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1. — Genel Kurulu ziyaret eden Fransa 
Millet Meclisi Birinci Başkanvekili François Le 
Douarec 'başkanlığındaki. Fransız Parlamen
to Heyetine, Başkan tarafından hoş geldiniz 
denflmesii. 
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sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Balkanı 
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öğlu'nun, Bsik'işehir il huldultlan içinde mevcut; 
madenler ile bunları işleten firma ve şahıslara 
ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
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5. — Muş Milletvekilli Ahmet Hamdi Çe-

lebi'mn, Muş - Bulanık HçesJinde Sümerbank 
satış mağazası açılmasına ilişkin sorusu ve Sa
nayi ve Teknoloji Bakanı Abdülkerim Doğru' 
nun yazılı cevabı. (7/1343) 741 

I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 

Başbalkan Süleyman Demirerin, Devlet Güven
lik Mahkemeleri Kuruluş ve Yargılama Usulleri hak-
kında'ki kanun teklifinin basılıp dağıtılmasından iti
baren 48 saat geçmeden görüşülmesine dair önergesi 
Ikabul edildi. 

Bir önüökli birieşjitmiih kapalmmıaısı sırasında Dev
let Güvenlik Mahkemeleri Kuruluş ve Yargılama 
Usulleri hakkında'ki kanun te»klifinin bu birleşimde 
görüşüleceğine dair bir açıklamada bulunulm'aması 
nedenli ve milletvekiUerinin konu hakkında bilgi edin
melerini sağlamak amacryle : 

21 Eylül 1976 Sah günü saat 15.00'te toplanıl
mak üzere Birleşime saat 15.55'te son verildi. 

Başjkan 
Başkanvekili 

Memduh Ekşi 

Divan Üyesi 
Bursa 

Halil Karaath 

Divan Üyesi 
Yozgat 

İlhamı Çetin 

, • » »>••<« ...... 

BÎRÎNCl OTURUM 

Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Ahmet Çakmak 

Di VAN ÜYELERİ : Hüseyin Deniz (Malatya), Enver Akova (Sivas) 

BAŞKAN — Olağanüstü toplanan Millet Meclisinin 135 nci Birleşimini açıyorum. 

II. — YOKLAMA 

BAŞKAN — îsim okumak suretiyle yoklama ya
pılacaktır. Sayın üyelerin bulunduklarını bildirmelerini 
rica ederim. 

(Yoklama yapıldı). 
BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır, görüşmelere 

başlıyoruz. 
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III. — BAŞKANLIĞIN GENEI 

A) ÇEŞİTLİ 

1. — Genel Kurulu ziyaret eden Fransa Millet Mec
lisi Birinci Başkanvekili François Le Douarec Başkan
lığındaki Fransız Parlamento Heyetine, Başkan tara
fından hoş geldiniz denilmesi. 

BAŞKAN — Sayın Milletvekilleri, memleketimizi 
resmen ziyaret etmekte olan Fransa Millet Meclisi Bi
rinci Başkanvekili Sayın François Le Douarec Başkan
lığındaki Fransız Parlamento Heyeti Meclisimizi teşrif 
etmiş bulunmaktadırlar. Kendilerine Meclisimiz adına 
hoş geldiniz deriz. (Sürekli alkışlar). 

2. — Aydın Milletvekili Kemal Ziya Öztürk'ün ve
fat ettiğine dair Başkanlık sunuşu. (5/45) 

BAŞKAN — Başkanlığımızın Genel Kurula bir su
nuşu vardır, okutuyorum : 

IV. — GÖRÜ! 

/. — Ankara Milletvekili Oğuz Ay gün ile Edirne 
Milletvekili İlhamı Ertemin, Devlet Güvenlik Mah
kemelerinin Kuruluş ve Yargılama Usulleri hakkın
da kanun teklifi ve A. P. Grupu Başkanvekili Oğuz 
Aygün ile M. S. P. Grupu Başkanvekili Şevket Ka
zan ve 142 milletvekilinin olağanüstü toplantı öner
gesi ve İçtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme 
alınma önergesi. (2/644) (S. Sayısı : 396) (1) 

BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, Devlet Gü
venlik Mahkemelerinin Kuruluş ve Yargılama Usul
leri hakkındaki (2/644) Esas numaralı ve (396) sıra 
sayıh kanun teklifinin tümü üzerindeki görüşmelere 
başlıyoruz. Tümü üzerinde söz alan sayın üyelerin 
adlarını bilgilerinize sunuyorum : 

Sayın Hükümet yerini alsın lütfen. 
Demokratik Parti Grupu adına Sayın Cevat Ön

der, Adalet Partisi Grupu adına Sayın Nadir Lâtif 
islâm, Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına*Sayın 
Turan Güneş, Cumhuriyetçi Güven Partisi Grupu 
adına Sayın Mehmet Altmışyedioğlu, Millî Selâmet 
Partisi Grupu adına Sayın Şevket Kazan söz iste
mişlerdir. 

Şahısları adına söz alan sayın üyeler ise şunlar
dır : 

Sayın Hasan Basri Akkiray, Sayın Mustafa Gü
neş, Sayın Reşit Ülker, Sayın Orhan Yılmaz, Sayın 

(l) 396 S. Sayılı basmayazı tutanağı eklidir. 

L KURULA SUNUŞLARI 

/ İŞLER 

Genel Kurula 
Aydın Milletvekili Kemal Ziya Öztürk 19 Eylül 

1976 Pazar gününü 20 Eylül 1976 Pazartesiye bağ
layan gece vefat etmiştir. Merhuma Tanrıdan rah
met, yakınlarına başsağlığı dilerim. 

Aziz arkadaşımızın yüce hâtırası önünde Genel 
Kurulu 1 dakikalık saygı duruşuna davet ediyorum. 

Memduh Ekşi 
Millet Meclisi Başkanı V. 

BAŞKAN — Aziz hatırası önünde Genel Kurulu 
1 dakikalık saygı duruşuna davet ediyorum. 

(Saygı duryşu yapıldı). 
BAŞKAN — Ruhu şad olsun, Allah rahmet ey

lesin. 

LEN İŞLER 

Unat Demir, Sayın Orhan Kayıhan, Sayın Doğan 
Öztunç, Sayın Abdülkerim Zilân, Sayın Niyazi Onal. 

ilk söz, Demokratik Parti Grupu adına Sayın Ce
vat Önder'in, buyurun Sayın Önder. (D. P. sıraların
dan alkışlar). 

D. P. GRUPU ADINA CEVAT ÖNDER (Anka
ra) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım, Devlet 
Güvenlik Mahkemeleri Kuruluş kanunu teklifi üze
rinde Demokratik Partinin esasa müteallik görüşle
rini arz ve izah için huzurunuzda bulunmaktayım. 

Bendeniz, Devlet Güvenlik Mahkemeleri hakkın
da aşırı solun ve bir kısım çevrelerin iddia ve itham
larını yedi başlık altında topladım. Yedi türlü iddia 
ve itham var. 

Bunlardan bir tanesi: «Devlet Güvenlik Mahke
meleri olağanüstü yargı merc'Jd'ir, Anayasanın 32 nci 
maddesinıe aykırıdır». iddiamın biri bu. 

ikincisi: «Asker sivil karışımı mahkemelerdir. 
Dünyanın hiçbir demokratik ülkesinde böyle bir 
mahkeme yoktur». 

iddianın üçüncüsü: «Devlet Güvenlik Mahkeme
leri zaten mahkeme değildir». Hatta, geçen dönem
lerde burada bulunan Türkiye îşçi Partisinin Genel 
Başkanı, şimdiki Sosyalist Partinin Başkanı, Demok
ratik Parti Genel Başkan Yardımcısr olarak verdi
ğim beyanata, verdiği cevapta bunları mahkeme da
hi saymıyor. 

— 675 — 
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'Bir dördüncü iddia: «Bunlar faşist mahkemeleri
dir». 

Bir beşinci iddia: «12 Mart 1971 havasında as
ker tehdidi altında Anayasanın 136 ncı maddesi de
ğiştirilmiştir, bu sebeple Devlet Güvenlik Mahkeme
leri kurulmuştur.» 

Altıncı iddia: «Anayasanın 136 ncı maddes', 136 
ncı maddede yapılan değişiklikler Anayasaya aykı
rıymış». Bunu Sayın Hüdai Oral da bu kürsüden be
yan ettiler. 

Bendeniz huzurunuzda bir hukukçu olarak, Halk 
Partili arkadaşlarımla da, cidden kendilerine hürmet 
duyduğum, hukukî bilgilerine inandığım Halk Par
tili arkadaşlarla da bu konuları objektif olarak mü
nakaşa etmek istiyorum. 

Bir yedinci iddia da şudur: «Devîet Güvenlik 
mahkemelerindeki askerî hâkimlerin oluşu, bunların 
Hükümet tarafından tayin edilişi, bu mahkemelere 
sivil sıkıyönetim mahkemeleri hüviyeti veriyor
muş». Bendenizin toplayabildiği yedi iddia budur. 

Şimdi, müsaadenizle bu yedi iddiaya da cevap 
vereceğim, dolayısiyle Demokratik Parti Millet Mec
lisi Grupunun görüşlerini de arz ve izah edeceğim. 

Arkadaşlar, Devlet Güvenlik Mahkemeleri ola- .< 
ğanüstü mahkeme ve merci değildir. Olağanüstü mah- ; 
keme ve merci nedir? Yeni kurulan bir mahkeme
nin, kanunla hangi fiillere bakacağı belli edilirse, 
bu mahkeme kuruluşundan sonraki tarihte vuku.-
bulmuş fiillere bakarsa, böyle bir mahkeme ola- ! 
ğanüstü mahkeme olamaz. İstiklâl Mahkemeleri ola
ğanüstü bir mahkeme idi. Yüksek Adalet Divanı 
Yassıadada çalışan Yüksek Adalet Divanı olağan
üstü mahıkeme idi. Meclis Tahkikat Koımıiısyonu özel 
bir yargı yetkisini havi merci idi. Devlet Güvenlik 
Mahkemelerinde' bunun hiçbiri yok. Devlet Güven
lik Mahkemesi kendinden evvel olmuş işler için özel 
maksatlarla kurulmuyor. Suçlar belli, kurulmuş; o 
suçlara bakacak. Devlet Güvenlik Mahkemeleri ay
nen Ağır Ceza Mahkemeleri ölçüsündedir. Birer ih
tisas mahkemesidir, özel ve olağanüstü mahkeme 
değildir. Yargı yetkisine sahip, içinde teminatlı hâ
kim sıfatı taşımayan şahısların bulunacağı bir mer
ci, Komisyon veya heyet değildir. Bu itibarla, Dev
let Güvenlik Mahkemeleri olağanüstü mahkeme de
ğildir; Anayasanın 32 nci maddesine uygundur. 

32 nci maddede biz bir değişiklik yaptık. Hep ' 
yanlış olarak «tabiî, yargı yolu» diye, «tabiî hâkim» 
diye ibareler kullanılıyor. 1971 yılında yaptığımız 
değişiklikte «Kanunî yargı yolunu» koyduk ki, bu, 

Alman Anayasasının - Mehaz Anayasanın - 101 nci 
maddesinde de aynen yer alıyordu. Biraz sonra 136 
ncı maddedeki değişikliğin 32 nci maddeye, 9 ncu 
maddeye, Cumhuriyetin niteliklerinden bahseden 
2 nci maddeye uygun olduğunu ve hatta esas ba
kımından da Anayasa Mahkemesinin denetiminden 
geçtiğini arz ve ifade edeceğim. 

Muhterem arkadaşlarım, görülüyor ki birinci id
dia mesnetsiz. 

İkinci iddiaya gelince; deniliyor ki: «Sivil ve as
ker karışımı.» 

Arkadaşlar, cidden, Devlet Güvenlik Mahkeme
sinde 5 hâkim var, 3 tanesi sivil, 2 tanesi asker; fakat 
bu 5 hâkimin hepsi de teminatlı, birinci sınıfa ayrıl
mış hâkimler. 

Şimdi, Fransa'da - Fransız Meclis Heyeti de bu
rada - «Coure De Securite de L'Etat» diye Fransız 
Devlet Güvenlik Mahkemesi kurulmuştur. Fransız 
Devlet Güvenlik Mahkemesi 1963 yılında Fransız 
ceza yargılama usulünde yapılan, zannediyorum 
698 nci maddede yapılan bir değişiklikle kurulmuş
tur. 

Fransız Devlet Güvenlik Mahkemesinde de heyet-
. te 5 kişi vardır; 3 tanesi sivil hâkimdir, 2 tanesi ge

neraldir, muvazzaf subaydır. Dikkat buyurulursa, 
hâkim değildir. 

Şimdi, suç, askerî disipline ve miliî savunmaya 
taallûk ettiği takdirde 5 kişilik heyetin 3 tanesi as
ker oluyor, 2 tanesi sivil oluyor ve bu 3'ünün de hep
si general oluyor, muvazzaf subay oluyor. O itibarla, 
sivil - asker karışımı bir kusur değildir ve Türkiye' 
de de ilk tatbikat değildir. 

Fransa'da Devlet Güvenlik Mahkemelerindeki 
savcılar Adalet Bakanının emrindedir. Bizdeki sav
cılar, Yüksek Savcılar Kurulu tarafından tayin edil
mektedir. 

Bizdeki Devlet Güvenlik Mahkemelerinde görü
lüyor ki, 2 asker üye de aynen hâkim stıtüsündedir,, 
hâkimdir. 

Değerli arkadaşlarım, Devlet Güvenlik Mahke
melerine; «Mahkeme değildir» diyenler var. Ben de 
buradan onlara bir sualle cevap vermek istiyorum: 
Komünist mahkemelerde kurulan Halk Mahkeme
leri mi mahkemedir? 

Bir diğer iddia: «Bunlar faşist mahkemelerdir» 
Arkadaşlar, komünizmin yaygın bir taktiği var

dır; kendisinden olmayan her şeye faşizm damgası
nı basmaktadır. Bu kürsüde, Türk Ordusuna «Halk 
Ordusu» denildi. Yine Demokratik Parti Grupu adı-

— 676 — 
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ha bu kürsüye geldim; «Türk Ordusu Halk Ordusu 
değil, sizin kafanızdaki ordu değil, millî ordudur» 
diye Türk Ordusunun çerçevesini çizdim. 

Muhterem arkadaşlarım, 12 Mart 1971 ortamın
da ve asker tehdidiyle çıkarıldığı beyan ediliyor. Bu 
konuda itiraf edeyim ki, Cumhuriyet Halk Partili 
arkadaşlarımız da bu mahkemelere - dikkat buyurul-
sun - prensip olarak karşı değillerdi. İşte Sayın Bü
lent Ecevit'in 3 Ekim 1972 tarihli Milliyet Gazete
sinde çıkan beyanatı. Sayın Ecevat Cumhuriyet 
Halk Partisi Genel Başkanı olarak ifade ediyorlar 
ki; «Cumhuriyet Halk Partisi, yargının bağımsızlı
ğı korunursa - böyle bir şart koyuyorlar, burada da 
bir haklılık var, buraya da geleceğim - Güvenlik 
Mahkemesine karşı değil.» 

Arkadaşlar, şimdi Sayın Ecevit, Sayın Hayrettin 
Uysal arkadaşımız; «Esastan karşıyız» diyorlar. Şim
di, «Yargının bağımsızlığı korunursa» şartı, makbul 
ve muteber bir şarttır. Bu konuda bizim de beyanla
rımız var. Hatta bendeniz 1973 yılında Naim Talû 
tarafından Devlet Güvenlik Mahkemeleri Kanun ta
sarısı sevk olunduğunda (ki, burada şimdi Halk Par
tili olan bazı arkadaşların imzaları da var; meselâ, 
Naim Talû Hükümetinde görev almış olan Hayri 
Mumcuoğlunun imzası var) arkadaşlar, burada de
dim ki: Hâkimlerin Hükümet tarafından namzet 
gösterilmesi üzerinde önemle duruyoruz. Öyle bir 
Hükümet gelir ki, kötüleri namzet gösterir, kötü
ler içinden kötüyü seçmek mecburiyetinde kalır Yük
sek Hâkimler Kurulu." Ona cevap verildi kulisler
de: «A.. Cevat Önder, birinci sınıf teminatlı bir hâ
kimi sen nasıl kötü sayarsın». Şimdi kusura ba
kılmasın, sütten ağzımız yandığı için yoğurdu üflü-
yoruz. Anayasa Mahkemesi başkanlarına karşı say
gım var, şahıslarına karşı saygım var. Anayasa Mah
kemesi Başkanının bitaraf olması lâzım. Bakıyor
sunuz ki bir Anayasa Mahkemesi Başkanı emekli 
olunca bu partiye girmiş, öbürü ise bu partiye gir
miş. Haklı olarak insan hâkimlere de endişe ile bak
makta. Yani bunu prensip olarak koyuyoruz orta
ya, 

O itibarla muhterem arkadaşlar, şimdi herkes 
kendi işine yarar adamı buluyor. Bû itibarla Sayın 
Ecevit esastan karşı oluncaya kadar, 136 ncı mad
dede b'ir değişiklik getirmeliydi. Hatta Demokra
tik Parti olarak biz 136 ncı maddeyi bu mahzuru 
izale maksadıyle değişiklik getirmeye imza açmaya 
amadeyiz. Burada söz sırası gelmişken Sayın De
mirel'e, Sayın Başbakan Demirel'e de bir çift sözüm 

var; Sayın Muhittin Taylan'ı Cumhurbaşkanı seçtir
mek için Sayın Demirel, Sayın Ecevit'e el uzatmış
tır. Sayın Cevdet Sunay'ın Cumhurbaşkanlığı müd
detini uzatmak için, yani krallığını ilân etmek için 
Sayın Ecevit'e el uzatmıştır. Sayın Demirel, siyasî 
dönemleri partisine almak için kucak açmıştır. 
Devlet Güvenlik Mahkemeleri gibi önemli bir konu
da Sayın Başbakan Demirel, Sayın Ecevit'e niçin el 
uzatmaz?. Bunu sormak, bunu beklemek muhalefet 
grupu olarak hakkımızdır. Kendisinden bunu rica 
etmekteyiz. 

Muhterem arkadaşlarım, zannediyorum ki bu ko
nuya da vuzuh vermiş oldum. Hatta 136 ncı mad
dede değişiklik yapılırsa belki Anayasa Mahkeme
sinin 138 nci maddeye dokunması sebebiyle onu da 
düzeltmek imkânı hâsıl olur. 

Şimdi en önemli bir iddia, deniliyor ki: Anaya
sanın 136 ncı maddesi Anayasaya aykırı. Arkadaş
lar, Anayasa değişikliği Özer Derbil ve arkadaşları 
tarafından Anayasa Mahkemesine götürüldü. Ana
yasa Mahkemesi 26 Şubat 1976 tarihli kararını Res
mî Gazetede yayınladı. Bu karara göre bakınız ka
rarın sonuç kısmını aynen okuyorum: «1699 sayılı 
Kanun Anayasanın 136 ncı maddesine 2, 3, 4, 5, 6, 
7 ek fıkraları ekleyen 3 ncü maddesinin Anayasanın 
9 ncu maddesinde yer alan devlet şeklinin Cumhuri
yet olduğu hakkındaki Anayasa hükümünün değiş
tirilemeyeceğine ve değiştirilmesi teklif edilemeye
ceğine ilişkin biçim kuralına aykırı olmadığına oy
birliği ile karar verildi». 

Şimdi, eskiden Anayasadaki değişiklikler esas 
bakımından da Anayasaya uygun mu değil mi Ana
yasa Mahkemesi kontrol ederdi. 

Değerli arkadaşım Hasan Korkmazcan'ın teklifi 
ile Anayasanın 147 nci maddesinde değişiklik yap
tık. Hatta kulaklarını çınlatayım, Emin Paksüt buna 
«Korkmazcan teklifi» demişti. Anayasa Mahkeme
si biçim bakımından ancak kanunların Anayasaya 
uygunluğunun kazai murakabesini yapar. Anayasa 
Mahkemesi - bir başka zaman münakaşasını yapa
rız - 9n cu maddeyi biçim kuralı saydı ki yanlıştır; 
saysa bile Anayasanın 136 ncı maddesinde yapılan 
değişikliği 9 ncu maddeye uygun buluyor, diyor ki.. 
9 ncu madde nedir?. «Devlet şeklinin Cumhuriyet 
olduğu hakkındaki Anayasa hükmü değiştirilemez 
ve değiştirilmesi teklif edilemez.» Cumhuriyetin ni
teliğini hangi madde sayıyor?.. İkinci madde sayı
yor. Yani 136 ncı maddede yapılan değişiklik hukuk 
devleti ilkesine de uygundur, layifc cumhuriyet esas-
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larına da uygundur. İkinci maddede hangi nitelik
ler yazılıysa ona uygundur. 

O itibarla 136 ncı madde Anayasa Mahkemesi
nin denetiminden geçmiş, oybirliğiyle Anayasaya uy
gunluğuna karar verilmiştir. 

Bir yedinci iddia, buradaki askerî hâkimlerin 
tayini... 

Arkadaşlar, Anayasanın 138 nci maddesinde as
kerî kaza vardır, genel kaza arasında yer almıştır. 
Askerî kaza da Türk Milleti adına yargı yetkisini 
kullanmaktadır. 

Askerî hâkimler, askerî kazaya nasıl atanıyor
sa Devlet Güvenlik Mahkemesine de öyle atan
maktadırlar. işte bu yedi iddianın mesnetsıizliği, çü
rüklüğü böylece ortaya çıkıyor. 

Muhterem arkadaşlarım, bir başka konuyu da -
buraya dikkat buyurmanızı önemle rica ediyorum -
meseleyide ele almak istiyorum. 

1773 sayılı iptal olunan Devlet Güvenlik Mah
kemesi Kanununun 9 ncu maddesinin 2 rtci fıkrasın
da şöyle bir hüküm vardır; 

«Devlete ait posta, telgraf, telefon, radyo, telsiz 
ve televizyon gibi bilcümle haberleşme araç ge
reç, telsiz ve tellerine karşı işlenen hırsızlık suçla
rı Devlet Güvenlik Mahkemesi tarafından rüyet. 
olunacaktır». Yani Devlet Güvenlik Mahkemeleri 
kapsamına girmektedir. 

Şimdi arkadaşlar, 20 metre telefon telini çalan 
Devlet Güvenlik Mahkemesinde yargılanacak... 

HASAN CERtT (Adana) — Sunta çalanlar ne 
olacak? 

CEVAT ÖNDER (Devamla) — ... Devletin 20 
milyon lirasını cebine indiren elini, kolunu sallaya
rak bir kahraman edasiyle gezecek, TRT'de onu 
mutlu aile babası olarak gösterecek. Olmaz böyle 
şey. (D. P. sıralarından «Bravo» sesleri) 

O itibarla biz Demokratik Parti olarak diyo
ruz ki; siyasî nüfuz istismarcıları, hırsızlar, nüfuz 
ticareti yapanlar, vergi iadesi adı altında Devlet ka
sasını soyanlar, kapalı dernek mensubu olup da din
den, diyanetten, maneviyattan bahsedenler de Dev
let Güvenlik mahkemelerinde aynen yargılanmalı
dırlar. (D. P. ve C. H. P̂  sıralarından «Bravo» ses
leri) 

Bize göre bunlar Türkiye'ye komünizmi, anar
şizmi getirme bakımından öbürlerinden daha da 
tehlikelidirler. 

Meşhur söz var: «Biri yer, biri bakar; kıyamet 
bundan kopar». Kıyamet suiistimallerden kopmak

tadır, vurdumduymazlıktan kopmaktadır. Sokağa 
mağlup olan, anarşiyi içine sokan hükümetten kop
maktadır. (D. P. sıralarından «Bravo» sesleri) 

Bunlar komünistler ve anarşistler kadar devlet 
fikrini ve devlet güvenliğini yıkmışlardır ve yıkmak
tadırlar. Unutmayalım ki Rusya'ya komünizm da
vetiyesini yapan Lenin değildir; Rusya'ya komü
nizmi getiren, korkak, şaibeli, matson, Kerensky'dir. 
(C. H. P. ve D. P. sıralarından «Bravo» sesleri) 

Allah Türkiye'yi Kerensky'lerden korusun, âmin 
diyelim. (D. P. sıralarından «Amin» sesleri) 

Muhterem arkadaşlarım, bu konuda Demokra
tik Parti olarak bir de teklif hazırladık, vereceğiz. 

Muhterem arkadaşlar, bir başka konu da 163 
ncü madde konusudur. Adalet Partisi ve Sayın De-
mirel 163 ncü maddenin tekliften çıkarılmasını iste
diler, böyle teklif getirdiler. 

1973 yılında Hükümet tasarısı konuşulurken Ada
let Partisi sözcüsü Sayın Refet Sezgin'di. Hükümet 
adına Sayın İsmail Hakkı Tek'inel konuşmuştu. Ada
let Partisi adına demin başını sallayan sayın Seyfi 
Öztürk de konuşmuş. Komisyon adına da Sayın Sab
rı Keskin konuşmuşlar ve birçok Adalet Partili ar
kadaşlarımızın da imzaları var, 163 ncü madde Dev
let Güvenlik Mahkemeleri Kanununa . girsin diye. 

Demek oluyor ki 1973 yılında tespih çekenle, te
tik çekeni o zaman bir tutmuşlar. Tespih çekenle, 
tetik çeken bir tutulmuş, şimdi Cephe Hükümeti ku
rulduktan sonra ayrılmaya başlamış. Hatta Anayasa 
Nizamını Koruma Kanunu adı altında 1969'da da, 
tetik çeken ne kadar hor görülmüşse, teşbih çeken 
de bu arkadaşlarımız tarafından o kadar hor görül
müş. Bunların cevaplarını birbirlerine sorsun, bir
birlerinden alsınlar. Biz bu kadarla yetiniyoruz. 

Sayın Erbakan'ın durumuna gelince; Sayın Er-
bakan'ın beyanı işte, bakınız... 

BAŞKAN — Sayın Önder, süreniz doldu. Rica 
edeyim toparlayın, lütfen. 

CEVAT ÖNDER (Devamla) — Toparlıyorum 
efendim. 

Erbakan Karma Komisyonda konuştu: «141 ve 
142 nci maddeler, fikri suç saymayacak hale gele
cek. C. H. P. ile tam bir uyum içindeyiz». 

Arkadaşlar, 141 nci madde; yıkıcı birleşmeleri, 
komünistliği, anarşistliği, diktatörlüğü,. milliliğe kar
şı olmayı suç sayar, 142 de bunun propagandasını 
suç sayar. Şimdi, bunları suç saymaktan çıkaran 
Sayın Erbakan, yani teşbih çekenle tetik tutanı bir-
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birinden şimdi ayırdeden Sayın Erbakan, o zaman 
teşbih çekenle tetik tutanın hepsini ortadan kaldırı
yor, suç saymıyor, hiçbirini cezalandırmıyor. Bunun 
cevabını da Sayın Erbakan vermelidir. 

Muhterem arkadaşlar, sözlerimin sonuna gel
dim, bitiriyorum. 

ÜNAT DEMİR (Muğla) — Tarihi yanılgı telâk
ki ediyor. 

BAŞKAN — Rica ederim efendim, lütfen. 

CEVAT ÖNDER (Devamla) — Tarihi yanılgı
da hem siz bulunuyorsunuz, hem onlar bulunuyor. 
Biz buna işaret ediyoruz, bu garabete. 

Beynelmilel komünizmin paralı uşakları, Dev
let Güvenlik Mahkemesi Kanunu gibi bir kanunu 
müdafaa ettiği için, Demokratik Partiyi «Stepne» 
olarak vasıflandırıyor; Cephe Hükümetinin yedek 
lâstiği olarak ortaya koyuyor. 

Demokratik Partiyi Halk Partisinin paralelinde 
veya komünizmin ekmeğine yağ sürmekle itham 
edenler hangi hayasızlığı yapmışlarsa, bugün onlar 
da, bu komünistler de aynı hayasızlığı yapmaktadır
lar. Demokratik Parti; milliyetçiliğin, sağcılığın, de
mokratik sağın gerçek şerefli temsilcisidir. Dün ne 
söylemişse bugün aynı istikâmette gitmektedir. Dün 
dündü, bugün bugün deyip, Devleti sokağa teslim 
eden zihniyetle dün hangi imanla mücadele ediyor
sa, bugün de aynı imanla mücadele edecektir. Belki 
siyasî dönekler ve onları kabul edenler bunu anla
yamaz ama, Türk Milleti er geç anlayacaktır. 

Saygılarımı arz ederim. (D. P. sıralarından «Bra
vo» sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın önder. 
. Adalet Partisi Grupu adına Sayın Nadir Lâtif 

İslâm, buyurun efendim. (A. P. sıralarından alkış
lar) 

A. P. GRUPU ADİNA NADİR LÂTİF İSLÂM 
(Sakarya) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
sözlerime başlarken, Yüce Heyetinizi Adalet Partisi 
Grupu ve şahsım adına saygiyle selâmlıyorum. 

1773 sayılı Devlet Güvenlik Mahkemelerinin Ku
ruluş ve Yargılama Usulleri Hakkındaki Kanunun, 
Anayasa Mahkemesi tarafından şekil yönünden ip
tali üzerine, bunun yerine kaim olmak üzere, Ana
yasamızın 136 ncı maddesi hümleri çerçevesinde ye
ni bir kanun çıkarmak üzere teklif müzakere edil
mektedir. 

Sözlerimizin başında, öncelikle bu kanunun ne
den ve neden öncelikle çıkarılması gerekli olduğu 
noktası üzerinde durmak istiyorum. 

21 , 9 .1976 O t l 

I Bilindiği üzere, Anayasanın 136 ncı maddesi, 
Devlet Güvenlik Mahkemelerinin kurulmasını emre-

I dici bir hüküm mahiyetinde derpiş etmektedir. Bu
nun yanında, Anayasa Mahkemesince yeni bir ka
nun çıkarılması için belirli süre de konulmuş ve bu 
sürenin bitmek üzere oluşu da bu önceliği artıran 
bir. husus olarak karşımıza çıkmıştır. 

1961 Anayasasının yürürlüğe germesinden son
ra, çeşitli geçici maddelerle bazı anayasal kuruluş
ların belirli süreler içinde kurulmasını, tamamlan-

I masını öngörmüştü. Esasları Anayasaca tespit edil
miş olan Devlet Güvenlik Mahkemelerinin kurulma
sı da aynen bunun, gibi, böyle belirli bir süre içinde, 

I fakat Anayasa Mahkemesinin kararı sonucu gerçek
leştirmek gerekmektedir. Anayasamızın kurulmasını 
emrettiği müstakil ve yüksek yargı organları, üni
versiteler, TRT, çeşitli meslek teşekküllerinin ve 

I öteki Anayasal kuruluşların kurulmasiyle ve çalış-
malariyle ilgili kanunların çıkarılması ne derece 
biTAnayasal zorunluk idiyse, Devlet Güvenlik Mah
kemelerinin kuruluş ve görevleriyle ilgili kanunun 

I çıkarılması da aynı ölçüde Anayasal bir zorunluluk
tur. Bu kanunun çıkarılması değil, bilakis çıkarıl
maması Anayasaya aykırılık teşkil eder. 

Belirlenmiş olan süre içinde, 11 Ekim 1976 ta
rihine kadar bu kanun çıkmadığı takdirde, halen var 
olan ve görevlerine devam eden mahkemeler, hu
kukî mesnetlerini kaybetmiş olacakları gibi, daha 
balı tehlikeler de belirmiş olacaktır. Filhakika, do
ğabilecek bir mahzur şudur: Anayasamız, hükümle
rine herkesi bağlar. Bu durumda, Devlet Güvenlik 
Mahkemelerinin kurulmaması halinde,, 136 ncı mad-

I denin metni karşısında, öbür mahkemelerin Dev
let güvenliği ile ilgili suç ve davalara bakamamala-

I rı gibi bir durum da ortaya çıkabilecektir. Nite
kim bunun bir örneğini Anayasa Mahkemesinin 
kuruluşuyla ilgili Anayasa hükümlerinde görmek 
mümkündür. Anayasa Mahkemesi, malum olduğu 
üzere, Anayasanın verdiği süre içinde çıkarılması 

I gerekli bir müessese olarak derpiş edilmişti; Ana
yasada, Anayasaya aykırı kanunların ne suretle dava 
edileceği belirtilmiş olmasına rağmen bu kanun, 
Anayasa Mahkemsinin kuruluş kanunu çıkmadığı 

I sürece bazı kanunların aykırı olmasına rağmen - Ana
yasaya aykırılığını iddia etmek fiilen bununla meş
gul olmak mümkün olmamıştır. Bu itibar'a, 136 ncı 
maddenin bugünkü metni muvacehesinde bu kanun 
da süresi içinde çıkmazsa, Devlet güvenliğini doğ-

I rudan doğruya tehdit eden suçlarla, normal mah-
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kemelerin - şimdiki adlî kaza mercilerinin - baka
maması gibi. bir hukukî durum da doğabilecektir. 
(Bu durum ve sonuç sadece bizim Anayasamızın hü
kümleri bakımından değildir; nitekim Federal Al
manya Anayasa Mahkemesi de, Anayasanın belirli 
şartlarla ve belirli süreler içinde çıkarılmasını em
rettiği kanunların, bu belirli süre içinde çıkarılma
mış olmasını görevin ihmali fiilini teşkil edeceğini 
belirtmiştir. Şu halde, Meclisimiz Anayasanın hü
kümlerine 'bağlı olduğuna göre ve Anayasa Mahke
mesi kararları Meclis içinde lüzum ifade etmek ge
rektiğine göre, Meclisimizin görevini ihmal eder 
bir duruma düşmemesi için bu kanunun öncelikle 
çıkarılması zorunlu olmaktadır. 

Değerli milletvekilleri, Devlet Güvenlik Mahke
melerinin kurulmasının gerçek ve sosyal sebepleri 
ve zorunlulukları nelerdir sorusuna cevap aramak 
da, belki bunun Anayasadaki hukukî mesnetlerini 
ortaya koymak kadar önemlidir. Gerçekten bir sü
reden beri müşahede ilgili ve yetkililerce çeşitli ve
silelerle ifade olunduğu gibi, dünyanın değişen şart
ları içinde suç ve suçluluk nevileri değişmeler gös
termekte, bunlarla etkili bir mücadele yapabilme
nin şartları güçleşmekte ve özellikler gerektirmek
tedir. insan hakları ve hürriyetler dairesinin gittikçe 
gelişmekte ve genişlemekte olması yanında, bunla
rın suiistimalinin de büyük bir kesafet ve yeni bo
yutlar kazandığı görülmektedir. İnsan Haklan Ev
rensel Beyannamesinde, hürriyetleri kullanmanın, 
bunları suiistimal hakkını vermeyeceği ve bu şekil
deki yorumlara mesnet yapılamayacağı açıkça belir
tilmiştir. Bunun gibi, bütün ileri ve demokratik dev
letler anayasalarında da bu temel düşünceye daya
nan hükümler yer almış bulunmaktadır. Bu arada be
lirtmek gerekir ki, Anayasamızın 11 nci maddesi 
dahi hak ve hürriyetlerden hiçbirinin Türk Devleti
nin ve Cumhuriyetinin ve insan haklarının ortadan 
kaldırılması kastiyle kullanılamayacağını tespit et
tiği gibi, birçok yabancı anayasalarda da benzeri 
hükümler yer almış bulunmaktadır. Nitekim Fede
ral Almanya Anayasası, Anayasaya uymayı alelade 
bir vatandaşlık görevi saymaktan öte, vatandaşların 
bir sadakat borcu espirisiyle belirlemektedir. Aksi 
ileri sürülmez ki, vatandaşın devletten beklediği her 
türlü ilgi ve hizmete kavuşabilmesi, öncelikle dev
letin ayakta durabilmesine ve bütün fonksiyonları
nın tam ve kâmil şekilde işleyebilmesine bağlıdır. 
Devletin kendi varlığına kast edenlere karşı korun
ma hakkı, bir meşru müdafaa hakkıdır. Meşru mü
dafaa hakkıdır. Meşru müdafaa, yaşayan varlıkla

rın elinden asla alınamayacak bir haktır. Meşru 
müdafaa hakkından feragat düşünülemez. Devletin 
yaşaması isteniyorsa, devlete düşmanlık yapılmak 
istenmiyorsa, devlet yaşayacaksa, meşru müdafaa 
hakkını tanımak, kabul etmek bir zorunluluktur. 

Hiç şüphesiz, eskiyen ya da yetersiz hale gelen 
müesseseler ve kanunlar da değiştirilmeli, geliştiril
melidir. Bu cümleden olarak, memleketimizde yar
gının görevini güçleştiren, ağırlaştıran . sebepler ara
sında, kanunların, yargılama usullerinin yetmezli
ğinden şikâyete sık sık Taşlanmaktadır. Son olarak, 
1976 - 1977 adlî yılının açılışı münasebetiyle yapı
lan merasimde sayın Yargıtay Başkanı bu noktaya 
önemle değinmişlerdir. Bunun yanında, Türkiye Ba
rolar Birliği Başkanı tarafından da aynı vesileyle 
yapılan konuşmada, memleketimizde bir dava enflas
yonu bulunduğu, hatta birçok suçların mahkemeler
den alınıp, disiplin kararları almaya yetkili kuru
luşlara devri gerekeceğine işaret olunmuştur. Böy
lece, alınacak uzun vadeli tedbirler kadar, kısa vâ
dede yargının işlerinin biraz hafifletilmesinin zorun-
luğu da ortaya konulmuştur. 

Bütün bu konuşmalarda işaret olunan öteki yön
ler dışında bu sözlerin bir anlamı da şudur: Bu
günkü haliyle, teşkilâtiyle, usulleriyle adliyemiz bü
yük bir sıkıntı ve ağırlık içindedir. Mahkemeler, bir 
yandan iş çokluğu, bir yandan da usul yavaşlıkları 
nedeniyle süratli sonuçlar alamamaktadırlar. Geç 
tecelli eden adalet böylece bir bakıma adaletsizlik 
olmaktadır. 

îşte Devlet Güvenlik Mahkemelerinin kuruluş ne
denlerinin dibinde yatan gerçeklerin ve gerekçenin 
belli başlılarından biri de budur. Gerek miktarların 
artmış olması, gerekse bazı yeni suç nevileri ve ge
rekse adliyemizin mevcut usuller içindeki işleme ya
vaşlığı, Devlet güvenliği ile ilgili suçların ve suçlula
rın daha hızlı şekilde ve ihtisaslaşmış mahkemeler 
marifetiyle yargılanmasını zorunlu kılmaktadır. 
Çünkü Devletin güvenliği bir bakıma topyekûn gü
venliğin teminatıdır. Bunun, gecikmeye, ihmale ta
hammülü yoktur. 

Sayın milletvekilleri, Devlet Güvenlik Mahkeme
lerinin kurulmasının, yargı gücünün bağımsızlığına 
ve kuvvetler ayrılığı ilkesine aykırı olduğu ileri sü
rülmektedir. Ancak, kısa bir tetkik dahi bu mah
kemelerin ve benzer mahiyette başka organların ku
rulmasının ve mevcudiyetinin, yargı bağımsızlığına 
ve kuvvetler ayrılığına hiçbir aykırılık teşkil etmeye
ceğini gösterecektir. 
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Bunun yanında, Devlet Güvenlik Mahkemeleri
nin olağanüstü mahkeme sayılmaları da mümkün 
değildir. Zira yargı organlarının, Öteki mahkeme
ler ve bu arada Anayasa Mahkemesi, Yüksek Hâ
kimler Kurulu, Yargıtay ve Danıştay gibi müessese
lerin özel bir kanunla kurulacağını ifade ile yeti
nen Anayasa, Devlet Güvenlik Mahkemeleri konu
sunda bununla yetinmeyip, Devlet Güvenlik Mah
kemelerinin hangi ölçü ve biçimde kurulması ge
rektiğini de bizzat kendisi tespit etmiştir. Bu da, Dev
let Güvenlik Mahkemelerine Anayasanın ne denli 
önem verdiğini ve onu bir Anyaasa müessesesi hali
ne getirdiğini göstermektedir. 

Bizim Anayasamız bakımından durum böyle ol
duğu gibi, birçok demokratik ülkenin anayasasında 
da ihtisas isteyen özel görevli mahkemelerin kuru
labileceği belirtilmektedir. İtalyan Cumhuriyet Ana
yasasının 102 nci maddesi, normal yargı kuruluşları 
içinde, yargıç olmayan; fakat bu göreve yetenekli 
kişilerin dahi mahkeme heyetlerine uzmanlar olarak 
katılabileceklerini, görevlendirileceklerini tespit et
mektedir. Keza, Federal Almanya Anayasası özel 
kanunlar için kanunla yeni mahkemeler ihdas edi
lebileceğini belirtmektedir. Bunun gibi, Belçika Ana
yasası da genel mahkemelerden ayrı olarak askerî 
mahkemeler ve ticaret mahkemeleri kurulabileceği
ni; 94 ncü maddesiyle de yeni mahkemelerin de ka
nunla kurulabileceğini tespit etmektedir. 

Değerli milletvekilleri, Anayasamızın değişik 
136 ncı maddesi olsun, Kurucu Meclisçe kabul olu
nan ilk şekli olsun, gerektiği hallerde yeni mahke
meler kurulabilmesine imkân ve cevaz tanımıştır ta
nınmaktadır. Nitekim, 136 ncı maddenin Temsilciler 
Meclisindeki müzakerelerinde bu husus açıklıkla or
taya çıkmıştır: Bir önergenin müzakeresi sırasında 
Anayasa Komisyonunca yapılan açıklamada, kanun 
koyucunun, zaruret halinde toplu mahkemeler ku
rabileceği, bunun 3 veya 5 hâkimden dahi meydana 
gelebileceği açıklıkla belirmiştir. 

Bazı nazarî ve tatbiki hukuk ktaplarında da bu 
konu yeterince işlenmiştir. Meselâ Prof. Faruk Erem' 
in «Ceza Muhakemeleri Usulü 1970» adlı kitabında 
özel mahkemelerin bir olağanüstü mahkeme demek 
olmadığı delilli olarak ve şu ifadeler içinde ortaya 
konulmaktadır. «Anayasada bazı hususi mahkeme
ler neden sayılmıştır. Buna bakarak, Anayasamızın 
hususi mahkemeler kurulmamasını kaide olarak kabul 
ettiği; fakat bu kaidenin istisnalarına da sarin hü
kümlerle tadadı olarak yer verdiği, bunların dışın

da mahkeme kurulamayacağı sonucuna varabilir mi
yiz?» soruyor ve cevap veriyor sayın müellif. ^Böy
le bir neticeye varmak mümkün olmayacak gibidir. 
Zira Anayasamızda olağanüstü mahkemelerin kuru
lamayacağı hakkındaki yasak hükmüne benzer bir 
hüküm hususî mahkemeler için mevcut değildir. 
Ayrıca Anayasada bazı hususî mahkemelerin sayıl
mış olması, onların bir istisna olmalarından de-, 
ğil, onlara Anayasa müessesesi vasfı verilmek ihti-
yacındandır». 

İtiraz ve tenkit konusu yapılmak istenen bir baş
ka nokta da tabiî hâkim meselesidir. Tabiî hâkim 
teriminin kanunun suçtan evvel gösterdiği hâkim 
olduğu kesindir. Bunun gibi evvelden ve belirli da
valar düşünülmeksiz'in gösterilen hâkim, tabiî hâkim
dir. Böyle olujpca davayı görecek hâkimin, suçun iş
lenmesinden evvel belli edilmesi tabiî hâkim kav
ramına yeter anlam sayılmak gerekecektir. 

Muhterem milletvekilleri, olağanüstü mahkeme 
kurmak demek, bir suçun sanıklarının belli olmasın
dan sonra hâkimin ve mahkemenin gösterilmesi de
mektir. Zira davayı görecek hâkimin kanunla göste
rilmiş olmasıyle, kanunun bunu suçun işlenmesin
den önce göstermesi arasında fark vardır. Suçun 
sanıklannınm belli olmasından sonra hâkimin, ve
lev kanunla gösterilmesi, olağanüstü mahkeme kur
mak demek olurdu. Anayasa işte bunu yasaklamış
tır. 

Olağanüstü mahkeme kurmak yasağının, hususi 
ihtisas mahkemeleri kurulmasına . engel olabileceğini 
söylemek ve her ikisinin aynı anlama geleceğini kabul 
etmek mümkün değildir. Hususi mahkemeler umumî 
mahkemelerin bir kolu olarak mütalâa edilmektedir. 
Ancaık sanıkların belli olmasından sonra kurulacak' 
bir mahkeme olağanüstü sayılabilir. 

Değerli milletvekilleri, bu.konuda delillerimizi bi
razdan aşağıda arz edeceğiz. Ancak, ben, deliller ko
nusunda kendim bir şey ileri sürmeyeceğim. Vakit bi
zim olmasına rağmen ben, ımisafireten sayın bazı par
ti sözcülerini mikrofona davet etmiş olacağım. İlk da
vet edeceğim sözcü sayın Halk Partisi sözcüleri ola
caktır. Bakınız bu» konularda şu sualler konusunda 
sayın Halk Partisi sözcüleri vakti zamanında ne söy
lemişlerdir : 

Anayasanın Devlet Güvenlik Mahkemeleri ile il
gili 136 ncı maddesinin değiştirilmesi hakkındaki 1699 
sayılı Kanunun müzakeresi sırasında, Halk Partisinin 
Millet Meclisi Grup Sözcüsü bakın ne diyordu : Tır
nak açıyoruz yine, «Anayasalar değişmez hükümler 
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taşıyan ilâhî kanunlar değildir. Böyle olsaydı, Anaya
sanın değiştirilmesi usulünü düzenleyen 155 nci mad
de Anayasa bünyesinde yer almazdı.»' Yine devam 
ediyor sayın sözcü : «Anayasalar toplumun beliren 
ihtiyaçlarına cevap vermek kadar ve ondan da önce 
topluma ve onun gelişme çizgisine yön vermekle yü
kümlüdürler.» 

iBu noktaya kadar her halde bir itiraz vaki ola
mayacaktır sanırım. Bunları ifade eden Cumhuriyet 
Halk Partisi Grup Sözcüsü daha sonra Devlet Güven
lik Mahkemeleri kurulmasını ilke olarak benimsedik
lerini, zira hukuk düzenimiz için yeni olan suç ve suç
luluk halleri karşısında gerekli tedbirleri almak ge
rektiğini ifade etmişlerdir. 

<AÜUEV COŞKUN (İzmir) — Kim söylüyor? 
AHMET HAŞİM BENLÎ (Kütahya) — Kim söy

lüyor, ismi ne? 

NADİR LÂTİF İSLÂM (Devamla) — Bunun ya
nında, bugün muhterem Halk Partisinin değerli üye
leri arasında olan zamanın hükümet üyeleri de bu 
görüşleri, hükümet üyesi olarak yine bu kürsüden sa
vunmuşlardır. 

Cumhuriyet Halk Partisinin o zamanki sayın söz
cüsü, öteki partilerle bütün noktalarda mutabık olduk
larını, farklı görüşlerinin sadece, Devlet Güvenlik 
Mahkemesinde görevlendirilecek hâkimlerin seçimi ve 
mahkemenin terekküp tarzında olduğunu belirterek, 
kabul edebilecekleri esasların ancak şunlar olabilece
ğini beyan etmiş îdi : Buna göre aynen şöyle diyordu 
sayın sözcü : «Devlet Güvenlik Mahkemeleri asker 
ve sivil hâkimlerden kurulu karma bir mahkeme ol
malıdır. Başkan ile iki asıl ve bir yedek üyenin sivil 
hâkimlerden ve birinci sınıfa seçilmiş hâkim ve sav
cılardan oluşması şarttır. İki asıl ve bir yedek üye de 
birinci sınıf hâkimlerden atanmalıdır.» diyordu. 

Bu arada, Cumhuriyet Senatosu müzakerelerinde 
de aynı ölçüyü tespit etmekteyiz : Cumhuriyet Sena
tosu Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına Sayın 
Zihni Betil aynen şunları söylemişlerdir : «Sayın se
natörler, hatırlayacaksınız, Anayasada yapılıp 1699 
sayılı Kanunla gerçekleştirilen değişiklik teklifinin, 
Yüce heyetinizde gerçekleştirilen» değişiklik teklifinin, 
Cumhuriyet Halk Partisi Cumhuriyet Senatosu gru
pu sözcüsü olarak arz etmiştim ki, grupumuz, Dev
let Güvenlik Mahkemelerinin kurulmasına karşı de
ğildir. «Ve devamla, mahkeme üyelerinin ve savcıla
rının, şu gün müzakere ettiğimiz teklifte mevcut atan
ma şekline karşı olmadıklarını özellikle belirtmiş
lerdir. 

Sayın milletvekilleri, şimdi yüksek Meclislerin hu
zuruna gelmiş olan teklife bakıldığı zaman görülmek
tedir ki, Devlet Güvenlik Mahkemelerinin kuruluş 
tarzı ve onları teşkil edecek hâkimlerin vasıfları ve 
oranları aynen bu ölçüye göredir. Ama buna rağmen 
tespit ve müşahede ediyoruz ki, Cumhuriyet Halk 
Partisi her zamanki gibi bir mazi inkarcılığı, unut
kanlığı içine düşmüş bulunmaktadır, daha doğrusu 
ezeli hastalığı bir daha nüksetmiştir. 

Dün, Devlet Güvenlik Mahkemelerine bu şartlar
la taraftar olabileceklerini ifade eden Cumhuriyet 
Halk Partisi sözcülerine karşılık, bugünün sorumlu 
Cumhuriyet Halk Partilileri, Genel Başkanları, Genel 
Sekreterleri Devlet Güvenlik Mahkemelerinin bütünü 
ile karşısına çıkmakta, eski beyanlarının 12 Mart son
rası anormal şartlar içiride vaki olduğunu ileri süre
bilmektedirler. 

12 Mart 1971 sonrası belki bir dereceye kadar 
bazı anormallikler getirmiştir, ancak bu hal Cumhu
riyet Halk Partisi dışında hiç kimseyi ve hiç bir te
şekkülü eski söylediklerinden rücu gerekçesi olarak 
kullanmaya sevk etmemiştir. 

Hatta kapatılmış olan Türkiye İşçi Partisinin bir 
eski mensubu Senatör Fatma İsmen bile bize göre 
yanlış ve tutarsız ölçüler içinde, fakat 12 Martın şart
ları içinde Devlet Güvenlik Mahkemesinin karşısına 
çıkabilmek samimiyetini gösterebilmiştir hiç olmaz
sa. 

Gerçi bugün Cumhuriyet Halk Partisi de netice 
olarak bu eski TİP mensubu konuşmacının hizası
na gelmiş, fakat bu arada ezelî hasletinin bir belirtisi 
olarak yanılgı ve inkarcılık alışkanlığının yeni bir 
örneğini daha göstermiş olmaktadır. 

ORHAN BİRGİT (İstanbul) ^~ 163' de söyle. 
"NECDET EVLİYAGİL (Ankara) Şeriatçılıkta 

var mısınız? 
NADİR LÂTİF İSLÂM (Devamla) — Gelece

ğiz, geleceğiz, 163'e de geleceğiz. 
Zamanın C. H. P. sözcüleri bu arada yargıç ve 

savcıların seçim tarzına karşı da bir kayfdı ihtirazide 
(bulunmuşlardı. Ancak, hemen ifade edelim ki, bu 
mülâhazalarinfda Anayasamızın, ilmî ve hukukî ger
çekler ve mütearifeler kanşısmlda tuitarh'k taşımadığı 
ortaya çıkmıştır. Nitekim, Anayasa Malhkemeısinin 
tahlil eldeceğimiz 15 Nisan 1975 tarihli 973/19 sayılı 
kararınlda (eğer sizleri bağhyorsa, Anayasa Mahke
mesi kararları sizler için de bir mâna ifade edecek
tir), yargıç ve savcıların seçim tarzının hiçibir veçhile 
kaza istiklâline, kuivvetler ayrılığına aykırı olmadığı 
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etraflıca izah edilmişti^ Kaldı ki, Anayasa Mahke
mesi kararlaoııın bağlayıcılığı karişıısında, bundan 
böyle, Devlet Güvenlik Mahkemelerinin hâkim ve 
savcılarının secilisindeki usule itiraz etmenin de hu
kukî bir itibarı kalmayacaktır. 

Bu nldktada bir sualin cevalbını aramak zorunlu
dur: Cumhuriyet Halk Partisindeki bu değişiklik ne
ye delâlet etmektedir? , Hiç şüphesiz, mantıken, 
iki şeyden birisine delâlet etmek zorundadır: Ya 
Cumhuriyet Halk Partisi her ileri sürdüğü fikirden 
ilk fırsatta ve ilk işine geldiği ölçüde, vazgeçmek, 
esiki# söylediklerini inkâr etmek, hiç değilse unutmuş 
görünmek alışkanlığı içindedir, veyahutta daha elim 
'bir mâna ifade etmektedir bu sorunun cevabı: Böy
lece, Cumhuriyet Halk Partisi acalba nihaî kader 
çizgisine gittikçe daha çdk yaklaşmakta olduğunu 
mu göstermektedir? Yöneldiği sol çizgide belirsiz, 
daha doğrusu ancak bilenleree belirli, bir hedefe 
doğru, dönüşsüz akübetine doğru dalha sola ve da-1 

ha aşırı sıola doğru hızla yaklaşmakta olduğunu mu 
göstermektedir? 

