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I. — GEÇEN T 

Bu Birleşim iki oturum yapan Genel Kurulda : 
1. — Başkanvekili M. Vefik Kitapçıgil'in, 7 Mart 

1983 Pazartesi günü Zonguldak'ın Armutçuk kömür 
ocağında meydana gelen grizu patlaması sonucu ha
yatlarını kaybeden işçilerin ruhlarını taziz ve yakınla
rına Danışma Meclisi adına başsağlığı dileyen konuş
masından sonra saygı duruşunda bulunuldu. 

2. — Cemil Çakmaklı ve Mustafa Alpdündar, 
Zonguldak'ta meydana gelen müessif olay dolayısıyla 
gündem dışı birer konuşma yaptılar. 

3. — Ender Ciner'in, Başbakanlığın teklifi üze
rine; Federal Almanya'daki işçilerimizin sorunlarıy
la ilgilenmek üzere, üç ay izinli sayılmasına dair Baş
kanlık Divanı kararı kabul edildi. 

4. — 18 Mart 1983 tarihinde yapılacak Çanak
kale Zafesi Yıldönümü törenlerine, Çanakkale Üye
si Mehmet Pama'k ile ad çekme sonucu seçilen Ham-
di özer ve Turgut Kunter'in, Danışma Meclisini tem-
silen katılacakları bildirildi. 

5. — Bakanlıklara bağlı Bazı Binalar ile Dış Tem
silciliklerimizde Görevli Bazı Memurlara Tahsis Olu
nacak Konutlara İlişkin Kanun Tasarısının madde-

II. — GELEN 

Tasarılar I 
1. Çevre Kanunu Tasarısı. (1/634) (Başkanlığa 

geliş tarihi : 8.3.1983) (Sağlık ve Sosyal İşler (Esas), 
Millî Savunma, İçişleri ve Dışişleri komisyonlarına : 
9.3.1983) 

2. İstanbul Üniversitesi 1979 Malî Yılı Kesinhe-
sap Kanunu Tasarısı. (1/635) (Başkanlığa geliş tarihi : 
9.3.1983) (D. M. Hesaplarını İnceleme ve Sayıştay 
Komisyonuna : 9.3.1983) 

Raporlar 
3. Bor, Kömür, Asfaltit, Fosfat, Demir Maden

leri ile Nükleer Enerji Hammaddelerinin İşletilmesi- ; 

TANAK ÖZETİ 

leri onaylandı; istem üzerine tümü açık oya sunuldu; 
oyların ayrımı sonucunda Tasarımn kabul edildiği 
bildirildi. 

6. — Cafer Aksu (Altuntaş) Hakkındaki Ölüm 
Cezasının Yerine Getirilmesine Dair Kanun Tasarısı
nın, tashihi karar talebi nedeniyle Adalet Bakanlığına 
tevdi edilmek üzere geri verilmesine dair Başbakan
lık tezkeresi üzerine, Gündemden çıkartılarak Baş
bakanlığa iadesi kabul edildi. 

7. — Kara Kuvvetleri Komutanı ve Millî Gü
venlik Konseyi Üyesi Orgeneral Nurettin Ersin'in, 
Hasan oğlu 1954 Doğumlu Piyade Astsubay Üstça
vuş (1976 - 54) Mehmet Demircioğlu Hakkında özel 
Af Kanunu Teklifinin tümü üzerindeki görüşmeler 
tamamlandı, maddelere geçilmesi kabul edildi. 

10 Mart 1983 Perşembe günü saat 14.00'te toplan
mak üzere Birleşime saat 19.00'da son verildi. 

M. Vefik KİTAPÇIGÎL 
'Başkan; 

Başkanvekıili 
Ali Nejat ALPAT M. Talât SARAÇOĞLU 

Kâtip Üye Kâtip Üye 

KÂĞITLAR 

ni Düzenleyen Kanun Tasarısı ve Adalet, Sağlik ve 
Sosyal İşler, Malî İşler komisyonlarından 3'er, İkti
sadî İşler Komisyonundan 4 üye alınmak suretiyle 
kurulan Geçici Komisyon ve İktisadî İşler Komis
yonu raporları. (1/118) (S. Sayısı : 184'e 1 inci ek) 
(Dağıtma tarihi : 9.3.1983) 

4. — Kültür Varlıklarını Koruma Kanunu Tasarı
sı ve Bayındırlık, Ulaştırma, İmar ve İskân, Turizm 
ve Tanıtma, Adalet ve Millî Eğitim komisyonları 
raporları. (1/108) (S. Sayısı : 348) (Dağıtma tarihi : 
9.3.1983) 

...... 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 14.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Vefik KİTAPÇIGİL 
KÂTİP ÜYELER : Erdoğan B WIK, M. Talât SARAÇOĞLU 

BAŞKIAN — Değerli üyeler; Danışma Meclisimizin 69 uncu Birleşimini açıyorum. 

in. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı.) 

BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır; görüşmele
re başlıyoruz. 

IV. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Muzaffer Ender'in, Danışma Meclisi ve 
komisyonlarının çalışmaları konusunda gündem dışı 
konuşması. 

BAŞKAN — Sayın Ender'in gündem dışı söz iste
ği var; okutuyorum efendim. 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Meclis ve komisyon çalışmaları konusunda gün

dem dışı bir konuşma yapmak istiyorum. 
Gereğini saygılarımla arz ederim. 

Muzaffer ENDER 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Ender. 
MUZAFFER ENDER — Sayın Başkan, değerli 

arkadaşlarım; 
Yüce Meclisimiz çok partili siyasî hayata geçiş

teki önemli görevlerinden ikincisini, Siyasî Partiler 
Kanununu da zamanında ve titizlikle bitirip, Millî 
Güvenlik Konseyimize sunmuş olmanın mutluluğu 
içinde, bugünden itibaren Seçim Kanununu hazırla
ma dönemine girmiş bulunmaktadır. 

Şüphesiz, bugüne kadar yaptığımız çalışmalarda 
olduğu gibi, bundan sonra da daha büyük bir titiz
lik, dikkat ve enerji ile bize verilen bu son görevi 
de yerine getireceğiz. Ancak, bu son eserimizin di
ğerlerinden de mükemmel çıkabilmesi için, bugüne 
kadar yapılan çalışmalardan edindiğimiz tecrübelerin 
ışığında, affınıza sığınarak, Yüce Meclisimize kendi 
görüşlerimi sunmak ve çalışmaların daha verimli ol
masını sağlamak için bazı tavsiyelerde bulunmak ce
saretini göstereceğim. 

Şöyle ki; bugüne kadar olan çalışmalarda komis
yonlar ve Genel Kurul birbirlerini daima iki rakip 
parti gibi görmüşler, devamlı bir çekişme içine düş
müşlerdir. Öyle ki, bazen 'komisyonların iyi niyetle 

getirdiği yenilik veya değişiklikler, bambaşka yo
rumlara hedef olup, uzun uzadıya tartışılmakta, ba
zen de komisyonlar, Türkçenin dil kurallarına göre 
mutlaka uyulması gereken redaksiyon kusurlarını bi
le reddetmelktedirler. 

Bu anlamsız inaıt ve çekişmeler sebebiyle, bir vir
gül eksiği yüzünden Anayasamızda anlam değiştirebi
len maddelere dahi rastlamak mümkündür. 

Bu sebeple, bundan sonraki oturumlarda, komis
yonların Genel Kuruldan gelen böyle isteklere karşı, 
«ille dediğim dedik» havasından sıyrılarak, daha hoş
görülü hareket etmesi, Genel Kurulumuzun da ko
misyonun iyi niyetlerine yardımcı olması, bugün dün
yanın en seviyeli Parlamentosu bulunan Yüce Mecli
simizden kanunların kusursuz çıkmasını sağlayacak
tır. 

Kanunların kusursuz çıkmasını sağlayacak .ikinci 
önemli husus da, önergeler konusudur. Yüce Mecli
simiz mutlaka iyi niyetle ve kanunların süratli bir 
şekilde çıkmasını sağlamak için, önergelerin veriliş 
zamanını ayarlamakta ve bu zaman dışında önerge 
kabul edilmemektedir. Meselâ, «Şu maddeden şu 
maddeye kadar olan önergeler, şu tarihte alınacak, 
sonraki tarihte önerge kabul edilmeyecek,» denilmek
tedir. Fakat, tam madde üzerinde tartışmalar yapı
lırken, o madde ile ilgili çok güzel bir görüş beliri
yor, hatta komisyon da bu görüşü benimsiyor; ama 
zamanında önerge verilemediği için, komisyon da, 
Genel Kurul da dikkate alamıyor. 

Halbuki, biz en doğruyu ve en iyiyi yapmaya ça
lışıyoruz. Şu halde, gerçekler karşısında durmalı, yö
netimdeki bazı prensipleri kanunların mükemmelliği 
için feda etmeli, hiç olmazsa komisyonun benimse-
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yecsği görüşler için her an önerge kabul edilebilme
lidir ve önergeler mutlaka yazılı olmalıdır; şifahi 
önergeler bazen iyi takip edilememekte ve kayıtlara 
yanlış geçirilmektedir. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Yüce Meclisimizde çok ve fuzulî zaman harcan

masına sebep olan konulardan biri de, redaksiyon işi
dir. Genel Kurula inen tasarılarda, virgülden, nok
talı virgülden tutun da, cümle bozukluklarına, ifade 
aksaklıklarına varıncaya kadar birçok dil kusurları 
bulunmaktadır. 

Türkçenin dil kuralları bakımından görülen bu 
kusurları, elbette hiçbir arkadaşımız hoş karşılama
makta ve esastan çok, redaksiyon için söz alınmak
ta, bu da, hem konuyu tatsızlaştırmakta hem de za
manın boşa harcanmasına sebebiyet vermektedir. 

Ben şahsen bu konuda iki görüş üzerinde duru
yorum : 

/. — Kara Kuvvetleri Komutanı ve Milli Gü
venlik Konseyi Üyesi Orgeneral Nurettin ERSÎN'in 
Hasan Oğlu 1954 Doğumlu Piyade Astsubay Üstça
vuş (1976 - 54) Mehmet DEMÎRCİOĞLU Hakkın
da Özel Af Kanunu Teklifi ve Adalet Komisyonu 
Raporu. (2/85) (S. Sayısı : 332) (1) 

BAŞKAN — Değerli üyeler, gündeme geçiyoruz. 
Dün görüşmesine başladığımız, «Hasan Oğlu 1954 

Doğumlu Piyade Astsubay Üstçavuş Mehmet De-
mircioğlu Hakkında Özel Af Kanunu Teklifi» nin 
görüşülmesine devam ediyoruz. 

Komisyon ile Hükümet ve Konsey temsilcilerinin 
yerlerini almalarını rica ediyorum. 

Adalet Bakanlığını Sayın Müsteşar Okutan tem
sil ' ediyorlar, Konseyi, Albay Sayın Gültekin temsil 
ediyorlar. 

Birinci maddeyi okutuyorum. 

Hasan Oğlu 1954 Doğumlu Piyade Astsubay Üstça
vuş (1976 - 54) Mehmet DEMİRCtOĞLU Hakkın

da özel Af Kanunu Teklifi 

MADDE 1. — Askerî Yargıtay 1 inci Ceza Dai
resinin 23.6.1982 gün ve Esas 1982/514, Karar 1982/ 
487 sayılı ilamı ile onanarak kesinleşen, 8 inci Kolor
du ve Sıkıyönetim Komutanlığı Askerî Mahkemesi-

(1) 332 S. Sayılı basmayazı, 9.3.1983 tarihli 68 
inci Birleşim tutanağına eklidir. 

Birincisi; 1 - 2 arkadaşımızdan bir redaksiyon ko
mitesi kurulmalı, tasarılar basıma verilmeden önce 
bu arkadaşlar tarafından gerekli düzeltmeler yapıl
malı ve ilgili komisyonla mutabakata vardıktan son
ra baskıya verilmeli, Genel Kurulumuza dil kuralları 
bakımından kusursuz indirilmelidir. 

ikincisi de; bu konuda titizlik gösteren üye arka
daşlarımızdan biri, madde madde değil de, bir defa 
söz alıp tasarının tümü üzerindeki redaksiyonu yapıp 
bitirmeli, ondan sonra da kanunun ruhu üzerindeki 
esas tartışmalara geçmeli, redaksiyon için söz alma
larla esasa ait konuşmalar sık sık kesilmemelidir. 

Başkanlık Divanımızın, bu konular üzerinde titiz
likle durarak, daha verimli ve süratli çalışmalar sağ
layacağı inancıyla, Yüce Meclisinize saygılarımı su
narım., 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ender. 

nin 26.2.1982 gün ve Esas 1981/428, Karar 1982/58 
sayılı hükmü ile Türk Ceza Kanununun 245/1 ve Sı
kıyönetim Kanununun 17/1 maddeleri uyarınca dört 
ıy hapis ve dört ay memuriyetten muvakkaten men 
cezasına hükümlü Hasan oğlu, 1954 Doğumlu, Piya
de Asıtsübay Üstçavuş (1976 - 54), Mehmet DEMÎR-
ClOĞLU'nun mahkûm olduğu aslî ve ferî cezaları 
bütün hukukî sonuçları İle birlikte affedilmiştir. 

BAŞKAN — Teklifin birinci maddesi üzerinde 
söz isteyen sayın üyeler?.. Sayın Orel istemişlerdi. 
Birinci madde üzerinde söz isteyen başka sayın üye?.. 
Yoktur, 

Buyurun Sayın Orel, 
ÖMER ADNAN OREL — Teşekkür ederim 

Sayın Başkan. 
Dün, Tasarının geneli üzerinde konuşma fırsatı 

düşmedi, bugün birinci madde münasebetiyle konuş
maya talip oldum. Zaten bir tek maddeli kanundur, 
o bakımdan hem geneli hem de madde üzerinde ma
ruzatta bulunmuş olacağım. 

Çok değerli hukukçu arkadaşlar Tasarı üzerinde 
ve onun ihtiva ettiği talihsiz olay hakkında yeteri 
açıklamalarda bulundular. Ancak, değerlendirme ve 
mütalaalarını daha ziyade nazprî hukuk kuralları 
ile ölçülerine istinat ettirdiler. Bilhassa Sayın ve Kıy
metli Necip Bilge Hocamızın, her zamanki gibi edi-
bane muhtevalı konuşması, üzerimize oldukça cazibe
li tesir icra etti. Bu konuşmalar üzerinde asker ori-

V. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 
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jinli bir arkadaşınızın fikir beyanı belki yadırgayıcı 
arkadaşlarım olabilir; ancak, olayın nazarî hukuk öl
çüleri yanında, bir de pratik ve realistik; yani gerçek
çi ölçüler ve mülahazalar ışığı altında değerlendiril
mesi ve ona göre hükme bağlanması lazım geldiğine 
de inanıyorum ve bunu vicdanî bir vazife telakki edi
yorum., 

Esasen Komisoynumuzdaki diğer hukukçu arka
daşlarımın ekseriyeti de benim düşüncemde olduk
larından, onların da müşterek değerlendirmelerine 
tercüman olacağıma inanarak bu tecasıürü gösteriyo
rum. 

Sayın Başkan ve Sayın arkadaşlarım; 
Kıymetli Necip Hocamız, dünkü konuşmasının 

başında, çok yerinde ve isabetli olan, içinden geçtiği
miz ve halen de içinde bulunduğumuz şartları çok 
mükemmel bir surette portre etti ve Sayın Uyguner' 
in beyanları da bunlara çok çarpıcı katkılarda bulun
du. Benim, onlara ilave edeceğim husus yoktur; hep
si varittir, hepsi caridir, hepsi hayatî önem ve mahi
yettedir. Ben, Sayın Bilge Hocamızın konuşmasının 
devamında Tasarı lehinde bir hükme varacağını bek
lerken, serdettiği mucip sebeplerle bağdaşmayan bir 
neticeye ulaşmasını -Hocam beni lütfedip, bağışla
sın- yadırgadım. Herhalde bu, kendisinin, hepimizin 
takdirkârı bulunduğu hocalık nitelik ve hassasiyeti
nin eseri olsa gerektir. Ben, kendisinin fikirlerine hür
met etmekle beraber, hadisenin, bir de o hadisenin 
içinde cereyan ettiği ve onun çok iyi tarif ve tavsif 
buyurduğu ortam ve şartları muvacehesinde ve de
min arz ettiğim pratik ve gerçekçi unsurlara dayan
dırılarak değerlendirilmesi lüzumuna inandığımı bir 
kere daha arz etmek istiyorum. 

Ayrıca, benim, ısuç olarak değerlendirmeye bir 
türlü gönlümün razı almadığı fiilin zuhuruna yol 
açan ami'Merin de dikkatle göz önünde bulundurul
masını zarurî görüyorum. 

Şimdi sayın arkadaşlar, hadiseyi bu realistik yö
nüyle ele alalım. Önce şunu ifade edeyim : Acaba 
meslek hayatının henüz başlangıcında olan ve aslın
da aldığı emri yerine getirmeye uğraşmaktan başka 
bir gayreti bulunmayan bu tecrübesiz gencin meslek 
hayatının mahvolmasına -evet, mahvolmasına- yol 
açacak bir cezaya çarptırılmasına sebep olan olayda, 
asıl mağdur kimdir ve hadisenin vukuu önlenemez 
miydi?.. Hiç şüphem yok ki, asıl mağdur, cezaya 
çarpılan Astsubaydır ve Sayın Hâkim, ufak bir takt 
ve suples gösterseydi, olaya meydan verilmez idi. 

Filhakika, ömrü kanunlar içinde ve onları tefsir 
ve uygulamakla haşrüneşr olarak geçen ve hiç şüp-
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hesiz, Sıkıyönetim Kanununun hükümlerine, o tec
rübesiz delikanlıdan çok daha iyi ve fazla vâkıf olan, 
aksinin düşünülmesine imkân olmayan o Hâkim Bey
efendi, bahis konusu Kanuna göre, hâkimlerin de, 
hekimlerin de, hatta en üst idarî makamı işgal eden 
kimselerin de evlerinin aramaya tabi tutulacağını 
pekâlâ bilirdi. Buna rağmen, o Kanun hükmüne kar
şı gelmekle, önce bir suçu o işlemiş ve o tecrübesiz 
Astsubayın farkında olmayarak, sonradan suç te
lakki edilebilecek bir fiili işlemesine sebep olmuş; 
yani onu o fiile kendisi itmiştir. Acaba o zatı muh
terem, Sıkıyönetim Kanununun tatbikine muhalefet 
suçunu işlemese idi, şimdi bu Tasıarı önümüzde olur 
muydu ve eğer o muhterem zat, kendisini kanunun 
fevkinde telakki ediyor idiyse, hiç olmazsa aldığı em
ri yerine getirmekten başka bir niyet ve gayreti ol
mayan o tecrübesiz gence daha mülayim, daha an
layışlı davranarak, onu görevlendiren ve oraya gön
deren komutana bir telefon etmek zahmetini ihtiyar 
buyurup veya pusula yazarak kendisine o subayı mu
hatap kılamaz mıydı?.. Hatta Astsubayın ikinci bir 
emirle kendisine gelişinde bunu yapamaz mıydı?.. 
Elbette yapabilirdi ve yapmalıydı. 

