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I. — GELEN KÂĞITLAR 

Teklif 
1. — Yozgat MU/atveÖoü Ömer Lütfi Zararsız'ım, 

359 sayılı Türkiye Radyo - Televizyon Kuırarau Ka
nununu Değiştiren 1568 sayüı Kamuma bir de mad-
ıde eklıenmıesıime dair Kaınum ıtekfliitfiı (2/687) (Anaya
sa, Mıiıllî Eğitim ve Plllainı Komüsyomiariina) 

Yazılı Sorular 
2. — Eskişehir Mitefcvekıiii Murat Kâhyaoğkı'-

rııuın, Esödşebir Erkek Öğrenci Yordu M'üdürüme 
ilişkin Gençlik ve Spor Baikanmndıan yaszıflüı soru öner
ge^. (7/1413) 

3. — Eskişehir Milletvekili Murat Kâmyaoğkı'iMn, 
projeleri yapian Eskişehir - Seyitgazi merkez Ayvalı 
Özü gölettim© liDişkitn Başbakandan yazalı soru önergesi. 
(7/1414) 

4. — Eskişehir Mıffietvelkli Murat Kâhyaoğlıu'num, 
Eğiitıiım Ensüitüıler'inıe öğrenci abraş sekime iiişküin 
MliMî Eğ-Mrıı Bakamımdan yazdı soru önergesi. 
(7/1415) 

5. — İstanbul MlÜlötveikiiîıi M. -Emim Sungur'uın, 
lüks oto ithali; ve kıafâıe itaşıımacılığuna ilişkin Başba
kandan yazmli! soru önergesi (7/1416) 

6. — lotanbul M'ISteıtvekili Şükriye Tok'um, yağ 
üretim ve titUnaılLme ilişkin Ticaret Bakanımdan. yazıl1» 
soru önergesi. (7/1417) 

7. — 'Manisa Miietvekiliı Mustafa Ok'um, Salihli 
- Akaydım Kiremit Tuğla Fabrikasında 'işçiler© baskı 

BAŞKAN — Anayasamım 83 ınoü, Mifat MedlJsd 
İçtüzüğünüm 7 noi (maddesine uygum olarak, 188 mll-
letvekü Danafımd'am ıBaisbaıtoainllığımızıa verim önerge 

BAŞKAN — Ad dkumialk süratliyle yoklama ya-
pfaıoağıım. Genel Kjurtul salonlumda ibulumam sayım üye-

yapıldığı iddiasına iişkim Çalığıma Bakamımdan yazılı 
soru önergesi. (7/1418) 

8. — Hatay Milletvekili Mehmet Sönsmez'in, yurt 
dışıma çıkması yasaklamam flöişdlere dflişk&n İçişleri Ba
kanımdan yazalı somu önergesi (7/1419) 

9. — Artvin Milletvekili Ekrem Sadi Bndem'itn, 
Eğilbiım Enstitülerime öğrenci alıılniiş şakinle ilişkin Mil
lî Eğitimi Bakanımdan yazılıı soru önergesi. (7/1420) 

10 *— (Artvin MMetMeMi Ekrem Sadi Brdem'in, 
Cumhuriyet Öğrenci Yurdumun boşjalıfcıilimasıına iliş-
flöin Başbakandam yazıla şortu önergesi (7/11421) 

11. — İstanbul Mifetvekii Şükriye Tok'um, Türk 
sporunun kaikımmaası içim alımacak tedbirlere -'ilişkim 
Gençl'ilk ve Spor Bakanımdan yazıliıı soru önergesi 
(7/1422) 

12. — Gaziantep Milletvekili Mustafa Güneş'im, 
Oumhuıriyet Öğrenci Yurdunum boşaîtılırnasıma 'iliş
kin Başbakaındam yazılı soru önergesi. (7/1423) 

13. — Hatay Milletvekili Mehmet Sömımez'in, as
kerlik görevi yaparken ticaretle iştigal edem bir kişi-
ye lişikim Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1424) 

14. — Hakkâri Milletvekili Mfflcaii llçıin'im, Hak
kâri iü altyaipi) hizmetlerine' ilişkim Köy İşleri Baka
mımdan yazıla soru önergesi (7/1425) 

15. — Trabzon Milletvekili Ahmet Şener'im, be
lediyeler iç»in temim edilen fonun tevzi şekline aliş-
kin Maliye Bakamımdan yazılı soru önergesü. (7/1426) 

üzenime, olağanüstü toplaman Millet Meclisimin 138 
inci BkfeşjitminS açıyorum'. 

derin «Burada» demek suîidtiiyle BaşkaınSığa iş'arda 
bulu'nmiaOaınnı rica ediyorum efeııdim. 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN : BaşkanvekiK Memduh Ekşi 

DİVAN ÜYELERİ: Hasan Tosyah (Kastamonu), Cemil Erhan (Ağrı) 

II. — YOKLAMA 
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(Yoklama yapıldı). 
BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, üsiımteniınii tok

alar dkudluğuim sımakla gelmeyen arkadaşlardan gelen 
var mu?. Yok. 

YcMıaırım istemli bliıtlmlişCir. 

Değeri arkadaşlarıım, ad okuımak suretiyle yaptı
ğımız yokl&mla sonucunda, Genel Kurul salonunda 
233 sayın üyemin butaıduğuıifu ısaipteimış olduk. 

Bu suretle görüşmeler (için gereklli çoğunluğumuz 
vardır, görüşmelere geçiyoruz efendiım. 

III. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) TEZKERELER VE ÖNERGELER 

1. — A. P. Grupu Başkanvekilleri Oğuz Aygün, 
İlhamı Ertem ile M. S. P. Grupu Başkanvekilleri 
Şevket Kazan, Süleyman Arif Emre ve 184 milletve
kilinin, Devlet Güvenlik Mahkemelerinin Kuruluş ve 
Yargılama Usulleri hakkındaki Kanun teklifini gö
rüşmek için olağanüstü toplantı önergesi. (4/183) 

BAŞKAN — Gündemimizin «Sunuşlar» kısmının 
1 nci miadedısiktıdeki olağanüstü ıtoplıanıtı önergesini 
okutuyorum efendim: 

MıiMöt MeöSisi Başkanlığına 
Millet Mecüljsiimıizin gündemlinde -bulunan «Devlet 

Güvenlik Mahkemeleri Kuruluş ve Yargılama. Usul
leri» hakkınıdaki Ankara Miiletvekülii Dr. Oğuz Ay-
güin ve Edirne M'IletvekiI tlhaımli Ertem'in, kanun 
tekliflimi görüşmek üzere, Millet Meclisinin 29 Eylül 
1976 Çarşamba günü olağanüstü toplantıya çağrılma
sını tönıslip ve talkdiırlerlinıize arz ederlim. 23 . 9 . 1976 

Saygılarımızla. 
A. P. Gruıpu Başkanvakıiflleıli 

Oğuz Aygün Ilhami Ertem 
Ankara MiiltetveMü Edirne Milletvekili 

M. S. P. Grupu 'Başkanveklilleni 
Şevket Kazan S. Arlif Emre 

Kocaeli Mlidetvekıilli istanbul MHetvekıili 
ve 184 > Milletvekili 

Bağımsız 
Sadettim Blgiç 

istanbul Milletvekili 

GEREKÇE 
Devlet Gücenik Mahkemelerinim KuTuâış ve Yar

gılama Usulleri hafcrndalkii 26'. 6 . 1973 tarihi ve 
1773 sayılı Kanun, Anayasa Mahkemesi tarafından 
usul yönünden iptal edilmiştir. iptal hükmü 11 Elkim 
1976 günü yürürlüğe gireceğimden, bu konuda çıkarıl
ması zorunlu hale gelen Devlet Güvenlik Mahkemeleri 
Kuruluş ve Yargılama usulleriyle İlgili Kanunun bu 
« r e diçlinde kaıtliyet Ikazanımaısı, MecMerin ancak tatilin 
'biiıtirriinden önce mesaıi vererek kanun teklifim görüş
mesi ve tamamlaması ile mümkün olabilecektir. 

Bu afladia, 14 . 9 . 1976 günü Olağanüstü top
lanan Millet Mecisıinde (2/644) (S. Sayısı : 396) nu
maralı Ankara Mileüvdklilli Oğuz Aygün üle Edimle 
Mlletvekli İthamı Brtem'ıin bu konudaki kanun teik-
Hilfi 23 . 9 . 1976 tarihline kadar devamlı çalışma 
suretiyle tümü üzerindeki müzakerelerin tamamlan
ma safhasına gelinmiş bulunmaktadır. Ancak, son 
oturumu yöneten 'Sayın Meclis Başkanveklfniın, ço
ğunluk teşekkül etmediğini lifade ederek Millet Mec-
üliısiinlin BMestiımıinii taltll sonuna 1 Kasım 1976 .tarihline 
entelömiş ölmaısıı korşısındia, bahüıs konusu kanun tek
lifinin 'bu konuda kesin bar karar alınıncaya kadar mü-
zakeresline, kaldığı yerden devam edebiilimek üzere, 
MillDet Meclislinin, bu defa yenliden Olağanüstü top
lantıya çiağırfması zoiTuınluluğu doğmuş bulunmakta
dır. 

Bu nedenlerle ve yukarıda söz konusu edilen Gün-
demdekü kanun teklifinin müzakerelerine, kaldığı yer
den devam edilmek üzere Anayasamızın 83 ncü ve 
M Met Meclisi içtüzüğünün 7 nci maddesi gereği jnce, 
Meclislerin olağanüstü toplantıya çağırılması gerek
miştir. 

Oğuz Aygün 
Ankara Milletvekili 

SEBATI ATAMAN (Zonguldak) — Sayın Başkan, 
limzalaln okumaya lüzum yok. 

BAŞKAN — Sayın Ataman elimize gelen öner
gelerin zajpta geçmesini temffin etmek zorundayız; tec
rübeli bir parflametatersaniiz ve ısayın arkadaşlarımızın 
ffisJrnlerMn yalnıında seçsim bölgeleri de geçmektedir, 
b u n t a Başkanlık «yok» farz edemez, onun içân okut-
ıturuiyorum. 

A. P. Grupu Başkanvekili A. P. Grupu Başkanvekili 
Ankara 

Oğuz Aygün 
M. S. P. Grupu 

Başkanvekili 
Kocaeli 

Şevket Kazan 

Edirne 
Ilhami Ertem 

M. S. P. Grupu 
Başkanvekili 

istanbul 
Süleyman Arif Emre 
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İstanbul 
Sadettin Bilgiç 

Ankara 
Oğuzhan Asiltürk 

Konya 
Reşat Aksoy 

Is'tanlbul 
Fehmi Cumalıoğlu 

Afyonkaraih.is.ar 
Rasim Hancıoğlu 

Adana 
. M. Hulusi Özkul 

Çorum 
Turhan Utku 
Gümüşhane 

M. Orhan Akkoyunlu 
Amasya 

Cahit Koçkar 
Nevşehir 

M. Sa'bri Dörtkol 
Sivas 

Ahmet Arıkan 
Gaziantep 

Mehmet Bozgeyik 
Rize 

Sudi Reşat Sarühan 
Samsun 
Ali Acar 
Balıkesir 

Ahmet Akçael 
Adana 

Yılmaz Hocaoğlu 
Adana 

Ahmet Topaloğlu 
Afyonkarahisar 

Mehmet Rıza Çerçel 
Afyonkarahisar 

Ali ihsan Uiubahşi 
Ankara 

Orhan Alp 
Ankara 

tsmail Hakkı Ketenoğlu 
Ankara 

Hasan Özçelik 
Ankara 

Hayrettin Turgut Toker 
Antalya 

Ahdürrahim 'Erdem 

M. Meclisi B : 138 

Konya 
Necmettin Erbakan 

Erzurum 
Zekâi Yaylalı 

Bolu 
Harun Aytaç 

Elâzığ 
Ö. Naimi Barım 

Kars 
Abdülkerim Doğru 

Malatya 
M. Gündüz Sevilgen 

Manisa 
M. Turhan Akyol 

Yozgat 
Ömer Lütf i Zararsız 

Zonguldak 
Zeki Okur 

Urfa 
Abdülkadir Öncel 

Mardin 
Fehim Adak 

Çorum 
Yasin Hatipoğlu 
Kahramanmaraş 
A. Tevfik Paksu 

Tokat 
Hüseyin Abbas 

Trabzon 
Lütfi Köktaş 

Adana 
Selâhattin Kılıç 

Adıyaman 
Halil Ağar 

Afyonkarahisar 
Mae Tan 

Ağrı 
Kerem Şahin 

Ankara 
Orhan Eren 

Ankara 
tsmail Hakkı KÖylüoğlu 

Ankara 
Fikri Pehlivanlı 

Antalya 
İhsan Ataöv 

Antalya 
Remzi Yılmaz 

— "i 
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Artvin 
Sabit Osman Avcı 

Aydın 
Nahit Menteşe 

Aydın 
Behiç Tozkoparan 

Balıkesir 
tlhan Aytekin 

Balıkesir 
Behram Eker 

Bilecik 
Muzaffer Erdem 

Bolu 
Müfit Bayraktar 

Burdur 
Faik Kırbaşlı 

. Bursa 
Halil Karaatlı 

Bursa 
Kasım Önadım 

Bursa 
Mustafa Tayyar 

Çanakkale 
Zekiye Gülsen 

Çankırı 
Nurettin Ok 

Çorum 
Yakup Çağlayan 

Denizli 
Rıza- Gençoğlu 

Diyarbakır 
Mahmut Kepoğlu 

Elâzığ 
Rasim Küçükel 

Erzurum 
Rıfkı Danışman 

Erzurum 
tsmail Hakkı Yıldırım 

Eslkişehir 
Orhan Oğuz 
Gaziantep 

Mehmet Özkaya 
Giresun 

Mehmet Emin Turgütalp 
Hatay 

Sabahattin Adalı 
Hatay 

M. Sait Reşa 
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Aydın 
Mutlu Menderes 

Aydın 
İsmet Sezgin 

Balıkesir 
Mustafa Kemal Alver 

Balıkesir 
Cihat Bilgehan 

Balıkesir 
Ahmet İhsan Kırımlı 

Bitlis 
Hayrettin Mutlu 

Bolu 
Ahmet Çakmak 

Bursa 
Ali Elverdi 

Bursa 
Cemal Külâhlı 

•Bursa 
Hüseyin Suat Sungur 

Bursa 
Ahmet Türkel 

Çanakkale 
Refet Sezgin 

Çankırı 
Arif Tosyalıoğlu 

Denizli 
Fuat Avcı 
Diyarbakır 

A^düllâtif Ensarioğlu 
Edirne 

Veli Gülkan 
Erzincan 

Hüsamettin Atabeyli 
Erzurum 

Gıyasettin Karaca 
Eskişehir 

Mehmet İsmet Angı 
Eskişehir 

Seyfi öztürk 
Giresun 

Nizamettin Erkmen 
Gümüşhane 

Turgut Yücel 
Kütahya 

İlhan Ersoy 
Malatya 

Ahmet Karaaslan 

http://Afyonkaraih.is.ar
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Hatay 
Ali Yılmaz 

İsparta 
Ali İhsan Balım 

İsparta 
Süleyman Demirel 

İsparta 
Mustafa Cesur 

İsparta 
Yusuf Uysal 

İçel 
İbrahim Göktepe 

İçel 
Rasim Gürsoy 

İstanbul 
Servet Bayramoğlu 

İstanbul 
Mustafa Kara 

İstanbul 
F. Gülhis Mankut 

İstanbul 
Hüseyin Özdemir 

İstanbul 
Osman Özer 

İstanbul 
Mustafa Parlar 

İstanbul 
Cemal Süer 

İstanbul 
İsmail Hakkı Tekinel 

İstanbul 
Hüsamettin Tiyanşan 

İstanbul 
İhsan Toksan 

İzmir 
Talât Asal 

İzmir 
Adil Demir 

İzmir 
Yücel Dirik 

İzmir 
Ali Naili Erdem 

îzmir 
Yılmaz Ergenekon 

İzmir 
Şinasi Osma 

İzmir 
Orhan Demir Sorguç 

İzmir 
İsmail Taşlı 

Manisa 
Ahmet Balkan 

Manisa 
Süleyman Çağlar 

Manisa 
Hilmi Okçu 

Manisa 
Necmi Özgür 

Manisa 
Önol Sakar 

Manisa 
Süleyman Tuncel 

Mardin 
Seyfi Günestan 

Muğla 
Ahmet Buldanh 

Muğla 
Ünat Demir 

Nevşehir 
Ragıp Üner 

Niğde 
Ş. Yaşar Arıbaş 

Niğde 
Haydar Özalp 

Niğde 
H. Avni Kavurmacıoğlu 

Ordu 
Kemal Şensoy 

Ordu 
Bilâl Taranoğlu 

Ordu 
Senai Yazıcı 

Rize 
Cevat Yalçın 

Sakarya 
Nuri Bayar 

Sakarya 
Nadir Lâtif İslâm 

Samsun 
Mustafa Dağistanlı 

Samsun 
Doğan Kitaplı 

Samsun 
Hüseyin Özalp 

Samsun 
Hayati Savaşçı 

Sinop 
Mustafa Kaptan 

Sivas 
Enver Akova 

İzmir 
Cemal Tercan 

Kahramanmaraş 
Halit Evliya 

Kars 
Cemil Ünal 
Kastamonu 

Sabri Keskin 
Kastamonu 

Mehdi Keskin 
Kastamonu 

Hilmi Öztürk 
Kayseri 

Selçuk İmamoğlu 
Kayseri 

Hayrettin Nakiboğlu 
Kayseri 

Kâmil Özsarıyıldız 
Kırklareli 

Mehmet Atagün 
Kırşehir 

Memdüh Erdemir 
Kocaeli 

Sedat Akay 
Kocaeli 

Sabri Yahşi 
Konya 

Mehmet Oğuz Atalay 
Konya 

Kemalettin Gökakın 
Konya 

M. Necati Kalaycıoğlu 
Konya 

Muzaffer Demirtaş 
Kütahya 

Ahmet Mahir Abhım 
Kütahya 

Hüseyin Cavit Erdemir 

Sivas 
Vahit Bozatlı 

Tekirdağ 
Halil Başol 

Tekirdağ 
Nihan İlgün 

Tokat 
Feyzullah Değerli 

TOkat 
Ali Şevki Erek 

Trabzon 
Ömer Çakıroğlü 

Trabzon 
Mehmet Özgür 

Urfa 
Mehmet Aksoy 

Urfa 
Mehmet Celâl Bucak 

Urfa 
Mustafa Kılıç 

Urfa 
Halil Millî 

Uşak 
Orhan Dengiz 

Van 
Kinyas Kartal 

Yozgat 
İhsan Arslan 
Zonguldak 

Ahmet Nihat Akın 
Zonguldak 

Sebati Ataman 
Zonguldak 
Fevzi Fırat 
Zonguldak 

Orhan Göncüoğlu 
Yozgat 

M. Asri Ünsür 

BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, bu görüşme
lere geçmeden evvel Sayın Ali Nejat Ölçen ve Sa
yın Hayrettin Uysal, Cumhuriyet Halk Partisi Gru-
pu adına sayın Başkanvekillerı : 

«Millet Meclisinin 137 nci Birleşiminde çoğunluk 
olmaması nedeniyle, tatil kararının İçtüzük kuralla
rına uygun olarak tekrar, 1 Kasım 1976 tarihinden 
itibaren yürürlüğe girmesini öngören Başkanlık ka
rarı karşısında, Başbakan Demirel'in duygusal tepki
si ve Meclis Başkanına teessüf bildiren iki mektubu, 
parlamenter rejime saygı noksanlığının sonucudur. 
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Parlamento adına kararlar vererek ve yargı yürütme 
alışkanlığından vazgeçmediği görülen ve Anayasanın 
kuvvetler ayrımı ilkesine uyum gösterememiş olan 
Başbakan Demirel'in Yüce Meclisten özür dilemesini 
arz ve teklif ©deriz» diyorsunuz. 

Efendim, Meclisimizde 'böyle bir usul, yani özür 
dileme usulü yoktur. Onun için önergeniz hakkında 
bir işlem yapamayacağım. 

ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Sayın Başkan, 
izin verirseniz bu önergeyi Yüce Meclisin onurunu 
korumak amacıyle verdiğimizi ve kim re sıfatla olur
sa olsun Yüce Meclisi işgal eden zata dil uzatamaya-
cağını ve Parlamentoyu küçültemeyeceğini ifade et
mek istedik. 

BAŞKAN — Sayın Ölçen teşekkür ederim. 
Başkanlık Millet Meclisinin onurunu korur efen

dim, teşekkür ederim. 
Değerli arkadaşlarım... 
YILMAZ HOCAOĞLU (Adana) — Hayır, «10 

yıl geridedir» diyen bunlar değil mi? 

BAŞKAN — ... Gündemimizin kanun tasarı ve 
teklifleri bölümünde yer alan... 

SÜLEYMAN GENÇ (İzmir) — Sayın Başkan, 
uygulamanızın aleyhinde, İçtüzüğün 64 ncü madde
sine göre... 

BAŞKAN — Ne ıiçin efendim? 
SÜLEYMAN GENÇ (İzmir) — Uygulamanız İç

tüzüğe aykırıdır. ( 
BAŞKAN — Nedir, hangi uygulamamız İçtüzüğe 

aykırıdır efendim?. 
SÜLEYMAN GENÇ (İzmir) — İçtüzüğün 64 ncü 

maddesine göre aleyhinde söz istiyorum. 
BAŞKAN — Ne için efendim, hangi tutumumuz? 

SÜLEYMAN GENÇ (İzmir) — Geçen oturum
da Genel Kurulumuzu tatil gerekçenizde, kamuoyu
na açıkladığınız gerekçe ile şu andaki tutumunuz çe
lişik durumdadır. Bu nedenle İçtüzüğün 64 ncü mad
desine göre tutumunuzun aleyhinde söz istiyorum. 

BAŞKAN — Nedir, hangi tutumumu Sayın Genç, 
anlayamadım? 

SÜLEYMAN GENÇ (İzmir) — Şu anda günde
mimizde olan konuyu görüşmemiz mümkün değil. 

BAŞKAN — Yani «Gündemimizde bulunan ko
nuyu görüşmemiz mümkün değildir» diyorsunuz. 

Bir defa görüşmelere geçmedik, izin verin de ne 
görüşeceğimizi İfade edeyim; ondan sonra böyle bir 
iddiada bulunursanız, meseleyi düşüneyim. 

SÜLEYMAN GENÇ (İzmir) — Sayın Başkan, 
gündemi okuduktan sonra toplantı çağrısı yapan 
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önergeyi, okuduktan sonra, Sayın ölçen'in ve Sayın 
Uysal'ın daha önce Başkanlığa sunmuş olduğu bir 
öneriyi de okuttunuz. Bu bakımdan Genel Kurulu
muzun çalışmasına girdiniz. O nedenle... 

BAŞKAN — Öneriyi okutmakla, çağrıyı okuttum, 
önergeyi okuttum, görüşmelere başladığımızı ifade 
etmedim daha Sayın Genç. 

SÜLEYMAN GENÇ (İzmir) — Peki, bekliyorum 
Sayın Başkan. 

'BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, gündemimizin 
kanun tasarı ve teklifleri bölümünde yer alan ola
ğanüstü toplantı konusu, Devlet Güvenlik Mahkeme
lerinin Kuruluş ve Yargılama Usulleri Hakkındaki 
396 sayılı Kanun Teklifi üzerindeki görüşmelere baş
lamadan önce bir hususun açıklığa kavuşmasını arzu 
ediyorum. O da şu : 

Sayın Bozbeyli, Sayın Kazan ve Sayın Aygün 
arkadaşlarımız tarafından verilen ve Millet Meclisi
nin erteleme kararı ile ve çalışma süreleriyle ilgili iki 
ayrı önerge vardı. Değerli arkadaşlarım görüşlerinden 
vazgeçmemişlerde bu konuda müzakere açmak isti
yorum. 

FERRUH BOZBEYLİ (İstanbul) — Vazgeçme
dik. 

IBAŞKAN — Vazgeçmediniz. Önergenizi okuta
cağım efendim. 

Sayın Aygün?.. 
OĞUZ AYGÜN (Ankara) — Vazgeçmedim. 
BAŞKAN — Sayın Kazan?.. 
ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Sayın Baş

kan, hangi maddeye göre açıyorsunuz bunu? 

BAŞKAN — Efendim, şimdi kaldığımız noktadan 
devam etmek üzere istemde bulunmuştur önerge sa
hipleri. 

ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Sayın Baş
kan 64 ncü madde... 

BAŞKAN — Arz edeceğim efendim. Önergeleri 
okutacağım. 

ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Sayın Baş
kan, izin verirseniz 64 ncü maddeye en aykırı olan 
husus aynı konuda iki defa olağanüstü toplantı ya
pılamayacağı hususudur. Bu nedenle önce olağanüstü 
toplantının yapılıp yapılamayacağının... 

BAŞKAN — Bu görüşünüze haksız demiyorum 
Sayın Ölçen... 

ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Ondan sonra 
öbür müzakereleri açabilirsiniz. 

BAŞKAN — Sayın Ölçen, bu görüşünüze haksız 
demiyorum. 
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lEfendİm, "ben sırayı daha tertip etmedim. Sayın 
Bozbeyli'ye, Sayın Kazan'a ve Sayın Aygün'e bu gö
rüşlerinde ısrar edip etmediklerini sordum. Elbette, 
Genel Kurulun çalışma usulleriyle ilgili olan iddia 
öncelik taşır. Yani, bu konuda 'ben daha karar ver
medim. istirham ediyorum, lütfedin. 

1. — Aynı konuda ikinci defa olağanüstü toplantı 
yapılıp yapılamayacağı hakkında. 

BAŞKAN — Sayın Genç, buyurun, şimdi sizi 
bulunduğunuz yerden dinliyorum. 

SÜLEYMAN GENÇ (İzmir) — Sayın Başkan, 
şu anda müzakeresine başladığımız 188 'imzalı öner
genin görüşülmesi mümkün değil. 

BAŞKAN — «Görüşülmesi mümkün değildir» 
diyorsunuz. 

SÜLEYMAN GENÇ (İzmir) — İçtüzüğümüzün 
77 nci maddesi açık ve ortadadır. Bu, okuttuğunuz 
raporu görüşmeye açacaksınız demektir. Bu nedenle, 
içtüzüğün 64 ncü maddesine göre, tutumunuz hak
kında söz istiyorum,. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim. 
Efendim, bu usul konusu gerek müzakereler sı

rasında ve gerekse bunun dışında devamlı münakaşa 
konusu olan bir mevzudur. 

İçtüzüğün usulle ilgili maddesini okuyorum : 
«Usul hakkında konuşma. 
•Madde 64. — Görüşmeye yer olup olmaması, 

Başkanı gündeme veya Millet Meclisinin çalışma 
usullerine uymaya davet, bir konuyu öne alma veya 
geriliye bırakma gibi usule ait konular, diğer işlerden 
önce konuşulur» âmir hükmünü getirmektedir. 

Başkanlığın açmış olduğu usul müzakereleri mü
nakaşa olmaktadır. Böyle bir istem bahis konusu ol
duğu anda, Başkanın takdir yetkisi yoktur; vaktaki 
İçtüzüğümüzle ilgili bir iddia bahis konusu olsun. 

Sayın Genç, size söz veriyorum efendim, buyuru
nuz. 

