU

MUHALEFET ŞERHİ
1402 sayılı Sıkıyönetim Kanununda yapılmak istenen değişiklik, «müsadere» gibi son derece tipik ola
rak yargı yetkisine giren bir görevin yürütme organına verilmesi gibi çok ciddî bir Anayasaya aykırılık so
runu çıkarmaktadır. Bu bakımdan, adı geçen kanun değişikliğinde, Sıkıyönetim Mahkemesine ait olan bir
yargı yetkisini, sıkıyönetim komutanına vererek, yürütme yetkisi haline getirilmesinin, temel olarak Anayasa
fikrine, özel olarak da Anayasanın 9 uncu maddesine açıkça aykırı olduğu kanaatindeyim.
Halil İbrahim KARAL

MUHALEFET ŞERHİ
1402 sayılı Sıkıyönetim Kanununun 2301 sayılı Kanunla değişik 3 üncü maddesinin (c) bendinde yapılmak
istenilen değişiklik;
«Sıkıyönetim komutanlığınca basımı, yazımı ve dağıtılması yasaklanan kitap, dergi, gazete, broşür, afiş,
bildiri, pankart, plak, bant gibi bilcümle evrakın yayın ve haberleşme araçlarının toplatma», cümlesinden son
ra : «Müsaderesine* karar verilmemekle birlikte, sıkıyönetim komutanlıklarınca sahiplerine iadesinde sakınca
görülenlerin imhası için gerekli önlemleri almak» cümlesidir.
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Bu cümlenin getirilmesindeki amaç mahkemelerce müsaderesine karar verilmeyen ancak sıkıyönetim ko
mutanlarınca
«kamu düzenini, bozucu» nitelikte bulunduğu kanısına varılan yukarıda sayılan eşyanın imha
edilebilmesi yetkisinin sıkıyönetim komutanlıklarınca kullanılabilmesidir.
Yeni kabul edilen 1982 tarihli Anayasamızın 26, 27, 28, 29 ve müteakip maddelerinde; kamu düzenini bo
zucu nitelikte kitap, dergi, gazete, broşür, afiş, bildiri, pankart, plak, bant gibi bilcümle evrak ve yayın ve ha
berleşme araçlarının bazılarını, dağıtılmasını ve bulundurulmasını, yasaklamıştır.
Sıkıyönetim komutanlıklarınca yasaklanan bu gibi yayın araçlarının failleri meçhul olduğu hallerde müsa
dereleri sıkıyönetim mahkemelerinden her zaman istenilmesi mümkündür. Sanıklar birlikte elde edilen bu
gibi eşyanın âkibeti ise; yapılacak yargılama sonunda mahkemenin vereceği kararla belli olacaktır. Mahke
me müspet veya menfî bir karar verme durumunda olacaktır. Mahkemenin iade kararı vermesi halinde sıkıyö
netim komutanlığınca bu yayınların kamu düzenini bozucu nitelikte olduğu kabul edilerek imhası yoluna gi
dildiğinde mahkemenin vermiş olduğu kararı değiştirmiş olacağından, bu takdirde Anayasanın 138 inci mad
desi ihlal edilmiş olur.
Şayet mahkeme yaptığı duruşma sonucu bu konuda müspet veya menfî bir karar vermemiş ise o takdirde
mahkemeden ek bir karar istenilmesi her zaman mümkündür. Sıkıyönetim mahkemeleri normal mahkemeler
den daha seri çalıştıklarından kısa bir zaman içerisinde karar almak mümkündür.
Yukardan beri açıkladığım gerekçeye göre 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanununun 2301 sayılı Kanunla de
ğişik 3/c bendine eklenilmek istenen «müsaderesine karar verilmemekle birlikte, sıkıyönetim komutanlıkla
rınca sahiplerine iadesinde sakınca görülenlerin imhası için gerekli önlemleri almak» cümlelerinin Anayasa
nın 138 inci maddesine aykırı olacağı görüşünde olduğunu arz ederim.
İsa VARDAL