ALEV COŞKUN (istanbul) — Ne alâkası var 
mahkemeyle bunların? 

AHMET HAŞİM BENLİ (Kütahya) — De
mi rel'in lâfı o. 

ORHAN BİRGİT (Istanlbul) — Ne nefis konu
şuyor? Hem nadir, hem lâtif-

NADİR LÂTİF İSLÂM (Devamla — Yoksa, 
muhterem miiletvefcilileriv Halk Partisinin bu duru
mu 12 Mart sonrasının olağan dediği şartların dışın
da tazyik altında olduğunu belir tanesi gibi, Halk 
Partisi bugün de bilmediğimiz bazı çevrelerin tazyiki 
altımda mı bu yola girmektedir? (A. P. sıralarından 
alkışlar 

Anayasa hukukumuz ve özellikle Anayasa Mah
kemesi kararları açısından ele alındığında, Devlet 
Güvenlik Mahkemeleriyle ilgili ileri sürülen olum
suz iddiaların haksızlığı kesinlikle ortadadır. 15 Şu
bat 1973 tarihli Anayasa Mahkemesi kararı Devlet 
Güvenlik Mahkemeleriyle ilgili olarak sürülmüş bü
tün iddia ve tenkitlere karşı en kesin ve susturucu 
karşılığını vermektedir.ı 

Anayasa Mahkemesi kararında şöyle denilmek
tedir: «Anayasamıza göre, birden fazla yasama 
kudreti olamayacağı gibi, birden fazla yarigı gücü de 
olamaz». Yargılama görevi yapan kuruluşların bir
den fazla olması, bu gerçeği ortadan kaldırmaz. 
Çünkü, burada amaç, yargı yetkisini kullanan mah
kemelerin bağımsızlığıdır, Ceza alanındaki özel 

mahkemeler gibi, bu mahkemeler de ihtisas mahke
meleri mahiyetinde kalmaktadır. 163 ncü madde 
(ile ilgili hususlara arzı cevap etmek mecburiyetinde
yiz: 

Filhakika, 136 ncı madde devlet güvenliği ile il
gili suçların Devlet Güvenlik Mahkemelerinde mu
hakemesini derpiş etmiştir. Ancak, bunun yanında 
fiilî zaruretlerin de, kanunların çıkarılmasında ölçü 
olacağı kesindir. Bundan evvel çıkarılmış olan Dev
let Güvenlik Mahkemeleri tatbikatıyla ortaya çık
mıştır ki, yüzlerce sol ve anarşist fail hakkında görül
müş olan davanın yanında, 163 ncü madde ile ilgi
li olarak bir tek dava bu mahkemelere intikal etme
miş, 163 ncü maddeden dolayı bir tek Türk vatan
daşı tutuklanmamış ve mahkûm olmamıştır. 

Bütün 'bunlardan, nazarî olarak... 
BAŞKAN — Sayın İslâm, son defa rica ediyo

rum efendim, son cümlenizi ifade ediniz. 

NADİR LÂTİF İSLÂM (Devamla — Söylüyo
rum efendim. 

BAŞKAN — Rica ederim... 
HAYRETTİN UYSAL (Sakarya — Sayın Baş

kan, bizim süremize de 10 dakika ilâve edin. 
NADİR LÂTİF İSLÂM (Devamla) — Evet, 

sürenin uzatılmasını memnuniyetle karşılıyoruz. 
BAŞKAN — 10 dakika bahis konusu değil, rica 

ediyorum; değil efendim, bakıyorum. 

NADİR LÂTİF İSLÂM (Devamla) — Muhterem 
milletvekilleri, Devlet Güvenlik Mahkemelerinin 
Fransa'daki taftbikatı dahi bunun ne derece lüzumlu 
olduğunu gösteırmektediır. Batı dünyası için bir hür
riyet semlbolü olduğu birçok tefekkürün kitabında 
IbeMençn Fransa'da hürriyetlerin koruyuculuğunu 
yapmakta Avrupa'da şampiyon olan Fransa'da bu 
mahkemelerin kurulmasının Fransa'nın itibarına göl
ge düşürmediği, yine bütün açıklığı ile meydandadır. 
Elbette ki, Türkiye Cumhuriyeti Devleti de bizim 
için en az Fransa Devleti kadar değerli sayılmalıdır. 

Bu hususu belirtir, hepinize saygılar sunarım. 
(A. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın İslâm. 
HÜDAİ ORAL (Denizli) Devlet Güvenlik Mah

kemelerimi hükümet tespit etmez. 
BAŞKAN — Cumhuriyet Halk Partisi Grupu 

adına Sayın Turan Güneş, buyurun efendim. (C. H. P. 
sıralarından alkışlar) 

İBRAHİM AKDOĞAN (Kocaeli) — 163 ncü 
maddeye karşı mısınız? 
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NADİR LÂTİF İSLÂM (Sakarya) — 163 ncü 
'maddenin, Devlet Güvenlik Mahkemeleri Kanununun 
şümulüne alınmasına karşıyız. 

ıBAŞKAN — Rica ediyorum efendim, rica edi
yorum. 

C. H. P. GRUPU ADINA TURAN GÜNEŞ 
(Kocaeli) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım ; 

Siyasî tarih, bazen insanların karşısına, inanılma
sı zor çelişkiler ve acımasız güldürüler olarak çıkı
yor. 

İngilizlerin «Kara mizah» dedikleri bir mizah var
dır, Zaman zaman siyasal hayat Türkiye'de de bu 
kara mizaha dönüşmekte. Bugün toplantımızın konu
sunda böyle bir yanılmaz çelişkinin ve acımasız gül
dürünün yeni bir örneği sergilenmektedir. 

Ülkemizde devleti de, güvenliği de, mahkemeyi 
de ortadan kaldırmış bir hükümet dönem'inde adı 
«Devlet Güvenlik Mahkemesi Kanunu» olan bir tek
lif, koalisyon partilerinin gayretleriyle çıkarılmaya 
çalışılmaktadır. 

Bu Hükümet devleti ortadan kaldırmıştır diyo
rum. Çünkü, Yeşilköy Havaalanında tethişçilik ya
pan insanları, hükümran devlet olarak yargılamak 
yerine, tellal çağırarak ya!bancı devletlerden talibine 
ihale etme girişimi bu Hükümetin İçişleri Bakanı ta
rafından gelmiştir. (C. H. P. sıralarından «Bravo» 
sesleri, alkışlar) 

Bu Hükümet, devleti ortadan kaldırmıştır diyo
rum. Çünkü, demokrasilerin tarihinde ilk defa sokak 
eşkiyalarını yardımcı ilân eden, kendisini özel silâh
lı kuvvetin himayesine terk eden bir hükümet işba
şındadır. Bu Hükümetin zamanında, devletin sem
bolü olan bayrak bile, hiç bir ülkede görülmeyecek 
biçimde ilkelliğe kurban edilmiştir: Bir yabancı kişi
nin, Mao'nun cenaze töreninde, Türk Devletini tem
sil eden Cumhurbaşkanlığının bayrağı yarıda, Dışiş
leri Bakanlığınınki yarıda, İçişleri Bakanlığınınki yu
karıda, Başbakanlığının bayrağı yukarıda... 

Söyler misiniz, bunların hangisi Türk Devletinin 
bayrağı? Sayın Başbakan hangi devletin Başbakanı? 
(C. H. P. sıralarından alkışlar) Bu Hükümet dünya 
kurulduğundan bu yana, her çeşit devletin temel gö
revi olan güvenliği de ortadan kaldırmıştır. Köşeba-
şını tutmuş soyguncuların şerrine uğrayan bankala
rı cezalandırma, bu Hükümet üyelerinin aklına gel
miştir. Ölmeler, öldürmeler, soymalar soyulmalar, 
ezmeler ezilmeler bu Hükümet döneminin günlük 
olaylarıdır. 

21 . 9 . 1976 O : 1 

Gerçekten Hükümet olan her hükümetin, suç 
hakkında, suçluluk hakkında, güvenin nasıl olacağı • 
hakkında bir görüşü olmak gerekir. «Ben, Hükümet 
olarak, her gün sözünü ettiğim Güvenlik Mahkeme
lerinin hangi suçlara bakacağını bilmiyorum; nasıl 
işleyeceğini bilmiyorum, bu konuda bir görüş de sap-
tayamıyorum; o nedenle, güvenlik işlerini milletvekil
lerinin tekliflerine terk ediyorum» diyen bir Hükü
met, dünya parlamentolarında da henüz görülmüş 
değildir. 

Bu Hükümet mahkemeyi de, yargıyı da kaldırmış
tır. Bir .Başbakanın, «Ben istediğim mahkeme kara
rını tanırım, istemediğimi tanımam» diye bağırdığı 
parlamento kürsüsü de ne yazık ki bu Parlamento
nun kürsüsü olmuştur. 

Şimdi sormak gerekir: Mahkeme tanımayan, gü-
j venliği saptamayan, devleti bilmeyen Hükümet, Yü-
! ce Meclisten hangi devletin, hangi güvenliğin, hangi 

mahkem es ini istemektedir? 

Değerli arkadaşlarım, Hükümete sorarsanız, «bu 
kanun Anayasa emridir. Bu kanunu çıkarmamak 
Anayasa emrini dinlememektir. Eh, Demirci Hükü
meti de Anayasa emrinden çıkmaz, Anayasa kutsal
dır. Bu nedenle de bu kanun hukuken zorunludur.» 
Denilen bu... 

Değerli arkadaşlarım, Devlet Güvenlik Mahkeme
lerinin Anayasa zorunluluğu olup olmadığı konusun
da önce koalisyon partilerinin kendi mantıkları ile 
düştükleri - çelişkiye değinmeden geçemeyeceğim. 

Anayasa Mahkemesinin iptal kararı, 11 Ekim 
1975'te Resmî Gazetede yayınlandı. O halde (Cephe-. 
çilerin inancına göre söylüyorum) Devlet Güvenlik 
Mahkemelerini yeniden kurmak, Anayasa görevini 
yerine getirmek demektir; oysa, Hükümette ses seda 
yok. Yani, Anayasa emirlerine uymak yok. Aradan 
altı ay geçiyor; Allahtan, cepheci arkadaşlarımızdan 
bir tanesinin (Mehmet Atagün'ün) aklına Anayasa 
emrini yerine getirmek geliyor da, 27 Nisanda bir ka
nun teklifi yapıyor; ama cepheci arkadaşlarımızın 
çoğunlukta olduğu komisyonlar hiç oralı değil, Ana
yasa emri ile meşgul de değil; tam Meclisler tatile 
girecekler, cephe partilerinin grupları birdenbire 
Anayasa hükmünü yerine getirmeyi hemen hemen 
aynı anda düşünüveriyorlar. 

Biz, Devlet Güvenlik Mahkemelerinin Anayasa 
zorunluğu olduğuna inanmıyoruz; ama bu inançta 
olduğunu ilân edenler, bunları Anayasa emri sayan
lar, hükümetleri ile, koalisyonları ile, grupları ile 
milletvekilleri ve senatörleri ile, Anayasa emirlerine 
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gözlerini kapayanlar durumuna düşmüşlerdir. He
men hemen bir yıl konuyu uyutacaksınız, sonra, 
Mecliste usul tartışması yapıyoruz diye kıyameti ko
paracaksınız. Ciddî olunuz, Anayasaya saygıyı bir 
tarafa bırakınız, insan aklına, idrâkine saygılı olu
nuz. (C. H. P. sıralarından, «Bravo» sesleri, alkış
lar) 

Değerli arkadaşlarım, şimdi huzurunuzda bulu
nan kanun teklifinin neden Anayasaya aykırı olduğu
nu anlatmaya çalışacağım. 

Bir defa, Adalet Partisi Grup Başkanvekilinin 
teklifinde yer alan 9 ncu maddenin (c) bendini söz 
konusu etmeye gerek bile yok. Buradaki hüküm, 
Anayasa Mahkemesince esasa aykırı olduğu için za
ten iptal edilmişti. Buna rağmen aynı maddeyi yine, 
bile bile buraya koyduktan sonra, Anayasa uygunluk
tan söz etmek doğrusu çok garip olur. 

Anayasia Mahkemesi hükmüne gelince: Aslında, 
Sayın Demirel'e göre iki türlü mahkeme kararı var
dır; ya kendi istediğine uygun mahkeme kararı, yeri
ne getirir; ya süngülü mahkeme kararı, onu da yeri
ne getirir. (C. H. P. sıralarından alkışlar) Başka 
mahkeme kararlarını uygulamaz, başka mahkeme 
kararlarını tanımaz... 

İLHAMİ ERTEM (Edirne) — Polemik, pole
mik. 

TURAN GÜNEŞ (Devamla) — Bu çok açık... 
Ben bunun gibi açık, saygısız ve kasıtlı aykırılıkları 
bir tarafa bırakıyorum, bunları maddeler görüşülür
ken örnekleri ile göstereceğiz. Burada dile getirmek 
istediğimiz konu, temelle, anakavramla ilgili. 

Devlet Güvenlik Mahkemelerini savunanların de
diği şudur: «Bu mahkemeler için, Anayasamız, kuru
lur diyor,» kurulabilir demiyor. O halde, zorunludur, 
kurulmalıdır, Sayın Demirel'in dediği de budur, bil
diği de budur. 

Değerli arkadaşlarım, eğer hukuk bu kadar basit 
olsaydı, yer yüzündeki gramer dersleri, hukukçu ol
mak için yeterdi, ya da hukuk eğitimi sabahleyin 
başlar, akşama öğrencilere hukuk diploması dağıtı
lırdı. Hukuk, her uygar kurum gibi, bunu çok aşan 
bir şeydir, bu kadar basit bir şey değildir. 

Şimdi, durum şu : Anayasamız, eğer yargı ile il
gili olarak yaptığı genel düzenlemeden ayrılan bir 
mahkeme öngörmüşse, bunun görevini de çizmiş, 
saptamış demektir; böyle olmak gerekir. O zaman, 
belli suçların veya suç kategorilerinin belli bir mah
kemede görülmesi zorunludur. Zorunlu mahkeme

lerin zorunlu görev alanı vardır; nitekim, 1773 sayılı 
Kanun görüşülürken, o zamanki komisyon sözcüsü 
bu mahkemelerin görevleri hak'kında şöyle diyordu: 
«Devlet Güvenlik Mahkemelerinde hangi suçlara ba
kılacağına dâir genel anlamda, Devlet güvenliği aley
hine işlenen suçlar denmektedir. Bu da, Türk Ceza 
Kanunumuzun muayyen fasıllarında yazılı suçlardan
dır. Bunlar, biz başka mahkemelerde yargılanacağına 
dair hüküm getirmiş olsak, Anayasanın hükmüne 
muhalefet etmiş oluruz. Anayasanın öngördüğü suç
ları başka mahkemeye verirsek, buna muhalefet et
miş oluruz» diyor... Ne ile ilgili olarak? 163 ncü 
madde ile ilgili olarak. Bu sözcü de Adalet Partisin
den bir arkadaşımızdır. 163 ncü madde ile ilgili ola
rak, «163 ncü maddenin Devlet Güvenlik Mahkeme
lerinin kapsamına alınmaması Anayasaya aykırıdır» 
diyor o zamanki komisyon sözcüsü. 

Nitekim, Sayın Atagün aynı görüşte... Şimdi ko
nuştuğumuz tekliften üç ay önce verilmiş bir de tek
lif yapmıştır; her nedense, Atagün'ün teklifi, müba
rek Ramazandaki güllaç gibi yumuşadı, kayboldu, 
adı sanı unutuldu. Ne var ki, hiç olmazsa bu görüş 
tutarlıydı, tartışılmaya değerdi; ama şimdi bir baş
ka görüş: «Devlet Güvenlik Mahkemelerini kurmak 
zorunludur. Anayasa emridir, Meclis de, istediği su-: 
çu bu'mahkemelere görev olarak verir, istediğini ver
mez.» Dedikleri bu, arkadaşlarımızın. «Bu da kanun 
koyucunun takdirine kalmıştır» derler. 

Bu mantığın (eğer hukuk açısından, bu, mantık 
sayılıyofsa tabiî) şu sonuca vardığı görülecektir. Bü
tün suçları devlet güvenliği ile ilgili sayıp, Devlet 
Güvenlik Mahkemesine verebilirsiniz ve böylece de 
Anayasanın yargı güvencesiyle ilgili hükümlerini or
tadan kaldırırsınız. Eğer kendinizde bu yetkiyi gö
rüyorsanız, bir başka Meclis çoğunluğunun da hiç 
bir suçu devlet güvenliği ile ilgili görmeme~ yetkisi 
var demektir. O zaman da, Devlet Güvenlik Mah
kemelerinin işi kalmaz, bu mahkemeyi kurmak zo
runlu olmaz. 

Devlet Güvenlik Mahkemelerinin, Anayasanın 
da, demokratik düzenin de bağdaşamayacağı bir ka
sıtla çıkarılmasının delillerini önünüze sermeden ön
ce, Anayasanın değiştirilmesi sırasında, Cumhuriyet 
Halk Partisinin, partilerarası komisyonda, herhangi 
bir ihtisas mahkemesi anlamında Devlet Güvenlik 
Mahkemelerine «evet» dediğini beyan edeyim. Bu
nun dışında, Devlet Güvenlik Mahkemeleri hakkın
da Cumhuriyet Halk Partisinin herhangi bir mutaba
katı tamamen yalandır, tamamen iftiradır. 
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«Devlet Güvenlik Mahkemeleri diye bir mahke
me, Anayasada yer alabilir» demişizdir. Ancak, ge
tirilen 136 ncı madde, tabiî hâkim kavramıyle, hâkim 
güvencesiyle bağdaşmadığı için, Anayasanın temel 
ilkeleriyle bağdaşmadığı için, Cumhuriyet Halk Par
tisi Grupu 136 ncı maddeye «ret» oyu vermiştir. 
Eğer, değerli arkadaşlarım zahmet edip Meclis zabıt
larına bakacak vakit bulamıyorlarsa, Cumhuriyet 
Halk Partisi eski üyesi Sayın Gıyasettin Karaca'ya 
sorarlar, bunu kolayca öğreneceklerdir. (C. H. P. sı
ralarından alkışlar) Çünkü, o da 136 ncı maddeye 
«ret» oyu vermişti. 

Değerli 'arkadaşlarım, Devlet Güvenlik Mahke
meleri kurulması için gösterilen bu çabanın, ne Dev
letin, ne toplumun güvenliği ile ilgili bulunmadığı 
açıkça ortadadır. Bu mahkemeler üç yıldır görev ya
pıyor. Eğer mahkeme ile bazı olayların önü alınsay
dı, ortalığın şimdi sütliman olması gerekirdi. Olay
lar ise, mahkemelere göre değil, işbaşına gelen hükü
metlere göre değişmektedir. Eğer bu mahkemeler ku-
rulur; fakat Demirel Hükümeti de işbaşında kalırsa, 
korkum odur ki, her ilde b'ir güvenlik mahkemesi 
kurulacak; fakat olaylar azalmayacak, çoğalacaktır. 
Çünkü, ülkedeki güvensizliğin kaynağı Hükümetin 

, ta kendisidir. Bu Hükümeşt, ülkede kanunlara göre 
kurulmuş, meşru kuruluşları bile düşman ilan et
mektedir. DİSK'e, «Ben senin Hükümetin değilim» 
diyebilmektedir; TÖB - DER'e, «Ben seni tanımıyo
rum» diyebilmektedir. «Suçluyu suçsuzu mahkeme 
değil, ben ayırırım» demektedir. Buna göre de mah
keme kurmayı amaçlamaktadır. 

Ayigün - Ertem teklifinde bir geçici madde var: 
Buna göre, şimdi görev başındaki hâkimlerin ve sav
cıların görevlerine son verilmekte, yeni mahkemeler 
kurulmakta, yeni hâkimler atanmaktadır. Hükümet, 
şimdikilerden memnun değil, kendisine daha uygun, 
daha can alıcı hâkimler aramaktadır, savcılar ara
maktadır. 

Kanun teklifinde mahkemelerin görevine bırakı
lan suçlarla, Anayasanın 136 ncı maddesi arasında 
da, bu madde nasıl yorumlanırsa yorumlansın, bir 
ilgi yoktur. 

136 ncı madde şöyle diyor: «Devletin ülkesi ve 
milletiyle bütünlüğü, hür demokratik düzen ve nite
likleri Anayasada belirtilen Cumhuriyet aleyhine iş
lenen ve doğrudan doğruya Devlet güvenliğini ilgi
lendiren suçlar...» Cumhuriyetin nitelikleri belli, ikin
ci maddede yazıyor: «Millî devlet, demokratik dev
let, layik devlet, sosyal hukuk devleti». Bunlardan bir 

tanesini Anayasa müeyyideye bağlamıştır. Ondoku-
zuncu maddede: «Devletin sosyal, iktisadî, siyasî ve
ya hukukî temel düzenini kısmen de olsa, din kural
larına dayandırma amacıyle propoganda yapılamaz; 
yap'an parti kapatılır..». 

Sayın Demirel bu maddeyi çok iyi bilir. Çünkü, 
1973 seçimlerinden önce, Millî Selâmet Partisinin, 
kapatılan Millî Nizam Partisinin muvazaalı devamı 
olduğunu söylüyor ve bunun kapatılmasını, tedbir 
alınmasını istiyor idi. 1777 sayılı Devlet Güvenlik 
Mahkemeleri Hakkındaki Kanunun müzakeresinde 
Adalet Partisi sözcüsü burada, söz konusu partiyi 
millî felâket olarak nitelendiriyordu ve 163 ncü mad
denin behemahal görev alanı içine girmesini istiyor
du. Siyasal Partiler Kanununda da aynı hüküm vardır, 
Türk Ceza Kanununun 163 ncü maddesi de aynı şeyi 
söylüyor. Tıpatıp beraber... Bunlar, haklı veya hak
sız, bir partiyi kapattıracak kadar ağır suçlar olarak 
kanunlarımızda yer alıyor. C. H. P. nin bu konuda
ki görüşünü birazdan söyleyeceğim; ama Anayasanın 
emrine uyarak, «Devlet Güvenlik Mahkemeleri ge
rektir» diye feryat eden Sayın Demirel'e göre bu suç, 
mahkemenin görevine girmeyecek kadar hafiftir. 
Şimdi, bu kanunun Anayasayı korumak için çıkarıl
dığına kimseyi inandırabilir misiniz? Bugün Demi
rel'e göre, «Tespih çökmekle silâh çekmek» aynı 
ağırlıkta suç değilmiş. Arkadaşlarım, bir kere tespih 
çekmek suç değil. Eğer suç ise, bu Hükümetin ve 
Millî Selâmet Partisinin yapması gereken ilk şey, 
din ve vicdan hürriyetine getirilen bu ağır darbenin 
ortadan kaldırılması için kanunun değiştirilmesini 
teklif etmektir. Eğer bu suç değilse, o zaman, tespih 
çekmekle silâh çekmeyi Ceza Kanunu açısından, 
Devlet Güvenlik Mahkemesi açısından karşılaştır
mak da sadece mugalâtadır. 

Sayın Demirel, 163 ncü maddeyi ve Siyasal Par
tiler Kanununu ve hatta Anayasanın 19 ncu madde
sinin isabetsiz ve din özgürlüğünü kısıtlayıcı olduğu
nu söyleyebilir, bunu düşünöbilir; o zaman bu hü
kümleri değiştirmeyi önermelidir; ama 163 ncü mad
deyi ortada bırakacaksınız, bazı siyasî partilerin ba
şında Demokles'in kılıcını asılı tutacaksınız, sonra 
tespihten bahsederek, Müslümanlık yapacaksınız. 
Sayın Başbakan Türk halkının zekâsıyle alay etme, 
sağduyusunu hafife alma hakkını nereden buluyor, 
bilemiyoruz? 

Millî Selâmet Partili kardeşlerimize gelince : On
lar da, «163 ncü madde Devlet Güvenlik Mahkeme
sinin görevine girmesin» demeyi, seçim müslümanlı-
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ğı bakımından her .halde yeterli görüyorlar ki, diğer 
kanunların değişmesi hakkında herhangi bir öneri
de bulunmuyorlar. (C. H. P. sıralarından gülüşme
ler) 

Sözlerimiz yanlış anlaşılmasın. Cumhuriyet Halk 
Partisi, Türk demokrasisinde, herhangi bir Batı ül
kesinde bulunmayan özgürlük sınırlamalarına karşı
dır, sınırlamalarını kabul etmez. Biz halkımızın, bir 
Belçikalıdan, bir Danimarkalıdan, bir Ingilizden da
ha az olgun, daha az akıllı olduğu, bu nedenle de, 
onlarınkinden daha az özgür bir düzende yaşaması 
gerekeceği görüşünü reddediyoruz. Bundan ötürü de, 
fikir özgürlüğüne aykırı bütün hükümlerin kaldırıl
masını istiyoruz. Bizim anlayışımız budur, Türk Mil
letine saygımız bunu gerektirir. Bu nedenledir ki, 
141 'in de, 142'nin de, 163'ün de yeni baştan düzen
lenmesini isteriz. Bu isteğimiz, bu fikirlerin karşısın
da olmadığımız anlamına gelmez. Bir fikrin ya da 
sistemin karşısında olmak başkadır, o fikri savunan
ları öldürmek, onlara zulmetmek başkadır. Demok
rasilerle diktatörlüklerin ayrıldığı nokta buradadır. 
Devletin şiddeti, bükük devletinde, ancak şiddetten 
yana olanlara uygulanır; o da hukuk içinde ve uy
garlık içinde. Sayın Demirci, ne zaman 141 'den söz 
etsek, bizi komünistlerin hamisi göstermeye çalışır, 
iftiralar eder. Ona göre, komünizm en büyük tehli
kedir. Cumhuriyetten beri tevkifler yapılmıştır, bu 
da tehlike olduğunu gösteriyor. 

Arkadaşlarım, Türkiye'de öyle aileler var ki, her 
sene yeni suçları, marifetleri ortaya çıkmaktadır. 
Eğer her suçun bir istatistiğini tutup tehlikeleri ona 
göre ölçecek olursak, bu aileleri en büyük millî fe
lâket ilân etmek gerekecektir Ve bu aileleri milllî teh
likeler içine almak gerekecektir. (C. H. P. sıraların
dan «Bravo sesleri, alkışlar) 

İşte, açık açık söylüyoruz: Komünizmi Türkiye' 
de ciddî bir tehlike saymıyoruz. Hiç bir aşırı akımın 
devlet eliyle, Hükümet eliyle himaye görmediği ve 
Devlete sokulmadığı zaman, tehlike olduğuna inan
mıyoruz. Çünkü; halkımıza güveniyoruz, insanımıza 
güveniyoruz. Türk seçmeni, Sayın Demirel'in ya
sakları, zorlamaları olmadan da özgürlük ve uygarlık 
yollarında yürümesini bilir. Halkımızın sağduyusu, 
gerçekçiliği, insan sevgisi, özgürlük tutkusu, aşırı 
akımlar karşısında Demirel'in Güvenlik Mahkeme
leri, sivil sıkıyönetimi, komandolu tedbirlerinden bin 
kez daha etkili manevî bir yasaktır. (C. H. P. sıra
larından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Sayın milletvekilleri, soruna bir de salt politika 
açısından bakalım: Koalisyon ortaklarının düşündü

ğünü bilmem, ama A. P. nin düşündüğü belli: A. P. 
Genel Başkanının kafasında, Devlet Güvenlik Mah
kemeleri ne Devletle, ne güvenlikle, ne de mahkeme 
ile ilgilidir. Bu, sadece bir siyasî manevradır. Gürül
tüler, ateşli demeçler, sözde azimli davranışlar bir 
siyasî amaca yükleniktir. Bu, Demirel'in yıllardan 
beri sürdürdüğü bir iftira taktiğidir. Sayın Başba
kan, her olaydan Cumhuriyet Halk Partisinin suç ve 
anarşi teşvikçisi olduğu yolunda bir iftira edeni bu
lur, çıkartır; anarşistleri biz affetmişiz de, onların 
himayecisiymişiz... Büyük Meclis 1974'te af çıkarttı, 
katilleri, ırza geçenleri, yol kesenleri, kaçakçıları sa
lıverdi; A. P. bunlara oy verdi;- şimdi yine hapisha-. 
nelerde katiller var, ırza geçenler var, banka soyan
lar var. Eğer, her af, bu suçlara iştirak manasını ta
şıyorsa, katillerin, ırz düşmanlarının himayecisi siz
siniz. (C. H. P. sıralarından «Bravo» sesleri alkışlar) 

Demirel, bu tür iftiralarla, halkı aldattım, oy al
dım sanıyor. Bunun gayri ahlâkiliği bir yana, siya
set savaşında ne çakarahnaz bir tüfek olduğu da an
laşılmıştır. Cumhuriyet Halk Partisi 69 seçimlerinden 
beri solda bir partidir. Sayın Başbakan, rahmetli Gü-
müşpala'dan 65 seçimlerinde % 53 oy alan bir par
ti devir almıştı; öyle sandı ki, C. H. P. yi ve solu seç
mene umacı gösterirse, daha da güçlenecektir. Oysa, 
!bu iftira, T 969'da 4 yıllık büyük mimarlık Başbakan
lığından sonra, partisini % 46'ya indirdi; 1973'e ay
nı zihniyetle, aynı taktikle, daha da yıkma hırsı ile 
girdi, partisini % 30'a indirdi. 

C. H. P. ise büyüdü, Türkiye'nin em büyük partisi 
oldu; aımia Demirel inadından vazgeçmiyor, aynı 
sözfer aynı dıftUiraiiaırda biaş&rı kazanacağımı sanıyor. 
Ne Vair ki, sadece kendi partisini tahrip ediyor. Tüırk 
halkı böyle illkel, iptidaî 'taktiktenim çok çok üstünde
dir ve bunlara sadece gülmektediır. 

Değerli arkadaşlarım, bu en nihayet A. P.'lilerim 
kendi 'bıilecokılerıi biir iştiir; onllair razı ise, bizim diye-
ceğiimliz yoktur; ama ülkenin, demokrasinin, insanca, 
uygarca yaşamanın tahribine «hayır» demek, Cum
huriyet Halik Pa'rtiısli olarak bizim görevimizdir ve 
bunla lenıgöl oiknia yeteneğimiz vardır, çünkü halikımız 
bizürnle beralberdir. Size Türkiye'yi ve rejiim/i tahrip 
ettirmeyeceğiz, Türk halkını medenî milletlerin ara
sından ayırıp, İlkel toplumlar arasına sokturmayaca
ğız. (C. H. P. sıralarımdan «Bravo» seslıeri, alkışlar.) 

Şimdi, Nadir arkadaşım, (Nadir bulunan demek 
istemiyorum, adı «Nadir» ve hemşerikndiır, o bakan
dan söylüyorum) 12 Malrtm zorluklarından bahsetti. 
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Değerli (arkadaşlarım, Cumhuriyet Halik Partisi 
günün koşullarınla göre bellli biır politika izleyebilir, 
mümkündür; amia Cumhuriyet Halik Partsimin, Cum-1 

hutliyet Halik Partisi Geme! Başkanımın, bir yerde ya
pamayacağı bliır şey vairdıır; o da inedir: 12 Mart günü 
belli çevreler «höt» dedi diye şapkamızı alacak kaça-
calk siyiasî idare, siyasî ımlizaç bizde yoktur. (C. H. P. 
sııralarındaln -«'Bravöı» ısleslleri alkışlar) 

Sayın Demliırd eğar kendine o kadar güveniyordu 
ise... 

ORHAN BİRGİT (istanbul) — Şapkayı bıraktı. 
BAŞKAN — Rica ederim efendim, rica ederim. 

TURAN GÜNEŞ (Devamla) — .... Kendisimi ya
ka paça, Hüküm'öten alaşağı eden İnsanlarla işbirliği 
yaptaralk, Anayasaya, Devlet Güvenlik Mahkemelerini 
sdkm'az, «Bern sizlim (karşınızdayım,. vatandaşa güde
lim, omlardan yetki isteydlim, ondan sonra Güvenlik 
•Mahkemeleri hakkmdalki 2/3 çoğunluğu alırsak Ana
yasayı d'eğiştlirelliımı» derdi. 

BAŞKAN — Lütfen tamamlayın Sayım Güneş. 

TURAN GÜNEŞ (DeVaımüa) — Kendisini Başba
kanlık makamından uzaklaştirdukları zaman «aman 
efendim niye ııziakıliaştıırdunız?» diyecek, ondan sonra 
kendisimi oradan alaşaşı edenlerle işbirliği yapairak 
1961 Anayasasında bulunmayan hükümleri omlar sa
yesinde getirecek ve 'arkasından gelip «Özel koşullar
da Halk Partisi şöyle (konuştu böyle konuştu, onum 
içlin bu lişter böyle oldu» diyecek. Cumhuriyet Halk 
Partisi özel Ikoşulaıra göre «Her ne hal olursa olsun, 
nasıl olursa olsun, benim bu memlekette oturacağım 
bir iskemle olsun, koltuk olsun» diyen parti değildir, 
bunu bir defa daha ispatlamıştır. 

Değerli arkadaşlarım hepimize sevgiler ve saygılar 
sunuyorum. (C. H. P. sıralarından alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederimi S ay m Güneş. 
Cumhuriyetçi Güven Partisi Grupu adına Sayın 

Mehmet Altmışyedioğlu, buyurun efendim. 

C G. P. GRUPU ADINA MEHMET ALTMIŞ
YEDİOĞLU (Kayseri) — Sayın Başkan, sayın mil
letvekilleri; Devlet Güvenlik Mahkemeleri kanun tek
lifi üzerinde Cumhuriyetçi Güven Partisi Grupunun 
görüşlerini arz etmek üzere huzurunuzda bulunuyo
rum. 

Önce, görüşlerimizi özet halinde sunmak istiyo
rum, daha sonra bazı belgeler okuyarak, görüşleri
mizin dayandığı gerçekleri açıklığa kavuşturacağım. 

Cumhuriyetçi Güven Partisi Grupunun kanaatine 
göre; Devletimizin, ülkesi ve milletiyle bütünlüğü, hür 
demokratik düzen ve nitelikleri Anayasada belirtilen; 

«Cumhuriyet aleyhine işlenen ve doğrudan doğruya 
Devlet Güvenliğini ilgilendiren suçlara bakmakla gö
revli Devlet Güvenlik Mahkemeleri kurulur.»' yolun
da Anayasada yer alan açık hüküm, devlet güvenlik 
mahkemelerinin kuruluşunu zarurî kılmaktadır. 

Devlet güvenlik mahkemelerinin kuruluşunun Ana- -
yasaya aykırı olduğu iddiası, hukuk dışı ve gerçek 
dışı bir iddiadır. Bir Anayasa hükmünün Anayasaya 
aykırı olduğunu iddia etmek gülünçtür. Medenî Ka
nunda yer alan bir maddenin, Medenî Kanuna aykı
rı olduğu veya İçtüzükte yer alan bir maddenin İç
tüzüğe aykırı olduğu tarzında yersiz ve manasız bir 
iddia nasıl ileri sürülemez ise, Anayasanın 136 ncı 
maddesinin Anayasaya aykırı olduğu iddiası da hu
kuk dışıdır. 

Anayasa 68 nci maddesinde; «30 yaşını dolduran 
her Türk milletvekili seçilebilir» ilkesini koymuştur. 
Aynı Anayasa, bunu takip eden bir fıkrasında; «Türk- . 
çe okuyup yazma bilmeyenler... veya kamu hizme
tinden yasaklılar... milletvekili seçilemezler.» hükmü
nü getirmiştir. 

Hukuk kuralları ve kuralların birbiriyle ilişkileri 
gözönünde tutularak nasıl yorumlanacağını bilen bir 
hukukçu, hatta herhangi bir sağduyu sahibi vatandaş, 
bu fıkraları okuyunca, Anayasa hükümleri arasında 
çelişki var tarzında gülünç bir iddia ileri süremez. 

Anayasanın her maddesi uygulanmak üzere yazıl
mıştır. Anayasa ile kanunlar arasında bir hiyerarşi 
vardır; fakat hiç bir Anayasa maddesinin Anayasaya 
aykırı olduğu iddiası kadar hukuk dışı ve yersiz bir 
iddiaya kolay raslanamaz. 

Anayasada, başka kanunlarda olduğu gibi, genel 
hükümler ve özel hükümler vardır. Bunların hepsi, 

. birbiriyle bağdaştırılarak uygulanır. Özel bir hükmün, 
genel bir hükme aykırı düştüğü tarzında yorum yap
maya kalkışmak, Anayasanın açık hükümlerine kar
şı gelmek olur. 

Devlet Güvenlik Mahkemelerinin görev alanını 
da, Anayasa tayin ve tespit etmiştir. Devletimizin bö
lünmez bütünlüğü, hür demokratik düzen ve nitelik
leri, Anayasada belirtilen, Cumhuriyet aleyhine işle
nen ve doğrudan doğruya devlet güvenliğini ilgilendi
ren suçlar, nereden ve hangi yönden gelirse gelsin, 
Devlet Güvenlik Mahkemelerinin görev alanı içinde
dir. 

Anayasa maddesinin bir kısmını görüp, bir kısmı
nı görmemezlikten gelemeyiz. Anayasanın 136 ncı 
maddesinde belirtilen görev alanı açıktır. Bu hususta 
Anayasanın 2 nci, 11 nci ve 19 ncu maddelerinde ye-

— 688 — 



M. Meclisi B : 135 

terli açıklık vardır. Türkiye Cumhuriyetinin yerine 
Anayasada belirtilen nitelikleri yok edecek şekiide 
Cumhuriyetin belki sadece lâfzını muhafaza edip, 
gerçekte totaliter bir baskı ve zulüm rejimi kurmak 
amaciyle örgütler kuran, Devletimizi bölüp parçala
maya çalışan, Türkiye'de komünist bir esaret rejimi
ni veya teokratik bir rejimi veya faşist bir tek parti 
diktatörlüğünü kurmak için Anayasa ve kanun dışı 
faaliyetlere girişenler, şayet bu faaliyetler doğrudan 
doğruya Devlet güvenliğini ilgilendirecek mahiyette 
ise Devlet Güvenlik Mahkemelerince yargılanabile-
ceklerdir. 

Anayasa Mahkemesi, Devlet Güvenlik Mahke
meleri Kuruluş Kanununun görevlerini tayin eden 
maddenin (a) bendini esastan iptal etmemiştir. 125 
nci maddeden 141 ve 163 ncü maddeye kadar Türk 
Ceza Kanununda Devlet ve Devlet. güvenliği aleyhi
ne işlefimiş suçlar olarak belirtilen fiiller, Anayasanın 
136 ncı maddesine göre bu mahkemelerin görev ala
nı içindedir. 

Cumhuriyetçi Güven Partisi, Anayasanın 136 ncı 
maddesine olumlu oy vermiştir. Bu maddenin taviz
siz ve tam olarak uygulanmasında ısrarlıyız. Devlet 
Güvenlik Mahkemeleri Kuruluş Kanunu 1973 yıkn-
da hazırlanırken ve Yüce Mecliste oylanırken savun
duğumuz haklı görüşleri bugün de inançla savunma
ya devam edeceğiz. 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin Türk milleti adı
na Anayasa yapma, Anayasayı değiştirme, kanun 
yapma ve kanun değiştirme yetkisi münakaşa edile
mez. 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin iradesinin yeri
ne DİSK gibi aşırı bir sol örgütünün, aşırı sol der
neklerinin veya kanunsuz eylem destekçisi bir beledi
ye başkanının iradesi geçirilemez. Kanunsuz direniş
lerle Türkiye Büyük Millet Meclisi kapısı önüne ka
ra çelenk koymak şeklinde baskılarla, Türkiye Bü
yük Millet Meclisinin Anayasadan doğan yetkilerini 
kullanmasına engel olunamaz. Bu çeşit eylemleri ya
panların da, kışkırtanların da demokrasiye ve demok
ratik rejime saygıları yoktur. Onların istediği rejimi 
Türkiye'de kurdurmamak bizim görevimizdir. 

Devlet Güvenlik Mahkemeleri, nitelikleri Anaya
sada belirtilen Cumhuriyeti, bu çeşit örgütlerin yıkıcı 
saldırılarına karşı korumak için kurulmalıdır, fakat 
bu kuruluş yapılırken Anayasanın emri, tek taraflı 
olarak değil, tam olarak yerine getirilmelidir. 

Değerli arkadaşlarım, şimdi size bazı belgeler 
okumak istiyorum. Halen Cumhuriyet Halk Partisi 
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Tekirdağ Senatörü olan ve Devlet Güvenlik Mahke
meleri Kuruluş Kanununu Türkiye Büyük Millet 
Meclisinde hükümet adına Adalet Bakanı sıfatıyle sa
vunmuş olan Sayın Hayri Mumcuoğlu'nun sözleri; 
Devlet Güvenlik Mahkemeleri Kuruluş Kanununun 
ilk taslağını Anayasaya uygun olarak hazırlamış ve 
o tarihte bağımsız Adalet Bakanı sıfatıyle savunmuş 
bulunan Sayın Hayri Mumcuoğlu, 25 Haziran 1975 
günü Cumhuriyet Senatosunda şöyle diyordu : «Bu 
tasan Anayasanın 136 ncı maddesinin emrine uygun 
olarak hazırlanmıştır. Bu mahkemeler esas itibariyle 
Anayasanın emrine uygun olarak ve hür demokratik 
düzenin bekası, Devletin ülkesi ve milletiyle bütün
lüğü ve Cumhuriyetin payidar olması için kurulmuş
tur». 

Halen Cumhuriyet Halk Partisi Tekirdağ Senatö
rü olan ve o tarihte bağımsız Adalet Bakanı olarak 
görev yapan Sayın Hayri Mumcuoğlu'nun şu görüş
lerini de Yüce Meclisin dikkatine arz etmek istiyo
rum. Şöyle diyor Sayın Mumcuoğlu: «3 kıtaya hük
metmişiz, 16 devlet kurmuşuz, son Devletimiz Tür
kiye Cumhuriyeti. Bu Devletin hudutlarını büyük 
Atatürk çizmiş, ama hâlâ 1964 yılında başlayan ve 
hele aşırı solda ifadesini bulan ve onun tahtı olan, 
devletin Karlofça muahedesinden başlayan hali, bu
gün ideolojik şeylerle devam ediyor demektir. Başı
mızı kuma sokup saklama hevesine kapılan insanlar 
gibi düşünmeye mecbur değiliz, bu tasarıyle bu mah
kemeleri kurmaya mecburuz». 

Zamanın Adalet Bakanı Sayın Mumcuoğlu devam 
ediyor: «Bir değerli arkadaşım dedi ki, «Bu, umumî 
mahkemelere güvensizliği ifade etmez mi?» Hayır ar
kadaşlarım. Keşke biz ceza adaletinde umumî mah
kemelerde bu sürati sağlayabilseydik. Bunu çok te
menni ederim; fakat mümkün olmuyor. Bugün hâ
kim ve savcılıkta 600'e yakın münhal yerimiz var. Na
sıl sürati sağlayabilirsiniz? Daha adlî zabıtayı kura
madık; ama artık bu Devletin bekası, bu milletin be
kası, bu milletin aşırı sağdan ve soldan gelecek za
rarlardan korunması, hür demokratik düzenimizin ve 
Cumhuriyetimizin payidar olması için, eğer bu ted
birleri almazsak, tarih bizi, bu kuşağı lanetler»'. -

Sayın Mumcuoğlu söylüyor bu sözleri. 
«Devlet Güvenlik Mahkemeleri, bütün içtenliğim

le arz ediyorum ki, vatandaş için büyük teminattır» 
(Cumhuriyet Senatosu Tutanakları, 25 Haziran 1973 -
Birleşim 77 - Oturum 4). 

Bu sözleri söyleyen zat, şu anda Cumhuriyet Halk 
Partisinin Senatörüdür. 
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Anayasanın 136 ncı maddesi değiştirilirken, Cum
huriyet Halk Partisi, Devlet Güvenlik Mahkemeleri
nin kurulmasını ilke olarak kabul etnıiştir; fakat her
kesçe bilindiği ve resmî tutanaklarda da kolayca gö
rülebildiği gibi, sivil hâkimlerin tayinine dair fıkraya 
itiraz etmiştir. Bu noktada görüş ayrılığı sebebiyle, 
Cumhuriyet Halk Partisi Grupu, o tarihte Devlet Gü
venlik Mahkemeleriyle ilgili 136 ncı maddeye oy ver
memiştir. 

Sayın Mumcuoğlu'nun, Adalet Bakanı olarak ge
tirdiği ve savunduğu Devlet Güvenlik Mahkemeleri 
Kuruluş Kanununa da yine aynı gerekçe ile, Cumhu
riyet Halk Partisi Grupu karşı çıkmıştır. 

O tarihte yapılan tartışmalar, hukukî bir zemin
de kalmış ve Parlamentomuzda seviyeli bir müzake
re olarak cereyan etmiştir. 

O tarihte, Cumhuriyet Halk Partisi Grupunun gö
rüşlerini açıklayan, Sayın İsmail Hakkı Birler'in ko
nuşmasından bazı bölümleri Yüce Meclise arz etmek 
istiyorum. 

Cumhuriyet Halk Partisi Sözcüsü İsmail Hakkı 
Birler'in konuşmasından bölümler. (Sayın Birler, 
Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına yaptığı konuş
mada, Devlet Güvenlik Mahkemeleri fikrinin nasıl 
doğduğunu hatırlatarak şöyle diyor): 

«Sayın milletvekilleri, hatırlanacağı üzere 13 Tem
muz 1972 günü Florya'da Cumhurbaşkanının baş
kanlığında, Hükümet ve parti başkanlarıyle yapılan 
toplantı sonunda, yayınlanan Başbakanlık açıklama
sında, Fransa'dakine benzeyen güvenlik mahkemesi 
teşkiline gidilmesinin gerekleri anlatılarak, memleke
timizin uzunca bir süreden beri sıkıyönetimle idare 
edilmekte olduğu, bu sıkıyönetimin ilânihaye deva
mının düşünülemeyeceği; fakat sıkıyönetim kalktık
tan sonra, şartların ağırlaştırılacağı belirtiliyor ve dev
let güvenliği aleyhine işlenen, kanunla belli edilecek, 
bazı ağır suçların işlenmesi halinde, suçlular hakkın
da süratle hüküm tesis edecek, güvenlik mahkemeleri 
teşkil edilmediği takdirde, sıkıyönetimin kaldırılması 
gecikmekle kalmayacak, ağır şekilde bozulmuş olan 
huzur ve güven duygusunun tesisi de hemen hemen 
imkânsız olacaktır». (Millet Meclisi Tutanağı - 8 Şu
bat 1973). 

Sayın Birler, bu hatırlatmadan sonra meseleyi, it
ham ederek değil, sükûnetle düşünerek, soğukkanlı
lıkla, akılla, geniş yürekle çözmek lüzumuna değini
yor. 

Cumhuriyet Halk Partisinin 16 Kasım 1972 tarih
li grup bildirisindeki kayıt ve şartlara da atıf yapa
rak ve bazı şartlarla sınırlı olarak, şöyle diyor : 

«Toplum için, hukuk düzenimiz için yeni olan suç 
ve suçluluk halleri -karşısında, arza çalıştığımız ölçü
ler içerisinde bir davranışa girmek, gerekli tedbirleri 
almak zorunluluğu vardır. Bu görüşle ve beliren ih
tiyacı bu ölçüler içerisinde değerlendirdiği içindirki, 
Cumhuriyet Halk Partisi, Devlet Güvenlik Mahkeme
lerinin kurulmasını ilke olarak kabul etmiştir». 

Sayın Cumhuriyet Halk Partisi Sözcüsü, partilera-
rası komisyonda üzerinde anlaşmaya varılan ve va
rılmayan hususları da bu konuşmasında dikkatli bir 
şekilde özetlemiştir. Cumhuriyet Halk Partisi dahil, 
o tarihte grupu olan bütün partilerin üzerinde anlaş
tıkları prensipler şunlardır : 

Devlet Güvenlik Mahkemeleri, Anayasanın 136 
ncı maddesine eklenecek fıkralarla kurulacak, böyle
ce bir Anayasa kuruluşu hüviyetinde yargı organları 
içerisinde yer alacaktır. 

Devlet Güvenlik Mahkemeleri, asker ve sivil hâ
kimlerden kurulu karma bir mahkeme olmalıydı. 
Mahkeme Başkanı 2 asil ve 1 yedek üyesi sivil hâ
kimlerden, 2 asil ve 1 yedek üyesi askerî hâkimler 
arasından atanacaktı. Mahkemenin Başkanı ve sivil 
hâkimleriyle, savcısı 1 nci sınıfa ayrılmış hâkimler 
ve Cumhuriyet savcıları arasından seçilecekti. Aske
rî hâkimlerin de 1 nci sınıf askerî hâkimler arasın
dan atanmasında görüş birliği vardı. 

Cumhuriyet savcı yardımcıları sivil ve askerler 
arasından ayrıca atanacaktı. 

Hâkimlerin ve savcıların görev süreleri üzerinde 
de görüş birliği vardı. 

Ayrıca, kurulacak mahkemelerin hangi suçlara ba
kacağının bir genel çerçeve halinde çizilmesi ve dev-

' letin ülkesi ve milletiyle bütünlüğü, hür demokratik 
düzen ve nitelikleri, Anayasada belirtilen Cumhuriyet 
aleyhine işlenen ve doğrudan doğruya devlet güvenli
ğini ilgilendiren suçların bu mahkemelerin görev ala
nına girmesi kabul olunmuştur. 

Sayın Birler, ayrıldığı noktayı da tutanaklara gö
re şöyle ifade ediyordu : «Normal rejime gecikme
den ve aralıksız dönülmesini sağlamaya yardımcı ol
mak amacıyle bu ilkeler üzerinde görüş birliği sağ
lanmış idi. Hemen ifade edeyim ki, tam bir iyi niyet
le ve soruna bir çözüm bulabilmek yolunda sarf edi
len samimi gayretlere rağmen, hâkim ve savcıları ata
ma usulleri ile ilgili fıkra üzerinde bir mutabakat 
sağlamak maalesef mümkün olmamıştır. Bunun sonu
cu olarak da Devlet Güvenlik Mahkemesi kuruluşu
na imkân veren 136 ncı maddenin tümüne karşı ol
mak durumuna gelmiş bulunuyoruz». 
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O günkü sükûnetli ve hukuk tartışması seviyesin
deki tartışmalardan bugün, DİSK'in giriştiği kanun
suz eylemler, rafineri durdurma, çelik üretimini dur
durma teşebbüsleri gibi, milletimizin ekonomik gele
ceğini ve güvenliği vahim şekilde tehlikeye düşüre
cek sokak hareketlerine sürüklenmiş olmasını ve res
mî raporlarında komünizmi öven DİSK ve ona ben
zer örgütlerin çizgisinde davranışlara girişilmesini 
esefle karşılıyoruz. 

Bir Anayasa maddesine biz veya başka bir parti 
oy vermemiş olabiliriz. Fakat bu Anayasa maddesi, 
Anayasada belirtilen usullerle 2/3 çoğunluğu topla
yıp, yürürlüğe girdikten sonra artık o Anayasa mad
desi değiştirilinceye kadar bütün yurttaşların, bütün 
kuruluşların itaat etmesi gereken bir Anayasa hük
mü haline gelir. 

Cumhuriyetçi Güven Partisinin ayrı, Adalet Par
tisinin ayrı, Cumhuriyet Halk Partisinin ayrı Anaya
sası olamaz. Türk milletinin bir tek Anayasası vardır. 
Anayasanın şu veya bu hükmü benim görüşüme uy
muyor diye, o hüküm benim için yürürlükten kalk
mış olmaz. 

Eğer bu görüş, Türk milletinin ve onun temsilcisi 
Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin yeterli ço
ğunluğunun oyunu toplayarak Anayasa hükmü hali
ne gelmişse, herkesin şahsî görüşü mahfuz kalir ama, 
her Türk vatandaşı bu Anayasaya saygı duymak zo
rundadır 

Fransa'da kurulan Devlet Güvnelik Mahkemesin
den, Anayasa tartışmaları ve son münakaşalar ara-
sunda çok bahsedildi. Bizim Anayasamızın kabul etti
ği Devlet Güvenlik Mahkemesi, Fransa'dakinden çok 
farklıdır. Fransa'da askerî hâkimler değil, muvazzaf 
subaylar mahkemede üyedir. Bizde hâkim sınıfından 
olmayan, hukuk tahsili yapmamış, hayatı boyunca 
adlî görevlerde çalışıp birinci derecede hâkimliğe ve
ya savcılığa yükselmemiş hiç kimse Devlet Güvenlik 
Mahkemesinde üye olamaz. Bizim sistemimizde Dev
let Güvenlik Mahkemeleri kararları kesin değildir. 
Yargıtay Genel Kurulu, Ceza Daireleri Genel Kuru
lu, Devlet Güvenlik Mahkemeleri kararlan konusun
da son söz sahibidir. Yargıtay'da bir Daire kararı bo
zabilir, Devlet Güvenlik Mahkemesi kararında ısrar 
ederse son sözü Yargıtay Ceza Dairesi Genel Kuru
lu söyler. 