O halde, şimdi suç diye vasıflandırılmış olan ma
lum fiilin meydana gelmesinde, o vazifeşinas astsu
baydan daha çok, o sayın hâkim bey amil olmamış 
mıdır ve kanuna muhalefetten yemesi lazım gelen 
cezayı astsubayın yemesine sebep olmamış mıdır?.. 

Netice ne olmuştur sayın arkadaşlar? Nasıl tarif 
edilmesini yüksek takdirlerinize bıraktığım Sayın hâ
kimin davranışı yüzünden meydana gelen talihsiz 
hadise, en sonunda, Sayın zatın öç alma arzusunun 
tatmin edilmesini sağlamıştır; ama meslek hayatının 
başında olan bir gencin, meslek hayatı ve ona bağlı 
olarak hayatının mahvolmasına yol açacak bir du
rum meydana gelmiştir. Askerlik hayatının bu husus
taki özelliğine pek yakından vâkıf olmayanlar için 
takdir olunan ceza belki önemsiz görünür, «Ne var 
bunda?» denir; fakat öyle değildir - sayın arkadaşlar. 
Bilir misiniz ne olacaktır? Bu ceza, o astsubayın sicil 
kayıtlarına, şahsî dosyasına geçecektir. Bundan son
raki meslek hayatında her sicil alışında, mesleğinde 
ilerlemesi için çıkacak kurslar, özel görevler, belki 
de hayatının mecrasını değiştirecek dış görevler gibi 
fırsatlardan istifade için yapacağı her müracatta, 
amirlerince (Hep öyle yaparız, yapmışızdır da) eh
liyetinin ve liyakatinin takdirinde kesin suretle menfi 
rol oynayacaktır. Bunun, bu gencin moralinde, vazi
feye karşı tutumunda ne yıkıcı tesiri olacağını düşü-
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nebiliyor musunuz?.. Dahası ve daha fenası var ar
kadaşlar; böyle kritik bir dönemde benzeri vazifede 
bulunanların en büyüğünden en küçük rütbede olan
ların, herhangi bir ürküntü, endişe, korku veya te
reddüt altında bulunmaması ve selametle hizmet gör
meleri lazımdır. Bu, son derece önemlidir. Böyle de
ğil midir arkadaşlar?.. 

Şimdi, şu saf tecrübesiz astsubayın başına geleni 
bir düşünün... Kendisine verilmiş olan emri, kendi 
kültür seviyesi, kendi tahsil derecesi, tecrübe hudut
ları dahilinde en iyi yaptığına kani iken, bu kanaati 
bütün emsallerince de paylaşılırken ve hatta kendisi 
bir asker olarak bundan dolayı takdir beklerken, 
mükâfat, taltif beklerken, başına nâgehan bir ceza 
darbesi inmiştir. 

Arkadaşlarım; bir de Tasarımn kaynağına baka
lım. Silahlı Kuvvetlerin en üst makamını ve rütbe
sini işgal eden ve meseleyi en geniş yönleriyle değer
lendirecek mevkide olan bir Komutanımızın Teklifi
dir bu. Elbette ki, memleketin bugünkü huzur orta
mına kavuşmasında büyük rolü olan bu Komutanı
mız, hadiseyi bütün veçheleriyle incelemiş ve takdirini 
kullanmıştır. Bunda, bir şahsın istikbalini kurtarmak
tan pek daha çok, memleketin bu döneminde halen 
kökü tamamen kazınamamış ve tevali eden malum 
durumlarla ortaya çıkan ve sıkıyönetim otoritelerimi
zin daha titiz faaliyette bulunmalarını gerekli göste
ren bir ortamda, sıkıyönetimin tatbikatına büyük sek
te verecek ve memleketin aleyhine musibetlere germi 
verecek bir durumun önlenmesi niyetinin bu ve ga
yesinin hâkim olduğuna şüphe yoktur. 

Sayın arkadaşlarım; 
Bu bakımdan, Sayın Komutanımızın çok etraflı 

düşünerek hazırladığı bu yerinde affın lehinde olma
mızın lazım geldiğine inanıyorum ve benim gibi, siz
lerin de olumlu oy kullanmanızı, hem Kanunun bu 
maddesi, hem tümü hakkında istirham ediyorum. 

Saygılarımı sunuyorum. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Orel. 
Komisyonun veya Hükümetin bir diyeceği var 

mı?.. Yoktur. 
ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ENİS MU-

RATOĞLU — Sayın Başkan, biz Raporumuzun son 
kısmında da belirtmiştik; Tasarıda zuhulen «Aske
rî Yargıtay Birinci Ceza Dairesi» deniliyor, orada ce
za ve hukuk daireleri olmadığı için, «Ceza» keli
mesinin metinden çıkması lazımdır. Raporumuzda 
da belirtmiştik, zuhulen maddede kalmış, onu arz et
mek istiyorum, «Ceza» kelimesinin çıkması lazım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Komisyon. 
Soru sormak isteyen sayın üye var mı efendim?.. 
Buyurun Sayın Güray. 
S. FERİDUN GÜRAY — Sayın Başkanım, oyu

mu layıkı veçhile kullanabilmek için 2 soru sormak 
zorundayım. Bunlardan birincisi; acaba karar kesin
leştikten sonra, tashihi karar veya iadei muhakeme 
yoluna gidilmiş midir?.. Bunu öğrenmek istiyorum. 

İkincisi; bu davanın mağduru hakkında, bu fiilin
den sonra herhangi bir işlem yapılmış mıdır?.. Sadece 
mağdur olarak mı kalmıştır, yoksa suçlu durumuna 
düşmüş, hakkında herhangi bir takibat icra edilmiş 
midir?.. Eğer dosyada bilgi varsa rica ediyorum. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Güray. 
Buyurun Sayın Tutum. 

Bunu bırakalım; bu gencin bundan sonrası için 
hizmet aşkını, hayatını, mahvolan istikbalini bir ta
rafa bırakalım, bir de bu hadiseyi duyan diğer akran 
ve emsalinin şu anda muadil vazifede bulunan Ordu 
mensuplarının üzerinde bu cezanın yapacağı tesirin 
ne olacağını düşünelim. Bunu düşünülebiliyor musu
nuz?.. Bunların her birinin, başına benzeri bir felaket 
gelmesin diye aldıkları emri yerine getirmekten imti
na etmeyeceklerini temin edebilir misiniz?.. «Bak, ar
kadaşımın başına ne geldi, nemelazım, bir akıllı çı
kar, yine bana kanunları bahsederek başımı benim 
aynı derde sokar, iyisi mi, peki arkadaş bildiğin gibi 
olsun» demez mi?.. Der. O arkadaşların (iki, bugün 
sıkıyönetimin tatbik edildiği birçok yerlerde Ordu
nun imkânı ancak bu arkadaşları görevlendirmeye 
elveriyor) üzerinde son derece tehlikeli tesirleri olur. 

Bir başka hadise de bir başka akıllı; akıllı ka
nunu çiğneyen, yahutta bu hadisedeki olan zatı muh
terem gibi, kendini kanundan üstün sayan biri çıkıp 
bir vazifeyle, «Sen bana şunu yapamazsın, bunu 
yapamazsın», derse ne olacak?.. Müsaade edin de, bu
nun nereye varacağını sizin yüksek takdirlerinize bı
rakayım. ' 

Bazıları, bu gencin affının suimisal olacağını ve 
arkasından başka iddia ve müracaatların geleceğini 
söylüyorlar. Bence bu, şu anda kavlimücerrette olan 
bir iddiadır. Farzolunsun ki, böyle bir hadise oldu; o 
takdirde elbet her hadise kendi amilleri, kendi unsur
ları muvacehesinde değerlendirilip hükme bağlanır. 
Eğer bunun neticesinde bazı hatalar düzeltilecekse, 
daha iyi değil midir?.. O takdirde bu affın müspet 
sonucu telakki edilmez mi?.. Eğer müracaatlar hakh 
değilse, o takdirde ona göre hükme bağlanacak ve 
bu olay bir kıyaslama rolü ifa etmeyecektir. 
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CAHİT TUTUM — Sayın Başkanım, son konuş
macıdan sonra bu soruyu sormak gerekiyor. 

Verilen 4 aylık cezanın, demin yapılan konuşma
ya göre, mağdurun meslek hayatını mahvettiği ileri 
sürülmüştür. Mahvetmek, hukukî bir terim olmadığı 
için, Komisyondan istirham ediyorum; 4 aylık ceza, 
kişinin meslek hayatında ne gibi somut, hukukî etkiler 
bırakacaktır?.. Bunu apaçık belirtsinler. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tutum. 
Buyurun Sayın Devrimsel. 
FİKRÎ DEVRİMSEL — Sayın Başkan, 2 soru 

soracaktım, birisini Sayın Tutum sordukları için ben 
sormuyorum. Meslek hayatının mahvolması, istikbali
nin perişan olması sonuçlarını, o soruyu cevap veri
lirken dinleyeceğim. 

Ben şunu sormak istiyorum : Son konuşmacı ar
kadaşımız, hem de Adalet Komisyonu üyesi oldukları 
için dosyayı ayrıntılı bildiklerini tabiî farzediyorum, 
«Hâkim, önce suçu işlemiştir.» şeklinde bir cümle sar-
fettiler. Hâkimin, olaya muhatap, bu affı öngörülen 
astsubayın olayına muhatap olan hâkimin, eylemle
rinden dolayı acaba adlî kovuşturma yapılmış mıdır?.. 
Sonucu ne olmuştur?.. Onu da rica edeceğim efen
dim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyurun Sayın Genç. 
KAMER GENÇ — Sayın Başkan, aslında son ko

nuşmacı arkadaşımın yaptığı konuşmasının büyük bir 
bölümüne katılmadığımı belirtmek istiyorum; çünkü 
burada bir Ordu mensubu veya hâkimin iyi veya kö
tü olduğu meselesi münakaşa konusu değil. 

BAŞKAN — Sayın Genç, «Bir görüşe katılmıyo
r u m ^ bırakalım, yalnız soru soralım efendim; çünkü, 
bir görüşme yapıyorsunuz. 

KAMER GENÇ — Soru soracağım. Tabiî bu
rada gerçekten kritik sözler sarf edildi; tutanaklar in
celenirse; ki, bunu özellikle gelecek birleşime bırakı
yorum, çünkü tam iyi anlaşılmadı, o safhada cevap 
vermek üzere, bir soru sormak istiyorum. 

BAŞKAN — Sorunuzu sorunuz efendim. 
KAMER GENÇ — Acaba, bu olaydan sonra, söz-

konusu edilen hâkim; yani evinin aranmasına mu
halefet eden ve Hâkimler Kanununa göre böyle bir 
masuniyetini ileri süren hâkim, bu astsubay tarafın
dan karakola götürülmüş müdür, herhangi bir muame
leye maruz bırakılmış mıdır?.. Bunu öğrenmek isti
yorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Genç. 
Buyurun Sayın Muratoğlu. 
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ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ENİS MU
RATOĞLU — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 

Şimdi, sorulara kısaca cevap vermeye çalışayım. 
Sayın Güray, «Kesinleştikten sonra herhangi bir ka
nun yoluna gidilmiş midir?» diye sordular birinci sual 
olarak. İadeyi muhakeme istenmiş ve bu redde ma
ruz kalmıştır. 

Sayın Güray ikinci olarak, «Dosyadaki olayın 
mağdurunun suç işlediği ileri sürüldü. Acaba hakkın
da ne işlem yapıldı?..» diye sormuşlardır. 

Efendim, Komisyona bu Tasarıyla ilgili hüküm 
celbedildi; bu incelendi. «Olayın mağduru olarak» 
tavsif ettikleri hâkim hakkında bir işlem yapılıp ya
pılmadığı bizim meçhulümüzdür. Bu, idarî bir konu
dur, bunu Adalet Bakanlığı mensupları bilebilirler; 
onun için bir şey söyleyemeyeceğim. 

Sayın Tutum, «Meslek hayatını mahvetmiş mi
dir?..» dediler ve bu ibarenin açıklığa kavuşturulma
sını istediler. 

Bildiğimiz kadarıyla, bir sene olan hapis cezala
rı tardı müstelzimdir. Sivil hayatta da altı ay mahkû
miyetler meslekten tardı müstelzimdir. Bu husus yok. 
Ancak, siciline geçer; dört ay hapis ve dört ay da me
muriyetten men olmak üzere, olayın hükümlüsü ter-
fiinden kaybeder. Durum budur; arz ederim. 

Sayın Devrimsel de, «Hâkimin eyleminden dolayı 
soruşturma yapılıp yapılmadığını» sordular. Bu da 
Komisyonun görevlerinin ve tahkik sahasının tama
men dışında kalır. Komisyonumuzca bu konuda her
hangi bir araştırma yapılmamıştır ve buna lüzum da 
görülmemiştir. 

FİKRİ DEVRİMSEL — Sayın Başkan, sorum, 
Komisyonun bilgisi dışında ise, Adalet Bakanlığı ta
rafından cevaplandırılmasını rica edeceğim. 

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ENİS MU
RATOĞLU — Sayın Genç de, «Olaydan sonra hâ
kim astsubay tarafından karakola götürülmüş mü
dür?..» dediler. Bizim inceleme konusu yaptığımız ke
sinleşen mahkeme ilamında böyle bir husus kesinlik
le yoktur; ama bunun dışında böyle bir hal var ise, 
onu da Komisyonumuz bilmemektedir. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Muratoğlu. 
Sayın Okutan, sizin vereceğiniz bir cevap var mı 

efendim?.. 
ADALET BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ SABA

HATTİN OKUTAN — Sayın Başkanım, malumatı
mız, ancak bu hâkim arkadaşımızın buradaki bu olay 
sebebiyle başka bir yere alındığı yolundadır. Zanne-
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derim ki Abana'ya; başka bir hâkimliğe nakledilmiş
tir. Diğer hususta şimdilik malumatım yok efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Değerli üyeler, madde üzerindeki görüşmeler ta

mamlanmıştır. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürür

lüğe girer. 
BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum : 

Kabul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiş
tir. 

3 üncü maddeyi okutuyorum. 
MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Millî Sa

vunma Bakanıyla Adalet Bakanı yürütür. 
BAŞKAN — Maddeyi oylarıniza sunuyorum : Ka

bul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Teklifin tümü üzerinde, lehte aleyhte söz isteyen 
sayın üye?.. 

Buyurunuz Sayın Bilge; aleyhte. 

NECtP BİLGE — Sayın Başkan, değerli arkadaş
larım; 

Madde üzerinde söz alan arkadaşımız olmasaydı 
ben bu son konuşmayı yapacak değildim. Madde üze
rinde konuşan arkadaşımız benim hakkımda iltifatkâr 
sözler söylediler; kendilerine evvela teşekkür ede
rim. Ancak bu husustaki görüşlerimizin tamamen na
zarî olduğunu ifade ettiler. Ben mesele üzerinde na
zarî bakımdan durmuş değilim. Sadece böyle bir af 
teklifinin ve buradan çıkmasının toplum içerisinde 
yaratacağı yankılar ve hatta tepkiler üzerinde dur
mak istedim. Bunun böyle olacağı da elimize gelen 
mektuplardan anlaşılmaktadır. 

Yine sayın konuşmacı, «Mahkûmun meslek ha
yatının daha başlangıcında olduğunu» ifade etti. Tam 
yaşını bilmiyorum; ama üstçavuş olduğuna ve o de
receye de geldiğine göre, az çok tecrübe sahibi ol
muştur. Diğer taraftan, hâkim de sorgu hâkimi bu
lunduğuna göre, o da meslek hayatının başlangıcın
da bulunmaktadır. Çünkü daha ileri bir safhada ol
muş olsaydı, «Asliye hâkimi veya sulh hâkimi» gibi 
başka mevkilere gelmiş olabilecek idi. Böyle olma
dığına göre o da meslek hayatının başlangıcında sa
yılır. 

Diğer taraftan yine meslek hayatının başlangıcında 
bulunan astsubayın bu mahkûmiyet dolayısıyla bü
tün meslek hayatının mahvolacağı ileri sürüldü. 

Biraz önce belirtildiği üzere, aldığı ceza sadece 
dört aydır ve dört ay da amme hizmetlerinden mem-
nuiyyettir. Bu, meslekten çıkarılmayı icap ettirmez. 

Hatırlanacağı üzere Sıkıyönetim Kanunu hüküm
leri bir ay bile ceza alan bazı sivillerin tamamen mes
lek hayatından atılmalarını da icap ettirmektedir ve 
böyle haller de vaki olmuştur; gazetelerden bunları 
okumaktayız. Binaenaleyh, onlar hakkında böyle bir 
af teklifiyle gelinmediği halde sırf bu arkadaş için 
gelinmiş olması bir ayrıcalık teşkil etmektedir; bu 
bakımdan o mesele üzerinde durmuş bulunuyorum. 