MEHMET ZEKÎ TEKİNER (Nevşehir) — Sayın 
Başkan, ben de aynı konuda ve aleyhte söz istiyorum. 

ŞEVKET 'KAZAN (Kocaeli) — Sayın Başkan, 
aynı konuda müzakere yapıldı. Bu konuda usul mü
zakeresi yapıldı Sayın Başkan. 

'BAŞKAN — Efendim, ikinci toplantının usulsüz 
olarak, yani kaldığımız noktadan devam etmeyeceği
ne dair... 

Sayın Bozbeyli, zatıâliniz ısrar ediyorsunuz değil 
mi?... 

FERRUH BOZBEYLİ (İstanbul) - Evet. 
BAŞKAN — Sayın Kazan ve Sayın Aygün, öner

gelerinizde ısrarlısınız. Bu tarihte alınmış gibi işlem 
yapacağım efendim. Teşekkür ederim. 

ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) — Hayır, Sayın 
Genc'in itirazı, konunun görüşülüp görüşülmeyeceği 
ile alâkalıdır. 

BAŞKAN — Af edersiniz, af edersiniz. Teşekkür 
ederim Sayın Kazan. 

Sayın Genç, şimdi yaptığımız müzakerelerin kal
dığımız noktadan olmayacağı noktasında ,yeya bir 
ikinci olağanüstü toplantı yapılamayacağı konusunda 
mıdır? Nedir? 

SÜLEYMAN GENÇ (İzmir) — Aynı gündemle 
ikinci olağanüstü toplantı yapılamayacağı iddiası. 

BAŞKAN — Yapılamayacağına dair. Evet, buyu
runuz. 

SÜLEYMAN GENÇ (İzmir) — Sayın Başkan, 
değerli arkadaşlarım; 

Anayasa Mahkemesi, 11 Ekim 1976 tarihine ka
dar Devlet Güvenlik Ma'hkemelerinıin Kuruluş ve 
Yargılama Usulü ile İlgili Yasanın çıkmasına müd
det tanımıştır. 

Devlet Güvenlik Mahkemelerinden yana olan 
Türkiye sağı, Türkiye sağının Parlamentodaki tem
silcileri ve Türkiye sağının yürütme organı olan De-
mirel başkanlığındaki MC Hükümeti, Türkiye Büyük 
Millet Meclisi tatile girinceye dek, farklı görüşleri 
yansıtan, MC'nin çelişkili durumunu ortaya koyan, 
birtakım tekliflerin ötesinde ciddî bir girişimde bulun
madığından dolayı, Sayın Demirerin başkanlığında 
bulunan Hükümeti, uygarlık, erdemlik ve insanlık 
adına, bu girişimsizliğini kutlamak gerekir. Çünkü, 
çağdaş toplumlar İçin... (A. P. sıralarından gürültü
ler) 

OĞUZ AYGÜN (Ankara) — Sayın Başkan, ne 
konuşuyor? Komiyle ilgisi yok. (A. P. sıralarından 
gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Genç... (Gürültüler) Sayın 
Toksan, izin verir misiniz ben müdahale edeyim... 

Sayın Genç, Sayın Genç... (A. P .sıralarından gü
rültüler) 

SÜLEYMAN GENÇ (Devamla) — Sayın Baş-
kanım.^ 

IV. — USUL HAKKINDA GÖRÜŞMELER 
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BAŞKAN — Söz aldığınız konu, görüşmekte ol
duğunuz mevzuun esasına daiir değildir. 

NECCAR TÜRKCAN (İzmir) — Sayın Başkan, 
açıklama yapıyor. 

BAŞKAN — İstirham ediyorum Sayın Türkcan, 
istirham ederim. Açıklama yapılır; fakat usule dair 
açıklama yapılır. Esasa dair size söz vermedim. 

Sayın Genç, rica ediyorum, usul hakkında söz 
aldınız. Başkanlığın tutumunun yerinde olmadığını 
ifade etmek üzere söz aldınız. 

SÜLEYMAN GENÇ (Devamla) — İfade ede
ceğim efendim-

Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Bu konuların dışında sizi konuştur

mam mümkün değildir, rica ediyorum. 
SÜLEYMAN GENÇ {Devamla) — Değerli arka

daşlarım, Devlet Güvenlik Mahkemeleri... 
EKREM DİKMEN (Trabzon) — Sayın Başkan, 

sözünü tashih etsin : Türkiye'de sağı temsil etmiyor; 
sağı Türkiye'de Süleyman Demirel temsil edemez. 

ÖZER ÖLÇMEN p.onya) — Sayın Başkan, 
«Türk sağını temsil ediyor» dedi. Bu Hükümet, Türk 
sağının temsilcisi değildir, Türk sağını temsil edemez. 

BAŞKAN — Efendim, efendim, rica ediyorum 
Sayın Dikmen... Efendim, rica ederim, hatip kendi 
görüşünü söyledi Sayın Ölçmen... Sayın ölçmen rica 
ediyorum. 

SÜLEYMAN GENÇ (Devamla) — Değerli ar
kadaşlarım, 'sağı kim paylaşırsa paylaşsın, kendi 
aranızdaki bir ideolojik paylaşmaya biz hakemlik ya
pamayız; Türkiye Büyük Millet Meclisi hafcemhk 
yapamaz. 

EKREM DİKMEN (Trabzon) — Hadi be sende, 
temsil edemez. Terbiyeli konuş, kürsü adabına say
gılı ol. Sen kimsin? Zirzop seni. 

İBAŞKAN — Sayın Genç, Sayın Genç, Sayın 
Genç, sizi uyarıyorum, rica ediyorum, lütfen usul 
hakkında; konuşun. 

SÜLEYMAN GENÇ (Devamla) — Değerli ar
kadaşlarım, Sayın Başkanım benim... 

ÖZER ÖLÇMEN (Konya) — Burası İzmir Kong
resi değil Süleyman Bey, kısa kes de in aşağı. 

EKREM DİKMEN (Trabzon) — Terbiyesiz seni, 
saygılı konuş; hakaret etmeye hakkın yoktur. Orada 
usul hakkında konuşuyorsun ahlâksız. Haddini bil. 

SÜLEYMAN GEİNÇ (Devamla) — Sayın Baş
kan, usulüne uygun olmayan ve Türkiye Büyük Mil
let Meclisi geleneklerine uygun ^olmayan sözcükler 
kullanmasına müsaade edecekseniz bu kürsü dışında, 
bunları biz çok İyi kullanırız. 
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İBAŞKAN — Sayın Dikmen... 
OĞUZ AYGÜN (Ankara) — Sayın Başkan, Sa

yın Genc'e söz veremezsiniz, buna hakkınız yok. 
İBAŞKAN — Efendim, konuşma devam ediyor. 

Usule dair ben söz verdim Sayın Aygün. Sayın arka
daşımın usule dair konuşmasını temin etmek isteriz. 

EKREM DİKMEN (Trabzon) — Bu adamın kür
süde ne işi var? Terbiyesiz herif hakaret etmeye hak
kın yoktur. Kabadayılık mı yapıyorsun orada ter
biyesiz. 

SÜLEYMAN GENÇ (Devamla) — Sen, oturdu
ğun yerde kabadayılık yaptığının farkında mısın? 

BAŞKAN — Sayın Dikmen, Sayın Dikmen, Sa
yın Dikmen... 

Sayın Genç,.. Sayın Dikmen, Sayın Dikmen, Sa
yın Dikmen rica ediyorum, lütfen oturun yerinize. 

EKREM DİKMEN (Trabzon) — Usul hakkında 
konuşturun. Hadi be, ben Adalet Partisi mensubu 
değilim. 

ETEM EKEN (Çorum) — Yeter yahu, usandık 
be!.. 

OĞUZ AYGÜN (Ankara) — Sayın Başkan, Sa
yın Başkan... 

ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Sayın Başkan, 
Sayın Genç konuşurken kimseden izin alacak değil
dir. İki kişiye daha söz verdiniz. 

SÜLEYMAN GENÇ (Devamla) — Türkiye sağı
nı... 

BAŞKAN — Efendim, bu şekilde müzakereleri 
yüriıtemem. Söz vermeden konuşmayın, lütfen rica 
ediyorum. 

Sayın Aygün size de, Sayın Ölçmen size de söz 
vermedim. Sayın hatibi dinliyorum efendim... Sayın 
hatibi dinliyorum efendim... 

OĞUZ AYGÜN (Ankara) — Sayın Başkan, İç
tüzüğün 127 nci maddesine göre Genel Kurulda yok
lamada veya oylamada olmayan üyeye söz veremez
siniz. 

BAŞKAN — Sayın hatibi dinliyorum Sayın Ay
gün, Sayın Hatibi dinliyorum Sayın Aygün. 

OĞUZ AYGÜN (Ankara) — Sayın Başkan Sa
yın Genç şu anda Meclîste değil. Mecliste olmayan 
bir şahsa söz veremezsiniz, hakkınız yoktur. 

İBAŞKAN — Sayın Aygün, size söz vermedim 
efendim, size söz vermedim Sayın Aygün. 

AĞUZ AYGÜN (Ankara) — Yanlış bir işlem 
yapıyorsunuz Sayın Başkan. 

'BAŞKAN — Efendim ben, selâmetle, sağlıkla yü
rütmek zorundayım oturumu ve bunun için söz is-
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teyen arkadaşlarıma sırayla söz veririm. Söz verdim... 
OĞUZ AYGÜN (Ankara) — Söz veremezsiniz, 

çünkü Sayın Genç şu anda Mecliste değildir. 
BAŞKAN — Sayın Aygün, rica ederim; yani il

lâ çalışmamasını istiyorsanız, izin alır giderim sizden; 
çok rica ederim, 

OĞUZ AYGÜN (Ankara) — 127 nci maddeyi 
okuyunuz. Bana izah buyurur musunuz 127 nci mad
deye göre nasıl söz veriyorsunuz? 

BAŞKAN — Sayın Aygün, lütfen oturun. Ben, 
İçtüzüğün 64 ncü maddesine göre hatibe söz verdim. 
Bu madde muhtevası içerisinde konuşmasını temin et
meye çalışacağım. Rica ediyorum oturun lütfen. 

OĞUZ AYGÜN (Ankara) ^- Yanlış bir işleminiz 
için sizi ikaz ediyorum, yanlış 'bir işlem yapıyorsunuz. 

IBAŞKAN — Efendim, usule dair söz verdim Sa
yın Aygün. Bunun yanlış işlemi neresinde rica ediyo
rum. 

OĞUZ AYGÜN (Ankara) — Çünkü Sayın Baş
kan, Sayın Genç şu anda 127 nci maddeye göre bu
rada değil. Burada bulunmayan bir şahsa nasıl söz 
verirsiniz? 

BAŞKAN — Lütfen oturun Sayın Aygün... Rica 
ediyorum sizden lütfen oturun, lütfen oturun Sayın 
Aygün... Sayın Aygün, lütfen oturun, lütfen oturun 
efendim. 

OĞUZ AYGÜN (Ankara) — Sayın Başkan, 127 
nci maddeyi okuyun. 

BAŞKAN — Efendim, rica ediyorum, rica ediyo
rum Sayın Aygün, çok rica ediyorum; hem kürsüde
ki hatibin konuşma hakkına, hem de Başkanlığın yö
netim hakkına müdahale etmeyin. Rica ediyorum siz
den lütfen oturun. ÎM uyarı mı istiyorsunuz Sayın 
Aygün? Rica ediyorum lütfen oturun efendim; Grup 
'Başkaövekilİsittiz. 

OĞUZ AYGÜN (Ankara) — Bu sayın hatip, 
yoklamada yoktu. 

OSMAN AYKUL (Burdur) — Meclistedir ve 
milletvekilidir, ne demek yoktur? Başjkan söz vermiş 
konuşuyor. 

BAŞKAN — Çok rica ederim sayın Aykul... Sa
yın Aykul, sayın Aykul, sayın Aykul, sayın Aykul siz 
de lütfen oturun... 

Sayın Aygün siz de lütfen oturun. 
SÜLEYMAN GENÇ (Devamla) — Devlet Gü

venlik Mahkemelerinin kuruluşuna ait teklifi görüş
mek üzere Türkiye Büyük Millet Meclisi olağanüstü 
toplantıya çağrıldı. 
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Tümü üzerindeki müzakereler bittikten sonra ya
pılan yoklamada çoğunluk olmadığı için, o günkü 
oturumu idare eden sayın Başkanımız tarafından 
Millet Meclisinin tatil kararının yeniden yürürlüğe 
girdiği ilân edilmiştir ve oturumu bu gerekçesiyle ka
patmıştır. 

Bu tutum, bu davranış, parlamenter geleneklere 
uygun bir davranıştır ve yerinde bir karardır ve yerin
de bir karar olarak alındığından dolayı da kamuoyu, 
Türkiye Büyük Millet Meclisini oluşturan değerli mil
letvekilleri, bu tutumu saygıyla •karşıilamışlardır, 

Bu davranışınız doğru idi; hukuka, parlamenter 
geleneklere uygundur. Milletvekilleri, yasa teklifinin 
tümü üzerindeki müzakereler bittikten sonra çoğunluk 
yapmayarak açıkça iradelerini ifade etmişlerdir. Açık
ça iradelerini ifade ettiklerinden dolayı da olağanüstü 
toplantı gündemi ortadan kalkmış ve böylece toplan
manın gerekçesi olan imza ortadan kalkmıştı. 

Sizin, aynı gündemle Millet Meclisini toplantı çağ
rısına uyma mecburiyetiniz yoktur. Böyle bir davra
nışa daha önce vermiş olduğunuz kararla.. 

İLAMİ ERTEM (Edirne) — Ne için konuşuyor 
sayın Başkan? Ne usulü sayın Başkan? 

(BAŞKAN — Sayın Genç, bir dakikanızı alabilir 
miyim? 

Sayın Ertem, tutumumun doğru olmadığını izah 
ediyor. Kendi görüşüne göre, Başkanlığın tutumunun 
doğru olmadığını söylüyor. Nasıl istiyorsunuz? Yani, 
zatıâlinizin istediği gibi mi konuşsun istiyorsunuz? Sa
yın Ertem, rica ediyorum. 

İLHAMI ERTEM (Edirne) — Toplantıyı açtığı
nızdan heri vakit öldürmekten başka ne, yapıyorsu
nuz? 

BAŞKAN — Rica ediyorum, oturun efendim. 
[SÜLEYMAN GENÇ (Devamla) — Toplantı açıl

madan sayın Başkanın tutumu hakkında nasıl konu
şacağım ben? Toplantı açılacak ki konuşacağım. 

BAŞKAN — Buyurun efendim, buyurun sayın 
Genç, devam ediniz. 

SÜLEYMAN GENÇ (Devamla) — Parlamento 
iradesine son derece sinirlenen sayın Demirci, buy
ruklarına ve sinirlerine hâkim olamayarak o günkü 
radyo ve televizyon konuşmasında bu psikolojisini 
açıkça ortaya koymuştur. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Bu da mı usule da
hil sayın Başkan? 

BAŞKAN — Sayın Genç, rica ediyorum, lütfen 
usul içerisinde kalınız. 
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SÜLEYMAN GENÇ (Devamla) — Sayın Başka- I 
nım, lütfedin... 

BAŞKAN — Size ikinci defa ikaz ediyorum sa
yın Genç, usul içerisinde kalınız. 

SÜLEYMAN GENÇ (Devamla) — Sayın Başba
kan, tou açık iradesini kamuoyundan, bu sinirliliğini 
kamuoyundan saklayamamış, sinirliliğini âdeta kamu
oyuna ilân edercesine, aradan yarım saat geçmeden, 
yeniden buyruğunu işleterek, Parlamento çoğunluğuna I 
egemen olmak için imzaları toplayıp, aynı gündem 
maddesiyle, aym gerekçe ile Parlamentoyu yeniden I 
olağanüstü toplantıya çağırdı. -

Sayın Başkanım, sayın Başbakan kendi iddiasında I 
ısrar edebilir; «dediğim dedik» diyebilir ve Parla- I 
mentoyu, icrayı işlemez hale getirebilir. Parlamento
nun normal çalışmalarında bu tür bir girişimde bu
lunmadan, tatil zamanı, halkla parlamenterlerin iliş
kisini kesmek için bu tür girişimlere girmiş olalbilir; I 
ama sizin buna uymak mecburiyetiniz yoktu. (CHP. I 
sıralarından alkışlar) Buna İçtüzük müsait değildi. I 
Buna parlamenter gelenekler müsait değildi. Ne Tür- I 
kiye'mizdeki Parlamentonun böyle bir geleneği var- I 
'dır, ne de dünya parlamentolarında böyle bir uygula- I 
ma vardır. Siz buna uymak mecburiyetinde değil
siniz. I 

Aynı gündem maddesi ile... (A. P. sıralarından I 
«Sokak değil burası» sesi) I 

Sokakta halik gezer, sokakta insanlar gezer. Halkın I 
gezdiği, gördüğü yere beni lâyık görüyorsanız, ben bu- I 
nunla iftihar ederim; 'ama siz sokağı değil de aristok- I 
ratların yaşadığı sarayları talep ediyorsanız, onu red- I 
dederim. I 

BAŞKAN — Süreniz bitiyor sayın Genç. 
SÜLEYMAN GENÇ {Devamla) — Sayın Başkan, 

buna sizin de hakkınız yok. Böyle bir girişimin, de- I 
mokratik ülkelerdeki bütün uygulamalara ters olduğu 4 
da bilinmelidir. Millet Meclisi iradesini, çoğunluğu I 
sağlamayarak açığa vurduğu iradesini bir inadın esi- I 
ri olarak burada toplayıp Türkiye'nin demokratik ge- I 
üşmesini ve Türkiye'deki demokratik gelişmeyi zorla I 
tehdit altında bulundurmak isteyen çağ dışı bir yasayı I 
burada yasalaştırmak zorunda, alışkanlığında olanlara I 
uymanız hakkınız değildir. I 

ıBAŞKAN — Süreniz bitti sayın Genç. j 
SÜLEYMAN GENÇ (Devamla) — Bu bakımdan 

yaptığınız davranış, sayın Başbakanın usul ve hukuk I 
tanımayan, âdeta keyfî davranışlara meydan okuyan I 
alışkanlıklarına boyun eğmeniz Türkiye Büyük Millet I 
Mecü'si geleneklerine ters bir uygulamadır. 1 

I BAŞKAN — Sayın Genç, sayın Genç, sizden bir 
şey rica ediyorum. Sayın Genç, Millet MecÜsi Baş
kanlığı, Millet Mecüsi Başkanı olarak ben hiç bir sa
yın üyenin haksız istemine, hiç bir grupun haksız is
temine uygun hareket edemem; bunu açıklamak is
tiyorum. Rica ediyorum Başkanlık hakkında dikkatli 

I konuşun. 
SÜLEYMAN GENÇ (Devamla) — Sayın Başkan, 

zaten usul uygulamanız hakkında söz istememin ne-
I deni de budur. Açıkça ortadadır, İçtüzüğün 77 nci 

maddesine ters bir uygulama içindesiniz. İçtüzüğün 
77 nci maddesi «Aynı yıl içerisinde bir kanun redde
dildiği zaman yeniden görüşülmesi olanağı yoktur.» 
demektedir. Aynı sorun; burada çoğunluk yapmaya
rak Meclis çoğunluğu iradesini beyan etmiştir. 

I BAŞKAN — Sayın Genç, sayın Genç... 
. SÜLEYMAN GENÇ (Devamla) — Meclis çoğun-

I luğunun beyan ettiği iradeyi bırakıp, sizin burada ye-
I niden görüştürmeniz açık bir usulsüzlüktür. Sizi uya-
I rıyorum, bu usulsüz tutumdan vazgeçmenizi diliyo

rum. 
I İkinci bir mesele; bazı arkadaşlarımızın... 

BAŞKAN — Sayın Genç, sayın Genç... 
SÜLEYMAN GENÇ (Devamla) — Bir şeyi bağ-

I layarak bitiriyorum. (A. P. sıralarından sıra kapakla-
I rina vurmalar ve «Beş dakika geçti»' sesleri) 
I Bir kısım arkadaşlarımız, Türkiye sağının temsil-
I cisi Demir el Hükümeti... 
I BAŞKAN — Sayın Genç, sayın Genç rica ediyo

rum efendim süreniz doldu ve geçti. Son cümlenizi 
I lütfen söyleyin. 

SÜLEYMAN GENÇ (Devamla) — «Türkiye sa
ğının temsilcisi» sözüne sinirlendiler. Türkiye sağının 

I temsilcisi kim olursa olsun, hangi iddiada olursa ol-
I sun, usulün, hukukun emrinde olan herkesle beraber 
| olmanın insanlık görevi ve parlamenter geleneklere 
I uygun bir davranış olduğunu buradan ilân etmenin bi-
I zim görevimiz olduğunu bildirir, Yüce Meclise saygı -
I 1ar sunarım. (C. H. P. sıralarından alkışlar) 

I BAŞKAN — Teşekkür ederim sayın Genç. 
I Lehte sayın Kazan, buyurun efendim. 

OĞUZ AYGÜN (Ankara) — Sayın Başkan, ben 
İçtüzüğün 64 ncü maddesine göre söz istiyorum. 

I BAŞKAN — Sizi sıraya kaydederim efendim. Sa
yın Aygün, lehte, aleyhte?.. 

OĞUZ AYGÜN (Ankara) — İçtüzüğün 64 ncü 
I maddesi üzerinde konuşacağım efendim. 
I BAŞKAN — 64 üzerinde, yani tutumumun aley-
! hinde.; 
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Buyurun sayın Kazan. 
ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) — Muhterem Baş

kan, muhterem milletvekilleri; 
Verilmiş olan bir önerge dolayısryle Başkanlığın 

tutumu lehinde söz almış bulunuyorum; ancak mec
buren sayın Başkanı tenkit etmek mecburiyetindeyim. 
Çünkü;... 

ORHAN EYÜPOĞLU (İstanbul) — Olmaz ki. 
ETEM EKEN (Çorum) — Öyle şey olmaz. 
BAŞKAN — Sayın Kazan, sayın Kazan... 
ŞEVKET KAZAN (Devamla) — Hayır, hayır. 

Başkanlığın olağanüstü toplantı... 

BAŞKAN — Sayın Kazan, sayın Kazan, beni din
lemek zorundasınız. Rica ediyorum, beni dinlemek 
zorundasınız. Sayın Kazan, Başkanlığın tutumu bu 
olağanüstü toplantının yapılması biçimi üzerindeki tu
tumudur. Oturumu yönetim biçimim hakkında size 
söz vermedim. Siz de Başkanlığın tutumunun lehinde 
söz aldınız. Onun için zatıâlinize aleyhte konuşma 
imkânı veremeyeceğim. 

Buyurun efendim. 
ŞEVKET KAZAN (Devamla) — Tutumunuz le

hinde konuşacağım. Yalnız bir noktayı tashih edece
ğim. 

NECDET EVLİYAGÎL (Ankara) — Bakanlık 
yapmış adamsın. 

(BAŞKAN — Buyurun istirham ederim, içtüzüğü 
uyguluyoruz. 

ŞEVKET KAZAN (Devamla) — «Bir mevzuda 
iki defa olağanüstü toplantı çağrısı yapılamaz» tar
zında bir iddia üzerinde usulen söz alındı ve konuşul
du. Abaiba, Anayasanın veya İçtüzüğün hangi mad
desinde, belli bir konuda iki defa olağanüstü toplantı 
yapılamaz diye bir hüküm vardır? 

ORHAN EYÜBOĞLÜ (İstanbul) — Aynı konu
da. 

ŞEVKET KAZAN (Devamla) — Anayasanın han
gi maddesinde, içtüzüğün hangi maddesinde, aynı ko
nuda iki defa toplantı yapılamaz hükmü vardır? 

Böyle bir hüküm olmadığı halde arkadaşlarımız 
sadece Meclisi usul münakaşalarıyla meşgul etmek 
için bu yola teşebbüs etmektedirler. Onun için, biraz 
evvel konuşan sayın Genç arkadaşımız konuşmaları 
sırasında içtüzüğün 77 nci maddesine dayanmak su
retiyle ifadelerini kuvvetlendirmek istedi. Neymiş? 
Meclis ekseriyet halinde toplanmamak: suretiyle bu 
kanunu reddetmişmiş. Böyle bir iddiayı veya böyle 
bir gerekçeyi, ekseriyeti temin etmemek suretiyle bir 
kanunun reddedilme manasını biz yeni öğreniyoruz. 

(CHP. sıralarından «Olağanüstü toplantı» sesleri) 
Evet. 

Şimdi, Meclis bir olağanüstü toplantıyı devam et
tirirken, ekseriyet olmadığı için tatile girmiştir. İkinci 
bir defa olağanüstü toplantının yapılabilmesi için, 
Anayasanın ve içtüzüğün gerekli gördüğü şartlar ye
niden temin edilmiştir, müracaat yapılmıştır, Başkan
lık makamı da Anayasanın ve içtüzüğün gerekli kıl
dığı bu şartlar muvacehesinde yeniden Yüce Meclisi 
toplantıya çağırmıştır. Yüce Meclis, bu toplantıya ek
seriyetle katılmak suretiyle bu kanunu yeniden görüş
mek iradesini bilfiil ortaya koymuştur. 

O halde bu kanunun, 'bir ikinci olağanüstü top
lantı mevzuu olarak görüşülmesinde ne usul yönün
den, ne esas yönünden hiç bir sakınca yoktur. 

Hürmetlerimi arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim sayın Kazan. 
Aleyhte sayın Tekiner, buyurun efen'dim. 
MEHMET ZEKİ TEKİNER (Nevşehir) — Sa

yın Başjkan, değerl'i arkadaşlar, Başkanlığın tutumu
nun aleyhinde söz almış buluinuyoruim. 

içtüzüğümüzün 7 nci ımaddesıinde şöyle dleniiyoır; 
«Tatili veya araverme sırasımda Cumhuırbaşfcanı, Tür
küye Büyülk Millet Mecfe'M; Millet 'Mieclsıi Başka
nı Millet Meclisini ve Cumhuriyet Senatosu Başkanı:» 
Cumhuriyet Senatosunu olağanüstü toplantıya çağır
dığı takdirde, Millet Meclisi), çağm günü toplanır. 

«Millet Meclisi Baştanı, olağanüstü toplantı) çağ
rısını doğrudan doğruya veya en az doksan rnıilletve-
fcifein 'imzasını taşıyan gerekçeli bir önerge üzerine 
yapar. Bu çağrıda, oüağaınüstü toplantı gün ve saaıti-
nün ve bu toplantıyı gerektiren Ikonunuını belirtilmiş ol
ması şarttır.» 

' Değerli arkadaşlar-,-14 Eylülde A. P. (mUlafcvekffle-
ri; Grup BaşJkamflakMeMniin hazırladığı; bir teklifin 
görüşülmesi için, 90'ın üzerinde imzayı ihtiva eden 
bir önerge ıile Millet Meclisini olağanüstü toplantıya 
çağırmıştır. Bu toplantının devamı sırasında konu
nun tümü üzerimdeki görüşmeler tairniarniatnımış ve 
ondan sonra tümü oylanıp maddelere geçileceği sıra
da M'eclisıfca çoğunluğun bulunmadığı anl'aşollmışjtır. 