BAŞKAN — Tamamlayınız Sayın Altmışyedioğ-
lu, lütfen. 

• C. G. P. GRUPU ADINA MEHMET ALTMIŞ-
YEDÎOĞLU (Devamla) — Başüstüne. 

Değerli arkadaşlarım; Anayasa'nın 136 ncı mad
desine, nitelikleri Anayasa'da belirtilen «Cumhuri
yet» deyiminin girmesine dair itirazda bulunan veya 
hut da daha o tarihte 163 ncü maddenin Kanunun 
kapsamına girmemesi gerektiğini savunanların görüş
leri, bize göre Anayasanın 136 ncı maddesine uygun 
olmasa dahi, tutarlı sayılabilir. Fakat, bizim için 
Anayasanın 163 hcü maddesine oy verdikten, Anaya
sanın hükmüne göre 163 ncü maddenin de. Kanun 
kapsamına girmesinin zorunlu olduğunu ısrarla sa
vunduktan, hatta kanun yönünden iptali üzerine, Sa
yın Atagün'üh imzasıyle 163 ncü maddeyi de kapsa
mına alan bir kanun teklifini Türkiye Büyük Millet 
Meclisine verdikten sonra, bugün 163 ncü maddenin 
kanun kapsamı dışında tutulmasını savunanların tu
tumunu anlamak ve benimsemek, bizim için mümkün 
değildir. 

Daha dün, «Kanunlarımıza göre tespih çekmek. 
ibadet etmek suç değildir, 163 ncü maddeyi böyle 
anlamak mümkün değildir» dedikten sonra, bugün 
tespih çekmeyi suç sayan bir hükürn varmış gibi la-
yik Cumhuriyeti savunmak için konmuş bir hükmü 
ters yorumlamaya kalkışmak çok yanlış bir tutum
dur. 

Cumhuriyetçi Güven Partisi, % 99,5'u Müslüman 
olan aziz Türk milletinin tertemiz inançlarının, şahsî 
çıkarlar veya parti çıkarları için istismarına karşıdır. 
Din, vicdan ve ibadet hürriyetinin bulunmadığı ülke
de demokrasiden bahsedilemeyeceğini daima savun
duk. Din, vicdan ve ibadet hürriyeti, insan haklarının 
en başta gelen ve en vazgeçilmez olanlarından biri
dir. Bu gerçek ne kadar önemli ise, Türkiye Cumhu
riyetinin temel niteliklerinden birinin layik devlet an
layışı olduğu da o kadar açıktır. Layikliği, din düş
manlığı şeklinde anlayan çarpık zihniyeti her zaman 
reddettik ve reddedeceğiz. Fakat, Atatürk Cumhuri
yetini hem aşırı soldan, hem aşırı sağdan gelebilecek 
her çeşit örgütlü saldırıya karşı savunmayı da görev 
sayıyoruz. 

Milletimizin birliği ve bütünlüğü, Cumhuriyetin 
ayakta durması bu temel ilkelerden siyasî hesaplar
la taviz verilmemesine bağlıdır. 

BAŞKAN — Ricamı tekrar ediyorum, lütfen... 
C. G. P. GRUPU ADINA MEHMET ALTMIŞ-

YEDİOĞLU (Devamla) — Son olarak arz ediyorum 
efendim. 

Özetle Cumhuriyetçi Güven Partisinin görüşlerini 
şöyle arz ediyorum : Cumhuriyet Halk Partisinin, 
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Anayasanın açık hükmünü görmemezlikten gelen ve 
DİSK gibi kuruluşları kanunsuz eylemlere kışkırtan 
tutumunu reddediyoruz. Cumhuriyet Halk Partisinin, 
kanunun görüşülmesini engelleme çabalarını haksız 
buluyoruz. 

Devlet Güvenlik Mahkemelerinin kurulmasını 
Anayasa gereği sayıyoruz. Ancak, Anayasanın hük
münün kısmen değil, tam olarak uygulanmasını isti
yoruz. 

Görüşlerimizi sonuna kadar savunacağız. Madde
lere geçilmesine oy vereceğiz. Maddeler görüşülürken, 
bu Meclisin yeterli çoğunluğunun, Anayasanın açık 
hükmüne uygun şekilde oy kullanacağı ümidiyle ge
rekli önergeleri Grupumuz adına sunacağız. 

Anayasanın aynen ve tam olarak uygulanması 
için çaba göstermekte Grupumuzun yalnız kalmaya
cağını ümit ediyorum. 

Cumhuriyetçi Güven Partisi Grupu adına görüş
lerimi arz etmiş bulunuyorum. 

Yüce Meclise saygılar sunarım. (C. G. P. sırala
rından alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Altmışyedi-
oğlu. 

Millî Selâmet Partisi Grupu adına Sayın Şevket 
Kazan, buyurun efendim. 

M. S. P. GRUPU ADINA ŞEVKET KAZAN 
(Kocaeli) — Muhterem Başkan, muhterem milletve
killeri; 

Millet Meclisi olarak olağanüstü toplantımızın 
konusunu teşkil eden Devlet Güvenlik Mahkemeleri 
Kuruluş Kanunu üzerinde, Millî Selâmet Partisi Gru-
punun görüşlerini arz etmek üzere huzurlarınıza çık
mış bulunuyorum. 

Muhterem milletvekilleri; devlet, vatan ve millet 
bütünlüğüne dayanan müessesedir, bir yapıdır, bir 
şahsiyettir. Bu müessese gücünü milletten alır, vazife
sini bu kaynaktan aldığı güçle yapar. Devletin ana 
vazifesi ammeye hizmettir. Devleti temsil ve devleti 
şevkin idare edenler bu şuurla mücehhez, hak ve 
adalet ölçüleri çerçevesinde millete hizmetkâr olduk
ları ve olduklarına efkârıumumiyeyi inandırdıkları sü
rece fertlerde huzur, ülkede sükûn olur, devlete gü
ven ve itimat duyulur. 

Bir devlette otorite sarsıldımı şevki idare mev
kiinde olanlar hatayı başkalarında olduğu kadar, 
kendilerinde de aramalıdırlar. 

Muhterem milletvekilleri; yıllardan beri aziz va
tanımızda, vatanı bölmek, milleti parçalamak iste

yen yabancı menşeli ideolojik cereyanlar ve bu ce
reyanlara esir bir avuç azınlık meydanı boş bulmuş, 
millet huzurunu ihlâl, devlet güvenliğini tehdit et
mektedir. Bu durumda elbette eller bağlı durulmaz; 
çareler, tedbirler düşünülür. Dün düşünülmüştü ama 
eksik düşünülmüştü, eksik tedbir alınmıştı. Bugün yi
ne düşünme noktasındayız. Ne varki bugün tam dü
şünmek, tam tedbir almak mecburiyetindeyiz. Dün 
alınan tedbirler için eksikti diyoruz. Çünkü bunlar sa
dece hukukî, cezaî, polisiye tedbirlerdi. Hadiselerin 
gerçek oluş sebeplerine inilmedi, köklü tedbirler geti
rilmedi. • 

Muhterem milletvekilleri, önce dün alınan tedbir
leri kısaca gözden geçirmekte fayda vardır. 1961 Ana
yasasının kabulünden önce ve sonra memleketimizde 
vatan ve millet bütünlüğüne müteveccih müteaddit 
hadiseler vulkıua gelımliştir. Bilhassa 12 Maınt öncesi ve 
sonrası vukua gelen anarşik hadiseler üzerine devlet 
otoritesini hakim kılmak düşüncesiyle Anayasada 
20 . 3 . 1973 tarih ve -699 sayılı Kanunla değişiklik
ler yapıldı. Bu değişikliklere müsteniden Devlet Gü
venlik Mahkemeleri kuruldu. Bu değişiklikler yapılır 
ve bu kanun Meclislerde görüşülürken Millî Selâmet 
Partisi yoktu. 

Partilerin görüşleri kürsüden dile getirildi. Neler 
dendi? 

Adalet Partisi sözcüsü, komünizm tehlikesi karşı
sında bu mahkemelerin kurulmasının zarurî olduğunu, 
tabiî olduğunu, Fransa'da bile bu mahkemelerin ku
rulduğunu, Devlet ve rejim aleyhine işlenen suçlarda 
takip ve tecziye mekanizmasının sürat, sıhhat ve isa
betinin ancak bu yolla sağlanabileceğini söyledi. Dev
leti yıkmak için örgütlenen ve eyleme geçenler hak
kında «ihanete gerekçe olmaz, mazaret aranamaz, 
aranacak şey sadece hukukî tedbirlerdir.» dedi. 

Cumhuriyet Halk Partisi sözcüsü ise, Devlet Gü
venlik Mahkemelerinin kuruluşunu ilke olarak benim
sediklerini, sadece hakim ve savcıların atanma usulü
nü doğru bulmadıklarını, sadece bu noktada aleyhte 
oy kullanacaklarını ifade etti. Diğer Partiler farklı 
gerekçelerle de olsa, bu mahkemelerin kurulması le
hinde konuştular. Kanun çıktı, beş bölgede Devlet 
Güvenlik Mahkemeleri kuruldu, çalışmalar başladı. 
Ancak bir dava dolayısıyle Diyarbakır Devlet Gü
venlik Mahkemesi kuruluş kanunun 1 ve 6 ncı mad
delerinin Cumhuriyet Senatosunda görüşmesiz kabul 
edildiği gerekçesiyle usul; Anayasanın 4, 32 ve 136 
ncı maddelerine aykırı olduğu gerekçesiyle de esas 
yönünden iptali için Anayasa Mahkemesine başvurdu. 

i^îSSSÖİ 
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Anayasa mahkemesi açılan davayı 6 . 5 . 1975 | 
tarihinde karara bağladı. 11 . 10 . 1975 tarihinde Res- I 
mî gazete'de ilân edilen kararlan kanunun 1 ve 6 ncı I 
maddeleriyle ilgili usulî itirazlar varit görülüp, bu 
maddeler iptal ve bu maddelerin iptali sebebiyle tat- I 
bik imkânı kalmayan kanunun da ilan tarihinden iti
baren bir yıl geçtikten sonra iptal edildiği bildirildi. I 

Muhterem milletvekilleri; dün yukarıda özetledi- I 
ğimiz çerçeve içinde müzakere, kabul ve netice de I 
Anayasa Mahkemesince iptal edilen kanunu bugün I 
yeniden tedvin etmek için olağanüstü toplandık. I 

Dün Devlet güvenliği meselesini müzakere eder- I 
ken, «Ortaya atılan görüşler içinde Millî Selâmet I 
Partisi olmadığından millî görüş yoktu.» dedik. Şimdi I 
meseleye ıtmel görüşümüz, millî görüşümüz açısından I 
bakacak, hadiseleri derinliğine tahlil edecek tedbirleri I 
ona göre alacağız. I 

Muhterem rnfileıtvakifeli, devlet güvenliği he- I 
pkriiZiin üzerinde haısısasiiyetle durması lâzamgelen I 
blilr meseledir. ıBunıdıa kitmseniin 'itilriazı alacağımı san- I 
mııyaruırn. Aıncaık, bir devletlim güvenliği sadece hu- I 
kuıkî, oezaî ve pofeiye tedbirlerle temlin edilemez. I 
«'İhanete gereikçıe olmaz, mazeret 'aranmaz, amma- I 
cak şey sadece hukukî tedbirlerdir» diyen bir görü- I 
şe katılmamız mümkün. değildir. GeBeoeğe ait tarar- I 
tor alırken geçirilişe balkımakta, geçirmişten ibret al- I 
miatotıa dalima fayda vardır. I 

Asırlardan beri en büyük özelliği devlet kur- I 
mıak ve adalet üzfere devlet şevki idare etoek olan I 
bir mlilieıtii veya 'İciınden bedbaht bir azınlığı bugün J 
vaktiyle kurduğunu yııkamk hale getiren sebepler ne-
dıir? Sadece hukukî, cezaî tedbir ciksüdıiği mM'ir? I 

Türk ve Müslüman ailelerim eVlâtiarmı devlete I 
•kastedecek, hür demokratik miizaımı ortadan kaldı- j 
raoak biır ihamıat platformuma getiren, omları azılı I 
biır komünist, 'gaddar bir ianarşlisıt yapan hangi arnîil I 
veya hangi iihmaldtiır? Bu sorularım cevapları aram- I 
miadain ve bulunımadan meselelere çare bulmak mıüm- I 
küm değMir. I 

İşte bu konuşmamızla 'kemdi sorumuzla kendıimuz I 
cevap verecek bir 'ihmıaıl ile 'ilki lamıilden söz edece- I 
ğiz. 

İhmal nedir? I 
Muhterem m'Metveklillleri, Amıayaısaımız ortadadır. 

10 ncu maddesi Devlete, kllşMn maddî ve manevî I 
varlığımı geliştiiımesli ficim gerekli şartları hazırlama I 
vazfjfesini yüklemiştir. 14 ncü rnifadd&aimtde «Herkes I 
yaşama, mıaıddî ve mamıevî varlığını geliştirme hak- I 
ıkına saliptir» demiştir. I 

Hal böyle "ilken devleti seVki idare edeniler her 
işlin sadece maddî yönümü düşümmıüş, manevî yönü
mü ihmal etmiişferdıir. îşte bu ihmaldir ki, büzü- bu
gün böyle biır 'kamunu görüşme şanssızlığı ile karşı 
ıkarşıya bırakmıştır. İhmalin en ağırı, miiMî eğMmi 
hizmetlerimde olmuştur. Bir ülke de eğittim müesse-
ıselariiiraiın en başta gelen vazlifesli önce birbirini sa
yan, seven; hakiki, adaleti, şefkati, merhametti, haya, 
•edep ve (iffetli lâyıkı lüle büfen ve yaşayan mesûiller ye
tiştirmek ilkem,, bizde böyle almamıştır. 

Bir makinle veya motorum paırçallanımı birbirine 
alıştırmadan nasıl raınıdımıan alınamazsa, genç neslil-
larü millî maarîiif sistemi içimde manevî değerlere sa-
ihıip kıknlaidan dia geleceğe ümitle bakılamaz. 

Meseleye basketle baikarsalk; yıllılardır çeikıilee 
huzuırsuzluıklaırın, Devlete İhanet noktasına erişen, 
ümiversliıteleri biir anarşi yuvası, sakakları bir harp 
aırenıası haine getiren olayların başlıca .sebebıi olarak 
manevî temeletrden yoksun materyalist eğitim polıi-
ilükasımı gösterebiliriz. Bu politikayı en Ikısa zamamda 
manevî itemediler üzenine toşia zarureti vardır. 

Guımhuriyet Halk Partisi iktidarınım kurup yü
rüttüğü >ve gelişttirdüği bu sisteme gerek Demokratik 
Parti, ıgereksie Adalet Pariti&i titatâdarları hliç dokun-
rnıamış, dokunmaya dia İhtiyaç d uymamışlardır. Bu 
sistem, ,senıelerdli!r maıteryalist zimliyetin yaygınlaş
masına fertlerin mıaıddeperest hale gelmesine; yofcuz-
luk, rüşvet, irtikâp ve benzeni afolâifosıziluklaırın liıtJibar 
görmesine, herikesiim binbliır'inden şiıkâyetçıi, herkesin 
birbirine imameti düşünür ihale gelmesine yol açmış; 
son dlaralk da en büyüik değeri bahşettiğimliz DeVliet 
şahsiyetine tecavüze varmış, devlet güvenliğimi teh
likeye düşürmüştür. 

Muhterem rnüietvelkilerü; lideal devlet, kendisini 
korumak dçün rnümlkün mertebe polüsiiye tedbirlere, 
cezaî müeyyüıdelere muhatap olmayacak şekilde 'insan 
yetiştiren devlettir, 

Millî Selâmet Partisi olarak bir yandan görev al
dığımız 'hükümetlerde, öbür yandan grup alarak va
zife gördüğümüz meclislerde bu istikamette önemi 
çalışmalarımız, gayretlerimiz olmuştur. Gerek Mil
let Meclisli gündeminde, gerek ıkornisyomlarda bu 
mevzu ile alâlkailı bir hayli kanun müzaıkere içim sı
ra beklemektedir. Bunları bir an evvel görüşüp (kJa-
numlaştırmadııkça ve böylece müfettişi içlimde imsam, 
müfetişi içimde idareci yetiştirmedikçe ne şevki ida
re eianfar ne de seVki idare edilenler birbininıden 
memnum olamayacaık; devlet, .millet kaynaşamıaya-
cak, herkesiim tememnıi etmekte olduğu huzur ortamı 
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maalesef teessüs edemeyecektir. Bu maneviyatçı he
def sadece, btiziiım değil, mıiillî irtadeyli temsil eden bü
tün siyasî pastillerin hedefi olmak lâzımdır. Onun 
(için bütün pantüd'ere sesleniyoruz : Geliniz beraber 
olalıım, ibazı çatlllalk seslere kulak asmadan bu hedef
te en ıfcökllü ve en isabetli tedbirleri alalını. Bitelim 
ki, devletçe ve milletçe saadet ve selâmetin yolu bu
dur. 

Amillere gelince : 
Muhıteırem miietvellcileri, devletlin manevî var

lığımı geliştirme - vazifesini yapmadığını gören vatan
daş ıkendl başının çaresine bakma yolunu tutmuştur. 
Çocuklarına dinini öğretmek listemiş evi basılmış, 
kendisi ilim ve irfana heves duymuş toplantılara ka
tılmış, yapılan baskınlarla derdest edilerek tıevkıif, dev
leti yıkmakla liıtham lie neticede mahkûm edilmiştir. 
tınanıan (insan daima gözaltında tutulmuş, kendisine 
daima hain nazarı "le Sıkılmıştır, tdarî ve adlî ma
kamların bu iklimseller üzerinde hassas olması devam-
îı Sıhtaır ediiegetaişıtir. 

Vatandaşın manevî gelişmesini temin vazifesi 
şöyle dursun, bu gelişmedin imhası yoluna gidil
miştir. îşte bugün çektiğimiz derdin başlıca âmili 
budur., 

Maneviyatın imha edildiği yerde mataryalizmin 
zulüm kasırgası esecek afet başa gelecektir. Be^er 
hak ve adalet tanımayacak, vahşete düşecektir. O 
yer şehitler yatağı da olsa, gazilejr ortağı da olsa. 

Muhterem milletvekilleri; bugün milletimizi te
dirgin eden komünizm afetinin panzehiri ahlâktır, 
manaviyattır. Bunu çok iyi bilen komünist kalem-
şörler kendi yakıcılıklarını maskelemek için, gaflet 
içerisindeki idarecilere tehlikenin daima dindar va
sattan geldiğini ve geleceğini telkin etmişler ve maa
lesef inandırmışlardır. 

Muhterem Milletvekilleri ,Millî Selâmet Partisinin 
hükümet ortağı olduğu güne kadar devam eden bu 
uygulama ve bu kanunsuz baskı artık sona ermiştir. 
inanan insana bu zulmün yapılmasına dur diyen 
Millî Selâmet Partisi bazı maksatlı çevrelerce ten
kit edilmektedir. Şu iyice bilinmelidir ki; Anayasa 
da yer alan heir türlü temel hak ve hürriyetler me-
yanında din ve vicdan hürriyetinin lâyıkı ile yaşan
masını istiyoruz. Buna istemiyenlerle veya ister gö
züküp istemiyenlerle her zaman ve her yerde mü
cadelemiz devam edecektir. 

Muhterem milletvekille-ri, memleketimizde siya
sî partiler oy potansiiyallerini artırmaik için yıllardır 
sakat ve sakim yollara girmişlerdir. Bu yol, tenkit 
hudutlarını aşan, tehdit ve intikam kokan beyanatlar
la birbirlerini itham ve suçlama yoludur. 

OBir parti yetkilisi ortaya çıkıp, milletin bir kısmı
nı komünist, bir diğeri diğer kısmını faşist ilân eder
se ve bu hava sürdürülüp giderse elbette köylerde 
kahveler ayrılacak, üniversiltelerde karşılıklı örgütler 
kurulacak, milletin bir kısmı bir kısmına düşman 
alacak, gençler bu tahriklerle birbirini kurşunlaya-
cak hale gelecektir. Sorumsuz beyanatları ile mil
leti parça parça ettikten sonra anarşik olayları gö
rünce «Neden sokaklarda kan gövdeyi götürüyor» 
«Neden Millî Birlik bozuluyor» diye hayrete düşme
nin, sarsılan millî birliği yeniden tesis için Devlet 
Güvenlik Mahkemeleri Kanununu çıkarmaya çalış
manın bir mânası yoktur. Bu çelişkiler içerisindeki 
politik oyunlara antik son vermek zamanı gelmiştir. 

(Muhterem milletvekilleri, Yıllarıdır süregelen bu 
suçlama vasâltınida iktidarlar da, muhalefetler de mil
let hizmetine lakayt kalmıştır. Yılarca evvel ya
pılması gereken birçok hizmetler hâlâ daha ele alı
namamıştır. Bugün bütün siyasî partiler bilmelidir
ler ki, kısır çekişme ile oy toplama devri geçmiş
tir < Millet kendisine hizmet edecek kişileri, hizmet 
edecek kadroyu iktidara getirmek azmindedir., için
de partimizin en ağır görevleri yüklenmiş olduğu 
Hükümet, vatan sathında yıllardır özlenen kalkınma 
hamilelerine girişmiştir.; Yurdun dört bir yanında 
ağır sanayinin temelleri atılmaktadır. «Atılan temel
ler sabitedir, onları biz tamamlayacağız» diyenler, 
sabite ise neyi tamamlayacaklardır? (M. S. P. sırala-
rııdan «Bravo» sesleri, alkışlar) Memlekette yel de
ğirmenleri değil, ağır sanayi tesisleri kurulmaktadır; 
hem de yıllar yılı Meclis kürsülerinde açlıkları, ça
resizlikleri istismar edilen vatandaşlarımızın yaşadığı 
mahrumiyet bölgölerinde kurulmaktadır. Cumhuri-

Türk Ceza Kanununun 163 ncü maddesi böyle 
bir bava içerisinde kabul edilmiş, maddede belir
tilen maksatlarla hiç bir alâkası olmayan masumane 
olaylar takibata ve tecziyeye mevzu olmuştur. Ce
za Kanunu sistematiğimiz içerisinde yerinin bile 
kabili münakaşa olduğu bu madde tatbik edilirken, 
kanunî suç unsurları hadiselerde mevcut değil iken 
var gösterilmek istenilmiştir. Bugün Devlet Güven
lik Mahkemelerinin hiç bir demokratik ülkede ben
zeri olmadığını iddia edenlere, şimdi sormak lâzım
dır: Türk Ceza Kanununun 163 ncü, maddesi gibi 
bir madde dünyada hangi demokratik ceza kanu- I 
nunda vardır. | 
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yet Halk Partisinin, birçoğu gibi, Doğu'yu da istis
mar eden edebiyat potansiyeli böylece tükenmiş 
olmaktadır. 

Muhterem milletvekilleri; partiler arasındaki bu 
kısır çekişmeler, tehdit ve intikam kukan, bu itham
lar bir noktada sona ermeliıdıir, Hükümetlere rahat
ça kaatit, faşist veya bunla benzer sıfatlarla dil uza
tılan ve bu hallerin takip ve tecziyesi şöyle dursun, 
tahrik ve teşvik gördüğü bir ortamda, bir değil beş 
Devlet Güvenlik Mahkemesi Yasası çıkarsanız Dev
lete saygıyı, ülkeye huzuru, memlekete iç barışı ge
tiremezsiniz. 

Muhterem milletvekilleri; bütün bunlardan son
ra ve ancaik bu meseleleri belirttikten sonradır ki, 
Devlet Güvenlik Mahkemeleri Kanununu tartışmak
ta bir fayfda mülâhaza edilebilir.. 

Devlet Güvenlik; Mahkemeleri halen faaliyette
dir, Çıkaracağınaız kanunla faaliyetlerinin devamım 
sağlamış olacağız. Bir parti vaktiyle prensip alarak 
tasvip ettiği bir kuruluşa bugün karşı çıkabilir. «O 
'gün niye tavsip ettin, bugün niye karşı çıkıyorsun?» 
diye kendisine sual sorulabilir, tenkit de edilebilir. 
Ancak bütün bunlardan önce üzerinde durmak is
tediğimiz, bu partinin muhtelif vesilelerle Yüce 
Parlamentoya sıokak yolu ile baskı yapmaya çalış
ması, işçiyi, memuru kanunsuzluğa tahrik ve teş
vik etmesi, engelleme yapıyoruz diye olağanüstü 
toplantı halindeki Meclisleri çalışmaz hale getinmesi-
dir. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — İçtüzük hü
kümleri onlar. 

ŞEVKET KAZAN (Devamla) — Kendilerine 
diyeceğimiz şudur: 

Vaktiyle ortak olduğumuz Hükümeti çalışmaz 
hale getirmenin simidi ıstırabını çekiyorsunuz; bugün 
Meclisi çalışmaz hale getirerek kendinize yeni bir 
ıstırap kapısı açmayın. (A. P. ve M. S. P. sıraların
dan «Bravo» sıesleri, alkışlar) 

ÜNAT DEMİR (Muğla) — Esası bu işte bunun. 

ŞEVKET KAZAN (Devamla) — Muhterem, mil
letvekilleri, Devlet Güvenlik Mahkemelerine bildiği
miz kadanylle olağanüstü mahkeme oluşu iddia edi
lerek karşı çıkılıyor. Bir mahkemenin olağanüstü 
sayılalbiimesi için gerekli şartlar nedir? Önce bu 
noktanın aydınlanması lâzımdır^ Bunun için bizi' 
yetiştiren hukukçuların eserlerine bakmak gerek. 
Balkın ne demişler? 

«Olağan yargılama makamı ile olağanüstü yar
gılama makamını ayıran kıstas genel veya özel ol

mak değil, önce kurulmuş olup olmamaktır. Ola
ğan yargılama makamları olaylardan önce kurulmuş 
makamlardır, Bunlara tabiî yargılama makamı ve 
bunların hâkimine tabiî hâkim denir. Olağanüstü 
yargılama, makamları ise, beli olayları muhakeme 
etmek üzere sonradan kııralmuş makamlardır. Ana
yasa olağanüstü mahkemeyi kabul etmez. Anayasa
nın bir maddesi ile kabul ettiği bir diğer maddesine 
aykırı düştü diye iddia ve yorum mümkün değildir» 
(Profesör Kunter). 

Olağanüstü mahkeme konusunda memleketimiz
de tartışmalı geçen en önemli mesele, Yüksek Ada
let Divanının durumudur. Geçici Anayasanın 6 ncı 
maddesine göre, yargılamaları 1924 Teşkilâtı Esasi
ye Kanununa göre Divan-ı Âliye ait bulunan şahıs
lar hakkında yargılama yetkisi Yüksek Adalet Divanı 
tarafından kullanılır. Bu hüküm gelecekte işlenen 
suçlar içindir. O hailde bu haliyle Yüksek Adalet 
Divanı hususî bir mahkeme idi; fakat olağanüstü 
mahkeme değildiır» (Profesör Faruk Erem). 

Görülüyor ki, her iki hukukçumuz da bir mah
kemenin olağanüstü sayılalbiimesi için önceden işle
necek suçlara bakmak üzere sonradan kurulması şar
tını kalbul etmiştir. 

Öte yadaıı bu mahkemeler : 
A) Kaynağını anayasanın 136 ncı maddesinden 

alan bir yetkiyi kullandıklarından Anayasanın 4 ncü 
maddesine, 

B) Kanunla kurulmuş olduklarımdan Anayasanın 
32 nci maddesine, 

C) Hâkimlerin görevlerine hükümetin müdahalıe-
sıi olmadığından Anayasanın 132 nci maddesine, 

D) Hâkim ve savcılar için hizmet süreleri Ana
yasaca belli edilmiş olup, azle mani olduğundan, 
Anayasanın 133 ncü maddesine aykırı düşmezler. 

E) Mahkemelerin karma oluşu, görev devlet gü
venliği ile ilgili olduğu içindir. Nitekim Anayasa ile 
kurulmuş bulunan Millî Güvenlik Kurulunun yapısı 
da bu maksatla karmadır. 

F) Hâkim ve Savcıların tayini meselesinde ağır
lıkla durulmaktadır. Olağanüstülüğün buradan geldi
ği iddia edilmektedir. Haddizatında aday gösteren 
Hükümet ise, seçip tayin eden Yüksek Hâkimler 
Kuruludur. Devlet Güvenliği ile ilgili bir meselede 
icra ille yargının bu ölçüde bir işbirliği elbette zarurî
dir. Bu zaruret bu usulü gerektirmiş, ancaik verilen 
kararların yine de Yargıtayca murakabesi esasını 
korunarak, hâkimlerin icranın tesiri altında kalması 
önlenmek istenmiştir. 
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Muhterem milletvekilleri; gerik hukukçuların, 
görüşleri ve gerekse yürürlükteki Anayasa hükümleri 
mıuvacehesinide Devlet Güvenlik Mahkemelerimin oia-
ğaınüsitii mahkemeler olmadığını, bunların doğrudan 
doğruya Devlet Güvenliğini ilgilendiren suçlara bak
makla görevli tabiî kuruluşlar olduğunu belirtmeye 
çalıştık, 

Türk Ceza Kanununun 163 ncü maddesinin bu 
kuruluşun görev sahası dışında kalmasını istememiz, 
maddenin devlet • güvenliği ile doğrudan doğruya bir 
alâkası olmamasındandıır. Türk Ceza Kanunundaki 
bir sistematik hatası veya inanan insana baskıyı he
def alan bir zihniyetim keyfi yüzünden tetik çeken par
makla, teşbih çeken parmak bir tutulamaz, aynı 
merciler huzuruna çıkarılamaz, istatistiklere bakarsa
nız göreceğiniz gerçek şudur. Devleti şevki idare 
edenler ne zaman insan insana zulmü artıırmışsa ül
kemizde Komünizan eylemler o devrede kol gezme
ye başlarmştıır. 

Muhterem millet vekilleri, Yanılgıda yanılgı ol
maz. Bugün herkes inanan insanım, vatan ve 'milleti
ni seven (insan olduğunu bilmektedir. Gerçekten de 
bu böyledir. İnanan insan, ülkeyi maddeten ve manen 
ihyaya çalışan insandır. Gücünün yetmediği yerde el
lerini yaradana kaldırıp, vatan ve milletlin selâmetine 
ve devletin bakasına dua eden insanıdır. Böyle bir in
sanın devlete ihanetini düşünmek en az böyle düşü
nenin ihanetini düşündürür. M. S. P. sıralarımdan 
«Bravo» sesleri, alkışlar) 

Muhterem m'iUetvekilehni, Milî Selâmet Partisi 
olarak Devlet Güvenlik Mahkemeleri Kuruluş Ka
mumu hakkımdaki görüşümüz müspettir, içinde 163 
ncü maddemin bulunmadığı bir Devlet Güvenlik 
Mahkemesi Kuruluş Kanununa beyaz oy vereceği
mizi ifade eder, hepinizi Millî Selâmet Partisi Gru-
pu adıma hürmetle selâmlarım. M. S. P. sıraların
dan alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayım Kazam. 
Adalet Bakanı Sayın İsmail Müf tüoğlu, buyurun 

efendim. 
ADALET BAKANI İSMAİL MÜFTÜOĞLU 

(Sakarya) — Muhterem Başkan, muhterem millet
vekilleri; 

Devlet Güvenllik Mahkemeleri Kuruluş Kanunu 
hakkında partilerimizin muhterem grup -temsilcileri 
görüş ve kanaatlerimi (ifade etmiş bulunmaktadırlar. 
Bazı grup sözcülerime arzı cevaptan ziyade, Devlet 
Güvenlik Mahkemeleri için ileri sürülen iddialara 
cevap olur düşüncesiyle malumat arz etmek istiyo
rum. 

Devlet Güvenlik Mahkemelerinin teşkili mevzuu 
hakkımda ileri sürülen iddialara karşı diyebiliriz ki, 
15 . 3 . 1973 tarihimde yapılan Anayasa değişıiklıiği ile 
Anayasamızım 136 ncı maddesine fıkralar eklenmiş 
ve Devlet Güvenllik Mahkemelerinin kurulması 
böylece Anayasa ile derpiş olunmuştur. Yine Ana
yasamızın mezkûr hükümlerime tevfikan bu mah
kemelerin teşekkül tarzları ; hâkimlerinin ve savcı
larınım nitelikleri ve atama usulleriyle kararlarımın 
temyiz mercii açıkça belli edildikten başka, mahke
melerim görevleri de genel olarak, keza Anayasa hü
kümleriyle tayin ve tespit edilmiş bulunmaktadır. 

Anayasanın 136 ncı maddesinin. son fıkrası; 
Devlet Güvenlik Mahkemelerinin kuruluş ve işleyi
şi, görev ve yetkileri ve yargılama usulleri hakkında 
Anayasa ile tespit edilenlerden' başka, diğer hüküm
lerinin kanunla tespit edileceği ifade edildiği içim, 
bidayette 1773 sayılı Kanun ve bu kanunun, bilin
diği üzere, Anayasa Mahkemesi tarafımdan şekil ba
kımımdan iptal edilmesi üzerine, kanun teklifleri ha
zırlanarak Millet Meclisin© sunulmuş bulunmak
tadır. Bu itiarla, Devlet Güvenlik Mahkemelerinim 
kurulup kurulmaması mevzuunda sürdürülmek iste
nen münakaşaların hiç bir yönden haklı bir mesnede 
istinat ötmediğimi açıkça ortaya koymak gerekir. 

Diğer bir ifade ile, Anayasada yer alan diğer 
Anayasa müesseseleri gibi ve meselâ Anayasa Mah
kemesi gibi, Yüksek Hâkimler Kurulu gibi Anaya
sanın öngördüğü kuruluşun mevcudiyet ve ademi 
'mevcudiyetin bugün ne kadar tartışma konusu yapıl
maması icap ederse, Anayasanın 136 mcı, maddesine 
eklenen fıkralar yine Anayasanın öngördüğü şekil
de değiştiriıîmediği sürece, Devlet Güvenlik Mah
kemelerinim kurulması mevzuunda yapılmak istenen 
münakaşalar da o ölçüde muallâkta kalmaya mah
kûm bulunmaktadır. Bu kabil tartışmaların 1973 se
nesinde Anayasa tadili sırasında yapılması gerekirdi. 
Nitekim yapılmıştı ve mevzu Anayasa hukuku za
viyesinden bitmiştir. Kaldıki, Devlet Güvenlik Mah
kemelerimin kuruluşu ile ilgili olarak, gerek Anaya
sa tadilâtı sırasında ve gerek iptal edilen 1773 sayılı 
Kanunun Yüce Meclislerde müzakeresi esnasın
da, prensip olarak Devlet Güvenllik Mahkemelerimin 
kurulmasına ve görevlerime ilişiklin çerçevenin tespi
tinde sayın siyasî partilerimıiziiın hiç biri de mevzua 
karşı çıkmamışlardır. Yalnız, Cumhuriyet Halk 
Partisi münhasıran Devlet Güvenlik Mahkemesi hâ
kimlerinin atanması ile ilgili konularda düşümce ve 
önerilerini açıklıkla ortaya koymuşlardır. Bu cihet-
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ler Meclis zabıtlarında mevcut olduğu gibi, hepi-
mizcede yakinen bilinmektedir. 

Netlice itibariyle, Devlet Güvenlik Mahkemele
rinin kuruluşu ile ilgili tartışmaları bir kenara bıra
kıp, Yüce Meclislerin huzuruna gelmiş olan teklif
leri en 'iyi şekli ile kanunlaştırmak (için elbirliği ile 
gayret göstermemiz gerektiği ümit ve inancını belirt
mek suretiyle bu konuya ilişkin sözlerimizi ikmal 
etmek istiyorum. 

Devlet Güvenlik Mahkemelerinin kuruluşu ile il
gili 'kanun tasarısıınım Parlamentoya sevk edilmeme
si mevzuuna gelince: 

Devlet Güvenlik Mahkemelerinin kuruluş ve yar
gılama usulleri hakkımdaki 1773 sayılı Kanunum Ana
yasa Mahkemesi tarafından 1 ve 6 ncı maddelerinin 
Cumhuriyet Senatosunda görüşme açılmaksızm oy
lanması keyfiyeti Anayasaya aykırı görülerek, esasın
da Anayasa hükümleri olan ve aynen Anayasadan 
kanuna intikal ettirilen maddelerin şekil yönünden 
iptaline karar verilmiş ve bu iptal hükmü ile uygu
lama imkânı kalmayan diğer maddelerinin, yani ka
nunun tümünün 44 sayılı Kanunun verdiği yetkiye 
tevfikan iptali Anayasa Mahkemesi tarafımdan ka
rarlaştırılmıştır. Anayasa Mahkemesi söz konusu 
karanında, iptal hükmümün biır yıl sonra yürürlüğe 
gireceğini tespit etmiş ve bu süre içinde Bakanlığı
mızca hazırlanan kanun tasarısı zamanında Balkan
lar Kuruluna sevk edilmiş bulunmaktadır. Ancak, 
tasarının Bakanlar Kurulunda görüşülmesi şurasında 
bazı sayım (milletvekilleri ve siyasî parti grupları ta
rafından aynı konuda hazırlanan kanun teklifleri 
de Yüce" Meclislere 'sunulup, ilgili komisyonlara in
tikal etmiş ve hatta bu tekliflerden bir tanesi de İç 
tüzüğün 136 mcı maddesi hükmüne tevfikan Yüce 
Millet Meclisimin Genel Kuruluna gelmiş bulun
maktadır. 

Bu durum muvacehesinde, müddetle mukayyet 
Kanunun bir an önce çıkması ve zamandan tasar
ruf edilmesi bakımımdan ve öte yandan Hükümet 
olarak, gerek Meclis Komisyonlarımda ve gerelkse 
Genel Kurularda Hükümet görüş ve tekliflerinim de 
her zaman ortaya konulabileceği mülâhazalarıyle 
tasarıya takaddüm eden tekliflerin bir an önce ka
nunlaşması için Hükümetçe gayret gösterilmesi da
ha muvafık mütalaa edilmiştir. 

Ayrıca, malumları olduğu üzere ve İçtüzük hü
kümlerine tevfikan Türkiye Büyük Millet Meclisi
nin yapacağı kanunlarla ilgili çalışmalarda metin ve 
gerekçenin, teklif veya tasarı olarak hazırlanıp, tak
diminde bir istisna veya faiikiyet bahis konusu ol

madığı cihetle, bu yöndeki münakaşaların da bir yer
de sürdürülmemesi gerektiği inancındayız. 

Eğer bizden istenen, bu yönden hükümet görü
şünün bildirilmesi ise, bendeniz bu vazifeyi yapmak 
için huzurlarınızda bulunuyorum. Bu konu ile il
gili sözlerimi bitirirken, geçen dönemlerde kanunla
şarak yürürlüğe giren bazı mühim kanunlarım da sa
yın parlamenterlerimizin teklifleri olarak huzurları
mıza geldiğini işaret etmek isterim. Meselâ; 1800 
sayılı Af Kanunu gibi, 648 sayılı Siyasî Partiler Ka
nunu gibi. Bu misalleri çoğaltmakda pak tabiî müm
kündür. 

Tabiî hâkim ve olağanüstü mahkeme mevzuuna 
gelince: 

Tabiî hâkim ve mahkeme ilkesi yönünden Ana
yasaya aykırılığın geçerli bir iddia olmaması icap 
eder. Anayasanın değişik 32 nci (maddesinin gerek
çesi bu kavramı tartışmaya yer vermeyecek bir şekil
de belirlemiş ve «Tabiî Hâkim» deyimiyle bir suç 
işleyen kimsenin kanunen tabi olduğu mahkemenin 
suçu işlediği zaman yürürlükte olan kanunun vazife
li ve yetkili saydığı mahkeme bulunduğunu açıkça 
göstermiştir. Tasarı metni bu nitelikleri tamamen ta
şımaktadır. 

Öte yandan, bazı çevrelerce sanıldığımın aksine, 
özel uzmanlık isteyen konular içim önceden çıkarı
lacak kanunlarla özel mahkemeler kurulmasına en
gel teşkil etmez ve özel mahkemelerin kurulması ve
ya bazı mahkemelere özel görevler verilmesi de ta
biî hâkim teminatını zedelemez. 

Gerçekten anayasal bir metne dayanmadan iş
lemekte olan Toplu Basım Mahkemeleri, Trafik 
Mahkemeleri gibi özel nitelik taşıyan yargı mıerci-
lerinim Anayasaya aykırı oldukları iddia edilemez. 
Nitekim Anayasa Mahkemesi, Türk Faraşınım Kıy
metinin Korunması Hakkımdaki 1567 sayılı Kamu
nun 4 ncü maddesiyle Adalet ve Maliye Bakamları
na, bu konuda suç sayılan fiilerin yargılanmasını ya
pacak mahkemelerin kurulması ve bunlarım yargıç 
çevrelerinin tayini yetkisinin verilmiş olmasını, baş
ka bir deyişle kambiyo işlerine bakacak özel mah
kemeler kurulmasını tabiî hâkim ilkesine ve Anaya
saya aykırı bul'mamıiştır. 

Türk Ceza Kanununun 163 ncü maddesinin, 
Devlet Güvenlik Mahk'emıelerinin görevine alınıp 
alınmaması mevzuuna gelince; Türk Ceza Kanunu
nun 163 ncü maddesinin yasaklanan ve tecritti edi
len fiillerin maddenin derpiş ettiği hal ve bizzat va-
zıı kanunun maksadı dışımda tatbikat gördüğü öte-
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den beri kamuoyunda münâkaşa edilmekte ve bu 
hıal vatandaşlarımızın da haklı şikâyetlerine yol aç
maktadır. Filhakika, son zamanlarda bazı siiyaısî par-
tilertiımıizin sayın genel başkanları ve yetkililerıi de 
bu kornoya temas ederek, mezkûr maddemin Anaya
sa ve kamum dışı uygulâimallara sebebiyet verdiğimi ve 
maddenin aksayan yönlerinin behemiahal giderilmesi 
gerektiğimi dile getirmiş bulunmaktadırlar. 

Öte yandan, 163 ncü maddenin tadiline iLişıkin 
metin o tarihte Türkiye Büyük Millet Meclisinde ya
pılan müzakere sırasında zamııamın Başvekili Şem
settin Günaltay'ım; «Biz bu kanun maddesini getiri
yoruz ama, onu kullanmak ve tatbik etmek niyetim-
de değiliz. Sırf, her tarafa karşı tedbirli olduğu
muzu ve tek taraflı baskıyı yapmadığımızı göster
mek için getiriyoruz» şeklindeki beyanını şimdilik 
siadece hatırlatmayı yararlı görmekteyim. 

Yine bu müzakereler sırasında maddeye ışık tuıt-
ma!k içlin, layikliğin asla. dinsizlik demek olmadığı, 
o da istismar edilmekte ve siyasete alet olunmakla 
müsavi bulunduğu; Müslüman Türk Halkımı ağır bir 
ıstırap içinde kıvrandıran bir madde bulunduğu, bu 
maddenin de 163 ncü madde olduğu, vicdaın hürri
yetini zedeleyen ve bu arada hakikî din esaslarımı, 
din kaidelerini ve din işlemini ağıza almakta korku 
ve tedhiş uyandıracak bir madde getirmeye neden 
zaruret duyulduğu, layMiğin Anayasaya mugayir 
olarak -suiistimalimin memleket için felâket olduğu; 
layikliğin asla dinsizlik demek olmayıp, bilakis din
lere, vicdanî kanaatlere hürmet demek olduğu ve lâ
yilkliğin hangi dine mensup olurlarsa olsunlar bütün 
dindarların serbest bırakılmaları olduğu, din ile ilgi
li propagandanın belirtilen şeikilıde yasaklanmasına 
mukabil, aynı şeyin dinsıizliilk içlin yapılmasimda bir 
tahdidat olmadığı ve bu tedvin tarzı ile bir tahak
küm tesis edildiği, 163 ncü maddenin son tadiline 
ilişkin kanunun vatandaşların hürriyetlerimi bir mis
li daha tehdit eden ve ceza koyan bir kanun olduğu, 
163 ncü maddenin vicdan hürriyetine karşı büyük 
baskılar koyduğu, vatandaşım müphamıiyetle karşı 
karşıya bırakıldığı ifade ve beyan edildiğimi hatıdat-
maım gerekir. 

Muhterem arkadaşlar, büyük Türk milletinin 
% 99'u Müslümandır. Din hürriyeti rejimin ve Ana
yasanın temel esasıdır. Söz konusu maddenüm uzun 
bir süre inanmayanların inananlaıra bir zulüm vası
tası olarak kullanıldığı kanaati vatandaşların vicda
nında yer etmiştir. Bir memlekette din hürriyetinim 
mevcudiyeti; inanma hakkı, ibadet ve dua balkkı, di

ni okutmak öğretmek, dini yaymak ve dini telkin et
mek, dimin ©mirlerini yerine getirmek ve bütün bun
lar içinde serbestçe cemiyet kurabilme hakikimin mev
cudiyetine bağlıdır. Bu mevzuda yapılagelen tartış
maları vuzuha kavuşturmak maksadıyla aşağıdaki 
hususların da açıklanmasında fayda mülâhaza edil-
ımişjtir, 

Evvelemirde, Türk Ceza Kanununun 163 ncü 
maddesinin başta Anayasamızın 19 ncu mıaddesi ol
mak üzene, temel halk ve hürriyetlerin vaz olunuş ve 
isitıimal şekillerini tespit eden diğer ilgili maddeleri 
ile hemahenk hale getirilmesinin zaruretini belirt
mek icap ©der. Saniyen, Türk Ceza Kaınumumıum ko
münizmi, anarşizmi, faşizmi ve ırkçılığı yasaklayan 
ve millî "duyguları yok etmek ve zayıflatmak makısa-
dıyle faaliyet göstermeyi, bu hususta cemiyet kur
mayı, propagandayı ve övmeyi tercim ©den 141 ve 
142 nci maddeleriyle mezkûr 163 ncü maddenin ay
nı paralelde mülâhaza edilmelerinin veya her iki 
hükmün yekdiğerinin alternatifi alarak gösterilme-
sinıin eğer bir maksada matuf değil ise, büyük bir 
hata olduğunu açıkça ifade etmek isterim. 

Zira Türk Ceza Kanununun ikinci kitabının bi
rinci babında «Devletin iarsı ulusal şahsiyetine karşı 
cürümler» adını taşıyan ve birinci fasılda yer alan 
cürümlerle, bilhassa bu faslın 141 ve 142 nci mad
deleri ile «Devlet kuvvetleri aleyhindeki cürümler» 
başlığını taşıyan aynı babın ikinci faslında yer alan 
163 ncü maddenin hem muhteva ve mahiyet ve hem 
de suç unsurları ve ceza hükümleri bakımından ay
rı ayrı hususları derpiş ettikleri izahtan vareste bu
lunmaktadır. Ayrıca, Türk Ceza Kanununun 163 
ncü maddesinin temel hak ve hürriyetleri zedeleyen 
tatbikatına son vermek, men ettiği hareketleri saraha
te kavuşturmak, böylece hangi fiillerin suç ve cezayı 
müstelzim olup olmadığı hususlarında maddeyi açık 
lığa kavuşturma zaruretini ayrıca belirtmek icap eder. 

Hâl böyle iken, Türk Ceza Kanununum belirtti
ğim aksayan yönlerimi 'izale edilmeden mezkûr mad
deye giren efalim devletin güvenliğini tehdit edecek 
bir mahiyet iktisap etmediği neticesine varıldığındam 
bu maddenin Devlet Güvenlik Mahkemelerinin gö
revi dışında bırakılması, mevcut durum ve mem
leket gerçekleri muvacehesinde devletin güvenliği 
yönünden mahzurlu mütalaa edilmiş ve bu maddeyi 
Devlet Güvenlik Mahkemesi görevime alimıayan tek
lifler Bakanlık olarak tarafımızdan muvafık müta
laa edilmiştir. Nitekim Devlet Güvenlik Mahkeme
lerinin görev yaptığı geçen dönem zarfında, Türk 

— 698 — 



M. Meclisi B : 135 21 , 9 . 1976 O : 1 

Oezıa Kanuınıunıun 163 ncü maddesine temas eden fil
ler sebebiyle bu mahkemeler© iıntikal eden hadise ve 
sanık miktarları şöyledir: 

Bütün Türkiye'de Devlet Güvenlik Mahkemele
rinin kuıuıl'uşundan bu yana adı geçen mahkemelere 
Türk Ceza Kanununun 141 ve 142 moi maddelerime 
muhalefetten 318 sanık hakkımıda kamu davası açıl-
ıdığı hailde, Türk Cezıa Kanununun 163 mcü madde-
sıiınıe muhalefetten sadece 35 ısıaınılk hakkımda ıkamu 
davası açılmış bulunmaktadır, İşte bütün bu sebep
lerle Türk Ceza Kanununun 163 ncü maddesinin de-
ğiştirilmesıi çalışmaları sürdürülürken, söz konusu 
maddenin Devlet Güvenlik Mahkemderiniin görevine 
dahil edlmemekıten daha tabiî bir şey bulunmadı
ğını sarahaten Bakanlık olarak ifade etmek istiyo
ruz. Diklediğimiz için hepinize teşekkür ©deniz. 

ORHAN BİRGİT (İstanbul) — Hüikümat alarak 
da mı Sayın Bakan? 

ADALET BAKANI İSMAİL MÜFTÜOĞLU 
(Devamla) — Görüşümüzü arz ettik efendim. (C. H. P. 
Sıralarımdan «Somlarımız var» sesleri) 

BAŞKAN — Bir dakika Sayın Bakan, sorular var 
efendim. 

Yazılı soru soran arkadaşlardan gayri sual sor
mak isteye*?.. 

HÜDAİ ORAL (Denizli) — Hükümetli» mi tem
sil ©diyor Sayın Balkan? 

BAŞKAN — Sayın Akkliray, Sayın Güneş, Sa
yın Uysal, Sayın Ülker, Sayın Akdoğan, Sayın Oral, 
Sayım Evliyagil, Sayın Bengisu, Sayın Unsal, Sayın 
Tümıer. 

A. DOĞAN ÖZTUNÇ (istanbul) — Benim de 
sorum var efendim. 

BAŞKAN — Siz gönderdiniz efendim. 

A. DOĞAN ÖZTUNÇ (îstanbul) — Yazılı so
runun haricinde ayrıca bir sorum daha var. 

BAŞKAN — Sayın Tümer, Sayın Güneş, Sayın 
Kayıhan, Sayın Cebe, Sayın Oktay, Sayın Kıiıçoğlu, 
Sayın Onal, Sayın Zilân. 

Soru sorma işlemi bitmiştir. 
Sayın Bakan, • bildiğiniz üzere mümkün olanlara 

hemen oevap verebilirsiniz, ama detaylı olanlara ya
zılı cevap verebilirsiniz. 

ORHAN BİRGİT {İstanbul) — Usul hakkında 
bir soru sormak iıstiyorum efendim. 

'BAŞKAN — Ne usulü efendim? 
ORHAN BlRGİT (İstanbul)- — Efendim, bir 

Parliamenıterin Hükümetten bilgi edimmesti amacıyla 
normal soru müesıseseşini işletiyor 'değiliz. Yasamın 

tümünden maddelere geçilmesi oylanmadan önce 
Sayın Bakandan bilgi istirham ediyorum. 

Sayın Bakan çok iyi hatırlarlar, Sayın Şevket 
Kazan Adalet Bakanıyken Cumhuriyet Halk Partisi 
- Millî Selâmet Partisi koalisyonu sırasında belki za-
tıâliniz o birleşimi yönetiyordunuz Af Kanunu ile 
ilgili olarak bazı arkadaşlarımız bazı bilgiler edin
mek amacıyle sorular sormuşlardı. -

Yasaların görüşülmesi sırasında sorulan soru
lar icradaki sorumlu bakanın hemen cevap verebile
ceği kadar, onun vukufu içerisinde, üstelik böyle bir 
kanunun Parlamentoya geleceğini bilerek, Sayım Ba
kanın hemen cevap vermesi gereken sorulardır. Lüt
fen, «Daha sonra cevap verebilirsiniz» demeyin, o 
zaman oylamayı Sayım Bakanın sorularınım âtisiıme 
talik etmeniz gerekecektir, hatıırlatıyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim 'ikazınıza. 
Sayın Bakan, sayın Birgit'in soruları:-' 
«1 — Kuruluşundan . bu yana Devlet Güvenlik 

Mahkemelerinin baktığı dava sayısı inedir? Bu dava
lardan kesinleşerek hükme bağlananlarım sayısı ne
dir? Hükümlerden kaç tanesi cezayla, kaçı beraatla 
sonuçlanmıştır? 

141, 142 ve 163 ncü maddelerle Devlet Güvenlik 
Mahkem'eleriıne sevk edilen kaç kişidir? Bunlardan 
cezalandırılarak hükme bağlananlarını sayısı nedir? 
Beraatla sonuçlananların sayısı nedir? 