Diğer taraftan şu da var : Yine sayın konuşmacı, 
hâkimin vermiş olduğu kararda yanlışlıklar buluna
bileceğini ve burada bunun tadil, tashih edilmesi yo
luna gidilebileceğini ifade eden sözler söylediler; ta
biî aynen tekrar edemiyorum, mealen böyledir. Fa
kat burada Yasama Organının yapacağı şey, mahke
me kararını değiştirmek veya onun ortaya çıkaraca
ğı bazı adlî hataları düzeltmek değildir. Onların yol
ları başkadır. Nitekim gerek Ceza Kanunumuz gerek
se Askerî Ceza Kanunu rriemnu hakların iadesi yo
lunu kabul etmiş bulunmaktadır. Binaenaleyh, hal ve 
davranışı itibariyle mahkûm olan bir kimsenin, o 
mahkûmiyetini çektikten sonra veya mahkûmiyeti 
sırasında hal ve davranışları dolayısıyla iyi hali gö
rülenler bakımından memnu hakların iadesi yolunu 
açmış bulunmaktadır ve bu imkân astsubay için de 
mevcuttur. Çünkü Askerî Ceza Kanunu da bunu ön
görmektedir. Binaenaleyh, Yasama Meclisinde bir af 
kanunu çıkarmaktansa, memnu hakların iadesi yolu
na gitmek, ferdî bir hadise olması dolayısıyla daha 
uygun düşer. Halbuki, dün de anlatmış olduğum gibi, 
buradan bir af kanununun çıkması toplum içerisin
de birtakım dalgalanmalara, huzursuzluklara sebep 
olabilir. Bunlar üzerinde bugün tekrar duracak deği
lim. Yalnız dün konuşurken son olarak şunu söyle
miştim : «Böyle bir özel af çıkması kısmî veya genel af 
istemlerini teşvik eder» diye belirtmiştim. Nitekim dün 
benden sonra konuşan arkadaşımız burada böyle 
bir öneride bulundu. Bunun bir özel af olarak değil 
bir kısmî af olarak çıkarılmasının lazım geldiğini ifa
de etti ve zamanla bu genel affa doğru da gidebilir. 
Nitekim gazete sütunlarında da bu meselenin sade
ce özel af bakımından değil de genel af bakımından 
ele alındığı görülmektedir. Bu durum benim görüşü
mün pek de hatalı olmadığını göstermektedir. 

Ben sözü fazla uzatmadan, hepiniz gibi benim de 
almış olduğum birçok mektuptan sadece birisinin, bir 
mahkûmun şu satırlarını okumak istiyorum; mektup 
buradadır : 

526 — 
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«Adalet Komisyonu bir astsubayın özel affıyla il
gili Tasarıyı kabul etmiş ve Mecliste de bu Tasarı 
görüşülecekmiş. Anayasanın eşitlik ilkesine ve huku
ka aykırı bu olayı gazeteler aracılığıyla öğrendim. Bu 
mesele bir tek kişinin değil bütün kader mahkûmla
rının meselesidir. Devlet ayrıcalık yapmasın, eşit dav
ransın. Bizleri de affetsin. Genel af için lazım ,gelen 
şartlar ve kamuoyu mevcuttur.» demektedir bu mah
kûm. Nitekim, dün burada bir arkadaşımız da aynı 
şekilde böyle bir şartın mevcut olduğunu ileri sürdü
ler. Ben o kanıda değilim, aksi düşüncedeyim. Hatta 
kanımca memleketimizde bir af enflasyonunun mev
cut olduğunu da düşünmekteyim. Nitekim memleke
timizde sadece 1930 yıllarından bu tarafa, yani 50 yıl 
içerisinde 15'den fazla af çıkarılmıştır. Bu ne de
mektir?.. 3 , 5 - 4 senede bir af çıkarılmış demektir. 
Bunun neticesi olmak üzere de ölümden kurtulabi
lenler, müebbet hapse mahkûm olanlar en çok 13-14 
sene cezaevlerinde kalmışlardır, daha fazla kalmamış
lardır. Bunun neticesi olmak üzere denebilir ki, (Ben 
şahsen o kanıdayım) ölüm cezası verilmemelidir. Çün
kü kalanlar nasıl olsa afla gidiyor, kurtuluyorlar. Ölüm 
cezası alana böyle bir imkân da bulunmamaktadır. 

Ben onun üzerinde şimdilik duracak değilim. Mem
leketimizde bazen cezaların hafifliğinden, şiddetli ol
madığından şikâyet edilir. Mesele orada değil kanaa
timce; mesele cezanın hafifliğinde veya şiddetli olma
sında değil, verilen cezanın tam olarak çekilip çekil-
memesindedir. Bizim memleketimizde verilen cezalar 
tam olarak çekilmemektedir. Çünkü 3 - 4 senede bir 
çıkan aflar bu cezaların bir kısmını ortadan kaldır
maktadır. Böyle olunca da, dediğim gibi, ancak ölü
me mahkûm olanlar tam cezalarını çekmektedirler ve 
böylece cezaların affı neticesinde de mağdur tarafta 
intikam hissi uyanmaktadır ve bunun neticesinde de 
kan gütme suçları veya ona benzer suçlar işlenmek
tedir. 

Şimdi özel affa geliyorum; özel af yoluyla da ba
zı kimselerin mahkûmiyetlerinin ortadan kaldırılması 
diğer mahkûmların ve ailelerinin arasında birtakım 
huzursuzluklara sebep olacaktır. Cezaevlerinde bir
takım huzursuzluklara sebep olacaktır. İşte bu düşün
ce iledir ki, sadece bu düşünce iledir ki, bendeniz 
şahsen böyle bir affa karşı bulunmaktayım. 

Kişisel olarak af teklifine olumlu oy veremeyeceği
mi ve Meclis bakımından da durumun Yüce Takdir
lerinize kaldığını saygılarımla arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bilge. 
Değerli üyeler, Kanun Teklifinin tümünü kesin 

oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul et

meyenler... Kanun Teklifi Danışma Meclisimizce ka
bul edilmiştir. 

Sayın Komisyona, Sayın Hükümet ve Konsey Tem
silcilerine teşekkür ediyorum. 

2. — Devlet Güvenlik Mahkemelerinin Kuruluş 
ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun Tasarısı ve 
Millî Savunma, İçişleri ve Dışişleri ve Adalet ko
misyonları raporları. (1 (585) (S. Sayısı : 335) (1) 

BAŞKAN — Değerli üyeler, Gündemimizin ikin
ci maddesinde bulunan «Devlet Güvenlik Mahke
melerinin Kuruluş ve Yargılama Usulleri Hakkında 
Kanun Tasarısı»nı görüşmeye başlıyoruz. 

Tasarıyla ilgili Komisyon raporunun okutulup oku-
tulmaması hususunu oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Raporu okutuyorum : 
(Adalet Komisyonu Raporu okundu) 
BAŞKAN — Tasarının tümü üzerinde Sayın Fahri 

Öztürk, Sayın Doğu, Sayın Gökçe, Sayın Kırcalı ve 
Sayın Ender söz almış bulunuyorlar. Başka söz iste
yen?.. Yoktur. 

Sayın öztürk, buyurun efendim. 
FAHRİ ÖZTÜRK — Sayın Başkan, değerli ar

kadaşlarım; 
Anayasamızın 143 üncü maddesinde, Devletin ül

kesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğü, hür demok
ratik düzen ve nitelikleri Anayasada belirtilen Cum
huriyet aleyhine işlenen ve doğrudan doğruya Devle
tin iç ve dış güvenliğini ilgilendiren suçlara bakmak
la görevli Devlet güvenlik mahkemelerinin kurulacağı 
öngörülmektedir. 

Genel mahkemeler arasındaki yeri bir anayasal 
müessese olarak tayin ve tespit edilen Devlet güven
lik mahkemelerinin kurulması son derece faydalı ola
caktır. Zira bütün dünyada olduğu gibi, memleketi
mizde de son yıllarda yeni suç ve suçluluk kavram
ları ortaya çıkmış, dolayısıyla suçluların ve suçların 
kovuşturulması için yeni usuller aranması ve bulun
ması zorunlu hale gelmiştir. Özellikle Devletin ülkesi 
ve milletiyle bütünlüğü, hür demokratik düzen ve ni
telikleri Anayasada belirtilen Cumhuriyet aleyhine iş
lenen ve doğrudan doğruya Devletin güvenliğini ilgi
lendiren suçların kovuşturulmasında ve yargılanma
sında gerek ceza müessiriyetini artırmak için süratli 
yargılamayı sağlamak ve gerekse özellik arz eden bu 
suçların ihtisaslaşmış mahkemelerde görülmesini müm-

(1) 335 S. Sayılı Basmayan tutanağın sonuna ek-
| lidir. 
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kün kılmak için Devlet Güvenlik Mahkemelerinin 
kurulması son derece isabetli olacaktır. 

Değerli arkadaşlarım; 
Hürriyetçi demokrasilerde anayasa ve kanunlar da

iresinde her nevi hürriyetler vardır; ama yalnızca hür
riyetleri yok etme hürriyeti yoktur. Ülkesi üzerinde 
yaşayan bütün vatandaşlara hürriyet veren ve hürri
yetlerinin de teminatı olan Devlet, bahşettiği hürri
yetlerden yararlanarak kendi varlığına yönelik tehli
keleri bertaraf etmek için elbette gerekli tedbirleri 
yine hukuk kuralları içinde alacaktır ve almak zo
rundadır da. Zira Devlet güvenliği istikrarın temel 
unsurudur. Devlet Güvenlik Mahkemelerinin kurul
muş olmasıyla büyük bir boşluk doldurulmuş olmak
tadır. 

Aziz arkadaşlarım; 
12 Eylül, öncesi dönemde büyük gürültülere ne

den olan Devlet Güvenlik Mahkemelerinin kurulması 
ülkemiz için bir zarurettir; çünkü Türkiye'nin as
kerî yönetimden serbest seçime dayalı bir parlamen
ter özgürlükçü demokrasiye doğru ilerlemesi şüphesiz 
ki Türkiye'nin altını oymak için fırsat bekleyenleri 
heyecanlandıracak, hatta harekete geçirecektir. Tür
kiye'yi bölmek, parçalamak veya bir iç savaşa sürük
lemek isteyenlere karşı peşin olarak önlem almak işte o 
yüzden gerekli ve hatta zorunludur da. Ancak Dev
letimizin kendi gücüyle kendisini ayakta tutabilmesi 
için meşru vasıtalara başvurarak, meşru zeminlerde 
kalarak ve meşru yollardan giderek kendisini ayakta 
tutabilmek için daha birçok tedbirler de mevcuttur. 
Bu tedbirlerin de sivil yönetime geçmeden önce ive
dilikle alınmasında zorunluk vardır. ı 

Aziz arkadaşlarım; 
Sözlerimi bitirirken, insan Hakları Evrensel Be

yannamesine, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesine ve 
Anayasamıza tam bir sadakat, büyük bir hassasiyet 
ve titizlikle hazırlandığına inandığım Devlet Güven
lik Mahkemelerinin Kuruluş ve Yargılama Usulleri 
Hakkında Kanun Tasarısının, kıymetli eleştiri ve öne
rilerinizin ışığı altında en mükemmel şekli alacağına 
inanıyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Öztürk. 
Sayın Doğu, buyurunuz. 
AHMET SENVAR DÛĞU — Sayın Başkan, de

ğerli arkadaşlarım; 
Benden önce konuşan kıymetli kardeşim Devlet 

Güvenlik Mahkemelerinin genelde Türkiye için ne
den gerekli olduğunu gayet vazıh olarak izah ettiler. 
Ben daha çok Tasarıda benimsediğim ve hakikaten 
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Tasarıya alınmasında büyük kamu yararları olan 
maddelere anabaşlıklarıyla değinip huzurunuzu fazla 
işgal etmeme gayreti içinde olacağım. 

Efendim; 1961 Anayasasının öngördüğü Devlet 
Güvenlik Mahkemeleri, hepimizin yüce malumu, bir 
türlü kurulup da işler hale getirilememişti. Bunun ne
deni Devlete karşı güvensizlik ortamının Türkiye'de 
geçerli olmasıydı değerli arkadaşlarım. 

Hatırlarsınız; Türkiye'nin emniyetiyle Türkiye'nin 
haber alma teşkilatıyla görevlendirilmiş bir Devlet 
müessesesinin peşine bir kontrgerilla sloganı takılmış 
ve bu güzelim müesseseyi ihtilal öncesine kadar en 
iyi biçimde kullanmak mümkün olamamıştır, ikinci 
adımı hatırlarsınız; bütün görünür yerlere, «DGM'ye 
hayır» (Devlet Güvenlik Mahkemelerine hayır) kam
panyaları açıldı ve birtakım partiler bundan oy top
ladılar değerli arkadaşlarım, oy toplayarak bu Mecli
se geldiler; fakat sonunda ne oldu? Hayır mı oldu, 
şer mi oldu; cümlenizin malumu. Demek ki Devlet 
Güvenlik Mahkemelerinin kurulup işleyememiş olması 
Türkiye'nin yaşadığı anarşik ortamda Türkiye için 
çok büyük bir noksanlık, çok büyük bir talihsizlik 
olmuştur. 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin hazırlayarak 
huzurunuza getirdiği Tasarı, bazı yönleriyle büyük ih
tiyaca cevap verecek mükemmelliktedir. Hatırlarsınız; 
eskiden bunun bir başkanı ve dört üyesi düşünülmüş
tü. Kurulamadı; kurulsaydı böyle işleyecekti. Bu beş 
üyeli bir mahkemeden karar almanın nasıl zor bir iş 
olduğunu hukukçu arkadaşlarım çok iyi takdir eder
ler. Yeni gelen Tasarımızda, bu Tasarıda bunun bir 
başkan iki üyeye indirilmiş olması, tabiî hâkimlik mü
esseseleriyle bağdaştırılması son derece yerinde ve 
faydalı olmuştur. Sonra kendileri için tanınan dört 
yıllık süre de, hizmetin devamlılığı açısından, yargı
nın daha mükemmel şekilde işleyebilmesi açısından 
son derece yerindedir. 

Diğer bir tarafı; Devlet Güvenlik Mahkemeleri
nin, icabında sıkıyönetim mahkemelerine dönüşmesine 
imkân verilmesi de büyük bir elastikiyettir. Sıkıyöne
tim ilanı halinde Devlet Güvenlik Mahkemelerinin, 
otomatikman yahut istendiği takdirde sıkıyönetim 
mahkemeleri gibi çalışmalarında memleket menfaati 
açısından büyük faydalar vardır. 

Değerli arkadaşlarım; Anayasa Mahkemesinin 
meşhur bir iptal kararı vardır. Bu, Hükümetin gerek
çesinde de dile getirilmiştir. 11.10.1975 tarihli ve 15380 
sayılı Resmî Gazetede yayınlanan Anayasa Mahke
mesi kararı, Devlet Güvenlik Mahkemelerinin ku-
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rulmasına imkân vermemişti ve oradaki gerekçeler 
kendilerine göre o zaman haklıydı belki; fakat Tasarı 
hazırlanırken Anayasa Mahkemesinin bu iptal gerek
çelerine geniş ölçüde uyulduğu da müşahede edilmek
tedir, bu da sevindirici bir tarafıdır değerli arkadaş
larım. 

Bundan önceki esaslara göre, Yargıtayda özel dai
re tefriki öngörülüyordu; fakat bu düzenlenme ha
liyle Yargıtayda özel daire tefriki yerine ilgili daire 
esasının benimsenmiş olması da hukuk mantığı açı
sından son derece yerinde bir husus olmuştur. 

Bütün bunlara ilave olarak Sayın Bakanımızın 
Adalet Komisyonu Başkanlığı sırasında bu Tasarıya 
daha mükemmel bir biçim verilmiş, Komisyonun ye
rinde, zarurî ve faydalı gördüğü değişiklikler de met
ne alınmak suretiyle, huzurunuza Hükümetten geldi
ğinden daha mükemmel şekilde gelmiştir. 

Buradaki görüşmeler sırasında değerli arkadaşları
mızın katkılarıyla Tasarının daha mükemmel hale ge
leceği inancını taşımaktayım. 

Şimdiden, bu Tasarının kanunlaşması halinde 
memlekete hayırlı uğurlu olmasını diler, hepinize say
gılar sunarım efendim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Doğu. 
Sayın Gökçe, buyurun efendim. 
ABBAS GÖKÇE — Sayın Başkan, değerli arka

daşlar; 
Zamanında Devlet Güvenlik Mahkemeleri kurul

muş olsaydı, Türkiye 12 Eylülden evvelki çirkin ve o 
derece yürekler acısı bir manzara arz etmezdi. Devlet 
Güvenlik Mahkemesinin kurulmasının geciktirilmesi
nin bir sonucu olarak, Türkiye 12 Eylül öncesindeki 
müşkül durumla başbaşa kalmış ve Türkiye'de iste
nilmeyen, görülmesi arzu edilmeyen manzaralar, gö
rülmesi arzu edilmeyen durumlar müşahede edilmiştir. 

1961 Anayasasında Devlet Güvenlik Mahkemeleri 
vardı, Devlet Güvenlik Mahkemeleri kuruldu da; fa
kat Anayasa Mahkemesinin, şekil yönünden bir ip
tal karan vermesi üzerine birtakım siyaset bezirgan
ları durumu istismar ederek Türkiye kamuoyunda bü
yük dalgalanmalar meydana getirdiler ve Devlet Gü
venlik Mahkemesine toplu halde karşı çıkmaları sağla
maya çalıştılar. 

Benden evvel konuşan iki değerli arkadaşım duru
mu çok güzel izah ettiler, durumu çok güzel meyda
na koydular. Devlet Güvenlik Mahkemesi, sadece Tür
kiye'de kurulan ve Türkiye'de yaratılmış bir müesse
se değil, Devlet Güvenlik Mahkemesi Batıda da, Av
rupa'da da mevcut olan bir mahkemedir. 

Bu mahkemenin kurulmasında sayılmayacak ka
dar büyük yararlar vardır : Bir kere bu mahkeme ku
rulmakla, bazı suçların yargılanmasında ihtisaslaşmış 
oluyor. Bu mahkeme uygulama ve usul bakımından 
birçok kolaylıklar getiriyor. Bu mahkeme birinci sınıf 
hâkimlerden ve iyi bir şekilde terakküp ettirilmekle 
de vatandaşa ve sanık olan herkese istediği, hatta is
tediğinden de fazla güvence getiriyor. 

Değerli arkadaşlarım temas ettiler; artık aynı şey
leri yine tekrarlamak istemiyorum. Ancak onların te
mas etmedikleri bazı konulara dokunmak istiyorum. 

Gerçekten Anayasamızın 143 üncü maddesinin ışı
ğı altında gayet güzel bir düzenleme ile iyi bir Ta
sarı getirilmiştir. Bu yönden saygıdeğer Bakanımıza, 
Bakanlık mensuplarına ve Komisyonumuza huzuru
nuzda teşekkür etmek isterim. 