Biraz önce Ikonuşan Sayın Millî Selâmet Partisi 
sözcüsü arkadaşım sordular, «Anayasanun veya içtü
züğün neresinde bir hülküm vardırki, Meclislerde ço
ğunluk olmadığı taikdiırıde kanun maddesi reddedilmiş 
sayılır» diye. Ben, 'kendilerine bir yönden hak veriyo
rum, bir yönden 'de kaüllaımıyoruırn. Evet, Anayasa
mızda ve içtüzükte «Çoğunlulk olmadığı (takdirde, 
kanunlar reddediîmıiş sayılır» diye bir hülküm yok-
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fcuır. Ancak, şuna .dilkUcalt buyuıraıtaasinı özenle talep 
ediyorum: Olağanüstü (toplantıya çağrıdan Millet 
Meclisi konunun tümünü görüştükten sonra, hiç de 
bumun olağanüstü vasıf tasımladığını, olağanüstülü
ğü bulunmadığını kabul ederek, çoğunluk yapmamak 
'suretiyle iradesini izhar etmiştir. Bu irade (izharı, ço
ğunluğu yapmamak suretiyle gösterilen irade izharı, 
cephe partıiedmin gösterdiği gerekçeleri benimseme
diğini ifade etmektedir. O halde, Millet Meclisi Baş
kanlığınım daha önceki uygulaması, çoğunluğun olma
dığı günde verdiği tatile girme, daha önceki tatil. ka
rarını tekrar uygulamaya koyması kanunlarımıza ve 
içtüzüğe uygundur. 

Şimdiki çağrı 'ise, aynı1 konuda biraz önce konu
şan sayın Süleyman Genç'ıin de belirttiği gibi, bir 'ina
dı tatmin ötmek İçin aynı konuda yapılmış bir ikinci 
talebin görüşülmesidir. Bininci talepte Millet Meclisli, 
yorumumuzla göre 'iradesini izhar etmiştir, olağanüs
tülük vasfı gülmemiştir. Aynı talep ıtökırar ediliyor. 
Aşağı yukarı madde madde, kelüımıe belime, aynı ge
rekçelerle Meclisin yenliden toplanması isteniliyor. 
Sayın Başkanlığın bunu her hailde kabul etmemesi 
gerekirdi. Bu gerekçe !ie Meclisi toplamaması gerekıir-
ıdi. 

Değerli arkadaşlarım, yine İçtüzüğümüzün 5 mci 
maddesi ibir tatilden bahseder, Anayasamız da ta
tilden bahseder. Meclislerin taltie girmesi Anayasa 
maddesine göre bir görevdir. Tatil karanının sebebi, 
milletvekilerinin ve senatörlerin, parliamenterleriin va
tandaşla temas edebilmesi, görüşebilmesi olajnağımım 
sağlanmasıdır. İcra veya bir grup rrtilletvefcii aynı 
konuda ısrar ederek muhtelif şeklilerde Meclisi ıiş-
gall ederse, milletvekilıeılinlin ve senatöderin vatandaş -
»la temasunı engelleyici davranışlar içerisine girerse, 
her halde bu, Anayasaya aykırı bir tutum ve davra
nış olacaktıır. O halde Başkanlığın, İçtüzüğümüzün 
tatille ilgili 5 nci maddesini ve Anayasamızın 83 ncü 
maddesini gözönüme lalarak, bu olağanüstü toplantı 
talebdnli reddetmesi lâzım gelirdi. 

dir; bir yeni talep, bir yemi olağanüstü çağrıdır. Bu, 
yenli olağanüstü çağrı olduğuna göre, bu çağrımım ge
reklerinin yapâması lâzım gelirdi ve sanıyorum ki, 
raporun ve tekliflerin, eski uygulama bir ıtaraifa bıra
kılarak yenliden ele aihınımaısı ve bu uygulamamın sıil-
baştan yapılması suretiyle teklifin, raporun veya gün
demin maddesini teşkil edecek konunun miletıvekillle-
rine 48 saat önceden dağıtılmış olması lâzım gelirdi. 
Bunlar yerine getirilmemiştir. Toplantı bu bakamdan 
yapılamaz ve devamı mahiyetimde telakki edlileırek kal
dığı yerden devam edemez. Bunu da belirtmek is
terim. 

Yalnız bir hususu işaret (etmeden geçemeyeceğim. 
Millet Meclisi Başkanlığını yapan zatı partizanlıkla 
itham eden cephe 'İktidarı bu kere ide çıktı burada 
Millet Meclisi Başkanıınıın uygulamasının doğru oldu
ğunu savunur durumla girdi. Bu çelişkiye değinimıeden 
geçemeyeceğim1. 

Sayglar sunanım. (C. H. P. sıralarımdan 'alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ©derim efendim. 
Sayın Aygün, Başkanlığa gönderdiğiniz tezfcere-

de «Tutumunuz 'aleyhinde bugünkü celsedeki veya 
toplama usulünün lehinde söz istiyorum. Saygıla-
nımla. Dr. Oğuz Aygün» 'diyorsunuz. 

OĞUZ AYGÜN (Ankara) — Evet efendim. 

BAŞKAN — Şimdi lehte ısize ısöz verme imkânı
na sahihim; fakat aleyhte söz verme olanağımı yok. 
Çünkü, iM tane sayın üye aleyhte konuşma yaptılar 
efendim. 

OĞUZ AYGÜN (Ankara) — Toplantının lehin* 
de., 

BAŞKAN — Buyurun efendim: Hakkımız var. 

OĞUZ AYGÜN (Ankara) — Sayın Başkan, za
ten aynı kapıya çıkar. 

ÖZER ÖLÇMEN (Konya) — Sayım Başkan, tu-
ıtumunuzun lehimde değil mi? 

BAŞKAN •— Evet, lehinde söz verdim. 
ÖZER ÖLÇMEN (Konya) — Tutumumuzun le

hinde. 
BAŞKAN — Evet, tutumumun lehimde söz 'istedi

ler. 
Buyurun Sayım Aygün. (A. P. sıralarımdan alkış

lar). 
OĞUZ AYGÜN (Ankara) — Sayın Başkan, ev

vela sükûneti tenin buyurunuz, ondan sonına zamanı
mın başladığımı söyleyiniz. 

BAŞKAN— Efendim, Meclisimiz 'sakin Sayım Ay
gün. Buyurum efendim. 

Değerli ankadaşlariim, bir lifcinıci konuya daha de
ğineceğim: Başkanlığım; konuşmal'arındam anladığıma 
göre, görüşmelerin kaldığı yerden devamı düşünülmek
tedir; bu yola girileceği arjaşlmaktadır. Biraz önce 
belirttiğimiz üzere görülmektedir ki, M'eclis daha ön
ceki olağanüstü toplantıda konuyu görüşmüş, olağan
üstü niteliği buluntmıadığımiı kabul ederek çoğunluğu 
yapmamak suretiyle iradesini İzhar etmiştir. Şimdi 
yeni bir taleple karşı karşıyayız. Bu talep daha önce
ki olağanüstü toplantıinım 'devamı mahiyetinde değil-
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OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Muhterem tmi'llet-
vetoiıHeri; evvelâ, son günlerdeki gariplerim devamı 
ettiğimi ve bugün de bu garipliği.. 

HASAN ESAT IŞIK (Bursa) — Alâkası yok. 
OĞUZ AYGÜN (Devamla) — AlâkaisMiDn olup 

olmadığımı, (dinlerseniz öğrenirsiniz Sayım Işık, müsa-
saade buyurunuz. 

'Bugün de bu garipliklerim bir tanesini daha baş
langıçta..; 

ALt TOPUZ (İstanbul) — Sayın Başkam, aleyh-
hinde 'konuşuyor. 

BAŞKAN — Raca ediyorum. 
OĞUZ AYGÜN (Devamla) — .. Yapmış oldu

ğu işlem ile ortaya koymuş 'bulunmaktadıır. 
BAŞKAN — Sayın Aygün, bir dakikamızı rica 

edeyim, beni dinleyin lütfen. Sayını Aygüm, tetuımu-
rnıun lebinde söz aidimiz ve devamlı yerinizden bazen 
halkUı olarak katıldığı/m ikazlarda bulunuyorsunuz: 
«Konunun dışıma çıktı saym hatip» diyerek. 

OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Sayın Başkanım, 
öyleyse söyleyeyim.. 

BAŞKAN — Benlim tutumumun lehinde söz 'ai
dimiz, sizi (tutumum aleyhinde konuşturamam, rica 
ediyorum. Birimci ikazımı yapıyorum. 

Buyurun efendimi. 
OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Bugün Yüce Mec

lisin huzuruna şu toplamtıiyı yapışım lehinde olarak 
çıktımı. Yazdığım tezkere de şunu belirttim: «Ya bu
nu lehinde veyahut bunu müımlkün görmüyorsanız 
bugünkü 'tutumunuzun aleyhinde» dedim. 

BAŞKAN — Bu şartla zatıâlinize söz vermedim 
Sayım Aygün. Bu şartla size söz vermedim, zaiten ve-
ıremem de Sayım Aygün. 

OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Hangi şartla söz 
verdiğinizi öğreneyim de ona göre konuşayım Sayım 
Başkam. 

BAŞKAN — Sayın Aygün, tutumumun aleyhimde 
zatıâlinize söz veremeyeceğimi yerinizde tikem de ifa
de efitüm. Konuşmanızı keser duruma girmeyim. Za
tıâlinize, iki üyenlin aleyhte söz aldığımı, bir sayım 
üyenin lehte söz aldığını, zatıâüriize ancak tutumu
mun lehimde söz verebileceğimi ifade ettim. Sayım 
Bozbeyli'n'im de, sayım Ölçmııen'iin de ifadesiyle ba
na sordukları üzere ben söyledim. Rica ediyorum, 
lütfen komünün lehinde konuşursanız komuşunuz eıfen-
dim. 

OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Sayım Başkam, 
yani «Tutumunuz lehinde» yi kastedenken bugünkü 
toplantıyı yapışınızın lebimde mi? 
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| BAŞKAN — Efendim, o ayrı bir şey. 
OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Tabiî. Tabiî efen-

I dim. 
ETEM EKEN (Çorum) — Bu kafalarla Türkiye-

yi bu hale getirdiniz 
OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Efendim ben sa-

j yıın Başkanla konuşuyorum. Sayım Başkana mı vekâ-
j let ©diyorsunuz? 

İBRAHİM HORTOĞLU (Gazliamtep) — Üîkeyi 
I bu hale getirdiniz. 

HÜSEYİiN DENİZ (Malatya) — Sen Meclisi iş
gal ediyorsun. 

BAŞKAN — Değerli arkadaşlarımı, 'istirham edi
yorum, sayım Aygün'ü dinleyelim. 

»Sayım Aygün, ciddi olarak meseleleri yürütelim 
efendim. Çok rica ©diyorum. 

OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Sayım Başkan, ne 
hakkımda söz verdiğinizi zapta geçıitrmıek 'istliyorum, 
efendim. 

ETEM EKEN (Çorum) — Sayım Başkan, usule 
riayet etsin. 

OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Muhterem arka
daşlarımı, Meclisimizde hergüm yenli birtakım sürpriz
lerle karşılaşıyoruz. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Onu Süley
man Demire/Fe söyle 

OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Bu süprMerden 
bir 'tanesi, Meclis İçtüzüğümüzüm 127 midi (maddesi 
der ki: «Genel Kurulda veya komisyonlarda yapılam 

I yoklama veya açık oylamalarda özürsüz ve izinsiz 
olarak bulunmayan milletvekili o birleşimde-yok sa
yılır.» Yani bugün Oumihuriyet Halk Partisi Sayın 
Grupu yoklamada bulunmadığıma göre, hukuken bu
rada da yoktur. (C. H. P. sıralarından gürültüler) 
MecMs İçtüzüğünün.. 

ORHAN BİRGİT (İstanbul) — Hadi biz yokuz, 
I serbest konuş.. 

OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Teşekkür ederim. 
Meclis içtüzüğümün bu açık hükmüne rağmen, 

bazı Oumhurüyeit Halk Partili arkadaşlarım.. (C. H. P. 
'sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Efendim, çok rica ediyorum, Sayım 
I Aygün'ü dinleyelim efendim. 

OĞUZ AYGÜN (Devamla) — ...söz alarak ko
nuştular.. (C. H. P. sıralarımdan gürültüler) 

BAŞKAN — Lütfen efendim, istirham ediyorum. 
OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Bu arkadaşları-

I mız, fconuşmalarınıda haksız birtakımı ithamlarda ve 
I isnatlarda bulundular. 
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Simidi 'değerli arkadaşlıarım, burada ne yaptığımı
zı kısaca arz edeyim. Biz Sayın Süleyman Genc'in, 
Sayım Zeki Tekiner'in ifade ötJtügji gibi, birtakımı in-
aıtHıartla burada bulunuyor değiliz ve birtakımı imanlar 
üzeriıme taşa eltiliğimiz biır siyasî mücadele yapıyor de
ğiliz.. Biz birbirinden ayrı, çoğumun görüşü, felsefesi, 
mefkuresi ayrı, ama bir noktada bMeşeblen ve bir
leşmeyi ırtiM bir görüşle, vatanperver biır duyguyla 
vazife addeden,. 

BAŞKAN — Sayım Aygiin, Sayım Aygün, bu ko
nuşma biçimliniz umde ıfflgli imi efendim? 

OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Efendim, bağla-
yaoağıım Sayın Başkam. 

BAŞKAN — Zaitıâlimize ısoruyoınum. 
OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Usul dahilinde 

könıuşuyoıruım Sayın Başkam, mıüsaade buyuransamız,. 

BAŞKAN — Buyurun, devam ©din efemdim. 
OĞUZ AYGÜN (Devamla) —Beş siyasî parti 

olarak bir görev yapmak üzene bulunuyoruz. Yapto-
ğılmıız bu görev İçtüzüğe uygum seviyede cereyan et-
siin diye de azamî gayreti gösteriyoruz. 

HÜSEYİN KADRİ EYÜBOĞLU (Trabzon) — 
Sayım Başkan, usulle ne ilgM var? 

OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Ve mitefoiım, ola-
ğanüsitü toplantıyı büyük biır dikkatle, ısrarla ıtakip 
ederken, hergüm karşılaştığımız binbir türlü, İçtüzüğe 
aykırı düştüğünü iıfade ettiğimiz, bunum inancımı ta
şıdığımız birtakımı engelleme yolanyle nihayet bir 
güm tatile girildi. Bu ıtaüite girişim hatalı! olduğunu (ifa
de eıtıtilk ve arkasımdan ıtekırar Yüce Meclisi olağanüs
tü toplantıya çağındık. 

Şu anda' bu toplantımın da sabote edilmeye çalı
şıldığını ve âdeta muvazaalı bir tafcttfkle Meclis Baş
kanımın da bu mücadelenin icinie sokulmaya çalışıl
dığını üzüntü -ile müşahede.. (C. H. P. suralianmdam 
gürültüler) 

ALİ TOPUZ (İstanbul) — Ne demek istiyor? 
(C. H. P. sıralarımdan gürültüler) 
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ORHAN BİRGİT (İıstanbul) — Agâh Brozam'la 
karıştırıyorsun. 

NURETTİN KARSU (Erzincan) — Sayım Baş
kan, ciddî komuşmadığınım kendisi de farkında. 

OĞUZ AYGÜN (Devamla) — 'Bu ifademiz ta
raf ıımızdam takdirle karşılanmııştır, inşallah bundan 
somraki ıtutumıumuzıda da bu (ifademize uygum şekilde 
hareket edeceğimizi ürmiıt ©deriz. 

'BAŞKAN — Kimsenin endişesi ofaasım Sayın 
Aygün. 

OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Teşekkür ©derim, 
Değerli arkadaşlarım, şimdi İçtüzüğün mahsus 

maddelerine uygum olarak bugün bu Yüce Meclis 
'toplanmıştır. Simidi biır «mesele müzakere ediliyor. Me
sele, lalettayin bir kamun değildir. Mesele, Türk Mil
letinim hayaitüyetiyle 'ilgili, (C. H. P. sıralarımdan «Al
lah, allah» sesleri, gürültüler) Devletin güvenliğiyle 
ilgili bir kanundur. Bu kanunum müzakeresi sırasında, 
hemen oturduğumuz yerden 'kendimize has üslûp ile 
ve kendi gücünüz nispetinde, her şahsın katkıda bu
lunmak suretiyle yaptığımız engellıemıeler, bu kutsal 
(mücadelemin kudsüyetine gölge düşünmez. (C. H. P. 
sıralarından «Ne alâkası var?» seslenil) 

BAŞKAN — Sayın Aygün, Sayım Aygün, Sa
yın Aygün.. 

OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Efendim? 
BAŞKAN —©emi (müdahaleci bir Başkam ola

ralk miıtelemdlirmeyiın, ama size bir soru sormak ıı&tüyo-
mum iziın verinsemiz. Zatıâllimiziın konuşmaısımın usulle 
biır ilgisi var mı? 

OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Var Sayım Baş
kan, 

Sayın Başkan, burada usulsüz olarak verilecek 
birtakım söz halklarını kullanmaya mani olucu ve 
peşinen de buradaki yapmış olduğumuz siyasî müca
delenin mamasını anlamayanlara bir kere daha anlat-
mıalk ımecbuıriyefcM duymaktayız. (C. H. P. sıralarım
dan gürültüler) 

BAŞKAN — İstirham ©deriim efendim, bu görüş-
mıeler sırasımda uzum uzum fırsat var Sayım Aygüm, 

OĞUZ AYGÜN ı(Deva!mla) — Sayım Başkam, so
kaklarda ve Meclis dışındaki kavgamın medenini iızah 
etmek mümkün; ama Parlamentodaki bu reaksiyonu 
izah etmek m!ümıkıün değil. Çünkü, Parlamentonun 
yüksek seviyesi ile kabili telif değil. (C. H. P. sırala
rından «Aaa» sesleri) 

Burada yoklamada bulunmayacak olan bir siyasî 
parti gnupumun, bizim buırada söz söylememize dahi 

BAŞKAN — Sayın Aygün, Sayım Aygün, Sayım 
Aygüm... 

ALİ TOPUZ (İıstanbul) — Başkanlığa ması! ha
reket edersimiz? 

(BAŞKAN — Sayın Aygüm,, Sayın Aygün.. Sayım 
Aygün beni dinlemek zorundasınız;. Çok (istirham ede
rim. Başkanlığı muvazaamın içerisine kimse sokama-
yacağı gibi, Başkanlık hiç bir zamnan bir muvazaanın 
içerisinde olamaz. Çok rica edenim dikkatli konuşum, 
dilkkatli konuşun lütfen.. 
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tahammül edecek tadar, şahsiyetini ayaklar atana ala-
ralk arkad^aomızın reaksiyon vermesini fevkalade 
garipsediğimizi ifade edelim, (Gürültüler) 

HAYRETTİN UYSAL (Şatoya) — Sözünü ge
ni alsım. 

BAŞKAN — Sayun Aygün, bir istirhamda bukı-
maıbliır miliyim sizden? Sayım Aygün, bir ricada bulu
nacağımı sizdenı. ©ir grupu, şiahisüıyetiıni ayaklar altıma 
almakla iıtham edliyoırsıumuz. Bu sözüımizü geri alma
nızı rica edliyoTom dizden* 

OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Efendim, arz ede
yim.. (C. H. P. sıralarımdan gürültüler), 

Efendim, müsaade ©derseniz söyliyeyim. Hep be
raber konuşamayız İki.. 'Kişilerim kendi şahsiyetlerimi 
ayaklar altına alırcasıma reaksiyon vermelerimi yaıdw*-
gaıdığumı, ayıpladığımı söylüyorumı. 

NURETTİN KARSU (Erziinsan) — Omu siz gös
teriniz. 

BAŞKAN — Sayım Karısu, rtira ediyorum,. 
ORHAN BtRGÎT (İstanbul) — Tdk tek mi; ben 

imi? 
. OĞUZ AYGÜN (Devamla) — O kişilerim küm ol
duğumu arayınız, içimizde bulursunuz. 

Muhterem Milletvekilleri, netice olarak şuamı söy
lemek isitiyopız. Burada çolk şey söylemek müımküm, 
yalnız usul (tartışmaları yapmak suretiyle birazcık da
ha bu kamumun gecikmesini temin etmek gibi, yakış-
ıtııramadıığıımız bir usulü, siz© ortak olarak bizim de 
kuısur olarak işlemıememıiz için, işlemekten kaçınma-
mız (içim burada sözlerimi bağlayacağım. Yalnız şu 
kadarını söyleyeyim: Ne kadar gayret sarf edilirse 
edilsin, yürüdüğümüz yol yanlış yoldur ve yoklamada 
bulunmayacak, somra gelecek ve 'burada usul tartış-
(malarana işıtliırak edeceksamfe; bu, kötü bir emsal ola
caktır ve önümüzdeki günlerde yapılacak Meclis top
lantılarında bu kötü emsal yüzünden Yüoe Türk Par-
laımıeınıtosu çok yara alacaktır, çok sılkınitoya düşecek
tir, 

Bu duygularla, Sayın Başkanın Meclis zabıtlarıma 
geçmiş olan vaadini yerime getireceği ürnidini el'an 
taşıdığımı ve bu ümidi devanı ettirecek şekilde hare
ket etmesini dilediğimi ifade eder ve sizin, Cumhu
riyet Halk Partisinin sayım grupuma da vicdanlarıma 
göre hareket etmesini tavsiye ve temenni edenini. 

BAŞKAN — İstirham ederim Sayım Aygün., 
ETEM EKEN (Çorum) — Siz hırsızlık dosyala

rından aklanın, öyle gelin. 
BAŞKAN — Sayım Eken, bir ıdalkJka. 
NECATİ CEBE (Balıkesir) — Sayın Başkan, tu-

totumuınıuzla ilgili olarak söz ırstüyoruım. Sayın Ay-

gün'ün yaptığı konuşma Başkanlığın fehıte tutumuyla 
hangi açıdan ilgilidir? 

BAŞKAN — Yer yer 'ikaz ettim Sayı/n Cebe, lüt
fen oturunuz efendim. 

ALÎ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Efendim, Sa
yın Aygün, Adalet Partisi Grup Başkanvekli, Cum
huriyet Halk Partisini itham ederek «Kötü yoldadır» 
ifadesini kullandı. Bu, partime 'bir sataşmadır, tuta
nağın tetkikimi ve bendemize söz vermenizi istirham 
ediyorum. Zira, cevaplanması gerekeni âdi bir sa
taşmadır., 

BAŞKAN — Tutamağı tetkik edeceğimi Sayun Öl
çen. 

Değerli] arkadaşlarım, Başkanlığım bir kornoda Yü
ce Meclisi sadece bir ıdefa olağanüstü toplantıya ça
ğırabileceği, ikinci kez aynıı kornoda olağanüstü top
lantı yapılamayacağıma dair değerli arkadaşlaomın 
görüşlerini dinledik. 

Anayasamızda olsun, İçtüzüğümüzde olsun, ara 
verme sunasında, tatil sıırasım'da olağanüstü yapılan top
lantıların aynı konuda bir defa yapıldıltotam sonra akim-
ci kez yapılmayacağıma dair bir hüküm yokıtur. 
Başkanlığa, Anayasamız ve İçtüzüğümüz, hangi ko
şullar ıtamıaımlamdığı takdirde 'Millet Meclisini toplan-
ıtııya, olağanüstü toplantıya çağıracağıma daür direk
tif veıtmişitir, 

Sayın Aygün ve 188 arkadaşının, komi belirleye
rek bir önerge vermiş olmaları üzerime gerekli tet
kikler yapılmış ve verilen önergenin İçtüzüğümüze ve 
Anayasamıza uygum olarak verildiği' hususu saptan-
ımıştır.; 

Yapılan çağn da, Anayasamıza ve İçtüzüğümüze 
•uygundur. Bu nedenle, Başkanlığın yaptığı işlemlerin 
hiç birisinde en ufak bir usulsüzlük yoktur. 

Teşekkür ederim. 

2. — Olağanüstü toplanan Mecliste çoğunluğun 
kalmaması halinde evvelce alınan tatil kararı gereğin
ce toplantının sona erip ermeyeceği hakkında. 

BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, Sayın Boz-
beyli'nin ve Sayın Kazan'ın, Millet Meclisi Başkan
lığına, geçen olağanüstü toplantı sırasında vermiş ol
dukları iki önerge var.. 

Birincisi; Başkanlığın sonradan belirlenen karan 
ile ilgilidir. Ancak, bundan sonraki tutum hakkında 
Başkanlığa bir açıklama getirebilir kanaatiyle öner
geyi okutacağım efendim. 

Sayın Bozbeyli, önergelerinde ısrar ettiklerini ifa
de ettikleri için, Sayın Bozbeyli'nin önergesini oku
tuyorum : 
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Millet Meclisi Başkanlığına 
Olağanüstü toplantıya çağrılan Meclisimizde ço

ğunluğun bulunmaması halinde olağanüstü toplantı
nın sona ereceği yolunda Başkanlığınızın bir görüş 
sahibi olduğu şeklinde milletvekilleri arasında bir 
söylenti vardır. 

a) Bu konuda Başkanlıkça Genel Kurula bir 
açıklama yapılmasını, 

b) Şayet, çoğunluk olmaması halinde olağanüs
tü toplantının sona ereceği şeklinde Başkanlığınız bir 
görüşe sahip bulunuyorsa, karşı görüşümü belirtmek 
için birleşim açılınca usul hakkında söz verilmesini 
arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
23 . 9 . 1976 

İstanbul 
Ferruh Bozbeyli 

BAŞKAN — Sayın Bozbeyli, izin verirseniz Baş
kanlığın bu konudaki görüşünü arz etmek istiyorum. 
Bu görüşe katılmadığınız takdirde, zatıâlinize söz 
vermek istiyorum. 

Değerli arkadaşlarım, Anayasamızda, ara verme 
veya tatil sırasında toplantı, İçtüzükte «Olağanüstü 
Toplantı» olarak isimlendirilen toplantılarda çoğun
luk olmaması halinde erteleme biçimi üzerinde Baş
kanlığın görüşünde el'an bir değişiklik yok. Çünkü, 
Anayasamızın 83 ncü maddesinin son fıkrası; «Ara 
verme veya tatil sırasında toplantıya çağrılan Mec
lisler, önce bu toplantıyı gerektiren konu üzerinde 
görüşme yaparlar» diyor. 

İçtüzüğümüzün konuya ilişkin 77 nci maddesinin 
3 ncü ve 4 ncü fıkraları ise, «olağanüstü toplantıda 
birleşim açılınca, Başkan ilk önce çağrı yazısını oku
tur ve bu toplantıyı gerektiren konu görüşülür» de
dikten sonra, «olağanüstü toplantıyı gerektiren konu 
üzerinde Yasama Meclislerince yapılması gerekli iş
lemler tamamlanınca, Millet Meclisi, çalışmalarına 
devama karar verebilir», şeklinde hüküm vardır. 

Demek ki, olağanüstü toplantı Anayasa ve İçtü
züğümüzün açıkça belirttiği gibi, Meclislerin tatil ve 
ara verme sırasında yaptığı toplantılardır. Meclisimi
zin 15 . 7 . 1976 tarihli 125 nci Birleşiminde aldığı 
tatil kararı, İçtüzüğümüzün 7 nci maddesinin son 
fıkrasında belirtildiği gibi, Meclis, çalışmalarına de
vam karar vermedikçe yürürlüktedir. Olağanüstü top
lantı, Anayasa ve İçtüzüğe uygun olarak toplantı için 
yeterli çoğunluk bulunduğu sürece tatil kararını ke
ser; tatil kararını kaldırmaz. 