KANUNUN YÜRÜlRDÜĞÜNÜN

SÜRE

İLE SINIRLANMAMASINA İLİŞKİN KARŞI OY YAZISI

Anayasa Kamlisyonunun '(Komisyonumuzun) Anayasaya aykırı olmadığımı çoğunlukla kabul ettiği metin
şöyledir: «'Müsaderesine karar verilmemekle birlikte, Sıkıyönetimi Komutanlıklarınca sahiplerine iadesinde
ısaifcınca görülenlerin imhası için gerekilir önlemleri almak.» Bu ımetne ve dayandığı gerekçeye göre Sıkıyö
netim Komutanlığı kitap, broşür, dergi, gazete, plak ve bant gübli her türlü süreli ve süresiz yayını ve ha
berleşme araçlarını toplattırdıktan sonra hukukî mevzuat gereğince müsadere olunmasa bile sahiplerine iade
si, Komutanjhkça sakıncalı görüldüğü 'takdirde, bunlar limha edileoiiecekltir.
1924 Anayasamız isıtimvâl! ve istimlâki, 1961 ve 1982 Anayasialarımızda taşınmaz malar için bedeli öde
nerek kamıiaştulmayı kabul etmiş, mülkiyet hakikinin kuManıfllmasina sıımdaimialar getirmiş fakat bu hakkı
sınırlı da olsa. her zaiman tanımışlardır. Söz konusu tasarı, mülkiyet hakkına sınırîaimıakla yetinmeyip onu
tamamen ortadan kaldırdığı için Anayasaya aykırıdır. Ancak 12 Eylül! 19Sİ0I tarihinden önce memleketin ne
hale düşürüldüğü herkesçe 'bilinmektedir. Bilinen bu çok vahim ıdurumdan kurtulmanın zorunlu kıldığı ha
reketler, meşruluğunu, Devletin, en kutsal halk olan, hayat (hakkından 'almaktadır. Konumuzu İlgilendiren ve
dayanılması mümkün olan ya da gereken bir hüküm de 1961 Anayasasının geçici 15 indi maddesi hükmü
dür. 'Bu maddenin son fıkrası, belli dönem içinde çıkarılan ve çıkarılacak olan kanunların Anayasaya ay
kırılığının ileri sürülemeyeceği kuralını koymuştur. Bu hüküm, kanun yapılırken Anayasa kuralarının göz
Önüne 'alınması gerekmediği anlamunda değildir ve böyle b'iır amaç da gütmemekıtedir. Anayasaımız bu
maddesi ile 'bir tasfiye dönemi kabul etmiş ve bu dönemıde zorunlu tasfiyelerin yapılabilmesi için anayasal
'imkân sağlamıştır.
Konumuzu teşkil eden tasarı, orada gösterilen şeyler üzerinde mülkiyet hakkına daıyanılıamayacağı esa
sını 'getirmektedir. Hal böyle olunca, her tasfiye kanununda olduğu gibi burada da yürüdük süresinin belli
editfmesii şarttır.
12 Eylül 1980 öncesinin yarattığı veya yaratabileceği tortuların silinmesi 'için çıkarılan bir kanunun nor
mal ve huzurlu ortam sürerken şu veya bu sebeple yenliden ilan olunabilecek' 'bir Sıkıyönetim halinde de
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uygulanmasına imkân veriiımesine gereksinim yoktur. Zira o faallerde muhtaç olünuiaeak yasal hükümlerin
«Kanun Hükmünde Kararnaıme>>lerle hemen elde edilmesi olanağı vardır. Yargı işinin devamlı olarak yürütıme organına terk olunması bizim anayasal hukukumuza uygun düşmez.
Bu itibarla «müsaderesine Ikarar verilmemekle bidıiJöfce Sıkıyönetimi Komuıtanİıklarınca sahiplerinle iadesinde
sakınca görülHenÜerün (imhası için» ibaresinin halen ımeycut olan Sıkıyönetimin kaldırıldığı tarihte yürürlükten
kalkacağına dalir bir açıklama getirmek gereklidir. Anayasaya sadakat ififcrine vakıf ve sahip olan kamuoyu
nun bu beklentisi de böylece demlendirilmiş olacaktır*
2 Arahk 1982
Muammer YAZAR
Anayasa Komisyonu Üyesi

MUM Savunma, İçişleri ve Dışişleri Komüsyonu Raporu
TC
Danışma Meclisi
Millî Savunma, İçişleri ve
Dışişleri Komisyonu
Esas No. : 1/478
Karar No. : 8