Devlet Güvenlik Mahkemelerinde ölüm cezasına 
çarptırılan kimse olmuş mudur? Varsa işlediği' su
çun niteliği nedir? 

Geçtiğimiz günlerde Ankara'da Devlet Mühen
dislik ve Mimarlık Akademisinde okuyan bazı öğ
rencilere ateş ettiği ve öldürdüğü ileri sürülen HÜR-
GENÇ adlı A. P. yanlısı örgütün başkamı ve Sayın 
Adalet Partisi Genel Başkan Yardımcısr Bursa Mil
letvekili Kasım Önadım'ın oğlu da Devlet Güvenlik 
Mahkemesinde mi yargılanmaktadır»? 

Buyurun Sayın Bakan. 
ADALET BAKANI İSMAİL MÜFTÜOĞLU 

(Devamla) — Sualler çok (teferruatlı olduğu içim bu
na yazılı cevap vereceğim efendim. (C. H. P. sıra
larından gürültüler) 

ORHAN BİRGİT (İstanbul) — Nasıl yazılı ce
vap verebilir? 

BAŞKAN — Rica ediyorum efendim, İçtüzüğe 
ve tatbikata uygun, rica ediyorum efendim. (C. 
H. P. sıralarından gürültüler) 

ORHAN BlRGİT (İstanbul) — Devlet Güven
lik Mahkemelerinde yargılananları bilmeyen Adalet 
Bakanı.. 

— 699 — 



M. Meclisi B : 135 

BAŞKAN — Sayım Hasan Cerit, buyurun efen
dim. 

ORHAN BİRGİT (İstanbul) — Ben Kızılay'da.. 
BAŞKAN — Rica ederim efendim. İçtüzüğe de 

uygun, tatbikata da uygun. 
ORHAN BÎRGlT (İstanbul) — Nasıl rey vere

ceğim ©fendim? 
BAŞKAN — Rica ediyorum efendim. (C. H. P. 

sıralarından gürültüler) Rica ediyorum efendim mü
dahale ötmeyin. 

ORHAN BİRGİT (İstanbul) — Emrindeki hâ
kimleri tayin etmesini bitiyor, kaç dava olduğunu 
bilmiyor. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim, muıa-
mıele yürüyor Sayın Birgit, oturun lütfen, 

Buyurun Sayın Cerit. 

HASAN CERİT (Adana) — Sayın Başikan, Dev
let Güvenlik Mahkemeleri balen belli jıllerdie görev 
görmektedir, kanunu da iptal edilmiştik. Bu (kanun 
çıkıtılktan sonra mahkemelerin sayılarımın arttırılıp 
arttırılmayacağımı, yargı çevrelerinin genişletilip, ge-
ınıişletilmeyeceğinin?., 

2) 163 >ncü 'miaddertiln kanunda yer almayışını 
lâyilk devlet ilkesiyle bağdaşıp bağdaşmadığının ce
vaplandırılmasını. . 

3) Devlet Güvenlik Mahikemıesıi içim Hükümetçe 
neden bir tasarı şevk edilmıemıiştiir? 

Sayım Bakan lütfen bunu izah etsinler. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Balkan. 

ADALET BAKANI İSMAİL MÜFTÜOĞLU 
(Devamla) — Yazılı olarak cevap vereceğim efen
dim. 

BAŞKAN — Yazılı cevap vereoeksıiniz. 
Sayım Nejat Ölçen'ıim soruları.. (C. H. P. sıra

larından gürültüler) 
ORHAN BİRGİT (İstanbul) — Ayıp denen bir 

şey vaır. 
BAŞKAN — Rıioa ediyorum efendim, Sayın Bir

git 'rica ediyorum efendim. 
ORHAN BİRGİT (İstanbul) — Meclise haka

rettir bu. (C. H. P. sıralarından gürültüler) 
BAŞKAN — Rica ediyorum efendim. 
ORHAN BİRGİT (İstanbul) — Bilmiyorsa müs

teşarımla sorsun. 
BAŞKAN — Efendim verdiği kadar verir, eli

mizde herhangi bir zorlama maddesüı yok, rica edi
yorum efendim. 

ORHAN BİRGİT (İstanbul) — Snrıtamaz bura
da. 

21 . 9 . 1976 O : 1 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Tutumu
nuz yanlış. 

BAŞKAN — Sayım Uysal oturunuz efendim. 
Sayın Ölçen'in soruları.. (C. H. P. siıralarımdam 

ayağa kalkmalar, gürültüler) 
Rica ediyorum, Sayım Uysal oturum efendim, 

oturun efendim. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Sayım Baş
kam tutumunuz yanlış. 

BAŞKAN — Bir daikiika efendim oıturunuz. 
ADALET BAKANI İSMAİL MÜFTÜOĞLU 

(Devamla) — Sayım Başkan, cevap verime durumum
da.. 

BAŞKAN — Ne buyurdunuz Sayım Balkan. 

ADALET BAKANI İSMAİL MÜFTÜOĞLU 
(Devamla) — Sataşmada bulunuyorlar. Bıiz sııriitıma-
dık. Meclisin ciddiyetini, «Sırattı» diyen kadar cid
diyetin 'idralfci içimdeyiz. Lütfen mezalkete gelsinler. 
(Gürültüler) 

BAŞKAN — Rica ediyorum efendıim. 
Ben cevap veriyorum Sayın Baklan. (C. H. P. sı

ralarımdan gürültüler) Sayım Gerit, Sayım Uysal otu
run efendıim. Sayım Ölçen.. 

ORHAN BİRGİT (tstambuil) — Sayım Başkam, 
Benim soruma.. 

BAŞKAN — Rica ediyorum Sayım Bîirgit. Rica 
ediyorum, lütfen efendim. 

ORHAN BİRGİT (İstanbul) — Ben bir soru so
ruyorum, haydi onu bilmiyor; bu Bakan ne bili
yor efendim? 

BAŞKAN — Rica ediyorum efendim. Efendim, 
bir cevapta bulunuyor, rica ediyorum. 

ORHAN BİRGİT (Istambul) — Ne diyor? Ne 
zaman cevap verecek? 

BAŞKAN — Cevapta bulunuyor efendim. Ya
zılı cevap vereceğini söylemek de cevaptır. Rica edi
yorum efendim, rica ediyorum. 

ADALET BAKANI İSMAİL MÜFTÜOĞLU 
(Devamla) — Kanunun verdiği müddet içerisinde. 
(Giirüûöüfer) 

ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Sayım Baş
kan, benim sorumun cevabımı bantla istiyorum efen
dim. 

BAŞKAN —, Böyle bir usul yok Sayım Ölçen. 
Rica ediyorum efendim. (C. H. P. sıralarımdan gü
rültüler) Yeni usuller (icat edemem. Blıitmde bir İç
tüzük var, omu tatbikle mükellefim. 

Sayım Ölçen'in soruları, Sayım Balkan. 
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ADALET BAKANI İSMAİL MÜFTÜOĞLU 
(Devamla) — Buyurun efendim, dinliyorum. 

BAŞKAN — «1 - Anayasaıııın 7 mdi maddesi 
yargı yetkisinin, Türk Milleti adına bağımsız mah
kemelerce 'kullanılacağına amirdir. A. P. Grup Baş-
kanvekilleri Aygün ve Ertem tarafımdan hazırlanan 
ve görüşülmekte olan yasa 'teklifi, Devlet Güvenlik 
Mahkemesi yargıçlarının Hükümet tarafımdan atan
ması, Anayasanın 7 nci -maddesiyle tamamen çeliş
miyor mu? Hükümetim atadığı yargıç bağımsız ol-
bilık mli? 

2 — Anayasanın 32 nci maddesine göre, hiç 'kim
seyi kanunen tabi olduğu mahkemeden başka bir mer
ci önünde olağanüstü yargıya maruz bırakmak müm
kün değildik. Söz konusu mahkemeler olağanüstü 
mahkeme niteliğimde değil midir? Bu haliyle Anaya
saya aykırı değil trriidir? 

3 — Türk Ceza Kanunumun 464 ncü maddesi, 
iki kişıi arasındaki kavga ile işlenen suçlara aıit hü
küm getirmiştir. Bu maddenin Devlet Güvenlik Mah
kemeleri yasa teklifinde yer almaşımı, (mantıkla ve 
Anayasamın 32 nci maddesiyle uyumlu görüyor mu
şumuz? 

4 — Görüşülmekte olan yasa teklifinde, Başba
kan ve bakanlarım yakınlarıma ve kam birliği olan hı
sımlarıma çılkar sağlaması, Devletim güvenliğimi sar
mıyor düşüncesinde misiniz iki' yasanım tümünde bu
numla ilgili bk madde yer almıyor? 

5 — Anayasanın 2 nci maddesi, Türkiye Cumhu
riyetinin temel ilkelerinden bkinin de lâyık devlet 
olduğumu emretmıişıtir. Bu lilike ile ilgili Türk Ceza 
Kanununun 163 ncü maddesinin yasa 'tekli/fimde kap
sam dışı kalması ile ayna: düşüncede misiniz? 

6 — Göraşülimıeikte olan yasa teklifini Hükümet 
olarak benimsiyor musunuz?» 

Buyurum efendim. 

ADALET BAKANI İSMAİL MÜFTÜOĞLU 
(Devamla) — Yazılı cevap vereceğim efendim. (C. 
H. P. sıralarından ayağa kalkmalar ve gürültüler) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
ORHAN . BİRGİT (İstanbul) — Sayın Başkan, 

ne halkla Sayın Başkan? 
BAŞKAN — Efendim rica ediyorum, lütfen 

efendim. Rica ©diyorum Sayın Bkgit, Saym Bkgit 
rica ediyorum. Siz de bakanlık yaptınız, sizıin de bu 
şeklide cevap vereceğim dediğiniz oldu, rica ediyo
rum. 

ORHAN BİRGİT (İstanbul) — BakanMc etmiyor 
Sayım Başkam. 

BAŞKAN — Rıica ediyorum efendim, rica edi
yorum Sayın Bkgit, 

ORHAN BİRGİT (İstanbul) — Kapısından geç
miyor. 

BAŞKAN — Sayın Bkgit rica ediyorum, lütfen. 
ORHAN BİRGİT (İstanbul) — Bakamdan rica 

edin efendim. 
BAŞKAN — Lütfen, lütfen efendim.. Rica ede

rim efendim, evvelâ kendinize saygılı olunuz efen
dim. İçtüzüğe uyun, rica ediyorum. 

ORHAN BİRGİT (İstanbul) — Sadece gözdağı 
vermek istiyor. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Doğan Öztunç.. 

HASAN CERİT (Adana) — Saym Başkan, be
nim suallerime cevap verilmedi. 

BAŞKAN — Sayın Cerit, bitti sizinle ilgili ce
vap. 

HASAN CERİT (Adana) — Cevap verilmedi efen
dim. 

BAŞKAN — Bitti efendim, bitti efendim. Sual
lere geçtik efendim, rica ediyorum; oturan Sayın 
Cerit, rica ediyorum. Sualleri bitireceğimi efendim. 

HASAN CERİT (Adana) — Suallerime cevap 
alamadım efendim. 

BAŞKAN — Efendim oturum rica ediyorum, otu
run efendim. 

ORHAN BİRGİT (İstanbul) — Fakültenin arka 
kapısından çıkmış, beli. 

BAŞKAN — Oturun efendim. Lütfen Sayım Ce
rit siz de oturun efendim. Sayın Ölçen oturunuz efen
dim, rica ediyorum. (Gürültüler) 

ORHAN BİRGİT (İstanbul) — Yazık yazık. 
' BAŞKAN ,— Efendim usulle aykırı bk durum 

yok, rica ediyorum. 

ADALET BAKANI İSMAİL MÜFTÜOĞLU 
(Devamla) — Size yazık, size. Bakanlık yaptınız, si
ze yazılk. 

BAŞKAN — Sayın Öztunç, sualinizi sorunuz 
efendim.. (Gürültüler) 

Rica ediyorum. 
ABDİ ÖZKÖK (Bolu) — Suallerimizin cevabını 

işitiyoruz. 
BAŞKAN — Sayın Özkok oturunuz efendim.. 

(Gürültüler).: 
Oturunuz efendim, rica ediyorum. Oturum lüt

fen, oturun efendim lütfen.. (Güriltüler) 
Lütfen efendim, sual Başkana sorulur efendim, 

rica ediyorum Saym CerJt. 
!Sayın Öztunç buyurun efendlim. 
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ORHAN BlRGİT (İstanbul) — Böyle bakanlık 
yapılmaz, yazık. 

BAŞKAN — Sayım Birgiıt, rica ediyorum efen
dim. Lütfen efendim, görüşmeleri öngelllıiyonsonuz..-
(Gürültüler) 

R'ioa ediyorum efendim. 
ORHAN BİRGİT (istanbul) — Yazıklar olsun. 
BAŞKAN — Rica ediyorum efendim. 
ADALET BAKANI İSMAİL MÜFTÜOĞLU 

(Devamla) — Ben gidip yerime oturacağım, habe
riniz olsun Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Yerinizden mikrofona cevap verir
siniz; buyurun efendim. (M. S. P. sıralarından alkış
lar) 

ORHAN BİRGİT (İstanbul) — Yazıklar olsun, 
yazıklar olsuin. 

BAŞKAN — Rica ediyorum, oturun efendim. 
Efendim bir arkadaşımın sualimi alacağım efendim. 

ALÎ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Sualime ce
vap verilmıedi. 

BAŞKAN — Sayım Ölçen, bir arkadaşımın sua-
linli alacağım, rica ederim efendim. ^Lütfen efendim, 
rtiica ederim oıturun efendim. (Gürültüler) 

Sayın Ayhan, oturum efendim, rica ediyorum, 
oturun efenıdıiım. (Gürültüler) 

Rica ediyorum Sayım İskenderoğhı, söz verme
dim efendim, oturunuz lütfen. (Gürültüler) 

Sayım Aykul, oıturun efendim. 
Buyurun Sayım Öztunç; şiimıdi sizin sualinizi oku

yorum. 
ALÎ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Sayın Baş

kam, 'tutumunuz . hakkında söz istiyorum. 
BAŞKAN — Tuıtumuımıda İçtüzüğe aykırı bir 

durum yoktur efendim. Söz vermıiyorüm efendim.. 
Söz vermiyorum efendim, İçtüzüğe uyuyorum efen
dim. 

ALÎ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Sayım Baş
kan, bu tutumunuz İçtüzüğe aykırıdır. (C. H. P. sı
radanından gürültüler) 

« BAŞKAN — İçtüzüğe ve tatbikata tomamen uy
gum hareket ediyorum. Lütfen oturun efendim. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Soru sor
ma, cevap vermıe hakkım alamazsınız. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Balkan.. (Gürültüler) 
Müsaade edin efendim, rica ediyorum. Efendim 

devamlı soru var; 18 ıtane soru var, ayakta dikmeyi 
münasip görmedim, yerinden oevap verecekler. Rica 
öderim efendim. Ben izin verdim, benim iznimle 
oturdular. Oturun efendim, rica ediyorum. 
(C. H. P. sıralarından şiddetli gürültüler). 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Yapamaz
sınız Sayım Başkan. 

BAŞKAN — Tatbikatımız var efendim, oturun 
lütfen, 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Bakan bu
raya gelecek., 
BAŞKAN —Oturunuz efendim, Sayım Uysal otu

runuz lütfen. 
HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Tutumumuz 

hakkında söz istiyorum efendim. 
BAŞKAN — Tutumum İçtüzüğe uygundur efen

dim, oturun efendim. 
Sayın Öztumç'un sorusunu okuyorum efendim. 

(G. H. P. sıralarından gürültüler) 
«1 — Başbakan1 ve Hükümet yetkilileri..» 
AIİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Okuyamaz

sınız efendilim. (C. H. P. şuralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Rica ediyorum efendim. Başkan 
suali soruyor, oturun efendim, oturun efendim. 

Sayın Uysal, oturun efendiım. 
«... Tarafından sokak eylemlerinim 1803 sayılı 

Af Yasasından yararlanarak dışarı çıkanlar tarafından 
yaratıldığı söylenmektedir. Türk Ceza Kanununun 
141, 142, 146 ncı maddeleriyle tultuklıanarak aftan 
yararlanıp çıkanlardan kaç tanesi sonradan Devlet 
Güvenlik Mahkemeleri tarafından tutuklanmış ve 
bunlardan kaç tanesi mahkûm olmuştur? 

2 — Türk Ceza Kanununun 163 ncü maddesıin-
'den mahkûm olup, Af Yasasıından yararlananlar kaç 
kişidir?» 

ADALET BAKANI İSMAİL MÜFTÜOĞLU 
(Devamla) — Yazılı cevap vereceğim. 

BAŞKAN — Yazılı, peki efendim. 
ıSayın Akkiray, sorunuzu sorun efendim, Sayım 

Akkiray, buyurum. (C. H. P. sıralarımdan gürültüler) 
•'A. DOĞAN ÖZTUNÇ (İstanbul) — Anlaşılmadı 

Sayım Başkan. 
HASAN CERİT (Adana) — Eski Türkçeyi yeni 

Türkçeyetnli çeviriyor Sayım Bakan? 
BAŞKAN — Efendim, rica ediyorum oturum. Say

gılı olum efendim, lütfen. Oturun efendim, rica edi
yorum. İçtüzüğe uygum harekat ediyor. 

A. DOĞAN ÖZTUNÇ (İstanbul) — Benilm suıallim 
anlaşılmadı Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Sordum. 
Buyurum Sayın Akkiray. 
OSMAN AYKUL (Burdur) — Bakanlığı 'ile ilgili 

hiç bir şey bilmeyen bir laıdam nasıl bakam olur? Çık
sın cevap versin. 
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ALÎ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Ç ı t a cevap 
vemslittı.-

BAŞKAN — Olununuz efendim, oturumuz. Buyu
run Sayıin Aktoiray. 

ALİ NEJAT ÖLÇEN {İstanbul) — Çağrın kürsü
ye gelsin. 

BAŞKAN — Efendim, o 18 tane soru için ayakta 
•düflom© imkânım yok. Rica ettiler, ben dıe müsaade et
tim, rica ediyorum. (C. H. P. sıralarından gürültüler) 

TURGUT ALTUNKAYA (Artvin) — Bu, Par-
laımentoya saygı 'meselesi. (C. H. P. sıralarımdan gü
rültüler) 

ıBAŞKAN — Oturun efendim, oturum. Lütfen 
efendim, oturun efendim. Rica ©derim, tatbikata uya
rak hareket ©din, rica ediyorum efendim. İçtüzüğe ve 
tatbikatla uygun hareket ediyorum, oıturumuz.. (C. H. 
P. [sıralarından gürültüler) 

Arkadaşınız sual soracak efenıdim. 
A. DOĞAN ÖZTUNÇ (İstanbul) — Sualim am-

laşıffenadı. 
BAŞKAN — Sordunuz, aidimiz cevabımııziı. 
A. DOĞAN ÖZTUNÇ (İstanbul) — Sayım Bakan 

dirJeyemedıiler ki. 
BAŞKAN — O da cevaptı, o da cevaptı. Efendim 

oturunuz, rica ©diyorum. 
Buyurun Sayım Akkiray.. (Gürültüler) 
HASAN BASRİ AKKİRAY (İstanbul) — Sora-

ımyorum iki ef emdim. 
BAŞKAN — Efendim, evvelâ arkaıd aslanınız mü

saade ©tsiın, yanınızdalar. Sizim soru hakkımıza saygılı 
olsunlar, soru sormamızı temim etsinler. Arkadaşımız 
sual soruyor efendim. 

OSMAN AYKUL (Burdur) — Biz saygılıyız, Ba
klan saygılı olsun. (C. H. P. sıralarından gürültüler) 

HASAN BASRİ AKKİRAY (İstanbul) — Soramı-
yorjum ©fendim. 

BAŞKAN — Size İçtüzüğün verdiği hakkı artkia-
<daşlarınız selbediyor. Rica ederim ©fendim. (C. H. P. 
sıralarından gürültüler) 

Rica ederim .efenıdim, buyurun, buyurum efendim. 
HASAN BASRİ AKKİRAY (İstanbul) — Dev

let Güvenlik Mahkemeleri Yasıaısıa Ömerisinıin gerekçe
sinde, bu miahkemeleriın bir uzmıanlıık yerli olduğu be-
lirTtilırniiŞtiiır. Sayım Balkandan soruyorum: Türkiye'de 
ve dünyada ceza hukuku dalımda devlet güvenliği ile 
(ilgili suçlar içim bir uzmanlık dalı var mıdır? 

2 — Gerekçesinin bir yerlinde, bu mahkemelerde 
yargiiarnalarım süratli olacağı yazılmıştır. Acaba 3 yıl
lık uygulamada, Devlet Güvenlik Mahkemelerime açı-
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lan davalar me kadar süre dçiinıde sonuçlandı ve bu 
sonuçlanmalarda diğer doğal (mahkemelerden daha 
süratli, daha farklı bir durum vaır mıdır, yok mudur? 

Bu suallerimin cevaplandırılmasını rica ediyorum. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakam. 
ADALET BAKANI İSMAİL MÜFTÜOĞLU 

(Sakarya) — Yazılı olarak cevaplandıracağım. (C. H. 
P. sıralarımdan gürültüler) 

TURGUT ALTUNKAYA (Artvin) — Ayıp be, 
ayıp be!... 

BAŞKAN — Sayım Güneş, buyurum efendim. 
TURAN GÜNEŞ (Kocaeli) — Sayım Biakamdam 

birkaç sorum var. 
Bir tanesi; buradaki beyanlarında, «Bakanlık ola

rak görüşümüz budur» dediler. Parlamenter rejimde 
«Bakamlık olarak görüşümüz» diye bir şey yoktur. 
Hükümet adıma görüşmeleri iktiza ederdi. Bu itibarla 
163 ncü madde hakkında söyledikleri, Koalisyon Hü
kümetinde bulunan bütün balkanlarım, üzerinde müt
tefik oldukları bir komu mudur? Yani, Hükümet ola
rak burada beyanda bulumablırıek yetkisine sahip ol
mak içim bu konuda görüş biriliğine varmışlar mıdır? 
(C. H. P. sıralarımdan gürültüler) 

BAŞKAN — Müsaade edim efendim. 
TURAN GÜNEŞ (Kocaeli) — 2 noi somum: Sa

yın Adalet Bakana bun/dan aylarca önce «Devlet Gü
venlik Mahkemeleri Kanun Tasarısını Bakanlık ola
rak hazırladık, Hükümete sevk ettik» demişlerdi. Bu 
tasları Hükümette görüşüldü mü, Adalet Bakanı bumu 
gereken dikkatle kovaladı mı? 

3 ncü sorum: Adalet Bakamı, Devlet Güvenlik 
Mahkemeleriyle, Adalet Bakanlığıyla ve hukukla 'ilgi
li hiç bir soruya cevap verecek durumıda bulunmadı
ğıma göre, hukuktan ve adaletten bildiklerini bana ya
zılı cevap olarak büdlirsiınler. (C. H. P. sıralarımıdam 
gülüşmeler, alkışlar) 

BAŞKAN — Rica ediyorum Sayın Güneş. 
Sayım Bakan, son kısım hariç, diğer hususlardaki 

cevabınız? • -
ALÎ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Yazıl», yazılı. 

Eski Türkçe yazılı.. (C. H. P. şuralarından gürültüler) 
BAŞKAN — Rica ediyorum efendim.. 
Evet Sayın Bakan? 
ADALET BAKANI İSMAİL MÜFTÜOĞLU 

(Sakarya) — Yazılı olarak cevap vereceğim. (C. H. 
P. sıralarından gürültüler) 

ORHAN BİRGİT (İstanbul) — Müslüman adam 
bedava para almaz. 

BAŞKAN — Rica ediyorum efendim, Rica edi
yorum Sayım Birgit.. 
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Size bir «Uyan» cezası veriyorum Sayın Birgit. 
ORHAN BİRGİT (İstanbul) — Babana rica edin 

efendim. 
BAŞKAN — Rica ediyorum. Size bir «Uyarı» ce

zası veriyorum. 
ORHAN BİRGİT (İstanbul) — Haram para ala

maz. Ramazan günü haram para yolk.. Aşar o. 
BAŞKAN — Rica ederim efendim. 
Buyurun Sayın Uysal 
HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Sayın Baş

kan, sorumun cevabını alabilmek için önce İçtüzüğün 
61 nci maddesıini okıumıak zorundayım. 

BAŞKAN — Bir dakika Sayın Uysal. İçtüzüğün 
61 nci maddesi, soruların kısa, gerekçesiz. olacağını 
amirdir; lütfen bu şekilde ifade buyurun. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Sayın Baş
kan, ben okumak zorundayım. 

BAŞKAN — Böyle ifade buyurun efendim. Ha
yır, okumanıza müsaade ©imliyorum efendim. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Mecbursu
nuz. Soru soracağım efendim. (C. H. P. şuralarından 
gürültüler) 

BAŞKAN — Etmiyorum efendim.. Bizzat okuya
cağınız madde böyle söylüyor. Rica ©derim efendim. 
Soru, gerekçesiz ve kusa olacak. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — İçtüzüğün 
61 nci maddesine göre soru soracağım. 

BAŞKAN — Efendim, İçtüzüğün 61 nci madde
sine göre sorunuzu sorun; maddeyi okumayın efen
dim» 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — İçtüzüğün 
61 ntii maddesi.. 

BAŞKAN — Maddeyi okumayın efendim. 
HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Hayır, mad

deyi okuyacağım efendim. 
BAŞKAN — Maddeyi okuımanıza müsaade etimi-

yorum efendim. 
HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — O size ait (de

ğil efendim. 
BAŞKAN — Bana ait efenldim. Gerekçesıiz ve kı

sa olacak. Rıica ederim efendim. 
HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Bu, issizin tak

dirinize ait değil, bana aiit. 
BAŞKAN — Sayın Uysal, sorunuzu sorunuz. 
HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — 61 nci mad

de., 
BAŞKAN — Sorunuzu sorunuz efendim. 
HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — 61 nci mad

de: «Adını önceden kaydettirmeyen..» 
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BAŞKAN — Sorunuzu sorunuz efendim, ısorunu-
zu sorunuz Sayın Uysal. (C. H. P. sıraüıarıinıdan gü
rültüler) 

ALİ TOPUZ (İstanbul) — Soru soruyor 'işte, sa
na ne oluyor? 

TURGUT ALTUNKAYA (Artvin) — Soru soru
yor.. (C. H. P. sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Rica ediyorum efendim, sorunuzu so
runuz. Gerekçesiz ve kısa olacak. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Efendim, 
ben gerekçe okumuyorum. 

BAŞKAN — Rica ediyorum efendim, sorunuzu 
sorunuz sayın Uysal, 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — «Adını ön
ceden kaydettirmeyen..» 

BAŞKAN — Sorunuzu ısoırun Sayın Uysal. 
(C. H. P. şuralarından gürültüler) 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — «,. veya otu
rum sırasında,.» 

BAŞKAN — Maddeyi okumamıza müsaade eıtmi-
yoırum efendiım. 

YÜKSEL ÇAKMUR (İzmir) — Siz Devlet Güven
lik Mahkemeleri Başkanı mısınız? (C. H. P. sıraların
dan gürültüler) 

ABDİ ÖZKÖK (Bolu) — Müzakereleri yürütmü
yorsunuz, müzakereleri yaptıırmıyorsunuz. 

BAŞKAN — Gerekçesiz ve kısa, rica ederim efen
dim. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — «Adını önce
den kaydettirmeyen veya..» 

BAŞKAN — O maddeyi okumak gerekçe demek
tir. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Hayır efen
dim. 

BAŞKAN — Rica ederim. 
HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — İçtüzüğün 

bana verdiği hakiki kullanıyorum. 
BAŞKAN -— Kullanın efendim, sorun sualMzi, 

onu selbeden yok. 
HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — İçtüzük mad

de 61.. 
BAŞKAN — Efendim, onu okumayınız. Sonra 

okursunuz, (istifade edersiniz. 
ORHAN BİRGİT (İstanbul) — Ne biçim söz bu. 
BAŞKAN — Efendim, rica ©diyorum, İçtüzüğe 

göre konuşuyorum efendim. Buyurun sorunuzu sorun 
Sayın Uysal. 

ORHAN EYÜBOĞLU (İstanbul) — Sorusunu 
soruyor, 
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ALÎ TOPUZ (İstanbul) — Ayıptır, ayıp. 
BAŞKAN — Rica ediyoruım, Başlkanllıığa bu sakil

de hıaıtap etmeyin Sayım Topuz, Lütfen efendim. 
(C. H. P. şuralarından gürültüler) 

Beyefendler rica ediyorum, bir müzakere yürütü
yoruz. ve İçtüzüğe uygun olaıralk yiMitüyoruz. Çok 
rica ederim, ot/urun lütfen efendimi, lütfen. 

'HAYRETTİN UYSAL (Salkarya) — Adını önce
den fcaydettirmeyen veya otunum sırasımda.. 

BAŞKAN — Sayın Uysal, Sayıin Uysal beni din
leyiniz, Başkanınız sizse hitap ©diyor, müsaade buyu
rum. 

İçtüzüğün amiır hükmüdür, sorular tea ve gerek
çesiz olacaktır. Bunla uyaıralk İçtüzüğün 61 noi mad-
de&inli okumanıza müsaade etoliyorum. 

HAYRETTİN UYSAL (Salkarya) — Öyle demi
yor İçtüzük. 

BAŞKAN — Öyle diyor efendim. 
HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Arz edeyim 

efendim, 
BAŞKAN — Öyle diyor efendim, öyle diyor efen

dim. Rica edenim fcaıtbıitkaltımız da böyle, rica ederim 
Siz, İçtüzüğün 61'noi maddesini olkumalk mı listliyor-
sunuz, sual mı sortmalk (istiyorsunuz? Rica ediyorum 
efendim, İçtüzüğüm 61 nci maddesini değil, sualtinizi 
sorum efendim. 

ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Okuyacak, inat 
etme* 

BAŞKAN — Lütfen efendim, bir sayım hatiple gö
rüşüyorum, rica ederim. 

NECATİ CEBE (Balıkesir) — Madde olkunmaz 
diye bir hüküm yok. 

BAŞKAN —Lütfen efendiim, rica ediyorum. 
Sorunuzu sorun Sayım Uysal. 
HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — «Adını ön

ceden (kaydettirmeyen veya..» 
'BAŞKAN — Sorunuzu sorun efendim, Başkama 

ve İçtüzüğe uyunuz efendim. Sorunuzu ısorumuz, ri
ca ediyorum. (C. H. P. sıralarımdan gürültüler) 

ALİ NEJAT ÖLÇEN (istanbul) — İnat etme, dku-
yacaik, 

BAŞKAN — Sayım Ölçen, rica ediyorum. 
Sorunuzu sorun Sayım Uysal. 
NECATİ CEBE (Balıkesir) — Madde okunmaz 

'diye bir şey Var mı? 
BAŞKAN — Efendim, oturunuz Sayın Cebe; söz 

vermeden konuşmayım efendim, otuıruın lütfen. 
HAYRETTİN UYSAL (Saikaırya) — «Komuşma, 

Başkanlığa ve Genel Kurula bitabedibrdk kürsüden 
yapiıır.» 
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| BAŞKAN -— TaıtbMitımuz var ©fendim, rica ediıyo-
I rum. <C. H. P. suralanmıdaın gürültüler ve sura fcapalk-
J lıarıma vurmalar) 
I HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Yok böyle 
] taıtbilkat 
1 BAŞKAN — Var efendim. 
I HAYRETTİN UYSAL (Saikaırya) — Böyle tatbi-
| fcat yok. 
j BAŞKAN — Var -efendim. (C. H. P. sıralarımdan 
I sura kapaklarınla vurmalar, gürültüler) 
I Tatbikatımız var, kendisi. (C. H. P. şuralarımdan 
j gürültüler) 
I Mıillet Meclisi Umumî Heyetiradeyiz Sayım üyeler.. 
i Görüşmelere devam ediyoruz.. Miilfet Mıeclisıi Genel 
I Kuruluradayıjz. 
j A. DOĞAN ÖZTUNÇ (İstanbul) — İçtüzüğe gö-
j re hareket edimiz. 
I BAŞKAN — İçtüzüğe uygun hareket ediyorum. 
j HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Bana oradan 
I cevap verecek. 
I BAŞKAN — Lütfen, İçtüzüğe, Meclis kaideleri-
j ne uyum, mica ediyorum. 
1 HAYRETTİN UYSAL (Saikaırya) — Ben soruları-
] ma kürsüden cevap istiyorum. 
•I BAŞKAN — Sayım Balkan benden oturaibiilip otu-
I raımayacağımı sordu, belki sıhhî sebeplerle bumu istedi. 
I O balkımdan yerinden cevap vermek üzere ben müsiaa-
] de ettim. (C. H. P. sııraHarandan gürültülıer) 
i Rica ediyorum, sorumuzusorum Sayım Uysal. 
j HAYRETTİN UYSAL (Salkarya) — «Konuşma, 
| Başkanlığa ve Genel Kurula hitabedıilerek kürsüden 
I yapılır.» 
I BAŞKAN — Efendim, arkadaşınız sual soruyor, 
I oturunuz. 
I Soruya cevaplar bugüne kadar oradan da veril-
I tmiştir, Sıhhi sebeplerle de verilmiştir. Müsaade ettim 
1 oradan verecekler. Suafeıiziın cevabunıi alıyorsumuz, ri-
J ca ederim. 
I HAYRETTİN UYSAL (Salkarya) — O ayrı şey, 
I almıyorum. 
I BAŞKAN — Şu halde sualiniz yok aniaşıilam Sa-
I yıın Uysal. Sualimiz var mı efendim? 
I HAYRETTİN UYSAL (Salkarya) — Sorum var; 
I beş tane sorum var. 
I BAŞKAN — Sorun lütfen, sorunuzu sorum efen

dim. (C. H. P. sımalarından gürültüler) 
Rica ediyorum efendim, tahammülün fevlMınıe çn-

I ıkanıyorsanuz, yapmayım. Allah rızası liçin yapmayın 
I efendim, İçtüzüğe uyum.. (C. H. P. sıralacımdan, gürül-
I 'tüter) 
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İinısıaflu olun. tstirfham 'ödıerîim, otunun yerinize. 
ALİ TOPUZ (îstaınibul) — «Allah j-ııziasu âıçdin» sö

zü, İçtüzüğe uymaz Sayım Başkan. 
BAŞKAN — Tamiamıen içtüzüğe uygun. (A) dan 

(Z)'ye kadar uygun. Tatbikata dıa uyguln. Aila'h da şa
hit, Tüızük de şahiiıt.., 

Oturun rtica ederdim. (C. H. P. sıralarından ayağa 
kjalkmıaliar, gürültüler) 

Buyurun 'sorunuzu sorun Sayıin Uysal. 

YÜKSEL ÇAKMUR (İzmir) — Güdümlü meclis 
değil ıbuımısh 

BAŞKAN — Oburun dca ederim. 
YÜKSEL ÇAKMUR (İzmür) — Sizıin güdümü

nüzde değil bu Mıeolis. 
'BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen otonun. Bu

yurun Sayıın Uysal sorunuzu somun efendim. 
YÜKSEL ÇAKMUR (İzmir) — Güdümlü meclis 

değil borası. 
BAŞKAN — Rica ediyorum efendim, oıturunuz sa

yım Çalkmur, oturunuz, ntoa ederim. 

A. DOĞAN ÖZTUNÇ (İstanbul) — Tutumunuz 
hıalkkınıda söz işitiyorum. İçtüzüğe uyun lütfen. 

BAŞKAN — Uyuyorum efendim. Efenıdlim, arka-
daşmnıız sualimi soruyor. 

•Buyurunuz efendim, sorunuzu bekliyorum. 

A. DOĞAN ÖZTUNÇ (İstanbul) — Komisyon 
Başkanı mı, Bakan mı o sayın Başkan? 

BAŞKAN — Oturun efendim, arkadaşınız soru 
soracak. Oturun efendim. Benim', Bakanı kürsüde 
tutma mecburiyetim yoktur. Tatbikat vardır, yerin
den de cevap verebilir. 

YÜKSEL ÇAKMUR (İzmir) — Sayın Başkan, 
burasını Gerede'ye çevirdiniz. 

BAŞKAN — Oturun efendim, Genel Kurulun ça
lışabilmesi için oturmanızı bekliyorum. Lütfen oturun 
efendim. 

YÜKSEL ÇAKMUR (İzmir) — Kuralları çiğne-
yemıezsin. 

BAŞKAN — Hiç bir şey çiğnemedim', tamamen 
İçtüzüğe uygun efendim. 

RECAİİ İISKENDEROĞLU (Diyarbakır) — İç
tüzüğü tatbik etmiyorsunuz sayın Başkan. 

BAŞKAN — Sayın İskenderoğlu, davranışım İç
tüzüğe uygun, rica ederim. 15 senedir bu Mecliste
yiz ve tatbikat böyledir, çok rica ediyorum. 

A, DOĞAN ÖZTUNÇ (İstanbul) — Taraf girişliniz 
sayın Başkan. Tutumunuz. hakkında söz istiyorum 
efendim, 

BAŞKAN — Oturunuz efendim, oturmanızı bek
liyorum. Şimdiye kadarfki teamüllere de uymanızı bek
liyorum. Oturunuz efendim lütfen. Ayakta müzakere 
yok, karşılıklı konuşma yok, söz vermeden görüşme 
yok, oturun efendim. 

YÜKSEL ÇAKMUR (İzmir) — Korka'k Bakan, 
halk düşmanı, din düşmanı Bakan. 

BAŞKAN — Sayın Çakmur, oturunuz yerinize. 
İSA AYAN (Aydın) — Hukuku da, İçtüzüğü de 

sen çiğnedin. 
BAŞKAN — İçtüzüğe uymanızı bekliyorum. 
Sayın Ayhan oturun yerinize. Meclis müzakerele

rine devam imkânı vermenizi bekliyorum, İçtüzüğe 
uymanızı bekliyorum.. 

OSMAN AYKUL (Burdur) — İçtüzüğe sen uy, 
onu sen çiğniyorsun. 

BAŞKAN — Rica ederim oturunuz, bekliyorum 
efendim.. Genel Kurul salonunda oturularak müzake
reler takip edilir, rica ediyorum efendim oturunuz. 

O. YILMAZ KARAOSMANOĞLU (Rize) — Sen 
Meclisi soytarı meydanına çevirdin. 

BAŞKAN — Oturun efendim, ayıptır bu şekilde 
görüşmek. Rica ediyorum Îçitüzüğe uyun. Sayın Ka-
raosmanoğlu oturun lütfen. Başkanlığa da düzgün 
hitap edin. 

OSMAN AYKUL (Burdur) — Ayıp değil, senin 
yaptığın ayıp. 

BAŞKAN — Lisan nezaketine uyun. Oturun 
efendim, oturmanızı bekliyorum, beyanda bulunaca
ğım. 

İSA AYHAN (Aydın) — Bakan buraya gelecek, 
kürsüye gelecek. 

BAŞKAN — Şahsî arzularınıza göre hareket edil
mez, İçtüzüğe göre hareket ediyorum'. Tatbikata gö
re, İçtüzüğe göre hareket ediyorum. Rica ediyorum, 
oturun efendim. 

MUSTAFA GÜNEŞ (Gaziantep) — Burası Ge
rede değil. 

ABDULLAH BAŞTÜRK (İstanbul) — İçtüzüğe 
uygun hareket etmiyorsun Başlkan. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, benden, yerinden ce
vap verebilip veremeyeceğini sordu. Müsaade ettim 
ve benim müsaadem üzerine oturdu. Yerinize oturu
nuz efendim', yerlerinize oturun efendim. 

İBRAHİM AKDOĞAN (Kocaeli) — Benim hay
siyetimle oynuyor sayın Başkan. Beni adam yerine 
koymuyor sayın Başkan. 

BAŞKAN — Rica ediyorum, oturun yerinize. 
YÜKSEL ÇAKMUR (İzmir) — Burası güdüm

lü meclis değil. 
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ALÎ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Suallere cevap 
vermiyor, siz onu temin edin. 

'BAŞKAN — Bekliyorum efendim, oturun yerini
ze. Bekliyorum efendim. 

ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Neyi bekliyor- -
sun? 

BAŞKAN — Arkadaşların İçtüzüğe uymasını bek- • 
liyorum, ne yapacağım? 

ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Önce Bakanı 
çıkarın kürsüye. 

BAKSAN — Rica ediyorum efendim, oturun ye
rinize. Böyle bir kaide yok efendim. 

Sayın Uysal, sualinizi sorunuz. Sayın Uysal, sua
linizi bekliyorum efendim. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Nasıl sora
bilirim efendim? 

BAŞKAN — O hususu arkadaşlarınıza söyleyiniz. 
HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Genel Ku

rula hitap kürsüden yapılır. 
BAŞKAN — Konuşma öyle yapılır; konuşma yap

mıyor, suallere cevap veriyor sayın Bakan. Evet, ce
vap veriyor efendim. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Benim su
allerimin cevabını sayın Bakan kürsüden verecektir. 

BAŞKAN — Hayır efendim, böyle bir zaruret yok 
İçtüzüğe göre. Siz o şartla soruyorsanız, soru hakkı
nızı kaybediyorsunuz. (C. H. P. sıralarından gürültü
ler.) 

Bir başka arkadaşıma soru sorduracağım efendim. 
Sorunuzu soruyor musunuz sayın Uysal? 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Soruyorum. 
BAŞKAN — Şartlı soru yok efendim. 
HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Hayır. 
BAŞKAN — Takdiri de bana ait, şartlı soru yok, 

buyurun. 
HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Bir, Sayın 

Bakan burada biraz önce bir konuşma yaptılar. Bu 
konuşmasında, konuşmayı Adalet Bakanlığı... 

BAŞKAN — Diğer arkadaşlar otursunlar lütfen. 

YÜCEL DİRİK (İzmir) — Oturalım lütfen, otu
ralım arkadaşlar. 

BAŞKAN — Evet efendim devam ediniz. 
HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Konuşma

sında Adalet Bakanlığı adına «Adalet Bakanlığı böy
le düşünüyor» diye belirlediler, ifade ettiler. 
. BAŞKAN — Bu soru soruldu efendim, sayın Gü

neş sordu. (Ç. H. P. sıralarından «Hayır»ı sesleri) 
Evet tamamlayın. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Bu konuş
ma Hükümet adına mıdır, şahsı adına mıdır, Adalet 
Bakanlığı adına mıdır? 

BAŞKAN — Bu soruyu sayın Güneş sordu ve ce
vaplandı efendim. İkinci sorunuzu sorunuz. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — İkinci so
rum : 8 Ağustos 1976 günü Bodrum'da A. P. İlçe 
Kongresi yapıldı. Bu Kongrede yasalarımıza göre 
Hükümet komiseri eîbetteki vardır. 

BAŞKAN — Kısa ve gerekçesiz rica ediyorum. 
(C. H. P. sıralarından gürültüler) 

Efendim, hadiseyi uzun uzun anlatmaya lüzum 
yok. (C. H. P. sıralarından gürültüler) 

Ne olmuş? Sorunuzu sorun efendim. Rica ediyo
rum oturunuz. 

YÜKSEL ÇAKMUR (İzmir) Ön yargıcısınız... 
BAŞKAN — Evet buyurunuz. 
YÜKSEL ÇAKMUR (İzmir) — Ön yargıcısınız. 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 
YÜKSEL ÇAKMUR (İzmir) — Franko'ya mı 

özeniyorsunuz sayın Başkan? . 
BAŞKAN. — Rica ediyorum efendim. 

YÜKSEL ÇAKMUR (îzmir> — Lütfen diktatör
lük yapmayın? 

BAŞKAN — Buyurun. (Gürültüler) 
MUSTAFA GÜNEŞ (Gaziantep) — Sayın Baş

kan burası Türkiye Büyük Millet Meclisi, Gerede 
değil. 

BAŞKAN — Rica ediyorum sayın Güneş, lütfen; 
arkadaşınız devam ediyor. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Burada Par
lamento üyeleri konuştu. Parlamento üyelerinin ko
nuşmalarının Anayasaya ve mevcut yasalara aykırılığı 
söz kousu olduğu zaman, onların muhakeme edilebil
mesi için dokunulimazliklarının kaldırılması lâzım. 
Bununla ilgili dosyalar Adalet Bakanlığı kanalıyle, 
Başbakanlık yoluyle Meclis Başkanlığına kadar gelir. 

8 Ağustos günü yapılan konuşmada Parlamento 
üyeliği niteliğini kazanan ve bu kürsüde zaman za
man söz söyleyen ve bu sandalyelerde oturan... 

BAŞKAN — Başkana hitap ediniz lütfen efen
dim. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Başkana hi
tap ediyorum efendim. 

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

(A. P. sıralarından «Nutuk mu çekiyorsunuz?» ses
leri) 

BAŞKAN — Rica ediyorum efendim. 
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HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Nutuk çek
miyorum. 

BAŞKAN.— Rica ediyorum efendim, bana hitap 
ediniz. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Sayın Baş
kan, susturun bu adamı. (C. H. P. sıralarından şid
detli gürültüler) 

BAŞKAN — Rica ediyorum, doğru konuşun sa
yın Uysal. «Sustur» ne demek efendim'. Başkanlığa 
böyle hitap edilmez, rica ediyorumı. (C. H. P. sırala
rından. gürültüler) 

YÜKSEL ÇAKMUR (İzmir) — Neler oluyor sa
yın Başkan? 

BAŞKAN — Rica ediyorum sayın Çakmur. Lüt
fen efendim, müdahale etmeyin. (Gürültüler) 

YÜKSEL ÇAKMUR (İzmir) — Tek taraflı dav
ranıyorsunuz. 

BAŞKAN — Söz vermiyorum, buyurun efendim. 
YÜKSEL ÇAKMUR (İzmir) — Tek taraflı dav

ranıyorsunuz. 
BAŞKAN — Rica ediyorum, ihtar ettim. 
YÜKSEL ÇAKMUR (İzmir) — Etmiyorsunuz. 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 

YÜKSEL ÇAKMUR (İzmir) — Bu kadar Cum
huriyet Halk Partisini hedef almayın. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — «Ecevit ya-
şasa ne olur, ölse ne dlur»ı diye bir konuşma yapmış
tır, bir. 

BAŞKAN — Evet, sualiniz efendim. Pehlivan tef
rikasına çevirdiniz, rica ediyorum. (C. H. P. sıraların
dan şiddetli gürültüler) 

Sualinizi sorun efendini. (Gürültüler) 
Evet sualinizi... 

ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Millet Meclisi 
pehlivan meydanı değildir. 

BAŞKAN — Buyurun sualinizi sorunuz. 
HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Parlamenter 

nizama bağlı olan kişilere ilişkin «Dövün deyyusları» 
demiştir. («Kim demiş?» sesleri) 

«Dövün deyyusları» demiştir. Rezalet... 

'BAŞKAN — Efendim rica ediyorum, bana hitap 
ediniz, sualinizi sorunuz. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — 8 Ağustos 
1976 günü Bodrum A. P. ilçe kongresi yapılmıştır. 

BAŞKAN — Evet, bunu bu konu ile bir sual ha
line getirin. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Evvelâ olayı 
söylüyorum, 

21 , 9 . 1976 O : 1 

BAŞKAN — Getirin ama. Rica ediyorum efen
dim, elinizde iki sayfa yazı var, onu mu okuyacak
sınız? Rica ederim. 

ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Sayın Başkan 
sabırlı olun. 

BAŞKAN — Efendim size hitap etmedim. 
ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Sayın Başkan 

sabırlı olun. 
BAŞKAN — Size hitap etmedim efendim. 
Buyurun sayın Uysal. 
HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Orada... 
MUSTAFA GÜNEŞ (Gaziantep) — Bakan da 

cevap vermek ıneeburiyetiride. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Orada, «Par
lamentoya S düşünen, 100 dövüşen adam gönderin»1 

demiştir. 
Bunlar, bu parlamenterlerin hakkında dosya hazır

layıp Adalet Bakanlığına gönderilmesi lâzım gelen 
hususlardır. 

Adalet Bakanlığına, bu konuşmalarla ilgili parla
menterler hakkında bir dosya, 8 Ağustostan bu yana 
gelmiş midir, gelmemiş midir? 

BAŞKAN — Güvenlik Mahkemesi ile ilgili hangi 
ciheti var sayın Uysal? Bu sualinizi de sorulmamış 
kabul ediyorum sayın Uysal... (C. H. P. sıralarından 
gürültüler) 

Başka sorunuz var mı? Başka sorunuz var mı efen
dim, söyleyin efendim? 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Var tabiî 
efendim. 

BAŞKAN — Söyleyin efendim. (C. H. P. sırala
rından gürültüler) 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Bu konu da 
Devlet Güvenlik Mahkemelirini ilgilendirdiği için, o 
anlamda soruyorum... 

İLHAMI ERTEM (Edirne) — Yazık, yazık, Mec
lisin seviyesi bu hale gelmemeliydi... (Gürültüler) 

BAŞKAN — Rica ediyorum efendim, lütfen mü
dahale etmeyin. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Seviyesiz 
a'damı susturun, ondan sonra konuşayım. 

BAŞKAN — Rica ederim efendim, sorunuzu so
run lütfen... Sorunuzu sorun Sayın Uysal. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Müdahale 
edin efendim, susturun. 

BAŞKAN — Rica ederim efendim', müdahale et
tim sizden evvel. (Gürültüler) 

ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — O Bakanlı
ğı... (C. H. P. sıralarından Gürültüler) 
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ALÎ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Siz o seviye
sizi susturmadınız. 

(BAŞKAN — Rica ediyorum bir milletvekili gibi 
hareket edip İçtüzüğe uyun efendini... (C. H. P. sıra
larından şiddetli gürültüler ve anlaşılmayan müdaha
leler) 

İçtüzüğe uyun efendim, .İçtüzüğe uyun, lütfen 
uyun, lütfen uyun efendim... (Gürültüler) 

'Buyurun efendim, devam1 edin, sorunuzu sorun. 
A. DOĞAN ÖZTUNÇ (İstanbul) — Sayın Baş

kan, tutumunuz hakkında söz istiyorum, tarafgir ha
reket ediyorsunuz... (C. H. P. sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Size söz vermedim efendim, İçtüzü
ğe uymaya davet ettim, oturun efendim. . 

Sayın Uysal, buyurun. (Gürültüler) 

ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Söz istiyorum 
efendim. (C. H. P. sıralarındaaı ayağa kalkmalar, şid
detli gürültüler) 

BAŞKAN — Oturun efendim; arkadaşınız soru 
soruyor, oturunuz. 

A. DOĞAN ÖZTUNÇ (İstanbul) —. Size güveni
miz yok, tutumunuz hakkında söz istiyorum... (Gürül
tüler) 

BAŞKAN — Herkesin şahsan teker teker güve
nime mazfoar olmaya ihtiyacım' yok, oturun efendim. 
(C. H, P. sıralarından gürültüler) 

Otuniö efendim; siz peşin hükümlüsünüz, oturun. 
Buyurun sayın Uysal, başka sorunuz varsa soru

nuz efendim... (Gürültüler) 
Bu şekilde sorularınız bizatihi İçtüzüğe aykırı bir 

davranış teşkil ediyor. İçtüzüğe uygun soru sorun, 
rica ediyorum. (Gürültüler) 

ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Sayın Başkan, 
söz istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Ölçen, oturun efendim... Sual 
soruluyor, bir muamele, bir işlem yapıyoruz... Oturu
nuz efeödfe. 

ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Sayın Başkan, 
kararınızda taraf tutuyorsunuz, ciddî değilsiniz, sizi 
protesto ediyorum. (C H. P. sıralarından yer yer aya
ğa kalkmalar, gürültüler) 

BAŞKAN — O söz, hareketinizle, İçtüzüğe uy
madığınız için size yakışıyor, oturun efendim... (Gü
rüMler) 

Buyurun sayın Uysal soru sorun efendim. 
HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — İçtüzüğün 

86 ncı maddesi ile ilgilidir... 
BAŞKAN — Sual sorun efendim. 

I HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Sual efen
dim. İçtüzüğün... 

BAŞKAN — Sayın Bakana konu ile ilgili sual 
sorun, buyurun. (Gürültüler) 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Şimdi sora
cağım soru İçtüzüğün 86 ncı maddesi ile ilgili olduğu 
için, kanunla ilgili olduğu için yani teknik ve maddî 
hatalarla ilgili olduğu için (Başkanlığa ilişkin maddî 
ve teknik hata var kanunda) ve kanunun tümü ile il
gili oylamaya geçilmek üzere sorulması gereken hu
suslardan olduğu için - 86 ncı maddeyi okuyun lüt
fen - bu soruyu şimdi mi sorayım', yoksa sonra mı so-

I rayım takdirlerinize bırakıyorum. 
I BAŞKAN — Bende size arzı cevap edeyim sayın 

' Uysal. Bu söylediğiniz husus ki, o maddeler görüşül
dükten sonra bizzat kendi beyanınızla kendinize ce-

I vap veriyorsunuz, tümü üzerinde görüşme yaptık ve 
I şu anda tasrih edilecek hiç bir metin yok. Tümü üze-
I rinde müzakere yaptık, bahsettiğiniz husus o madde-
I 1er görüşüldüğü ve sırası geldiği zaman sorarsınız. 

I HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — 86 ncı mad-
ı de ile ilgili... (Gürültüler) 
I BAŞKAN — Sırası geldiği zaman madde madde 
i görüşeceğiz efendim. Başka sorunuz var mı efendim? 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Var efen-
ı dim, cevaplayın... 
I BAŞKAN — Cevapladım, buyurun sorun efen

dim. (Gürültüler) 
I YÜKSEL ÇAKMUR (İzmir) — Ne biçim seviye-
I sizlik bu... (GürüMler) 
I BAŞKAN — Rica ediyorum efendim... Rica edi-
I yorum, hatiple aramızda görüşüyoruz efendim. 
I A, DOĞAN ÖZTUNÇ (İstanbul) — Ne biçim. 
[ taktik bu? (C. H. P. sıralarından gürültüler; A. P. şi
fe ralarından «Otur» sesleri) 
I BAŞKAN — Buyurun, başka sorunuz var mı efen-
| dim? (Gürültüler) 
I H A Y R E T T İ N UYSAL (Sakarya) — 86 ncı mad-
! deyi ilgilendirmiyor... 
jj BAŞKAN — Cevap verdini efendim. 
I] H A Y R E T T İ N UYSAL (Sakarya) — Hayır efen-
I dim, yanlış... Okuyayım. Meclis Başkanlığı... 
I Y Ü K S E L Ç A K M U R (İzmir) — Seviye dışı baş-
I kanlık olmaz. 
I BAŞKAN — Ne dediniz efendim aşağıdan, an-
I lamadım? 

Y Ü K S E L Ç A K M U R (İzmir) — Kurallara uygun 
I başkanlık yapın. 
I 'BAŞKAN — Ben kurallara uygun başkanlık ya-
I pıyorum. 
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YÜKSEL ÇAKMUR (İzmir) — Kuraları çiğni
yorsunuz. 

BAŞKAN — Hiç bir şey çiğnemiyorum» ben. 
YÜKSEL ÇAKMUR (İzmir) — Tarafgirlik yapı-

yorsunuz.ı 
BAŞKAN — içtüzüğe, Anayasaya ve teamüllere 

uygun, tatbikata uygunum. Rica ediyorum efendim, 
lütfen... 

YÜKSEL ÇAKMUR (İzmir) — Franko gibi otu
rum idare ediyorsun, diktatör... 

BAŞKAN — Rica ederim, sıize söz vermedim, lüt
fen... 

Sayın Uysal, soru sorunuz efendim. 
HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — içtüzük 86 : 

Meclis Başkanlığı kanun tasarı ve tekliflerini Anaya
sa dili, kanun yazılış tekniği bakımından incelemek
le görevli yeteri kadar uzmandan kurulu bir heyet 
teşkil eder. Bu heyet komisyonlara danışmanlık ya
par. Kanun tasarı veya teklifinin Millet Meclisince 
kabulünü gerektirecek oylamanın yapılmasından ön
ce (Gürültüler) metinde yazılış veya sıra bakımın
dan bozukluk olduğu veya maddî hatalar bulunduğu 
ileri sürülürse ve esas komisyon veya Hükümet ve 
görüşe katılırsa, metin, esas komisyona geri verilir. 
Bu sekilide düzeltilen maddeler yeniden oylanır» di
yor. 

Şimdi sayın Başkan, bu yasada önemli maddî ha
talar vardır, teknik bakımından vardır, dil bakımın
dan vardır, onları tespit etmeliyiz. 

'BAŞKAN —• Yeri değil daha efendim, arz ettim. 
Yeri değil daha efendim. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Evet efen
dimi, onu arz etmek istedim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim sayın Uysal. 
Buyurun sayın Ülker. 
ALt TOPUZ (İstanbul) — Cevap, cevap, cevap 

yok mu? 
'BAŞKAN — Söyleidim efendim. İkisi de cevap

landı, dedim. (C. H. P. sıralarından «Cevap versin» 
sesleri) cevap verdim efendim, rica ediyorum. 

Sayın Ülker, buyurun efendim, (C. H. P. sıraların
dan gürültüler) 

REŞtT ÜLKER (İstanbul) — Sayın Başkan, 63 
ncü maddeye göre hükümet burada bulunmalıdır. 
Eğer bir hükümet gelir de bütün sorulara cevap ver
mezse, o hükümet yoktur. Yok olduğuna göre toplan
tının ertelenmesini istiyorum. (C. H. P. sıralarından 
«Bravo»" sesleri) 

•BAŞKAN,— Rica ederim, Hükümet burada sayın 
Ülker, Sorunuz bu mu efendim? 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Hayır sorum o de
ğil efendim. 

•BAŞKAN — Buyurun sorunuzu sorun. 
REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Bunun hakkında 

bir öneri verdim, onu söylüyorum. Soruya gelince... 
Elimizdeki önerinin 9/b bendinde 275 sayılı Toplu 

İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanununun Devlet 
Güvenlik Mahkemelerinin görevine girdiği ifade edili
yor. Bugüne kadar bu maddeye göre Devlet Güven
lik Mahkemelerine ne kadar işçi sevk edilmiştir, ne 
kadar mahkûmiyet olmuştur, ne kadar beraat olmuş
tur? 

BAŞKAN — Sayın Bakan?.. (C. H. P. sıralarından 
gürültüler, «Kürsüye, kürsüye» sesleri) 

Rica ederim efendim, duyamıyorum sayın Baka
nı. (C. H. P. sıralarından sıra kapaklarına vurmalar 
ve tempo halinde «Kürsüye, kürsüye» sesleri) 

ALI NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Kürsüye ge
lecek Bakan. 

YÜKSEL ÇAKMUR (İzmir) — Ölü gözünden 
yaş gelirse, ondan da ses çıkar. 

KADİR ÖZPAİK (Uşak) — Tutumunuz hakkın
da söz istiyorum sayın Başkan. (C. H. P. sıralarından 
«Kürsüye gelsin, kürsüye gelsin» sesleri, gürültüler, 
ayağa kalkmalar) 

BAŞKAN — Efendim müsaade ediniz, duyamıyo
rum. Rica ediyorum efendim'. (C. H. P. sıralarından 
«(Bakan kürsüden kaçamaz»ı sesleri, ayağa kalkmalar, 
kürsü önünde ş'iddetli gürültüler) 

BAŞKAN — Başkana hitap edin sayın Bakan. 
(C. H. P. sıralarından «Bakan kürsüye» sesleri, gürül
tüler, ayağa kalkmalar) 

Efendim aşağıdan olduğu için hepsini anlayamı
yorum, rica ederim. (C. H. P. sıralarından tempo ha
linde «Kürsüye, kürsüye» sesleri, sıra kapaklarına 
vurmalar, gürültüler) 

Cevabınızı rica ediyorum sayın Bakan... (CHP. 
sıralarından «İBakan kürsüye» sesleri, gürültüler) 

Cevabını alamıyorum, rica ederim. İçtüzüğe uygun 
hareket ediniz diyorum. Bakanın kürsüye getirilme 
mecburiyeti yoktur. Tatbikat bu, İçtüzük bu. 

MUSTAFA GÜNEŞ (Gaziantep) — Bakan kür
süye gelmeden devam edemezsiniz sayın Başkan. Ba
kan kürsüye gelsin. 

BAŞKAN — Oturun sayın Güneş, size bir uyarı 
cezası veriyorum sayın Güneş. (C. H. P. sıralarından 
şiddetli gürültüler) 

Oturun efendim, oturunuz. Öyle bir mecburiyet 
yok. Rica ederim efendim. 
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MUSTAFA GÜNEŞ (Gaziantep) — Zavallı, aciz 
Bakan, kürsüden kaçan Bakan. 

KADİR ÖZPAK (Uşak) — Tutumunuz hakkında 
söz istiyorum sayın Başkan. 

BAŞKAN — Oturun lütfen, sayın Özpak oturun 
efendim, (izmir Milletvekili Yüksel Çakmur ile Ada
let Bakanı İsmail Müftüoğlu arasında karşılıklı tartış
malar) 

Evet, sayın Bakan? 

ADALET BAKANI İSMAİL MÜFTÜOĞLU 
(Sakarya) — Yazılı cevap vereceğim efendim. 

BAŞKAN — Yazılı vereceksiniz. (C. H. P. sıra
larından şiddetli gürültüler, ayağa kalkmalar) 

Sayın Akdoğan, buyurun sualinizi sorun efendim1. 
İBRAHİM AKDOĞAN (Kocaeli) — Sayın Baş

kan... 
YÜKSEL ÇAKMUR (İzmir) — (Adalet Baka

nına hitalben) Külhanbeylik yapma!.. Serdengeçti. Bir 
de bana bağırıyor. 

ADALET BAKANI İSMAİL MÜFTÜOĞLU 
(Devamla) — Çok ayıp, buraya oturmaya geldim, 
terbiyesiz.. 

YÜKSEL ÇAKMUR (İzmir)? — Külhanbeylik 
yapma, tamam mı?.. 

KADİR ÖZPAK (Uşak) — Sayın Başkan, tutu
munuz hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Bir işlemin içindeyim sayın Özpak, 
oturunuz efendim. (C. H. P. sıralarından gürültüler) 

Rica öderim efendim oturunuz. Karşılıklı görüş
meyiniz efendim, oturun lütfen... (C. H. P. sıraların
dan gürültüler, kürsü önüne yürümeler) 

'İdare amirleri, grup yöneticileri, rica ediyorum' 
efendim yardımcı olunuz. Böyle müzakere cereyan 
ötmez. 

YÜKSEL ÇAKMUR (İzmir) — Sayın Başkan, 
bana bağırıyor. 

BAŞKAN — Sayın Çakmur, sayın Çakmur, size 
son defa ihtar ediyorum; hep siz bağırıyorsunuz, ev
velâ siz susun. Siz susun ki, başkasının bağırmama
sını söyleyebilesiniz. İçtüzüğe uygun hareket edin, 
rica ediyorum. (C. H. P. sıralarından gürültüler) 

Buyurun efendim. 
İBRAHİM AKDOĞAN (Kocaeli) — Biz burada... 
OSMAN AYKUL (Burdur) — Sayın Başkan, Ba

kana bakın Bakana. 
'BAŞKAN — Sayın Aykul, oturun efendim. Ar

kadaşınızın sualini alacağım diye uğraşıyorum, rica 
ederim. (C. H. P. sıralarından gürültüler) ( 
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Sayın Özpak rica ediyorum efendim, müşkülât 
çıkarmayınız. 

KADİR ÖZPAK (Uşak) — Bakanın tutumu hak
kında konuşmak istiyorum. 

BAŞKAN — Yok efendim öyle bir tutum, İçtü
züğe uygun. Oturun efendim. 

'Buyurun sayın Akdoğan. 
İBRAHİM AKDOĞAN (Kocaeli) — Sayın Baş

kan, biz burada Devletin güvenliğini korumayı... (Gü
rültüler) 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
İBRAHİM AKDOĞAN (Kocaeli) — Sayın Baş

kan, biz burada Devletin güvenliğini korumayı amaç
layan feir güvenlik tasarısını görüşüyoruz. Kanımca 
Parlamentonun şahsiyetine gölge düşürmek, Devletin 
güvenliğine de tehlike düşürür. Bu Meclisten maddî 
menfaat temin ederek bu Hükümete güven oyu ve
ren milletvekilleri Ve onlara bu maiddî menfaati te
min edenler Devlet Güvenlik Mahkemeleri kapsamına 
alınmalı mıdırlar, alınmamalı mıdırlar? (C. H. P. sı
ralarından «Bravo»! sesleri, alkışlar; gürültüler) 

BAŞKAN — Rica ediyorum efendim, müdahale 
etmeyin. 

Buyurun sayın Bakan., 

ADALET BAKANI İSMAİL MÜFTÜOĞLU 
(Devamla) — Tekliflerin müzakerösinde görüşülecek 
olan bir konudur efendim. (C. H. P. sıralarından 
«Duymuyoruz» sesleri) 

BAŞKAN — Peki efendim. 
»«Tekliflerin müzakeresinde görüşülecek bir konu

dur» dediler. 
İBRAHİM AKDOĞAN (Kocaeli) — Bir sualim 

daha var sayın Başkan. 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 

İBRAHİM AKDOĞAN (Kocaeli) — Kanımca, 
bir halkın, vatandaşın Devlete güveni nasıl sarsılır? 
Bir hükümet ve onun bir bakanı Planlama Teşkilâ
tında olmayan, projesi olmayan, finansmanı olmayan 
hayalî bir temel atarsa... (A. P. sıralarından gürül
tüler) 

BAŞKAN — Rica ediyorum efendim, rica ediyo
rum. (C. H. P. sıralarından gürültüler) 

•Buyurun sayın Akdoğan, buyurun. 
İBRAHİM AKDOĞAN (Kocaeli) — Bir bakan, 

bir başbakan finansmanı, projesi belli olmayan bir 
temel attığı zaman vatandaşın Devlete karşı güveni 
sarsılmıyor mu, sarsılıyor mu? 

'BAŞKAN — Bunu sual kabul etmiyorum efen
dim. 
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İBRAHİM AKDOĞAN (Kocaeli) — Devlet gü- | 
venliğini alâkadar ediyor. 

BAŞKAN — Sayın Oral, buyurun efendim. I 
İBRAHİM AKDOĞAN (Kocaeli) — Devletin 

güvenliğini alâkadar ediyor. I 
BAŞKAN — Tamam, bitirdiniz efendim. I 
İBRAHİM AKDOĞAN (Kocaeli) — Bir dakika 

sayın Başkan, bir dakika. I 
BAŞKAN — Sayın Oral'a söz verdim. I 
İBRAHİM AKDOĞAN (Kocaeli) — Devletlin 

güvenliği ile ilgili bir yasa görüşülüyor. Vatandaşın I 
devlete güveni nasıl sarsılır? Vatandaş... I 

IBAŞKAN — Konuşma yapıyorsunuz sayın I 
Akdoğan, rica ederim. I 

İBRAHİM AKDOĞAN (Kocaeli) — Hayır, sual 
soruyorum Sayan Başkan. I 

BAŞKAN — Tamanıladılnız ef emdüm, Sayın Oral'a I 
söz verdin. I 

İBRAHİM AKDOĞAN (Kocaeli) — Sayın Baş- I 
kan, bunlar aslımda Devlet Güvenlik Mahkemeleri I 
ıbapsaım'ima Sınması licap eden hususlardır. Bunları I 
sormak hakkımndur Sayın Başkan. I 

BAŞKAN — Sayın Oral'a söz verdlim, oturun I 
efendim, İçtüzüğe uyuin rica ©dliyorüm. ı 

Buyurun Saiyım Oral. I 
HÜDAİ ORAL (Denizli) — Sayın Başkan.. I 
İBRAHİM AKDOĞAN (Kocaeli) — Sayın Baş- I 

kan, bliir sualim daha var. I 
BAŞKAN — Hayır efendim. | 

İBRAHİM AKDOĞAN (Kocaeli) — Biıtaıted'i Sa- [ 
yun Başkam. I 

BAŞKAN — Bitti efendim. I 
İBRAHİM AKDOĞAN (Kocaeli) — ©itmedi Sa

yım Başkan. I 
BAŞKAN — OBlittü efendim. Suali sormadığınızı tes- I 

piıt ettim efendim. I 
İBRAHİM AKDOĞAN (Kocaeli) — Bitoıedli ki. 
BAŞKAN — Sual sorun ©femdliım. 1 
İBRAHİM AKDOĞAN (Kocaeli) — Sual soru

yorum. I 
BAŞKAN — Rıfca ediyorum, tkonuşıma yapıyorsu- I 

nuz. I 
İBRAHİM AKDOĞAN (Kocaeli) — Hayır, bir 

sual daha soruyorum. I 
Sayın Bakan, Oavflıet'. Güvenlik Mahkemelerinde I 

hakimlilerim Hüküımlet ıtalflafındam tayinlimden ne anlı- I 
yor? Örneğlin Mir ay evvele kadlar Kocaeli'm© gellip I 
biiır toplu sözleşme yetklisilnıde savcılara. I 

BAŞKAN — Konuşma, yapıyorsunuz Sayın Ak-. I 
doğan, suiaîlilnlizJi sorun. I 

İBRAHİM AKDOĞAN (Kocaeli) — Hayır, sual 
söruyoıruın. 

BAŞKAN — Söirun sualimizi efendim. 
İBRAHİM AKDOĞAN (Kocaeli) — KödaıeûiVte 

hâkimlere, savcılara baslkı yapmaya kalkıştığı zaman, 
bu suç da Devöıet Güvenlik Mahkemeleri kapsamına 
alınmalı mı, alınmamalı mıdır? 

Bittii sualimi. 
BAŞKAN — Sual kabul etmiyorum efendim. 
Buyurun Sayın Oral. 

HASAN VAMIK TEKİN (Gi'riesun) — Ne de-
I metk ssuıal kabul etmiyorum? 

BAŞKAN — Başkanın tokdiiırıinie ıtabi de onun için 
efendim. Rica; ederimi oturun. 

ETEM EKEN (Çorum) — Nasıl (kabul etmezslin? 

BAŞKAN — Buyurun Sayım Oral. 
ETEM EKEN (Çorum) — Sayın Başkan, kanu

nun kapsamama girecek mli, girmeyecek «id dÜye soru
yor. 

BAŞKAN — Sayın Eken, otuırun ©fendini. 
Buyuırun Sayım Oral. (C. H. P. samlarımdan gürül

tüler) Beyefendiler rica ediyorum, İçtüzüğe uyun. 
İçtüzüğe uygun her tüJrflJii marekeıt'inıiz (makbuldür. 

İBRAHİM AKDOĞAN -(Kocaeli) — Devlet gü-
venik toavjiaramı anlatmaya çahşıyorum. Ben kendi 

[ güvenlik.. 
[ BAŞKAN — İçtüzüğe uyacaksınız. Sorduğunuz 
| suallerde suali vasfı yok, konuşma var ©fendini. 
I Sayım Oral, buyunun efendim. 

İBRAHİM AKDOĞAN (Kocaeli) — Bilzfim Dev-
[ let Güvenlik.. 
[ BAŞKAN — Buyuırun Sayın Onat 

İBRAHİM AKDOĞAN (Kocaeli) — Başkan,, ya 
; ibeniim sUaleriim cevaplandırılacak veyahut.. (C. H. P. 
' surallairindan gürültüler.) 
I BAŞKAN — Oturun Sayın Akdoğan, oturun efen-
ı İdim, siaffl sönmüyorsunuz Saym Akdoğan, ofculrun efen-
i dim. Sizıe bir uyan cezası yeriyoriumı, İçtüzüğe uy-
; manız liçin. (C. H. P. şuraları ndaın ayağa IkalkrrMar, 
| gürültüler.) 
; Buyurun Saym Oral, buyurun efendim, s'ize söz 
\ veriyorum, sualiniizli soran. 

İBRAHİM AKDOĞAN (Kocadîli) — Uyarı cezası 
üçin söz maıkiküimıı 'işitiyorum. 

BAŞKAN — Oıturun efendim, oturumum sonun
da düşünürüm, evvelâ sualleri blitiireykn. 

İBRAHİM AKDOĞAN (Kocaeli) — Başkan, 
uyarı cezlam üçün•söz haıkkıımı 'istiyorum. 
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BAŞKAN — Aındiaşıllian, «tize İçtüzüğe uygun ceza 
veurmelk dahil 'fazla gdliiyoır, 'ben geri aidjm o cezayı. 

Buyurun Sayın Oraıl. 
HÜDAÎ ORAL (Denizli) — Sayın Başkan, bu

gün şu anda Adalet Bakanı, İlhamı Ertem ve Aygün 
tarafından verilen ve Hükümetçe benimsenip 38 nci 
madde gereğince gündeme alınan ve öncelikle konuşu
lan, olağanüstü toplantıda görüşülen teklif hakkında 
görüşlerini Adalet Bakanı olarak sundu. Hiç bir ba
kan bu Parlemento camiası içinde Hükümet dışında 
bakanlığı adına konuşamaz, Hükümet adına konuşur. 
Evvelâ uyarmanız gerekirdi; Hükümet adına mı ko
nuşuyor, Bakanlık adına mı konuşuyor? Evvelâ, siz 
vazifenizi yapmadınız. (C. H. P. sıralarından alkışlar.) 

İkincisi, İçtüzüğü çiğnememek için Sayın Başkan, 
evvelâ çıkacak buraya, Hükümet adına mı Bakanlık 
adına mı konuşacağını açıklayacak. Böyle şey olur 
mu? Ben Hükümetten sual soracağım, adam da «Hü
kümet değilim, Bakanım» diyor. Böyle şey olur mu? 

BAŞKAN — Rica ederim, Bakan hükümet adına 
burada bulunuyor, görüşmeler başlarken o şekilde ken
dilerini davet ettim, rica ederim, teklif hakkında Hü
kümet adına görüş bildirdi. 

ADALET BAKANI İSMAİL MÜFTÜOĞLU 
(Devamla) — Sayın Başkan, değerli soru sahibi ar
kadaşımız her halde konuşma metnimizi tam mana-
sıyle takip edememiş olacak; biz burada, Hükümet 
olarak suallerinize de amade olduğumuzu ifade ettik 
ve konuşma metnimizde de bunu zikretmiş bulunmak
tayız. Dolayısıyle hangi suale cevap istiyorlar? 

HÜDAt ORAL (Denizli) — Sayın Bakan Hü
kümet adına konuştuğunu ifade etti, sizin açıklama 
istemeniz üzerine. 

Şimdi sorularımı soruyorum, Hükümet adına Sa
yın Bakandan sorduğum sualler şunlar, aslında Hü
kümetten soruyorum, Bakandan değil. 

BAŞKAN — Bakan Hükümet adına görüşüyor, 
rica ederim, hepsi birden muhatap olmaz. 

HÜDAİ ORAL (Denizli) — Evet, karşımızda yü
rütme organı var. 

BAŞKAN — Buyurun efendim, sualinizi sorun. 
ADALET BAKANI İSMAİL MÜFTÜOĞLU 

(Devamla) — Sayın Başkan müsaade eder misiniz? 
Arkadaşımız diyor ki, «açıklama yapmadınız.» 

Bakın aynı cümleyi okuyorum : «Eğer bizden istenen 
bu yönde Hükümet görüşünün bildirilmesi' ise, bende
niz, bu vazifeyi yapmak üzere huzurunuzda bulun
maktayım» tarzında beyanımız var. 

BAvŞKAN — Tamam efendim. 
Buyurun sorularınızı sorun. 

HÜDAİ ORAL (Denizli) — Teşekkür ederim. 
Sayın Başkan, Hükümet adına bu kürsüden tek

lifle ilgili görüşlerini ifade etmişlerse, ben şimdi Sa
yın Bakana soruyorum : Hükümet kararnamelerde 
tüm olarak, hepsi o kararname ile ilgili tasarrufların
da tüm olarak bunu imza etmek zorundadırlar... 

BAŞKAN — E, gerekçe yok Sayın Oral... 
HÜDAİ ORAL (Denizli) — Sayın Başkan, sual 

soracağım. 
BAŞKAN —' Ama gerekçe gösteriyorsunuz efen

dim, sorunuzu rica ediyorum. 
HÜDAİ ORAL (Denizli) — Evet, bunları soraca

ğım Sayın Başkan, ben usulsüz sual sormam. 
Hükümete Cumhuriyetçi GüVen Partisinin Başba

kan Yardımcısı var, bakanları var. Sayın Bakan han
gi hukukî yetkiye dayanarak, hangi hukukî zemine 
oturarak, Hükümetin ittifak etmediği ve Hükümetin 
benimsemediği, tüm olarak benimsediği bir konuda 
«Hükümet adına konuşuyorum» diyebiliyor? 

1. — Bakan, bizim İçtüzüğümüz ve Anayasa hü
kümlerine göre bu kürsüden bu teklif dolayısıyle Hü
kümet adına konuşamaz; çünkü Hükümeti temsil et
miyor, Hükümetin tüm partililerini temsil edemiyor, 
öyle ise Hükümet adına konuşamaz. 

BAŞKAN — Soru... 

HÜDAİ ORAL (Denizli) — Soruyu sordum efen
dim. 

BAŞKAN — Hükümet adına konuşamaz diye ce
vabını veriyorsunuz. 

HÜDAİ ORAL (Denizli) — Hayır efendim, bi
zim kanaatimiz; aksini cevap versin. 

BAŞKAN — Rica ederim efendim, lütfen efen
dim, 

HÜDAİ ORAL (Denizli) — Değerli arkadaşlarım, 
teklif gerekçesinde; «Devlet güvenliği», «millî güven-

; lik» tanımı var. Devlet güvenliği ve millî güvenlik 
tanımı ile ilgili olarak Sayın Bakan, bugüne kadar 
herkesin, tüm halkın katılabileceği bir tanımı biliyor 

\ mu? Biliyorsa, Devlet güvenliği» tanımını kürsüde 
\ Hükümet adına ifade etmelidir. Çünkü, kanunlar ob-
i jektiftir ve herkese uygulanacaktır. Bu tanımı yapa-
' madıklan zaman sola kapalı faşist bir rejimin temsil

cisi olduklarını itiraf etmek zorundadır. 

BAŞKAN — Konuşma yapıyorsunuz Sayın Oral, 
, uyduğunuzu söylüyorsunuz, konuşma yapıyorsunuz. 

HÜDAİ ORAL (Denizli) — Sayın Başkan, soru
mun üçüncüsü : 

Sayın Bakan, Anayasa Mahkemesinin; teklifin 9 
! ncu maddesinin (C) fıkrasını tümden ve esastan ip-
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tal eden 21 ,. 5 . 1974 gün ve 973'e 46 esas ve 974'e j 
21 karar sayılı ilâmını bilmekte midir? Bilmekte ise 
Hükümet adına, teklif sahiplerinin aynı metnini, iptal 
edilmiş olmasına rağmen buraya getirmiş olmalarını 
niçin bu kürsüde izah etmemektedirler? Görüşleri ne
dir? (C. H. P. sıralarından «Anlamadı, anlamadı» ses- I 
leri, gürültüler.) 

BAŞKAN — Rica ediyorum efendim. 

HÜDAÎ ORAL (Denizli) — 9 ncu maddenin (C) 
bendi, özel bir iştirak ve irtibat hükmü getirmekte
dir. «Umumî veya müşterek bir gaye içerisinde işlen
miş suçlar» kavramı, iştirak hükümlerini açıklığa ka-
vuşturamayacaktır. Kanunda açıkça gösterilmeyen 
yerlerde iştirak hükümleri uygulanmaz. Bu iştirak, 
yani suç ortaklığı türlerinin kanuniliği ilkesidir, ceza 
hukuku kuralıdır. Bu konuda (C) bendi ile ilgili Ana
yasa Mahkemesinin, 136 ncı madde ve bununla ilgili 
gerekçesini gözönünde tutarak Hükümet adına, Hükü
metin görüşleri nelerdir? Çıksın izahat versin. «Bilmi
yorum» derse Adalet Bakanlığından istifa etsin değerli 
arkadaşlarım. (C. H. P. sıralarından «Bravo» sesleri, 
alkışlar.) 

BAŞKAN — Sayın Bakan?... 

ADALET BAKANI İSMAİL MÜFTÜOĞLU 
(Devamla) — Sayın Başkan, sual... (C. H. P. sıraların
dan gürültüler.) 

BAŞKAN — Efendim, rica ediyorum. 
ALÎ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Kürsüye kür

süye. 

ADALET BAKANI ÎSMAİfc MÜFTÜOĞLU 1 
(Devamla) — Sual soran arkadaşımızın... 

HÜDAİ ORAL (Denizli) — Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Rica ediyorum efendim. I 
HÜDAİ ORAL (Denizli) — O değil efendim. 
BAŞKAN — Sordunuz bitti efendim ve oturdunuz, I 

bitti efendim, rica ediyorum. I 
Buyurun Sayın Bakan. I 

HÜDAİ ORAL (Denizli) — Sayın Başkan, ben na
sıl ayakta size saygı ile sorularımı sordumsa, Parla- I 
mento önünde yürütme de ayakta cevap verecektir. I 
(C. H. P. sıralarından gürültüler.) I 

BAŞKAN — Hayır efendim, rica ediyorum. Tat- I 
bikatı var efendim. Buyurun Sayın Bakan. I 

ADALET BAKANI İSMAİL MÜFTÜOĞLU I 
(Devamla) — Sayın Başkan... I 

HÜDAİ ORAL (Denizli) - - Lütfen ayakta cevap I 
versin!.., Ben ayağa kalkacağım, O, oturacak; öyle I 
şey yok, biz de oturarak soralım. | 
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BAŞKAN — Rica ediyorum, tatbikatı var, rica 
ediyorum Sayın Oral. (C. H. P. sıralarından gürültü
ler.) 

Buyurun Sayın Bakan. 
ADALET BAKANI İSMAİL MÜFTÜOĞLU 

(Devamla) — Evvelemirde, muhterem parlamenterleri
mizin herbirine ayrı ayrı saygımız olduğunu ifade ede
lim. (C. H. P. sıralarından gürültüler.) 

Yalnız, biz burada, malumlarınız, sizin Başkanlığı
nız altında cevap veriyoruz ve konuşuyoruz. 

BAŞKAN — Evet efendim. 

ADALET BAKANI İSMAİL MÜFTÜOĞLU 
(Devamla) — Müsaadeniz tahtı altında da burada 
oturuyoruz. 

BAŞKAN — Evet efendim. 
ADALET BAKANI İSMAİL MÜFTÜOĞLU 

(Devamla) — Bunu ifade ettikten sonra, arkadaşımı
zın 9 ncu maddenin (C) fıkrası hakkında sorduğu 
suale burada arzı cevap etmek istiyorum. 

BAŞKAN — Kısa rica ediyorum, buyurun. 
ADALET BAKANI İSMAİL MÜFTÜOĞLU 

(Devamla) —' Diğerlerine de müsaadenizle yazılı ce
vap vereceğim. 

Malumlarınız olduğu gibi, bu kısım gerçekten 
Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmiş. Zuhulen 
metni, tekliflere alınmış bulunmaktadır. Sırası geldi
ğinde... 

HÜDAİ ORAL (Denizli) — Zuhulen olur mu? Hü
kümet zuhulen diyor... Haberi yok. 

BAŞKAN — Rica ederim efendim, size cevap ve
riyor Sayın Oral. 

HÜDAİL ORAL (Denizli) — Zuhulen olur mu 
Sayın Başkan, zuhulen olur mu? 

ADALET BAKANI İSMAİL MÜFTÜOĞLU 
(Devamla) — Sayın Oral teklif bana ait değildir, 
teklif bana ait değildir Sayın Oral. 

HÜDAİ ORAL (Denizli) — Sayın Bakan, ben 
Hükümet Başkanına bakıyorum, çünkü benim muha
tabım O, sen olamazsın. 

BAŞKAN — Sayın Bakana da aynı şekilde say
gı ile karşılık vermelisiniz. 

Evet efendim. 

ADALET BAKANI İSMAİL MÜFTÜOĞLU 
(Devamla) — Dolayısıyle, sırası geldiğinde 9/C hak
kında fikirlerimizi muhterem Parlamentoya arz ede
ceğiz, o zaman gerekli cevabı da almış olacaklardır. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Evliyagil?... Yok. 
Sayın Unsal, buyurunuz. 
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İBRAHİM HORTOĞLU (Gaziantep) — Sen 
de oturarak soru sor. 

ENGİN UNSAL (İstanbul) — Biz, yasalara ve 
tüzüklere saygılıyız. 

Sayın Başkan, 
1. — Devlet Güvenlik Mahkemeleri kurulduğun

dan bugüne kadar, bu mahkemelerde 275 sayılı Yasa 
ile ilgili olarak kaç işçi ve kaç sendika yöneticisi yar
gılanmıştır? Eğer mahkûmiyet kararı verilmişse kaç 
işçi ve kaç sendika yöneticisi mahkûm edilmiştir? 

2. — Devlet Güvenlik Mahkemelerinde bugüne 
kadar hiç bir işveren yargılanmış mıdır? Yargılanma-
mışsa işverenler 275 sayılı Yasanın kapsamında değil
ler midir? 

3. — Bugüne kadar işverenler binlerce işçiyi iş
ten çıkarmışlar ve ülkenin çalışma güvenliğini, siya
sal huzurunu bozmuşlardır. Devlet Güvenlik Mah
kemeleri neden bugüne kadar yasalara aykırı olarak 
işçi çıkaran işverenler hakkında dava açmamışlardır? 

ALİ TOPUZ (İstanbul) — Bakan dinlemiyor. 

İBRAHİM AKDOĞAN (Kocaeli) — Başkan, 
ayıp, dinlemiyor Bakan. 

ADALET BAKANI İSMAİL MÜFTÜOĞLU 
(Devamla) — Dinliyorum, dinliyorum efendim. 

BAŞKAN — Rica ediyorum efendim, oturun. 
Evet Sayın Unsal, devam buyurun efendim. 
İBRAHİM AKDOĞAN (Kocaeli) — Dinliyor 

Bakan. 
BAŞKAN — Rica ediyorum efendim. 

ADALET BAKANI İSMAİL MÜFTÜOĞLU 
(Devamla) — Tespit ediyorum, tespit. 

İBRAHİM AKDOĞAN (Kocaeli) — Bakan 
dinlemiyor, dinlemiyor. 

BAŞKAN — Efendim, eksik tarafı kaldı ise, 
Başkan soruyor suali ve Başkan tevcih ediyor. Ben 
dinliyorum ve cevabını isteyeceğim. 

Rica ederim efendim. 
Evet Sayın Unsal, devam edin. 

YÜKSEL ÇAKMUR (İzmir) — Burası Meclis 
Sayın Başkanım. Sohbet ediyor. 

BAŞKAN — Evet Sayın Unsal. 
YÜKSEL ÇAKMUR (İzmir) — Sohbet ediyor 

Sayın Başkanım. Ne kadar saygısızlık. 
BAŞKAN — Müsaade edin de arkadaşınız suali

ni sorsun efendim. 
YÜKSEL ÇAKMUR (İzmir) — Ama aile soh

beti yapıyor. 
BAŞKAN — Rica ederim. 
Buyurun Sayın Unsal. 

ENGİN UNSAL (istanbul) — Başka bir soru. 
İBRAHİM HORTOĞLU (Gaziantep) — Bakan 

dinlemedi efendim. 
ADALET BAKANI İSMAİL MÜFTÜOĞLU 

(Devamla) — Kardeşim sualleri tespit ettim, nasıl 
«dinlemedi» diyorsunuz?. 

BAŞKAN — Rica ederim efendim, ben cevap 
veriyorum, rica ediyorum. 

ADALET BAKANI İSMAİL MÜFTÜOĞLU 
(Devamla) — Tespit ettim hepsini teker teker. 

BAŞKAN —' Sayın Bakan rica ediyorum. 
Devam edin efendim sorunuza. 
ENGİN UNSAL (İstanbul) — Başka bir soru 

Sayın Başkna : 
4. — Sayın Adalet Bakanının kardeşi Frankfurt 

Camiinde müftü imiş. Kendisinin Cumhurbaşkanına 
yazdığı bir mektupta... (A. P. sıralarından gürültüler. 
Beni dinleyin... 

BAŞKAN — Rica ediyorum efendim, bana hitap 
edin. Lütfen efendim. 

Sayın Toksan rica ediyorum. Sayın İslam lütfen, 
Sayın İslam... 

Bana hitabedin efendim, ben ikaz ediyorum. 
ENGİN UNSAL (İstanbul) — İkaz edin. 
BAŞKAN — İkaz ediyorum efendim, görüyor

sunuz ihtar ediyorum. 

ENGİN UNSAL (İstanbul) — Cumhurbaşkanına 
hakaret eden bir mektup yayımladı. Acaba bir din 
adamının devlet başkanına ve devletin başına hakaret 
etmesi, yazılı olarak hakaret etmesi, devletin güven
liği ile ilgili midir, değil midir? Eğer devletin güven
liği ile ilgiliyse, Devlet Güvenlik Mahkemeleri 
Savcıları neden bugüne kadar harekete geçmedi? 

5. •— Devletin başına hakaret eden ve halen Ada
let Bakanı olan şahsın kardeşi olan bu zat, Cum
hurbaşkanına hakaret ettikten sonra da bu görevine 
devam etmekte midir. Ve Adalet Bakanı, Cumhur
başkanına hakaret eden kardeşi hakkında Devlet 
Güvenlik Mahkemeleri tarafından takibata geçilme
si için onlara bir talimat vermiş midirler? 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Sayın Bakan. 

ADALET BAKANI İSMAİL MÜFTÜOĞLU 
(Devamla) — Sayın Başkan, arkadaşlarımızın sor
duğu iki sual, Sendikalar Kanunu bakımından ve iş
verenler açısından, takdir edersiniz ki istatistik! ma
lumata dayanır. Burada bir anda buna cevap ver
mek mümkün değil. Ancak teferruatlı malumat, ya
zılı olarak kendilerine arz edilecektir. 
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REŞİT ÜLKER (İstanbul) ~ 9 ncu madde gel
diği zaman cevap bekliyoruz. 

BAŞKAN — Rica ediyorum efendim, sorduğu
nuz sualin cevabını veriyor; lütfen, rica ediyorum 
efendim. 

ADALET BAKANI İSMAİL MÜFTÜOĞLU 
(Devamla) — Frankfurt Camii imamı hakkında va
ki olan sualin karşılığında vereceğimiz cevap; bu hu
susta merciler gerekli hassasiyeti göstermektedirler. 
(C. H. P. sıralarından «hangi merciler» sesleri.) 

ADALET BAKANI İSMAİL MÜFTÜOĞLU 
(Devamla) •— Sorun öğrenin. 

BAŞKAN — Efendim, müsaade edin cümlesi bit
sin. 

ADALET BAKANI ÎSMAÎL MÜFTÜOĞLU 
(Devamla) — Türkiye'de kanunsuzluğa karşı yapılan 
her işlem ve fiiliyata karşı ne kadar hassas olduğu
muzu, suali soran arkadaşlarımız da çok iyi bilmek
tedirler. 

İBRAHİM HORTOĞLU (Gaziantep) — Sen ne 
yaptın?... 

BAŞKAN — Rica ediyorum. Sayın Hortoğlü, 
oturun efendim. Cevap veriyor, oturun. 

Evet efendim, devam edin. 

ADALET BAKANI ÎSMAÎL MÜFTÜOĞLU 
(Devamla) — İlgili merciler gerekli tahkikatı yap
maktadırlar efendim. 

ENGÎN UNSAL (İstanbul) — Hangi merciler? 
(C. H. P. sıralarından gürültüler.) 

BAŞKAN — Sayın Tümer, buyurunuz. 
ÎBRAHÎM HORTOĞLU (Gaziantep) — Ne 

yaptın? Hangi işlemi yaptın? 
BAŞKAN — Rica ediyorum efendim. 
Sayın Tümer buyurunuz. 
YILMAZ ALPASLAN (Tekirdağ) — Bir hu

susu aydınlatmak gerek. 
BAŞKAN — Sayın Alpaslan rica ediyorum, bir 

arkadaşa söz verd'im, sorusunu soracak efendim. 

YILMAZ ALPASLAN (Tekirdağ) — Bir husu
sun aydınlanması gerek. 

BAŞKAN — Bitirsin efendim. 
ENGÎN UNSAL (istanbul) — Sorularıma daha 

cevap alamadım. Sayın Bakan sorularıma daha ce
vap vermedi. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim, arkadaşınız 
konuşuyor. 

ENGÎN UNSAL (İstanbul) — sorularıma cevap 
alamadım. 

BAŞKAN — Cevap verdi efendim. 

ENGÎN UNSAL (îstaribul) — Vermedi. 
BAŞKAN — Bir kısmına yazılı verecek, diğer 

hususta da «takibat yapılıyor» dedi efendim, rica 
ederim. 

ENGİN UNSAL (İstanbul) — Yetkili merciler 
kim? 

BAŞKAN — Türkiye'de yetkili merciler kim ise, 
o tabiî, rica ediyorum efendim. 

ENGÎN UNSAL (İstanbul) — «Devletin güven
liği ile ilgili görüyor mu, görmüyor mu?» diye sor
dum. 

BAŞKAN — O kendisi yargılayacak değil ki efen
dim. Merciler, neticesinde mukteza tayin eder. 

Buyurunuz Sayın Tümer. 
EMİN BİLEN TÜMER (Adana) — Sayın Baş

kan, Sayın Başbakan Süleyman Demirel, Devlet Gü
venlik Mahkemelerinin işçilerle ilgisi olmadığını, on
lar hakkında herhangi bir işlem yapacak mahkeme 
olmadığını basın yoluyle Türk kamuoyuna duyurdu. 

ALÎ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Yalan söyle
di. 

BAŞKAN — Sayın Ölçen... 
ALÎ NEJAT ÖLÇEN (îstaribul) — 275 sayılı Ya

sa var. 

EMİN BİLEN TÜMER (Adana) — Kanun tek
lifinin 9 ncu maddesinin (B) fıkrasında Türk Ceza 
Kanununun 201 nci maddesi yer almaktadır. 

201 nci maddenin 3 ncü fıkrası : «Her kim yuka-
rtdaiki fıkralarda gösterilen maksatların istihsaline 
matuf olmak üzere, cebir ve şiddet veya tehdit ol
maksızın, işyerini her ne suretle olursa olsun kısmen 
veya tamamen işgal ederse bir aydan bir seneye ka
dar hapis cezasıyle cezalandırılır» diyor ve Devlet 
Güvenlik Mahkemelerinin görevi içerisine alıyor. 

Sayın Başbakanın söylediği, tasarıda yer alan 201 
nci madde ile çelişmektedir. Yani, 201 nd maddeye 
göre, yevmiyelerini çoğaltmak için veya iş akülerini 
daha iyi bir yaşam Seviyesine getirebilmek için di
reniş yapacak olan işçiler Devlet Güvenlik Mahkeme
lerinde muhakeme edilecekler; ama aynı işyerinin kapı
sına lokavt diye kilit vuran, insanlık dışı iş yapan işve
ren bu mahkemelerde muhakeme edilmeyecek midir? 
Sayın Bakan bunu cevaplandırsın. 

İBRAHİM HORTOĞLU (Gaziantep) — Örne
ğin Yahya Demirel. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, buyurunuz. 
ADALET BAKANI İSMAİL MÜFTÜOĞLU 

(Devamla) — Efendim, bu sualede malumlarınız ol
duğu gibi, 9 ncu madde görüşülürken gerekli cevap-
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lar verilecektir. Teklifler parti gurupları tarafından 
verilmiştir. Sırası geldiğinde biz de arzı cevap edece
ğiz efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
EMİN BİLEN TÜMER (Adana) — Sayın Baş

kan, suallerim henüz bitmedi. 

İBRAHİM AKDOĞAN (Kocaeli) — Sayın Baş
kan, sualleri bitmemiş. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim, bir dakika. 
ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Sayın Baş

kan, Bakan hâlâ kürsüye gelmemekte ısrar edecek mi
dir? 

BAŞKAN — Evet Sayın Tümer, buyurunuz. 
EMİN BİLEN TÜMER (Adana) — Sayın Baş

kan... (C. H. P. sıralarından gürültüler.) 
BAŞKAN — Efendim bir dak'ika. İçtüzüğe uy

madan davranışta bulunuyorsunuz. Bir yandan tezke
re yağıyor, bir yandan önerge yağıyor, bir yandan 
arkadaşınız sual sorarken ona müdahale ediyorsu
nuz; bu müzakereler nasıl devam eder, anlamıyo
rum efendim. Rica ederim efendim, bir parça İçtüzü
ğe uyun efendim. 

Buyurunuz Sayın Tümer. 

EMİN BİLEN TÜMER (Adana) — Devlet Gü
venlik Mahkemeleri Yasasının getirmiş olduğu bir
takım prensipler, Türk Ceza Kanununun birtakım 
prensipleriyle çatışmaktadır. Türk Ceza Kanununun 
«Cürüm ve kabahatte iştirak» adını taşıyan babında, 
yani Türk Ceza Kanunun 65 nci maddesinde iştiraki 
tarif etmiştir : 

«I. — Suç işlemeye teşvik veya suçu irtikâp ka
rarını takviye ederek yahut fiil işlendikten sonra' mü
zaheret ve muavenette bulunacağını vadeyleyerek. 

«II. — Suçun ne suretle işleneceğine müteal
lik talimat vererek yahut fiilin işlenmesine yarayacak 
iş veya vasıtaları tedarik ederek, 
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«III. — Suç işlenmeden evvel...» 
BAŞKAN — Sayın Tümer, bir dakika efendim, 

bir dakika efendim. 
Bîr defa, görüşülen kanun teklifidir; tasarısı de

ğildir. 
İkincisi, kanunun tümü üzerinde müzakere yapı

yoruz. Maddelere gelindiğinde bu hususlar görüşü
lür, önerge verilir, rica ediyorum efendim. 

Ayrıca, sualinizi kısaca sormuyorsunuz efendim. 

EMİN BİLEN TÜMER (Adana) — Beyefendi, 
Türk Ceza Kanununun iştirak maddeleri belli. 

BAŞKAN — Rica ederim, sorun sualinizi. 

EMİN BİLEN TÜMER (Adana) — 9 ncu mad
dede yer alan iştirak hükümleri için kullanılan tabir 
ayrı. Benim arz etmek istediğim husus şu : Bu teklif
le Türk Ceza Kanununun anaprensipleri çatışmak
tadır. Meselâ... 

BAŞKAN — Beyefendi, hangileri çatışıyorsa onu 
: maddeleri görüşülürken açıklarsınız. Konuşma yapı-
i yorsunuz. 

Başka sorunuz var mı efendim? 
EMİN BİLEN TÜMER (Adana) — Var efen

dim. 
BAŞKAN — Saat 19.0O'a geldiğinden çalışma sü

remiz bitmiştir. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Sualler bit-
, ti mi Sayın Başkan? 

BAŞKAN — Efendim, daha çok sual var. 
YÜKSEL ÇAKMUR (İzmir) — Yarın devam 

edelim. 

BAŞKAN — Kanun teklifi üzerindeki görüşmele
re kaldığımız yerden devam etmek üzere 22 . 9 . 1976 
Çarşamba günü saat 15.00'de toplanılmak için otu-

1 rumu kapatıyorum. 
i 

i Kapanış Saati : 19.01 

I » • • 
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V. — SORULAR VE CEVAPLAR 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal'ın, Dev
lete ait maden yataklarının kanunsuz olarak bir şirke
te verileceği iddiasına ilişkin sorusu ve Enerji ve Ta
biî Kaynaklar Bakanı Salâhattin Kılıç'ın yazılı ceva
bı. (7/1272) 

IMilleit Meclisi Sayın Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba

kam taraifından yazılı olarak cevaplandırılmasında ara
cılığınızı 'saygılarımla dilerim. 

Sakarya 
Hayrettin Uysal 

ıSoru : 
«Devlete aiit 600 000 ton büyük rezervli kurşun, 

çinko ,altın ve gümüş madenlerini kapsayan salha 
Etaş Madencilıjik ve Sanayii Ltd. Şirketine kanunsuz 
olarak verilmeye çalışılmaktadır.» 

lİzmir ilinin Bayındır ilçesüne bağlı Sarıyurt - Kı-
zıloiba ve Sarı Meğri köyieni civarında 99 yıl müddet
le işletme imtiyazlı 87 dosya sayılı (Altın - gümüş, 
kurşun, çinko) maden sahası (kanunî vecibeler yeri
ne getirilmeden) mekşuf maden (devlete ait) olarak 
maden siciline kayıtlı olduğu halde sonradan saha
nın hudut noktaları değişîiirilerek mekşuf sahayı kü
çültmek suretiyle bu saha üzerine 39/59 (İİT. 2287) sa
yılı çinko ve 9997 (İT. 8541) 9933 - (İT. 8355) sayılı 
kurşun arama ruhsatı verilmiştir., 

Adı geçen bu sahaların tümünü kapsar şekilde 
M.T.A. Enstitüsü 7426 sayılı Kanuna göre 30 3 . 1970 
'tarihinde (altın, gümüş, çinko, kurşun) madenleri için 
•bölge kapsaması yapılmıştır. 

Adı geçen ruhsatname sahipleri Maden Kanunu
nun 43 ncü maddesine göre işletme hakkı taleb'inde 
ıbuhımmuş ise de Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlı
ğına vermiş oldukları vesikaların gerçek dışı olduğu 
belirtilmektedir. Çünkü ruhisatnamenin iki yıllık süresi 
içerisinde arama yapılarak madeni bulmaları gerekir
ken bu vecibeyi yerine getirmemişler ve madeni bu
lamamışlardır. Ne var ki M.T.A. Enstitüsü, kapamış 
olduğu bu sahada 1973 yılından itibaren yaptığı1 ça
lışmalar sonunda adı geçen madenleri bulmuştur. Bu
lunan bu m'adenler ruhsatname sahiplerinin gösterdik
leri yerlerde olmayıp ayrı bir bölgededir. Saha sahip-' 
leririin gösterdikleri yerlerde sayılan maden varlığı de
ğildir. M.T.A. Enstitüsünün Genel Direktörü Sad-
rettln Alpan tarafından o tarihlerde önemli miktarda 

yukarıda sayılı madenlerin bulunduğu TRT kanalıyle 
de açıklanmıştır. 

Şimdi hudut noktalarını değiştirmek suretiyle kü
çültülen mekşulf sahada maden varlığı bu suretle dışa
rı kaydırılarak adları geçenlere peşkeş çekilmiştir. 

'39/59 (İT. 2287) sayılı çinko sahası da kanunî 
yükümlülük yerine getirilmediğinden daha önce red
dedilmesi lâzım gelirken ret kararı 7426 sayılı Kanu
na göre M.T.A.'ya tanınan ilki seneli yürürlük süresi 
'bitiminden sonra alınmak suretiyle M.T.A.'ya veril
meyerek salha üzerindeki hakkın devlete ait olması 
(kaçırılmıştır. Bu hal yasanın açıkça çiğnenmesidir. 

Bulunan bu madenler de bu salha içimdedir. M.T.A. 
Enstitüsü Maden Kanununun 49 ncu maddesine göre 
bu durumu bulunmuş maden haline getirmesi! gere
kirdi. 

Her iki halde de maden sahası Devlete ait olma'sı 
icabederken 87 ve Ar. 39/59 (İT. 2287) sayılı sahalar 
üzerine ya'sa ve nizam çiğnenmek suretiyle Ar. 9997, 
(lT. 8541) ve AR. 9933, (İT. 8355) sayılı sahalar, 
Maden Kanununun 43 ve 14 ncü maddelerine göre 
reddedilmesi gerekirken, maihlûtiyet uydurulması su
retiyle salha, devletin elinden alınarak Etaş Madenci
lik ve Sanayii Limitet Şirketine verilmeye çalışılmak
tadır. 

Oysa bu saha M.T.A. Enstitüsü tarafından mil
yonlar harcanarak bulunmuş çok zengin bir sahadır. 

Bu durum ve işlem maden ve M.T.A. Kanununa 
tamaimen aykırıdır. Sahaları veren Maden Dairesi so
rumluları hakkında kanunî işlem yapılması gerekmek
tedir. 

Bu husus üzerine Bakan olarak şimdiye kadar ne 
gibi yasal girişimlerde bulundunuz? 

T. e 
Enerji vo Taibiî 17 . 9 . 1976 

Kaynaklar Bakanlığı 
Sayı : 11 -115/053-131/601 

Konu : Sakarya Milletvekili Sayın Hay
rettin Uysal'ın yazılı soru önergesi h!k. 
'Millet Meclisi Başkanlığına 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 

İlgi : 29 . 6 . 1976 gün ve 7/1272-4442/34812 sayılı 
•yazıları, 

Sakarya Milletvekili Sayın Hayrettin Uysal'ın il
gide kayıtlı yazınız ile gönderilen; Devlete ait maden 
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yataklarının kanunsuz olarak bir şirkete verileceği 
iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi cevabı ekte su
nulmuşta. 

Bilgilerinize arz ©derim. 
Salâhattin Kılıç 
Enerji ve Taıbiî 

Kaynaklar Bakanı 

Sakarya Milletvekili Sayın Hayrettin Uysal'ın; 
Devlete ait maden yataklarının kanunsuz olarak 
'bir şirkete verileceği iddiasına ilişkin yazılı sıoru 

önergesi cevabı. 

«Devlete ait 600 000 ton büyük rezervli kurşun, 
çinıko, altın ve gümüş madenlerini kapsayan saha Btaş 
Madencilik ve Sanayi Ltd. Şirketine kanun'suz olarak 
verilmeye çalışılmaktadır.» 

Soru : 1. — İzmir ilinin Bayındır ilcesine bağlı 
Sanyurt - Kızıloba ve Sarımekri köyleri civarında 
99 yıl müddetle işletme imtiyazlı 87 dosya sayılı (al
tın, gümüş, kurşun, çinko) maden sahası (kanunî ve
cibeler yerine getirilmeden) mekşuf maden (Devlete 
ait) olarak maden siciline kayıtlı olduğu halde sonra
dan sahanın hudut noktalan değiştirilerek mekşuf 
sahayı küçültmek suretiyle bu saha üzerine 39/59 (İT. 
2287) say)lı çinko ve 9997 (İT. 8541) 9933 (İT. 8355) 
sayılı kurşun arama ruhsatı verilmiştir. 