Buna göre, içtüzüğümüzün 7 nci maddesinin son 
fıkrasındaki «işlemler tamamlanınca»" koşulu iddia 
edildiği gibi «çoğunluk olsun olmasın, Genel Kurul 
olağanüstü toplantı konusunu tamamlayıncaya kadar 
çalışmaya ve toplantılara devam edecek» şartını de
ğil, tam aksine, normal çalışmalara devam için tatil 
kararını kaldırmanın şartını hükme bağlamıştır;, ku
ral bu. 

Meclisimizde, konuya ilişkin, tespit edebildiğimiz 
kadarı ile iki defa uygulama yapılmış, bunlardan bi
risi 13 . 6 . 1969 tarihini taşıyor, diğeri 25 . 7 . 1973 
tarihini taşıyor. Adı geçen tarihlerde yapılan uygu
lamaların eski içtüzüğe göre yapıldığı savunulmak
tadır. Anayasanın 83 ncü maddesinin gerekçesinde, 
eski hüküm uygulamalarının aynen benimsendiği be
lirtilmiştir. Sadece, bugünkü İçtüzüğün 7 nci madde
sinin son fıkrası tatil kararının kaldırılma şart ve 
biçimini açıklığa kavuşturmuştur. 

ilâveten, Başkanlığın tutumu ve görüşü olarak 
şunu söylemek istiyorum : Toplantı devam ettiği sü
rece, yapılan her açık oylama yoklama mahiyetinde
dir ve bu oylamalarda da çoğunluk olmadığı takdir
de, tatil kararının yürürlüğe gireceği kanaatini taşı
yorum. 

FERRUH BOZBEYLİ (İstanbul) — Karşı gö
rüşteyim Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Karşı görüştesiniz. Buyurun efen
dim, aleyhte söz istediniz. 

FERRUH BOZBEYLİ (İstanbul) — Sayın Baş
kan, sayın milletvekili arkadaşlarım; 

Önce şu hususu arz etmek isterim ki, Devlet Gü
venlik Mahkemeleri Kanununun çıkmaması için 
Cumhuriyet Halk Partililer tarafından gösterilen en
gelleme hareketlerinde onların bir numaralı yardım
cısı Adalet Partisi yöneticileridir. 

Aziz arkadaşlarım, bilindiği gibi 23 Eylül günü 
Sayın Başkanımız Mecliste çoğunluk olmadığı gerek
çesiyle Meclis toplantılarını «1 Kasım 1976 günü top
lanmak üzere», kaydıyle talik etmiştir. Aynı gün - bi
raz evvel okunan önergemde de belirttiğim gibi -
milletvekili arkadaşlarımdan şöyle bir şey duydum : 
«Çoğunluk olmazsa Başkan Meclisi kapatacakmış». 
Başlangıçta buna ihtimal vermedim. Sonradan, her 
şey olabiliyor; Adalet Partili yöneticiler de Cumhu
riyet Halk Partililere yardım ederek bu kanunu çı
karmamak gibi bir hâle bile girebiliyorlar, bu da 
olabilir, diye Başkanlığa müracaat ettim; şayet Mec
lis açılırsa bana lütfen söz verin, bu görüşünüzün de 
doğru. olup olmadığını, söylentileri teyit edip veya 
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tekzip etme yolundaki düşüncelerinizi de lütfen Mec
lise açıklayın» diye müracaatta bulundum. Fakat bir
leşim açılamadığı için konuşma imkânım olmadı, 

Değerli arkadaşlarım, evvelâ şu hususu arz etmek 
istiyorum: Sayın Başkanımız bugünkü olağanüstü 
toplantı dolayısıyle bundan evvelki olağanüstü top
lantı sırasında verdiğim bir önerge hakkında bana 
yeniden söz vermiştir ve biraz evvelki ifadelerinden 
de, kaldığımız yerden görüşmelerin devam edeceği 
manasına Başkanlığın bir görüş sahibi olduğu mana
sını çıkardım. Şüphesiz sarih değil. 

Aziz arkadaşlarım, olağan toplantılarla olağan
üstü toplantılar arasında üç fark vardır. Ben dördün
cü bir fark bilmiyorum. Bu üç fark şudur : 

Olağan toplantılar kendiliğinden olur. Anayasa : 
«Meclisler her yıl Kasım ayının ilk günü kendiliğin
den toplanır» diyor. 

Olağanüstü toplantılar ise çağrı üzerine olur. Bir 
fark budur. Nitekim, 90 veya daha fazla imzayı ih
tiva eden önergeyle Başkanlığımıza müracaat etmiş
ler ve olağanüstü toplantı daveti yapmışlardır. 

Birinci fark, toplantının doğrudan doğruya veya 
davet üzre yapılmasıdır. 

İkinci fark; normal toplantılarda, olağan toplan
tılarda Meclisler kendi gündemindeki işi İçtüzüğün 
gösterdiği öncelik usullerine göre yaptıkları halde; 
olağanüstü toplantılarda olağanüstü toplanan Meclis, 
gündemdeki bütün işleri bir tarafa bırakarak, davet 
sebebiyle ilgili olan konuyu öncelikle görüşmek mec
buriyetindedir. ikinci fark da budur. 

Üçüncü fark da; olağan toplantılar Meclis veya 
Meclisler kararı yle sona erer, olağanüstü toplan t; lar-
sa, Tüzüğümüzün 7 nci maddesi gereğince sona erer. 
Meclis veya Meclisler diyorum, iki Meclis aynı za
manda karar verirse tatil olur, Meclislerden bir ta
nesi karar verirse ara verme olur. 

Nitekim, biz başlangıçta bu itirazımızı yapmıştık, 
Meclisimizin tatile girmesi de bizim anlayışımıza gö
re içtüzüğün 5 nci maddesine aykırı bir uygulamanın 
neticesidir. 

Bu üç farkın dışında olağan toplantıyla, olağan
üstü toplantının başka hiç bir farkı yoktur. Tüzükte
ki bütün hükümler olağanüstü toplantıda nasıl uy
gulanıyorsa, normal olağan toplantıda da aynı şekil
de uygulanır. 

Aziz arkadaşlarım, şimdi Sayın Başkanımız : «Tü
züğün 7 nci maddesindeki hüküm; Meclis, toplantı
nın - olağanüstü toplantının - devamına karar ver
medikçe olağanüstü toplantı biter. Olağanüstü top

lantının devamına, normal toplantının devamına ka
rar vermesi halinde toplantı devam eder» diyor. 

Başkan görüşünü bu şekilde açıkladı. Daha evvel 
kamuoyuna yaptığı açıklamalarda bu yenilik yoktu. 

Değerli arkadaşlarım, bunu huzurunuzda arz edi
yorum. Olağanüstü toplantıyla ilgili 7 nci maddenin 
son fıkrasını okuyorum : 

«Olağanüstü toplantıyı gerektiren konu üzerinde, 
Yasama Meclislerince yapılması gerekli işlemler ta
mamlanınca, Millet Meclisi çalışmalarına devama ka
rar verebilir». 

Sayın Başkanın: «Mademki çalışmalara devama 
karar vermedi, öyleyse bitti». Görüşü, esas itibariyle 
bu noktada toplanıyor. 

Aziz arkadaşlarım, çalışmamızın devamına karar 
verebilmek için ne zaman karar alacağız. Olağanüstü 
toplantı bugün davet edildi. Bugün oturup da çalış
mamıza devam kararı mı verecektik? Ne zaman bu 
karan verebilirdik? Çalışmalarımızı tamamladıktan 
sonra. 

İçtüzükte diyor ki «Yasama Meclislerince yapıl
ması gerekli işlemler tamamlanınca Millet Meclisi 
çalışmalarına devama karar verebilir»1. 

Öyleyse biz herhangi bir noktada çalışmalara de
vam karan mı verecektik? Biz ele aldığımız konu 
tamamlanınca çalışmaların devamına karar verirsek, 
devam edecekti, vermezsek bitecekti. Öyleyse biraz 
evvel arz ettiğim gibi olağan toplantılarla, olağanüs
tü toplantıların, toplantının bitimiyle ilgili farkı biri
si kararladır, olağan toplantılarda Meclis açıkça ka
rar verir. «Ben ara vermeye giriyorum». İki Meclis 
anlaşır. «Biz tatile giriyoruz» derler, ama olağanüs
tü toplantılarda, olağanüstü toplantı ile ilgili konu ta
mamlanınca, devama karar vermezse biter. «Ola
ğanüstü toplantı ile ilgili konu tamamlanmıştır»' diye
bilir miyiz arkadaşlarım? 

«Millet Meclisinde olağanüstü konuyle ilgili ça
lışmaları tamamladık» diyebilecek bir tek insan var 
mıdır? Başlayamadık bile. Elhamdülillah, elbirliğiy
le; «Sen, usul tartışmasında daha usta söz söyleye
ceksin, yok ben daha yakışıklı söz söyleyeceğim» di
ye bu Meclis çalışmalarında konuyu ele bile alama
dık. 

ABDÜLLÂTİF ENSARİOĞLU (Diyarbakır) — 
Doğru söylüyorsunuz. 

FERRUH BOZBEYLt (Devamla) — Teşekkür 
ederim. Bazan doğru da söylüyormuşuz. 

Aziz arkadaşlarım, şimdi bir hususu daha arzet-
mek istiyorum. Sayın Başkanımız, ben geçmişteki uy-
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gulamayı tenkit etmek için konuşmuyorum Sayın 
Başkanım, o geçmiştir... 

BAŞKAN — İstirham ederim efendim. Buyurun 
siz. 

FERRUH BOZBEYLİ (Devamla) — ... Önümüz
deki uygulamanın tashihi imkânı varsa, bu yolda dü
şüncelerimi arz ediyorum. 

Aziz arkadaşlarım, İçtüzüğümüzün 58 nci madde
sinde, Başkanını birleşimi açıp kapamasıyle ilgili bir 
hüküm var. Hatırlayacaksınız 23 Eylül günü, Başka
nımız iki dafa yoklama yaptı. Birinci yoklamada ço
ğunluk yoktu. Mademki çoğunluğun olmaması halin
de - ki bugün yine Heyeti Umumiyeye arz ettiler -
Sayın Başkanımız «hem yoklama, hem açık oylama, 
ikisinde de çoğunluk olmazsa toplantı biter»> dediler. 
23 Eylül günü de iki defa yoklama yapıldı. Birinci 
yoklamada çoğunluğun olmadığını kendileri ifade et
tiler. İfade ettikten sonra da, «Yarım saat sonraya 
talik ediyorum» dediler. 

Bir toplantı, çoğunluk yoksa yarım saat sonraya 
talik edilebiliyorsa, niçin iki gün sonraya talik edile
nlesin? Burada Sayın Başkanımız diyebilir ki, «Ben 
58 nci maddeyi uyguladım» 58 nci madde diyor ki; 
«Başkan birleşimi açtıktan sonra tereddüde düşerse 
yoklama yapar.»' Veyahut başka sebeple yoklama ya
pılmışsa, «çoğunluk olmadığı taktirde yarım saat son
raya bırakılır diyor da, ben de onun için bunu yap
tım» diyebilir. Nitekim bu hususu eğer yanılmıyor
sam, kamu oyuna yaptığı açıklamada da işaret bu
yurmuşlardı. Şimdi ben huzurunuzda 58 nci madde
yi okuyorum : 

«Başkan birleşimi açtıktan sonra tereddüde düşer
se yoklama yapar. Görüşmeler sırasında işaretle oy
lamaya geçilirken, on milletvekili ayağa kalkmak ve
ya önerge vermek suretiyle yoklama yapılmasını is
teyebilir.» Ayrıca, yoklama şu şekillerde yapılır diye 
devam ediyor ve son fıkrası şöyle : «Yoklama sonu
cunda, üye tamsayısının salt çoğunluğunun mevcud 
olmadığı anlaşılırsa, oturum en geç bir saat sonrası
na ertelenebilir. Bu oturumda da toplantı yeter sayı
sı yoksa, birleşim kapatılır.»* Sayın Başkan diyebilir 
ki, «Ben bu maddenin gereğini yerine getirdim, işte 
çoğunluğun olmadığını gördüm, yarım saat sonraya 
talik ettim, orada da çoğunluk olmayınca birleşimi 
kapattım» diyebilir. 

Aziz arkadaşlarım, burada iki husus var : Evvelâ 
muhterem arkadaşlarım dikkat buyurmuşlardır, «Bir
leşim kapatılır» tabiri var. Demek ki, yarım saat son
ra veya bir saat sonraya talik edilen bir Mecliste, yi

ne çoğunluk yoksa Meclis kapatılır da tatile koşulur 
diye bir hüküm yok. «Birleşim kapatılır»* diyor. Eğer 
bu birleşim kapatılır sözü, «Tatile gidilir» manasına 
anlaşılırsa, normal zamanlarda da, yani olağan top
lantılarda da, birleşimde çoğunluk yoksa hemen Mec
lis tatile girer. (C. H. P. sıralarından «Hayır, hayır» 

, sesleri, gürültüler). 
BAŞKAN — İstirham ederim efendim. Rica ede

rim. Hatip görüşlerini söylüyor, ifade ediyorlar, is
tirham ediyorum, 

' FERRUH BOZBEYLİ (Devamla) — Efendim 
hep beraber konuştuğunuz için yanlış bir şey mi söy
ledim, anlayamadım. 

BAŞKAN — Sayın Bozbeyli, süre dolmak üzere, 
istirham edeyim lütfen. 

FERRUH BOZBEYLİ (Devamla) — Affedersi
niz efendim. 

Aziz arkadaşlarım, eğer olağanüstü toplantılarda 
«Birleşim kapatılır», sözü, «Meclis tatile götürülür» 
manasında yorumlanırsa, olağan toplantılarda da ço
ğunluğun bulunmaması, bir saat sonraya talik halin
de yine çoğunluğun bulunmaması sebebiyle, buradaki 
«Birleşim kapatılır», sözü, yine «Tatile gidilir» şeklin
de anlaşılmalıdır. 

Şimdi, burada ikinci bir husus var. Bazı arkadaş
larım diyebilirler ki, «Biz, bu 58 nci maddeyi iki tür
lü yorumlarız. Olağanüstü toplantı olduğu zaman, 
tatile gitme şeklinde yorumlarız, normal toplantı ol
duğu zaman devam etme şeklinde yorumlarız». Şim
di aziz arkadaşlarım... 

BAŞKAN — Sayın Bozbeyli, süre bitti efendim, 
lütfen. 

FERRUH BOZBEYLİ (Devamla) — Öyle mi? 
Birkaç cümle daha müsaade buyurur musunuz? 

BAŞKAN — Lütfen son cümlelerinizi söyleyin 
efendim. 

FERRUH BOZBEYLİ (Devamla) — Dikkat et
meye çalışacağım Sayın Başkanım. 

Şimdi arkadaşlarım madde gayet açık, «Birleşim 
kapatılır» diyor ve bu maddenin içinden nasıl olur 
ki, «Ben olağanüstü hallerde 58 nci maddeyi başka 
türlü yorumlarım, normal toplantılarda da başka tür
lü yorumlarım» diye, bir maddeden iki ayrı yorum 
şekli çıkarmanın imkânı olmadığı kanaatindeyim. 

Şimdi saym arkadaşlarım bir hususu daha söyle
yeceğim ve bitireceğim. Arkadaşlarım, Anayasayı ya
panlar, Meclis çalışmaları hakkında hüküm koyar
ken, «Bu Meclis çalışsın»* diye hüküm koyarlar, 
«Meclis çalışmasın» diye hüküm koymazlar. İçtüzük 
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bir müessese kurmuşsa, kurduğu müessesenin çalış
ması için hüküm getirir, çalışmaması için hüküm ge
tirmez. Bu sebeple, Anayasada ve İçtüzüklerde bazı 
anlayış farkları, yorumu gerektiren bazı konular or
taya çıkarsa, iyi niyetle yorum yapanlar, o meclisi ça
lıştırmaya matuf, gai yorumlar yaparlar. Yani, gaye
ye matuf yorumlar yaparlar, maksada matuf yorum
lar yaparlar; tersine onu kösteklemeye matuf yorum
lar yapmazlar. «Mademki Meclis toplanamadı, fır
sat bu fırsat, Meclisi kapatalım»! şeklinde yorum ya
pılmaz arkadaşlarım. Bu da, hukukî gerçeklerin, 
prensiplerin başında gelen bir hükümdür. Tefsirler, 
Anayasalar ve İçtüzükler gai ölçülerde, gayeye «Aca
ba bunu, bu müesseseyi niye kurdu bu İçtüzük, Ana
yasa» diye... 

BAŞKAN — Efendim süre çok geçti, 

FERRUH BOZBEYLÎ (Devamla) — ... o gayeye 
uygun yaparlar. 

Sayın Başkanım, usul hakkında konuşurken, usul
süzlük yapmak istemiyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
FERRUH BOZBEYLÎ (Devamla) — Bir hususu 

arz edeceğim. Sayın Başkanımızın takdir hakkı var
dır. Tüzük, «İki lehte, iki aleyhte kimseye söz ver
dikten sonra, bu usul konuşmalarının sonunda gere
kirse oylamaya sunulur» diyor. Gerektiğini takdir et
menin de, Başkana ait olduğu mütalaasındayım. Her
halde Meclise «Gerekiyor mu, gerekmiyor mu» diye 
sorulmaz. Başkan takdir edecektir; ama Sayın Baş
kanımızın bu kadar önemli bir konuda kamuoyunda 
uzun tartışmalarla partilerin birbirlerine girmelerini 
önlemek için, takdirlerini Meclisin oyuna sunmak 
şeklinde kullanmaları gereğini de, bir görüş olarak 
Sayın Başkanımın takdirlerine sunarak, huzurunuz
dan ayrılıyorum. 

Saygılar sunarım. (D. P. sıralarından alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bozbeyli. 
Başka söz isteyen var mı efendim?.. Yok. 
Değerli arkadaşlarım, biraz evvel görüşümü arz 

etmeye çalıştım Yüce Heyetinize. Başkanlığınız tatil 
kararını, olağanüstü toplantı çağrısının keseceği ka
naatini taşımaktadır. Görüşmelere devam imkânının 
da ancak Millet Meclisinde her an çoğunluğun bu
lunması gerektiği kanaati ile, bu şekilde bir karara 
varmıştır. 

Değerli arkadaşlarım, zaten yoklamayı ikinci de
fa yapışımız, Sayın Bozbeyli'nin açıklıkla ifade ettiği 
Millet Meclisinin çalışma imkânlarını sağlamak üze
re yapılan bir işlemdir. Daha evvelce iki defa yapı

lan olağanüstü toplantı çağrısında, ikinci yoklama
lar - İkinci yoklamalar ki, eski İçtüzükte buyurduk
ları gibi Sayın Bozbeyli'nin - aynı biçimde o zama
nın başkanları tarafından yapılmış; birinci yoklama 
yapılmış, takdiren o zamanın Millet Meclisi Sayın 
Başkanı da ikinci yoklamayı da yapmış, «Belki Mil
let Meclisine çalışma olanağı fırsatı yaratırım» diye. 
Başkanınız olarak benim de 23 . 9 . 1976 tarihinde 
yapmış olduğum uygulama, «Acaba Millet Meclisinin 
çalışmasını temin edebilir miyim» niyetine ve hele 
hele hüsnüniyetine dayanmaktadır. Yoksa, İçtüzüğü
müzün ve Anayasamızın bu derece açık hükümleri 
karşısında Başkanlığın bir takdir yetkisi de zaten 
- bir yerde - yoktur. 

Başkanlığın görüşünde bir değişiklik yoktur efen
dim. 

Teşekkür ederim. 
Değerli arkadaşlarım... 
MEHMET ATAGÜN (Kırklareli) — Sayın Baş

kan, bu hususta, yoklamayla oylamayı birbirine ka
rıştırdığınız kanaatiyle ifade ediyorum: Çünkü ça
lışmaya imkân aramış olsaydınız, yoklama sonucu 
alınmadan - ekseriyet mevcut olduğu için - devama 
karar verirdiniz. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Belki ifademde noksanlık vardı. 

«Oylama» dediğim açık oylamadır^ Siz de tecrübeli 
bir parlamenter olarak bilirsiniz ki, açık oylamala
rın tamamı yoklama sayılır. 

MEHMET ATAGÜN (Kırklareli) — Sizin beya
nınıza göre söylüyorum. Çalışmayı temin etmek için 
yoklama yaptığınızı söylüyorsunuz. Oysa, tatil ettiği
niz sırada ekseriyet vardı. 

BAŞKAN — İzin verirseniz ikinci itirazınıza ar
zı cevap edeyim Sayın Atagün. 

Değerli arkadaşlarım, Başkanlığın yoklamada 
kullanacağı usulleri ve zamanını İçtüzüğümüz gayet 
iyi açıklamıştır. Yani, geçen celse değerli arkadaşla
rımızdan bazıları dediler ki, «Yoklamayı yaptınız; 
sonra Genel Kurula bazı sayın üyeler girdi. Zaten 
bir tane üye noksandı, bu üyeler girince çoğunluk 
hâsıl oldu. öyleyse açmalıydınız». 

MEHMET ATAGÜN (Kırklareli) ^- Evet, evet. 
BAŞKAN — Sayın Atagün'ün de iddiası bu ol

duğu için kendilerine bakarak söylüyorum. 
Buna katılamıyorum; şundan dolayı katılamıyo

rum : Birleşim açıldığı zaman ancak Başkana yokla
ma konusunda takdir hakkı verilir. Buna katılıyo
rum; şundan dolayı katılıyorum: Birleşim açıldığı 
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zaman illâ ad okuyarak veya elektronik cihazla yok
lama yapmak zorunluğu yoktur. Başkan geldiği za
man Yüce Heyette çoğunluğun var olduğu kanaatini 
kendi kendine hâsıl ederse, «Çoğunluk vardır» der 
ve görüşmelere başlar. Onun için şöyle bir aksi du
rumla karşı karşıya kalabiliriz: «Yoklamayı ismen 
yaptık, sayın arkadaşlarımız çıktılar; öyleyse salon
da çoğunluk yoktur» deyip görüşmeleri kesmek 
mümkün değildir. Onun için Başkanlığınızın, ne yok
lamada, ne de ertelemede yapmış olduğu işlemde en 
ufak bir usulsüzlük ve uygulamalara aykırı bir du
rum yoktur. 

Teşekkür ederim. 

3. — Danışma Kurulu önerisi olmadan Meclis 
çalışma gün ve saatlarının düzenlenip düzenleneme-
yeceği hakkında. 

BAŞKAN — Değerli arkadaşlarılm, ilkinti konu, 
Sayın Aygün'e, Sayın Kazanla ve Sayın Talât Oğuz'a 
'biraz evel ifade ettiğim konu idi ve önergelerinde ısrar 
buyurduklarını ifade eıtıtifer. 

Tekrar ısırıaır ediyorsanız bu ikonudakii önergeyi 
okuttuırmıalk üstUyorum Sayın Kazan. 

ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) — Evet, ısrar edi
yorum. 

BAŞKAN — Önergeyi okutuyorum efendilim : 

Millet MeclM Başkanlığına 
Göırtüşülrnakite olan Devlet Güvenlik Mahlkeımele-

tfi Kuruluş ve Yargılama Usulleri Halkıkmdialki Kanun 
teklifinin müzâkeresini biran önce ikmal etmek için 
Medı's çalışıma günleri ve saatlarım itainziim etımelk 
üzere ımüıtieaddlt talihlerde Meclis Başikanlığıma müra
caatla, Danışma Kurulunun toplantıya cağnlknasıoı 
istedik. 

Başlkianfak, bu ıMebıi parti gruplarına tebliğle, ıkem-
dileriinıi davet etti. Cumhuru yet Halk Pairtûs'i hariç bü
tün partiler toplantıya Ikatıldılar. Cumhuır'iyöt Halik 
Partisi ise katılmıamalkta ısrar emelktediır. 

Kurulla 'BaşjkanİJik ©den Cumhuriyet Halk Partölıi 
Meclis Başikainvek'ü 19 ncu maddedeki metne sadakat 
gösterir bir eda İçimde kuruluş teşekkül-etmiiş sayıla-
foimesl içlin bütün grupların 'katılmasını zarurî gör
mekte olduğundan, Danışma Kurulundan Genel Ku
rula bir 'öneri indirmek mümkün oliaımamıştır. 

İçtüzüğün 19 ncu mıaddesıi, Danışma Kurulunun 
sadece nasıl ve İklimlerden teşekkül edeceğini tan^m 
etmekte, ayrıca toplantı içlin gerekli nisaptan söz et
memektedir. Danışma Kurulu fok karar organı değil, 
Meclise öneri hazırlayan 'fok istiişarî kuruldur. Top
lantı nisabını beliklemek zarureti yoktur. Kaldı Ikli, bu 

kurul Meclis çalışmalarında Ikolaylıik, ahenk ve de
vamlılık sağlamak için, yanli Genel Kurul müzakere
lerine yardımcı olarak zaman kaybımı ve Genel Ku
rulda lüzuimısuz müzakereleri önlemek gayesiyle ku
rulmuştur. Meclislin çallşmalarınıı engellemek iste
yenlerim ısuıiniiyetleri bu ikurulun işlerliğine asiâ engel 
olamaz ve olmamalıdır. Bütün kurullar genel hukuk 
'hükümlerine göre, aikıstine foiır büküm olmadığı sürece 
salt çoğunlukla toplanır. Bu ıkurul Genel Kurula niya-
beten görev yapar. Bu kuıful teşe'kikül etitlkilemediğine 
göre, konunun aslıma rüeu etmesi yanıi Genel Kurulda 
görüşülmesi lâzımdır. 

.Bu isebeplıe Meclis çalışma gün ve saatlarının, Mec-
lisimıiz Genel Kurulunda karara bağlanması ve Devlet 
Güvenlik Mahıkemıelerli Kanunu çıkıncaya 'kadar mü
zakerelerim aralıksız; devam etmesi 'konusunu arz ve 
teklif ederiz. 

Danışma Kuruluna iştirak eden 
Adalet Partisi Grup ıBaşkanvekili 

Dr. Oğuz Aygün 

Milî Selâmet Partisü Grup 'Başlkaınvelklili 
Şeviket Kazan 

Curnihuıriiyeîçii Güven Partisi Grup Başlkanvekiiıi 
Talâlt Oğuz 

BAŞKAN — Değelrlıi arkadaşlarım, öneri 'ilkıi arzu
yu dile getirmektedir: Bunlardan foklis'i Meclis çalış
ıma gün ve ısaatlannın tanzimi konusu. Bu 'konuda 
öneriyi İşleme (koyma olanağına sahip değilim. Ge
rekçesini de arz edeyiimı: İçtüzüğümüzün, MlMeıt Mec-
lisiinlin çalışma gün ve ısaatlarını tanzimi eden 55 noi 
maddasli aynen şöyle yön veriyor bize: 

«Danışma Kurulunun teklifli üzerine Genel Kurul, 
toplantı 'gün ve siaatlarunı değiştirebileceği gibi, diğer 
günlerde de toplantı yapılmasına ıkarar verebilir» hülk-
münü getirmiştik. Yanıi ellimizde Danışma Kurulu
nun, herhangi bir önerisi olmadığına göre, Mlilllet 
Meclisinim burudan sonlrakli çalışmalarımın gün ve saat-
laırını yeniden tanzlim eıtmıek üzıere, listemde bulunan 
bu öneriniin bu kısmını onayımıza sunma olanağından 
ydfcsumuim. 