17 Aralık 1982

DANIŞMA MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
1^402 sayılı Sıkıyönetim Kanonunun Bazı 'Maddelerimin Değiştirilmesine İlişiklin Kanun Tasarısı ve gerek
çesiyle konuya ilişkin Anayasa ve Adalet komisyonları raporları ' ilgili Bakanlık temsiltiMerinin de katılmaları
ille Komisyonumuzca incelenip görüşüldük
Tasarının ıtümü ve maddeleri ayrı ayrı tartışıldı.
Tasarının bininci maddesinin gerekçesinin lincelenmesinde, müsaderesine karar vefilllnneyen basılı belgeleri
basan matbaalar ile imhasına karar verilmeyen plak ve bant yapım yerlerliniin kapatılmasının amaçlanma
dığı, müsaderesine karar verilmemekle birlikte Sıkıyönetim Komutanlıklarınca sahiplerine iadesinde sakınca
lı görülenlerin imhası liçin gerekli önlemleri almak yetkisini Sıkıyönetim KomutaıMıklarına verilmesinin
amaçlandığı anlaşılarak tasarıyı gerekçeye uygun hale getirmek ve bu çelişkili duıruımu ortadan' kaldırmak
için «bunları basan matbaaları, plak ve bant yapım yerlerini kapatmak» İbaresinin yeri değiştirilerek «ya
yın ve haberleşme araçlarını toplatmak» tabirinin sonuna alınmıştır.; Böylece maddenin yürürlükteki şekli
aynen korunmuş, yeni ilave yürürlükteki maddenin sonuna yapılmıştır;: Yime tasarının birinci maddesinde bu
lunan «sansür koymak» kelimelerinden önce Adalet Komisyonun da görüşüne uyularak «bunlara» kelimesi
ilave edilmiştir, «toplatmak» kelimesinden sonraki «virgül», «noktalı virgül» olarak değiştirilmiştir.
Tasarının ikinci maddesi Hükümetten gelen şekli ile Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir.
Tasarının üçüncü maddesinde Adalet Komisyonunca yapılan değişiklik Komisyonumuzca da benimsen
miş ve kanunun ek dördüncü maddesinde yazılı suçlarda bu Kanun kapsamına dahil edilerek madde bu
değişiklik ile kabul edilmiştir.
Tasarının yürürlük maddesi yasanın yayımı tarihinde yürüdüğe gireceğini hükme bağlamıştır. Ülkemizde
Sıkıyönetimin ilk ilan tarihi olan 26 Aralık 1978 gününden beri Sıkıyönetim KomutanhMarımca toplatılan ve
sahiplerine iadesi sakıncalı görülen ve elde birikmiş basılı belge, plâk ve bant gibi malzemeler vardır. Bun
lar üzerinde de Sıkıyönetim Komutanlıklarının imha yetkilerinin olabilmesi için tasarının birinci maddesi
nin 26 Aralık 1978 tarihinden geçeri olması 'benimsenmiştir. Madde bu değişiklik ile kabul1 edilmiştir.
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Tasarının yürütmeye ilişkin beşinci maddesi Hükümetten gelen, şekli ile aynen İkabul edilmiştir.
Raporumuz Danışma Meclisi Başkanlığına saygı ile sunulur,
E&€f AKINCI
Başkan

Abdullah Asım tĞNECİLER
Başkanvekili

Aydın TUĞ
Sözcü

Ami MÜFTÜOĞLU
Kâtip

Remzi BANAZ
Üye

Ender CÎNER
uy©

İsmail Hakkı DEMİREL
Üye

Ali DİKMEN
Üye
(İmzada bulunamadı)

Adnan ERSÖZ
Üye
(Toplantıda bulunamadı)

Needât GEBOLOĞLÜ
Üye

Lâmi SÜNGÜ
Üye

Namık Kemal YOLGA
Üye

HaUt ZARBUN
Üye
(İmzada bulunamadı)
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HÜKÜMETİN TEKLÎFÎ

1402 Sayılı Sıkıyönetim Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Tasarısı
MADDE 1. — 1402 sayılı Sıkıyönetimi Kanununun 2301 sayılı Kanunla değişlik 3 Öncü maddesinin (c)
ıbendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
<c(c) Söz, yazı, resim, film ve sesle yapılan lıer tüıriü yayım, haberleşme, mektup, telgraf vesalir mersuleleri kontrol etmek, gazete, dergi, kıitap ve diğer yayınların basımını, yayım, dağıtımı, birden fazla sayıda
bulundurulmasını veya taşınmasını veya silki yönetim bölgesine sokulmasını yasaklamak veya sansür koymak;
Sıkıyönetim Komutanlığınca basımı, yayımı ve dağıtılması yasaklanan kitap, dergi, gazete, broşür, afiş,
'bildiri, .pankart, plâk, bant gibi bilcümle evrakı, yayın ve haberleşme araçlarını toplatmak, müsaderesine ka
rar verilmemekle birlikte, Sıkıyönetim Komutanlıklarında sahiplerine iadesinde saikınca görülenlerin imhası
için gerekli önlemleri almalk, bunları basan matbaaları, plâk ve bant yapım yerlerini kapatmak; yayına yenli
girecek gazete ve dergilerin çıkarılmasını izne bağlamak.»