Cdvap : 1. — İzmir liran, Bayındır ilçesine bağlı, 
Sanyurt, Kızıldba ve Sarımekri köyleri civarında al
tın, gümüş eserine havi kurşun ve çinko olduğu, «Sa
rımekri» diye anıldığı bilinmektedir. Paftalarımızda ve 
eski harflerle tutulmuş ruhsat sicil defterinde hudut
larının; 

Şimâlen : Avsurgan tepesinden bedile Külâhlı Pı
narına hattı müstakim. 

Ş/arken : Mezkûr pınardan bedile Çatma Mezarlığı 
ile Kızılağaç mevkiinden bilmürûr Karataş tepesine 
halttı münkesir. 

Cenuben : Mezlkûr Karataş tepesinden bedile Er-
genli tepesline hattı müstakim' 

Garben ; Mezkûr tepeden bedile Sarımekri tepe
sinden bilmürûr Nebde-i hudut olan AVsurgan tepesi
ne vasıl olunan hattı münkesir ile mahdut saha olarak 
.kayıtlıdır. 

Bu hudutlara 5 . 2 . 1962 tarihli, mahallinde tan
zim edilen zabıt varakasında da, sahanın sadece «nok
ta ve meVkiileri mevcut» olduğu, «mesafelerin tespi
tine imkân olmadığı» yazılıdır. 

Bu madenin imtiyazlı mı, yoksa mekşuf mu ol-, 
duğu katı olarak belli değildir. Aynı zamanda maden 
siciline de kayıtlı değildir. 

Bakanlığımızdaki mekşuf madenler listesine alın
mıştır. Dosyasında madenin var olup olmadığı belli de
ğildir. Bu balkımdan bu ve bunun gibi bine yakın es
ki yazılı olan mekşuf dosyaların tetkiki 1976 plan 
programına alınmış, «Mekşuf Madenlerin Değerlendi
rilmesi» ismi altında çalışmalar başlamıştır. Bu çalış
malar 4 sene sürecektir ve bütçeden çalışmalar için 
75 milyon TL. ayrılmıştır. Bu ve bunun gibi sahalar
da madenin varlığı, çalışmalar neticesi belli olacaktır. 

Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü Genel Müdür
lüğümüz tarafından gerekli tetkik yapılmış, «adı ge
çen sahanın ekonomik bir değer taşımadığı, hudutla
rının ise 1/25000 ölçekli krokiye uygun olduğu» bil
dirilmiştir. 

Yukarıdaki açıklamamızdan da anlaşılacağı üzere, 
hudut noktaları değiştirilmemiş ve saha küçültülme-
miştür. 

Soru : 2. — Adı geçen bu sahaların tümünü kap
sar şekilde M.T.A. Enstitüsü 7426 sayılı Kanuna göre 
30 . 3 . 1970 tarihinde «altın, gümüş, çinko, kurşun»-
madenleri için bölge kapsaması yapılmıştır,; 

Cevap : 2. — M.T.A. Enstitüsü 7426 sayılı Kanu
na göre 30 . 3 . 1970 tarihinde değil, ilk olarak 
20 . 7 ,. 1970 tarih ve ikinci olarak da 30 . 3 . 1973 
tarihinde bu mıntıkayı kapatmıştır. Ahmet Kalbada-
yı'ya ait adı geçen iki sahanın hakkı takaddümü 
20 . 7 . 1970 tarihinden önce olduğu için bu sahala
rın dışındaki boş sahalar için M.T.A.'ya hak veril
miştir. 

Soru : 3. — Adı geçen ruhsatname sahipleri, 
Maden Kanununun 43 noü maddesine göre; işletme 
hakkı talebinde bulunmuş ise de Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanlığına vermiş oldukları vesikaların gerçek 
dışı olduğu belirtilmektedir. Çünkü ruhsatnamenin iki 
yıllık süresi içerisinde arama yapılarak madeni bulma
ları gerekirken, bu vecibeyi yerine getirmemişler ve 
madeni bulamamışlardır. Ne var ki: M.T.A. Enstitüsü, 
kapamış olduğu bu sahada 1973 yılından itibaren yap
tığı çalışmalar sonunda adı geçen madenleri bulmuş
tur. Bulunan bu madenler, ruhsatname sahiplerinin 
gösterdikleri yerlerde olmayıp ayrı bir bölgededir. Sa
ha sahiplerinin gösterdikleri yerlerde sayılan maden 
varlığı değildir. M.T.A. Enstitüsünün Genel Direktörü 
Sadretitin Alpan tarafından o tarihlerde önemli mik
tarda yukarıda sayılı madenlerin bulunduğu TRT ka-
nalıyle de açıklanmıştır. 

Cevap : 3. — Ahmet Kabadayı; İzmir ili Ba
yındır ilçesi Kızıloiba köyü hudutları içinde kurşun 
madeni aramak için dilekçe ile müracaat etmiş, belir-
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tilen saha ve diğer halklara olan tedahülü giderilerek: 
2 yıl süreli ruhsatname verilmiştir. Mezkûr ruhsatna
meye müsteniden aramakla meydana çıkarılan kurşun 
madeni için yeniden işletme hakkı talebinde bulunul
muştur. Vesikalar nazarı teliMlkte uygun görülerek ar
za tatbiki yapılmış ve kurşun madeni arayarak bulu
nulduğu tespit edilerek, bulucusunun Ahmet Kabadayı 
olduğu tevsik edilmiştir^ 

Yine Ahmet Kabadayı tarafından Muhittin Ba-
tu'nun kurşun müracaatlarının aramalara açılmasıyle, 
arama ruhsatı Alhmet Kabadayı'ya tevdi edilmiştir. 

Ahmet Kabadayı, 5 . 2 . 1972 yılında işletme hakkı 
'talebinde bulunmuş, gerekli vesikalar nazarı tetkikte 
uygun bulunarak arza tatbiki için heyet gönderilimâş, 
21 , 8 . 1973 tarihli arza tatbikteki tutanakta 1 ve 2 
numaralı ocaklar çökmüş olduğundan, tetkike elve
rişli hale getirilmesi hususunda bir rapor verilmiştir. 
Ocakların açılması neticesinde araziye gidilecektir. 

Dosyaların hukukî durumları bu halde iken, saha
lar Ahmet Kabadayı tarafından 25 . 9 . 1975 tarihinde 
Etaş Madencilik ve Sanayii Limitet Şirketine devredil
miştir. 

Soru : 4. — Şimdi hudut noktalarını değiştirmek 
suretiyle küçültülen mekşuf sahada maden varlığı bu 
suretle dışarı kaydırılarak adları geçenlere peşkeş çe-
Mmiiştiı*. 

Cevap : 4. — Birinci sorunuz cevabında da açık
landığı üzere, saha küçültmesi diye bir konu yoktur. 

!Soru : 5. — 39/59 (İT. 2287) sayılı çinko sahası 
da kanunî yükümlülük yerine getirilmediğinden daha 
önce reddedilmesi lâzım gelirken ret kararı 7426 sa
yılı Kanuna göre M.T.A.'ya tanınan iki senelik yürür
lük süresi bitiminden sonra alınmak suretiyle M.T.A.' 
ya verilimeyerek saha üzerindeki hakkın Devlete ait 
'olması kaçırılmıştır. Bu hal yasanın açıkça çiğnenme
sidir, 

Cevap : 5. — Çinko sahası için, 3 1 . 3 . 1956 tari
hinde Genel Madencilik Ltd. Şirketi tarafından çin
ko olarak müracaat edilmiş,, ruhsat şirkete tevdi edil
miştir. 2 senesi bitmeden işletme hakkı talebinde bu
lunulmuşsa da Maden Kanunu gereğince arama dev
resi içinde fennî nezaretçi tayin edilmediği için ara
makla bir maden bulunamadığı anlaşılmıştır. Bu Ka
nunun memnuniyetine rağmen bir arama yapılmış ise 
de; bu dosyalarında mevcut değildir, o seneki mer'ıi 
'Maden Kanununun 32 noi maddesine aykırıdır. Bu 
nedenle bu sahada şirket tarafından sıhhatli ve ka
nunî bir aramanın yapılmış olduğu söz konusu ola
maz, 
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Yulkarıda da bahsedildiği gibi işletme hakkı tale
binde bulunan şirketten, 6309 sayılı Maden Kanu
nunun 32 nci maddesine göre bir maden mühendisi 
veya bir maden teknisyeni veya jeologun direktifi al: 

tında arama yapmanın şart olmasına rağmen, mez
kûr maden için fennî nezaretçi tayin edilmeden saha
da nasıl arama yaptığının tavzihi istenmiştir. 

Bu cevaplandırılmamış, 9 . 6 . 1961 senesinde Ma
den Kanununun 44 ncü maddesinde yazılı vesikala
rın eklenmediği görülerek 47 nci madde gereğince ve
sikalar istenmiştir. Bundan sonra Şirketten hiçbir ce
vap alınamamıştır. 

!Bu arada Şirketin kurucu ortaManndan, Enrico 
Asseo'nun İtalyan uyruklu, Kimon Kosmeto, Aristitis 
Böilis'iin Türkiye Cumhuriyeti tebası ölüp olmadığı 
belli değildir. Şirket kurucusu ve müdürü olan Vehibi 
Çolpan ise 1961 yılı içinde vefalt etmiştir. 4 . 7 . 1961 
tarih ve 11832 sayılı Tasfiye Kurulu kararı ile şir
ket 19 . 6 . 1961 tarihinden itibaren tasfiye hailine 
girrrtiş ve tasfiye sonuna kadar şirket merkezi Sir
keci, Liman Han No. : 4'e .nakledilmiştir. 30 . 4 , 1963 
tarih ve 11033 sayılı Ortaklar Kurulu kararıyle Avu
kat Remzi Tüzürihan ve Avukat Sabih Çerçi tas
fiye m!eırmru tayin edilmıişltir. Şirketin muallakta olan 
bu durumu ve 2 senelik arama devri içerisinde bir ma
den varlığının ortaya çıkartılmaması gözönüne alına
rak 1 3 . 8 . 1975 gün ve 1231 sayılı kararımızla red
dedilmiştir. 

Bu ret işlemimiz 26 . 1 . 1976 tarihinde tasfiye 
memurları olan avukatlara tebliğ edilmiş, dava açma 
süresi içinde hiçbir itirazda bulunulımadığmda» ret 
keyfiyeti kesinleşmiştir. 

Soru : :6. — Bulunan bu madenler de bu saha 
içindedir. M.T.A. Enstitüsü Maden Kanununun 49 ncu 
maddesine göre, bu durumu bulunmuş maden hailine 
getirm'esi gerekirdi. 

Cevap : 6. — Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü 
arama ruhsatnamesi almadan ve gayrin hakkı olan sa
haları bulunmuş maden haline getiremez. Ancak Ba
kanlığımız gayrin hakkı olmayan ve 49 ncu madde
nin vecibeleri yerine getirilmiş sahaları bulunmuş ma
den yapabilir. 

Soru : 7. — Her iki halde de maden sahası Dev
lete ait olması icabederken 87 ve Ar. 39/59 (İT. 2287) 
sayılı sahalar üzerine yasa ve hizam çiğnenmek sure
tiyle Ar. 9997, (ÎT. 8541) ve AR. 9933, (İT. 8355) 
sayılı sahalar, Maden Kanununun 43 ve 14 ncü mad
delerine göre reddedilmesi gerekirken, mahlûtiyet uy
durulması suretiyle saha, Devletin elinden alınarak 
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Btaş Madencilik ve Sanayii Limitet Şirketine verilme
ye çalışılmaktadır. 

Cevap : 7. — Bu hususta 3 ncü soru cevabında 
gerekli açıklama yapılmıştır. 

Soru : 8. — Oysa bu saha M.T.A. Enstitüsü tara
fından milyonlar harcanarak bulunmuş çok zengin bir 
sahadır. Bu durum ve işlem, Maden ve M.T.A. Ka
nununa tamamen aykırıdır. Sahaları veren Maden Da
iresi sorumluları hakkında kanunî işlem yapılması ge
rekmektedir., 

Cevap : 8. — Saha sahibi Ahmet Kabadayı M.T.A. 
ile 2804 sayılı M.T.A. Kuruluş Kanunu 5 nci mad
desine İstinaden, tip mukavele gereğince bir mukavele 
imzalamıştır. Bu mukavele gereğince Ahmet Kaiba-
dayı'nın sahasında Ahmet Kabadayı tarafından bulu
nan madene ilâveten bir maden bulunduğu takdirde 
Ahmet Kaibadayı'nın bu sahadan imrar edeceği beher 
ton için oeVherin o yılkı Devlet hakkı tarifesinde ka
yıtlı fob bedelinin 1/2/100 oranında bir devlet hakkı 
(Devlet menfaati) ödemeyi taahhüt etmiştir., 

Aynı durumdaki diğer saha için de imzalanan tip 
mukavele ile gene inkişaf edecek cevherler için ton 
başına 1/2/100 Devlet hakkı (Devlet menfaati) karşı
lığında bir karara bağlanmıştır. 

M.T.A. bu mukaveleler gereğince sahaya girip, 
saha sahibi Ahmet Kabadayı adına inkişaf etütleri 
yapmıştır, tmrar edilen ton başına 1/2/100 munzam 
bir Devlet hakkı ödenecek ve M.T.A.'nın etütleri kar
şılığı bu para alınmış olacaktır. Bu bakımdan M.T.A.' 
nın sarfetfciği etüt masrafı, madenciden tahsil edilecek
tir. Mukaveleler M.T.A.'nın Kanunu gereğince yapıl
mıştır. Bu tip Bakanlığımızda yüze yakın mukavele 
vardır. 

Soru önergesinde bahsedilen «M.T.A. Enstitüsü ta
rafından milyonlar harcanarak bulunmuş çok zengin 
bir saha» çalıştığı takdirde harcanan para tekrar Dev
lete gelecektir, işlem maden ve M.T.A. Kanununa gö
re aykırı değildir. Sahalar, Maden Kanununun gerekli 
maddelerine göre kanunî olarak verilmiştir. 

Soru : 9. — Bu husus üzerinde Bakan olarak şim
diye kadar ne gibi yasal girişimlerde bulundunuz? 

Cevap : 9. — Bu durum ve yapılan işlem Ma
den ve M.T.A. kanunlarına aykırı değildin 

Sahaların dosyalar üzerinde tetkikinde muamele
lerin senelerce yapılmadığı, Dairede 40 000'in üzerin
de muameleli dosya bulunduğundan ve bunların elden 
geçirilmeleri zamana muhtaç olduğundan bu gibi ta
kipsiz sahalar tasnif esnasında ortaya çıkmakta ve 
muameleleri yapılmaktadır. 

6309 sayılı Maden Kanununa göre M.T.A. Ensti
tüsü adına talep edilen arama ruhsatları yukarıda adı 
geçen Ahmet. Kabadayı'nın müracaatı üzerine 1973 yı
lında olmuş ve tedahülleri giderilerek M.T.A.'ya ara
ma ruhsatnameleri verilmiştir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Salâhattin Kılıç 
Enerji ve Tabiî 

Kaynaklar Balkanı 

2. — İzmir Milletvekili Kemal Önder'in, bazı 
Kamu İktisadî Teşebbüslerinin 30 Haziran 1976 ta
rihi itibariyle ithal işlemlerine ilişkin sorusu ve Ener
ji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Selâhattin Kılıç'in ya
zılı cevabı. (7/1303) 

Sayın Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki soruların cevaplarının yazılı olarak 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığından sağlanarak 
tarafıma bildirilmesi hususunda aracılığınızı saygıla
rımla rica ederim. 

İzmir Milletvekili 
Kemal Önder 

1. — Etibank Genel Müdürlüğü, 
T. Elektrik Kurumu malları, araç ve gereçler ile 

ya da yarım mamul mallar (PET - KÎM'in ithal ede
ceği plastik hammaddeleri gibi) için; 

a) Ödenek sağlanması, 
b) Türk parası sağlanması (Karşılıklarının sağ

lanması) 
c) Ticaret Bakanlığınca gerekli müsaadenin sağ

lanması, 
d) Maliye Bakanlığınca döviz transfer müsaa

desinin verilmesi, bu müsaadenin Merkez Bankasına 
intikali, 

e) Merkez Bankasınca akreditif açılması, 
f) Merkez Bankasınca kuvertür'ün gönderilmesi 

işlemlerinin; 
aa) Her işlemin başlangıç tarihi, 
bb) Her işlemin her aşamadan geçiş tarihi, 
cc) Her işlemin 30 Haziran 1976 tarihindeki son 

durumu itibariyle bildirilmesi, 
2. — Buna göre; 

a) Maliye Bakanlığından Türk parası karşılığı 
tahsisi beklenen dış ödemelerden henüz bu tahsis ya
pılamayanların, talep tarihi ve 30 Haziran 1976'daki 
durumu, 

b) Maliye Bakanlığından Türk parası tahsisi ta
lep edilmiş olup bu talep kabul edilmiş, gerekli tah-
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sis yapılmış ise ve fakat bundan sonraki aşama, yani 
Ticaret Bakanlığınca beklenen ithal müsaadesi alın
mamış ise, 

aa) Tahsisin hangi tarihte talep edildiği, 
bb) Tahsisin hangi tarihte kabul edildiği, 
c) Ticaret Bakanlığından yapılan müracaat so

nucu ithal müsaadesi alınmış, bu ithal müsaadesi Ma
liye Bakanlığına arz edilmiş ve buna istinaden döviz 
transfer müsaadesi talep edilmiş ise, 

aa) Türtk parasının hangi tarihte talep edildiği, 
bb) Türik parasının hangi tarihte tahsis edildiği, 
cc) Ticaret Bakanlığınca ithal müsaadesinin 

hangi tarihte verildiği, 

dd) Maliye Bakanlığına döviz transfer müsaade
si için hangi tarihte başvurulduğu, 

d) Maliye Balkanlığınca döviz transfer müsaade
si verilmiş ve bu talep Merkez Bankasına intikal et
tirilmiş ise, 

aa) Döviz transfer müsaadesinin hangi tarihte 
verildiği, 

bb) Bu müsaadenin hangi tarihte Merkez Ban
kasına intikal ettirildiği, 

e) Döviz müsaade talebi Merkez Bankasına in
tikal ettirilmiş ise hangi tarihte a'kreditif açıldığı 
(akreditif açılıp da kuvertürü gönderilenlerin - 30 
Haziran 1976 tarihi itibariyle - yazılmasına gerek yok
tur.) 

3. .— Yukarıdaki bilgilerin 1 000 dolar ve daha 
fazla işlemler için hazırlanması, 

4. — T. C. Merkez Bankasının 30 Haziran 1976 
tarihi itibariyle döviz gelir ve gider tablosu... 

5. — Yukarıdaki bilgilerin aşağıda yazılı Kamu 
İktisadî Teşebbüslerinin halen Merkez Bankasınca 
transfer edilemeyen ve kuvertürü gönderilmeyen öde
meler için yazılması. 

T. C. 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar 17 . 9 . 1976 

Bakanlığı 
Sayı : 112-115/053.135/260 

Konu : İzmir Milletve
kili Sayın Kemal Önder' 
iri yazılı soru önergesi 
Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Türkiye Büyük Millet Meclis1! 

İlgi : 12 . 7 . 1976 tarih, 7/1303. 4530/35488 sa
yılı yazınız. 

İzmir Milletvekili Sayın Kemal Önder'in ilgide 
kayıtlı yazınızı havi, bazı Kamu İktisadî Teşebbüsle
rinin 30 . 6 , 1976 tarihi itibariyle ithal işlemlerine 
dair yazılı soru önergesi cevabı ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Selâhattin Kılıç 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanı 

İzmir Milletvekili Sayın Kemal Önder'in bazı Kamu 
İktisadî Teşebbüslerinin 30 . 6 . 1976 tarihi itibariyle 

ithal işlemlerine dair yazılı soru önergesi 

Soru : 
Etibank ve Türkiye Elektrik Kurumunun yaptı

ğı ithal işlemlerinde, her işleme başlangıç tarihi ve 
aşama safhası ile 30 . 6 . 1976 tarihindeki son duru
mun bildirilmesi. 

Cevap : 
Türkiye Elektrik Kurumu Genel Müdürlüğü ile 

Etibank Genel Müdürlüğünün yaptığı ithal işlemleri 
ve bunların safahatını gönderir listeler ekte sunul
muştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Selâhattin Kılıç 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 
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Maliye Bakanlığı 

Malzeme aidi 

2 adet kristalıiızaıtör (% 25) 
2 adet kristalizaıtör (% 40) 
2 adet kristalizaıtör (% 35) 
1 adet bant kantarı 
Komple trayler ve çekicisi 
Besleyici kanıtar ve yedekleri 
Petrol koku 
Petrol koku 
Taş kömürü zifti 
Taş kömürü zifti 
Taş kömürü zifti 
Taş kömürü zülfti 
Anot parti 
Petrol! koku 
Silikon metate 
Sudfcostik 
Karpit fıonı makine ve teç-
Mzata (% 70) 
Piniıt 
Kırıcı, elek ve ekopmanlan 
4 adet sondaj makinesi 
Sondaj makinesi ekipmanı 
1 aldet amgüedıozer 

FF, 
FF, 
FF. 
£ 
$ 
$ 
$ 
$ 
DM. 
DM, 
DM. 
DM, 
NKr. 
$< 
$• 
$. 

NKr. 
$. 
$. 
$. 
$. 
$• 

Tutarı 

412 500,— 
660 Q00„— 
577 500,— 

1 923,79. 
64 425,— 
15 793,18 

332 50Q,— 
371 000,— 
511 875,— 
487 500,— 
487 500,— 
325 000,— 

li 950 000,— 
334 875,— 
177 000,— 
740 000,— 

7 791 000,— 
462 000/ -
147 070,— 
71 483,— 

104 003,56 
89 940,— 

Müracaat 
tarihlî 

2. 7.1975 
28.11.1975 
9.4 .1976 
3.12.1975 

24.10.1975 
4. 2.1976 

14.11.1975 
1. 3 .1976 

12. 9 ,1975 
17.11.1975 
20. 2.1976 
6,2.1976 

17. 3 .1976 
118. 9 .1975 
5.12.1976 

22,7,1976 

4. 2 .1976 
12.1 4976 
142.1975 
6. 4.1976 

24.3 ,1976 
24. 2 ,1976 

Ticaret Ba
kanlığına in
tikal tarihi 

12.1 .1976 
1.4,1976 

11. 3 ,1976 
29.12.1975 
31. 3 .1976 
12.1 .1976 
2.4.1976 
6.1 .1976 

12.1,1796 
31.3,1976 
31.3,1976 
23, 3 .1976 
6,1 ,1976 

12.1,1976 
9.1 31976 

17.3,1976 
8,3 .1976 

24,3 ,1976 
4. 5 .1976 
4,5,1976 
9.4S1976 

Ticaret Bakanlığı 

Maliye Bat 
kanlığından 
geliş tanühli 

12.1 .1976 
1.4.1976 

11.3.1976 
29.12.1975 
,31. 3 ,1976 
ıl2< 1 4976 

2. 4.1976: 
6. 1 .1976 
12.1.1976 
31, 3 .1976 
31. 3 ,1976 
23. 3 .1976 
'6.1 .1976 
12.1 .1976 
9.1 .1976 

17. 3 .1976 
8. 3 .1976 
24.3 ,1976 
4. 5 .1976 
4.5 .1976 
9. 4.1976 

Verilen tan^ 
sis ıbelgesi-
nİn tarihi 

14.1 .1976 
28. 4.1976 

22. 3 .1976 
5.1 .1976 
16.4 .1976 
15.1 .1976 
26,4.1976 
9. 1 .1976 
14.1 .1976 
16.4,1976 
16.4 ,1976 
30. 3 .1976 
9.1 ,1976 
19.1 ,1976 
3.2 ,1976 

23, 3 .1976 
10. 3 ,1976 
11.4.1976 
1,6,1976 
211.5.1976 
26.4.1976 



Maliye Bakanlığı 

-a 

Malzeme adı 

Karpit fırınına ait makine ve 
teçhizat 
2 adet kompresör 
17 adet silo doldurma boşalt
ma teçhizattı {% 15) 
17 aidet silo doldurma boşalt-' 
ma teçhizatı (% 85) 
Silikon metali 
Anıot paltı 
BerhJdrdl 
Berhidro4 
3 kurutucu, 1 kavurucu ve 
yedekleri <% 10) 
3 adet yükleyici 
Gaz temizleme ve toz tutma 
kuleleri 
2 adet bant kantarı 
Isı ölçü cihazları 
Karpit 
S adet yükleyici 

DM, 
$ 

HF1. 

HH. 
$ 
NKr, 
FF.; 
FF. 

Lit. 
$ 

$ 
$ 
DM, 
$ 
$ 

Tutan 

623 000,— 
52 108,90 

I 989 135 — 

11, 271' 765,— 
394 122,541 

11 460 000,— 
11 607 000,— 
2 200 500,— 

43 403 131,— 
336 264,^-

V 749— 
10 026,— 
14 360,— 

457 500,— 
2511 656,— 

Müracaat 
tarihi 

16. 4 4976 
26,4 4976 

5,44976 

17.6.1976 
10.6 4976 
20. 5 .1976 

— 
— 

lil. 5 4976 
S. 6 4976 

17.64976 
3. 6 4976 
7.64976 

11.6 4976 
16. 6 4976 

Ticaret Ba
kanlığına iaa-
ttikalı tarihi 

19,7.1976 

27. 4 4976 

9. 7 4976 
16.6 4976 

— 
— 

Ticaret (Bakanlığı! 

Maliye Ba-< Verilen taJtH An 
kanlığından sis belgesin (bem 
geliş tarihi niin tarihi ka 

19. 7 4976 

27.44976 10.5.1976 

9,7 4976 16.7 4976 22 
16.64976 21.6 4976 22 

— — 13 
— — 1 



Türkiye Elektrik Kurumu Genel Müdürlüğü 

İşletme Siparişleri 

C i n s i 

in 

203-HGÖ/5 Elektrik malzemesi 
252-TSE/73 Rektifiye yedekleri 
203-TAS/387 Şalter magnet bobini 
202-TSİ/12 Yağ soğutma boruları 
34-TAS/386 Ölçme kontrol malzemesi 
252-HKB/26 Koruma teçhizatı 
201-TÇA/76-A Kömür istikamet verici 
Palet 
252-TSE/65 Devre kesici yedekleri 
201-TSE/92 Kazan yedekleri 
352-THO/80 Ampul 
252-TSE/70 Türbin yedekleri 
203-KBŞ/69 Buşing 
203-TSE/55 Röle devre kesici 
203-ŞIM/43 Parafudr 
202-HKB/18 Hız regülatörü 

Maliye 
Müracaat 

2 .12 .1975 
3 .12 .1976 
29 .1 .1976 
9 . 2 . 1 9 7 6 

10 . 3 .1976 
24 .5 .1976 

15 .3 .1976 
26 .4 .1976 

— 
"— 
— 
— 

30 .1 . 1976 
26 . 4 .1976 
26 . 4 .1976 

Maliye 
Çıkış 

— 
— 
—. 
— 
— 
— 

— 
— 
— 
— 
— 
— 

8 .3 .1976 
25 . 5 .1976 
13 .5 .1976 

Etibank 

— 
— 
— 
— 
— 

— 
— 

23 . 3 .1976 
26 . 5 .1976 
16 .4 .1976 
7 . 6 . 1 9 7 6 

22 . 3 .1976 
10 .6 .1976 
7 . 6 . 1 9 7 6 . 

Merkez 

— 
— 
— 
— 
— 

— 
— 

4 . 6 . 1 9 7 6 
30 . 4.1976 
16 .6 .1976 
30 . 3 .1976 
17 .6 .1976 
16 .6 .1976 

DM. 
Lit. 

$ 
L. 

DM. 
DM. 

L. 
FF. 
FF . 

D M . 
FF. 
FS. 
FF. 

Y. 
DM. 



Türkiye Elektrik Kurumu Genel Müdürlüğü 
İşletme Siparişleri 

C i n s i 

252-HKB/15 Manyetik seviye kontakları 
203-TAS/536 iletkenlik cihazı 
56-TAS/508 Yazıcı kâğıtları 
201-TSE/96 Değirmen fanı sökme - takma 
arabası 
202-THO/23-B Hız regülatörü ve santral 
malzemesi 
252-ŞIM/26 Telsiz cihazı 
203-BAŞ/29 Kesici yedekleri 
41-TAS/499 Asbest grafitli salmastra 
214-TAS/483 Hava kompresör yedekleri 
201 -TAS/403 Boru 
34-RET/107-C Jeneratör 

Maliye 
Müracaat 

— 

— 

7 . 5 . 1 9 7 6 

30 . 4 .1976 
16 .4 .1976 
24 . 5 .1976 
24 .5 .1976 

5 . 4 . 1 9 7 6 
30 .1 .1976 

Maliye 
Çıkış 

—• 
— 

— 

' 
— 
— 
— 
— 

14 .5 .1976 
22 .3 .1976 

Etibank 

8 .3 .1976 

24 . 6 .1976 

— 

. 
— 
— 
— 
— 

3 . 6 . 1 9 7 6 
8 .4 .1976 

Merkez 

17 .3 .1976 

28 . 6.1976 

— 

— 
— 
— 

23 . 6.1976 
9 . 6 . 1 9 7 6 

15 .4 .1976 

FF. 
DM. 

$ 

DM. 

DM. 

$• 
$. 

DM. 

$ • 

AŞ. 
DM. 



C i n s i 
Maliye 

Müracaat 
Maliye 
Çıkış Etibank Mefkez 

Ki 

41-HSR/77 Kota İzolasyon malzemesi 

202-HSR/70 Jenaratör yedekleri 

252-TSE/53 Elektrik malzemesi 

252-TSE/53 Elektrik malzemesi 

203-OAB/50-A Devre kesici yedekleri 

203-OAB/50 Devre kesici yedekleri 

203-BAŞ/35 Redresör yedekleri 

202-TSİ/ll Tırtıllı hava soğutucu boruları 

56-TSE/6-D Yazıcı kâğıdı 

41-TAS/482 Salmastro ve halka 

203 THO/81 Uzaktan kumando anahtarı 

214-TSE/68 Kompresör yedekleri 

234-ŞÎM/41 Ek pres makineleri 

203-TSÎ/18 Kesici yedekleri 

203-HKB/7 Reaktifler 

31 . 3 , 1976 21 . 4 . 1976 20 . 5 . 1976 28 . 5 . 1976 

20 . 11 . 1975 31 . 3 . 1976 20 . 4 . 1976 10 . 6 . 1976 

8 . 4 . 1976 27 . 4 . 1976 20 . 5 . 1976 28 . 5 . 1976 

— — 3 . 3 . 1976 9 . 3 . 1976 

31 . 3 . 1976 7 . 5 . 1976 11 . 6 . 1976 15 . 6 . 1976 

8 . 4 . 1976 28 . 5 . 1976 15 . 6 . 1976 — 

- 2 . 1 . 1976 8 . 3 . 1976 23 . 3 . 1976 26 . 3 . 1976 

— — 8 . 3 . 1976 1 8 . 3 . 1976 

— — 29 . 4 . 1976 17 . 5 . 1976 

— — 2 2 . 6 . 1976 — 

— — 24 . 6 . 1976 30 . 6 . 1976 

— — 7 . 6 . 1976 14 . 6 . 1976 

1 7 . 3 . 1976 3 . 4 . 1976 22 . 4 . 1976 6 , 5 . 1976 

— — 30 . 4 . 1976 10 . 5 . 1976 

26 . 4 . 1976 1 3 . 5 . 1976 7 . 6 . 1976 — 



C i n s i 
Maliye 

Müracaat 
Maliye 
Çıkış Etibank Merkez 

00 

202-TAS/538 Civato malzemesi 

202-TAS/474 Turbo Jeneratör yedekleri 

202-TTB/218-A Ventil ve pompa yedekleri 

214-TSŞ/10 Gaz Türbin Pompa yedekleri 

214-TSŞ/10 Gaz Türbin Pompa yedekleri 

203-HKŞ/4 Devre Kesici için 

203-TAS/459 Elektrik malzemesi 

29-TAS/429 Böhler Kaynak teli 

203-KBŞ/70 Kesici için yedekler 

214-KBŞ/48 Devre kesici yedekleri 

201-TSI/16 Boru temizleme cüıaz. 

56-TSE/6-F Yazıcı kâğıdı 

203-KBŞ/62 Ototransformoton yedekler 

201 -TSO/40 Kazan besleme pompası yedekleri 

3.6. 1976 8.6. 1976 

23 . 2 . 1976 15 . 4 . 1976 20 . 4 . 1976 10 . 5 . 1976 

5.6. 1976 

4.2. 1976 23 . 2 . 1976 

12.2. 1976 22 . 3 . 1976 12 . 4 . 1976 12 . 4 . 1976 

16.6. 1976 

31.3. 1976 28 . 4 . 1976 21 . 5 . 1976 28 . 5 . 1976 

31 . 3 . 1976 28 . 4 . 1976 23 . 5 . 1976 21 . 5 . 1976 

18 . 5 . 1976 1.6. 1976 

— 13 . 2 . 1976 23 . 2 . 1976 

— 19 . 2 . 1976 2.3. 1976 

3.5. 1976 7.5. 1976 

31 . 5 . 1976 7.6. 1976 

12.2.1976 13.2.1976 



C i n s i 
Maliye Maliye 

Müracaat Çıkış Etîbank Merkez 

252-ŞİM/36 Bobin sarma makinesi 

201-TİZ/29-A Kazan yedekleri 

202-TSŞ/5 Gaz türbin yedekleri 

41-THO/84 Sılıcogel 

49-TTB/236 Yağlama yağı 

201 -TTB/227 Conta 

203-TAS/505 Aydınlatma malzemesi 
I 
^ 201-TAS/420 Mekanik sızdırmaz 

56-THO/94 Kaydedici yedekleri 

201-TÇA/72 Rulman 

203-HKB/8 Komütotor kontak ve Zembe 

51-MLM/l-C Kimyasal madde 

12 . 2 . 1976 1 . 4 . 1976 21 . 4 . 1976 1 1 . 5 . 1976 

— — 6 . 2 . 1976 6 . 2 . 1976 

25 . 11 . 1975 7 . 1 . 1976 23 . 1 . 1976 30 . 4 . 1976 

— — 3 1 . 5 . 1976 4 . 6 . 1976 

— — 20 . 5 . 1976 28 . 5 . 1976 

— — 10 . 6 . 1976 14 . 6 . 1976 

— — 1 8 . 5 . 1 9 7 6 2 5 . 5 . 1 9 7 6 

— — 1 8 . 5 . 1976 1 . 6 . 1976 

.— — 14 . 6 . 1976 21 . 6 . 1976 

— — 4 . 6 . 1976 9 . 6 . 1976 

10 . 3 . 1976 30 . 3 . 1976 28 . 4 . 1976 8 . 6 . 1976 

— — 7 . 6 . 1976 14 . 6 . 1976 



c 

C i n s i 

203-TAS/533 Valf bobini 
202-TAS/392 Türbin yedekleri 
252-RET/120 Fiş yuvaları 
118-TSE/103 Coroskol 
34-TAS/393 Kaynak Elektrodu ve teli 
34-TAS/386 Ölçme kontrol malzemeleri 
34-TAS/386 Ölçme Kontrol malzemeleri 

201-TSE/l 61 Elektro Valf malzemesi 
252-RET/119 Elektronik malzeme 
203-TSE/98 Bobin sarma makinası 
252-TSE/79 Elektrik malzemesi 

252-TSE/79 Elektrik malzemesi 
252-TSE/78 Basınçlı hava devre kesici için yedekler 
53-TSE/134 Elektrod 
252-THO/92 Solter 

202-HGK/13 İzolasyon malzemesi 
53-MLM/10-A Laboratuvar malzemesi 
34-HKO/10 Mekanik dekimetre 
203-HKŞ/3 Devre kesici yedekleri 
41-TAS/287-A Halka ve salmastra 
202-TAS/477 Türbin yedekleri 

202-TAS/477 Türbin yedekleri 
51-MLM/l-F Amonyum Bikarbonat 
51-MLM/l-B Kimyevî Madde 
51-MLM/l-A 
76-THO/78 Kazan yedek parçalar 

41-TTB/23 7 Salmastra 
202-HSR/80-A Türbin yedekleri 
34-EGM/116 Ölçü aletleri 
252-HKB/12 Türbin yedekleri 
252-HKB/12 Türbin yedekleri 

Maliye 
Müracaat 

31 . 
9 . 
23 . 

8 

5 
9 
4 

4 

26 

30 
7 

15 
17 

3 . 1976 
2 . 1976 
2 . 1976 
— 
— 
— 

4 . 1976 
— 

4 . 1976 
. 2 . 1976 
. 2 . 1976 

— 
2 . 1976 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 

. 4 . 1976 
— 
— 
— 

. 4 . 1976 

. 5 . 1976 
— 
— 

. 3 . 1976 

. 3 . 1976 

21 . 
22, 
8 . 

20 

14 
22 
31 

22 

20 

23 
23 

14 
2 

Maliye 
Çıkış 

4 . 1976 
3 . 1976 
4 . 1976 
— 
— 
— 

5 . 1976 
—. 

5 . 1976 
3 . 1976 

. 3 . 1976 
— 

3 . 1976 
—. 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 

. 5 . 1976 
— 
— 
— 

. 6 . 1976 

. 6 . 1976 
— 
— 

. 4 . 1976 

. 4 . 1976 

Etibank 

31 . 5 . 1976 
13 . 4 . 1976 
22 . 4 . 1976 
22.3 . 1976 

— 
29 . 3 . 1976 
4 . 6 . 1976 

15.6 . 1976 
16.5. 1976 
8.4. 1976 
27 . 4 . 1976 
27.4. 1976 
22 . 6 . 1976 
31 . 5 . 1976 
24 . 5 . 1976 

20 . 5 . 1976 
31 . 5 . 1976 
24 . 5 . 1976 
17. 6. 1976 
14 . 6 . 1976 
15 ,3 , 1976 

13 . 6 .1976 
24 . 6 . 1976 
4.6. 1976 
3 .6 , 1976 

— 
31 .5 .1976 
26 . 3 . 1976 
27 . 4 . 1976 
27 . 4 . 1976 

Merkez 

4.6. 
7.5. 
11 . 5 . 
30 . 3 . 
15 .6 . 
6.4. 

14 . 6 . 
23 .6 . 
16 . 5 . 
14 .4 . 
11 . 5 
11 .5 

— 
4.6 
1 .6 
26.5 
4.6 
28.5 
28 . 6 

18 . 3 

16 . 6 

14.6 
9.6 

7.6 
30,3 
10 . 5 
29 . 4 

1976 F 
1976 $ 
1976 H 
1976 F 
1976 F 
1976 D 
1976 D 

1976 F 
1976 H 
1976 D 
1976 F 
1976 F 

F 
1976 H 
1976 D 

. 1976 

. 1976 
1976 
. 1976 S 

. 1976 

1976 

. 1976 

. 1976 

. 1976 

. 1976 

. 1976 

. 1976 
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SEYİTÖMER, TUNÇBİLEK İLE İLGİLİ TALEPLER 

C i n s i 
Maliye'ye 
müracaat 

14.10.1975 

8 .3 .1976 

8 .9 .1975 
17 .9 .1975 
9 .10 .1975 

8 .4 .1976 
11.11 .1975 

Maliye'den 
çıikış 

16 .3 .1976 

9 .4 .1976 

5 .1 .1976 
2 . 1 . 1 9 7 6 
7 .1 .1976 

16 .3 .1976 

!Etibank 

24 .3 .1976 

27 . 4 . 1976 

21 . 1 .1976 

24 .3 .1976 

Merkez 
Bankası 

8 .4 .1976 

5 .5 .1976 

17. 2 . 1976 

8 .4 .1976 

FF. 
TL. 
FF. 
TL. 

DM. 
TL, 

DM, 
TL, 
Lit. 
TL. 

Tutarı 

10 701 400.— 
36 566 684.— 

533 700.— 
1 823 653.— 
3 595 900.— 

23 474 035.— 
250 000.— 

1 632 000.— 
61 300 000.— 

1 187 994.— 

(Elektrik kumanda teç. 

Elektrik kumanda teç. 

Çevrim sistemi teçh. 
Çevrim sistemi teçh. 
Çevrim sistemi teçh. 
Çevrim sistemi teçh. 

Park makinesi (Ray) 2 . 3 . 1976 7 . 5 . 1976 7 . 6.1976 29 . 6 .1975 DM. 344 234,27 
TL, 2 247 160.— 

Park makinesi (Tekerlek) 2.3 .1976 7.5.1976 7.6.1976 16.6.1976 DM. 75 000.— 
TL, 489 600.— 

Trafo montaj hizmeti 30 . 3 .1976 . 6 . 4 .1976 

Kömür hazırlama hizmeti 8 .12 . 1975 8 . 4 .1976 

Kömür hazırlama alet kirası 18.2.1976 

Çevrim sistemi alet k. 27 . 2 .1976 6 . 4 . 1976 

Soğutma sistemi montaj 13 . 2 . 1976 19.2.1976 

»Montaj hizmeti (Buhar kazanları) 26 .1 .1976 5 . 2 . 1976 

Gezer köprülü vinç 4 . 6 .1976 16 .6 . 1976 

Kurum üfleme kompresörleri 

yardımcı teçhizatı 20.5.1976 

Montaj soğutma kulesi 3.6.1976 10 . 6 .1976 

Malzeme 21 .7.1975 3 . 12. 1975 5.1.1976 19. 1 1976 

» 4.12.1975 22.4.1976 20.4.1976 — 

» ' 3.12.1975 26.4.1976 3.5.1976 29.7.1976 FF. 11319 700.— 
TL. 38 679 415.— 

•» 18.2.1976 17.6.1976 FF, 137 460,48 
TL, 897 340.— 

Montaj 2.1.1976 22.6.1976 FF. 1115 600.— 
TL. 3 948 685,— 

— 731 — 

Lit. 
TL. 

DM. 
TL, 

DM, 
TL, 

DM, 
TL. 
AS. 

TL, 
DM. 
TL, 

$ 
TL. 

£ 
TL, 
FF, 
TL, 

DM. 
TL. 

7 080 000.— 
137 210.— 
529 920.— 

3 459 318.— 
100 000.— 
652 800.— 
15 000.— 
97 920.— 
103.000.— 
92 555.— 
30 000.— 

195 840.— 

13 775.— 
224 808.— 

11 905.— 
363 078,90 

73 700.— 
251 832,90 

44 656 170.— 
(Bkz. 'Not 1) 

31 726 766,80 
207 112 328.— 



C i n s i 

M. Meclisi 

Maliye'ye -
müracaat 

B : 135 

Maliye'den 
çıkış 

21 . 9 . 1976 

'Etib'anik 

29.3.1976 

2.1 . 1976 

29.3.1976 

O : 1 

Merkeü 
Bankası 

22.6.1976 

22.6 . 1976 

— 

FF. 
TL, 

DM. 
TL, 

DM. 
TL, 

Tutarı 

1 193 400.— 
4 077 848.— 
3 645 900 — 

23 800 435.— 

3 560 760.— 
23 244 641.— 

Kül nakil sistemi 

Montaj (Hizmet) 

SDB/14 
Lâstik tekerlekli yükleyici 

17.11.1976 7 .1 . 1976 28 .1 .1976 1 5 . 3 . 1976 

21 .6 .1976 22 .6 .1976 

21 .6 .1976 22 .6 .1976 

26 .3 .1976 5 .4 .1976 

106-Ga!iMr/8 
Gaz türbin 20 . 11 . 1975 16 .3 .1976 26 . 3 . 1976 25 . 5 . 1976 

KDBL/33 
»Ağaç direk 

ŞİM/3® 
Ekip aracı 

23 . 2.1976 

KİBL/35-A 
Otomatik devre kesiciler 20 . 11 .1976 13 .4 .1976 28 . 4 .1976 3 . 5 . 1976 

23 .3 .1976 7 .5 .1976 26 .5 .1976 10 .6 .1976 

SDB/13 
20 metrik tonluk vinç 20 .11 . 1975 15 .1 . 1976 21 . 1 .1976 17 . 3 . 1976 

SDB/13-A 
10 metrik tonluk vinç 20 .11 . 1975 9 . 4 . 1 9 7 6 21 .4 .1976 21 . 5 . 1976 

106-Gasfcür/9 
Seyyar gaz türbin yedekleri 18 . 3 .1976 22 . 4 .1976 18 . 5 .1976 — 

DM. 72 945.— 
TL, 476 184,96 
FF . 401 400.— 
TL. 1 371 583,80 

DM. 1 162 170.— 
TL, 7 586 645,76 

DM. 106 770.— 
TL, 696 994,56 

FS< 290 200.— 
TL. 1 879 625,40 

$ 2 -829 225, 
TL, 46 172 952, 

$ 71 977, 
TL. 1 174 664,1 

$ 177 987,11 
TL, 2 904 749,64 

£ 81 532.— 
TL, 2 486 562,94 

$ 212 314.— 
TL. 3 468 228,48 

K'N. 370 858,50 
TL, 1 100 782,20 

— 732 
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3.t — Kütahya Milletvekili İlhan Ersoy'un, Kü
tahya'da Türkiye Elektrik Kurumu Bölge Müdür
lüğünün açılıp açılmayacağına ilişkin sorusu ye Ener 
ji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Selâhattin Kılıç'in ya
zılı ceavbı, (7I1306\ 2 B 7 , 1976 

Konu : Kütahya'da Tek Bölge Mü
dürlüğü kurulup kurulmayacağı Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Kütahya'da Tek Kurumu Bölge Müdürlüğü açı

lıp açılmayacağı hakkındaki yazılı soru önergemin, 
Sayın Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılması için, Millet Meclisi 
İçtüzüğünün 94 ve 96 ncı maddeleri uyarınca ge
reğini saygılarımla arzederim. 

İlhan Ersoy 
Kütahya Milletvekili 

Türkiye Elektrik Kurumunun taşra teşkilâtının 
düzenlenmekte olduğu, bu arada Bölgd Müdürlük
lerinin yerlerinin tesbitinin de yapıldığı söylenmek
tedir. 

Bu tespitte, gerekli bütün faktörler göz önün 
de tutulmaktamıdır? 

Hükümetimizin, her yeni kuruluşu esasen ge
lişmiş merkezlerde toplamak yerir.e, hizmetin yay
gınlaşması ve milletin ayağına götürülmesi prensi
bine de uyarak, kuruluş amacına uygun yerlere 
dağıtacağı muhakkaktır. TEK Kurumu gibi, üretimi 
ve tüke/timi birlikte değerlendiren genç bir kurulu
şun, Bölge Müdürlükleri tc.is edilirken, bu görüş
lerin önemli diğer bazı faktörlerle takviye edil
mesi lâzımgeldiği de münakaşasız kabulü gereken 
bir gerçektir. Türk iyemizin bellibaşlı enerji üretim 
merkezlerinden biri olan Kütahya'da, bu sebeple! ve 
konu ile ilgili olarak, şimdiye kadar Köy Elektri
fikasyon İstasyonu Başmühendisliği, Seyit Öm3r 
Santral Grup Tesis Müdürlüğü, Seyit Ömer Sant
ral işletme Müdürlüğü, Tunçbilek Tesis Müdürlüğü, 
Tunçbilek Santral İşletme Müdürlüğü, Şebeke Tesis 
Müdürlüğü, 5 ned Bölge Başmühendisliği, Rol© Elek
tronik Başmühendisliği ve Kayaköy Santral İşletin© 
Müdürlüğü gibi 9 kuruluş toplanmıştır. Bölge Mü
dürlüğü kurulurken bunlar dikkate alınacak, mıdır? 

Kütahya aynı zamanda büyük bir tüketim mer
kezi, hem de tüketimin dağıtımı, bakımı, kontrolü 
yönlerinden en uygun trafik vd coğrafî bir mer 

kezdir. Kütahya'nın binin üzerinde yerleşme mer
kezinin önemli bir kısmı henüz elektrik enerjisin
den mahrum ve Kütahyalı ise diğer hizmetlerde ol-
duğ» gibi, başka il merkezlerindeki Bölge Müdür
lüklerinin Kütahya'daki hizmetleri daima en sonra 
hatulamalarından muzdariptir. Yüzlerce kömür 
ocağı, büyük eneıji santralları ve civar barajlarıyle 
Kütahya'nın bu üzüntülerini hafifletmek TEK Böl
ge Müdürlüğünün Kütah'yada tesisi ile kısmen 
mümkün olabilecektir. Bu maksatla, daha pek kısa 
bir sûra önce Kütahya'da diğer tesis ve yerleşme
lere ek olarak ve Bölge Müdürlüğünün nüvesini teş
kil etmek üzere bir Site ve yeteri kadar lojmanı 
havi bir mahalle kurulmuştur. 

Bölge Müdürlüğü yerinin seçiminde bu faktör
ler gözönünde bulundurulacak mıdır? Daha önceki 
hükümetler zamanında Kütahya'da TEK bölge Mü
dürlüğü kurulması yolunda tarafımdan yapılan mü
racaatlar, ilgili Bakanlar tarafından, daima anlayış
la ve olumlu karşılanmış, âdeta H K Kurumu, Kü
tahya Bölge Müdürlüğünün her an açılması bek
lenir olmuştur. Nevarki son günlerde, bütün Kütah
ya ve Kütahyalıları yeniden hüsrana sevkeden bir 
haber yaygınlaşmış bulunmakta, ve TEK Bölge Mü
dürlüğünün Kütahya yerine Bursa'da kurulacağı yo
lunda bazı iddialar ileri sürülmektedir. Bölge Mer
kezlerinin ve Müdürlüklerinin yelerinin tesbiti sı
rasında, Bölgecilikte hareket edilemeyeceği gerçe
ğini, yurt ölçüsünde değerlendirilecek böyle bir hiz
metin elbetteki en isabetli kararla, en isabetli şekil
de görülmesinin düşünüleceğini, ilim ve fennin, hiz
met gereğinin, büyük şehir cazibesine asla feda 
edilemiyeceğini iyi bilen bir Milletvekili sıfatıyle, 
Kütahya'da kurulacak bir bölge Müdürlüğünün Bur-
sa'ya naklinin bahiskonusu olamayacağına, olsa ol
sa Bursa'da da ayrı bir Bölge kurulmasının düşü
nülebileceğine inanmaktayım. 

Bu itibarla, ilk etapta kurulacak olan TEK Böl
ge Müdürlükleri arasında Kütahya Bölge Müdürlü
ğünün bulunup bulunmadığını, varsa, takriben hangi 
tarihlerde kurulabileceğini öğrenmek istiyorum. 

Bu hususların tarafıma yazdı olarak bildirilme
sini saygılarımla rica ederim. 

Kütahya Milletvekili 
tlhan Ersoy 
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T. C. 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar 17 . 9 . 1976 

'Bakanlığı 
Sayı : 112-053/206-602 

Konu : Kütahya Millet
vekili Sayın ilhan Ersoy' 
un yazılı soru önergesi 
Hk, 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

İlgi : 12 , 7 . 1976 gün ve 7/1306 - 4533/35740 
sayılı yazılarınız. 

Kütahya Milletvekili Sayın İlhan Ersoy'un ilgide 
işaretli yazılarınıza konu Kütahya'da Türkiye Elekt
rik Kurumu Bölge Müdürlüğü kurulmasına ait ya
zılı soru önergesi cevabı ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Selâhattin Kılıç 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 

Kütahya Milletvekili Sayın İlhan Ersoy'un Kütahya' 
da TEK Başmüdürlüğü kurulmasına dair yazılı soru 

önergesi cevabıdır. 

Soru 1 : 
Türkiye Elektrik Kurumunun taşra teşkilâtının 

düzenlenmekte- olduğu,'bu arada bölge müdürlükle
rinin yerlerinin tespitinin de yapıldığı söylenmekte
dir. Bu tespitte bütün faktörler gözönünde tutulmak
ta mıdır? 

Cevap 1 : 
Türkiye'nin ihtiyacı olan elektriğin sağlanması 

görevi ile yükümlü bulunan Bakanlığımızca, gerek 
ihtiyacın tespiti gerökse bu ihtiyacın karşılanabilmesi 
için sürdürülen çalışmaların daha sıhhatli, süratli ve 
ekonomik bir şekilde sonuçlandırılabilrnesi için, böl
ge başmüdürlüklerinin kurulması gerektiği tespit 
edilmiştir. Ancak bu sahada çok çeşitli faaliyeti bu
lunan T. E. K. nun hangi üniteleri aynı bünye içinde 
bulundurmasının en uygun çözümü getireceği ve ge
rek aynı bünye içine alınan gerekse bünye dışında ka
lan üniteler arasında nasıl bir koordinasyonun aksak
sız İşleyebildiğfnin tespiti ve değişmenin bünyede bir 
sarsıntı yaratmaması amacı ile öncelikle pilot bölge
ler kurulmasının uygun olacağı düşünülmüştür. Pilot 
bölge başmüdürlüklerinden birinin İstanbul'da diğeri
nin Elâzığ'da kurulması kararlaştırılmış olup, kuru
luş öncesi çalışmalar tamamlanmak üzeredir. 