Bir husus daha var, o da şu: Danışma Kurulu 
herhangi foiır siyasî parti grupu toplantıya katılmadığı 
takdkde, herhangi fok öneriyi Gendi Kurula indire-
folk mi, indkarnez mi hususu. Bu konuda sayın ar
kadaşlarımı 'isterlerse usul tartışması açacağım. (A. P. 
ısıralarıhdan gürültüler.) 

MÜFİT BAYRAKTAR (Bolu) — Ne usulümden 
bahsediyorsunuz? Ne ılgisli var usule bunun? 

— 798 — 



M. Meclisi B : 138 30 . 9 . 1976 O : 1 

BAŞKAN — Efendim, imza sanipleri sayın ar
kadaşlarımız. Rica ederim sayın Bayraktar, siz lüt
fen yerinizde istirahat buyurun, zatıâliniize söz ver
medim. Sayın arkadaşlarımız arzu buyururlarsa usul 
tartışması açacağım, arzu etmedikleri takdirde usul 
tartışması açmayacağım. 

Sayın Aygün?... 
OĞUZ AYGÜN (Ankara) — Önerge ne olacak 

Sayın Başkan? 
BAŞKAN — Hangi önerge efendim? 
OĞUZ AYGÜN (Ankara) — Verdiğimiz önerge

yi usul tartışması açmadığınız takdirde işlemden kal
dıracak mısınız? 

BAŞKAN — Efendim, bugün işleme sunulabile
cek olan kısmı; çalışma gün ve saatları ile ilgili olan 
kısım. Bunu Genel Kurulun oyuna sunma imkânı 
bulunmadığını İçtüzüğün 55- nci maddesinin 2 nci 
fıkrasına dayanarak söylüyorum. Bunu oylamam 
imkânsız sayın. Aygün. Çünkü, Danışma Kurulu 
önerüsi yok. Danışma Kurulunun niteliği hakkında 
bir arzu var ise, Başkanlığın tutumunu biliyorsunuz. 
Başkanlık, uygulamalara ve içtüzüğümüzün hüküm
lerine uygun olarak bir sayın grupun veya iiki sayın 
grupun toplantıya katılmaması halinde öneri getir
meyeceği konusunda görüşe sahiptir. Bu görüşe sa
hibiz. Bunun aleyhinde veya lehinde usu! tartışması 
açmamı iistiyorsanız usul tartışması açarım efendim. 

SABİT OSMAN AVCI (Artvin) — Aleyhinde 
söz istiyorum. 

OĞUZ AYGÜN (Ankara) — Sayın Başkan, 
biri diğerinin devamıdır. Siz bu hususta şunu sarahat
le ortaya koymalısınız: Usul tartışması açmadığınız 
takdirde bu önerge hangi işleme tabi tutulacaktır? 
Şahsî kanatiiniz nedir?. 

NECDET EVLİYAGİL (Ankara) — Şahsî ka
naat olmaz. 

BAŞKAN — Efendim, şahsî kanaatimi tutum ola
rak arz ediyorum sayın Aygün. Bugüne kadar yapı
lan uygulamaların tamamında, Yüce Meclise tüm 
gruplarımızın katıldığı, imzalarının bulunduğu konu
larda öneri getirmişsiniz. Benl'm Başkanlığımda da 
değil bu; zatıâlinizün katıldığı diğer sayın gruplarımı
zın katıldığı konularda öneri getirmişiz, getirebilmi
şiz. Eğer her hangi bir sayın grupumuz toplantıya 
katılmamışsa, o zaman ertelemede bulunmuşsunuz; 
ertelemede de o sayın grup veya bir başka sayın grup 
gelmemıişse öneri indirmemişsinliz. Ben bunun doğru
luğuna inanıyorum, elimdeki kurallara ve uygulama
ya göre. Tutumum budur'. Bu bakımdan bu önergeyi 
ne yapacaksınız cevabını arz etmiş oluyorum. 

OĞUZ AYGÜN (Ankara) — Usul müzakeresi 
açınız. 

SABİT OSMAN AVCI (Artvin) — Bu görüş yan
lıştır, söz istüyorum. 

BAŞKAN — Aleyhte söz istiyorsunuz, yani «tu
tumunuz doğru değildir» şeklinde söz istiyorsunuz. 

ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) — Aleyhte söz is
tiyorum. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Lehinde 
söz istüyorum. 

BAŞKAN — Lehte söz istiyorsunuz. 

OĞUZ AYGÜN (Ankara) — Sayın Başkan, sayın 
Avcı'ya tutumunuz aleyhinde söz veriyorsunuz. Usul 
müzakeresi açıp açmama hususu ondan sonra mı, 
onu bilmek 'istiyorum? 

BAŞKAN — Hayır, bu arada usulü de halletmiş 
oluyorum sayın Aygün. Aynı görüşe sayın Avcı katıl
mıyor, ben de katılmıyorum. Usulü de halletmiş 
oluyorum, 

ÖZER ÖLÇMEN (Konya) — Tutumunuz lehin
de sayın Başkan. 

BAŞKAN — Lehte sayın Ölçmen, aleyhte sayın 
Avcı ve sayın Kazan söz istediler. 

Buyurun Sayın Avcı. 

SABİT OSMAN AVCI (Artvin) — Sayın Baş
kan, sayın niilletveikiileri; 

Danışma Kurulu hakkında sayın Başkanın biraz 
evvel ifade buyurduğu hususun karşısında görüşe 
sahibim, bu görüşleri arz etmek üzere huzurunuzda
yım. 

Damşma Kurulu karar organı değildir. Danış
ma Kurulu karar organı olmadığı için toplantı oram 
da yoktur, karar oranı da yoktur. İçtüzük hazırla
nırken, hazırlanmış metinde Danışma Kurulu karar 
organı olarak hazırlanmıştı. Karar organında karar 
ve oylama şöyle yapılacaktı: Millet Meclisinde siyasî 
parti grupu teşkil edenlerin Danışma Kurulundaki 
temsilcisi bir kişi; ama elini kaldırdığı zaman Millet 
Meclisindeki mevcudu kadar oy sayılacaktı, sonuçta 
da böyle karar alınacaktı. 

Partilerarası İçtüzük Komisyonu çalışırken ve hat
ta Anayasa Komisyonu çalışırken, Cumhuriyet Halk 
Partisi grupu, İçtüzüğün üç dört yerine önemli iti
razlarda bulundu. Bir önemli iitirazı da Danışma Ku
rulunun Karar organı olmasından çıkarılması idi. Sa
yın Reşit Ülker bunu - beraber çalıştık - çok tiyi 
bilirler. Danışma Kurulunu karar organı olmaktan 
çıkarttık, partilerarası mutabakat sağladık. Cumhu
riyet Halk Partisi grupunun isteğime uyduk, danış-
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ma organı yaptık. Danışılan bir organda ne toplantı 
nisabı var, ne karar nisabı var. Danışma mahiyetin
de toplanır... İçtüzüğün 22 maddesinde «Danışma 
Kurulu» geçer. 

Bunlardan bir tanesinde; «Genel görüşme gün
demini tespit eder» der. Eski İçtüzükten nasılsa bura
ya intikal etmiş. Onun haricinde hep danışma mahi
yetinde görüş bildirir. Kim danışma mahiyetinde gö
rüş ister? Sayın Başkan veya Meclis ister. 

Aynı şekilde Danışma Kurulu bir başka teşkil 
tarzı ile Cumhuriyet Senatosunda da var ve orada 
da Meclislerin çalışmasını kolaylaştırmak için, Mec
lislerin heyeti umumiiyesinde zaman israfını önlemek 
için, Meclislerin genel kurullarında fuzulî tartışma
ları önlemek için danışma mahiyetinde bir Danışma 
Kurulu kurulmuştur. Ön çalışmalar yapar, bu çalış
malar da bir parti grupunun temsÜlcisi gitmedi diye 
sekteye uğrayamaz, «Ben burada çalışmıyorum» di
yemez. 

Sayın Bozbeyli'niin bir sözünü ben ifade etmek is
tiyordum, burada yine tekrar edeceğim; İçtüzükler 
olsun, anayasalar olsun her şey evvelâ hüsnüniyet 
ile, hüsnü istimal için yapılır, suiistimal için yapıl
maz. İçtüzük suiistimal edilmek için hazırlanmamış
tır. Meclisi çalıştırmak asıldır. Meclisin bir görevi 
var; kanun yapmak. Bür görevi var; Hükümeti denet
lemek. Siz kanun yapmayı bu şekilde engellerseniz. 

ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Denetleme 
konusunda Meclise hiç gelmediniz. 

SABİT OSMAN AVCI (Devamla) — Müsaade 
edin efendim, bir denetlemeyi de iktidar partisi grup
ları engellerse... 

ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Denetlemeye 
gelmediniz. 

SABİT OSMAN AVCI (Devamla) — Blirçok de
netlemeler geldi geçti buradan, 81 tane gensoru geç
ti, 

ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Dört aydan 
beri Çarşamba günlerii muntazaman gelmediniz. 

BAŞKAN — Sayın Ölçen, çok rica ediyorum. 
SABİT OSMAN AVCI (Devamla) — Bir defa o 

kadar usulsüzsünüz ki Sayın Ölçen, İçtüzük sarih bir 
hüküm koymuş: «Meclis Başkanından izin alınma
dan konuşulmaz» diye. Siz nasıl konuşuyorsunuz onu 
anlamıyorum, hakkınız yok. 

BAŞKAN — Sayın Avcı, ben gerekli ikazı yapı
yorum, süz buyurun. 

SABİT OSMAN AVCI (Devamla) — Efendim, 
siz ikaz edin ben de hatırlatayım. 

Efendim, başkası da yapıyorsa hata ediyor. Söz 
talep ve kayıt sırasına göredir, Başkanın müsaadesiy-
ledir. Kısa olursa yerinizden de izin verildiğinde söy
leyebilirsiniz. Bu da Başkanın izin vermesine bağlı
dır. 

ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Gözümüzün 
ficine baka baka yanlış söylüyorsunuz. 

SABİT OSMAN AVCI (Devamla) — Yanlış söy
lemiyorum, dosdoğru söylüyorum. 

BAŞKAN — Sayın Ölçen, çok rica ediyorum 
efendim. 

SABİT OSMAN AVCI (Devamla) — Şimdi Sa
yın Başkamn Danışma Kurulu hakkındaki görüşü: 
Danışma Kuruluna bir siyasî parti grupu gelmezse, 
Kurul tamam değildir toplanamaz. Toplanamayınea 
öneri getiremez, öneri getiremeyince Meclis çalışma 
saatini! düzenleyemez.; 

Çok muhterem arkadaşlarım, bunu müdafaa et
mek mümkün değildir. Meclis, Danışma Kurulu
nu kendisine niyalbeten kurmuş. Benim vaktimi is-: 
raf etme, önçalışma yap bana bir şeyler getir. «Çalış
mazsan, bir şey hazırlamazsan ben de seni bekleye
ceğim» demiyor İçtüzük. 

Komisyona havale etmiş, 45 gün içinde görevi
ni yapmazsan alırım demiş.. Danışma mahiyetinde 
karar ve rapor hazırlama mahiyetinde de değil bu. 
22 maddenin dışında Danışma Kurulunun yerini de 
'bulamazsınız. Hepsinde «danışma» der. Sebebini 
arz ettim, siz itiraz ettiniz de bu hale getirdik. Keş
ke karar organı olsa imiş. O zaman toplantı nisabı 
da olurdu, Onu da siz çıkarttınız İçtüzükten. 

Simidi efendim, bu Meclis olağanüstü olarak 
Kıbrıs meselesi içinde toplanmuş'tır.; Anayasamızın 
68 nci maddesi (numarayı belki yanlış da söyleye
bilirim) yurt dışına asker göndermek için, silâhlı 
kuvvetler göndermek için karar almak üzere toplan
mıştır.( Temenni olunmaz, ama her zaman Türkiye 
Büyük Millet Meclisi ve Millet Meclisi buna benzer 
kararlar almakla karşı karşıya kalabilir. 

Olağanüstü toplantıya çağırılImışsınDz, Millet Mec
lisi böylesine önemli karar alacak, saat 19.00 oldu 
Sayın Başkan diyor ki: «Danışma Kurulu gelmedi, 
öneri de getirmedi, bitiriyorum, bekleyin dışarıdaki 
itöhlike.» 

ALİ TOPUZ (İstanbul) — Hemen Danışma Ku
rulunu toplayın. 

iSABİT OSMAN AVCI (Devamla) — Danışma 
Kuruluna gelmezseniz ne yapacağız? Siz geldiniz, 
ıbaşkası gelmezse ne yapacağız? 
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Böyle bir Danışma Kurulu olmaz., Adı üstünde 
efendim, böyle bir Danışma Kurulu olmaz. Meclis, 
daima kendi çalışmasına hâkimdir. Kemdi adına kur
duğu kurullar, görevini yapmazsa o görevi Genel Ku
rul kendi üzerine alır ve karar verir. 

Ben Sayın Başkandan rica ediyorum, istirham 
ediyorum, bunu kendi vazifesi olarak üstlenmesin. 
Mademki, bir kelime, bir cümle sarf etti; esas 
maksadı «Meclisi çalıştırmak için iki defa yoklama 
yaptım» dedi; ondan bir hafta evvelki birleşimde 
de, «Geçen Birleşimde beyan etmedim» diye kapattı. 

Bütün bunları bu son sözü ile maksadının iyi 
niyete matuf (olduğunu ve Meclisi çalıştırmak isti
kametinde olduğunu kabul edelim; ancak kabul et
mek için lütfen bu usul tartışmalarının sonunu ve 
biraz önce Sayın Bozbeyli'nin de vermiş olduğu 
önerge ve buradan savunduğu usul tartışmasının so
nunu, Millet Meclisimin Genel Kurulunda oylasın. 
O takdir hakkını ve bütün bunun vebalini yalnız 
başına üstüne almasın. «Meclis, çalışmalara devam 
kararım alabilir mi, alamaz mı?» oylasın. «Meclis 
diğer husustaki önergenin işlemini yapabilir mii, ya
pamaz mı?» oylasın* Sayın Başkan bu şekilde Mec
lisi çalıştırmak iyi niyetine ve maksadına dayalı ol
duğunu sadece sözü ile değil, ffilii ile ispat etsin. 

göre çok beğenilen bir yasa değildir; halkın çıkarla
rına uygun bir yasa değildir. -O halde, parlamenter 
demokratik rejimde bir demokrasinin sağlıklı işle
mesi için iktidarın hakları ve muhalefetin hakları 
anayasalarda ve içtüzükte eşit konmuştur. 

Şimdi, elbet bizim sorumluluğumuz var. Sizin de 
Hükümet ve icra olarak sorumluluğunuz bizden on 
kat daha fazla. Çünkü siz icra gücüsünüz. Tür
kiye'nin bu Meclisinden çıkmış 'yasaları uygulamak
la mükellefsiniz. Bazı yerde uygulamadığınız zaman, 
bazı yerde keyfî uyguladığınız zaman sorumluluğu
nuz bizden on kat daha artar. 

Onun için, şimdi değerli Başkan, değerli arka
daşlarım, Danışma Kurulu gerçeği şuradan alarak 
saptamış, tespit etmiş. Bir kere Meclisin çalışması
nı, içtüzük kesin olarak belirlemiş. Demiş ki içtüzük 
malddesd 55: «Resmî tatile rastlamadığı takdirde 
Millet Meclisi Genel Kurulu, Sah, Çarşamba, Per
şembe günleri saat 15.00'ten 19.00'a kadar toplanır.» 

Bu bir kesin hüküm; belirli, açık seçik bir kesin 
büküm* Olağanüstü toplantılar içtüzükten ayrı ola
rak yönetilemeyeceğine, işlemeyeceğine göre, bu 
kesin hükme olağanüstü toplantılarda da uyulacak
tır. Ancak bir halde; Danışma Kurulunun teklifi1 

olacak, şart, önkoşul; atlatılamaz, yok sayılamaz. 
Burada ona rağmen, irade beyan edilemez. Çünkü, 
çünkü içtüzük koymuş. Anayasaya aykırı idiyse 
müracaat etseyidiniz. 

Danışma Kurulunun teklifi üzerine Genel Kurul 
gün ve saatlerini değiştirebileceği gibi, diğer günler
de de toplantı yapılmasına karar verebilir. Bunun 
örneğini vereyim size: 

Sayın Aygün burada tanıktır Grup Başkanvekili 
olarak, diğer grup başkanvefciü arkadaşlarım da ta--
mktırlar «...Öncelikle görüşülmesi lâzım gelen yasa
ları...» «Görüşelim.» siz, «..bu yasayı», biz, «bu ya-t 
sayı...» itiraz edildiği zaman bir grup tarafından biri 
yasanın öncelikle gündeme alınması yönünden; kon
du mu? Konmadı. Neden? Bir grup itiraz etti dliıye.. 

Bu bir örnek. 
ikincisi, gelmedi. Cumhuriyet Halk Partisi Grup 

Başfcanıvekilİ katılamadı bir önemli mazeretimden 
ötürü* Başkan açtı Danışma Kurulunu, baktı par
tilerin grup başkanvekilleri tamam değil, kapadı. 

OĞUZ AYGÜN (Ankara) — Gelmiyorsunuz, 
HAYRETTİN UYSAL (Devamla) — Demokra

tik Parti gelmedi, siz gelmediniz, Millî Selâmet 
Partisi gelmedi mazeretlerime binaen, işlemedi. 

Bunu da Sayın Başkandan rica ediyorum ve 
Yüce Meclise saygı sunuyorum. (A. P. sıraların
dan «Bravo» sesleri, alkışlar) 

IBAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Avcı. 
Lehte Sayın Uysal, buyurun efendim. 
HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Sayın Baş

kan, değerli arkadaşlarım; Yüce Meclisimizde Baş
kanlık yapmış olan Sayın Avcı, burada Danışma 
Kurulunun görevleriyle ilgili görüşlerini belirttiler. 

Biz bu görüşlere katılmıyoruz. Çünkü parla
menter deımofcratik sistemde parlamentonun kural
larını içtüzükler düzenler; gelenekler düzenler ve 
Meclis bu parlamento geleneklerine göre, kendi iç-
itüzüklerine göre çalışır, içtüzükler Anayasaya uy
gun olarak yapılır. 

Simidi, Sayın Avcı burada söylediler: Hükümet, 
iktidar partileri yasa hazırlayacak, önemli sayacak. 
Danışma Kurulu içtüzüğümüzün çeşitli maddelerin
de bu yasaların görüşülmesi ile ilgili birtakım husus
lar saptamiş. Ne yapacak Hükümet?.. 

Parlamenter demokratik rejimde iktidar da var
dır, muhalefet de vardır, İktidarın ve hükümetim 
çok beğendiği, çok istediği, çok uygun gördüğü 
yasa teklifi bana göre çok uygun değildir; bana 
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OĞUZ AYGÜN (Ankara) — Devamlı gelmiyor
sunuz., Sizin mazeretiniz yok. 

HAYRETTİN UYSAL (Devamla) — Şirndi eğer 
bunun tersi olsaydı... (A. P. sıralarından gürültüler) 

Lütfen Kılıç, dinleyin. Bak dinle; dinle, anlata
cağım, kafana girecek; bak anlaitacağıım. (A. P. sı
ralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Çok rica ediyorum efendim, lütfen. 
Sayın Toksan siiz de sükunetle takip edin efendim, 
rica ediyorum^ (A. P. sıraların/dan gürültüler) 

HAYRETTİN UYSAL (Devamla) — Şimdi, 
Meclisimizden içtüzüğümüzün 19 ncu maddesi şöyle 
çıkardı ve 55 nci maddesi şöyle çıkardı: 19 ncu mad-
«tenin yapısı değiştirilirdi, «Meclisteki partiler kuv
vetleri oranımda Danışma Kurulunda temsil edilecek» 
denilirdi. 

IÎHSAN ATAÖV (Antalya) — İtirazı siz ettiniz. 

HAYRETTİN UYSAL (Devamla) — E, niçin 
ettik, itirazı ettik, Demek ki, bu bir Anayasa Ko
misyonu değil, bir Adalet Komisyonu da değil, bir 
Millî Eğittim Komisyonu da değil. Kuvvetleri ora
nımda partiler, orada temsil edilmiyor. Kim tem
sil edliiyor? Partinin yöneticileri. Niçin Elbirliği 
ile karara varırlarsa» muhalefetin halklarına ve ik
tidarın haklarına karşılıklı riayet gösteririerse, ülke
min yararına olacak olan bir yasanın ivedilikle gö
rüşülmesinde fikir birliğime varırlarsa, ki Danışma 
Kurulu başlığını taşıyan 19 ncu maddenin gerekçe
sinde bu hüküm vardır, ortak görüş olarak, tüm 
olarak bunu getirirler. Mesele bu kadar açık, seçik
tir. 

Simidi değerli arkadaşlarım, o hailde kuvvetleri 
oranında temsil edilmeyen bir Danışma Kurulu, na
sıl tedvin edilmiş 19 ncu maiddenin birinci fıkrasında, 
ibakın omu arz eldeyim: 

»«Danışma Kurulu, Millet Meclisi Başkanının 
Başkanlığında, siyasî panfii grup başkanları veya 
vekMerimden birisi veya onların yazılı olarak görev
lendirdiği birer milletvekilinden kurulur». Kurulma 
âşlemi,.. Bir grup olmadığı zaman kurulmaz. 

İLHAMİ ERTEM (Edirne) — Süinliyeti naisıli 
irzalh edeceksiniz? 

HAYRETTİN UYSAL (Devamla) — Kurulmaz.: 
Ben iyi niyetle konuştuğum için, iyi niyetin mef
humu muhalifi üzerimde hiç durmuyorum. 

İİUHAMİ ERTEM (Edirne) — İyi niyetinizi na
sıl izalh edeceksiniz? (A. P. sıralarımdan gürültüler) 

IBAŞKAN — Sayın Ertem, rica ediyorum. 
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HAYRETTİN UYSAL (Devamla) — Simidi de
ğerli arkadaşlarım, Sayın Başkan, mesele bu kadar 
açık ve seçiktir. 

Meclisimizi resmî tatile sokmak için toplandık. 
Sayın Aygün, «Efendim, 3 Ağustosta girsin» dedi. 
Ben itiraz ettim, «29 Temmuzda girsin». Oturumu 
yönelten Sayın Başkan dedi ki: «Anlaşın. Hangi ta
rihte girecekseniz anlaşın.» Tanıktır grup başkamve-ı 
killeri.' Tartışma yaptık. Niçin 3 Ağustosta istiyor
lardı, 45 günlük süre dolsun diye. Bak ne kadar 
iyi niyetle hareket ettik. Bilmiyor muyduk, biliyor
duk. Yani komisyondaki tekliflerinin, Devlet Gü
venlik Mahkemeleriyle iigü... (A. P. sıralarımdan gü
rültüler) 

BAŞKAN — Sayın İlgün, rica ediyorum. 
HAYRETTİN UYSAL (Devamla) — Teklifleri

ne, 45 günlük süreyi Komisyonda doldurtmak işiti
yorlardı. Olağanüstü toplantı yapacaklar Meclise 
getirecekler, onun için 45 günlük süre 3 Ağustosta1 

| doluyor; Sayın Kazan ve Sayın Aygün tekliflerin-
j de onun için 3 Ağustosu işitiyorlar. «Peki» dedim, 

«45 günü biz size komisyonda doldurtaiım» «O hal
de ben 28 Temmuz önerimi geri alıyorum, 3 Ağus-
tosu kabul ediyorum» dedim. Oybirliğine vararak... 

ORHAN BİRGİT (İstanbul) — Sayın Başkan 
\ özür dilerim, Başkanlık Divanı yoktur. Zabıt-
! lara tescil edilsin.: 
I BAŞKAN — Sayın Tosyalı, rica ediyorum lüt-
\ fen. 
I HASAN CERİT (Adana) — Tosyalı, ne işin var 
i orada? (C. H. P. sıralarından gürültüler) 
i HAYRETTİN UYSAL (Devamla) — Efendim, 
; bu geçen sürenin... 
j BAŞKAN — Bir dakıika Sayın Uysal. 
| Divan Üyesi sayın arkadaşlarım, Divan Üyesi 

sayın arkadaşlarım..., Çok rica ediyorum, lütfen. 
Buyurumuz Sayın Uysal. 
HAYRETTİN UYSAL (Devamla) — Simidi, o 

bakımdan ben, «Peki 3 Ağustosta taltlile girsin, sizin 
45 günlük süreniz de komisyonlarda dolsun» dedim, 
mutabakata vardık, imzaladık. 

Şimdi, demek ki, mutabakata varma, Danışma 
Kurulunun temel görevlerinden biri. Bu olmazsa, 
lolmaz. 

Şi'mdi burada bir söz söyleniliyor: «Meclise nli-
yabeten görev yapıyor». 

Naiplik müessesesi yok. Öyle, Genel Kurulun 
naibe* İçtüzükte... 

ORHAN BİRGİT (İstanbul) — Kanunları da o 
çıkartsın o zaman. 
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HAYRETTİN UYSAL (Devamla) — İçtüzükte 
böyle, naip yoluyla, böyle bir müessese yoluyla iş
lemesi diye bir kural yökj Bunu reddediyorum. 
Bunu, yok, söylenmemiş farz ediyorum. Meclisi-
ımiz İçtüzüğünün çeşitli maddelerinde tedvin edilmiş 
olan ve 19 ncu maddede esas alınan Danışma Ku
rulu, görevini, danışma niteliğinde görüş bildir
mekle yapar ve partilerin tüzel kişiliği, hükmî şahsi
yeti orada temsil edilir ve onlardan bir tanesi bir 
fikre, «evet» demediği zaman, o, Meclisin Genel 
Kuruluna gelemez ve o toplantı yapılamaz, o Da
nışma Kurulu kurulmuş sayılamaz. 

, Teşekkür öderim, saygılar sunarım. (C. H. P. 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Uysal. 
Aleyhte, Sayın Kazan; buyurunuz efendim. 
ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) — Muhterem Baş

kan, muhterem milletvekilleri;' 
Olağanüstü toplantı halinde çalışırken kanun mu 

görüşüyoruz, yoksa İçtüzük mü tadil ediyoruz? 
Hakikaten, zaman zaman kendimizi tereddütler 
içerisinde hissettiğimizi ifa/de etmek isterim. 

, Şimdli, İçtüzüğün 19 ncu maddesinde, Danışma 
Kurulunun nasıl teşekkül edeceği ve hangi görevleri 
yapacağı belirtilmiştir. 19 ncu maddenin birinci 
fıkrasında," Danışma Kurulunun nasıl teşekkül ede
ceği, nasıl kurulacağı ifaide edilmiş ve bu ifadenin 
arkasından da Danışma Kurulunun, İçtüzükte ken
disine verilen görevleri yerine getireceği belirtilmiş, 
bu görevlerle ilgili, Genel Kurula görüş bildireceği 
derpiş edilmiştir. Ancak, Danışma Kurulunun 
kimlerden teşekkül ettiği, nasıl kurulacağı belirtil
diği halde, nasıl toplanacağı ve önerisini hazırlar
ken bu öneriye nasıl bir istikamet vereceği, kararım 
nasıl alacağı bu maddede belirtilmemiştir. Aslında, 
beüntümemesinin sebebi -gerek toplantı nisabının, 
gerek karar nisabının belirtilmemesinin sebebi - Da
nışma Kurulunun bir istişarî kurul olmasındandır. 
Meclise öneri getirecektir, Meclise tavsiye getirecek
tir., 

Eğer, Danışma Kurulunu biz ille, bu kurulun 
teşekkül etmesi için zarurî olan parti temsilcilerinin 
ancak bir araya gelmesiyle öneri hazırlama nokta
sında tutacak olursak, bu takdirde, hakikaten, Mec
lisin daha iyi çalışması içlin kabul edilmiş olunan bir 
müesseseyi, Meclisi çalışmaz hale getirmek suretiy
le, İçtüzüğün hazırlanış gayesine aykırı istikamette 
yorumlamış oluruz, Ben bu noktada fazla konuş
mak istemiyorum; sadece, Anayasamızın, Millî Gü

venlik Kurulu ile ilgili, bir tavsiye organı olan, bir 
istişarî organ olan Millî Güvenlik Kurulu ile ilgili 
1 lıl nci maddesine dikkatimizi çekiyorum. 