1961 Anayasasından kaynaklanarak çıkarılmış bu
lunan Devlet Güvenlik Mahkemesinin belki de şekil 
yönünden olmasa da, esas yönünden iptalini gerekti
ren maddelerinden birisi, arkadaşlarımın dokunmadı
ğı hususlardan birisi, bu mahkemelere hâkimlerin se
çimi keyfiyeti idi. O zaman meri mevzuata göre, ata
nacak hâkimlerin bir misli; yani ne kadar hâkim ata-
nacaksa onun bir misli fazlası Bakanlar Kurulu ta
rafından aday gösterilecek ve onlar arasından bir ata
ma yapılacaktı. Bugün bu mahzur da giderilmiş, Yük
sek Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu resen sicil
lerini çok iyi bildiği birinci sınıf hâkimler arasından 
bir başkan, bir üye ve yine adlî yargıya mensup bir 
yedek üye tayin etmekte; ayrıca Özel Kanununa gö
re, askerî hâkimler arasından da yine bir üye, bir ye
dek üye atamaktadır. Savcılar da, yine özel kanunla
rına göre atanmaktadır. 

Tasarıda, birçok memleket gerçekleri göz önünde 
bulundurularak yapılan düzenlemeler hakikaten tak
dire şayandır, özellikle «Hâkimler için lojman ve loj
man olmayan yerlerde hâkimlerin oturacağı evin ki
rasının Bakanlıkça karşılanması» gerçekten takdire 
şayan maddelerden birisidir. Bu yönden hazırlanan 
bu Tasarının, Türkiye'nin gerçek ihtiyaçlarına cevap 
vereceğine inanıyor, Yüce Kurulunuzu saygıyla se
lamlıyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gökçe. 
Sayın Kırcalı, buyurun efendim. 
SÜLEYMAN SIRRI KIRCALI — Sayın Başkan, 

sayın üyeler; 
Yıllarca üzerinde tartışma yapılmış bulunan bir 

Kanun Tasarısı üzerinde konuşmaktayız. Genel Ku
rulumuz, maatteessüf gerçekten miktar itibariyle bü
tün çalışmalarımızı ümitsizliğe sevkedecek şekilde ben-
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de bir hava yaratmakta, bunu işaret etmeden geçe
meyeceğim; özellikle belirtmek istiyorum. Sahiden ya
vaş yavaş bir Genel Kurul Komisyonu oluşmaya baş
ladı, Genel Kurulu takip eden belli arkadaşlar var; 
ben buna «Genel Kurul Komisyonu» diyeceğim, baş
ka bir şey söyleyemeyeceğim. 

Sayın arkadaşlar; 
Güvenlik Mahkemelerinin zorunluluğu tartışma

sızdır*. Bunu, geçmiş olan bütün tartışmalar gösterdi
ği gibi, Anayasamızda da bu bir hükümle tespit edil
miş, halkoyuna sunularak kabul edilmiş bulunmak
tadır. Bunun üstünde söylenecek en küçük şey zait
tir. Arkadaşlarımızın bu konu hususunda söyledikleri, 
isabeti hakkındaki ileri sürdükleri fikirlerin tamamına 
katılmamak imkânsızdır. Ben de, onlara katıldığımı 
beyan ediyorum. , 

Yalnız bir hususu daha evvel Siyasî Partiler Ka
nunu Tasarısı burada görüşülürken de söylemiştim, ay
nı şeyi şimdi tekrar etmek mecburiyetinde kalıyo
rum. Konuşmamın sonunda buna, belki yine dokuna
cağım : 

Siyasî Partiler Kanunu, 1965 yılındaki Siyasî Par
tiler Kanununun hemen hemen aynı olarak bize gel
mişti. Bir iki noktada; Devlet yardımı yapılsın yapıl
masın, efendim köy ve mahalle teşkilatları kurulsun 
gibi ilaveler dışında ciddî bir değişiklik yoktu. 

Şimdi bugün, Devlet Güvenlik Mahkemeleriyle 
İlgili Kanun Tasarısı gündemdeki değişiklik sebebiyle 
dün ani olarak karşımıza çıktığı için, ancak dün ak
şamdan beri ve bugün sabahleyin Danışma Meclisi 
Kütüphanesinde, Meclis Kitaplığında inceleyebildiğim 
konuyu; baktım arkadaşlarımızın biraz evvel Sayın 
Doğu'nun, Sayın Gökçe'nin belirttikleri ve methet
tikleri, uygun buldukları bütün değişiklikler, değişik
lik değil arkadaşlar, kanun değişikliği değil; bunlar 
Anayasa değişikliği. Yani, mahkemelerin üye sayısı
nın dört üyeden ikiye indirilmesi, bir başkan, ve iki 
üyeden oluşması. 143 üncü maddeyi açarsanız, eski 
Anayasanın 136 ncı maddesinde «Dört üyeden iki 
asil iki yedek, iki asil iki yedek» diye söylenirken, 
bunda «Bir asil bir yedek» denmiş, hem askerden, 
hem sivilden yapılan, doğrudan doğruya bu değişik
liğin kanuna işlenmesi. Sonra, «Sürelerin üç yıl, dört 
yılla tahdit edilmesi» konusu da gene Anayasamızın 
hükmü; o da «Dört yıl» olarak geçmiş. 

Şimdi benim gördüğüm kadarıyla önümüzde 10 
yıl evvel, 1975 yılında yahut 1973 yılında konuşul
muş olan bir konuyu biz tekrar aynen inceliyoruz. Bu
na rağmen, bazı değişiklikler var ufak tefek, onlar 
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üzerinde de durmak istiyorum. Onların da isabeti 
üzerinde tartışmalar olacağı kanısındayım. 

Bir kere, yapılan en önemli değişikliklerden bir 
tanesi, Anayasanın emri olmadığı halde yapılan de
ğişiklik şu : Deniyor ki, (Kanunu açarsanız, zanne
derim üçüncü madde;) biz bugünden hangi illerde 
Devlet Güvenlik Mahkemeleri kurulacağını ve bun
ların hangi yetki alanlarının neresi olduğunu bugün
den tespit etmiş bulunuyoruz. Bunun gerekçesi ola
rak da tabiî hâkim fikri ileri sürülüyor. Halbuki mah
kemelerin kurulması böyle kanunla olmuyor. Ka
nun, mahkemelerin nasıl kurulacağını gösteriyor; ama 
«İlle şurada asliye mahkemesi, burada ağır ceza mah
kemesi, burada şu kurulacak» şeklinde bir tashihin 
olması yoktur. Halbuki biz burada oturmuşuz, «İz
mir, merkez, şurası, şurası, şurası ona bağlı, Ankara 
merkez, şunlar bağlı» demişiz. Bir kere bunların isa
betini biz bugün bilemiyoruz, oturduk Danışma Mec
lisi olarak, hani elimizde hangi doküman var ki, İz
mir Mahkemesini, Aydın'ın, Denizli'nin, Uşak'ın ve-
sairenin bağlı olmasını kabul ediyoruz da mesela Ba
lıkesir niçin bağlı değil?.. Ne kadar bir işe bakacak
tır?.. Bu elde tespit edilmiş değil. 

Ayrıca, yine maddenin içinde yetki alanlarını de
ğiştirmek yetkisine Adalet Bakanının teklifi üzerine 
zannediyorum Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu
na veriyor veya Bakanlar Kuruluna veriyor, şu anda 
Kanun önümde yok. Değiştirmek de mümkün yani; 
hani bu Kanunla da ille bağlı değiliz. 

İkinci bir husus daha var; bu çok önemli. Biz 
bugün Devlet Güvenlik Mahkemelerini bütün Tür
kiye sathında hemen kuracak mıyız?.. Derhal bütün 
Türkiye'de kuracağız ve bir daha kaldırmayacak mı
yız; yani İzmir'de ilanihaye o kalacak mı?.. Diyelim 
ki, hiç lüzum yok. Samsun'da ilanihaye yetki ala
nıyla beraber bir mahkeme kalacak. Eski Kanunda 
çok güzel bir şey var; gerektiğinde kaldırabilme yet
kisi var o mahkemeyi, gerektiğinde kurma yetkisi var. 
Şimdi biz oturmuşuz, bütün yurt sathında ilanihaye 
huzursuz durumlar sürüp gidebilirmiş gibi, bir Dev
let Güvenlik Mahkemeleri kurmak durumuna girmişiz. 

Diyelim ki, ülkeye huzur ve sükun geldi, ki nite
kim bugün öyle. Yarın inşallah, daha da iyiye doğru 
gideceğiz. O zaman ne yapacağız?.. Bu mahkemeler 
niye gerekli olacak?.. Bir başkan, savcısıyla, hâkimiy
le, üyeleriyle, teşkilatıyla mahkemeyi orada tutaca
ğız, bu böyle devam edecek. Ben bunu uygun bulmu
yorum. Gerektiğinde huzursuzluk olursa kurulmasını 
(Ki, Anayasamız emrediyor) veyahut huzur varsa, 
kaldırılmasının en isabetli şey olacağına inanıyorum. 
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Sonra, mahkemelerin kurulmasının ne zaman ik
mal edileceği de Kanunda gösterilmemiş. Eski Ka
nunda zannediyorum «15 gün içerisinde bu gerçekleş
tirilir» diyor. Bir yer boşalınca oranın ne kadar za
manda doldurulacağı Kanunda gösterilmiş de bu mah
kemelerin ne kadar zaman içinde kurulacağı belli de
ğil. Buna ait bir kayda da rastlamadım, atladıysam 
affınızı istirham ederim. 

Diğer taraftan arkadaşların çok uygun buldukları 
bir şey daha var. Arkadaşlar, incelenirse Devlet Gü
venlik Mahkemeleri, görülecektir ki, yaz - kış dur
madan dört yıl boyunca bu arkadaşlarımız müsait 
zamanlarında adlî tatilin dışında izin almak suretiyle 
istirahat edebileceklerdir. Devlet Güvenlik Mahke
mesine tayin edilmiş olan başkanlar, hâkimler ve sav
cılar. 

Şimdi, bunun karşılığında biz alınmış olan bu ka
rarların incelenmesini Yargıtayın belli bir dairesini 
değil, belli bir yerini değil, Devlet Güvenlik Mah
kemeleri için kurulmuş olan bir yeri değil de Yar
gıtayın bütününe matuf tutuyoruz. Halbuki Yargıtay 
bütün sene çalışmaz. Yargıtay bazı konularda bütün 
sene çalışır, bazı konularda tatile girdiği için, nöbetçi 
daire zorunlu olduğu için o işlere bakar, Danıştay da 
aynı böyledir. Bu mahkemelerin yükü çok fazla oldu
ğu için ilanihaye çalışamazlar. Şimdi mahkeme bir 
konuyu ki, «talik edilemez, şu kadar zamandan faz
laya artırılamaz» diyor; maddeler böyle. Peki Yar-
gıtaya geldiği vakit, Yargıtaydaki nöbetçi daire, pek 
çok işleri daha var iken, onların arasında Devlet Gü
venlik Mahkemelerine ait bu konulara nasıl öncelik
le bakabilecek, nasıl öne alacak ve nasıl onun ayrın
tılarına girecek?.. Benim kanıma göre, bu değişiklik 
de sanırım çok isabetli değildir. Eskisi gibi aynen ipka 
edilseydi, buna Anayasa da mani değildi. «Yargıtay 
temyiz merciidir» diyor, o kadar. Yargıtayda kurula
cak olan bir özel daire bu meseleye rahatça bakabilir. 

Sonra bir hususa daha rastlamadım. Anladığım ka
darıyla Kanunda Devlet Güvenlik Mahkemesinde üç 
tane hâkim olamaz; yahut başkan asker olunca mu
hakkak diğer ikisi sivilden olacak. Demek ki şöyle an
lıyoruz biz. Devlet Güvenlik Mahkemeleri bir asker, 
iki sivilden oluşmak üzere kurulacak bir mahkeme su
retiyle olacak; ama iki sivil, bir başkan olduğu tak
dirde bunu önleyici bir hüküm yok; yani bir asil, 
bir asil sivilin yedeği, iki tane asiliyle yedeği hasta 
olmuşsa mahkemenin askerî hâkimlerinin, onların ye
rine kimi alacağı belli değil, belki başka yerden tayin 
edilecek ve onlarsız mahkemenin kurulamayacağı hak-
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kında da bir, hüküm yok. Eski Kanunda da bu böyle, 
bu hususta açıklık getirilmemiş. 

Sonra bir husus daha var, bu da, özellikle eski 
Kanunda olduğu için burada da alınmış, ona da esaslı 
olarak karşı koymak isterim. «Bir savcı iki mahkemeye 
de bakabilir» diyor. Eğer bir yerde iş çok fazla ise, 
İzmir 1 Numaralı Mahkemesi, numara vermek sure
tiyle 2 Numaralı Mahkemesini kuracağız. 1 Numaralı 
Devlet Güvenlik Mahkemesi İzmir'in, 2 Numaralı 
Devlet Güvenlik Mahkemesi İzmir'in. Eğer, bakacak
lar, savcı ihtiyacı yoksa fazla, iki tane ihtiyaç olacak 
da nasıl savcıya ihtiyaç olmayacak, onu bilemiyorum, 
bir savcı buna bakacak. Halbuki benim anladığım, 
Anayasada öyle değil. Bir mahkeme başkanı, üyeleri, 
savcısı, savcı yardımcılarıyla bir bütün, onu değiştir
meye bizim hakkımız yok. Başka bir savcıyı o mah
kemenin emrine veremeyiz, o mahkeme ancak tayinle 
o savcıya sahip olabilir, başka türlü olamaz, benim 
anlayışım o, bunda da isabet görmüyorum. Eski Ka
nunda da böyle idi, bunun değiştirilmesi lazım. 

Arkadaşlar; 
Maddeler incelendiğinde, üzerinde daha söylenebi

lecek olan çok şey var; fakat ben gerçekten, değerli ar
kadaşlarımızın konuşmalarında yaptığı gibi, gerek Hü
kümetimizin çalışmasını, gerek Komisyonumuzun ça
lışmasından çok sitayişle bahsedemeyeceğim, özür di
lerim. Nedeni de, gerçekten yapılan, mevcut olan Ka
nuna yeni Anayasamızın hükümlerinin işlenmesinden 
ibarettir. Bir tek tercih yapılmıştır, onu da isabetli 
bulmuyorum. 

Tek tek maddeleri karşılaştırdım, hatta zannedi
yorum 34 üncü maddeye kadar numaraları bile de
ğişik değildir; madde numaraları, başlıkları da aynı
dır. 

Saygılarımı sunarım efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kırcalı. 
Sayın Ender, buyurun efendim. 
MUZAFFER ENDER — Sayın Başkan, muh

terem arkadaşlarım; 
Devlet Güvenlik Mahkemelerinin kuruluş gayesi 

nedir?.. Anayasamızın 143 üncü maddesi bunu açık
ça ifade etmiş. Devletin bütünlüğünü bozmamak, 
bazı ayrılılklara meydan vermemek, Cumhuriyeti ko
rumak gayesiyle getirilmiş olan mahkemelerdir. 

Devlet Güvenlik Mahkemeleri bugünkü Anaya
samızın ortaya koyduğu müesseseler değildir. 1961 
Anayasası da bu müesseseleri ortaya koymuştur ve 
bilhassa 1970'lerden sonra bir büyük partimiz bu 
Devlet Güvenlik Mahkemeleri Yasasının çıkması için 
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çok fazla çırpınmış, didinmiş, durmuş; ama buna 
bir türlü muvaffak olamamıştır. Muvaffak olamayı
şının sebebi nedir?.. Tasarı hazırlanmıştır; fakat ko
misyonlarda devamlı engellenmiştir tasarı hazırlan
dığı halde. 

Bu arada kendilerine hükümet kurulabilmesi için 
büyük partilerin muhtaç olduğunu sezen bir küçük 
partinin başkanı, büyük partilerle adamakıllı siyasî 
oyunlara girişmiş, bilhassa Türk Ceza Kanununun 
163 üncü maddesinin Devlet Güvenlik Mahkemele
ri kapsamından çıkarılması için bir baskı unsuru ola
rak koalisyon hükümetini ileri sürmüş ve bu kabul 
edilmeyince; yani tasarıyı getiren büyük partimiz 
163 üncü maddenin bu kanun kapsamı dışında kal
masını kabul etmeyince de biliyorsunuz Türkiye'de 
belli bir koalisyon hükümeti doğmuştur. Bunu ne
ticesi 1974 affı gelmiş, efendim devletin güvenliği 
aleyhine suç işleyen kimseler affedilmiş, Anayasa 
Mahkemesi kararıyla affedilmiş, Meclisin arzusu hi
lafına da olsa, sokaklara salınmış ve neticede 12 Ey
lül ortamına kadar gelmişiz. 

Bu arada, bugün Sayın Cumhurbaşkanımız bu
lunan o günkü Genelkurmay Başkanımız Sayın Ke
nan Evren'in, bir feryadı hâlâ kulaklarımdadır. «Ne
den Devlet Güvenlik Mahkemelerini kurmuyorsu
nuz?» diye. Sıkıyönetim komutanlıkları işin içine gir
diği zaman, memleket sıkıyönetime devredilmeye baş
ladığı zaman Sayın Cumhurbaşkanımızın, o günkü 
Genelkurmay Başkanı olarak yaptığı bu feryadı, bu 
serzenişi hiçbir zaman unutmuyorum. 