Başmüdürlüklerin sayısının ve sınırlarının tespi
tinde, mümkün olduğu kadar birbirine yakın iş hac

mi teşelkkül etmesi, yurdumuzda bölgesel teşkilâtları 
bulunan diğer kuruluşların yurt içinde dağılış şekli, 
ve EDFlin kurumumuz için hazırladığı reorganizas-
yon raporundaki önerileri dikkate alınmaktadır. 

Ayrıca başmüdürlük merkezinin yeri ise; genek 
başmüdürlüğün hudutları içindeki çalışma birimleri 
gerekse merkez üniteleri ile en kolay irtibat sağlaya
cak (gerek ulaşım gerekse telekomünikasyon açısın
dan) bir yer olması, başmüdürlüğün teşekkülü sıra
sında veya gelişme safhasında gerekli elemanı sağ
layabilmek için eleman potansiyeli açısından daha 
iyi olanaklara sahip olması, bölgesel ünitelere sahip 
diğer kuruluşlar ile daha rasyonel bir işbirliği sağla
yabilmek için mümkün olduğu ölçüde aynı merkez
lerde bulunulması, ifa etmekte olduğumuz hizmet açı
sından daha yoğun iş hacmine sahip olması husus
ları değerlendirilerek tespit edilmektedir. 

Hiç kuşkusuz bölge içinde başmüdürlük merkezi 
olarak neresi seçilmiş olursa olsun çalışmalar, bütün 
bölgede hizmetin en iyi seviyede gerçekleştirilmesine 
yönelik olacaktır. 

Hiç bir zaman hizmetin başmüdürlük merkezin
de daha seviyeli daha yoğun gerçekleştirilip bölgenin 
diğer yerleri ihmal edileceği kuşkusunda olmamak 
gerekir. Zira Başmüdürlüklerin teşekkülünde en ön
de gelen amaç hizmetin bütün yurt sathına en iyi 
şekilde yayılmasını sağlamak ve işlere sürat kazan
dırmaktır. 

Soru 2 : 
TEK Kurumu gibi üretimi ve tüketimi birlikte 

değerlendiren genç bir kuruluşun, bölge müdürlükle
ri tesis edilirken, bu görüşlerin önemli diğer bazı 
faktörlerle takviye edilmesi lâzımgeldiği de münaka-
şasız kabulü gereken bir gerçektir. Türkiye'mizin 
belli başlı enerji üretim merkezlerinden biri olan Kü
tahya'da bu sebeple ve konu ile ilgili olarak şimdi
ye kadar Köy Elektrifikasyon İstasyonu Başmühen
disliği, Seyit Ömer Santral Grup Tesis Müdürlüğü, 
Seyit Ömer Santral İşletme Müdürlüğü, Tunçbilek 
Tesis Müdürlüğü, Tunçbilek Santral İşletme Müdür
lüğü, Şebeke Tesis Mdürlüğü, 5 nci Bölge Başmühen
disliği, Role Elektronik B-aşmühendisliği ve Kaya'köy 
Santral İşletme Müdürlüğü gibi 9 kuruluş toplanmış
tır. Bölge müdürlükleri kurulurken bunlar dikkate 
alınacak mıdır? 

Cevap 2 : 
TEK'nda ve yurdumuzdaki enerji konusunda ye

tişmiş eleman potansiyeli dikkate alınırsa, gereğinden 
çok bölge başmüdürlüğü teşekkül ettirip bu potansi-
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yelin çok bölünmesinin konuya optimum bir çözüm 
getirmek yerine çok bölünme dolayısıyle güç azal
masına gidilmiş olacağı açıktır. Bu nedenle, şayet iş 
hacmi açısından bir zorunluk yoksa çok küçük sa
halı bölgeler ve birbirine çok yakın bölge merkezle
rinin teşekkülünde yarar görmemekteyiz. 

Soru 3 : 
Daha önceki hükümetler zamanında yaptığım 

müracaatlar neticesi TEK Kütahya Bölge Müdürlü
ğünün açılması beklenir durumda iken son günlerde 
TEK Bölge Müdürlüğünün Kütahya yerine Bursa' 
da kurulacağı yolunda bazı iddialar ileri sürülmekte
dir. Kütahya'da kurulacak bir bölge müdürlüğünün, 
Bursa'ya na'klinin bahis konusu olamayacağına, olsa 
olsa Bursa'da ayrı bir bölge kurulmasının düşünüle
bileceğine inanmaktayım. Bu itibarla ilk etapta kuru
lacak olan TEK bölge müdürlükle arasında, Kütah
ya Bölge Müdürlüğünün bulunup bulunmadığını var
sa takriben hangi tarihlerde kurulabileceğinin belirtil
mesi. 

Cevap 3 : 
Her ne kadar Bursa'nın Başmüdürlük merkezi 

olarak seçilmesi için kesin bir karar yok ise de konu
nun yukarıda belirttiğimiz kriterlere uygun değerlen
dirilmesi yapıldıktan sonra yer tespitine gidilecek, an
cak, daha önce pilot bölgelerdekii çalışmaların değer
lendirilmesinden sonra bölge sayısı tespit edilecektir. 
Yine aynı nedenle; bölge başmüdürlüklerinin kesin 
olarak hangi tarihte kurulacağı henüz tespit edileme
miştir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Selâhattin Kılıç 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 

4. — Eskişehir Milletvekili Murat Kâhyaoğlu' 
nun, Eskişehir il hudutları içinde mevcut madenler 
ile bunları işleten firma ve şahıslara ilişkin sorusu ve 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Selâhattin Kılıç'ın 
yazılı cevabı. (7/1310) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Enerji ve Tabiî Kaynaklar 

Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına 
aracılığınızı arz ederim. 

Saygılarımla. 6 . 7 . 1976 
Eskişehir Milletvekili 

Murat Kâhyaoğlu 
1. — Eskişehir il hudutları içinde Bakanlığınızca 

varlığı bilinen madenler hangileridir? îl içinde bulun
duğu yerler, görünür ve muhtemel rezerv olarak dö
kümü nedir? I 
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2. — Mevcut maddeler kimler tarafından işletil
mektedir. (Özel kişi - tüzelkişi - firma - kooperatif 
v. b.) işletilmeyen maden yatakları var mıdır? Ayrı 
ayrı dökümü nedir? 

3. — İlimizde yabancı firmalarca işletilen maden
ler, kaç yıldan beri bu firma tarafından işletilmekte
dir? 

4. — Her işletmenin ayrı ayrı yıllık üretim mikta
rı, yarattığı iş imkânı ve yurt ekonomisine katkısı 
nedir? 

5. — Eskişehir ili hudutları içinde Bakanlığınızca 
halen devam eden maden arama çalışmaları yapıl
makta mıdır, yapılmakta ise hangi alanda ve ne 
amaçla yapılmaktadır? 

6. — işletmelerin ileriye dönük araşitırrna ve proje 
çalışmaları var mıdır? Nelerdir? Ayrı ayrı dökümü 
nedir? 

T. C. 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar 

Bakanlığı 
Sayı : 112/053-137/4 

17 . 9 . 1976 

Konu : Eskişehir Mv Sn. Mu
rat Kâhyaoğlu'nun yazılı soru 
önergesi hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

İlgi : a) 15 . 7 . 1976 gün ve 7/1310 4560/35725 
sayılı yazıları. 

b) 10 . 8 . 1976 gün ve 7/1310 4560/35725 sayı
lı yazıları. 

Eskişehir Milletvekili Sayın Murat Kâhyaoğlu' 
nun ilgide kayıtlı yazılarınıza konu, Eskişehir il hu
dutları içinde mevcut madenler ile bunları işleten fir
ma ve şahıslara 'ilişkin yazılı soru önergesi cevabı 
ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Selâhattin Kılıç 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanı 

Eskişehir Milletvekili Sayın Murat Kâhyaoğlu' 
nun, Eskişehir il hudutları içinde mevcut madenler 
ile bunları işleten firma ve şahıslara ilişkin yazık 
soru önergesi cevabıdır. 
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Sora : 1. Eskişehir il hudutları içinde Bakan
lığınızca varlığı bilinen madenler hangileridir? il 
içinde bulunduğu yerler, görünür ve muhtemel re
zerv olarak dökümü nedir? 

Cevap : 1. Eskişehir ili hudutları içerisinde 
Bakanlığımızdan işletme imtiyazı, işletme luhsatı ola
rak veya Maden Kanununun 57 ncl maddesinden 
istifade edilerek üretilen madenler: alçı taşı, amyant, 

antimuan, bor tuzu, demir, kaolen, lüle taşı, manye
zit, mermer, perlit, sodyum, sülfat, maden kömürü 
ve krom madenleridir. 

M .T. A. Enstitüsü Genel Direktörlüğünden *Jınan 
8 Ekim 1974 tarihli bilgiye göre; Eskişehir ilinde ya
pılan çalışmalarla tespit edilen ve halen işletilen 
maden rezervleri aşağıdaki şekildedir: 

Madenin cinsi : 

Krom 
Toryum 
Alçıtaşı 
(JİPS) 
Manyezit 
Perlit 
Asbest 
Bor tuzu 

Kaolen 

Talk 

Yeri 

Mihalıççık - Kavak 
Beylikahır 
Biçer 

Sarısu - İmişehir - Karatepe 
Seyitgazi 
Mihalıççık 
Seyitgazi - Kırka 

Mihalıççık - Ahır özü 

Çifteler - Sazak 

Tenor ve kalitesi • 

% 32-36 02 03 

% 0.18 ThO., 
'— 

-
% 46 MgO 
— 
Amfibol 
Boraks (Tinkal) 
% 35-50 B2 03 

Seramike 
Elverişli 
iyi kalite 

Rezervi (Ton) 
Görünür muhtemel 

2.201.000 
127.000 

1.000.000 

300-500.000 
20.000.000 

500.000 
486.000.000 

500.000 

405.000 

(Mümkün) 

(Mümkün) 

İyi kalite 
160 

1.200.000 Sandık 

Soru : 2. Mevcut madenler kimler tarafından iş
letilmektedir? (Özel kişi - tüzel kişi - firma - koopera
tif v.b.) işletilmeyen maden yatakları var mıdır? Ay
rı ayrı dökümü nedir? 

Cevap : 2. Eskişehir ili dahilinde işletme ruhsatlı, 
işletme imtiyazlı ve Maden Kanununun 57 nci mad
desinden istifadeli çalışan maden sahalarının sahi
bi şahıs veya şirketin adı, ili, ilçesi, köyü, madenin 
cinsi, ruhsat numarası ve 1974 yılı üretimleri; ekte su
nulan tabloda gösterilmiştir. 

Soru : 3. ilimizde yabancı firmalarca işletilen 
madenler, kaç yıldan beri bu firma tarafından işletil
mektedir?. 

Cevap : 3. Eskişehir ili dahilinde madencilik faa
liyetinde bulunan firmalardan Manyezit A.Ş., Bakan
lar Kurulunun 6/100 sayı ve 27 . 9 . 1962 günlü Ka
rarnamesi ve 6224 sayılı yabancı sermayeyi teşvik 
Kanununa göre 27 . 4 . 1963 tarihinde Ticaret Ba
kanlığınca verilen izin ile kurulmuş olup, manyezit 
madenciliği faaliyetinde bulunmaktadır. 

Bundan başka Eskişehir ili dahilinde Kavak kö
yünde krom madenciliği faaliyetinde bulunan Türk 
Ma'aıdlin Şirketine krom işletme imtiyazı 27 . 3 . 1930 
gün ve 9006 sayılı Kararname ile verilmiştir. 

Soru : 4. Her işletmenin ayrı ayrı yıllık üretim 
miktarı, yarattığı iş imkânı ve yurt ekonomisine kat
kısı nedir? 

Cevap : 4. Eskişehir ili dahilinde madencilik 
faaliyetinde bulunan işletmelerin üretim miktarları, 
2 inci soruya verilen cevapta gösterilmektedir. işletme
lerde istihdam edilen işçi sayıları ve diğer bilgiler Baş
bakanlık Devlet istatistik Estitüsünden temin edile
bilir. 

IşiletoeHelrfin yurt ekonomisine olan tüm katkıları 
istihdam hacmi, yairatıiam karma değer, üretilen ma
dem miktar Ve değerlerli, ihraç edilen madenlerden 
kazanJan döviz gtiıbi ıkonıulaır;. Ticaret Bakanlığı, Dev
let istatistik Enıstiıtıüısü ve diğer bazı kuruşlardan alı
nan bilgilerin derlerımiesli sonucu, yılara göre Dev
let Planllama Teşikîlâıtıinoa hazırlanan yatınım prog
ramlarında ımıadencâik sektöründe yer ailimialkıtadır. 
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Soru 5. — Eskîîşehür di hudutta üçinde BatkatrJığı-
rruzç(a haülen devam eden maden arama çaihşmaliari ya-
puimaıkıta mıdır? Yapimaıkta ise liamgi talanda ve 
tıe amaçla1 yapıSlmaıkjtadır? 

Cevap 5. — a) Toryum Airamlaflaaı : Beylkohır 
bölgesdııde daha önceki yıUlaırdaM çaılaşmıaılaria 127 000 
ton, Tho2 eşdeğeri toryum rezervli tespit edilmiştir. 
1976 yııllnda çalışmialarta devaimîa detay jeoîojü'k etüt, 
yarma ve sondajlı araımıaıliar -yaıpılımak'tadıir. Toryum 
aınamalllarj eşniaısınd'a, s/ahanın mÜinleraîiizıasyon 'bakı
mından İhtiva ettiği nadir toprak eliementferiniin de 
değerlmdlMimtesd (için teiknoiojiilk tesit çaıîiışm'aliain sür
dürülmektedir. 1976 yılkında 250 Kma'lak 1 /500 ölçekli 
deüay jeolojik efjiit, 4000 m. sondaj ve 500 m3 yarma 
hafriyatı progılamîlanmıştu". 

b) Kaoletn Aramiaûaırı : Mihalıççık - Ahırözü ci
varında Sümeirbanik adına galeri, yarma ve sondajlı 

aıiatmiaîar yapıtoalktadır. 1976 yılanda 600 m. sondaj, 
270 m8 yarma hafriyatı ve 30 m. galeri yapılması 
programlanmıştır. 

Somu 6. — îşletmeiıeııljn ıilîlerlye dönük araştırma ve 
proje çalışmaları var mıdır? Nelerdir? Ayrı ayrı dö
kümü nedir? 

Cevap 6. — Esfeişehiiir 'illi dahilinde Bıalkanliğimız-
dan alınan ruhsatlar fiille madencilik faaliyetinde bu
lunan (işletmeler, ruhsat verfiteken ayrı ayrı düzenle
men şajtoameleriınie göre faalliiyefltle buılluinuirflıar. Şirket
lerim maden sahalarınla fcuıracaıkllaın ıtesis- ve fabrika
lara liİlişküin araştırma vep rojıâler, Şamaya ve Teknoloji 
Bakanliğıyle yapılan temaslar sonucu tesis edi'lmeik-
tedir. 

BilglierMze arz ederim. 
SelâhattCn Kulaç 

Enerji ve Tabiî Kaynaıkiar Bakanı 
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1974 yılına ait Eskişehir iliîjde üretHen madenlerin sahalara göre durumlarım göste 

Şahıs veya şirketin adı 

Hasan Ay 
» » 
» » 
•» » 

Ünallar Maden ve Mermer Sa. Koli. Şti. 
Amyant Sanayii A. Ş. 
Bekir Sahan 
Ali Şayakçı 
Emet Boraks Maden Kol.. Şti. 
Türk Boraks Maden A. Ş. 
Türk Boraks Maden A. Ş. 
Etibank Genel Müdürlüğü 

| Demir Maden ve Tic. Ltd. Şti. 
£j Osman Nakip 

| Sümerbank Yarımca Porselen Seramik ve 
çini San. Müess. 
A. Hiirrii Erdoğan 
Abdüliatif Siyami 
Recep Ozdemir 
Mehmet Gündoğdu 
Mehmet Neşet Aktaş 
Ozdemir Lületaşı 
Behçet Aiktaş 
Kozrubel Lületaşı Maden İşi. Ltd. Şti. 
Abdülrezak Aktaş 
Süleyman Özengi 
Manyezit A. Ş. 

Talât Aydoğan 

îl 

Eskişehir 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
• » 

» 
» 
» • 
» 
» 
» 

» 
» 
•» 

•» 

» 

» 
• » 

• » 

» 
» 
» 
» 

» 

İlçe 

Sivrihisar 
» 
» 
» 
» 

Mihalıççık 
» 

Sarıcakaya 
Seyitgazi 

•» 
» 
» 

Sivrihisar 
Mihalıççık 

» 
Merkez 

» 
» 

Gökçeoğhı 
Merkez 
Söğütçük 
Merkez 

» 
» 
» 
» 

Mihalıççık 

Köy 

Gülçayır 

Mülk 
Tataruk 
Karacaören 
Karacaoğlan 
Görenohık 
Salibiye 
Kırka 
Sarıkaya 

— 
Kıztepe 

Ahmazı 
Karatepe 
Yusuflar 
Karatepe 

» 
Tepetüğ 

» 
Marge 
Kozlubel 
Sepetçi 
Margı 

» 

Dinözü 

Maden Cinsi 

Alçıtaşı 
» 
» 
y» 

2> 

Amyant 
» 

Antimuaa 
Bortuzu 

» 
» 
» 

Demir 
» • 

Kaolin 
Lületaşı (sandık) 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
•» 

Manyezit 

» 

ÎR 
İR 
İR 
İR 
İR 
İR 
ÎR 
İT 
İR 

İR 
İî 
İ 

İ 
İ 
Î 
İT 
İT 
Î 
İ 
İ 

İ 
İ 
İ 

İ 



Şahıs veya şirketin adı İl İlçe 

Çomak Contınantal Manyezit Ltd. Şti. » A'ktepe 

» •» 

Manyezit A. Ş. 

Günaydın Yirraibeş 

Seyit AK 

» . » > » » Merkez 
Saok ve Sakip Şenkal Koli. Şti. » •» 
Sabri Izpalarlı » > 

^j Kumaş Kütahya A. Ş. » » 
« Bedrettin Sacit Şenkal » •» 
I Zeki, Nemli » > 

Kumaş Kütahya Manyezit A. Ş. •» •» 
Manyezit A. Ş. % •» 

Ali Turgut İtil » » 
Ahmet Kozan 
Manyezit A. Ş. 

Köyceğiz Kromları İşi. Ltd. Şti. » > 

Havva Menzilci » Osmanlı 

Köy 

— 
» 

— 

Y. Kuzgmdjk 
Dereyalak. 
Nemli 

» 

» 

Kolgar 
Nemli 
İnönü 
Başören 
Margı 
Dutluca 

Çanakkıraa 

Nemli 
Turgutlar 
Oklubalı 

Dutluca 

Tilkideresi 

Maden Cinsi 

•» 
» 

» 

» 
> 
» 

» 

•» 

• » 

» 
» 
» 
» 
» 

» 

» 
» 
» 

» 

» 

R 

1. 

AR 

İR 

İT 

İR 

İT 
İR 

İİ. 

AR 

İT 
A 
İT 

İT 

İT 
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5. — Muş Milletvekili Ahmet Hamdi Çelebi'niti, 
Muş - Bulanık ilçesinde Sümerbank satış mağazası 
açılmasına ilişkin sorusu ve Saanyi ve Teknoloji Ba
kanı Abdülkerim Doğru'nun yazılı cevabu (7)1343) 

Mfflet Meclisi Başkanlığıma 
Aşağıdaki sorumun Sanayi ve teknoloji Bakanı 

Sayım AbdulkerAm Doğru tarafından yazıiı cftarak 
cevaplandırimasını saygı <ite arz edenim. 26 . 7 . 1976 

Muş MMetvekai 
Ahmet Hamdıi ÇetlebS 

Soru : 
C H. P., M. S. P. (Koalsyonu zamanında gerek 

üatöiaıliiirtiıze ve gerekse Sümerbank Genel Müdürünle 
müteaddit def aflar ricada boıiumarak Muş'un Bullanîk, 
(kaza merkezinde SümerbarJk satış mağazasının açıl
masını tallıeib etmiştlkn. 

Bulanığın Muş'un en büyük İkaza merkezli alma
sına ve Malazgirt ıiflçesinıe 20 Km* mesafede bulunma
sına, İkaza nıterkezinlin etrafının büyük köylerlte çevrili 
buluınrnıasına rağmen bugüne kadar bu ikaza merkezin
de Sümerbank satış ımağasının açıflmaımasındalkS sebep 
nedir? Bakanlığımız dönemlinde nerelere satış mağa
zası açılmıştır? Satış mağazası «çılan yarlerin Bufia-
nık ilçemize terciih Ikeyfdyetıi nedir? Açıta satfg ma>" 
gazaları ticarî bir maksadı ıra yötkısa «ffyâsî «maçla
ra mı dayanmaktadır? 

T. C. 
Sanayi ve TeJaıoIoji Balkanîığl 

284 16 * 9 i 1976 
Muhtea t̂m K«frM OÜven 

Milat MecM Başkmi . 
lîgli : 24 . 8 . 1976, 28 ; 7 . 1976 tâftÖ **i 7/1343 

- 4655/36340 sayılı yazılaıraîaa, 

llgti yazınız ekli Muş MMetvekili Ahmet Hamdı 
Çdlebtinıin yazılı soru önergesi ille iilglii olarak Sümer-
barJk Genöl Müdürlüğünden alınan cevabî yazıdan 
bir suret ıffişikte sunulmuştur. 

Bi!lg!ieıtin!ize arz ederim. 
Abdulkerinı Doğru 

Sanayi ve Teknoloji Bakanı 

Sümerbank 
Ğerieî Müdürlük 13 . 9 . 1976 

Öz. K./230 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 
«Özel Kalem Müdürlüğüne» 

Öz : Muş Miiatveikillli Ahmet Ham
dı ÇeHebi'niin soru önergesü Hk. 

31 . 8 . 1976 ıtaıtih ve 1-4/2404 sayıfh yazdan ce-
v&ktifr. 

9 . 8 . Î976 târih ve 1-h/2249 sayılı yazınız ektin
de aıkıan Muş Müetvefcilli Ahmet Hamdü Çelebi'nin 
Muş ilintin Bulanık içasinde bir satış mağazası açıl-
tttasi Üe (ilgili soru önergesi, alım ve satım müessese-
mtize 13 . 8 . 1976 tarih ve 32415 sayiı yazamaz ile 
iMtiükâİ ©tirlereft gerekli tetkik talimatı veıtMştir. 

öütrultmi 2 . 9 . İ976 tarih ve öz. K. 218 sayıh 
y£&tihıâg& dö makamınıza MdıMmdştir. 

MCfekûr müfetsesemlizden alacağımuz tetik&k sonucu 
Gefieİ Mikliim&kmm gelir gelmez takdim edilecek-
târ. 

BtfgiariffM rica edörim. 
Saygıterıırîk. 

Sümierlsanık Oenel Müdürü 
Dr. Kemal Varol 
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Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

135 NCt BİRLEŞİM (Olağanüstü) 

21 . 9 . 1976 Salı 

Saat : 15.00 

1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 

SUNUŞLARI 
2 

ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 
3 

SEÇİM-
4 

OYLAMASI YAPILACAK 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 llhami Ertem'in, Devlet Güvenlik Mah
kemelerinin Kuruluş ve Yargılama Usulleri Hakkın
da kanun teklifi ve A. P. Grupu Başkanvekili 
Oğuz Aygün ile M. S. P. Grupu Başkanvekili Şevket 
Kazan ve 142 milletvekilinin olağanüstü toplantı 
önergesi ve İçtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca gün
deme altnma önergesi (2/644) (S. Sayısı : 396) (Da
ğıtma tarihi : 16 . 9 . 1976) 



Dönem : 4 
Toplantı : 3 

M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 396 

Ankara Milletvekili Oğuz Ay gün ile Edirne Milletvekili İlhamı 
Ertem'in, Devlet Güvenlik Mahkemelerinin Kuruluş ve Yargılama 
Usulleri Hakkında Kanun Teklifi ve A. P. Grupu Başkanvekili 
Oğuz Aygün ile M. S. P. Grupu Başkanvekili Şevket Kazan ve 
142 Milletvekilinin Olağanüstü Toplantı Önergesi ve İçtüzüğün 

38 nci Maddesi Uyarınca Gündeme Alınma Önergesi; (2 /644) 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

«Devlet Güvenlik Mahkemelerinin Kuruluş ve Yargılama 'Usulleri» hakkındaki 26 . 6 . 1973 (tarihli, 1773 
sayılı Kanun, Anayasa Mıahkemesi tarafından usul yönünlden iptali edi'lmişti. iptal hükmü, İÜ Elkim 1976 
günü yürürlüğe girecektir. 

Anayasamızın 136 ncı >ma/ddesinin emri olan ve 1773 sayılı Kanunla kurulmuş (bulunan Devtat Güven
lik Mahkemelerinin, Devletin bütünlüğü, hür demokratik ıdüzen ve cumhuriyet aleyhine işlenen suçlar hak-
kınldaki çok önemli olan görevlerine devamları, bu konuda (Başkanlığa verilmiş Ibuluhan kanun tekliflerinin 
bir an önce Mecl<ilsler<de görüşülüp kanunlaşmasıyla mümkün (olacaktır. 

Bu nedenlerle, söz konusu kanun teklifinin görüşülmesi için, Anayasamızın 83 ncü ve Millet Meclisi 
içtüzüğünün 7 nci mafddesi ıgereğince, Millet Meclisinin olağanüstü .toplantıya çağrttoasını arz ve teklif 
ederiz. " 

Saygılarımızla. 

Not : Meclislerin toplanması tarihinden itibaren, 11 Ekim 1976'ya kadar Millet Meclisi ve Senatoda 
Kanunun müzakeresine zaman ayırabilmek ve bugünden itibaren, yurt dışında ve içinde bulunan bütün 
parlamenterlere duyurabilme zamanını kazanabilmek için, olağanüstü toplantının, 14 Eylül 1976 Salı günü 
yapılmasını uygun mütalaa ettiğimizi, Yüksek Başkanlığınızın tensip ve takdirlerine arz ederiz. 

A. P. Grup Başkanvekili 
Ankara 

Oğuz Ay gün 

Konya 
Bahri Dağdas 

Ordu 
Ata Bodur 

Aydın 
Nahit Menteşe 

Adana 
Selahattin Kılıç 

M. S. P. Grup Başkanvekili 
Kocaeli 

Şevket Kazan 

Kars 
Yasin Bozkurt 

Konya 
M. Kubilây İmer 

Eskişehir 
Seyfi Öztürk 

Adana 
Ahmet Topaloğlu 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 396) 

istanbul 
Sadettin Bilgiç 

Ordu 
Mustafa Kemal Gönül 

Aydın 
Kemal Ziya Öztürk 

Artvin 
Sabit Osman Avcı 

Afyon K. 
Mehmet Rıza Çerçel 
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Afyon K. 
Mete Tan 

Ankara 
Orhan Alp 

Ankara 
Hasan Özçelik 

Antalya 
İhsan Ataöv 

Aydın 
İsmet Sezgin 

Balıkesir 
Cihat Bilgehan 

Bilecik 
Muzaffer Erdem 

Bursa 
Halil Karaatlı 

Bursa 
Hüseyin Suat Sungur 

Çanakkale 
Zekiye Gülsen 

Denizli 
Fuat Avcı 

Edirne 
İlhamı Ertem 

Erzincan 
Hüsamettin Atabeyli 

Eskişehir 
Mehmet İsmet Angı 

Giresun 
Nizamettin Erkmen 

İsparta 
A. İhsan Balım 

içel 
İbrahim Göktepe 

Afyon K. 
Ali İhsan Ulubahşi 

Ankara 
İsmail Hakkı Ketenoğlu 

Ankara 
Fikri Pehlivanlı 

Antalya 
Abdurrahim Erdem 

Aydın 
Behiç Tozkoparan 

Balıkesir 
Behram Eker 

Bolu 
Ahmet Çakmak 

Bursa 
Cemal Külâhlı 

Bursa 
Mustafa Tayyar 

Çanakkale 
Refet Sezgin 

Denizli 
Rıza Gencoğlu 

Edirne 
Veli Gül kan 

Erzurum 
Rıfkı Danışma 

Eskişehir 
Orhan Oğuz 

Gümüşhane 
Turgut Yücel 

İsparta 
\M us t af a Cesur 

istanbul 
Servet Bayramoğlu 

Ağrı 
Kerem Şahin 

Ankara 
İsmail Hakkı Köylüoglu 

Ankara 
Hayrettin Turgut Toker 

Antalya 
Remzi Yılmaz 

Balıkesir 
Mustafa Kemal Alver 

Balıkesir 
Ahmet İhsan Kırımlı 

Bursa 
Ali Elverdi 

Bursa 
Kasım Önadım 

Bursa 
Ahmet Türkel 

Çorum 
Yakup Çağlayan 

Diyarbakır 
Abdüllatif Ensarioğlu 

Blâzrğ 
Rasim Küçükel 

Erzurum 
Giyasettin Karaca 

Gaziantep 
Mehmet Özkaya 

Hatay 
Ali Yılmaz 

İsparta 
Yusuf Uysal 

istanbul 
Mustafa Kara 

Millet Meclisi <S. Sayısı : 396) 



İstanbul 
F. Gülhis Mankut 

İstanbul 
/. Hakkı Tekinel 

tzmir 
Adil Demir 

tzmir 
Yılmaz Ergene kon 

tzmir 
Cemal Tercan 

Kastamonu 
Hilmi Öztürk 

Kayseri 
Kâmil Özsarıyıldız 

Kocaeli 
Sedat A kay 

Konya 
Kemalettin Gökakın 

Kütahya 
İlhan Ersoy 

Manisa 
Hilmi Okçu 

Mardin 
Seyfi Güneş t an 

Nevşehir 
Ragıp Üner 

Niğde 
H. Avni Kavurmacıoğıu 

Sakarya 
Nuri Dayar 

Samsun 
Doğan Kitaplı 

Tekirdağ 
Nihan İlgün 

_ . 3 _ 

İstanbul 
Mustafa Parlar 

İstanbul 
İhsan Toksan 

tzmir 
Yücel Dirik 

İzmir 
Şinasi Osma 

Kastamonu 
Sabri Keskin 

Kayseri 
Selçuk İmamoğlu 

Kırklareli 
Mehmet Atagün 

Kocaeli 
Sabri Yahşi 

Konya 
M. Necati Kalaycıoğlu 

Manisa 
Ahmet Balkan 

Manisa 
Necini Özgür 

Muğla 
Ahmet Buldanlı 

Niğde 
§. Yaşar Arıbaş 

Ordu 
Bilâl Taranoğlu 

Sakarya 
N. Lâtif İslâm 

Samsun 
Hüseyin Özalp 

Tokat 
Feyzullah Değerli 

Millet Meclisi ı(S. Sayısı : 396) 

istanbul 
Cemal Süer 

izmir 
Talât Asal 

İzmir 
A. Naili Erdem 

tzmir 
İsmail Taşlı 

Kastamonu 
Mehdi Keskin 

Kayseri 
Hayrettin Nakiboğlu 

Kırşehir 
Memduh Erdemir 

Konya 
M. Oğuz A t alay 

Kütahya 
H. Cahit Erdemir 

Manisa 
Süleyman Çağlar 

Manisa 
Süleyman Tuncel 

Muğla 
Ünat Demir 

Niğde 
Haydar Özalp 

Ordu 
Senai Yazıcı 

Samsun 
Mustafa Dağıstanlı 

Samsun 
Hayatî Savaşçı 

Tokat 
A. Şevki Erek 
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Trabzon 
Ömer Çakıroğlıı 

Trabzon 
Mehmet Özgür 

Urfa 
Necmettin Cevheri 

Urfa 
Mustafa Kılıç 

Urfa . 
Halil Millî 

Uşak 
Orhan Dengiz 

Van 
Kinyas Kartal 

Yozgat 
İhsan Arslan 

Zonguldak 
Ahmet Nihat Akın 

Zonguldak 
Sebati Ataman 

Zonguldak 
Orhan Göncüoğiu 

Manisa 
M. Gündüz Sevil gen 

Erzurum 
Korkut Özal 

Kahramanmaraş 
Ahmet Tevfik Paksu 

Elâzığ 
Hasan Buz 

Erzurum 
Yahya Akdağ 

Kars 
Abdülkerim Doğru 

Gümüşhane 
Orhan Akkoyunlu 

Çorum 
Turhan Utku 

Çorum 
Yasin Hatiboğlu 

Konya 
Şener Battal 

Mardin 
Fehim Adak 

Kayseri 
Cemal Cebeci 

Balıkesir 
Ahmet Akçeel 

Sakarya 
İsmail Müftüoğlu 

İstanbul 
Fehmi Cumalıoğlu 

Yozgat 
M. Asri Ünsür 

A. P. 
Meclis Grupu 

Sayı : 649 
13 . 9 . 1976 

MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

1 5 . 6 . 1976 günü, Devlet Güvenlik Mahkemelerinin Kuruluş ve Yargılama Usulleri hakkında vermiş bulun
duğumuz 2/644 Esas Numaralı Kanun teklifimizin, Millet Meclisi İçtüzüğünün 38 nci maddesi gereğince 
Gündeme alınmasını arz ve teklif ederiz. 

M. Meclisi A. P. Grup Başkanvekilleri 

Ankara Milletvekili 
Dr. Oğuz Aygün 

Edirne Milletvekili 
İlhami Ertem 

Millet Meclisi Başkanlığına 

«Devlet Güvenlik Mahkemelerinin Kuruluş ve Ya r'gılıama Usulleri Hakkında Kanun Teklifi» iniz, 
gerekçesi ite »birlikte 'ilişikte sunufenuştur. 

Gereğine müsaadelerinizi saygı ille rica ederiz. 15 .: 6 . 1976 

M. Meclisi A. P. Grup Başkanvekili 
Ankara Milletvekilli 

Dr. Oğuz Aygün 

M. Meclisi A. P. Grup Başkan vekili 
Edirne Milleitlvekii 

İlhami Ertem 

Millet Meclisi . (S. Sayısı : 396) 
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GEREKÇE 

GENEL GEREKÇE 

11 Ekim 1975 günlü Resmî Gazetede yayımlanan Anayasa Mahkemesinin 6 . 5 . 1975 gün ve esas 
1974/35-, Karar 1975/126 sayılı kararıyle: 11 Temmuz 1973 günlü, 14591 sayılı Resmî Gazetede yayımlana
rak, yayımı tarihinde yürürlüğe giren ve Genel Gerekçesi: (20 Mart 1973 tarih ve 14482 sayılı Resmî Gaze
tede yayımlanan ve yayımı tarihinde yürürlüğe giren 15 . 3 . 1973 tarih ve 1699 sayılı Anayasa değişikliği 
ile; Anayasamızın, mahkemelerin kuruluşu, görev ve yetkileri ile işleyiş ve yargılama usullerinin kanunla 
düzenleneceğini öngören 136 ncı maddesine fıkralar eklenmiş, eklenen bu fıkralarla «Devletin ülkesi ve 
milleti ile bütünlüğü, hür demokratik düzen ve nitelikleri Anayasada belirtilen Cumhuriyet aleyhine işlenen 
ve doğrudan doğruya Devlet güvenliğini ilgilendiren suçlara bakmakla görevli Devlet Güvenlik Mahke
melerinin» kurulması derpiş olunmuştur. 

Mahkemelerin kuruluşlarının yeraldığı Anayasamızın 136 ncı maddesinde ifade olunan ve genel mah
kemeler arasında yeri, bir Anayasal müessese olarak tayin ve tespit edilen Devlet Güvenlik Mahkemeleri
nin kuruluş nedenleri, söz konusu madde gerekçesinde açıklanmış, ezcümle; bütün dünyada olduğu gibi, 
son yıllarda memleketimizde de yeni suç ve suçluluk kavramlarının ortaya çıktığına ve dolayısıyle, suçlula
rın takip ve muhakemelerinde de yeni usuller aranmasının ve bulunmasının zorunlu hale geldiğine işaret edi
lerek, özellikle Anayasanın 11 nci maddesi doğrultusunda ve doğrudan doğruya Devlet güvenliğini ilgi
lendiren suçların kovuşturma ve yargılanmasında gerek ceza müessiriyetini artırmak için süratli yargıla
mayı sağlamak ve gerek hususiyet arz eden bu suçların, ihtisaslaşmış mahkemelerde görülmesini mümkün 
kılmak için bu mahkemelerin kurulması gerektiği ifade olunmuştur. 

işte bu sebeplerle ve Anayasamızın 136 ncı maddesi hükmü ile; hâkim ve savcılarının nitelikleri, ata
ma usulleri ve kararlarının temyiz mercii konusunda genel ilkeleri belli edilen ve kuruluş ve işleyişi ile gö
rev ve yetkileri ve yargılama usulleri ile ilgili diğer hükümlerinin kanunda gösterileceği öngörülen Devlet 
Güvenlik Mahkemelerinin kuruluşunu sağlamak ve kanunla saptanacağı ifade olunan diğer konuları ger
çekleştirmek amacı ile, işbu tasarı hazırlanmış bulunmaktadır. 

Anayasanın 136 ncı maddesinin son fıkrasındaki tertip tarzı uyarınca; dört bölümden ibaret bulunan 
tasarı I nci bölümü ile, Devlet Güvenlik Mahkemelerinin kuruluş ve işleyişini, II nci bölümü ile görev ve 
yetkilerini, III ncü bölümü ile yargılama usullerini düzenlemekte ve IV ncü bölümü ile de çeşitli hüküm
leri tanzim etmektedir.), şeklinde vazedilmiş bulunan, 26 . 6 . 1973 gün ve 1773 sayılı Devlet Güvenlik 
Mahkemelerinin Kuruluş ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanunun; Cumhuriyet Senatosunda, itiraz ko
nusu yapılan 1 ve 6 ncı maddeleri üzerinde görüşme açılmaksızın oylamaya gidilmesi, İçtüzük ve Anayasa' 
ya aykırı görülerek, esasında Anayasanın 136 ncı maddesinin ikinci fıkrasının tamamen aynı bulunan mez
kûr birinci maddesiyle, yine Anayasa'nın 136 ncı maddesinin 4 ve 5 nci fıkraları aynen ihtiva eden 6 ncı 
maddesinin, bu nedenle, biçim yönünden iptaline ve iptal ile artık uygulama yeri kalmayan diğer madde
lerinin de, 22 . 4 . 1962 gün ve 44 sayılı Kanunun 28 nci maddesinin ikinci fıkrasındaki yetkiye dayanılarak 
iptaline, karar verilmiştir. 

Söz konusu kararda, Kanunun, «fptal edilmesinin bir boşluk oluşturduğu ve bu boşluğun kamu düzeni
ne ve güvenine ters yönden etki yapacağının ortada olduğu» Anayasa Mahkemesince kabul edilerek, bu 
nedenle iptal hükmünün, kararın Resmî Gazete'de yayımlandığı tarihten başlayarak bir yıl sonra yürürlüğe 
girmesi de ayrıca kararlaştırılmıştır. 

Bu itibarla, Anayasa Mahkemesinin anılan karan ve T. C. Anayasasının 152 nci maddesi açık hükmü 
icabı, 12 Ekim 1976 tarihine kadar mevcut hükümleriyle aynen yürürlükte bulunması bir Anayasa gereği 
olan mezkûr kanunun diğer bir deyimle, kuruluş sebepleri gerek bizzat kendi gerekçesinde, gerek Anaya
sa'nın 136 ncı maddesi gerekçesinde açıkça gösterilmiş olan Devlet Güvenlik Mahkemelerinin; bu tarihten son
ra da, bir Anayasa müessesesi olarak varlığını devam ettirmesi için, bu tasarı hazırlanmış bulunmaktadır. 

1773 sayılı Devlet Güvenlik Mahkemelerinin- Kuruluş ve Yargılama Usulleri Hakkındaki Kanun, da
ha önce de diğer bazı hükümleri sebebiyle Anayasa Mahkemesi denetiminden geçmiş ve ezcümle, anılan 
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Mahkemenin 15 . 7 . 1974 gün ve 1974/12-32 sayılı kararıyle; 9 ncu maddenin birinci fıkrasının A işaretli 
bendi ve 10 ncu maddesinin ikinci fıkrasının B işaretli bendinin biçim yönünden Anayasaya aykırı olmadı
ğına ve 9 ncu maddenin A. işaretli bendinin T. C. K. nın 135 nci maddesinin 1 nci fıkrası ve 10 ncu mad
denin B işaretli bendinin de Askerî Ceza Kanununun 57 nci maddesinin 2 nci fıkrası delaletiyle T. C. K. 
nun 135 nci maddesi 1 nci fıkrası yönünden - esas bakımından - Anayasaya aykırı olmadığına, 21 . 5 . 1974 
gün ve 1973/46 esas, 1974721 sayılı kararla; aynı kanunun 9 ncu maddesinin 1 nci fıkrası C işaretli bendi
nin biçim yönünden Anayasaya aykırı olmadığına, ancak esas yönünden Anayasaya aykırı bulunduğuna ve 
iptaline; 21 . 5 . 1974 gün ve 1974/8 Esas, 1974/19 sayılı kararla da, geçici 1 nci maddenin, Cumhuriyet 
Senatosunda görüşme açılmaksızın oylanması, tçtüzük ve dolayısıyle Anayasaya aykırı görülerek aynı ne
denle; biçim yönünden iptaline karar verilmiştir. 

Anayasa Mahkemesinin son iptal kararı üzerine hazırlanan bu tasarı, önceki iki kararla iptal edilen 
ve yukarda zikredilen hükümler dışında, metin olarak 26 . 6 . 1973 gün ve 1773 sayılı kanun metnin, genel 
olarak aynı bulunmaktadır. 

MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 1. — Anayasamızın 136 nci maddesinin ikinci fıkrası istikametinde düzenlenen tasarının birin
ci maddesi ile, Devlet Güvenlik Mahkemeleri kurulmaktadır. Maddenin ikinci fıkrası, yine Anayasa hük
mü uyarınca, Sıkıyönetim ve savaş hallerine ilişkin olmak üzere, Askerî mahkemelerin görev ve yargıla
ma usullerine müteallik hükümleri mahfuz tutmaktadır, 

Madde 2. — Bu madde, Devlet Güvenlik Mahkemelerinin hangi illerde, ne miktar kurulacağına, Ada
let Bakanının teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca karar verileceği ifade edilmektedir. 

Devlet Güvenlik Mahkemelerinin ilk kuruluşlarında, yargı çevreleri de, aynı kararname ile belli edile
cektir, 

îş durumu ve ihtiyaçların gerekli kılması halinde, yeni Devlet Güvenlik Mahkemelerinin kurulması veya 
kurulmuş bulunan mahkemelerden bir veya bir kaçının kaldırılması, Devlet Güvenlik Mahkemelerinin yargı 
çevrelerinin yeniden düzenlenmesini zorunlu kıldığından ve bir mahkemenin kaldırılış ve yargı çevresinin 
değiştirilişi de, Anayasamızın 144 ncü maddesinin dördüncü fıkrası gereğince, Yüksek Hâkimler Kurulunun 
uygun görüşünün bulunmasını icabettirdiğinden, maddenin ikinci fıkrası düzenlenmiştir. Bu fıkra ile, Dev
let Güvenlik Mahkemelerinin yargı çevrelerinin değiştirilmesinde veya bu mahkemelerden bir veya bir ka
çının kaldırılmasında Yüksek Hâkimler Kurulunun uygun görüşü alındıktan sonra, yine Adalet Bakanının 
teklifi üzerine Balkanlar Kurulunca karar verileceği belli edilmiştir. Düzenleme, mevcut Anayasal uygu
lamaya ve özellikle Anayasanın 144 ncü maddesinin 4 ncü fıkrasına tamamen mutabık olarak kaleme alın
mıştır, 

Maddenin son fıkrası, aynı yargı çevresinde birden fazla Devlet Güvenlik Mahkemesi kurulduğu takdirde, 
bunların uygulamadaki diğer mahkeme daireleri gibi numaralandırılacağım tanzim etmektedir. Numaraların 
teselsülünde, son numaradan sonra, devri olarak tekrar en baştaki numaranın geleceği, açık bulunduğun
dan, bu cihetin ayrıca metne ilâvesine mahal görülmemiştir. 

Madde 3. — Tasarının bu maddesi, Devlet Güvenlik Mahkemesinin bir Başkan ve dört üyeden teşekkül 
edeceğini, üyelerden ikisinin hâkim ve ikisinin de askerî hâkim bulunacağını tespit etmektedir. 

Ayrıca, her Devlet Güvenlik Mahkemesinde biri hâkim, diğeri askerî hâkim iki yedek üye bulunacaktır. 
Madde 4. — Tasarının dördüncü maddesi, her Devlet Güvenlik Mahkemesi nezdinde bir savcılık teşkilâtı 

bulunacağını ve bu teşkilâtta bir cumhuriyet savcısı ile yeteri kadar yardımcısı bulunacağını öngörmekte
dir. 

Aynı yerde birden fazla Devlet Güvenlik Mahkemesinin kurulmasına karar verildiği takdirde, bu mahke
melere şamil olmak üzere bir savcılık teşkilâtı ile yetinilebileeeği ve gerektiğinde iş durumu itibariyle savcılık 
töşkilâtlarımn da, mahkeme kurullarına paralel olarak çoğaltılabileceği, maddenin ikinci fıkrası ile düzenlen-. 
meşktedir. 
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Devlet Güvenlik , Mahkemesi nezdındeki savcı yardımcılarının miktarları hakkında Anayasada bir hüküm 

Öngörülmediğinden, iş durumuna ve ihtiyaca göre bunların miktarlarını ve ne kadarının cumhuriyet savcıla
rından, ne kadarının ise askerî hâkimlerden olacağını, Adalet ve Millî Savunma bakanları müştereken tayin 
ve tespit edeceklerdir. Üçüncü fılkra bu hususu düzenlemektedir. 

Madde 5. — Devlet Güvenlik Mahkemesi Başkanı, üyeleri ve cumhuriyet savcıları ile yardımcılarının nite
liklerini belli eden bu madde, bir başkan ve dört üyeden teşekkül edecek mahkemelerin, başkan ve iki asıl 
ve bir yedek üyesiriîn birinci sınıfa ayrılmış hâkim, iki asıl ve bir yedek üyesinin birinci sınıfa ayrılmış as
kerî hâkim albay ve cumhuriyet savcısının birinci sınıfa ayrılmış cumhuriyet savcısı ve yardımcılarının da 
cumhuriyet savcısı veya askerî hâkim olacağını, atamaların, 'bu nitelikteki hâkim, askerî hâkim ve cumhuriyet 
savcıları arasından yapılması gerektiğini düzenlemektedir. 

Devlet Güvenlik Mahkemesi Başkanı, 2 asıl ve bir yedek üyesiyle savcısının, birinci smıfa ayrılmış hâkim 
ve cumhuriyet savcılarından atanacağı sökündeki Ana/asa metninden; bu görevlilerin, hem birinci sınıf hâ
kimlerden ve hem de birinci sınıf savcılardan atanabileceği yolunda bir anlam çıkarılarak, metnin; birinci 
sınıfa ayrılmış cumhuriyet savcılarına, Devlet Güvenlik Mahkemesi Başkanı, asıl ve yedek üyesi; diğer taraf
tan birinci sınıfa ayrılmış hâkimlere de, bu mahkeme savcısı olmalarına olanak sağladığı, bu iti'baria, mevcut 
düzenlemenin Anayasaya aykırı olabileceği ilk nazarda ileri sürülebilir ise de, Anayasa metni dikketle ince
lenip, konu ile ilgili olarak tasarının müzakeresinde Adalet Bakanının buna dair vaki soru üzerine Cumhu
riyet Senatosunda verdiği cevap da dikkate alındığı takdirde, Anayasanın, «Birinci sınıfa ayrılmış» ibaresini 
lüzumsuz tekrar etmemek için bu deyimden sonra, «veya» sözcüğünü kullanmayarak, «ve» edatını derpiş 
ettiğini ve bu itibarla, başkan, iki asıl ve bir yedek üyenin «Birinci sınıfa ayrılmış» hâkimlerden; savcının 
da «Birinci sınıfa ayrılmış» savcılardan atanacağını belirlemiş bulunduğunu kabul etmek gerekir. Kaldıki, hâ
kimlik ve savcılık sımflarından, birinden diğerine geçmek için mevcut uygulama ve muvafakatin ve her iki 
sınıfa mensup olanlara ait atamalarda, Yüksek Hâkimler Kurulu ve Yüksek Savcılar Kuruluna verilmiş bulu
nan Anayasal ve yasal görev ve yetkilerin bizzat Anayasa tarafından ihmal edildiğini ve örneğin, Yüksek 
Hâkimler Kuruluna savcıları; Yüksek Savcılar Kuruluna da hâkimleri atamaya cevap veren bir düzenlemeyi 
öngördüğünü, düşünmeye dahi mahal bulunmamaktadır, 

Madde 6. — Devlet Güvenlik Mahkemesine yapılacak atamalarda, her boş yer için Bakanlar Kurulunun 
bir misli aday göstereceği, atamaların bu adaylar arasından, maddede açıkça ifade edildiği üzere, başkan, 
iki asıl ve bir yedek üyenin Hâkimler Kurulunca; cumhuriyet savcısı ve yardımcılarının Yüksek Savcılar Ku
rulunca; askerî hâkim ve askerî savcı yardımcılarının da özel kanunlarında gösterilen mercilerce yapılacağı 
derpiş olunmaktadır. 

Devlet Güvenlik Mahkemelerine atananların üç yıl atanacağı, süresi bitenlerin yeniden atanabilecekleri, 
yeni atamalar yapıldığında işlerin aksamaması için, yeni atananların görevlerine başlamasına kadar öncekile
rin görevlerine devam edeceği, bu üç yıl zarfında, atananların yüksek mahkemelere seçilmesi hariç, başka 
yer ve göreve atanamayacakları, ancak sürekli hastalık, ölüm, istifa gibi sebeplerle görevlerde boşalma oldu
ğunda, yeni atamaların yapılabileceği ve atananların, görevlerinin mahiyeti icabı derhal görevlerine başla
maları gereği, maddenin müteakip fıkralarında tanzim edilmektedir. 

Maddenin son fıkrası, atamalar için tayin ettiği onbeş günlük sürenin ilk ön günü içinde Bakanlar Kuru
lunca aday gösterileceğini ve sonraki beş gün içinde de yetkili kurul ve mercilerin atamaları yapmaları ge
rektiğini ifade etmektedir. 

Madde 7. —• Devlet Güvenlik Mahkemesi Başkanının kanunî sebeplerle görevi başında bulunmaması ha
linde, başkanlık görevi en kıdemli asıl üye hâkim tarafından yerine getirilecektir. 

Asıl üyelerin kanunî sebeplerle bulunmaması hallerinde de, asıl üyenin niteliğine uygun yedek üyenin, asıl 
üyeye vekâlet edeceği ifade edilmektedir, 

Madde 8. — işlerin aksamaması bakımından, tasarının bu maddesi geçidi görevlendirmeyi ve buna yetkili 
kurul ve mercii belli etmektedir. Askerî hâkim üye ve savcı yardımcılarının da geçici görevlendirilmeleri, 
aynı kurullarca, yani hâkimler için Yüksek Hâkimler Kurulunca ve savcı yardımcıları için de Yüksek Savcı-. 
lar Kurulunca yapılacaktır. 
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Madde 9. — Tasarının bu maddesi, Devlet Güvenlik Mahkemesinin görevine giren suçları tadat edip, bu 

mahkemelerin genel anlamda yetkilerini düzenlemektedir. Maddede yer alan «Güvenlik», kelimesi mutlak 
bulunmasına göre, Türkiye DevletÜn'in gerek haricî ve gerek dahilî güvenliğine ve siyasî intizamına karşı iş
lenen fiiller genellikle madde kapsamına alınmıştır. 

Mezkûr fiiller mahiyetleri itibariyle Anayasada açıkça ifade edilen; Devletin ülkesi ve milletiyle bütünlüğü, 
hür demokratik düzen ve nitelikleri Anayasada belirtilen cumhuriyet aleyhine işlenen ve doğrudan doğruya 
Devlet Güvenliğini ilgilendiren suçlarıdır. 

Maddede öngörülen kıstas fiilin, Devletin ülkesi ve milletiyle bütünlüğü, hür demokratik düzen ve nite
likleri Anayasada belirtilen cumhuriyet aleyhine yönelmiş olarak işlenmesi ve doğrudan doğruya Devlet gü-
venliğjinli ilşilendirmesîidir. 

Ancak, bazı fiiller bu vasfı bünyesinde taşıdığı için ayrıca madde kapsamına girip girmeyeceği konusunda 
münakaşaya mahal yoktur. Misal 141 ve 142 nci maddelerde yer alan fiiller gibi. 