Millî Güvenlik Kurulu, bildiğiniz gibi, iıstâşarî 
bir organdır; Bakanlar Kuruluna tavsiye mahiyetin
de öneri geflirir. 111 nci maddede, Millî Güvenlik 
Kurulunun kimlerden teşekkül edeceği belirtilmiştir. 
Millî Güvenlik Kurulunda bulunması lâzım gelen 
kişilerden bir tanesi bulunmazsa, acaba Millî Gü
venlik Kurulu karar alamayacak mıdır? 

ORHAN BİRGİT (İstanbul) — Millî Güvenlik 
Kurulunda görüşülmeden sıkıyönetim ilân eder mi 
Hükümet? (Gürültüler) 

BAŞKAN — Efendim, rica ederim... 
ŞEVKET KAZAN (Devamla) — Hayır efendim. 

İçtüzük gayet açıktır; gayet açık bir ifade ile, «Millî 
Güvenlik Kurulu, şunlardan, şunlardan kurulur» di
yor; tavsiye mahiyetinde karar alan bir organ... 

Acaba, Millî Güvenlik Kurulu üyelerinden bir 
tiye toplantıya katılmaz ise, Millî Güvenlik Kurulu 
tavsiye... 

ORHAN BİRGİT (İstanbul) — Oldu: Hava Kuv
vetleri Kumandanlığı... 

BAŞKAN — Sayın Birgİt, rica ederim. 

ŞEVKET KAZAN (Devamla) — ... tavsiye ma
hiyetinde bir karar alamayacak mıdır? «Alamaya
caktır» diye bir iddiada bulunmak mümkün değil
dir, bu istikamette uygulamalar vardır. Dolayısıyle, 
bir kurulun kurulması ayrı şeydir, bir kurulun ka
rar alması ayrı şeydir. Danışma Kurulunun bu 
noktada istişarî mahiyette bir organ olduğunu ka
bul etmek ve dolayısıyle, eğer, Danışma Kuruluna 
her hangi bir siyasî parti şu veya bu nedenle - (itham 
altında tutmak istemiyorum) katılmaktan kaçınıyor
sa, diğer siyasî partiler (eğer iştirak itibariyle Mec
lisin ekseriyetini teşkil ediyorsa demiyorum, onu da 
demek ihtiyacını duymak istemiyorum) bu toplan
tıyı yapabilmeli, öneriyi hazırlamalı ve gelen bu 
öneride, katılmayan siyasî parti, bu öneri aleyhine 
fikrini beyan etmiş sayılırı allıdır. 

Görüşümüz burudan ibarettir. 
Saygılarla. 
,BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kazan, 
Sayın Ölçmen, buyurun efendim. 
ÖZER ÖLÇMEN (Konya) — Sayın Başkan, muh

terem milletvekilleri; Başkanlığın, Danışma Kurulu 
konusundaki tutumunun doğruluğu hakkında söz 
almış bulunuyorum. 
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hüsnüniyet esastır, Hakikaten, iyi niyetle organlarla 
çalışması için gayret göstermek, Meclisin bütün 
(organlarının vazifesidir. 

Mevcut İçtüzüğümüz muvacehesinde. Başkanlı
ğın tutumu doğrudur. Sayın Sabit Osman Avcı'nın 
şikâyeti bir yerde yersiz olmaktadır; çünkü, bu Iç-
tüzük, kendi Başkanlıkları zamanında, kendi riya
setlerinde yapılmışta", O bakımdan, şikâyet yerinin 
belki Meclis Umumî Heyeti olmaması gerekirdi; ama 
içtüzüğümüzün birçok eksiklikleri varıdır ve bunla
rın düzeltilmesi için partiler arasında muhakkak el
birliği yapılması gereğine biz de inanmaktayız. 

Danışma Kurulu, arkadaşlarımın da belirttikleri 
gilbi, bir centilmenlik müessesesidir, bir nisap mü
essesesi değildir; yani, çoğunlukla karar alınan bir 
müessese değildir^ Söylenildiği gibi, Meclislerin ça
lışmasını kolaylaştırmak için kurulmuştur; yukarıda 
mutabakat sağlanıp da, aşağıda Umumî Heyette lü
zumsuz usul müzakerelerinin yapılmaması için kurul
muş bir heyettir. 

Demin, Sayın Genel Başkanımız buradan, lü
zumsuz usul müzakerelerinden vazgeçmemiizi, biran 
evvel anakonuya girmeyi dilerken, tekrar 2,5 saat 
geçmiş olmasına rağmen, yine usul müzakereleri 
içinde kaybutmuş bulunuyoruz. Onun için sözümü 
kısa bağlamaya çalışacağım. 

Sayın Avcın'nın belirttikleri gilbi, Danışma Ku
rulu bir karar organı olsa idi, o zaman şu mahzur
lar doğandı: Millet Meclisinin bugünkü aritmetiği 
içerisinde, sayıları, grup üyesi adetleri düşük olan 
3 siyasî parti, meselâ Güven Partisi, Demokratik 
Parti ve Millî Selâmet Partisi birleşip, yukarıda, Da
nışma Kurulunda sayıları çok olan 2 partiye karşı, 
A. P. ve C. H. P.'ye karşı 3'e 2'yle kararlar aldırtır-
dardı. O zaman ne olacaktı? O zaman, azınlık, yu
karıdaki çoğunluğuna, Danışma Kurulundaki çoğun
luğuna dayanarak, Meclis çoğunluğuna rağmen ka
rarlar almış olacaktı. Bu bakımdan, Danışma Ku
rulunun, oy çokluğu ile karar alan bir karar orga
nı olmasına aslında hukuken imkân yoktur. 

Simidi, bundan evvelki uygulamalara geçelim: 
ıBem, Başkanlık Divanının ve Sayın Başkanımızın, 
Danışma Kurulu konusundaki tutumunun doğru ol
duğunu belirteceğimi söylemiştim. Danışma Kuru
lu, bir tek üye gelmese, hukukî varlığından yoksun 
kalmakta, yani hukukî varlığı tekevvün etmemekte
dir, ister bu parti grupu en kalabalık parti olsun, is-̂  
iterseniz en az üyeye sahip grup olsun, gelmediği an
da, Danışma Kurulunun hukukî varlığı tekevvün 
etmiyor. 

Şimdi, uygulama nasıl olmalıdır? Sayın Genel 
Başkanımızın ve Sayın Avcı'nın da belirttikleri giibi, 

Bu Danışma Kurulunda, Demokratik Parti Gru
pu aleyhinde de bir karar alındığı bir devre oldu. 
Demokratik Partinin, komisyonlardaki üye adedini 
düşürmek, sayısını azaltmak üzere dört grup, ara
larında mutabakata vardılar, tek başımıza biz kal
dık, komisyonlanda grup üyelerimizin adedini dü
şürtmemek içlin; ama, buna rağmen Danışma Ku
ruluna iştirak ettik. Danışma Kurulunda aleyhte 
görüşümüzü belirttik.. Danışma Kurulunda alınan 
tavsiye kararında, muhalefet şerhimizi verdik. Aşa
ğıya, Meclis Umumî Heyetine indik, burada muhale
fet şerhimiz istikametinde görüşümüzü belirtip, Yü
ce Meclisin reylerini kazanmaya çalıştık. Tam iste
diğimiz olmadıysa bile, Yüce Meclisin Umumî He-
yetinin kararı istikametinde, gene de aleyhimize olan 
durumu biraz lehimize çevirtecek bir karar alabil
dik, 

Şimdi ana konuya geçiyorum: Başkanlığın tu
tumu, içtüzüğe uygun olmakla beraber, Cumhuri
yet Halk Partisi Grupunun tutumunu, gene içtüzüğe 
uygun olmakla beraber, bahsedilen hüsnüniyet me
selesinde, tam hepimizin kalbî samikniyeıtle, yerin
de diyebileceğimiz bir tutum olarak tavsif etmeye 
imkân yok. Burada içtüzük münakaşaları yapacak 
yere, Cumhuriyet Halk Partili arkadaşlardan, kendi 
örneğimizi göstererek, Danışma Kuruluna gelmeleri-ı 
ni, itirazlarını orada belirtip, muhalefet şerhlerini! 
orada verdikten sonra, muhalefetlerini Meclis Umu
mî Heyetine ve kamuoyuna bildirmelerini rica edi
yoruz, Bu, bir ricadır, bir temenriidir. Talbiî ki, 
kendileri, kendi iç işlerini, kendi taktiklerini dalha 
iyi bilirler; ama biz, samimî olarak, Meclis içtüzü
ğünün en iyi şekliyle, en doğru şekliyle uygulanma
sını isteyen bir siyasî grup olarak ve bu Meclisten 
çıkacak kanunların en mükemmel şekilde, Anayasa 
Mahkemesinden birer müsvatte imiş gilbi geri çev
rilmesini önleyecek bir şekilde çıkmasını isteyen bir 
siyasî grup alarak, bunu Cumhuriyet Halk Parti-: 
sine bir rica olarak bu kürsüden iletmeyi bir vazife 
addediyoruz.) Kendileri lütfen, Danışma Kurulunu 
çalışır hale getirsinler, muhalefetlerini orada belirt
sinler ve ondan sonra Umumî Heyette de muhalefet 
şerhleri istikametinde görüş belirtsinler. Bunu, ka
nunun tümü üzerinde de söylüyoruz. 

Muhterem arkadaşlar, haftalardır ve aylandır bü
tün Türkiye bir DGM meselesi ile çalkalanmaktadır. 

— 804 — 



M. Meclisi B : 138 30 . 9 . 1976 O : 1 

Türkiye'nin tek meselesi DGM değildir. Türkiye'nin 
kıta sahanlığı meselesi vardır; Türkiye'nin Kıbrıs me
selesi vardır; Türkiye'de pahalılık meselesi vardır; 
Türkiye'de öğrenci meselesi vardır; Türkiye'de dıuv 
durulan rafineriler vardır; Türkiye'de çöpleri top
lanmayan şehirler vardır. 

BAŞKAN — Sayın Ölçmen, rica ediyorum, lüt
fen usule dönelim efendim.! 

ÖZER ÖLÇMEN (Devamla) — Biz, Millet Mec
lisinde,, kamu kuruluşlarına ve millete Örnek ola
cak bir şeklî çalışma içine girmezsek, o zaman, di
ğer organların çalışmalarından da şikâyet etme hak
kımız azalmış olacaktır. 

Bu yüzden engellemelerimizin, daha içtüzüksel 
çerçeveler içinde, daha demokratik usullere uygun 
şekilde yapılmasını rica ediyor ve Cumhuriyet Halk 
Partisinin, engellemeyi, çalıştırmamak şeklinde de
ğil, mulhalif görüşlerini bu kürsüden millete belirt
mesi şeklinde yapmasını temenni ediyorum. 

Eğer, biz bu usule riayet etmez, çalışma şekil-
lerim'izi demokratik usullere sokmazsak, aksi tak
dirde kanun çıkarma yetkisini bizim elimizden te
mizlik işçileri veya otobüs şoförlerinin alması teh
likesiyle karşı karşıya gelmiş bulunuyoruz. 

Saygılar sunarım. (D. P. sıralarından «Bravo» 
sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ölçmen. 

İLHAMI ERTEM (Edirne) — Sayın Başkan, 
zatı âlinize bir sual sorabilir miyim? 

BAŞKAN — Buyrunuz efendim. 
İLHAMI ERTEM (Edirne) — Eğer, Danışma 

Kurulunun toplanma tarzını Sayın Uysal tarzında 
anlarsak, içtüzüğün 106 ncı maddesine göre, gen
soru için gündem yapmayı, Danışma Kurulundan 
bir parti iştirak etmediği takdirde nasıl düşünürsü
nüz? Görüşünüz nedir? 

BAŞKAN — Bu konudaki görüşümü arz edeyim 
Sayın Ertem: 

Değerli arkadaşlarım, Danışma Kurulunun top
lantı biçimiyle ilgili olarak lehte ve aleyhte sayın 
arkadaşlarımızı dinledim. 

Danışma Kurulumuzun, adı geçen öneri 'için, Sa
yın Adalet Partisi Grupu Başkanvekili Sayın Aygün, 
Sayın Kazan ve Sayın Oğuz (tarafından geçen ola
ğanüstü toplantı sırasında üç defa, toplantıya çağırıl
ması istenmiştir. Başkanlık görevi budur. 24 saat 
liçerisinde sayın gruplarımızı toplantıya davet ataııiş-
tfiır. 

Bu toplantılardan birincisine Sayın Cumhuriyet 
Halk Partisi Grupu, 'ikincisine Cumhuriyet Halik 
Partisi Grupu ve Sayın Demokratik Partli Grupu, 
üçüncüsüne Sayın Cumhuriyet Halik Partisıi Grupu, 
Sayın Demokrtaük Parti Grupu ve Sayın CumhurCıyat-
çti Güven Pai'tM Grupu kıatıılımamıştır. 

Bu katılmamalar nedeniyle, Başkanlıkça Yüce He
yete bir öneri getirme olanağı elde edı'kmeımüş^r. 

Şimdli, neden bu yolda davranı'knıştır, bunu izah 
etmek istiyorum değerli arkadaşlarım. 

İçtüzük teklifinde, «Danışma Kurulu» 13 ncü mad
de olarak yer almıştır; teklifte 13 ncü maddedir ve 
bu maddeyle, «Çağdaş demokratik parlamentoların 
en önemi bir kurumu düzenlenmektedir» biçimin-: 
de bir gerekçeyle, Fransızca terimiyle «Conferanee de 
Preslideet» denilen, «siyasî parti grupları ve Hükümet 
temsilcilerinin Millet Meclisi Başkanının Başkanlığın
da teşkil ettikleri - kuruldur» şeklinde gerekçe devam 
ediyor ve «bu kurula teklifte Danışıma Kurulu adı 
verilmiştir» deniliyor. 

«Meclislin çalışmasını düzenlemek amacıyle 9 yıl
dan beri bu çeşit toplantıların yapılması teamül ha
line gd'miştliır. Bu madde ile bu teamül müspet hukuk 
alanına geçirilmektedir» şeklinde bir gerekçe düzen
lenmiştir. 

Anayasa Komisyonumuz, 13 ncü maddeyi, 19 ncu 
madde olarak değiştirlmıiştir. Bu maddenin gerekçe
sinde (Anayasa Komisyonumuzun, gerekçesini aynen 
okuyorum), «Danışma Kurulu önemli bir kuruluş 
olup, üyeleri, partilerine bağlayıcı beyanlarda bulu-
nacaklaırdır. Bunun için Danışma Kurulu üyelerinin 
grup başkanlarından veya onun yazılı olarak göstere
ceği üyeden teşekkül etmesii gereği düşünülmüştür» 
denmiştir. 

Madde, Genel Kurulumuzda fazlaca üzerinde du-
rulmaksızın biraz evvel arkadaşlarımın okuduğu ve 
şimdi de benim okuyacağım biçimde kesünleşti: «Da
nışma Kurulu, Millet Meclisli Başkanının başkanlığın
da, siyasî parti grup başkanları veya vekillerinden bi
risi veya onların yazılı olarak görevlendirdiği birer 
milletvekillinden kurulur» sekilinde kesinleşmiştir. 

Uygulamaya dikkatlerinizi çekmek ıısıîij yorum değer-
lli arkadaşlarım. Biraz evvel sayın gruplar da, sayın 
miletvetkiferii de ifade ettiler. Danışma Kurulu, Ge
nel Kurulumuza bugüne kadar getirdiği tüm önerileri 
tam üyesinin katıldığı toplantılardan sonra getirebil
miştir. Herhangi bir siyasî partli grupunun katılmaması 
halinde, öneri getirilememiştir. Bu hallerde, toplantı 
bir defa ertelenmiş, Danışma Kurulu toplantıları bıir 
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defa ertelenımiış, durum değişmediği talfcdıkde, Geme! 
Kurula Danışma Kurul öneriısi getirilememiştir. 

İçtüzüğümüzde tüm kurullar içlin toplantı ve fca-
iflar niisalbı açıkça hükme bağlandığı hailde, Danrşrr.'a 
Kurulunda böylesine bir kural da götikütoemiışrjjr. Hal 
'böyle olunca, Başkaınlığıın uyglajmiaisı kuralara ve teıt-
bûkata uygundur. İçtüzüğümüzde değişiklik yapıtoıa-
dılkça, bu uygulama bu biçiiımıde yürütülecektir. 

Değerli aırıkadaşllarum, ayrıca Danışma Kurulu, 
Meclis Başkanlığıınea, çeşitli pairüileriımiizce, bu olay 
ortaya çıkmazdan evvıel 7 . 1 . 1976 talihinde, 
2 . 7 . 1976 tarihlinde 4 . 7 . 1976 tarihlinde, 6 . 7 . 1976 
Itfamiihünde dört Ikez toplantıya çağrıldığı halde, bir 
Biiyasî parti grupuımuz katılmadığı içıin, biraz evvel 
ifade ettiğim 'biçimde uygulama yapılmış ve Genel 
Kurula öneri getMlemermişıtlitr. Hal bole olunca, Da
nışma Kurulu toplantılarının yapılış biçimli ve öneri 
getirilmemesi hususu, Başkanlığın somradan litıiyaıt ha
line getirdiği veya kendi anlayışına göre bir uygula
ma içerisiine ik'endisiinli soktuğu 'bir durum değildir. 
Uygulama bu biçimdedir, kurallar budur, gerekçe 
budur. 

İçtüzüğü değiştirmek Genel Kurulumuzun yetkiisıi 
dahilindedir. Uygullama bu biçimde devam eıdecektlJr. 

İLHAMt ERTEM (Edirne) — Sayın Başkan, su
nuşunuz bitti imli efendim?. 

BAŞKAN — Arz ettim efemdim. Kananımı da arz 
dttöfcn. 

İLHAMI ERTEM (Edime) — O halde, su'aiEm 
açıkta kaldı. 

Size ısorduğuim isual şu: Gensoru üçün Danışma 
Kurulunda aynı durum olsaydı, ne olurdu, bir? 

İitoinciısi. 

1. — Ankara Milletvekili Oğuz Aygün ile Edime 
Milletvekili İlhami Ertem'in, Devlet Güvenlik Mah
kemelerinin Kuruluş ve Yargılama Usulleri hakkında 
Kanun teklifi ve İçtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca 
Gündeme alınma önergesi. (2/644) (S. Sayısı : 396) 
(1) 

BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, Devlet Gü
venlik Mahkemeleri kanun teklifinin tümü üzerinde 
geçen birleşimlerde yapılan görüşmelerde gruplar, sa
yın Bakan ve iki sayın üye konuşmuşlardır. 

(1) 396 S. Sayılı basmayazı 21 . 9 . 1976 tarihli 
135 nci Birleşim tutanağına eklidir. 

ORHAN HİRGİT (Ankara) — Gensoruda görü
şürüz onu. 

İLHAMI ERTEM (Edirne) — İkincisi, bu haller
de, acaba Danışma Kurulunu toplantıya çağıran par
ti grupları, bu hadiseyi Genel Kurula getirmiş midir? 

ORHAN BİRGİT (Ankara) — Yazılı cevap ve
ririsiniz. 

BAŞKAN — Bunu Başkanlığa soru olarak tevcih 
etmekten ziyade, bu aksaklığı sayın Ertem görmüş
lerde ki, görmüş olmaları lâzım (başka çaresi de yok
tur, çünkü dört defa aynı durum olmuştur, isterseniz 
talihlerini tekrar edeyim, filan, filan, filan, filan ta
rihte dört defa öneri getirememişsiniz. Bir sayın grup 
katılmadığından dolayı Öneri getirememişsiniz, eğer 
bir sakıncası var idiyse, İçtüzüğü değiştirmek, Yüce 
Heyetinizin kudreti dahilinde, kuvveti dahilinde, yet
kisi dahilinde) bu İçtüzüğü değiştirmeniz lâzımdı ve 
böylece de bizi birtakım şaibelerden kurtarmış olur
dunuz sayın Ertem. 

Teşekkür ederim. 
İLHAMİ ERTEM (Edirne) — Tamam sayın Baş

kan, biz bunu Genel Kurula getirmek istiyoruz. 

ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Sayın Baş
kan... 

'BAŞKAN — Sayın Ölçen, bu konudaki görüşme
leri bitti kabul ediyorum. 

ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Sayın Başkan, 
tutanakları inceleyecektiniz. 

BAŞKAN — Efendim, izin verirseniz konuya geç
mek istiyorum. Tutanağı getirttirdim, müzakereler 
devam ederken inceleyeceğim. 

Teşekkür ederim. 

İçtüzüğün 73 ncü maddesinin ikinci fıkrasına gö
re, görüşmelerin devamını isteyen bir önerge okun
muş; ancak işleme konulamamıştır. 

Şimdi, bu önergeyi tekrar okutup, işleme koyaca
ğım. 

TEKİN İLERİ DİKMEN (Muş) — Sayın Başkan, 
usul hakkında konuşmak istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Dikmen, nedir efendim? 
TEKİN İLERİ DİKMEN (Muş) — Müzâkerelere 

kalınan noktadan devam edilemeyeceği hususunda. 
BAŞKAN — Efendim, bu konu halledildi. Sayın 

Dikmen, zatıâliniz belki yoktunuz, kanaatimizi de 
ifade ettik. 

V. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 
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TEKİN İLERİ DİKMEN (Muş) — Halledilen 
konu başka konu idi. Halledilen konu, müzakereye 
bağlandı bitti. Bu konu başka, yeni başlanmış bir 
konu. • 

BAŞKAN — Efendim, bendeniz, dikkat buyur-
muşsanız, hem çağrının usulüne uygun biçimde oldu
ğunu ve hem de görüşmelere kaldığı noktadan de
vam etmenin usule uygun olduğunu ifade ettim. De
ğerli arkadaşlarım lehte ve aleyhte söz aldılar ve ko
nuyu hallettim efendim. 

TEKİN İLERİ DİKMEN (Muş) — Bu hususta, 
yalnız birinci meseleye mahsus olmak üzere lütfeder
seniz, kısaca arz edeyim. 

BAŞKAN — Bu konuda sayın Dikmen, bir usul 
meselesi göremiyorum efendim. 

Çok teşekkür ederim. 
TEKİN İLERİ DİKMEN (Muş) — Şimdi, birinci 

mesele : Aynı konu üzerinde, bu konuda, içtimain 
tekrar yapılamayacağı hususu ileri sürülmüştür... 

BAŞKAN — Bir usul meselesi yok sayın Dikmen. 
Sayın Dikmen, hepsini ihtiva eden Başkanlık kanaa
tini arz ettim diyorum ben de. Bu konuda Genel Ku
rula kanaatimi de, kararımı da arz ettim ve meseleyi 
hallettim diyorum efendim. 

TEKİN İLERİ DİKMEN (Muş) — Birbiri ile ir
tibatı... 

BAŞKAN — Yeniden bir usul tartışması açma ola
nağını bulamıyorum Sayın Dikmen. 

TEKİN İLERİ DİKMEN (Muş) — Birinci konu 
hakkında usul müzakeresi açtınız. Yalnız, usulî bir 
noktada hata yapıyoruz ve bu iptal sebebi doğuracak
tır. 

BAŞKAN — Önergeyi okutuyorum izin verirse
niz, 

Teşekkür ederim. 
Sayın Başkanlığa 

Konu üzerinde İçtüzüğün 73 ncü maddesinin 2 
nci fıkrası gereğince konu daha aydınlanmadığı için 
söz istiyorum. 

Saygılar. 
Sakarya 

Hayrettin Uysal 
Cumhuriyet Halk Partisi 

Grup Başkanvekili 

BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, biraz evvel ifa
de ettiğim gibi, Devlet Güvenlik Mahkemelerinin Ku
ruluş ve Yargılama Usulleriyle ilgili Kanun teklifinin 
tümü üzerindeki müzakereler tamamlanmıştı; ancak, 
görüşmelerin yeiterli olmadığına dair Sayın Uysal ve 

arkadaşları tarafından verilmiş önerge vardır, öneriyi 
Yüce Heyetin onayına sunacağım : Kabul edenler 
lütfen işaret buyursunlar.. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Efendim, 
yoklama önerimiz vardır. 

BAŞKAN — Yoklama?... Af edersiniz efendim. 
Değerli arkadaşlarım, «İçtüzüğün 58 nci maddesi 

gereğince yoklama yapılmasını arz ve teklif ederiz» 
diyorlar... 

MEHMET ATAGÜN (Kırklaerli) — Sayın Baş
kan, oylamaya başladınız. 

BAŞKAN — F fendim, Başkanlığa intikal etmiş 
bu; istirham ediyorum, rica ediyorum, Başkanın her 
sayın üyenin istediği gibi hareket etme imkânı yok
tur, rica ediyorum... 

İBRAHİM BEHRAM EKER (Balıkesir) — Ama 
oylamaya başladınız. 

BAŞKAN — Sayın Eken, çok rica ediyorum efen
dim. 

MEHMET ATAGÜN (Kırklareli) — Sayın Baş
kan, bir şey izah etmek istiyorum. 

BAŞKAN — Önergeyi okutuyorum efendim : 

Sayın Başkanlığa 
Çoğunluk yoktur. İçtüzüğün 58 nci maddesi gere

ğince yoklama yapılmasını arz ve teklif ederiz. 
Sakarya İstanbul 

Hayrettin Uysal Ali Nejat Ölçen 
Kırşehir Konya 

Sait Şayiam Hüseyin Keçeli 
Burdur Kastamonu 

Osman Aykul Vecdi İlhan 
Aydın İstanbul 

İsa Ayhan İlhan Özbay 
Rize Ankara 

Yılmaz Karaosmanoğlu Necdet Evliyagil 

MEHMET ATAGÜN (Kırklareli) — Önergenin 
tarihi kaç Sayın Başkanım? 

BAŞKAN — Önergenin tarihi 30 . 9 . 1976. 
(A. P. sıralarından Balıkesir Milletvekili Mustafa 

Kemal Alver'in C. H. P. sıralarından Antalya Millet
vekili Fahri Özçelik'ın üzerine yürümesi.) 

ÇoLk rica ediyorum efendim, lütfen, lütfen oturu
nuz efendim. 

FAHRİ ÖZÇELİK (Antalya) — Sayın Başkan, 
Adalet Partililer başladı. 

BAŞKAN — Çok rica ediyorum Sayın Özçelik, 
çok rica ediyorum efendim, mesele çıkarmayalım, çok 
rica ediyorum... Çok rica ediyorum efendim. 