Muhterem arkadaşlarım. 
Devlet Güvenlik Mahkemelerinin kurulması ismi 

de üzerindedir devlet güvenliğinin sağlanması için
dir. Buna karşı gelen zihniyetin ne olduğu herkesin 
malumudur, geçmişteki olaylar bizi J2 Eylüle kadar 
getiren olaylar da bu düşüncenin gerçekliğini ortaya 
koymuş, Devlet Güvenlik Mahkemelerinin kurulu
şunun niçin engellendiği açıkça meydana çıkmıştır. 
Neden bu mahkemelere lüzum vardır?.. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Biraz evvel zikrettiğim Türk Ceza Kanununun 

163 üncü maddesi ve sonra Türkiye'de her zaman 
büyük karışıklıklara sebebiyet veren 141 ve 142 nci 
maddeler maalesef birçok mahkemeler tarafından 
değişik yorumlara sebebiyet vermekte, bunun netice
si aynı suçtan bazan ceza yenmekte, bazan da ceza 
verilmemektedir, muaf tutulmaktadır; yani bir an
lam karışıklığı vardır. Mahkemelerde hâkimler, sav
cılar biliyorsunuz geçmiş devirlerimizde bunu yakın-
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dan gördük, mahkemelere adalete gölge düşürmek is
temiyoruz; ama birçok savcılarımızın, hâkimlerimi
zin de kendi bulundukları yolda, kendi yoldaşlarına 
daima yardımcı olduklarını, bir kapıdan giren bir 
suçlunun öbür kapıdan salıverildiğini biliyoruz ve 
bizi 12 Eylüle getiren de bu karışıklıklar olmuştur. 
Bilhassa adaletin bu konulan iyi inceleyememiş ol
ması yahut bu konular üzerinde ihtisas sahibi hâ
kimlerimizin de yeterli bilgi sahibi olmayışları sebe
biyet vermiştir. Bunun neticesi, Devlet Güvenlik 
Mahkemelerinin yerini biliyorsunuz sıkıyönetm ida
releri aldı ve bütün Türkiye sıkıyönetime kadar sü
rüklendi, neticede iç harbin eşiğinden ancak bir 12 
Eylül Harekâtı ile dönebildik. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Şu halde bu anlam, bu kavram, anlayış değişik

liklerine meydan vermeyecek özel ihtisas mahkeme
lerine ihtiyaç vardır. Bir taraftan bakıyorsunuz Bey-
oğlu'nda Taksim Meydanında duvarlar sol yayınlar
la dolu satış yapılıyor, matbaalar cayır cayır sol ya
yınlar basıyor; bir taraftan bakıyorsunuz Hacı Bay
ram Camiinde Nurcu yayınlar satılıyor; ama bir va
tandaş eline alsa, cebine koysa yahut evinde bu satı
lan yayınlardan biri bulunsa mahkemenin huzuruna 
çıkıyor ve hapis cezası yiyor yahutta ne bileyim bu
na benzer cezalar yiyor, hapsi boyluyor. Şu halde 
bunların bir düzene girmesi lazım. Bu işten iyi an
layan, ihtisas sahibi mahkemelerin kurulması lazım. 
Devlet güvenliğinin mutlaka bu mahkemeler eliyle 
işlenen suçları fertler tarafından devlet güvenliğini 
sarsacak derecede, sarsıcı nitelikteki suçların mutlaka 
bu mahkemeler tarafından yargılanması, suçluların 
bu mahkemeler tarafından yargılanması yerinde olur 
kanaatindeyim. 

Devlet Güvenlik Mahkemeleri, her şeyden evvel 
Devletin güvenliğini hedef alan mahkemeler olduğu 
için bunda tereddüdü gerektiren hiçbir şey yoktur; 
yani kuruluş tereddüdünü gerektiren hiçbir şey yok
tur. 20 seneden beri bağırılmış, çağırılmış kurulama
mış, ama inşallah bundan sonra, bilhassa 1982 yeni 
Anayasamızın ışığı, görüşü altında bu mahkemeler 
mutlaka kurulacak ve milletimize Devletimize büyük 
hizmetler sağlayacaktır. Aksi halde bu suçlar yine 
normal mahkemelerde görülmeye kalkışılırsa, bir 
gün yine 12 Eylül ortamına kadar sürüklenmiş ola
biliriz. 

Mahkemelerin ne düzeyde kurulacağı, ne geniş
likte kurulacağı ayrıca tartışma konusudur. Kadro
larının geniş veya dar oluşu, bölgelere dağılışları tar-
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tışma konusudur. Bu, sonra maddelerin görüşülmesi 
esnasında açığa kavuşacaktır; ama esas olan nokta, 
Devlet Güvenlik Mahkemelerinin Devlet güvenliği 
ile suçları incelemekte bir ihtisas mahkemesi oluşu 
ve bizi 12 Eylül öncesi olaylarına getirmeden birçok 
olayların, bunların yaratıcısı olan birçok olayların 
daha zamanında önlenmesini sağlamaktır. Bu sebep
le memlekete, millete hayırlı olması dileğiyle hepi
nize saygılarımı sunar; bu konuda gerekli titizliği 
göstereceğinizi umarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Önder. 
Sayın Bakan, Sayın Komisyon?.. 
ADALET BAKANI RİFAT BAYAZIT — Bir 

açıklama yapacağım. 
BAŞKAN — Sayın Bakan, söz sîan arkadaşlara 

cevap vermek istiyor; buyurun efendim. 
ADALET BAKANI RÎFAT BAYAZIT — Sa

yın Başkan, Danışma Meclisinin saym üyeleri; 

9 Kasım 1982 tarihinde yayınlanan 2907 sayılı 
Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 143 üncü madde
sinde «Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütün
lüğü hür demokratik düzen ve Cumhuriyet aleyhin
de işlenen ve doğrudan doğruya Devletin iç ve dış 
güvenliğini ilgilendiren suçlara bakmak üzere Devlet 
Güvenlik Mahkemeleri kurulması» Öngörülmüş bu
lunmaktadır. 

Anayasanın bu amir hükmü uyarınca hazırlanıp 
Yasama Meclisine sunulmuş olan Devlet Güvenlik 
Mahkemelerinin Kuruluş ve Yargılama Usulleri Hak
kında Kanun Tasarısının ikinci maddesi ile Ankara, 
Adana, Erzincan, istanbul, izmir, Kayseri, Konya, 
Malatya il merkezlerinde bu illerin adları ile anılan 
Devlet Güvenlik Mahkemelerinin kurulması hüküm 
altına alınarak aynı maddede bu mahkemelerin yet
ki çevreleri de gösterilmiş bulunmaktadır. 

Anılan mahkemeler bir başkan ile iki üyeden oluş
makta, başkanla bir üyenin adlî yargıya, diğer bir 
üyenin askerî yargıya mensup olması gerekmektedir. 

Devlet Güvenlik. Mahkemesinin Başkanı ile bir 
asil, bir yedek üyesi ve Cumhuriyet Savcısının bi
rinci sınıfa ayrılmış adlî yargı hâkim ve Cumhuriyet 
savcıları arasından Hâkimler ve Savcılar Yüksek Ku
rulunca doğrudan atanacağı ilkesi benimsenmiş, as
kerî hâkimlerden atanacak üye ve yedek üyenin ise, 
özel kanunda gösterilen usule göre yapılması öngö
rülmüştür. 

Devlet Güvenlik Mahkemesinin görev alanına gi
ren suçlar tasarının 9 uncu maddesinde açıkça ve ay
rıntılı şekilde belirtilmiş ve bu suçlardan dolayı ha-
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zırlık soruşturmalarının bizzat Cumhuriyet Savcısı 
veya yardımcıları tarafından yapılması öngörülmüş
tür. 

Ayrıca bu tür davaların süratle sonuca götürül
mesini sağlamak amacıyla Devlet Güvenlik Mahke
mesinin görevine giren suçlarda ilk soruşturma yapa
mayacağı ve bu suçlara ilişkin davalara acele işlerden 
sayılarak adlî ara vermede de bakılacağı hususlarına 
tasarıda yer verilmiştir. 

Bilindiği üzere^ 1961 Anayasasının 136 ncı mad
desine 1699 sayılı ve 15.3.1973 tarihli Yasayla ekle
nen fıkrada Devlet Güvenlik Mahkemelerinin bu yü
kü kuruluş amacı doğrultusunda bir hüküm getiril
miş idi. Bu hüküm gereğince yürürlüğe konulmuş 
olan 25 Haziran 1973 tarih ve 1773 sayılı Devlet 
Güvenlik Mahkemeleri ile ilgili Yasa, şekil yönünden 
1975 senesinde Anayasa Mahkemesince iptal olun
muştur. Ancak, 1961 Anayasasında mevcut olan hü
küm ile yürürlükteki Anayasanın Devlet Güvenlik 
Mahkemeleri ile ilgili 143 üncü maddesi mukayese 
edildiğinde, mahkemenin teşekkül tarzı, bu mahke
melerde görevli hâkim ve Cumhuriyet savcılarının 
atama usulleri, görev süreleri farklılık göstermekte
dir. Örneğin, 15.3.1973 tarihli Anayasaya eklenen 
fıkrada anılan mahkemelerin bir başkanla dört üye
den kurulacağı hükmü mevcut iken bugün hüküm 
veren hâkim sayısı üçe indirilmek suretiyle kuruluş 
diğer mahkemelerle ahenkli bir hale getirilmiştir. Ay
rıca atamaların, Bakanlar Kurulunun aday göster
mesi söz konusu olmadan, doğrudan atamaya yetkili 
kurul ve kuruluşlarca yapılması yoluna gidilmiştir. 

Görülüyor ki tasarı, mahkemelerin bağımsızlığı, 
hâkimlik ve savcılık teminatı ilkelerine uygun ola
rak hazırlanmış ve tabiî hâkim ilkesi asla ihmal edil
memiştir. 

Mahkemelerin kurulacağı yerler, yargı çevreleri 
kanunla ve peşinen belirtilmiştir. Devlet Güvenlik 
Mahkemelerinde görev alacak hâkim ve savcıların 
atamaları, anayasal bir kuruluş olan Hâkim ve Savcı
lar Yüksek Kurulu tarafından yapılacak ve özlük işle
ri tamamen bu Kurul tarafından yürütülecektir. 

Askerî yargıdan gelen meslek mensupları ise, yi
ne normal prosedür içinde görev alacak ve çalışma
larını sürdüreceklerdir. 

Devlet Güvenlik Mahkemelerinin kararlarının, 
Yargıtayca incelenmesi geçmişte olduğu gibi, belli 
bir daireye verilme yerine dava türüne göre, incele
me hangi dairenin görevine giriyorsa, incelemenin o 
dairece yapılması öngörülmüştür. 
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Anayasanın 143 üncü maddesi hükmü uyarınca j 
düzenlenmiş olan 44 madde ile 3 geçici maddeden iba- I 
ret bulunan tasarı, dört bölümde oluşmaktadır. I 

Birinci bölüm, Devlet Güvenlik Mahkemelerinin I 
kuruluş ve yetkileri; ikinci bölümde, görevleri; üçün- I 
cü bölümde yargılama usulleri; dördüncü bölümde I 
çeşitli hükümler yer almaktadır. I 

Kıymetli arkadaşlarım ; Sayın öztürk, Sayın Do- I 
ğu, Sayın Gökçe, Sayın Ender ve Sayın Kırcalı'nın I 
kıymetli eleştirilerini ve takdirkâr beyanlarını huzu
runuzda yapmışlardır. Bu maddeler üzerindeki gö- I 
rüşmeler sırasında Sayın Kırcalı'nın tenkitlerine te
ker teker cevap vereceğiz. Bu cevaplarımızı madde- I 
lerin müzakeresine bırakıyorum. I 

Anayasa doğrultusundaki Hükümetimizin tasa
rısı Yüce Meclisinize niyabeten ilgili komisyonlarca 
incelenmiş, metin ve raporlarla Yüce Huzurunuza su
nulmuştur. 

Müzakereler sonunda en iyi şekilde kanunlaşaca- i 
gına inanıyorum. I 

Yüce tasvibinizi arz eder, saygılar sunarım. (Al- I 
kışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın Komisyonun bir açıklaması olacak, buyu

runuz efendim. 
ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ENİS MU-

RATOĞLU <— Sayın Başkan, değerli üyeler; 

Bu tasarı hakkında konuşan kıymetli arkadaşla
rımızdan Sayın Öztürk, ezcümle bu mahkemelerin 
faydalı olacağından, bunların isabetli ihtisas mahke
meleri olduklarından bahsettiler. 

Sayın Doğu, tasarıda benimsediği hususları dile 
getirdiler. 

Sayın Gökçe, bu mahkemelerin vaktiyle kurulma
mış olmasını tenkit ettiler, haklı olarak. Eski kanun- I 
da hâkimlerin tabiî hâkim ilkesine aykırı bir şekilde 
atandığını, şimdi bu mahzurun ortadan kaldırıldığı
nı ve tasarıyı tasvip ettiklerini söylediler. I 

Sayın Ender, mahkemelerin lüzum ve ehemmiye
tinden bahsettiler. I 

Bu arada değerli arkadaşımız Sayın Kırcalı farklı 
tenkitler yaptılar; Güvenlik Mahkemelerinin zorun- I 
lu olduğunu ve kendisinden evvel konuşan arka
daşlarımızın fikirlerine katıldıklarını, tasarıda yapı- I 
lan değişikliği isabetli bulduklarını söylemekle bera
ber. Gerektiğinde bu mahkemelerin kaldırılabilmesi-
nin icabından, lüzumundan bahsettiler ve bunu ten
kit konusu yaptılar. I 

Şimdi, elimizdeki tasarıya göre, bu mahkemelerin 
kurulmasından sonra kaldırılması söz konusu olamaz, 
ancak bir kanunla kaldırılabilirler. Sebebi de : Ta
sarının 9 uncu maddesini incelediğimiz takdirde, niçin 
kaldırılamayacaklarını anlarız; çünkü bazı suçlar, 
münhasıran bu mahkemelerin . görevine verilmiştir. 
Bu mahkemeler kaldırıldığı takdirde o suçlara baka
cak merci kalmıyor demektir, işte bu sebeple, bu mah
kemeler ancak bir kanunla kaldırılabilirler, onun dı
şında kaldırılması tabiî ki söz konusu olmuyor. 

Sonra, adlî tatilden istifade ettirilmemesini bu 
mahkemelerin başkan ve üyelerinin tenkit konusu 
yaptılar; Yargıtayın sair müesseseterin adlî merci-
den istifadesinden bahsettiler. Bu suçları, biz kanun 
vazı olarak Devletin güvenliğiyle ilgili gördüğümüz 
için, önemine binaen adlî tatilde çalışmaları cihetine 
gittik. Bu bir mülahazadır; gerek Hükümet, gerek 
Komisyonumuz bu fikirdedir. Aksine mütalaalar der-
meyan edildiği takdirde bittabi görüşülür ve bir ne
ticeye bağlanır. 

Bir de, Sayın Kırcalı, gerektiğinde bölge mahke
meleri tarzında kurulmuş olmalarını tenkit konusu 
yaptılar; onun da sebebi şudur : Bu mahkemeler, ge
rektiğinde sıkıyönetim mahkemesi şeklinde çalışa
caklardır, bu Kanunla Türkiye bölgeler olarak he
sap edilmiştir ve bu bölgeler itibariyle de Güvenlik 
Mahkemelerinin ihdası cihetine gidilmiştir. 

Başkan ve yedeklerle ilgili tenkitlere gelince; bu 
hususta da sadece ben 7 nci maddeyi okumakla ik
tifa edeceğim; Sayın Kırcalı'nın endişelerine mahal 
kalmadığı 7 nci maddeden açıkça anlaşılıyor. Mad
de aynen şöyledir değerli üyeler ; «Devlet Güvenlik 
Mahkemesi Başkanının, hukukî veya fiilî sebeplerle 
görevi başında bulunmaması hallerinde, başkanlık gö
revi asil üyelerden meslekte kıdemli olan tarafından 
yerine getirilir. 

Hukukî veya fiilî sebeplerle görev başında bulun
mayan asil üyelerin yerine yedekleri; başkanlığa as
kerî hâkim üyenin vekâlet etmesi halinde ise adlî 
yargıdan gelen yedek üye mahkeme kuruluna katı
lır.» 

Biz maddeyi tamamen açık olarak görüyoruz; 
müphem tarafı varsa maddelere geçildiğinde yine gö
rüşeceğiz. 

Bunun dışında, Sayın Kırcalı'nın tasarıyı beğen
medikleri şeklindeki mütalaaları da pek tabiî kendi
lerine göre kıymet hükümleri çerçevesinde. yer alan 
bir mülahazadır. O takdirde yapıcı önergelerle bize 
faydalı olurlarsa, biz de kendilerine müteşekkir ka-
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liriz. Tekliflerini o zaman bildirdiklerinde (maddele
re geçildiğinde) bittabi memnun, kalırız. 

Konuşmalarda daha ziyade lehte fikirler beyan 
edildiği için ve soru tarzında herhangi bir durum 
mevzubahis olmadığı için ben şimdi kısaca bu met
nin, evvelki metinle arasındaki farklardan çok kısa 
bir şekilde bahsetmek istiyorum müsaade buyuru-
lursa. 

Devlet Güvenlik Mahkemeleri, bilindiği üzere, 
«Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğü, 
hür demokratik düzen ve nitelikleri Anayasada belir
lenen Cumhuriyet aleyhine işlenen ve doğrudan doğ
ruya Devletin iç ve dış güvenliğini ilgilendiren suç
lara bakmakla görevli olmak üzere...» bu mahkeme
ler kurulmuştur. 

Devlet Güvenlik Mahkemeleri, bir başkan, iki 
asil ve iki yedek üye ile bir savcı ve yeteri kadar sav
cı yardımcısından oluşmaktadır. Birinci fark budur. 
Bundan evvel bir başkan ve dört üye idi. 

Yine bundan evvel üç yıl için atanıyorlardı baş
kan ve üyeler. Bu tasarıyla süreyi dört yıla çıkarmış 
oluyoruz. 

Bir başka değişiklik de, Devlet Güvenlik Mahke
melerinin lüzumu halinde sıkıyönetim mahkemelerine 
dönüştürülebilmeleridir. 

Bundan evvel tabiî hâkim ilkesine riayet edilme
diği öne sürülüyordu. Çünkü bilindiği üzere, Hükü
met tarafından bire iki nispetinde aday gösteriliyor 
ve Hâkimler Kurulu tarafından da seçim yapılıyor
du. Bu tasarıda görüleceği üzere, bu prensipten vaz
geçilmiş, tabiî hâkim ilkesine sadık kalınmış, bu ten
kitlere son verilmek istenilmiş ve tamamen başkan 
ve üyelerin seçimi kendi mercilerine, yani Hâkimler 
Kuruluna ve askerî kanaldan geleceklerin de özel ka
nunlarına bırakılmıştır. 

Devlet Güvenlik Mahkemeleri nezdinde kurula
cak olan Cumhuriyet Savcılığı teşkilatında bir fark
lılığa lüzum görülmemiştir. Bunlar, birinci sınıfa ay
rılmış Cumhuriyet Savcıları ve yardımcılarından te
şekkül etmektedir. 

Bir de son olarak, şu hususu belirtmekte fayda 
mülahaza ediyorum. Bundan evvel Güvenlik Mah
kemelerinin verdikleri kararların tetkik mercii, Yar-
gıtayda belirli bir daire idi. Şimdi o farklılık da bir 
tarafa bırakılmıştır. Bugün bu tasarıya göre, Güven
lik Mahkemelerinin verdikleri her bir karar, Yargı-
tayın hangi dairesinde görülüyorsa o şekilde tetkike 
tabi tutulacaktır. -

Bir de şu hususu belirtmekten kendimi alamıyo
rum değerli arkadaşlarım. Bu mahkemelerin aslında 
ağır ceza mahkemelerinden hiçbir farkı olmadığını 
kesin bir şekilde ifade edebilirim. Bu mahkemeler 
sadece ihtisas mahkemeleri olarak bazı suçlara bakı
yorlar ve bunların üyelerinden bir tanesi; asil üye
lerinden bir tanesi, yedek üyelerinden bir tanesi de 
askerî kanattan gelen hâkimlerden oluşuyor. Bu mah
kemeler, doğrudan doğruya muhakeme sırasında Ce
za Muhakemeleri Usulünü tatbik etmekte ve Türk 
Ceza Kanununa göre aynı derecede hüküm vermek
tedirler. 