Devlet Güvenlik Mahkemelinin görev alanına giren fiiller maddede tadat edilirken Devlete yönelen teli-. 
dit ve tehlikeler nazara alınmış ve bu tehlikelerin filhal ulaştığı boyutlar gözönünde bulundurulmuştur. 

İşlenen fiilin niteliğini, vukuunda veya soruşturma safhasında doğrudan doğruya Devlet Güvenlîk Mahke
mesi savcıları ile yetkili cumhuriyet savcıları ve askerî savcılar; kovuşturma safhasında da bizzat Devlet Gü
venlik Mahkemeleri ve diğer yargı organları takdir ve tayin edeceklerdir. 

Olayın mahiyetini nazara alarak soruşturma veya kovuşturma safhasında ilgili cumhuriyet savcısı veya 
suç askerî mahalde işlenmiş ise askerî savcı yahut mahkeme tahkikat veya dava dosyasını görevli ve yetkili 
Devlet Güvenlik Mahkemesi savcılığına veya bu kanalla Devlet Güvenlik Mahkemesline tevdi edeceklerdir. 

Madde 10. — Askerî yargı ile ilgili, olarak Devlet Güvenlik Mahkemesinin görevine giren ve girmeyen suçlar 
bu maddede belli edilmektedir. 

Anayasamızın 138 nci maddesi, Askerî Mahkemelerin; asker kişilerin Askerî olan suçları ile bunların 
asker kişiler aleyhine veya Askeri mahallerde yahut askerlik hizmet ve göreviyle ilgili olarak işledikleri suç
lara ait davalara bakmakla görevli olduğunu belli etmiş, üçüncü fıkrası da, Askerî Mahkemelerin savaş ve 
Sıkıyönetim hallerinde hangi suçlar ve hangi kişiler bakımından yetkili olduğu «Kanunla» gösterilir, hükmü
nü derpiş etmiştir. 

Anayasanın Askerî Mahkemelerin görevleri ile ilgili olarak öngördüğü bu ilkeler ve buna mütenazır, 136 
nci maddeye bu defa eklenen ikinci fıkra ile, Anayasanın genel olarak görevini bizzat tespit ettiği Devlet Gü
venlik Mahkemelerinin kuruluşuna ait hükümde, Sıkıyönetim ve savaşa ilişkin hükümlerin saklı tutulması, 
birlikte nazara alınıp tasarının 10 ncu maddesi hükmü tanzim edilmiş bulunmaktadır. 

Maddenin ilk fıkrası yukarıda izah olunan mucip sebeplere ve özellikle savaş ve sıkıyönetim halinde 
işin mahiyeti icabı yargılama mercii ve usullerin tamamen değişik olması gereğine dayanmaktadır. 

Maddenin A, B, D bentleri ile de; belli edilen ve nitelikleri dolayısıyla doğrudan doğruya Devlet güven
liğini ilgilendiren suçların asker ve asker olmayan kişiler tarafından müştereken işlenmesi halinde, sanıkların 
tamamının Devlet Güvenlik Mahkemesinde yargılanacaklarını hükme bağlamış bulunmaktadır. 

(A) bendi uyarınca, Askerî Ceza Kanununun 54 ncü maddesinin atıf suretiyle asker kişiler hakkında 
uygulanmasını öngördüğü T. C. K.'nun 125 - 145 nci maddelerini kapsayan bu suçların yalnız asker kişiler 
tarafından işlenmesi halinde, yine Askerî Mahkemelerin görevli olması, ancak asker olmayan kişilerle müş
tereken işlenmeleri halinde Devlet Güvenlik Mahkemesinde yargılanmaları, gerek bu mahkemelerin kuruluş 
gayesine ve gerekse Mahkeme Kurulunda Askerî hâkimlerin de mevcudiyeti ile kuruluş şekline uygun bu
lunmaktadır. 

(B) bendi uyarınca, Askerî Mahkemeler kuruluşu ve Yargılama Usulü Kanununun II nci maddesi (A) 
fıkrası; Anayasanın 138 nci maddesinin ikinci fıkrasına uygun olarak asker olmayan kişilerin hangi suç
lardan dolayı Askerî Yargıtaya tabi olacağını belirtmiştir. Bu suçlar arasında bulunan Askerî Ceza Kanunu
nun 55, 56, 57/3, 58 ve 59 ncu maddelerinin T. C. K.'nun 133, 135, 136, 153, 155 ve 161 nci maddelerine atıf 
yapması ve T. C. K.'nun belirtilen maddelerinin de Devlet Güvenlik Mahkemelerinin görevine girmesi sebep
leri ile asker olmayan kişilerin müstakillen veya asker kişilerle müştereken bu suçları işlemeleri halinde Dev-
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let Güvenlik Mahkemelerinde yargılanmaları; hem 2 nci paragraftaki hal için açıklanan sebepler gereği ve 
hem de Askerî Yargıya tevdi olunmuş istinat bir görevin Devlet Güvenlik Mahkemeleri kurulmakla, tabiî 
mahkemesine devri niteliğindedir. 

(C) bendi uyarınca, yine Askerî Mahkemeler kuruluşu ve Yargılama Usulü Kanununun II nci madde
sinin B, C ve D fıkraları; Anayasanın 138 nci maddesinin ikinci fıkrasına uygun olarak asker olmayan ki
şilerin işledikleri bazı askerî suçlarla, asker kişiler aleyhine veya askerî mahallerde işlenen hangi suçların As
kerî Mahkemelerde bakılacağını tayin etmiştir. Bu suçlar Devlet Güvenlik Mahkemelerinin esas görevine 
giren suçlarla irtibatlı olarak yahut umumî veya müşterek bir gaye içerisinde işlendikleri takdirde Devlet 
Güvenlik Mahkemelerinin görevine alınmak suretiyle, bütün suçlar için getirilmiş bulunan istisnaî hükmün, 
Askerî Yargı yönünden de bozulmaması sağlanmıştır. 

Maddenin A, B. ve C olarak ifade edilen her üç bendi için müşterek olan husus, dokuzuncu maddeye 
atıf yapıldığı üzere, tadat olunan maddelerin, dokuzuncu maddenin A ve B bentlerine mütenazır olarak ve bu 
maddede ifade edilen şekilleriyle, fiilin tasarının birinci maddesinde yazılı, «Devletin ülkesi ve milleti ile bü
tünlüğü, hür demokratik düzen ve nitelikleri Anayasada belirtilen Cumhuriyet aleyhine işlenmesi ve doğru
dan doğruya Devlet Güvenliğini ilgilendirir, mahiyette bulunmasıdır. 

Madde 11. — Tasarının 11 nci maddesi, doğrudan doğruya öngördüğü hükümler dışında sorutturma ve 
kovuşturmalarda Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun hükümlerinin uygulanacağını derpiş etmektedir. 

Madde 12. — Devlet Güvenlik Mahkemelerinin Ağır Ceza Mahkemeleri derecesinde olduğunu belli eden 
bu madde, ayrıca en yakın mahkemenin tayininde de, tatbikata uyun hükümler ihtiva etmektedir. 

Madde 13. — Madde, Devlet Güvenlik Mahkemelerinin verdiği yetkisizlik ve görevsizlik kararlarına 
karşı, suçun bu mahkeme. yetki ve görevinde olduğu kanaatinde bulunan Devlet Güvenlik Mahkemesi Sav
cısına, acele itiraz yoluna başvurabileceğini düzenlemektedir. 

Madde 14. — Devlet Güvenlik Mahkemelerinin derecesi ve bu mahkemelerde görülen işlerin mahiyeti, 
Anayasa değişikliğinin 136 nci maddesi gerekçesinde ifade edilen, davaların biran evvel intacındaki sayısız 
yarar gözönünde tutulduğunda, Devlet Güvenlik Mahkemeleri arasındaki yetkisizlik uyuşmazlıkları ile, ilk 

• derece adalet mahkemeleri ve Devlet Güvenlik Mahkemeleri arasında tehaddüs edebilecek görev uyuşmazlık
larının, zaman kaybına mahal bırakılmadan ve öncelikle çözümlenmesini teminen, bu madde hükmü sevk 
edilmiş ve belirtilen uyuşmazlıkların, yargıtayın ilgili ceza dairesi tarafından kesin olarak halledileceği hük
mü derpiş olunmuştur. 

13 ve 14 ncü madde hükümleri, böylece görev itirazları ile ilgili usul hükümlerinin kötüye kullanılmasına da 
engel 'olacaktır. 

Madde 15. — Madde, soruşturma usulünü açıkça düzenlemektedir. 
Madde 16. — Madde, Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 153 ve müteakip maddelerine mütenazır ola

rak, Cumhuriyet Savcılarının suça el koymalarını ve bu halde yapılacak sonraki işlemleri, ayrıntılı bir şekilde 
tanzim etmektedir. 

Madde 17. — Bu madde, Devlet Güvenlik Mahkemesi Cumhuriyet Savcılarının yetkilerini belli etmekte ve 
soruşturma sırasında hâkim tarafından verilmesi gereken kararların, yetkili sulh ve asliye hâkiminden yahut 
Devlet Güvenlik Mahkemesinin yedek üyesinden doğruca istenebileceğini ve Devlet Güvenlik Mahkemesi ye
dek üyesi tarafından verilen bu kabil kararlara karşı vaki itirazların, Devlet Güvenlik Mahkemesi Başkanı 
tarafından incelenip, kesin olarak sonuçlandırıalcağını düzenlemektedir. 

Bundan sonraki fıkralar; zabıtanın görevlerini, Devlet Güvenlik Mahkemesi ile başkanının ve savcı ile 
yardımcılarının soruşturma, kovuşturma ve infaza ilişkin emirlerinin, zabıta amir ve mensupları tarafından ön
celikle yerine getirileceğini, daha açık bir ifade ile zabıta amir ve mensuplarının bu emirleri yerine getirmekle 
zorunlu olduklarını ve bu hükme aykırı hareket edilmesi halinde haklarında doğrudan doğruya soruşturma ve 
kovuşturma yapılacağını düzenlemektedir. 

'Madde 18. — Madde, zabıtanın görev ve yetkilerini tanzim etmektedir. 
Madde 19. — Bu madde, soruşturmanın gerektirdiği hallerde, Devlet Güvenlik Mahkemesi savcısı veya 

yardımcısının Devlete ait kurum ve organlara, mahallî idare, iktisadî veya sair kamu kuruluşlarına ait bina, 
araç, gereç ve personelden geçici olarak faydalanmalarını temin ermektedir. 
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Madde 20. — Madde, Devlet Güvenlik Mahkemesinin görevine giren suçların hazırlık soruşturması sıra

sında tanıklara yemin verdirileceğim öngörmektedir. 
Madde 21. — Madde, Devlet Güvenlik Mahkemesi Cumhuriyet Savcısı veya yardımcısının ittihaz eylediği 

takipsizlik kararlarına karşı itirazın süresini ve merciini belli etmektedir. 
Madde 22. — Bu madde Anayasa metnine uygun olarak yakalama ve tutuklamayı düzenlemektedir. 
Madde 23. — Madde, tasanda belirtilen suçlardan dolayı bazı kişiler hakkında soruşturma yapılabilme

sini, öngördüğü yetkili kurul ve mercilerin iznine bağlı tutmaktadır. Maddenin son fıkrası, meşhuden işlenen 
suçlarda bir tedbir olan tutuklamanın uygulanacağını, ancak bu hal dışında, belli edilen kimiler hakkında tu
tuklamanın soruşturma izni verilmesine bağlı olduğunu tespit etmektedir. 

Madde 24. — Devlet Güvenlik Mahkemesinin görevine giren, suçlarda ilk soruşturma yapılmayacağı ve da
vanın doğrudan doğruya açılacağı hükme bağlanmaktadır, 

Madde 25. — Tatbikatta davaların sürüncemede bırakılması ve hâkimlerin yıpratılarak, bezdirilmesi mak-
sa^ıyle kötüye, kullanılan hak suiistimallerini kesin bir şekilde bertaraf etmek için, bu madde sevkedilmiş bu
lunmaktadır. 

Özellikle çok sanıklı davalarda, her celse bir veya bir kaç sanık veya müdafii tarafından değişik şekil
lerde ve tasarlanan bir plan dairesinde tevali eden maksatlı reddi hâkim taleplerinin, dava dosyalarının mah
kemeler arasında defalarca gönderilme ve iadelerine yol açtığı ve büyük ölçüde davaların sonuçlandırılmasını 
güç hale getirdiği dikkate alınarak, sevkedilen bu hükümle, genel olarak kanunun himaye ettiği bir hakkın zi
yama da sebebiyet verilmemiş bulunmaktadır. 

Vukübulan reddi hâkim talepleri, kurulda değişiklik yapılmadan aynı mahkemece incelenecektir. Pek ta
biîdir ki, ret sebebini varit gören hâkim veya hâkimlerin davayı görmekten çekinecekleri aslî hukuk kurallarının 
gereği bulunmaktadır. Ret sebebinin varit görülmemesi halinde ise, şayet ret sebelbi herhangi bir delile dayan-
dırıknışsa, talebi inceleyecek kurul, bu delilleri de toplayacak ve varacağı sonuca göre gerekli kararı ittihaz 
edecektir. Ret sebebinin yerinde görülmeyip, reddi halinde ittihaz olunan kararlar da, neticede esas hükümle 
birlikte temyiz edilebilecek ve bunu Yargılayın, bu mahkemelerce verilen hükümlerin temyiz mercii Ceza Dai
resi kesin olarak sonuca bağlayacaktır, 

Madde 26. — Bu madde, C. M. U. Kanununda zaten mevcut olan 224 ncü maddenin son fıkrası istikame
tinde ve bu hükmü tamamlamak maksadı ile sevkolunmuştur. Uygulama, anılan fıkra ve bu madde gereğin
ce yapılacaktır. 

Madde 27. — Duruşmanın inzibatını ve cezaları öngören bu madde, Askerî Mahkemeler Kuruluş ve Yargı
lama Usulü hakkında Kanunun 143 ncü maddesi doğrultusunda tasarıya ithal edilmiştir. Esasen buna benzer 
hükümler ayrıca C. M. U. Kanununda ve H. U. M. Kanununda mevcut bulunmaktadır. 

Savunma hakkını en ufak bir şekilde dahi zedelemeyen bu maddenin, uygulamada çoğu kez görülen ve 
tekrarlanmak istenen hak suiistimallerini, mahkeme mehabetini ihlâl eden fiilleri, duruşmanın devamına imkân 
bırakmayan ve hatta mahkemeye, hâkimlere ve görevlilere karşı bazen suç haline de dönüşerek meydana geti
rilen tutum ve davranışları önlemek ve bunlara yer vermemek maksadıyle sevkedilmiş bulunduğunu da bura
da açıkça belirtmek gerekir, 

Madde 28. — Bir ihtiyacın ifadesi olarak, Askerî Mahkemeler Kuruluşu ve Yargılama Usulü hakkında 
Kanunun 177 nci maddesine mütenazır olarak madde düzenlenmiştir. 

Madde 29. — Uygulamada usul hükümlerinin kötü/e kullanılmasını önlemek maksadına matuftur. 
Madde 30. — Anayasa hükümlerine uygun olarak temyiz merciini göstermektedir. 
Madde 31. — tşlerin niteliğini ve Devlet Güvenlik Mahkemesinin görevine giren suçlara ilişkin davalara 

adlî tatilde de bakılacağını ifade etmektedir. 
Madde 32. — Diğer görevliler ile ilgili hükümler bu maddede düzenlenmektedir, 
Madde 33. —• Bina, araç ve gereç ihtiyaçlarının karalanmasını tanzim etmektedir. 
Madde 34. — Özlük işlerini, bütün ayrıntıları ile düzenlemektedir. 
Madde 35. — Bu madde görev yerinin değiştirilmesi ile ilgili hususları ifade etmektedir. 
Madde 36. — Devlet Güvenlik Mahkemesi nezdind'ki Cumhuriyet Savcılığı teşkilâtı ile mahkeme kalem

lerinin Adalet Bakanlığı müfettişlerince denetleneceği bu maddede düzenlenmektedir, 
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Madde 37. — Devlet Güvenlik Mahkemelerinin ve Cumhuriyet Savcılığının kovuşturma giderlerinin, Adalet 
Bakanlığı bütçesinin ilgili tertibinden ödeneceği maddenin birinci frkrasıyle düzenlenmekte ve ikinci fıkrası 
ile de, 15 nci maddenin ikinci fıkrası gereğince yapılacak soruşturmalarda, Devlet Güvenlik Mahkemesinin 
bulunduğu il hududu dışındaki görevler için ilgililer, hakkında Harcırah Kanununun geçici göreve ilişkin hü
kümlerinin uygulanacağı hükme bağlanmaktadır. 

Madde 3$. — Bu madde ile, 26 . 10 .• 1963 tarih ve 357 sayılı Askerî Hâkimler Kanununa 4 ncü ek mad
de ilâve edilmekte ve Devlet Güvenlik Mahkemesi üyeliğine, yedek üyeliğine ve cumhuriyet savcı yardımcılı
ğına atanan Askerî Hâkim subayların terfihleri ile ilgili hususlar düzenlenmektedir. 

Madde 39. — «Devlet Güvenlik Mahkemelerinin Kuruluş ve Yargılama Usulleri Hakkında 26.6.1973 
gün ve 1773 sayılı Kanun» un Anayasa Mahkemesince iptal edilmiş olması ve iş bu tasarının, Anayasa Mah
kemesi iptal kararının yürürlüğe gireceği süreden önce, kanunlaşıp meriyete vaz olacağı mülâhazasıyle, madde 
hükmü sevk olunmuştur. 

Geçici Madde : Tasarının 39 ncu maddesiyle, Devlet Güvenlik Mahkemelerinin Kuruluş ve Yargılama 
Usûlleri Hakkındaki 1773 sayılı Kanunun yürürlükten kaldırılmış olması ve Anayasanın 136 ncı maddesinin 
son fıkrası muvacehesinde, Devlet Güvenlik Mahkemelerinin filhal kuruluş ve işleyişinin, bu tasarının kanun
laşıp meriyete girmesiyle tekevvün edeceği nazara alınarak, geçici madde hükmü sevk olunmuştur. Madde, 
Devlet Güvenlik Mahkemelerinin yeniden kuruluşu ve bu mahkemelere yapılacak yeni atamalara ilişkin uy
gulamanın, kanunun yürürlük tarihinden itibaren 30 gün içinde tamamlanacağını ve mahkemelerin kurulma
sına ve yeni atanacakların görevlerine başlamasına kadar, mevcut Devlet Güvenlik Mahkemeleri ile, bu mah-
kemelerdeki başkan, ve yedek üyelerin ve cumhuriyet savcısı ile cumhuriyet savcı yardımcılarının görev ve 
yetkilerinin devam edeceğini hükme bağlamaktadır. 

Madde 40. — Kanunun yayımı tarihinde yürürlüğe gireceğini göstermektedir. 

Madde 41. — Bu Kanun hükümlerinin Bakanlar Kurulunca yürütüleceğini ifade etmektedir. 
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Devlet Güvenlik Mahkemelerinin Kuruluş ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun Teklifi 

BÖLÜM - I 

Kuruluş ve Yetki 

Kuruluş 

MADDE 1. — Devletin ülkesi ve milleti ile bütünlüğü, hür demokratik düzen ve nitelikleri Anayasa'da 
belirtilen Cumhuriyet aleyhine işlenen ve doğrudan doğruya Devlet güvenliğini ilgilendiren suçlara bakmakla 
görevli, Devlet Güvenlik Mahkemeleri kurulmuştur. 

Ancak, sıkıyönetim ve savaş haline ilişkin hükümler saklıdır. 

Mahkemelerin Kurulması, Kaldırılması ve Yargı Çevrelerinin Tespiti 

MADDE 2. — Devlet Güvenlik Mahkemelerinin, hangi illerde, ne miktar kurulacağına ve bu mahkeme
lerin, ilk kuruluşta yargı çevrelerinin tayinine, Adalet Bakanının teklifi üzerine, Bakanlar Kurulunca karar 
verilir. 

Devlet Güvenlik Mahkemelerinin, gerektiğinde yargı çevrelerinin değiştirilmesine veya bu mahkemelerden 
bir veya birkaçının kaldırılmasına, Yüksek Hakimler Kurulunun uygun görüşü alındıktan sonra, Adalet Ba
kanının teklifi üzerine, Bakanlar Kurulunca karar verilir. 

Aynı yargı çevresi içinde, birden fazla Devlet Güvenlik Mahkemesi kurulduğu takdirde, bunlar numa
ralandırılır. 

Mahkeme Kurulu ve Yedek Üyeler 

MADDE 3. — Devlet Güvenlik Mahkemeleri; bir Başkan, iki hâkim ve iki askerî hâkim üyeden teşekkül 
eder. 

Her Devlet Güvenlik Mahkemesinde, ayrıca biri hâkim, diğeri askerî hâkim iki yedek üye bulunur. 

Cumhuriyet Savcılığı 

MADDE 4. — Her Devlet Güvenlik Mahkemesi nezdinde bir cumhuriyet savcısı ve yeteri kadar cumhu
riyet savcı yardımcısı bulunur. 

Birden fazla Devlet Güvenlik Mahkemesi aynı yerde kurulmuşsa, bir savcılık teşkilâtı ile yetinilebilir. 

Devlet Güvenlik Mahkemesi nezdindeki cumhuriyet savcı yardımcılarının miktar ve nispeti, Adalet Bakan
lığınca tespit edilir. 

Başkan, Üye ve Cumhuriyet Savcı ve Yardımcılarının Nitelikleri 

MADDE 5. — Devlet Güvenlik Mahkemesi Başkanı ile iki asıl ve bir yedek üye, birinci sınıfa ayrılmış 
hâkimler arasında; iki asıl ve bir yedek üye, birinci sınıfa ayrılmış askerî hâkimler arasından; cumhuriyet sav
cısı, birinci sınıfa ayrılmış cumhuriyet savcıları arasından ve cumhuriyet savcı yardımcıları ise, cumhuriyet 
savcdarı ve askerî hâkimler arasından atanır. 

Atama 

MADDE 6. — Devlet Güvenlik Mahkemesi Başkanlığı, üyeliği, yedek üyeliği, cumhuriyet savcılığı ve 
cumhuriyet savcı yardımcılığı atamalarda, Bakanlar Kurulunca her boş yer için bir misli aday gösterilir. Bu 
adaylar arasından Devlet Güvenilk Mahkemesi hâkimlerinin atanması Yüksek Hâkimler Kurulunca Cumhu
riyet savcısı ve yardımcılarının atanmaları Yüksek Savcılar Kurulunca, askerî hâkimlerden üye, yedek üye ve 
savcı yardımcılarının atanmaları ise, özel kanunlarında gösterilen usule göre yapılır. 
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Devlet Güvenlik Mahkemeleri Başkan, üye ve yedek üyeleri ile cumhuriyet savcı ve yardımcıları üç yıl için 
atanırlar, süresi bitenler yeniden atanabilirler. 

Yeni atananlar göreve başlayıncaya kadar, öncekilerin görevi devam eder. 
Devlet Güvenlik Mahkemesi Başkanlığı, asd ve yedek üyelikleri ile Cumhuriyet savcılığı ve yardımcılığı 

görevlerine atananlar, bu süre içinde Yüksek Malıkemelere seçilme hali ayrık olmak üzere, başka yer veya 
göreve atanamazlar. Ancak, bu süre içerisinde görevlerde herhangi bir sebeple boşalma olduğu takdirde, yu
karıdaki hükümler gereğince ve onbeş gün içinde yeni atamalar yapıhr. 

Devlet Güvenlik Mahkemelerinin kurulmasına dair İkinci maddede yazılı Bakanlar Kurulu Kararnamesi
nin Resmî Gazetede yayımını takibeden onbeş gün içinde atamalar yapılır ve atananlar, derhal görevlerine 
başlarlar. 

Bu maddede yazılı onbeş günlük sürenin; ilk on günü içinde Bakanlar Kurulu aday gösterir. Sonraki beş 
gün içinde yetkili kurul ve merciler atamaları yapar. 

Başkana ve Üyeliklere Vekâlet 

MADDE 7. — Devlet Güvenlik Mahkemesi Başkanının kanunî sebeplerle görevi başında bulunmaması 
hallerinde, başkanlık görevi, asıl üye hâkimlerin en kıdemlisi tarafından yerine getirilir. 

Kanunî sebeplerle görevi başında bulunmayan asıl üye hâkim yerine yedek üye hâkim; asıl üye askerî 
hâkim yerine de yedek üye askerî hâkim mahkeme kuruluna katılırlar. 

Geçici Görevlendirme 

MADDE 8. — Devlet Güvenlik Mahkemesinin, yedek üyelerinin de katılması Ue teşekkül edemediği hal
lerde, fiilî veya hukukî sebeplerle boş olan üyelikler, Yüksek Hâkimler Kurulunca, diğer bir Devlet Güven
lik Mahkemesinin asıl ve yedek üyelerine geçici yetki verilmek suretiyle doldurulur. 

iş durumunun zorunlu kıldığı hallerde, Yüksek Savcdar Kurulu, bir Devlet Güvenlik Mahkemesi nezdin-
deki Cumhuriyet Savcı yardımcılarından bir veya bir kaçını, başka yer Devlet Güvenlik Mahkemesi nezd in
de, o yer Cumhuriyet Savcısının isteği üzerine geçici olarak görevlendirebilir. 

BÖLÜM — II 

Görev 

Devlet Güvenlik Mahkemelerinin Görevi 

MADDE 9. — Devlet Güvenlik Mahkemelerinin görevine giren suçlar şunlardır : 
A) Türk Ceza Kanununun 125 ilâ 141 nci maddelerinde; 146 ilâ 157 nci maddelerinde; 161 nci madde

sinde; ve 168, 169, 171 ve 172 nci maddelerinde yazılı suçlar; 
B) Devletin ülkesi ve milleti ile bütünlüğü, hür demokratik düzen ve nitelikleri Anayasada belirtilen Cum

huriyet aleyhine işlendikleri ve doğrudan doğruya Devlet Güvenliğini ilgilendirdikleri takdirde, aşağıda yazılı 
suçlar; 

1. Türk Ceza Kanununun 142, 143, 144, 145, 158, 159, ve 162 nci maddeleriyle, 164, 165, 166, 174, 179, 
180, 188 nci maddelerinde, 191 nci maddenin ikinci fıkrasında, 193 ncü maddenin ikinci fıkrasında ve 201, 
234, 235, 236, 241, 242, 254, 255, 256, 257, 258, 264, 271, 296 nci maddelerinde; 311 ilâ 315 nci maddelerin
de; 369 ilâ 374 ncü maddelerinde; 376 ilâ 382 nci maddelerinde; 384 ilâ 388 nci maddelerinde; 390 ilâ 394 
ncü maddelerinde; 401 ve 403 ncü maddelerinde; 448 ilâ 452 nci maddelerinde; 46^ ncü maddesinde; 495 
ilâ 500 ncü maddelerinde; 512 ve 517 nci maddelerinde yazılı suçlar; 

2. Devlete ait posta, telgraf, telefon, radyo, telsiz ve televizyon gibi bilcümle haberleşme araç, gereç, te
sis ve tellerine karşı işlenen hırsızlık suçları; 

3. 10 . 2 .1963 tarih ve 171 saydı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Hürriyeti hakkında Kanunda, 
15 . 7 . 1963 gün ve 275 sayılı Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanununda ve 22 . 11 . 1972 gün ve 
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1630 saydı Dernekler Kanununda yazdı suçlarla, 10 , 7 . 1953 tarih ve 6136 saydı Ateşli Silâldar ve BıçalUar 
hakkındaki Kanunun değişik 12 nci maddesinde yazılı suçlar; 

C) A ve B bentlerinde yazılı bir suçu işlemek veya gizlemek maksadıyle veya bu suç vesilesiyle yahut 
bu suçla umumî veya müşterek bir gaye içerisinde işlenmiş suçlar; 

Yukarıda belli edilen suçları işleyenler, bunların suçlarına iştirak edenler; srfat, meslek ve memuriyetleri ne 
olursa olsun Devlet Güvenlik Mahkemesinde yargılanırlar. 

Anayasa Mahkemesinin Yüce Divan sıfatı ile ve görevleri ile ilgili suçlardan dolayı yargılayacağı kişilere 
ilişkin, 44 saydı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri hakkında Kanunun 20 nci mad
desinin 3 numaralı bendi hükümleri saklıdır. 

Askerî Yargı İle İlgili Suçlarda Görev 

MADDE 10. — Savaş ve sıkıyönetim hali dahil, askerî mahkemelerin görevlerine ilişkin hükümler sak
lıdır. 

Ancak; 9 ncu maddedeki hükümler dairesinde : 
A) Askeri Ceza Kanununun 54 ncü maddesinde yazılı suçlan asker olmayan kişilerle, asker kişiler müş

tereken işlerlerse; 
B) Askerî Ceza Kanununun 55, 56 nci maddelerinde, 57 nci maddesinin son fıkrasında, 58 ve 59 ncu mad

delerinde yazılı suçları asker olmayan kişiler müstakilen veya asker kişilerle müştereken işlerlerse; • 

Yukarıda (A) ve (B) bentlerinde yazılı bir suçu işlemek veya gizlemek maksadıyle veya bu suç vesilesiyle 
yahut bu suçla umumî veya müşterek bir gaye içerisinde, diğer bir suçu asker olmayan kişiler müstakilen ve
ya asker kişilerle müştereken işlerlerse; 

C) Asker olmayan kişiler, Askerî Mahkemeler Kuruluş ve Yargılama Usulü Kanununun 11 nci maddesi
nin (B), (C) ve (D) bentlerinde yazılı suçları, Devlet Güvenlik Mahkemesinin görevine giren suçlarla irti
batlı olarak yahut umumî veya müşterek bir gaye içerisinde işlerlerse; 

Sanıkların tamamı Devlet Güvenlik Mahkemesinde yargılanırlar.' 

BÖLÜM — III 

Yargılama Usulleri 

Uygulanacak Usul Hükümleri 

MADDE 11. — Bu Kanunda gösterilen özel hükümler saklı dalmak şartiyle, Devlet Güvenlik Mahkemele
rinin görevine giren suçların soruşturma ve kovuşturmalarında Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu hüküm
leri uygulanır. 

Mahkemelerin Derecesi ve En Yakın Mahkeme 

MADDE 12. — Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu hükümlerinin uygulanması bakımından, Devlet Güven
lik Mahkemeleri Ağır Ceza Mahkemesi derecesindedir. 

Ancak, yargı çevreleri ayn olmak üzere, birden fazla Devlet Güvenlik Mahkemesi kurulmuş ise, aynı 
derecedeki en yakın mahkemenin tayininde, diğer Devlet Güvenlik Malıkemeleri nazarı itibara alınır. Aynı 
yargı çevresi içinde birden fazla Devlet Güvenlik Mahkemesi kurulmuşsa, en yakın aynı derecedeki mahkeme, 
sayı itibariyle takibeden Devlet Güvenlik Mahkemesidir. Yargı çevresi Türkiye'yi kapsayan bir Devlet Gü
venlik Mahkemesi kurulmuşsa, en yakın aynı derecedeki mahkeme, o mahal Ağır Ceza Mahkemesidir. 

Yetkisizlik ve Görevsizlik Kararlarına İtiraz 

MADDE 13. — Devlet Güvenlik Mahkemesince verilen yetkisizlik ve görevsizlik kararlan aleyhine, an
cak bu mahkeme ne/dindeki Cumhuriyet Savcısı veya yardımcısı acele itiraz yoluna müracaat edebilir. 
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Uyuşmazlıkların Çözümü 

MADDE 14. — Devlet Güvenlik Mahkemeleri arasındaki yetkisizlik uyuşmazlıkları ve ük derece adalet 
mahkemeleri ile Devlet Güvenlik Mahkemeleri arasındaki görev uyuşmazlıkları, Devlet Güvenlik Mahkeme
lerince verilen kararların temyiz mercii olan Yargıtay Ceza Dairesi tarafından kesin olarak çözümlenir. 

Soruşturma Usulü 

MADDE 15. — Devlet Güvenlik Mahkemesi Cumhuriyet Savcısı veya yardımcısı, Uıbar veya herhangi 
bir suretle, Devlet Güvenlik Mahkemesinin görevine giren bir suç islendiği zehabmı verecek bir hale mut
tali olur olmaz, kamu davasını açmaya mahal olup olmadığına karar vermek üzere hemen işin hakikatini 
araştırmaya mecburdur. 

Devlet Güvenlik Mahkemesinin görevine giren suçların hazırlık soruşturması, bu mahkeme nezdinde bu
lunan Cumhuriyet Savcısı veya yardımcıları tarafından bizzat yapılır. 

Soruşturmanın gerekli kıldığı hallerde, suç mahalli ile delillerin bulunduğu yerlere gidilerek soruşturma 
yapılır. . ^ 

Suç, Devlet Güvenlik Mahkemesinin kurulduğu il veya ilçe sınırı dışında işlenmiş ise, Devlet Güvenlik 
Mahkemesi Cumhuriyet Savcılığı suçun işlendiği yer Cumhuriyet Savcılığından, hazırlık soruşturmasının ya
pılmasını isteyebilir. Bu takdirde hazırlık soruşturması, savcılık tarafından bizzat yapılır. 

Suç askerî bir mahalde işlenmişse, Devlet Güvenlik Mahkemesi Cumhuriyet Savcısı veya yardımcısı ha
zırlık soruşturmasının yapılmasını ilgili askerî savcıdan isteyebilir. Bu takdirde hazırlık soruşturması, askerî 
savcı veya yardımcısı tarafından bizzat yapılır. 

Cumhuriyet Savcıları ve Askerî Savcıların Suça El koymaları 

MADDE 16. — Mahallî Cumhuriyet Savcısı- veya suç askerî bir mahalde işlenmişse usulüne göre askerî 
savcı, ihbar veya herhangi bir suretle bu kanun kapsamına giren bir suçun işlendiği zehabını verecek bir hale 
muttali olur olmaz, keyfiyeti derhal Devlet Güvenlik Mahkemesi nezdinde bulunan savcıya bildirmekle be-
raraber, savcının işe elkoymasına kadar gerekli sonış'urmayı bizzat yapar ve evrakı hemen Devlet Güvenlik 
Mahkemesi Cumhuriyet Savcılığına gönderir. 

Devlet Güvenlik Mahkemesi Cumhuriyet Savcılığı, suçun, Devlet Güvenlik Mahkemesinin görevine girme
diği sonucuna vardığı takdirde, soruşturma evrakını ilgili Cumhuriyet Savcılığına veya Askerî Savcılığa 
iade eder. 

Soruşturma ve Kovuşturmada Yetki 

MADDE 17. — Devlet Güvenlik Mahkemesi Cumhuriyet Savcısı ile yardımcıları, Cumhuriyet Savcılarının 
bütün yetkilerini haizdirler. 

Devlet Güvenlik Mahkemesi Cumhuriyet Savcısı ile yardımcdarı, soruşturma sırasında hâkim tarafın
dan verilmesi gereken kararları, Devlet Güvenlik Mahkemesi yargı çevresindeki yetkili hâkimlerden veya Dev
let Güvenlik Mahkemesinin yedek üyesinden isteyebilirler. 

Devlet Güvenlik Mahkemesi yedek üyesi tarafından verilen kararlara karşı vaki itirazlar, Devlet Gü
venlik Mahkemesi Başkam tarafından kesin karara bağlanır. 

Zabıta amir ve mensupları, Devlet Güvenlik Mahkemesi Cuhuriyet Savcısı ve yardımcılarının soruşturma, 
kovuşturma ve infaza ilişkin emirlerini öncelikle yerine getirmekle zorunludurlar. 

Yukarıdaki fıkra hükmü, Devlet Güvenlik Mahkemesi veya bu mahkeme başkanınca verilen emirler hak
kında da uygulanır. 

Gecikmesinde sakınca olan haller dışında, bu emirler yazılı olarak verilir. 
Bu madde hükmüne aykın hareket eden zabıta amir ve mensupları hakkında doğrudan doğruya soruşturma 

ve kovuşturma yapılır. 
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Zabıtanın Görev ve Yetkileri 

MADDE 18. — Zabıta; soruşturma veya kovuşturma sebebiyle sanığı, tanığı, bilirkişiyi ve suçtan zarar 
gören şahsı, Devlet Güvenlik Mahkemesinin veya Başkanının, Devlet Güvenlik Mahkemesi Cumhuriyet Sav
cısı veya yardımcısının veya mahkeme naibi yahut istinabe olunan hâkimin emirleriyle istenilen yerde hazır 
bulundurmaya mecburdur. 

Bu emir, çağırılanlar hakkında rabıtaya ihzar müzekkeresinde olduğu gibi, zor kullanma yetkisi de ve
rir. 

Devlet Güvenlik Mahkemesinin görevine giren suçîarın soruşturma veya kovuşturması sırasında, Ceza Mu-
y hakemeleri Kanununa 1696 sayılı Kanunla eklenen ek madde 4 hükümleri de aynen uyguSanm 

Bu madde hükümleri, Devlet Güvenlik Mahkeme sinin görevine giren suça elkoymuş Cumhuriyet Sav
cısı veya yardımcısı, askerî savcı, sulh veya sorgu hâkimiyle naip veya istinabe olunan hâkimin yahut istinabe 
olunan Cumhuriyet Savcısı veya askerî savcının emirleri hakkında da uygulanır. 

Bina, Araç, Gereç ve Personelden Geçici Yararlanma 

MADDE 19. — Devlet Güvenlik Mahkemesi nezdinde bulunan Cumhuriyet Savcısı veya yardımcıları 
soruşturmanın gerekli kılması hamide, geçici olarak, Devlet Güvenlik Mahkemesinin yargı çevresi içindeki 
Devlet kurum ve organlarına, mahallî idare, iktisadî veya sair kamu kuruluşlarına ait bina, araç, gereç ve per
sonelden yararlanmak için istemde bulunabilirler. Bu istemler, ilgili kurum ve makamlarca yerine getirilir. 

Tanıklara Yemin Verilmesi 

MADDE 20. — Devlet Güvenlik Mahkemesinin görevine giren suçların hazırlık soruşturması sırasında ta
nıklara yemin verdirilir. 

Savcının Kararına İtiraz 

MADDE 21. — Devlet Güvenlik Mahkemesi nezdinde bulunan Cumhuriyet Savcısı veya yardımcısının, 
kovuşturma yapılmasına yer olmadığına dair verdiği karara, dilekçe sahibi aynı zamanda suçtan zarar gören 
kimse ise, kararın kendisine tebliğ tarihinden itibaren onbeş gün içinde, bu kararı veren savcının mensup 
olduğu Devlet Güvenlik Mahkemesine en yakın bulunan Devlet Güvenlik Mahkemesi başkanına itiraz ede
bilir. 

Yakalama ve Tutuklama 

MADDE 22. — Devlet Güvenlik Mahkemesinin görevine giren suçlar sebebiyle, yakalanan veya tutuk
lanan kimse, soruşturmanın bitiminde ve her halde onbeş gün içinde yetkiK hâkim önüne çıkarılır. Ancak, 
zabıta, Devlet Güvenlik Mahkemesi nezdinde bulunan Cumhuriyet Savcısı veya yardımcılarının veya olaya 
el koyan suçun işlendiği yer Cumhuriyet Savcısı veya yardımcılarının ve bunların bulunmadıkları hallerde 
sulh veya sorgu hâkiminin yahut askerî savcının yazılı emri bulunmadıkça sanığı 48 saatten fazla tutamaz. 

Yukarıdaki fıkra gereğince, sanığı, yetkili hâkim önüne götürmek için gerekli süre, bu müddetlere dahil 
değildir. 

Soruşturmada İzin 

MADDE 23. — Bu kanunda belirtilen suçlardan dolayı aşağıda yazılı kişiler hakkında soruşturma yapı
labilmesi; 

A) General, amiral ve müsteşarlar hakkında Başbakanın, 
B) Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri ve yurt dışında görev yapan büyükelçiler hakkında Dışişleri Ba

kanının, 
C) Valiler, kaymakamlar hakkında İçişleri Bakanının, 
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D) Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay, Askerî Yargıtay, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi, Yük-

sek Hâkimler Kurulu, Sayıştay Başkan ve üyeleri ile Cumhuriyet Başsavcısı. Baş kanun Sözcüsü, Askeri 
Yargıtay Başsavcısı, Askerî Yüksek İdare Mahkemesi Başkanun Sözcüsü, hâkimler ve yardımcıları ile Cum
huriyet Savcı ve yardımcıları ve bu sınıftan sayılanlar, askerî hâkim subaylar hakkında, özel kanunlarına gö
re yetkili kurum ve makamların, 

İznine bağlıdır. 
Meşhuden işlenmiş olması hali ayrık kalmak üzere, bu kanunda yazîîı suçlar yukarıda yazılı kişiler tara» 

f ından işlenirse, tutuklanmaları haklarında soruşturma izni verilmesine bağlıdır. 

Davanın Açılması 

MADDE 24. — Devlet Güvenlik Mahkemesinin görevine giren suçlarda ilk soruşturma yapılmaz. 

Hâkimlerin Reddi İstemini İnceleyecek Merci 

MADDE 25. — Devlet Güvenlik Mahkemesi Başkan ve üyelerinin reddine dair istemler, Kurula katılan 
hâkimlerde değişiklik yapılmaksızın bu Mahkemece incelenir. İstemin reddine ilişkin kararlar aleyhine itiraz 
•edilemez. Ancak esas hükümle birlikte temyiz olunabilir. 

Duruşmada Hazır Bulunmayan Sanık 

MADDE 26. — Sorgusu yapılmış olan sanık, talik veya tehir olunan günde duruşmaya gelmez ve mah
kemece de duruşmada hazır bulunmasına lüzum görülmezse, duruşmada hazır bulunmak mecburiyetinden 
vareste tutulmak istemi bulunmasa bile, dava gıyabında bitirilebilir. 

Duruşmanın İnzibatı ve Cezalar 

MADDE 27. — Duruşmanın inzibatını sağlamak, Mahkeme Başkanına aittir. 
Duruşmanın inzibatını bozan kişiyi, Mahkeme Başkanı derhal duruşma salonundan çıkartır. 
Mahkemeye, Mahkeme Başkam veya üyelerden herhangi birine, savcıya, savcı yardımcısına, tutanak kâti

bine veya görevlilere karşı uygun olmayan söz yahut davranışta bulunan kişi hakkında, mahkemece tutuk
lama karan verilir. Tutuklanan kişi 24 saat içinde sorguya çekilerek inzibatî nitelikte olmak üzere, bir aya 
kadar hafif hapis cezası ite cezalandnıhr. 1136 sayılı Avukatbk Kanununun 58 nci maddesinin 2 nci fıkrası 
hükmü saklıdır. 

Tutuklu veya cezaevinde bulunan hükümlüler hakkında bu ceza hücrede infaz olunur. 
Bu kararlar kesindir. 
Mahkeme, duruşmanın inzibatım bozan sözlü veya yazılı beyanat ve davranışlar ile mahkemeye, M?hkeme 

Başkam veya üyelerden herhangi birine, savcıya, sava yardımcısına, tutanak kâtibine yahut görevlilere karşı 
uygun olmayan söz ve davranışlar hakkında yayım yasağı koyabilir; bu yasağa rağmen yayında bulunanlara 
üç aydan altı aya kadar hapis cezası ile birlikte 1 000 Eirdan 3 000 liraya kadar ağır para cezası verilir. 

Mahkeme Başkam, duruşmanın inzibatım bozan sanığı veya müdafii, o günkü duruşmanın tamamına 
çütmamak üzere, duruşma salonundan çıkartır. 

Duruşma salonundan çıkartılan sanık veya müdafiin, bundan sonraki oturumlarda da duruşmanın inziba
tım bozmakta ısrar etmeleri halinde, bir daha aynı dava ile ilgili duruşmalara katıhnamalanna da karar ve
rilebilir. 

Yukandaki fıkra, müdafi hakkında uygulandığı takdirde keyfiyet, ilgiK baroya bildirmekle beraber, müvek
kiline de dilerse, başka bir müdafi tayin etmesi için süre verilir. 

Müdafi, Avukatlık Kanununun 41 nci maddesinin 2 nci fıkrası gereğince tayin edilmişse, durum, kendisini 
tayin eden mercie de bildirilir. 

Duruşma salonundan çıkartılan sanık veya müdafi, tekrar duruşmaya alındıklarında, yokluklarında yapılan 
söz ve işlerin esash noktalan bildirilir. Müdafai dilerse yokhığundaki tutanaklann örnekleri de kendisine ve
rim*. 
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Yukarıda yazılı hallerde duruşma salonundan çıkarılan veya duruşmalara katılmamalarına karar verilen 

sanık veya müdafüer, mahkemenin tayin edeceği süre içinde yazılı savunma verebilirler. 

Duruşma Safahatının Teknik Araçlarla Tespiti 

MADDE 23. — Çok sanıklı davalarda veya malı kemece gerekli bulunduğunda, duruşma safahatı, mah
kemenin uygun ve lüzumlu göreceği teknik araçlarla tespit oMnabiiir. Bu tespite müsteniden sonradan dü
zenlenecek duruşma tutanaklarının, duruşma safahatına uygun olduğu mahkeme heyeti ve tutanağı düzenleyen 
tutanak kâtibi tarafından tasdik edilir. 

Bunların birer sureti, önceden isteyen sanık ve müdafiye verilir. 

Kurulda Değişiklik 

MADDE 29. — Malıkeme kurulunda değişiklik olduğu takdirde, geçen oturumlara ait tutanaklar, değişen 
hâkim tarafından duruşmaya çıkmadan önce okunur. 

Temyiz Mercii 

MADDE 30. — Devlet Güvenlik Mahkemesi karar lannın temyiz* mercii, Yargıtayda bu mahkemelerin ka
rarlarını incelemek üzere kurulan daire veya daireler; Genel Kurul ise, Yargıtay Ceza Daireleri Genel Ku
ruludur. 

İşlerin Niteliği 

MADDE 31. — Devlet Güvenlik Mahkemesinin görevine giren suçlar acele işlerden sayılır ve bu suçlar» 
ilişkin davalara adlî ara vermede de bakılır. 

BÖLÜM - IV 

Çeşitli Hükümler 

Diğer Görevliler 

MADDE 32. — Devlet Güvenlik Mahkemelerinde ve savcılığında görev yapacak yeteri kadar başkâtip,. 
kâtip, mübaşir, yardımcı personel ve diğer görevliler Adalet Bakanlığınca atanır. Bunlarla ilgili kadrolar, 
Adalet Bakanlığı İller Teşkilâtı kadrolarına eklenir. 

Bu madde gereğince atananların iş denetim ve gözetimleri, bağlı bulundukları mahkeme Başkanlığı veya 
cumhuriyet savcılığı taraf mdan yapılır. Malıkeme Başkanı veya cumhuriyet savcısı lüzum gösterirse görev 
yerleri Bakanlıkça değiştirilir. 

Bina, Araç ve Gereçler 

MADDE 33. — Devlet Güvenlik Mahkemelerinin görev yapacakları binaların temini ve bu mahkemele
rin araç, gereç ve sair ihtiyaçları Adalet Bakanlığı bütçesinin ilgili bölümlerine eklenecek ödeneklerden kar
şılanır. 

Özlük İşleri 

MADDE 34. — Devlet Güvenlik Mahkemelerinde göreve atanan hâkim, askerî hâkim, cumhuriyet savcı
sı ve yardımcıları ile diğer personelin özlük işlerinde, denetimlerinde, haklarında disiplin soruşturması açıl
ması ve disiplin cezası verilmesinde, şahsî ve görevle ilgili suçlarının soruşturma ve kovuşturmalarında, bu 
Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kendi mesleklerine ait kanunların ilgili hükümleri uygulanır. Aylıkları, 
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kesenekleri, sosyal yardımları, tazminatları, ödenekleri,yoiIukSan ve diğer personel giderleri bağh oldukları Ba
kanlıkları Bütçesinden karşılanır. 

Devlet Güvenlik Mahkemelerine atanan görevlilerin, bu görevde geçirecekleri süreler esas mesleklerinde geç
miş sayılır. 

Devlet Güvenlik Mahkemelerinde görevli hâkim, askerî hâkim, cumhuriyet savcısı ve cumhuriyet savcı 
yardımcıları adlî ara vermeden faydalanamazlar. İşlerin elverdiği oranda, kendilerine özel kanunları gereğince 
yıllık izinleri verilebilir. 

Görev Yerinin Değiştirilmesi 

MADDE 35. — Devlet Güvenlik Mahkemelerinde görevli Başkan, üye, yedek üye, cumhuriyet savcı ve 
yardımcdan hakkında, kendi kanunlarına göre yapılacak soruşturma sonunda, görev yerlerinin değiştirilmesi
ne dair yetkili kurul veya mercilerce karar verildiği takdirde, keyfiyet Adalet Bakanlığı kanalı ile Bakanlar 
Kuruluna bildirildikten sonra, ilgili hâkim, askerî hâkim, cumhuriyet savcısı, cumhuriyet savcı yardımcısı
nın görev yeri veya görevi, özel kanunlarında gösterilen usule göre değiştirilebilir. 

Cumhuriyet Savcılığı Teşkilâtı ve Mahkeme Kalemlerinin Denetimi 

MADDE 36. — Devlet Güvenlik Mahkemesi nez dindeki cumhuriyet savcılığı teşkilâtı ile mahkeme ka
lemleri Adalet Bakanlığı müfettişlerince denetlenir. 

Kovuşturma Giderleri 

MADDE 37. — Devlet Güvenlik Mahkemelerinin ve cumhuriyet savcılığının kovuşturma giderleri, Ada
let Bakanlığı bütçesinin ilgili tertibinden ödenir. 

15 nci maddenin ikinci fıkrası gereğince, Devlet Güvenlik Mahkemesinin bulunduğu il hududu dışında ya
pılacak soruşturmalarda, görevliler hakkında, 6245 saydı Harcırah Kanununun geçici göreve ilişkin hüküm
leri uygulanır. 

MADDE 38. — 26 . 10 . 1963 tarih ve 357 sayılı Askerî Hâkimler Kanununa aşağıdaki ek madde 4 ek-t 
lenmiştir: 

EK MADDE 4. — Devlet Güvenlik Mahkemesi üyeliği, yedek üyeliği ve Cumhuriyet savcı yardımcılığı 
görevlerine atanan askerî hâkim subaylann rütbe ter «i* rütbe kıdemliliği, kademe ilerlemesi yapmalarını 
sağlayacak yeterlikleri, 926 sayılı Türk SÜâhiı Kuvvetleri Personel Kanunu ve bu Kanunun hükümleri saklı 
kalmak şartı ile, aşağıda belirtilen şekilde düzenlenecek sicillerle saptanır. 

A) Üye ve yedek üye birinci sınıfa ayrılmış hâkim albaylara, subay sicü belgesi düzenlemeye ve sicil ver
meye yetkili birinci sicil üstü Millî Savunma Bakanlığı Müsteşarı, ikinci sicil üstü Millî Savunma Bakam
dır. 

B) Cumhuriyet savcı yardımcılığı kadrolarına atanan askerî hâkim subaylar hakkında : 
1. Meslekî sicil belgesi, Yargıtayda Devlet Güvenlik Mahkemelerince verilen kararlan incelemek üzere 

kurulan dairece ve Adalet Bakanlığı Teftiş Kurulu mü"ettişîerissce 357 sayılı Askerî Hâkimler Kanunu esasîa-
n gözönünde tutularak verilecek sicil notlarına göre düzenlenir ve bu sicil belgesi süresi içinde Mülî Savun
ma Bakanlığına gönderilir. 

2. Subay sicil belgesi, sırasıyle; Millî Savunma Bakanlığı müsteşar yardımcısı, Müsteşar ve MilK Savun
ma Bakam tarafından düzenlenir. 

Devlet Güvenlik Mahkemesi Cumhuriyet savcısı, subay sicil formu esaslarına göre Cumhuriyet savcı yar
dımcısı askerî hâkim subaylar hakkında kanaat notu verir. Yukarıda belirtilen sicil üstleri, subay sicü belge
lerini düzenlemede bu notlan gözönünde bulundurur. 
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Yürüdükten Kaldırılan Kanun 

MADDE 39. — «Devlet Güvenlik Mahkemelerinin Kuruluş ve Yargılama Usulleri hakkında 26 . 6 . 1973 
gün ve 1773 sayılı Kanun» yürürlükten kaldırılmıştır. 

GEÇÎCÎ MADDE — Bu Kanun hükümlerine göre; Devlet Güvenlik Mahkemelerinin kurulması ile mah
keme başkanlığına, asıl ve yedek üyeliğine, Cumhuriyet savahğına ve Cumhuriyet savcı yarduncdıgına ya
pılacak atamalara ilişkin uygulama, Kanunun yürürlük tarihini takip eden 30 gün içerisinde tamamlanır. 

Yukarıdaki fıkra gereğince, Devlet Güvenlik Mahkemelerinin kurulmasına ve atanacakların görevlerine 
başlamasına kadar, mevcut Devlet Güvenlik Mahkemeleri ile, bu mahkemelerin başkanı, asıl ve yedek üye
lerinin ve Cumhuriyet savcısı ile Cumhuriyet savcı yardımcılarının görev ve yetkileri devam eder. 

MADDE 40. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 41. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 

•..>»• • « . » > « ^ 
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