Efendim, değerli arkadaşlarımın... 
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MEHMET ATAGÜN (Kırklareli) — Sayın Baş
kan, şimdi gruplar, bakan ve iki tane de arkadaşımız 
konuşmuş. Bunun kâfi olmadığına dair uzatılması için 
bir önerge verildi. 

BAŞKAN — Var efendim, var. 
MEHMET ATAGÜN (Kırklareli) — Müsaade bu

yurursanız, bunu oyluyorsunuz, açık oylamaya, oya 
sundunuz. 

BAŞKAN — Hayır, oya sunmak üzereydim efen
dim. Evet sunacağımı arz ettim. 

MEHMET ATAGÜN (Kırklareli) —- Müsaade bu
yurun efendim... 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Açık oyla
maya değil, oya sunuluyordu. 

BAŞKAN — Sunacağımı arz ettim. Efendim. Sa
yın Atagün'ü dinleyeyim izin verirseniz. 

Efendim, Başkanlığa gelmiş Divan Üyesi arka
daşım böyle bir önergenin geldiğini ifade etmiş ve 
Başkanın duymamış olması bir maddî hatayı tashih 
yönündedir. Kaldı ki, Anayasa Mahkememizin arz 
edeceğim bir kararı var... 

ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) — Sayın Başkan, 
«Kabul edenler» dediniz efendim. 

BAŞKAN — Metni arıyorum. 
Oylamaya geçildikten sonra bile - ki, Anayasa 

Mahkemesinin kararını tarih, numara arz etmek için 
söylemek istiyorum - oylamaya geçildiği anda böyle 
bir iddia olması şart değil efendim. Oylamaya geçil
dikten sonra bile, Genel Kurulda çoğunluk olmadığı 
iddiası bahis konusu ise, Başkanın yoklama yapmak 
zorunluğunu Anayasa Mahkemesi kararı da getiri
yor efendim. 

MEHMET ATAGÜN (Kırklareli) — Ben onu 
söylemiyorum Sayın Başkan, ben İçtüzüğün 73 ncü 
maddesini okuyorum: «Tüzükte başkaca bir hüküm 
yoksa, her konuda, her siyasî parti gruounun grup
ları adına ve iki üyenin kendileri adına birer defa ko
nuşma haklan vardır. Bu konuşmalar yapıldıktan 
sonra görüşmelerin devam etmesine dair önerge ve-
rilmemişse, Başkan görüşmelerin tamamlandığını 
bildirir. Görüşmelerin devam etmesine dair önerge 
verilmiş ve bu önerge de Genel Kurulun işaret oyuyla 
kabul edilmiş ise...» deniyor. 

Binaenaleyh, «İşaret oyuyla yapılır» deniyor. Yok
sa... 

BAŞKAN — Efendim, ben de işaret oyu ile ya
pacağım zaten, Sayın Atagün, niçin istical gösteri
yorsunuz? Ama oya sunabilmem için, kabul buyurur
sunuz ki, Millet Meclisinde çoğunluğun bıılu.ıması 
lâzım. 

MEHMET ATAGÜN (Kırklareli) — Çoğunluk 
var efendim. 

BAŞKAN — Sayın Atagün, sizi dinledim efen
dim, işaretle oylamaya geçilirken, İçtüzük açık, sa
yın arkadaşlarımızdan on kişi, «Salonda gerekli ço
ğunluk yoktur» iddiasında bulunursa, Başkan, ilk de
fa çoğunluk bulunup bulunmadığını saptayacaktır, 
rica ederim. 

Değerli arkadaşlarım, verilen on imzayı kapsayan ' 
ve İçtüzüğümüze uygun önerge uyarınca yoklama 
yapacağım. Önergede ismi bulunan sayın üyeler* oku
tuyorum; 

«Hayrettin Uysal (Sakarya), Ali Nejat Ölçen (İs-
tanbzul), Sait Şayiam (Kırşehir), Osman Aykul (Bur
dur), Hüseyin Keçeli (Konya), Vecdi îlhan (Kasta
monu), İsa Ayhan (Aydın), İlhan Özbay (İstanbul)... 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Tarafsız ol Baş
kan, tarafsız. 

BAŞKAN — Sayın Ataöv, çok rica ediyorum, 
çok rica ediyorum. 

İHSAN ATAÖV (Antalya.) — Ben de rica ediyo
rum, tarafsız ol. 

BAŞKAN — Çok rica ediyorum, sizlin değerlen
dirmeniz önemli değil, istirham ediyorum, Divan üye-
sani eleştiriyorsunuz, Başkanı eleştiriyorsunuz, otur
duğunuz yerde durmuyorsunuz, rica ederim. 

Devam ediniz efendim. 
«Osman Yılmaz Karaosmanoğlu (Rize), Necdet 

Evliyagil (Ankara)». 

BAŞKAN — Sayın Uysal burada mı?.. Burada. 
Sayın Ölçen?.. Burada. 
Sayın Şayiam?.. 
NURETTİN KARSU (Erzincan) — Tekabbül 

ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Karsu kabul ediyorlar. 
Sayın Aykul?.. Burada. 
Sayın Keçeli?.. 
REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Tekabbül ediyo

rum. 
BAŞKAN — Sayın Ülker kabul ediyorlar. 
Sayın Vecdi İlhan?... Burada. 
Sayın İsa Ayhan?.. Burada. 
Sayın İlhan Özbay?.. Burada. 
Sayın Karaosmanoğlu?.. Burada. 
Sayın Necdet Evliyagil?.. 
HASAN VAMIK TEKİN (Giresun) — Tekabbül 

ediyorum. 
BAŞKAN — Sayın Tekin kabul ediyor 
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Bu suretle, imzalar tamamdır; Adana ilinden baş
lıyoruz. 

(Yoklama yapıldı) 
BAŞKAN — Yoklamaya katılmayan sayın üye 

var mı?. Yok. 
Yoklama işlemi bitmiştir. 
Değerli arkadaşlarım, yaptığımız yoklama sonu

cunda salonda gerekli çoğunluğun bulunduğunu sap
tadık, (A. P. sıralarından alkışlar) 

NURETTİN KARSU (Erzincan) — Sayın Baş
kan, sayıyı öğrenmek istiyorum. 

BAŞKAN — Efendim kesin rakamı ifade etme 
imkânım bulamadım. 233,tür, yani ?26'nın üzerinde
dir, görüşmeler için gerekli çoğunluk vardır. 

Değerli arkadaşlarım, bu konuda yani görüşme
lerin devamına dair olan önergeyi okutmuştum, şim
di Yüce Heyetin onayına sunacağım:. 

Kabul edenler lütfen işaret buyursunlar... (A. P. sı
ralarından «Anlaşılmadı» sesleri) Devama dair olan 
önergeyi kabul edenler lütfen işaret buyursunlar... 
(A. P. sıralarından gürültüler) 

Efendim arz edeyim de açıklığa kavuşsun Sayın 
Aygün, iyi niyetimizi tescil etmiş olalım hiç olmaz
sa. 

Değerli arkadaşlarım, Sayın Uysal tarafından ve
rilmiş olan önerge var. Önerge diyor ki, «İçtüzüğün 
73 ncü maddesine göre yapmış olduğumuz görüşme
ler yeterli değildir. Tekrar başa dönelim, yeniden gö
rüşme yapalım. Yani devam etsin tümü üzerndeki 
görüşmeler» demek istiyor; bunu oyluyorum. 

Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil-
memişitir. 

Tekrar bu vesileyle ifade ediyorum, kanun tekli
finin tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmış
tır. 

Değerli arkadaşlar, bir konu için söz vermiştim; 
o da, Cumhuriyet Halk Partisi Grupuna olan sataş
ma. (A. P. sıralarından ayağa kalkmalar ve gürül
tüler) 

İzin veriniz efendim, izin veriniz. Ne yapacağımı 
bilmeden, nedir bu hal, anlamıyorum ki Sayın Ay
gün. 

Değerli arkadaşlarım, yalnız şu kadarını söyleye
yim, ne kadar gayret sarfedilirse edilsin, yürüdüğü
nüz yol yanlış yoldur. 

Sayın Aygün'ün ifadesi ile ilgili zaptı aynen oku
yorum: «... Ve yoklamada bulunmayacak, sonra 
gelecek ve burada usul tartışmalarına iştirak edecek
siniz. Bu kötü bir emsal olacaktır» demiştir, 

i Bu biı* değerlendirme biçimidir ve. Cumhuriyet 
Halk Partisi Grupuna sataşma Başkanlığımızca ka
bul edilmemiştir. (A. P. sıralarnıdan «Bravo» sesleri, 

I alkışlar) 
Değerli arkadaşlarım, kanunun... 
HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Sayın Baş-

I kan, müsaade eder misliniz? 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 
HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Sayın Baş

kan, bumdan önceki oturumlarda bu yasanın bazı 
I maddî hataları olduğunu ifade etmiş ve zabıtlara geç

mişti. Oturumu yöneten... 
BAŞKAN — Sayın Uysal, maddelere geçilmesi 

I hususunda onay aldıktan sonra bu konuya ilişkin 
I önergeleri okutacağım efendim. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Efendim, 
I İçtüzüğün amir hükmü gereğince, biliyorsunuz, mad-
I delere geçilmeden tümü üzerinde bunun düzeıtilme-
I si lâzım geldiği için... 

ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Maddelerde 
de yanlışlık var Sayın Başkan. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Onu ifade 
etmiştim Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Bakayım efendim. Bir dakika izni
nizle. 

Sayın Uysal, dayandığınız ve Başkanlığa göster-
j diğiniz madde, sanıyorum ki 86 ncı madde, değil mi 
I efendim? 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Evet efen-
I dim, 86 ncı madde. 
I BAŞKAN — Aynen okuyorum efendim: «Kanun 
I tasarı veya teklifinin Millet Meclisince kabulünü 

gerektirecek oylamanın yapılmasından önce, metin
de yazılış veya sıra bakımından bozukluk olduğu 

I veya maddî hatalar bulunduğu ileri sürütürse ve esas 
Komisyon veya Hükümet bu görüşe katılırsa, me
tin, esas Komisyona geri verilir. Bu şekilde düzelti-

I len maddeler de yeniden oylanır» demektedir. 

Şimdi, aynı konuyu eski İçtüzüğümüzün 109 ncu 
I maddesi düzenlemektedir ve İçtüzüğümüzün 109 ncu 

maddesinde şu ibarenin yerine, yani «Millet Mecli- ' 
I since kabulünü gerektirecek oylamanın yapılmasından1 

I önce» yerine «Katiyen kabul» ibaresi vardır. Burada 
da Başkanlıkça, hem bu İçtüzüğümüzün ibaresinden 

I ve ifadesinden ve hem de geçen İçtüzüğümüzde bir 
I değişiklik olmaması nedeniyle, emsallerden yararlana

rak vardığım sonuç şu, Başkanınız olarak: Katiyen 
kabulünden önce, yani son olarak tümünün kesin ka-

I bulünü oyluyoruz. Ondan sonra ancak bunların ifa-
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desi ve ibaresiyle oylanması, görüştürülmesi müm
kün kanaatindeyim. 

Şimdi, bir konunun önünüze getirilmeden, önü
müze gelmeden «İfadede, ibarede bozukluk var» şek
linde bir iddiayı Başkanlık olarak karşılamamız müm
kün değil. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Sayın Baş
kan, şimdi yeni İçtüzüğümüzün 86, eski İçtüzüğümü
zün... 

ORHAN DENGİZ (Uşak) — Hem «Yanlış» di
yorsun hem de «Devam et» diyorsun. Utanıyorum 
senin Başkanlığından. (A. P. sıralarından gürültü
ler) 

BAŞKAN — Efendim, izin verin lütfen, millet
vekili, Grup Başkanvekili bir söz söylüyor, dinlemeye
lim mi? Rica ediyorum. Saym Dengiz, rica ediyo
rum Sayın Dengiz, yani dinlemeyim mi? Nasıl arzu 
ediyorsunuz efendim? Yani Saym Aygün'ü dinlemem
de, Sayın Uysal arasında bir fark var mı? (C. H. P. 
ve A. P. sıralarından karşılıklı tartışmalar ve gürül
tüler) 

ORHAN DENGİZ (Uşak) — Evet. 
BAŞKAN — Sayın Dengiz, çok istirham ediyo

rum, size yakıştıramıyorum davranışınız!. 
ORHAN DENGİZ (Uşak) — Sayın Başkan hem 

«Yanlış» diyorsun hem de «devam et» diyorsun; ya
zıklar olsun, utanıyorum. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Efendim rica ediyorum, rica ediyo
rum efendim. Bize de insaf ediniz, biz de içinizden 
bir insanız. Bu şekilde Millet Meclisi yönetilemez efen
dim. (Gürültüler) 

Sayın Uysal, ifademden sonra ekleyeceğiniz bir 
konu var mı efendim? 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Var efendim. 
Eski İçtüzüğün 109 ncu maddesindeki aksaklığı, yeni 
İçtüzük 86 ncı maddesiyle düzeltilmiş. Neden düzel
tilmiş? Bir yasada gözle görülür maddî hatalar var 
ise, teknik hatalar var ise Anayasa Mahkemesinin... 

BA.ŞKAN — Sayın Uysal, Sayın Uysal, sırası gel
diğinde bu iddiayı yapmak mümkün efendim. 

ORHAN BİRGİT (İstanbul) — Sırası geldi efen
dim. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Şimdi geldi 
efendim. 

BAŞKAN — Nedir şimdiki sıra efendim, söyleyin 
lütfen. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Açık efen
dim, açık; 86 ncı madde açık. 

BAŞKAN — 86 ncı maddeyi ifade ettim efen
dim. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Efendim, 
«Kanun tasarı veya teklifinin Millet Meclisince ka
bulünü gerektirecek oylamanın yapılmasından önce... 
(A. P. sıralarından sıra kapaklarına vurmalar) 

BAŞKAN•— Sayın Uysal, Sayvn Uysal Başkanlı
ğın uygulamasında herhangi bir usulsüzlük yok efen
dim. Maddelerde aynı iddiayı getirmek mümkün. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Sayın Baş
kan, bir maddî hatayı düzeltmek, tümü bitip madde
lere geçtikten sonra nasıl olur? Hangi İçtüzük hük
mü bunu emrediyor? (A. P. sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Efendim dinleme imkânım maalesef 
' yok. 
i HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Ben size izah 

ediyorum, maddî hataları gösteriyorum. (A. P. sıra
larından gürültüler) 

OĞUZ AYGÜN (Ankara) — Var mı böyle usul? 
Sayın Başkan, böyle usul var mı? 

BAŞKAN — Efendim, rica ediyorum, lütfen izin 
veriniz, lütfediniz. 

OĞUZ AYGÜN (Ankara) — Var mı böyle usul, 
nereden çıkarıyorsunuz? karşılıklı tartışma nerede 
var? 

ARİF TOSYALIOĞLU (Çankırı) — Hâlâ izah 
ediyor. 

BAŞKAN — Ne yapayım istiyordunuz Sayın Tos
yalı, ne yapayım istiyorsunuz? 

Efendim beni bağıttırarak kaybettiğiniz zaman 
içerisinde söylemek istediğini anlamıştım her halde. 

Sayın Uysal, Sayın Uysal, Başkanlık itirazınız ko
nusunda görüşünü ifade etti efendim. 86 ncı madde
nin 2 nci fıkrasına göre maddî hataların katiyen ka
bulden önce dermeyan edilebileceği hususunu ka
bul ediyorum; fakat daha maddelere de geçmeden, 
tümü katiyen kabule sunulmadan bu şekilde bir id
diayı maalesef dinleme ve işleme koyma imkânım 
yok efendim. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Engdeme-
leriMi (Saptıyorum. tespit ediyorum, benim, maddî ha,~ 
'talar üzeriimdeıkli görüşümü A. P. Grupu engelliyor, İç
tüzüğe aytkurı olarak engelliyor. 

BAŞKAN — Değeri ankıadaşferım, kamun teklifi
nin tümü üzerindeki görüşmelerin tamamlanmış oldu
ğunu biraz evvel arz ettim. Tümünün, yanli maddele
re geçilmesinin oylamasını yapmadan evvel, Biaşjkam-
lığa verilmiş önergeler vardır, bunları oikutoyo'rurn 
efendıiım. (A. P. sıralarından gürülıtüler.) 

Sayın Aygün, izin verirseniz önergeleri oikmtayım. 
Millet Meclisimi çalıştırmak zorundayım, içtüzüğe 
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uygun olarak çadıştınmialk zorundayım. Rica ediyorum 
efendim. 

MMet Meclisti Sayın Başkanlığına 
1. Millet Meclisi Anayasa Komisyonu üyelerin

den (Orhan Senemoğlu, Celâl Ünver, Âdil Ali Oinel, 
Mahmut Uyanık, Hüseyin K. Eyüpoğlu, Bahattin Ka-
raıkoç, Kemali Anadöl, Remzi Özen, Hasan Basri Ak-
Jciray, Neibi'l Oktay, Necdet Ölçmen, İlhan Özbay) 12 
üye Milat Meclisi Anayasa Komisyonu Başkanlığına 
vermiş oldukları 16 . 9 . 1976 tarihli bir yazı ile 
Davjet Güvendik Mahkemeleriyle ilgili dört kanun 
teklifinden birinin Millet Meclisi Gündeminde, diğer 
üçünün ıise Anayasa Komisyonu Gündeminde olduğu
nu bildirmişler; Anayasa Komisyonunun toplantıya 
çağrılarak aynı konudaki gündemindeki tekliflerin 
görüşülmesini (istemişlerdir. 

2. Millet Meclisi Anayasa Komisyonu Başkanı, 
İçtüzüğün 27 nci maddesi gereğince Millet Meclisi 
Anayasa Komisyonunu 22 . 9 . 1976 Çarşamba günü 
toplantıya çağırmış, ayrıca toplantının gündemini de 
'bMinmlJştir. 

3. 22 . 9 . 1976 Çarşamba günü saat 11.00'de 
Millet Meclisi Anayasa Komisyonu 24 üyenin işti
rakiyle toplanmıştır. 

4. Millet Mecîisi İçtüzüğünün 26 ncı maddesi 
gereğince Millet Mecfoinin tatilde olduğu öne sürü
lerek Komisyonun çalışmasının Genel Kurulun kara-
rıyle ırnümıkün olacağı hakkında verilen teklif görü
şülmüştür. Yapılan müzakereler sonunda Millet Mec
lisi Genel Kurulu olağanüstü toplantı halinde oldu
ğu ve 'Möllet Mecîisi de çalışma halinde bulunduğu 
dçin, Anayasa Komisyonunun çağrılmasının ve çalış
masının yerlinde olduğuna mevcut üyelerin oybirliğiy
le karar verilmiştir. Ayrıca olağanüstü Miltet Mec
lisi toplantısınnn konusu Devlet Güvenlitk Mahkeme
leriyle (ilgili töklifleri kapsaması ve Anayasa Komis
yonunun gündeminde de bu konuyla ilgiiM 3 teklifin 
bulunması bu kararın oluşmasında rol oynamıştır. 

5. Anayasa Komıkyonu çalışmaya devam kararı 
aldıktan sonra, Millet Meclisinde görüşülımetkte olan 
Oğuz Aygün ıile İlhami Entem'in Devlet Güvenlik 
Mahkemeleriyle ilgili Kanun teklifinin tümünün İçtü
züğün 89 ncu maddesi gereğince Anayasa Komisyonu
na geri verilmesine mütedair 3 teklif Başkanlığa gel
miştir. Gelen teklifler aynı mahiyette olduğu için, 
bileştirilerek oya sunulmuştur. Başkan İsmaıll Hakkı 
Ketenoğlu'nun muhalefetti ve hazır bulunan diğer 
üyelenin oylarıyle Millet MecDai Gend Kurulu Gün
deminde bulunan Ankara Milletvekilli Oğuz Aygün 

ve Edürne Mileibvcıkiilii İlhama Ertem'in kanun teklifi
nin Anayasa Komisyonuna istenmesine ve gelen bu 
metnin Anayasa Komisyonu gündeminde bulunan bu 
konuyla ilgili diğer 3 metinle birilikte görüşülmesine 
ve bu konuda Millet Meclisi Başkanlığına yazı yazıl
masına karar verilmiştir. 

6. — Devlet Güvenlik Mahkemesiyle ilgili tek
lifler görüşülürken Anayasa Komisyonu Sözcülüğü-. 
nün Ankara Milletvekili Cevat Önder tarafından 
yapılmasına da hazır üyelerin oybirliğiyle karar ve-: 
rilmiştir. 

7. — Genel Kurulun bilgilerine arz edilmek üze-; 
re saygıyle sunulur. 
Anayasa Komisyonu Başkanı Bu Rapor Sözcüsü 

Ankara Ankara 
Muhalefet şerhim eklidir Cevat Önder 

İ. Hakkı Ketenoğlu 
Kâtip 
İzmir Diyarbakır 

Remzi Özen Bahattin Karakoç 
Diyarbakır Elâzığ 

Mahmut Uyanık Orhan Senemoğlu 
Elâzığ Giresun 

Rasim Küçükel Orhan Yılmaz 
Gümüşhane Hatay 

Mustafa Karaman M. Sait Reşa 
Oylamada bulunmadı Oylamada bulunmadı 

İsparta İsparta 
Mustafa Cesur Yusuf Uysal 

Oylamada bulunmadı - Oylamada bulunmadı 
İstanbul İstanbul 

H. Basri Akkiray Necdet Ökmen 
İstanbul İstanbul 

İlhan Özbay İhsan Toksan 
Oylamada bulunmadı 

Kars Kocaeli 
Doğan Araslı Şevket Kazan 

Oylamada bulunmadı 
Sakarya Siirt 

Nadir Lâtif İslâm Mehmet Nebil Oktay 
Oylamada 'bulunmadı 

Trabzon Trabzon 
Hüseyin Kadri Eyü'boğlu Âdil Ali Cin el 

Uşaki Zonguldak 
Orhan Dengiz Kemal Anadol 

Oylamada bulunmadı 
Muhalefet Şerhi : 

BAŞKAN — Bir dakika efendim. 
Değerli arkadaşlarım, çalışma saatimiz dolmuştur. 

(A. P. sıralarından gürültüler) Bu önergenin, bu öner-
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ge hakkında yapılacak işlemin sonuna kadar çalışma
ların uzatılmasını Yüce Heyetin onayına sunuyorum. 
Kafeul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Buyurun efendim. 

«Muhalefet sertti : 
«'Meclis Genel Kurulunca Komisyonumuzdan 

alınmış olan Devlet Güvenlik Mahkemeleri Kanun 
Teklifi üzerinde Komisyonumuz hiç bir müzakere 
yapmadığı, rapor da tanzim etmediği için 'bu itibarla 
yapılmış bir muamelenin düzeltilmesi gibi geri isteme 
sebebinin 'bulunmaması ve Komisyonun vazifesini 
vaktinde yapamaması yönünden Genel Kurulun ko
nuya doğrudan doğruya el koymuş bulunması dola-
yısıyle Mecliste müzakere edilmekte oian teklifin Ko
misyona istenmesi gereği bulunmadığı ve madde met
ninde (geri alınır) ibaresinin yer alması da Komis
yonlara verilen geri alma yetkisinin normal prosedür 
içerisinde karara ve rapora bağlanmış ve Komisyon
ca Millet Meclisine sunulmuş işlere münhasır oldu
ğuna göre böyle bir muamelenin yapılamayacağı ve 
ikararm verilemeyeceği görüşündeyim. 

İsmail Haikkı Ketenoğlu 
Ankara 

Anayasa Komisyonu Başkanı» 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Sayın Baş
kan, bir şey arz edebilir miyim? Bu konunun sonuna 
kadar görüşülmesi için biz müspet oy kullandık. 

'BAŞKAN — Evet efendim. 
HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Fakat bak

tım, Demokratik Partili Cevat Önder arkadaşımız, 
orada ismi geçiyor, sözcü olarak seçilmiş. 

BAŞKAN — Neye efendim? 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Komisyonun 
sözcüsü olarak seçilmiş. Burada Anayasaya veyahut 
da Komisyonun çekmesiyle ilgili hususlarda, hazır
lanmış olması lâzım Komisyonun. Teknik bilgiler ba
kımından Yüce Heyeti, Kurulu aydınlatmama gibi 
bir durumla karşı karşıya kalacağımızdan, her ne 
kadar 'bu konunun uzatılması lehinde oy vermiş ol
mamıza rağmen, lütfederseniz, takdir size kalmak 
kaydıyle, 'bu meseleyi değerlendirmenizi istirham edi
yorum. 

BAŞKAN — Sayın Uysal, bu Önerge üzerinde ya
pacağım işlemi arz etmeden siz istical gösterdiniz. 

Değerli arkadaşlarım, Anayasa Komisyonu, İç
tüzüğümüzün 89 ncu maddesine göre, kanun teklifi
nin tümünün Komisyona geri verümesini istemekte
dir. İçtüzüğün 89 ncu maddesi, o hakkı sadece esas 
komisyon veya Hükümete vermektedr. Söz konusu 

kanun teklif inin esas komisyonu Adafet Komisyonu
dur ki, Millet Meclisi Başkanlığı esas komisyon ola
rak İçtüzüğün 23 ncü maddesine göre, tespit ettiği 
komisyonu, şimdiye kadarki yerleşmiş uygulamaya 
uygun olarak, havalede son komisyon olarak belirle
mektedir ki, bu komisyon Adalet Komisyonudur. Ka
nun teklifinin yayınlandığı 17 . 6 . 1976 tarihli Ge
len Kâğıtlarda belirtildiği gibi, kanun teklifi Anaya
sa, Millî Savunma ve Adalet Komisyonlarına havale 
edilmiştir. Başkanlığın bu havalesine göre esas 'ko
misyon tekrar ediyorum, Adalet Komisyonudur. 

Ayrıca, İçtüzüğün 38 nci maddesi gereğince gün
deme alınması Genel Kurulca kabul edilmiş olan ka
nun teklifi hakkında İçtüzüğün 89 rpu maddesinin 
uygulanamayacağına dair Meclisimizce 8 . 6 . 1976 
tarihli 108 nci Birleşimde, usul tartışması sonucunda 
yapılmış bir oylama ve bu konuda alınmış karar var
dır. Hal böyle olunca, İçtüzüğün 89 ncu maddesine 
göre, bu önergeyi işleme koyma olanağımız yoktur. 

ORHAN BİRGİT (İstanbul) — Sayın Başkan, 
usul hakkında ve tutumunuz hakkında söz istiyorum. 

ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Sayın Başkan, 
aslında 8 . 6 .1976 tarihli 1Q8 nci Birleşimde, Baş
kanlık Divanının bir maddî hatası nedeniyle, 38 nci 
madde gereğince Meclis gündemine giren .yasaların, 
89 ncu madde mucibince komisyona iadesiyle ilgili 
bir karar alınmamıştır. Bu hususta İçtüzüğümüzün 
64 ncü maddesine dayanarak usul münakaşası açılma
sını ve bu meyanda meseleyi Yüce eyetin bilgilerine 
arz etmek ihtiyacını hissediyorum. Lütfen bu konu
da... 

BAŞKAN — Sayın Ölçen, istem, Anayasa Komis
yonunun istemidir. Komisyon toplanmıştır ve adı ge
çen teklifin Genel Kuruldan 89 ncu maddeye göre 
geri verilmesini kararlaştırmıştır. Şimdiye kadarki 
izahatım doğru mu efendim? 

ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Bu doğru 
efendim. 