MADDE 2, — 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanununun 2301 sayılı Kanunla değişik 16 tncı maddesinin son
fıkrası aşağıdaki sekide değiştirilmıişıtir.
«Sıkıyönetimi bölgesinden çıkarılanlardan, sıkıyönetimi bölgesine veya yerleşmesi yasaklanmış mahalle
izinsiz girenler ile gittikleri yerdeki güvenlik makamlarına lilkametgâhlarını veya buradan ayrılışlarında gide
cekleri yer ve adres ile zamanını bildirmeyenler dikti taydan dört aya kadar, tekerrüründe dört aydan ıbir
yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılırlar.!»
MADDE 3. — 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanununun 2301' sayılı Kanunla değişik 17 nci maddesinin! birinci
fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.:
«Sıkıyönetim ilanından sonra Sıkıyönetim ilan ve faaliyetleriyle lilgii olarak bu Kanunun 15 inci mad
desinde yazılı suçları işleyenlere verilecek muvakkat hürriyeti bağlayıcı cezalar lile para cezaları artırılır.
Bu artırma, o suç için muayyen olan cezanın üçte birinden az olmamak üzere Akli katına kadardır. Ancak,
Sıkıyönetim görevlileri aleyhine işlenen suçlardan muayyen olan ceza likıi kat artırılır. Şu kadar ki verilecek
cezalar o fiil için muayyen olan cezanın azamî haddini aşamaz.»
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ADALET KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ
METİN

I

MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ
KOMİSYONU'NUN KABUL ETTİĞİ METİN

1402 Sayılı Sıkıyönetim Kanununun Bazı Maddeleri- I 1402 Sayılı Sıkıyönetim Kanununun Bazı Maddeleri
nin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Tasarısı
nin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Tasarısı
I
MADDE 1. — 1402 Sayılı Sıkıyönetim Kanununun 2301 Sayılı Kanunla değişik 3 üncü maddesinin
(c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
«(c) Söz, yazı, resim, film ve sesle yapılan her türlü yayım, haberleşme, mektup, telgraf vesair mersuleleri kontrol etmek, gazete, dergi, kitap ve diğer yayınların basımını, yayımını, dağıtımını, birden fazla
sayıda bulundurulmasını veya taşınmasını veya sıkıyönetim bölgesine sokulmasını yasaklamak veya bunlara sansür koymak; Sıkıyönetim Komutanlığınca
basımı, yayımı ve dağıtılması yasaklanan kitap, dergi, gazete, broşür, afiş, bildiri, pankart, plak, bant
gibi bilcümle evrakı, yayın ve haberleşme araçlarını
toplatmak; müsaderesine karar verilmemekle birlikte, Sıkıyönetim Komutanlıklannca sahiplerine iadesinde sakınca görülenlerin imhası için gerekli önlemleri almak, bunları basan matbaaları, plak ve bant
yapım yerlerini kapatmak yayına yeni girecek gazete
ve dergilerin çıkarılmasını izne bağlamak.»

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
J

MADDE 1. — 1402 Sayılı Sıkıyönetim Kanunu
nun 2301 Sayılı Kanunla değişik 3 üncü maddesinin
(c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
«(c) Söz, yazı, resim, film ve sesle yapılan her
türlü yayım, haberleşme, mektup, telgraf vesair mersuleleri kontrol etmek, gazete, dergi, kitap ve diğer
yayınların basımı, yayımı, dağıtımı, birden fazla sa
yıda bulundurulmasını veya taşınmasını veya Sıkıyö
netim bölgesine sokulmasını yasaklamak veya bunla
ra sansür koymak; Sıkıyönetim Komutanlıklannca
basımı, yayımı ve dağıtılması yasaklanan kitap, der
gi, gazete, broşür, afiş, bildiri, pankart, plak, bant
gibi bilcümle evrakı yayın ve haberleşme araçlannı
toplatmak; bunları basan matbaaları, plak ve bant
vapım yerlerini kapatmak; müsaderesine karar veril
mekle birlikte, Sıkıyönetim Komutanlıklannca sahip
lerine iadesinde sakınca görülenlerin imhası için ge
rekli önlemleri almak, yayına yeni girecek gazete ve
dergilerin çıkarılmasını izine bağlamak»