Mesela 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanununun 17 nci 
maddesinde «Sıkıyönetim mahkemelerinde bakılan 
davalarda sadece o mahkemede bakılmış olmasından 
dolayı bir artırma yapılır» Bu mahkemelerde böyle 
bir artırma yoktur. Yine sıkıyönetim mahkemelerin
de verilen cezalar bir dereceye kadar (daha evvel üç 
sene idi, sonra altı aya indi) temyiz edilemiyordu, 
sadece sıkıyönetim komutanı tarafından temyiz edi
lebiliyordu. Bu mahkemelerde böyle bir ayrıcalık da 
yoktur. 

Sadece bu mahkemelerin savcı ve hâkimlerinin 
zabıtayla vaki ilişkilerinde sürate gidilmiştir. Zabı
tanın bu emirleri ve kararları süratle yerine getirme
si hüküm altına alınmıştır ve böylece, bu mahkeme
lerin ihtisas mahkemesi olarak süratle Devletin gü
venliğiyle ilgili davaları intaç etmeleri istihdaf edil
miştir. , Bunun dışında bu mahkemelerin hiçbir ayrı
calığı (Kanaatimize göre) yoktur. 

Tasvip buyurulduğu takdirde, maddelere geçildi
ği takdirde, bu konularda daha ziyade ve değerli kat
kılarınızla daha iyi bir hale getirmeye çalışarak tasa
rıyı gayret göstereceğiz. Şimdilik bu konuda söyleye
ceklerim bunlardan ibarettir. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Muratoğlu. 

SÜLEYMAN SIRRI KIRCALI — Sayın Başka
nım, bir küçük hususu açıklamak istiyorum. 

BAŞKAN — Hayır efendim. 

Tasarının tümü üzerindeki görüşmeler tamamlan
mıştır. Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 
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Birinci maddeyi okutuyorum. 

Devlet Güvenlik Mahkemelerinin Kuruluş ve Yargı
lama Usulleri Hakkında Kanun Tasarısı 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Kuruluş ve Yetki 

Kuruluş : 
MADDE 1. — Devletin ülkesi ve milletiyle bö

lünmez bütünlüğü, hür demokratik düzen ve nitelik
leri Anayasada belirtilen Cumhuriyet aleyhine işle
nen ve doğrudan doğruya Devletin JÇ ve dış güven
liğini ilgilendiren suçlara bakmak üzere, Devlet Gü
venlik Mahkemeleri kurulmuştur. 

Sıkıyönetim ve savaş haline ilişkin hükümler sak
lıdır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Sayın Gökçe, Sayın Ender... Başka üye?.. Yok. 
O halde yalnız iki sayın üye söz almışlardır. 

Sayın Gökçe, buyurunuz efendim. 

ABBAS GÖKÇE — Sayın Başkan, değerli arka
daşlar; 

Devlet Güvenlik Mahkemelerinin Kuruluş ve Yar
gılama Usulleri Hakkında Kanun Tasarısının birinci 
maddesiyle ikinci maddesini bir arada okursak, ta
sarıyı hazırlayan Yüksek Bakanlığımızın ve Yüce 
Komisyonumuzun gözünden bir hususun kaçtığı ka
naati hâsıl olur. 

Şöyle ki, birinci maddenin kenar başlığı «Kuru
luş» ikinci maddede de yine «Mahkemelerin kurul
ması ve yargı çevreleri» kenarbaşlığı var. 

Birinci maddeyi aynen okuyorum : 
Kuruluş : 
Madde 1. — Devletin ülkesi ve milletiyle bölün

mez bütünlüğü, hür demokratik düzen ve nitelikleri 
Anayasada belirtilen Cumhuriyet aleyhine işlenen ve 
doğrudan doğruya Devletin iç ve dış güvenliğini il
gilendiren suçlara bakmak üzere, Devlet Güvenlik 
Mahkemeleri kurulmuştur.» 

İkinci fıkrayı okumuyorum; çünkü arzım ona 
münhasır değil. 

ikinci maddeyi okuyorum : «Adana, Ankara, Er
zincan, İstanbul, izmir, Kayseri, Konya, Malatya il 
merkezlerinde, bu illerin adlarıyla anılan Devlet Gü
venlik Mahkemeleri kurulmuştur.» 

Birinci maddede «Kurulmuştur» ikinci maddede ' 
yine Devlet Güvenlik Mahkemelerinin kurulmaları 
ve müteakip fıkralarında da yargı çevreleri dile ge
tiriliyor. 

Şimdi bu durum karşısında bendeniz bir de öner
ge takdim ederek maddenin şu şekli almasını öneri
yorum. 

«Kuruluş : 
Madde 1. — Devletin ülkesi ve milletiyle bölün

mez bütünlüğü, hür demokratik düzen ve nitelikleri 
Anayasada belirtilen Cumhuriyet aleyhine işlenen ve 
doğrudan doğruya Devletin iç ve dış güvenliğini il
gilendiren suçlara ilişkin davalara bakmak üzere, Ada
na, Ankara, Erzincan, istanbul, izmir, Kayseri, Kon
ya ve Malatya il merkezlerinde, bu illerin adlarıyla 
anılan Devlet Güvenlik Mahkemeleri kurulmuştur. 

Sıkıyönetim ve savaş haline ilişkin hükümler sak
lıdır. Bunu böyle yaptıktan sonra yine önergemde 2 
nci maddenin matlabının «Mahkemelerin Yargı Çev
releri» olarak düzeltilmesini önerdim. Birinci fıkra 
2 nci maddeden 1 inci maddeye aktarılacaktır. Bir de 
1 inci madde içerisinde «... suçlara bakmak üzere, 
Devlet Güvenlik Mahkemeleri kurulmuştur.» deniyor; 
«Suçlara bakma'k» deyimi biraz ifade bakımından 
yanlış gibi geldi bendenize. «Suçlara ait davalara bak
mak üzere» ya da «Suçlara ilişkin», «Suçlarla ilgili 
davalara bakmak üzere» olur; ama «Suçlara bakmak 
üzere mahkeme kurulmuştur» deyimi biraz yanlış 
geldi bana. Bu konuda bir önerge takdim ediyorum. 
Takdir Yüce Kurulunuzundur. 

Yüce Kurulunuzu saygıyla selamlıyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gökçe. 
Sayın Ender, buyurun efendim. 
MUZAFFER ENDER — Sayın Başkanım; mü

saade ederseniz yerimden izah edeyim efendim, kü
çük bir redaksiyon meselesi var. 

«Devletin ülkesi ve milleti ile bölünmez bütün
lüğünü» olması lazım orada efendim, alttaki bağ
lantısıyla «... hür demokratik düzeni ve nitelikleri 
Anayasada belirtilen Cumhuriyet aleyhine işlenen ve 
doğrudan doğruya Devletin iç ve dış güvenliğini ilgi
lendiren suçlara bakmak üzere...» şeklinde olması 
lazım gelir. Yani, «bütünlüğü» değil, «bütünlüğünü» 
«düzen» değil «düzeni» o kadar efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ender. 
Evet, sayın konuşmacılara cevap lütfen. 
ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ENİS MU-

RATOĞLU — Efendim, her iki arkadaşımıza da te
şekkür ederiz. Her ikisinin de teklifi yerindedir. Sa
yın Gökçe çok isabetli bir sistem getirdiler. Komisyon 
olarak katılıyoruz. Sayın Ender de tenkitlerinde hak
lıdırlar, teşekkür ederek katılıyoruz. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
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Değerli Üyeler; 
Sayın Gökçe'nin önergesine Sayın Komisyon ve 

Sayın Hükümet katılıyorlar. 
önergeyi kesin oylarınıza sunuyorum. Kabul 

edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Sayın Komisyon redaksiyon bakımından Sayın 

Ender'in, «bütünlüğünü» «düzeni» düzeltmelerini de 
aynen kabul ettiklerini bildirdiler. 

1 inci maddeyi Sayın Gökçe'nin kabul edilen öner
gesi istikametinde ve Sayın Ender'in işaret ettiği re
daksiyon düzenlemesiyle oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... 1 inci madde kabul 
edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum. 
Mahkemelerin kurulması ve yargı çevreleri : 
MADDE 2. — Adana, Ankara, Erzincan, istanbul, 

tzmir, Kayseri, Konya, Malatya il merkezlerinde, bu 
illerin adlarıyla anılan Devlet güvenlik mahkemeleri 
kurulmuştur. 

Adana Devlet Güvenlik Mahkemesinin yargı çev
resi : Adana, Gaziantep, Hatay, İçel, Kahramanma
raş; 

Ankara Devlet Güvenlik Mahkemesinin yargı 
çevresi: Ankara, Amasya, Bolu, Çankırı, Çorum, Kas
tamonu, Samsun, Sinop, Zonguldak; 

Erzincan Devlet Güvenlik Mahkemesinin yargı 
çevresi: Erzincan, Ağrı, Artvin, Bingöl, Elazığ, Er
zurum, Giresun, Gümüşhane, Kars, Muş, Ordu, Rize, 
Tunceli, Trabzon; 

İstanbul Devlet Güvenlik Mahkemesinin yargı 
çevresi : İstanbul, Balıkesir, Bilecik, Bursa, Çanakkale, 
Edirne, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Tekirdağ; 

İzmir Devlet Güvenlik Mahkemesinin yargı çev
resi : İzmir, Antalya, Aydın, Burdur, Denizli, İsparta, 
Manisa, Muğla, Uşak; 

Kayseri Devlet Güvenlik Mahkemesinin yargı çev
resi : Kayseri, Kırşehir, Nevşehir, Sivas, Tokat, Yoz
gat; 

Konya Devlet Güvenlik Mahkemesinin yargı çev
resi : Konya, Afyon, Eskişehir, Kütahya, Niğde; 

Malatya Devlet Güvenlik Mahkemesinin yargı çev
resi : Malatya, Adıyaman, Bitlis, Diyarbakır, Hak
kâri, Mardin, Siirt, Urfa, Van; 

İllerini kapsar. 
Adalet Bakanlığı, gelen iş durumunu göz önünde 

bulundurarak aynı yerde birden fazla Devlet güven
lik mahkemesi kurulmasına karar verebilir; bu halde 
mahkemeler numaralandırılır. 

Bir Devlet güvenlik mahkemesine gelen iş duru
munun veya olağanüstü bir halin gerekli kılması hal-
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lerinde bir mahkemenin yargı çevresinde bulunan il ve 
ilçeler Adalet Bakanlığının önerisi üzerine Hâkim
ler ve Savcılar Yüksek Kurulunun kararıyla başka 
bir yerdeki Devlet güvenlik mahkemesine bağlanabi
lir. Bu karar Resmî Gazete'de yayımlanır. Yayımdan 
önce açılmış davalar hakkında, bu sebebe dayanılarak 
yetkisizlik kararı verilemez. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Sayın Bayer, Sayın Gökçe, Sayın Peköz. Baş
ka efendim?... Yok. Üç sayın üye söz istediler. 

Sayın Bayer, buyurun efendim. 
MUHSİN ZEKA1 BAYER — Sayın Başkan, de

ğerli üyeler; 
İkinci maddenin Anayasa Mahkemesince iptal 

edilen eski Devlet güvenlik mahkemeleriyle arasında
ki fark şöyle: 

Bu bence çok mühim bir nokta. Bu konunun Sa
yın Komisyon ve Hükümetçe açıklanması için söz al
mış bulunuyorum. Hepimizin bildiği gibi, Anayasa
nın ana ilkesi yargının siyasal etkiden kurtulması. Bu 
kurtulmayı prensip itibariyle kabul ettiğimize göre, 
bu mahkemeleri de bir ağır ceza mahkemesi gibi ih
tisas mahkemesi halinde gördüğümüze göre, 2 nci 
maddenin son fıkrası şöyle diyor; okuyorum : 

«Bir Devlet Güvenlik Mahkemesine gelen iş du
rumunun veya olağnüstü bir halin gerkli kılması hal
lerinde bir mahkemenin yargı çevrelerinde bulunan 
il ve ilçeler Adalet Baaknlığımn önerisi üzerine Hâ
kimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun kararıyla baş
ka bir yerdeki Devlet Güvenlik Mahkemesine bağla
nabilir.» 

Eskisinde, Anayasa Mahkemesinin iptal ettiğinde 
«Yargı Çevresinin Değiştirilmesi» maddesi vardı. 
Bu değiştirilmesi buradan çıkarılmış; ama burada 
şöyle bir anlam geliyor : Şayet bir yerde, Adana böl
gesinde bir dava rüyet ediliyor. Siyasal iktidar o ni
yet edilen davanın Ankara bölgesine nakledilmesini 
bu suretle isteyebilir mi, isteyemez mi?.. Birinci sua
lim bu. Yani, davanın nakli imkânı ortaya çıkacak 
mıdır bölge değiştirilmek suretiyle?.. Birinci sualim; 
bu suretle iktidarların yargı üzerindeki etkisinin kalk
ması konusu... 

İkinci sualim ise, yargı çevresinin değiştirilmesi
nin ikinci maksadı şu olabilir : Farzımuhal Çubuk 
ise Çubuk Adana'ya daha yakındır veyahut Ankara' 
ya daha yakındır, hükümet bunu değiştirebilir. Suç 
unsuruyla yargı yerinin değiştirilmesi arasında bir ir
tibat olacak mı, olmayacak mı?.. 

Teşekkür ederim. 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bayer. 
Sayın Gökçe, buyurun eefndim. 
ABBAS GÖKÇE — Sayın Başkanım; 1 inci mad

dedeki yeni düzenleme üzerine 2 nci maddenin kenar 
başlığının «Mahkemelerin yargı çevresi» şeklini al
ması ve birinci fıkranın 2 nci maddeden çıkarılması 
gereğini vurgulamak için söz aldım. 

Saygılarımı sunarım. 
BAŞKAN — Evet, önergeniz var zaten. Birinci 

önergede o kısım vardı. Şimdi okutacağım. Bilaha-
ra değerlendireceğim efendim. 

Sayın Peköz, buyurun efendim. 
ATALAY PEKÖZ — Sayın Başkan, benim de 

maruzatım redaksiyon niteliğinde olacak. 
Mesela deniyor ki, «Adana Devlet Güvenlik 

Mahkemesinin yargı çevresi şu şu şu illerini kapsar...» 
Buradaki «çevre» deyimi bana göre yerinde de

ğildir. Bunun yerine yargı alanı» denmelidir. Çünkü 
«çevre» bizatihi kelime manası itibariyle bir sınır 
ifade eder. Bu bakımdan alan daha geniş bir mana 
taşımaktadır. «Adana Devlet Güvenlik Mahkemesi
nin yargı alanı şu şu şu illerini kapsar...» demek, da
ha manayı aksettiren bir görüntü veriyor. 

Bunu belirtmek istedim. 

BAŞKAN — Evet, teşekkür ederim. 
Sayın Fırat, redaksiyon; buyurun efendim. 
AYHAN FIRAT — Sayın Başkanım; maddede 8 

ilde Devlet Güvenlik Mahkemelerinin kurulması ön
görülmüştür. Sondan ikinci paragrafta «...aynı yerde 
birden fazla Devlet Güvenlik Mahkemesi kurulma
sına karar verebilir;...» ifadesi vardır. Buradaki «aynı 
yerde» ibaresi, sarahate kavuşturulmak üzere, «aynı 
ilde» olarak konursa bence daha yerinde olur. 

BAŞKAN — Sayın Bakan; zatıâliniz mi cevapla
yacaksınız? 

ADALET BAKANI RIFAT BAYAZIT — Evet. 
BAŞKAN — Buyurun, efendim. 
ADALET BAKANI RIFAT BAYAZIT — Sayın 

Başkanım; bir yerin yargı çevresinden alınması an
cak Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun yet
kisindedir; idarî mercilerin yetkisi dışındadır. Bu bir 
kazî organdır, Anayasanın teminatı altındadır ve ne 
bir bakanın, ne de Bakanlar Kurulunun yetkisinde 
değildir. Yine, Hâkimler ve Savcılar Kanunu ve Ana
yasa bunu emretmektedir. Bu itibarla endişeye hiç 
lüzum yoktur. Bir yerden alınıp, diğer bir yere veril
mesi; ancak Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu 
tarafından ve onun kararıyla olabilir; siyasî mülaha
zayla olmsına imkân yoktur. 

I İkincisi; yargı lisanında «çevre» yerleşmiş bir 
1 terimdir ve gerek Ceza Hukukumuzda, gerek Ana

yasanın 159 uncu maddesinde bu «çevre» olarak ni
telendirilmiştir. Bunu da biz «çevre» olarak Anaya-

I sadan ve diğer kanunlarımızdan aldık, değiştirme-
I mize imkân yok gibi geliyor; takdir yine Yüce Ku-
I rulundur. 

I Aynı yerde birden fazla Devlet Güvenlik Mah-
I kemesi kurulmasına gelince : Lüzumu halinde aynı 

yerde iş durumu itibariyle ikinci bir Devlet Güvenlik 
Mahkemesi kurulabilir. Yine ikinci bir Devlet Güven
lik Mahkemesi kurma yetkisi de Hâkimler ve Savcılar 

I Yüksek Kuruluna aittir ve bu da yine Bakanlığın 
teklifi üzerine olur. Nitekim, istanbul'da bugün Bi
rinci Ağır Ceza, ikinci Ağır Ceza, Üçüncü Ağır Ce
za Mahkemeleri gibi 7 - 8 tane ağır ceza mahkeme-

I miz vardır, bunlar da sırasıyla kuruluyor. Dokuzun
cu Asliye Ceza Mahkemesi kurulmuştur ve yine Hâ
kimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun kararıyla ku
rulmuştur, hiçbir siyasî baskıyla kurulmuş değildir; 
takdir Yüce Kurulundur. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
VEHBİ MUHLİS DABAKOĞLU — Sorum var 

efendim. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Dabakoğlu. 