'BAŞKAN — Evet. 
ORHAN BİRGİT (İstanbul) — Sayın Başkan.. 
BAŞKAN — Sayın Birgit lütfediniz buyurunuz, 

sayın Ö'lçen'le konuştuktan sonra sizinle konuşayım 
izin verirseniz. 

SEBATİ ATAMAN (Zonguldak) — Sayın Baş
kan, ben de söz istiyorum buradan, yerimden. 

BAŞKAN — Efendim, istirham ediyorum, sayın 
Ölçen'le bir konuşayım sayın Ataman. 

ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Anayasa Ko
misyonunun bu metni geri isteme yazısı, aslında 89 

— 812 — 



M. Meclisi B : 138 30 . 9 . 1976 O : 1 

ncu madde gereğince görüşülmeden Anayasa Komis
yonuna iadesini gerektiriyor. Çünkü... 

BAŞKAN — Yani, 89 ncu maddeye uymak lazım
sa öyle.; 

ALÎ NEJAT ÖLÇEN (istanbul) — 108 nci Birle
şimde, her ne kadar bu mesele müzakere edilmiş ise 
de, Divanda buyurduğunuz gibi, Yüce Meclisin bu 
babta bir kararı teşekkül etmemiştir. Bu hususu zabıt
lardan Yüce Heyete hem arz etmek istiyorum, hem de 
89 ncu madde ile 38 nci maddenin müşterek uygu
lanmasının mümkün olabileceğini ifade etmek isti
yorum. 

Bu bir usul görüşmesi ile sonuçlanacak konudur. 
Bu nedenle aslında daha evvel yapılmış olan ve Mec
lisin kararını görmemiş bulunan usul müzakeresi mu
alleldir, kesinleşmemiştir ve irade görmemiştir. Bunu 
arz etmek istiyorum. Zabıtları getirtiniz. 

'BAŞKAN — Zaptı da getirttireyim efendim. 
ORAN BİRGİT (İstanbul) — Efendim, yeni usu

le göre milletvekillerinin kürsüye çıkma hakkı da or
tadan kalktı, il genel meclisleri ve belediye meclisle
rinde olduğu gibi yerimizden konuşuyoruz. Sesim kı
sık olduğu için duyurmaya çalışıyorum. Akşam da 
iliç alacağım, onu da beyan etmek istiyorum. (Gülüş
meler) 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarımızın sevk ettik
leri kanun teklifinin gerekçesinde, «Devletin ülkesi ve 
milletiyle bütünlüğü, hür demokratik düzen ve nite
likleri Anayasada belirtilen...»' diye başlıyor bu ka
nun, «...mahkemelerin kuruluşlarının yer aldığı Ana
yasamızın 136 nci maddesi...» diye devam ediyor ve 
özellikle'Anayasanın 136 nci maddesine aykırı olacağı 
söyleniyor bu kanunun çıkmamasının, yani kanun 
Anayasa ile özdeşleşmiş. 

Arkadaşiarıroız getirmişler kanunu, Millet Meclisi 
Başkanlığı adına Kanunlar Müdürlüğüne yahut Genel 
Sekreterliğe vermişler. Bir başka kanun teklifinde 
- o zaman kürsüden beyan etme şansım vardı - o za
man da arz ettiğim gibi, çok değerli ve görevli bir 
memur arkadaşımız yazmış; Millî Savunma, Anayasa 
ve Adalet. Adalet, kaleminde sona gelmiş. Onun için 
esas komisyon oluyor. 

Kanunu bizatihi Anayasa Mahkemesi iptal etmiş, 
Anayasanın 136 nci maddesinin gereği imiş, çıkmazsa, 
değerli arkadaşlarımıza göre Anayasa dışına taşıy ör
müşüz; ama Anayasa Komisyonu esas değil... Nedir 
esas? (A. P. sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Birgit, söylemek, istediğiniz... 

ORHAN BİRGİT (istanbul) — Söylemek istedi-
mi söylemeye çalışıyorum. 

BAŞKAN — Oturduğunuz yerden bu kadar uzun 
konuşma olanağınız yok ki Sayın Birgit. Yani siz 
diyorsunuz ki, «Adalet Komisyonu esas komisyon 
değildir.» 

ORHAN BİRGİT (İstanbul) — Değildir, bu bir 
kalem hatasıdır. Ben sizin kadar anlayışlı olmadığım 
için zor anlattım efendim. Onun için usul müzakere
si açmaya da mecbursunuz. 

BAŞKAN — Buyurunuz siz, anlatınız, dinleye
lim efendim. Sayın Birgit, zatıâliniz usul hakkında 
söz istediniz de buna itiraz eden mi oldu? 

ORHAN BİRGİT (İstanbul) — Usul hakkında 
söz istiyorum, dedim efendim. 

BAŞKAN — Böyle bir isteminiz bahis konusu 
oldu da Başkanlıkça karşılanmadı mı; anlamadım 
ki? 

ORHAN BİRÇİT (İstanbul) — Sayın Başkan, 
Meclis kürsüsü kalktı, onu arz ediyorum. Yavaş ya
vaş icranın iradesi her şeye hâkim olacak. Hem de
mokrasiden bahseder, hem egemenlik kayıtsız şart
sız milletindir deriz... 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Birgit. 
Buyurunuz Sayın Ataman. 
SEBATİ ATAMAN (Zonguldak) — Sayın Baş

kan, gündem müzakeresini normal zamanı uzatarak, 
görüşmeyi bu önergenin neticesine taliken oya koy
dunuz, kabul edildi. Bu önergeyi işleme koymanın 
mümkün olmadığını da tefhim buyurdunuz. Bina
enaleyh, önergenin neticesi alınmış ve bitmiştir. Bu 
andan itibaren Meclis müzakerelerini ertelemek mec
buriyetindesiniz. 

BAŞKAN — Sayın Ataman, izin verir misiniz 
cevap vereyim efendim. 

Başkanlık bu konudaki tutumunu ortaya koymuş
tur. Başkanlığın bu konuda ortaya koyduğu durum, 
kesin bir karar değildir. Sizlere karşı sorumluyuz ve 
Yüce Meclisin de emrindeyiz, bunu kabul etmenizi 
istirham ediyorum. Bir usul meselesi olarak ortaya 
çıkarsa o konuda görüşümüz nedir, onu da ifade 
ederiz. 

izin verirseniz, daha önce bu konuda yapılmış 
usul müzakerelerine ait olan zaptı getirteceğim, me
seleyi, sanıyorum ki, o çözümleyecek. Genel Kuru
lumuzun bu yolda 89 ncu maddenin 38 ile gündeme 
alınmış olan konularda 89 ncu maddenin işlemeyece
ğine dair bir kararı bahis konusu ise, zaten yeni bir 
usul müzakeresi açma olanağım yoktur, bu mümkün 
değildir. 
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SEBATI ATAMAN (Zonguldak) — Sayın Baş
kan, bu önergeyi zaten işleme koyup koymama hak
kındaki beyanınız usul müzakeresi sayılır. 

BAŞKAN — Anlıyorum, bu bir Başkanlık tutu
mu olaralk ortaya konulmuştur. Yanlış ise düzeltme 
'imkânı var efendim. 

ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) — Sayın Başkan, 
Meclis zabıtlarını arz ediyorum zatıâlinize 147 nci 
sayfa. 8 . 6 . 1976 tarihli Meclis zaptında Genel Ku
rul kararı vardır. 

BAŞKAN — Efendim, bendeniz de buldum ge
tirttim, arz edeyim, sadece zatıâlinizin oradan konuş-
masıyle kalmasın mesele. 

MEHMET İHSAN KARAÇAM (Sivas) — Sa
yın Başkan, 450 milletvekiline böyle onar dalkika ko
nuşma fırsatı verirseniz ne kadar zamanımız heba 
olacak, hesabını yaptınız mı? 

BAŞKAN — Sayın Karaçam, biraz evvel kararı 
Yüce Heyet aldı. Bu önergenin görüşülmesinin so
nuna kadar çalışmaların uzatılmasının kararını kim 
aldı Sayın Karaçam? Yüce Meclis almadı mı? Saat 
19.00'da mesaiyi bitiriyoruz; «Erken bitirdi» diyor
sunuz, uzatıyoruz; ;uzattı» diyorsunuz. Anlamıyorum 
nasıl yapmak lâzım? Ben İçtüzüğü uygularım Sayın 
Karaçam. Teşdkkür ederim. 

Değerli arkadaşlarım, Millet Meclisi Tutanak 
Dergisinin 20 nci cildinin 3 ncü toplantısında konu
muza ilişkin benzeri bir durum var. 

VAHİT BOZATLJ (Sivas) — Sayın Başkan, Sa
yın Başkanlığın bu teşebbüsünün dahi, biraz evvelki 
kalem gibi gereksiz olduğuna dair tutumla ilgili ola
rak yerim'den bir iki cümle ifade etmek istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 
VAHİT BOZATLI (Sivas) — Malumunuz, ilgili 

madde «esas komisyon» tâbirini kullanıyor. Biraz 
evvel Sayın Başkan kürsüden de ifade ettiler esas ko
misyonun son komisyon olacağını. Bunlar İçtüzük
te gayet açı'k olarak da yazılı. Şu anda Anayasa Ko
misyonunun dışında, Sağlık KomMyonu faraza bu 
metni geri istese veya Senatoya ait bir komisyon 
metni geri istese ne yapacaksınız? 

BAŞKAN — Efendim, o konuda da arzı cevap 
edeceğim zaten Sayın Bozatlı. 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Sayın Başkanım 
ben de söz rica ediyorum. 

BAŞKAN — Çok rica ediyoru mefendim. Bir da
lkika izin verin ne olursunuz Sayın Ülker. 

VAHİT BOZATLI (Sivas) — Tamamen yetkisiz, 
tamamen yersiz bir konu talebini dikkate alıp belge 

hazırlamaya, vesikalar temin etmeye veya talepleri 
dinlemeye veya usul tartışması açmaya şu anda Baş
kanlık biraz evvel beyan ettiği gerekçesiyle mezun 
değildir. Onu arz ettim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bozatlı. 
Sayın Ülker buyurunuz efendim. 

REŞİT ÜLKER (istanbul) — Sayın Başkan, bir 
beyanınız oldu. Bu beyanınız hakkında usul müzake
resine ihtiyaç var. Çünkü bir tarafta İçtüzüğün sarih, 
açık bir hükmü var, «oylanmaksızın gönderilir» di
ye. Diğer taraftan da, bir uygulamadan bahsediyorsu
nuz. Bu uygulama sırasında bu kürsüde konuşmuş 
bir arkadaşınız ve inceliklerini bilen bir arkadaşınız 
olarak en azından ben ve benim gibi arkadaşların 
usul bakımından söz hakkı olması lâzımgelir ki, siz 
sarih bir karar verebilirsiniz. Bunu istirham ediyo
rum. 

BAŞKAN — Sayın Ülker, zatıâlinizin konuşma 
yapıp yapmadığını tabiî bilemiyorum. Yapmışsınız, 
lütfetmişsiniz. 

Şimdi, bu konudaki zaptı gelirttim Sayın Ölçen. 

ALÎ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Ama biz ko
nuşalım da sonra bakın Sayın Başkan. 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Kararı yok, o ko
nuda konuşacağım. 

BAŞKAN — Sayın Ülker, Millet Meclisinin ay
nı konuda bir kararı varsa, Millet Meclisi Başkanı 
siz olsanız, aynı konuda bir daha karar almak için 
Yüce Heyete onaya sunabilir misiniz? Rrca ederim. 
(C. H. P. sıralarından «Kararı yok» sesleri) 

İzin veriniz efendim. 
ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Sayın Başkan, 

108 nci Birleşimin 147 nci sayfasında... (Gürültüler) 
BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Ölçen. 
ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — 147 nci sayfa

da «Başlkan» deyimi ile başlayan... 
BAŞKAN — Anlıyorum, elimdeki sayfa da bu. 
ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Ve yine 

«Başkan» olarak bir ifade ile biten birkaç paragraf 
var. İzin verirseniz bu paragrafı birlikte gözden ge
çirelim, Yüce Heyetinizin bu konuda bilgisi olsun, 

En sonunda, İçtüzüğün 117 nci maddesi uygulan
madan, yani «Kabul edenler, etmeyenler; kabul edil
miştir» veya «edilmemiştir» ifadesi Yüce Divandan 
Mecliste bildirilmeden, «Yüce Meclisin bu hususta 
kararı vardır.» denmiştir ve A. P. Grupu bu karan 
protesto ederek Meclisi o günkü celsede terk etmiş
tir. Bendeniz burada, 38 nci madde ile 89 ncu 
maddenin birlikte işlenmesine ait, Yüce Heyetin ira* 
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desinin söz konusu bulunmadığınıİfade ediyorum. Bu
nu ispat etmek istiyorum ve bu yolda usul görüş 
mesi almak üzere fikirlerime yer vermenizi, imkân 
vermenizi rica ediyorum. Aksi halde biz burada... 

BAŞKAN — Zaptı birlikte okuyalım sayın 
Ölçen; tüm arkadaşlarımız bilgi sahibi olsun, son 
kısmını birlik'e okuyalım. 

Peğerli arkadaşlarım. usul tartışmasının başı şu: 
«Usul Hakkında Görüşmeler» diyor. «içtüzüğün 
38 nci maddesine göre gündeme alınmış bir kanun 
tasarısı veya teklifi maddelerinin, önergelerle bir
likte İçtüzüğün 89 ncu maddesi gereğince Komis
yona havale edilip edilmeyeceği hakkında». Başkan
lık usul müzakeresi açmış, değil mi efendim? Du
rum bu, 

ALI NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — 147 nci sayfa
dan başlamak yeter. 

BAŞKAN — Şimdi, ben izin verirseniz 147'den 
değil de 146'dan başlıyorum. Sayın Oğuz konuş
muş, sonra sayın Birgit'in bir müdahalesi var. O 
zamanki yönetici olan Başkanın : 

Başkan — Hayır efendim oylamıyorum, onu 
oylamıyorum. içtüzük 38'e göre Meclise mal ol
muş olan teklifler ve tasarılar üzerinde Yüce Mec
lisin kararını alıyoruz, 89 uygulanacak veya uygu
lanmayacak... 89'un uygulanmayacağım ifade eden 
sayın üyeler lütfen işaret etsinler?... 

«38'e göre... Geri alınmış... Tasrih ediyorum.. % 
Başkanın deyimi bu, 
«Ilhaımli Ertem (Edime) — Sayın Başikan, oyla-

ma yapiaimazsınız. (A. P. sırailanndan «Oylayamaz-
smız»' sesletti) 

«Başkan — Hayır efendim, 89*u oylamıyorum 
(ben. 

«Doğan Kitopliı (Saımsuaı) — Neyıi oıyluyarsunuz? 
«Başkan — Anlatıyorum liste. Lütfen sayın. 

«îlhaırnil Ertem (Bdıirme) — Oylayaımazsi'n'iz. (C.H.P. 
sıralarından «Başkan oylamaya geçitli» sesleri) 

«Bas&an — Neıyli oylayamam, neyli? 
«Hasan ÖzçeCük (Ankara) — 89'u oylayamazsı-

nız. 
«Başikan — 89' u-oynamıyorum, ben burada mü

zakere...» demuş Ikesmliş; Sayın Ertem'Jn müdahalesi 
var. 

«1'1'bjaımd Ertem (Bdiırne) — 89'u oylayaımazsınız 
Sayın Başkan. (C. H. P. sıralanndan «Oylamaya ge-
çOkîi,> sesten!). 

Başkan — 89'a göre, 38 nci maddeye göre geri 
alınmış oîan önergelerinherhangii bitr iişjleme tabC tu

tulacağımı, yamii 89'a göre fişİ€tm yapı^cağim kâkül 
edenler lütfen işaret«ûsfjnifer». -

Yani, «89a göre görüşmesiz geri veriîmeanıi ka
bul edenler lütfen (işaret buyursunllar» diyor Balkan. 

«lîhamti Ertem (Edirne) — Oya koyamazsınız, 
çoğunluğumuz yoik. <A. P. sıralarından gtirü&Euilfâr). 

«Doğan Kûtaplı (Samsun) — Hiç bir şeyi oylaya
ımazsınız. (Güratoüfor) 

«Başkan — 89'a göre ... (Gürü&tüiter) Lütfen efen
dim. Oylamaya geçmeden evvel'10 iküşi... 

«•Hasan Özçellk (Ankara) — Sayın Başfcan, oyîa-
yamazsrnız, çoğunluğumuz yok. (Gürüütükr) 

«Balkan — Hayır efendim, oylamıştık, oylamış
tık, 'lütfen oturun efendim; oylamaya geyınişûük. 89' 
un 38'e göre geri alınmış önergelerde 'işleyetmeyeeeğS 
rialkikmdalkli görüş gaflip gelımüştıir. Biinaenaileyh, Mec- : 
liısin Ikanaati de bu merkezdedir» biçiminde Başkanın 
beyanı var. 

ALI NEJAT ÖLÇEN (istanbul) — Şimdi, MecöJs 
Tüzüğümüzün 117 ndi maddesine göre oylama sonu
cu Başkan tarafımdan Genel Kurula «ıkabul edlmtiş-
tir» veya «kabul edilmemliştir» demek suretiyle 
ilân olunur. Diğer oylamalar «kabul edilmiştlir» 
veya «edilmemiştir..» (A.P. sıralarından gürültüler) 

MUSTAFA KAPTAN (Sinop) — 20 gündür tizin 
a&nadan konuşuyor bu adam. 

BAŞKAN — Sayın Kaptan, bir dakikanızı ala
yım efendüm; 'bir da'kilkanızı alayım efendini. (AP 
sıralarından gürültüler) Neüicelendirelıim efendim şu
rada (A.P. sıralarından gürültüler) 

MUSTAFA KAPTAN (Sinop) — izlin aCmadan 
nasıl (konuşuyor? O baide ben de izin afenadan konu
şayım. 

BAŞKAN — Efendin, ben söz verdim de (konu
şuyor Sayın Kaptan, ben söz verdim de konuşuyor. 
(AP sıralarından ©ürüdıtüter) Ben söz verdiğ!Jm için 
konuşuyor, izin vermedim demiyorum sayın Kaptan. 

ALI NEJAT ÖLÇEN (istanbul) — Sayın Baş
kan bu konuyu, yani 38 ile 89'un müştereken (işleme
sini esas komisyon olarak değil, Anayasa Komisyonu
na metnin iadesli bakımından usul tartışması rica edi
yorum. O zaman Meclisimizin kararı tecelli edecektfiri 
(A.P. sıralarından gürültüler) 

REŞİT ÜLKER (istanbul) — Hadisenin bîr özel
liği var. 88 ndi maddeye göre... 

BAŞKAN — Efendim, o zamanki olayda da sayın 
Ülker, Genel Kurul 38 nci maddeye göre bir kanun 
teklifini gündeme almış değil mi efendim; öyle de
ğil mi efendim? 
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. L P Ş İ T J Ü L ^ T - Evet efendim. 
BAŞKAN -*- Bir sayış kömi&yanumuz 89 ncu 

maddeye göre teklifi geri İstemiş değil miydi? (A.P. 
ve, CH.p. sıralarından gürültüler) Veya hükümet? 
(A.P, sıralarından «Hükümet istedi:» sesleri) 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Sayın Başkanım, 
olayın başında 88 nci maddeye göre hükümet istedi, 
Maliye Bakanı istedi. Bu oylandı, reddedildi. 

BAŞKAN— Evet efendim.; 
REŞÎT ÜLKER (İstanbul) — Ondan sonra mad

delere geçme sırasında tekrar bu önerge önerildi. Bu 
sefer 89 dan bahsedildi. Biz ö zaman çıktık, görüşle
rimizi arz ettik. Yalnız Grup "Başkanvekilimizin an
lattığı tıaktalârda değil, başka noktaları da var, ince
liği vâr̂  Daha evvel biir oylanma yapılmıştır 88'e gö-
r t . . ; ; •"•:;" • ' 

MUSTAFA KAPTAN (Sinop) — Sayın Başkan, 
şimdi de söz niü verdiniz? 

; REŞİT ÜLKER (İstanbul) — 89'a göre ikinci bir 
oylama yapılamaz, dedik., 

BASŞKAN-— Evet efendim. (A. P. sıralarından gü
rültüler.) 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Osul müzakeresini 
açın;., i.-- ... 

BAŞKAN — Efendim, şimdi bu konuda sayın Ül
ker, elimde aynen uygulanmış bir Millet Meclisinin 
kararı var. 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Sayın Başkan, be
nim elimde de var. 

BAŞKAN — Nedir efendim elinizdeki? 
• REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Aynı zabıt, sizin 
okuduğunuz za'bıt. 

BAŞKAN — Aynı zabıt. 
REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Tamam. 

BAŞKAN.— Yani bu deyim, şu son okuduğum 
deyim, Başkanın deyimi, «89'un 38'e göre geri alnı
nı iş- önergelerde işlemeyeceği hakkındaki görüş g&-
Up gelmiştir» demesi, Millet Meclisinin kabulü mana-
sma, gelmiyor mu sayın Ülker? 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Gelmez efendim, 
onu arz edeyim. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) -~ Sayın Baş
kan, bir meseleyi aydınlığa çıkaralım; müsaade eder 
misiniz efendim? Size kolaylık olsun diye, müsaade 
eder misiniz? 
, - BAŞKAN- -— Buyurunuz efendim, buyurunuz sa

yın, Uysali Bensabırla bekliyorum efendim, 
v . HACETTİN, UYSAL (Sakarya) — Sayın Baş

kanım, bu çok ciddî bir mesele. 
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BAŞKAN .—: Evet efendim, biz. de. ciddi olduğu 
için üzerinde duruyoruz. Gayri ciddî biı meselenin 
Millet Meclisinde yeri ne? 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Hayır, şu 
bakımdan : Bütün meseleler ciddî, bu ondan daha 
ciddî bir noktaya geliyor, neden? 

Tutanakta, «kabul edenler», «etineyealer»V «edik 
mistir», «reddedilmiştir», ibareleri yok 

BAŞKAN — Evet. 
HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Şimdi bunun 

incelenmesi lâzım1. İşin selâmetle görüşülmesi için, 
yani usul müzakerelerine mesnet teşkil edecek olan 
görüşlerin değerlendirilebilmesi içinv bunun... 

OĞUZ AYGÜN (Ankara) — Karşılıklı konuşma
nın yeri ne? 

BAŞKAN — Sayın Uysal, komi şuysa, yani otu
rumu yöneten sayın Başkan oylamasının, sonucunu 
«kabul edilmiştir»1 veya «kabul edilmemiştir» şeklin
de belirlemelidir, ise; doğrudur. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakatla) .-— Belirlemeli
dir. 

BAŞKAN — Doğrudur. 
HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Evet. 

BAŞKAN — Doğrudun içtüzüğümüz bunu amir; 
uygulamamız da bu, İçtüğümüz de bu. 

HAYRETTİN. UYSAL (Sakarya) — Tamam, ta
mam. 

BAŞKAN — Burada yöneten sayın Başfcari bu 
ibareyi aynen kullanmamış; buna katılıyorum, buna 
katılıyorum. Yalnız, «89'un 38'e göre geri alınmış 
önergelerde işlemeyeceği hakkındaki görüş galip gel
miştir» in manası, acaba bu «kabul edilmiştir»' veya 
«edilmemiştir» şeklinde anlaşılamaz mı? 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Hayır efen
dim. 

ORHAN BİRGİT (İstanbul) — Öyle değil Baş
kan. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Benim öne
rim var efendim; size aydınlık getirecek önerim var. 

BAŞKAN — Efendim, buyurun lütfen, buyurun 
efendim, usul müzakeresi açıyorum. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Usul muza, 
keresi mi açıyorsunuz? 

İLHAMİ ERTEM (Edirne) — Usul müzakeresi 
mi açıyorsunuz? Ne hakkınız var buna? 

BAŞKAN — Açıyorum efendim; buyurun lütfen. 
(A, P. sıralarından gürültüler.) 
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Ne yapayım1 sayın Uysal, ne yapayım sayın arka
daşlarım? Yani yapılacak iş ne, istirham ederim? 
(A.P. sıralarından gürültüler) 

Efendim sayın Uysal, benim görüşüm, görüşümü 
arz ettim... 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — O halde... 
(A. P. sıralarından gürültüler) 

İSMET ANGI (Eskişehir) — Uygulama var di
yorsunuz.? 

BAŞKAN — Efendim, bir dakika sayın Angı, bir 
dakika sayın Angı. 

MUSTAFA KARAMAN (Gümüşhane) — Yeter, 
in aşağıya, ulan yeter, in aşağıya.. 

BAŞKAN — Sayın Karaman rica ederim, lütfen 
yerinize oturun. 

HÜSEYİN KADRİ EYÜBOĞLU (Trabzon) — 
Meclis Başkanına hakaret ediyor. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Ben diyo
rum ki... 

(BAŞKAN — Sayın Uysal.. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Sayın Baş
kan, siz Başkanlık Divanı olarak zabıttan ve teypler
den bu işin nasıl olduğunu lütfen - zaten 19'u geçti, 
fazla çalıştık - aydınlıkta bu meselenin görüşülebilme
si için tetkik edin, ondan sonra bu meseleyi Başkan
lık Divanı olarak getirin. (A. P. sıralarından gürültü
ler, «Ne aydınlığı?»' sesleri) 

BAŞKAN — Sayın Uysal, Başkanlık kanaatini 
başından bu tarafa belirtti. Zatıâlinizin itirazları da 
ibeni bu karardan vaz geçirecek biçimde değil. Yani 
İçtüzüğün 38 nci maddesine göre Millet Meclisi gün
demine alınmış olan konunun İçtüzüğün 89 ncu mad
desine göre doğrudan doğruya komisyona iade edil
meyeceği konusunda kanaatimi ve uygulamayı ifade 
ettim. Onun için yapacağım başka bir işlem yok efen
dim. Teşekkür ederim. (Gürültüler) 

Değerli arkadaşlarım, kanun teklifinin görüşme
lerine kaldığımız yerden devam etmek için 5.10.1976 
Sah günü saat 15.Ciyte toplanmak üzere Birleşimi ka
patıyorum. 

Kapanma Saati : 19.30 
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138 NCİ BİRLEŞİM (Olağanüstü) 

30 . 9 . 1976 Perşembe 

Saat : 15.00 
1' 

BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 
SUNUŞLARI 

1. — A. P. Grupu Başkanvekilleri Oğuz Aygün, İl
ham! Ertem ile M.S.P. Grupu Başkanvekilleri Şevket 
Kazan, Süleyman Aı'if Emre ve 184 milletvekilinin, 
Dsvlet Güvenlik Mahkemelerinin Kuruluş ve Yargı
lama Usulleri hakkındaki Kanun teklifini görüşmek 
için olağanüstü toplantı önergesi. (4/183) 

2 
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

3 
SEÇİM 

4 
OYLAMASI YAPİLACAK İŞLER 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞ
TIRMASI YAPILMASINA DAİR ÖNGÖ-

RÜŞMELER 
6 

SÖZLÜ SORULAR 
7 

KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 
KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

1. — Ankara Milletvekili Oğuz Aygün ile Edirne 
Milletvekili İlhami Ertem'in, Devlet Güvenlik Mah
kemelerinin Kuruluş ve Yargılama Usulleri hakkında 
Kanun teklifi ve İçtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca 
Gündeme alınma önergesi. (2/644) (S. Sayısı : 396) 
(Dağıtma tarihi: 1 6 . 9 . 1976) 
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