MADDE 2. — Tasarının ikinci maddesi Komis
MADDE 2. — Tasarının ikinci maddesi Komis- I
yonumuzca
aynen kabul edilmiştir.
yonumuzca aynen kabul edilmiştir.
I

MADDE 3. — 1402 Sayılı Sıkıyönetim Kanunu
nun 2301 Sayılı Kanunla değişik 17 nci .maddesinin
birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
«Sıkıyönetim ilânından sonra sıkıyönetim ilan ve
faaliyetleriyle ilgili olarak bu Kanunun 15 inci mad
desinde yazılı suçlarla ek 4 üncü maddesinde yazılı
suçlan işleyenlere verilecek muvakkat hürriyeti bağ
layıcı cezalar ile para cezaları o suç için muayyen
olan cezanın üçte birinden az olmamak üzere iki ka
tına kadar artırılır. Ancak, Sıkıyönetim görevlileri
aleyhine işlenen suçlarda muayyen olan ceza iki kat
artırılır. Şu kadarki verilecek cezalar o fiil için mu
ayyen olan cezanın azamî haddini aşamaz.»
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MADDE 3. — 1402 Sayılı Sıkıyönetim Kanunu
nun 2301 Sayılı Kanunla Değişik 17 nci maddesinin
birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
«Sıkıyönetim ilanından sonra Sıkıyönetim ilan ve
faaliyetleriyle ilgili olarak bu kanunun 15 inci mad
desinde yazılı suçlarla ek dördüncü maddesinde ya
zılı suçları işleyenlere verilecek muvakkat hürriyeti
bağlayıcı cezalar ile para cezaları o suç için muay
yen olan cezanın üçte birinden az olmak üzere iki
katına kadar artırılır. Ancak, Sıkıyönetim görevlileri
aleyhime işlenen suçlarda muayyen olan ceza iki kat
artırılır. Şu kadarki verilecek cezalar o fiil için mu
ayyen olan cezanın azamî haddini aşamaz.»
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(Hükümetin Teklifi)
MADDE 4. — Bu Kamum yaıyıımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5. — Bu Kanunfaüküm^eriiniiBalkanlar Kurulu yüırüıtJür.

1 6 . 8 . 1982
Başbakan
B. Ulusu
Devlet Bakanı
Başbakan Yardımcısı
Z. Baykara

Devlet Bakanı
S. R. Pasın

Devlet Bakanı
Prof. Dr. 1. Öztrak

Devlet Bakanı
M. Özgüneş

Devlet Bakanı
Prof. Dr. M. N. Özdaş

Adalet Bakanı
C. Menteş

Millî Savunma Bakanı
Ü. H. Bayülken

içişleri Bakanı
S. Çetiner

Dışişleri Bakanı
/. Türkmen

Maliye Bakanı
A. B. Kafaoğlu

Millî Eğitim Bakanı
H. Sağlam

Ticaret Balkanı
K. Cantürk
Tarım ve Onman Bakamı
Prof. Dr. S. Özbek
Kültür ve Turizm Bakanı
/. Evliyaoğlu

Sağlık ve Sos. Yrd. Bakanı
Prof. Dr. K. Kılıçturgay
Çalışma Bakam
Prof. Dr. T. Esener
tmar ve İskân Bakanı
Prof. Dr. A. Samsunlu

Gümrük ve Tekel Bakanı
Prof. Dr. A. Bozer
Sanayi ve Tek. Bakanı
M. Turgut
Köy İş. ve Koop. Bakanı
M. R. Güney

Sosyal Güvendik Bakanı
S. Side
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Bayındırlık Bakanı
Dr. T. Önalp
Ulaştırma Bakanı
Prof. Dr. M. Aysan
Enerji ve Tabiî Kay. Bakanı
F. tikel
Gençlik ve Spor Bakanı
V. Özgül

13 —
(Adalet Kotmıisyonuınuın Kabul Ettiği Metin)

(Millî Savunma, İçişleri ve Dışişleri Komisyonunun
kabul ettiğü metin)

MADDE 4. — Tasarının dördüncü maddesi Ko
misyonumuzca aynen kabul edilmiştir.

MADDE 4. — Bu Kanun, birinci maddesi 26
Aralık 1978 tarihinden geçerli olmak üzere, yayımı
tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5. — Tasarının beşinci maddesi Ko
misyonumuzca aynen kabul edilmiştir.

MADDE 5. — Tasarının beşinci maddesi Ko
misyonumuzca aynen kabul edilmiştir.
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