VEHBİ MUHLİS DABAKOĞLU — Efendim, 
bu sekiz merkezde Devlet Güvenlik Mahkemesi ku
ruluyor. Burada o merkezlere bağlı olan yerleri sa
yarken, Erzincan Devlet Güvenlik Mahkemesinin 

I yargı çevresine Elazığ'ı bağlı gösteriyorlar; Malatya 
Devlet Güvenlik Mahkemesinin yargı çevresine de 
Hakkâri'yi bağlıyorlar. Elazığ, Malatya'ya 70- kilo
metredir, Hakkâri ise 700 kilometredir. Elazığ'ı Ma
latya Devlet Güvenlik Mahkemesine bağlamak du-

I rurken, kalkıp da onu Erzincan Devlet Güvenlik 
Mahkemesine bağlamak bir ölçüsüzlüktür zannedi
yorum. Bu neye göre ölçülmüş, yapılmıştır? 

I Sonra, merkezî vaziyet nazarı itibara alınırsa, Di
yarbakır bu bölgede sayılan vilayetlerin tamamıyla 
merkezindedir. Bundan evvel de bu Devlet Güvenlik, 
Mahkemesi kurulurken, Diyarbakır'da kurulmuş ve 
Malatya, Elazığ, Bitlis, Muş, Siirt, Mardin. Urfa ve 
Hakkâri de dahil bu Devlet Güvenlik Mahkemesine 

I bağlanmıştı. 
Şimdi burada bakıyorum, uzak bir yere gitmiş va-

I ziyettedir. Malatya Devlet Güvenlik Mahkemesine 
bağlanan yerler; Malatya, Adıyaman (Malatya'ya 

I yakın bir Adıyaman var), Bitlis, Diyarbakır, Hakkâ-
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ri, Mardin, Siirt, Urfa, Van illeridir. Bunların hepsi 
Malatya'dan uzak yerlerdir. Elazığ daha yakınday
ken, onu ihmal ediyoruz ve ta uzaktaki Hakkâri'yi 
alıyoruz, 700 kilometredeki ili alıyoruz da, 70 kilo
metredeki ili bırakıyoruz. Bunun sebebini anlayama
dım, lütfederlerse cevap rica ediyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Başka sorusu olan var mı efendim?.. Buyurun 

Sayın Dinçer. 
RECA1 DİNÇER — Sayın Başkan; istanbul, ha

reketlerin en yoğun olduğu bir bölgedir. İstanbul 
Devlet Güvenlik Mahkemesine 10 tane vilayet bağ
lanmış durumdadır. Herhalde bu, bir mahkeme de
ğil, belki bir ikinci, bir üçüncü mahkemeyle yürütü
leceğini göstermektedir. Şayet bu sınıflamadan ayrıl
mak mümkün değilse, acaba Adalet Bakanlığının 
selahiyetinde kalmak üzere, icap ettiğinde başka il
lerde de bu mahkemeler açılabilir mi? Benim esas 
sorum buydu. 

Eğer buna imkân yoksa, hiç olmazsa şimdiden 
İstanbul'un kuzeyinde ve biraz yanında bulunan il
lerden bazılarını ve güneyindeki Bursa'yı Ankara 
Devlet Güvenlik Mahkemesine bağlamak daha do
ğal olur. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Dinçer. 
Sayın Bakan; buyurun efendim. 
ADALET BAKANI RtFAT BAYAZIT — Efen

dim; biz bu düzenlemeyi yaparken, ülkenin savun
ması ve iç güvenliği yönünden Genelkurmay Baş
kanlığının görüşleri alınmıştır. Memlekette koordi-
neli bir çalışmaya doğru gidiliyor. Bölgelere ayrıl
ması buradan gelmiştir. İş Güvenlik ve genel savun
ma nazarı itibare alınmak suretiyle memleketimiz 
Adana, Ankara, Malatya, Erzincan, istanbul, izmir, 
Kayseri, Konya olark sekiz bölgeye ayrılmış ve bun
lara bağlı vilayetler de gösterilmiştir. 

Nitekim, Komisyonda çalıştığımız sırada biz Ma
latya üzerinde durduk. Genelkurmay Başkanlığının 
temsilcisi, «İkinci Ordunun merkezi Malatya'da ol
duğu için oraya alındığını» söyledi, nitekim elimizde 
belgeleri de var. Bu koordineli çalışma görüşünü 
oradan aldık. 

Sıkıyönetim hâlâ devam etmektedir. Kuracağı
mız bu mahkemeler, ilerde yine bir sıkıyönetim ilan 
edilmesi halinde sıkıyönetim mahkemelerine dönüşe
cektir. Biz şimdiden koordineli çalışmayı ayarlıyo
ruz. Allah öyle bir günü getirmesin; fakat daima ha
zırlıklı olmamız lazım. Biz memleketin idaresinde 
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birlikte çalışmayı ideal edinmiş olduğumuz için bu
nu bu şekilde düzenledik; takdir Yüce Kurulundur. 

BAŞKAN — Bir de Sayın Dinçer'in bir sorusu 
vardı. 

ADALET BAKANI RtFAT BAYAZIT — Efen
dim, biz sekiz bölgede kurulmasını öngördük, bun
lardan başka yerde kurulmasına imkân yoktur, ih
tiyaç hissedildiği takdirde, istanbul'da ikincisi kuru
lur, üçüncüsü kurulur, Adana'da ikincisi kurulur; fa
kat başka bir ilde kurulmasına imkân yoktur. Kânun 
bu şekilde ayarlanmıştır efendim. O zaman politika
cılar yarın gelip, «Filan yerde kurulsun.» diyecekler. 
Biz bunu bugünden perçinliyoruz. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
AYHAN FIRAT — Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Sorular bitti efendim. Demin «Soru 

soran var mı?» diye özellikle sordum. 
AYHAN FIRAT — Hayır, redaksiyon mahiye

tinde. 
BAŞKAN — Redaksiyonla ilgili teklifinizi ala

lım. Yalnız, müsaade edin, şu iki önergeyi değerlen
direyim. 

Maddeyle ilgili iki önerge var. 
Birincisi, Sayın Gökçe'nin, o tamamen açıklığa 

kavuşturulmuştur, onu birazdan tekrar açıklayaca
ğım. 

ikinci önerge Sayın Azgur'undur... 
Değerli üyeler; tam madde üzerindeki önerge

ler değerlendirilirken gönderilmemesini, maddeler 
üzerindeki önergelere geçilmeden evvel önerge gön
derilmesini çok rica ediyoruz Başkanlık olarak. Çün
kü, bu sırada derhal gelecek bir önergeyi değerlen
dirmek ve tetkik etmek imkânımız yok. 

Sayın Azgur'un önergesini okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
2 nci maddenin sondan bir evvelki fıkrasının aşa

ğıdaki gibi değiştirilmesini saygıyla arz ederim. 
Fuat AZGUR 

«Adalet Bakanlığı, iş durumunu göz önünde bu
lundurarak, başka illerde Devlet Güvenlik Mahke
meleri kurabilir.» 

BAŞKAN — Üçüncü önerge de Sayın Kırcalı' 
nın, okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte bulunan 335 sıra sayılı Tasarının 

2 nci maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini 
öneririm. 

Saygılarımla. 
Süleyman Sırrı KIRCALI 
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«Devlet Güvenlik Mahkemesinin hangi illerde, 
ne miktar kurulacağına ve bu mahkemelerin ilk ku
ruluşta yargı çevrelerinin tayinine Hâkimler ve Sav
cılar Yüksek Kurulunun uygun görüşü üzerine, Ba
kanlar Kurulunca karar verilir. 

Devlet Güvenlik Mahkemelerinin gerektiğinde 
yargı çevrelerinin değiştirilmesine veya bu mahke
melerden bir veya birkaçının kaldırılmasına, birinci 
fıkradaki usule göre karar verilir. Bu kararlar Res
mî Gazetede yayımlanır. 

Adalet Bakanlığı, gelen iş durumunu göz önünde 
bulundurarak, aynı yerde birden fazla Devlet gü
venlik mahkemesi kurulmasını Hâkimler ve Savcılar 
Yüksek Kurulundan isteyebilir. Karar, Hâkimler ve 
Savcılar Yüksek Kuruluna aittir,» 

BAŞKAN — önergeleri değerlendirmeye sıra ile 
başlıyoruz-

Sayın Gökçe'nin önergesinde, biliyorsunuz, bu 
maddenin birinci fıkrası daha evvel kabul edilen 
1 inci maddeye alınmıştır. Bu itibarla, başlıkta bir de
ğişiklik istediler «Mahkemelerin kurulması» bura
dan çıktı «Mahkemelerin yargı çevreleri» şeklinde 
ifade edildi. Buna Komisyon ve Hükümet (katıldı
lar* 

Ayrıca, bu maddenin (2 nci maddenin) birinci fık
rası esasen 1 inci maddeye gittiği, eklendiği için, bu
radan çıkarılması gerekiyor, önergeye Komisyon ve 
Hükümet katılıyorlar. 

Sayın Gökçe'nin önergesini kesin oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Sayın Azgur'un önergesi üzerinde görüşmelere 
başlıyoruz. 

Önergeniz üzerinde buyurun Sayın Azgur. 

FUAT AZGUR — Sayın Başkanım, değerli ar
kadaşlarım; 

Bendeniz önergemde sondan bir evvelki fıkrada, 
Adalet Bakanlığının aynı ilde iş durumuna göre ye
niden bir Devlet güvenlik mahkemesi kurmasının ye
rine; iş durumuna göre bir başka ilde (icap eden ilde; 
işin çok yoğun olduğu ilde) bu mahkemeyi kurması
nın daha yerinde olacağı görüşündeyim. Bunu bir 
örnek ile arz edeyim : 

Şimdi, Ankara'ya Samsun ili de bağlı. Diyelim 
ki Arikara'daki Devlet Güvenlik Mahkemesine Sam
sun ilinden gereğinden fazla iş gelmeye başladı; hiz
metin gereği, Samsun ilinde yeni bir mahkeme kur
mayı icap ettirir bendenize göre; ama Samsun ilin
den gereğinden fazla iş geliyor diye yeni baştan An

kara'da bir başka Devlet güvenlik mahkemesi kurma
yı, bendeniz hizmetin gereğine uygun görmedim. 

Efendim, denebilir ki, «Adalet Bakanı gibi siyasî 
bir kişiye bir mahkeme kurma görevi ve yetkisi ve
rilmesi mahzurludur, bu siyasî kişi, ileride siyasî 
amaçlarla yeni mahkemeler kurabilir»... Evvela ben
denize göre bu mahzur, yine maddenin içinde telafi 
edilmiş; son fıkrada mahkemelerin yargı çevresini 
düzenleme yetkisi Hâkimler ve Savcılar Yüksek Ku
ruluna verilmiş. O itibarla yeniden kurulacak, bir 
başka ilde kurulacak olan Devlet güvenlik mahke
mesinin yargı çevresini de yine Hâkimler ve Savcı
lar Yüksek Kurulu tayin edecektir. 

Kaldı ki, bendeniz teklifimi değiştirebilirim de, 
yeni ilde, başka ilde kurulacak olan Devlet güven
lik mahkemesinin kurulmasına Hâkimler ve Savcılar 
Yüksek Kurulu da karar verebilir; yani Adalet 
Bakanının elinden bu yetki alınır ve tarafsız bir ku
ruluş olan Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna 
verilebilir. 

'Benim endişem şudur : Eğer bir kanun ile mah
kemelerin sayısı dondurulacak olursa, illerin yerleri 
kesin bir şekilde saptanacak olursa yeni bir mahke-

' me kurabilmek için başka bir ilde, Kanunu değiştir
mek gibi, zor cereyan eden bir usule başvurmak icap 
edecek., 

Yine bir başka gerekçe; zannediyorum ki, Tasa
rıda ve Komisyonumuzun üzerinde durduğu bir baş
ka gerekçe şu olmuştur : Savcılardan tasarruf etme
yi düşünmüştür zannediyorum Tasarıyı düzenleyen 
Hükümetimiz. Çünkü, aynı ilde bir ikinci veya bir 
üçüncü Pevlet güvenlik mahkemesi kurulduğu za
man, ilk güvenlik mahkemesindeki savcıların, bu ikin
ci mahkemede de görevlendirilebileceği esası kabul 
edilmiş. Bendenize göre bu da bir mahzur olmaktan 
uzaktır. Çünkü bir başka ilde yeni bir mahkeme ku
rulduğu zaman, o ilde zaten savcılar vardır, savcı 
yardımcıları vardır, onlardan da pekâla istifade edi
lebilir. Önemli olan husus şudur; yargılamada yargı 
hizmetini vatandaşın ayağına götürmek başta gelen 
bir faktördür, başta gelen bir husustur. O itibarla, 
burada da işlerin çokluğuna bakarak, çok uzak iller
deki vatandaşlarımızı ille de muayyen yerlere topla-
maktansa, o İllere doğru bu mahkemeleri götürmek
te daha büyük yarar vardır diyorum. 

Teşekkür ederim efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Azgur. 
Sayın Bakan buyurun. 
ADALET BAKANI RIFAT BAYAZIT — Sa

yın Başkanım; Samsun'da bir mahkemenin kurulma-
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sına biz prensip itibariyle katılmadık. Şayet, Samsun' 
un iş durumu fazlalaşmışsa, Erzincan'ın iş durumu 
az ıise, Samsun Erzincan'a bağlanabilir; o maddemiz
de vardır. 

Bir de 31 inci maddemizde bir ilke daha getir
dik; Samsun gibi bir yerde duruşmaların tarafları 
kalabalıktır, getirilmesi müşküldür; biz, duruşmayı 
orada yapmak imkânını da getirdik 31 inci maddede. 
Heyet gider duruşmayı orada yapabilir; fakat Sam
sun'da bir Devlet güvenlik mahkemesi kuracak olur
sak, Samsun'da bir de Devlet güvenlik mahkemesi 
savcılığı kurmamız lazım ve bütün teşkilatı kurma
mız icap eder. 

Bu bakımdan bunu sakıncalı gördük, bu önergeye 
katılmıyoruz. Yoksa, bu krikânlar var. Elimizdeki 
Kanunun 31 inci maddesini kıymetli Azgur tetkik 
etmiş olsalardı, bu önergeyi bize getirmezlerdi. 

BAŞKAN — EVet. Sayın Komisyon?.. 

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ENİS 
MURATOĞLU — Sayın Bakanın fikirlerine iştirak 
ediyoruz. 

BAŞKAN — Katılmıyojsunuz. 
Değerli üyeler; Sayın Azgur'un önergesine Sayın 

Komisyon ve Hükümet katılmıyorlar. Dikkate alın
masını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 

Üçüncü önerge Sayın Kırcalı'nındır. Bu önergeyi 
Komisyona ve Hükümete gönderemedim; çünkü 
şimdi geldi. Sayın Kırcalı açıklayacaklar, bununla 
yetineceğiz, 

Buyurun Sayın Kırcalı. 

SÜLEYMAN SIRRI KIRCALI — Sayın Baş
kan, sayın üyeler; 

Deminden beri, dikkat buyurulursa, bütün konu
şulanlar, bu yapılmış olan buradaki taksimin isabeti 
üzerinde oldu ve bir noktada da Sayın Azgur, bu 
tespit edilmiş olan listenin birgün değiştirilmesinin 
zorunlu olduğunu da ortaya koydular; tereddütleri 
oradan ileri geliyordu. Gerçekten, yargı kuruluşla
rında çalışmış olan arkadaşlar pek iyi bilirler ki, bu 
kanunlarla tespit edilmiş olan yerler, devamlı değil
dir, devamlı olamaz. Hele toplu olayları kendisine 
muhatap alan bir mahkeme düzenlemesinde, bura
daki listenin esas alınması ve devamlı kalmasına im
kân yoktur. Olayların nerede gelişeceği, nerede çı
kacağı 'kesinlikle belli değildir. O sebeple, Sayın Az
gur'un söyledikleri gibi, çok uzak yerlerden, çok uzak 
mahkemelere birtakım kişilerin getirilmesi, götürül
mesi, muhakeme edilmesi, onlara ait delillerin top

lanması, bilirkişiler gönderilmesi cidden son derece 
ağır durumlar yaratır. 

Buna binaen de, evvelki Kanunda; yani 1773 sa
yılı Kanunda, benim önergem istikametinde madde 
düzenlenmiştir. Orada, yani 2 nci maddede, «Devlet 
Güvenlik Mahkemelerinin hangi illerde ve ne mik» 
tar kurulacağı ve bu mahkemelerin ilk kuruluşta yar
gı çevrelerinin tayinine Adalet Bakanının teklifi üze
rine Bakanlar Kurulu karar verir.» demektedir. Be
nim teklifimde, bunu ben değiştirdim, çok güvenli 
olarak kurulmuş bulunan, Sayın Adalet Bakanımı
zın da başkanlığı altında toplanan Hâkimler ve Savcı
lar Yüksek Kurulunun mütalaası esas alınmak sure
tiyle son derece bitaraf olduğu ve olmasını temenni 
ettiğim bu kuruluşun mütalaası, düşüncesi esas alına
rak mahkemelerin yine Bakanlar Kurulunca ihtiyaca 
binaen kurulmasını önerdim. Aksi takdirde, şu sabit 
kalmış olan durum, mahkemeleri kanun ile dondur
muş halde bırakmak isabetli olmayacaktır. Şu anda 
dahi arkadaşların' şu illerle ilgili incelemeleri göz 
önünde tutulsa ve kendilerine bu imkân verilse çok 
değişik fikirler ortaya çıkacaktır. Çünkü, herkesin 
bildiği ihtiyaç durumu farklıdır. Zaman içerisinde 
bunların ıslah imkânının tanınması lazımdır. Nite
kim, Tasarıda son fıkra olarak da bu ihtiyaç görül
müş ve yalnız Adalet Bakanı tarafından mahkemele
rin yerlerinin değiştirileceği, sınırları kabul edilmiş
tir. 

O sebeple, müsaade buyurulursa bu konuda ıs
rar etmeyip, mümkün olduğu kadar suplese doğru 
giderek, eski Kanunun isabetli bulunan bu hükmü 
istikametinde maddeyi tashih etmekte çok yarar mü
talaa ediyorum. 

Takdir Yüce Kurulundur. Saygılar sunarım efen
dim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kırcalı. 
Önergenin leh ve aleyhinde söz isteyen var mı 

efendim?.. 
S. FERİDUN GÜRAY — Aleyhinde söz istiyo

rum efendim. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Güray. 
S. FERİDUN GÜRAY — Sayın Başkan, saygıde

ğer arkadaşlar; 
Sayın Kırcalı'nın önergesine ben şahsen katılamı

yorum. Çünkü, Anayasamızın kabul ettiği tabiî hâ
kim ve tabiî mahkeme ilkesine biraz ters düştüğü 
kanısındayım. Zira, hiçbir makam ve merci mahke
melere yaptıkları işlerden dolayı teşkilatının kurul
ması nedeniyle de olsa talimat veremez, emir vere
mez, yol gösteremezler. 
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Bu husus Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu
nun «Olur» şeklindeki onayına bile dayansa, son 
merci, mahkemenin kurulması kararını veren son 
merci Bakanlar Kurulu olacağına göre, Anayasamız 
muvacehesinde pek kabule şayan görülmese gerek
tir. 

Ayrıca, eğer bu önerge kabul edilirse, yürütme 
erki ile yasama erkinin birbirlerine müdahalesi gibi 
bir durum doğacağı kanısındayım. Zira, Bakanlar 
Kurulunun mahkemenin yerini belli etmesi yargı er
kine bir müdahale şeklinde kabul edilebilir veyahut 
gelişen zaman içerisinde bu şekil atılımlar olabilir. 

O bakımdan, önergenin aieyhindeyim. özellikle 
Anayasaya ters düşmesi noktasından aieyhindeyim. 
Arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Güray. 
Sayın Uyguner, buyurun efendim. 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI M. FEVZİ 

UYGUNER — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 

Bir defa önergede endişe konusu edilen hususlar 
Tasarı metni içerisinde halledilmiştir. Endeşeyi mu
cip birinci husus şudur : Bir yerde kurulmuş olan 
Devlet güvenlik mahkemesinin işinde birden bire bir 
artış olursa, bu nasıl karşılanacaktır?.. Cevabı Ta
sarı metninin içerisindedir. Böyle bir sıkışık durum 
olursa aynı yerde birden fazla Devlet güvenlik mah
kemesi kurulabilecektir; yani bunun sının yoktur; 
2, 3, 4, 5, 10, kaç tane gerekirse o kadar kurulabile
cektir. 

İkinci endişe konusu : Bir bölgede Devlet güven
lik mahkemesi kuruldu. Buna bağlı olan uzak yer
lerdeki şahitlerin, sanıkların ve hatta bazı suç delil
lerinin Devlet güvenlik mahkemesinin bulunduğu ye
re taşınması kolay olmayacaktır. Bazı hallerde im
kânsız olacaktır gibi bir endişe de hâkim. Bu endi
şenin de cevabı Tasarımızın 31 inci maddesinde var. 
Bu husus düşünülmüştür. Mesela, Samsun'da böyle 

bir hadise olduğu zaman yüzden fazla, ikiyüzden 
fazla sanık ortaya çıkarsa ve taşınması çok güç suç 
delilleri olursa ve belki sanık adedinden fazla da 
şahit bulunursa, bunların mahallinde dinlenmesi, de
lillerin mahallinde tetkik edilmesi, keşiflerin mahal
linde yapılması için Devlet güvenlik mahkemesi Sam
sun'a gidip, bütün tahkikatı orada yapabilecektir ve
ya yerine göre Devlet güvenlik mahkemesi bölge 
merkezinde ikinci, üçüncü bir mahkeme kurularak 
Samsun'a gönderilebilecektir. Yani bunların hepsi 
Tasarı ile düşünülmüştür ve bu endişeler bertaraf 
edilmiştir. 

Bu bakımdan, Tasarının bu şekliyle uygulanma
sında hiçbir sıkıntı olmayacaktır, hiçbir sıkıntıya yer 
verilmeyecektir. Tasarı bu şekliyle bütün ihtiyacı 
karşılayacak niteliktedir. Tasarının Komisyondan ge
len şekliyle kabulünü takdirlerinize arz ederim. 

Bu vesileyle önergeye de katılmadığımızı ifade 
etmek isterim. 

BAŞKAN — önergeye katılmıyorsunuz. 
Sayın Bakan önergeye katılıyor musunuz efen

dim?., 
ADALET BAKANI RİFAT BAYAZIT — Ka

tılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Değerli üyeler; Sayın Komisyon ve 

Sayın Hükümet Sayın Kırcalı'nın önergesine katılmı
yorlar. Önergenin dikkate alınmasını oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Öner
genin dikkate alınması kabul edilmemiştir. 

Maddeyi Sayın Gökçe'nin kabul edilen önergesi 
istikametinde başlıkta; «Mahkemelerin yargı çevre
leri» ifadesinin yer alması ve birinci fıkra çıkarılmak 
üzere, bu önerge istikametinde maddeyi oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Madde kabul edilmiştir. 

Değerli üyeler, Birleşime 20 dakika ara veriyo
rum; 

Kapanma Saati : 16.40 

•••• 
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İKİNCİ OTURUM 
Açılıma Saati : 17.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Vefik KİTAPÇIGİL 
KÂTİP ÜYELER : Erdoğan B\YIK, Ali Nejat ALPAT 

BAŞKAN — Değerli üyeler; 69 uncu Birleşimimizin ikinci Oturumunu açıyorum. 

IV. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devam) 

2. — 10 Mart 1983 tarihli Gündemin 31, 32 ve 
33 üncü sıralarında bulunan Kanun Tekliflerinin, 
Gündemin 4 üncü sırasında bulunan Kanun Teklifin
den sonra görüşülmek üzere sıralarının değiştirilmesi
ne dair Fahri Öztürk ve arkadaşlarının önergesi. 

BAŞKAN — Pazartesi günkü gündemimizi tan
zim etmek üzere bir önerge var, o önergeyi okutuyo
rum. 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
10 Mart 1983 tarihli gündemimizin 31, 32 ve 33 

üncü sıralarında bulunan, Selçuk KANTARCIOĞLU 
ve 41 arkadaşına ait kanun tekliflerinin, bir çok dev
let memuru tarafından sonuçlarının sabırsızlıkla bek
lendiği göz önünde tutularak, gündemin 4 üncü sı
rasındaki kanun teklifinden sonra görüşülmek üze

re, gündemdeki sıranın değiştirilmesini, İçtüzüğümü
zün 48 inci maddesine göre arz ve teklif ederiz. 

Fahri ÖZTÜRK 
İsa VARDAL 

Muzaffer ENDER 
Zeki YILDIRIM 
Bekir Sami DAÇE 

Utkan KOCATÜRK 
Rafet ÎBRAHİMOĞLU 

Kâzım ÖZTÜRK 
Halil AKAYDIN 
Atalay PEKÖZ 
Remzi BANAZ 

Şerafettin YARKIN 
Nermin ÖZTUŞ 
Nihat KUBÎLAY 

BAŞKAN — önergeyi kabul ettiğiniz takdirde, 
Pazartesi gündemi bu tarzda tanzim edilecek, öner
geyi oylarınıza sunuyorum : Ka'bul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

Dördüncü sıradan sonra bu Teklifler Pazartesi 
gündeminde yer alacaktır. 

V. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER (Devam) 

2. — Devlet Güvenlik Mahkemelerinin Kuruluş 
ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun Tasarısı ve 
Millî Savunma, İçişleri ve Dışişleri ve Adalet ko
misyonları raporları. (1/585) (S .Sayısı : 335) 

BAŞKAN — Değerli üyeler; görüşmekte oldu
ğumuz Tasarının 3 üncü maddesinde kalmıştık, oku
tuyorum. 

Mahkeme kurulu : 
MADDE 3. — Devlet güvenlik mahkemeleri, bir 

başkan ile iki üyeden oluşur. 
Her Devlet güvenlik mahkemesinde ayrıca iki ye

dek üye bulunur. 
BAŞKAN — Bu madde ile ilgili söz almak iste

yen sayın üye?... 
Sayın Ender, buyurun. 
MUZAFFER ENDER — Bir düzeltme olabilir 

mi acaba efendim?. «Devlet güvenlik mahkemeleri, 
bir başkan ile iki üyeden oluşur; ayrıca iki de yedek 
üye bulunur.» desek, daha iyi olmaz mı?. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon. 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI M. FEVZİ 

UYGUNBR — Sayın 'Başkan; ikisi ayrı fikri ifade 
ediyor; onun için, onun da ayrı bir fıkra olmasında biz 
fayca gördük ve düzenlemeyi ona göre yaptık; ka
tılmıyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Bakan... 

ADALET BAKANI RIFAT BAYAZIT — Ka
tılmıyoruz. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum : 
Kabul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiş
tir. 

Dördüncü maddeyi okutuyorum : 

Savcılık : 

MADDE 4. — Her Devlet güvenlik mahkemesi 
nezdinde bir Cumhuriyet savcısı ve yeteri kadar 
Cumhuriyet savcı yardımcısı bulunur. 
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Bir yerde birden fazla Devlet güvenlik mahke
mesi kurulmuş olsa bile, bir Cumhuriyet savcılığı teş
kilatı ile yetinilir. 

Devlet güvenlik mahkemesi nezdinde Cumhuriyet 
savcı yardımcılarının miktar ve nispeti, Adalet Ba
kanlığınca tespit edilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?... Buyurun. 

MUZAFFER ENDER — Komisyondan bir şey 
sormak istiyorum efendim. Burada, mesela 3 üncü 
maddede, «Tasarının üçüncü maddesi Komisyonu
muzca aynen kabul edilmiştir.» diyor, 4 üncü mad
dede böyle bir şey yok; ama 4 üncü madde de aynı 
maddedir, yani Hükümetten gelen Tasarıda aynıdır. 
Acaba bir değişiklik yaptılar da matbaanının mı gö
zünden kaçtı?.. 

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ENİS MU-
RATOĞLU — Sayın Başkan, buradaki değişiklik 
şudur : Gelen Tasarıda, «Bir yerde birden fazla Dev
let Güvenlik Mahkemesi kurulmuş olsa bile, bir 
Cumhuriyet savcılığı teşkilatı ile yetinilebilir.» deni
yor. Biz ise, «yetinilir» dedik, kesinlik kazandırdık. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Başka söz isteyen?... Sayın Aydar, buyurun so

run efendim. 
MEHMET AYDAR — Sayın Başkan; Komisyo

numuz ve Hükümet, maddenin son fıkrasında, «Dev
let güvenlik mahkemesi nezdinde Cumhuriyet savcı 
yardımcılarının miktar ve nispeti, Adalet Bakanlığın
ca tespit edilir.» demiş. Buradaki «miktar ve nispet» 
kelimelerinin açıklanmasını, buna açıklık getirmeleri
ni rica edeceğim. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ENİS MU-
RATOĞLU — Sayın Başkan, değerli üyeler; 

Bu mahkemelerin, gerek hâkim kadrosunda, gerek 
savcılık kadrosunda hem asker, hem sivil görevliler 
vardır. İşte «nispet»ten kasıt budur. Miktar ise, he
yeti umumiyesini ifade eder. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
AKİF ERG1NAY — Sayın Başkan, redaksiyon. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Erginay. 
AKİF ERGİNAY — Aynı maddenin son fıkra

sında, «Devlet güvenlik mahkemesi nezdinde» değil, 
«nezdindeki» olması daha uygundur. Düzeltilmemiş 
ise, bunu rica ediyorum. 

BAŞKAN — Evet. 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI M. FEV
Zİ UYGUNER — Katılıyoruz Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Efendim, bu madde ile ilgili iki öner
ge var, okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte bulunan 335 Sıra Sayılı Tasarının 

4 üncü maddesi, ikinci fıkrasının metinden çıkarıl
masını öneririm. 

Saygılarımla. 
Süleyman Sırrı KIRCALI 

Sayın Başkanlığa 
335 Sıra Sayılı Kanun Tasarısının 4 üncü mad

desi son fıkrasının, gerekçesine uygun olarak, aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ed« rim. 

Şerafettin YARKIN 

«Devlet güvenlik mahkemesi nezdindeki C um-
huriyet savcı yardımcılarının miktarı ile ne kadarının 
adlî yargıdan ve ne kadarının askerî hâkimler ara
sından atanacağı, Adalet Bakanlığınca tespit edilir.» 

BAŞKAN — Sayın Kırcalı, buyurun efendim. 

SÜLEYMAN SIRRI KIRCALI — Sayın Baş
kan, sayın üyeler; 

Benim önergem, 4 üncü maddenin 2 nci fıkrası
nın Kanundan çıkarılması yolunda. Burada deniyor 
ki, «Bir yerde birden fazla Devlet Güvenlik Mahke
mesi kurulmuş olsa bile, bir Cumhuriyet Savcılığı 
teşkilatıyla yetinilir.» Benim kanıma göre, eski Ka
nunda da bu böyleymiş; fakat bu, Devlet Güvenlik 
Mahkemesinin bir bütünlüğü düşüncesine aykırı dü
şüyor. Çünkü bakınız, Anayasanın 143 üncü maddesi
nin 2 nci fıkrası, «Devlet Güvenlik Mahkemesinde 
bir Başkan, iki asil ve iki yedek üye ile bir savcı ve 
yeteri kadar savcı yardımcısı bulunur.» diyor. Bun
lar bir bütün ifade ediyorlar. Şimdi, biz bir savcıyı 
birden fazla mahkemenin işini görecek şekilde gö
revlendirmek imkânını elimizde tutarsak, 'bu bütün
lük kayboluyor. Mesela ben bunu şöyle de söyleyebi
lirim; «Aynı savcı yerine 'bir hâkimi, bir numaralı 
mahkeme yerine iki numaralı mahkemede vazife
lendirmemiz mümkün değildir.» Nasıl bunu Komis
yonumuz ve Kanun tecviz etmeyecekse, aynı şekilde 
savcının ikinci 'bir mahkemede; aynı zamanda iki 
ma'hkemede görevli olmasında da isabet yoktur. Ka
nunu tahlil edersek, bütünlük havası içerisinde as
lında bunun isabetli olmadığını gösteren pek çok de
liller vardır; geçici görevler vesair sebebiyle. 

Uzatmak istemiyorum benim samimi inancım bu
dur. Bu sebeple, Komisyon kabul etmese bile, bu-
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nun zabıtlara geçmesinde, Anayasaya uygunluk ba
kımından yarar görüyorum. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kırcalı. 
Buyurun Sayın Uyguner. 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI M. FEVZİ 

UYGUNER — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 
Şimdi biraz evvel kabul edilen 2 nci maddede, 

«Adalet Bakanlığı, gelen iş durumunu göz önünde bu
lundurarak, aynı yerde birden fazla Devlet Güvenlik 
Mahkemesi kurulmasına karar verebilir; bu halde 
mahkemeler numaralandırılır.» şeklinde bir hüküm 
geçti. Şimdi, burada bir yanlış anlama ileride orta
ya çıkabilir; yani «Her kurulan mahkeme için ayrıca 
bir savcılık teşkilatı da kurulur» anlamına gelebilir 
bu fıkra. Bunun önlenmesi için, müteakip madde
ler, yani şimdi görüştüğümüz 4 üncü maddede, bir 
yerde 'birden fazla Devlet güvenlik mahkemesi kurul
muş olsa bile (ki, 'biraz evvelki okuduğum fıkraya 
göre) bir Cumhuriyet savcılık teşkilatıyla yetinilir. 
Yani savcılık teşkilatı tek olacak, savcılık teşkilatında 
yeteri 'kadar savcı yardımcısı bulunacak, birden faz
la kurulmuş olan Devlet güvenlik mahkemelerinde 
savcılık kül olarak temsil edilmiş olacak ve savcılık 
teşkilatı, 'bu birden fazla mahkemelerde muavinleri
ni, yardımcılarını bulundurmak suretiyle davaların gö
rülmesini sağlayacaktır. 

Arz ederim efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Uyguner. 
Sayın Bakan, aynı görüşte misiniz efendim?.. 
ADALET BAKANI RİFAT BAYAZIT — Evet 

Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyurun Sayın Kırcalı... 

SÜLEYMAN SIRRI KIRCALI — Sayın Başkan, 
oylansın efendim. 

BAŞKAN — Değerli üyeler; Sayın Kırcalı'nın 
önergesine Sayın Komisyon ve Sayın Hükümet katıl
mıyorlar. Dikkate alınmasını oylarınıza sunuyorum : 
Kabul edenler... Etmeyenler... Dikkate alınması ka
bul edilmemiştir. 

Buyurun Sayın Yarkın, sıra sizin önergenizde efen
dim. 

ŞERAFETTlN YARKIN — Sayın Başkan, de
ğerli üyeler; 

Madde 4'ün son fıkrasında, «Devlet Güvenlik Mah
kemesi nezdinde Cumhuriyet savcı yardımcılarının 
miktar ve nispeti, Adalet Bakanlığınca tespit edilir.» 
denilmektedir. 

Şimdi, biraz evvel Sayın Aydar'ın da sorduğu gibi, 
«Nispetten kasıt nedir, açıklasınlar» dendi, açıkladı
lar; doğrudur. Ancak, «miktar ve nispeti» deyince; 
evet miktarı, Cumhuriyet savcı yardımcısının mik
tarının ne olacağı belli nispet nedir?.. Bir şeyin diğe
rine oranı mıdır; ne kastediliyor?.. Bunu anlamak için 
derhal maddenin gerekçesine bakmak gerekiyor. Elbet
te ki bunun uygulayıcısı Adalet Bakanı veya ilgili 
Yüksek Hâkimler ve Savcılar Kurulu, yani ilgili ku
ruluşlar. «Bu gayet açık bir şekilde, belli, bu nispet
ten şunu kastediyoruz.» diyeceklerdir. Ancak ben is
tiyorum ki, bir madde açıkça belli olsun; yani nispet
ten ne kastediliyor?.. Gerekçede çok açık bir şekilde 
belli; diyor ki, «Cumhuriyet savcı yardımcılarının 
miktarı ile bunlardan kaçının adlî yargıdan ve kaçının 
da askerî hâkimler arasından seçileceği Adalet Ba
kanlığı tarafından tespit edilir.» Hüküm bu. Bu hük
mü burada sadece «nispet» diye tek bir kelimeyle 
ifade etmeye lüzum yok. Çok açık olan bu hükmü, 
aynı şekilde burada ifade etmek suretiyle de bu fıkra
yı düzenlemek daha uygun olur kanaatiyle önergemi 
şöyle vermiş oluyorum; «Devlet Güvenlik Mahkeme
leri nezdindeki Cumhuriyet savcı yardımcılarının mik
tarı ile ne kadarının adlî yargıdan ve ne kadarının 
askerî hâkimler arasından atanacağı, Adalet Bakan
lığınca tespit edilir.» 

Bunu, «kaçının» diye ifade edebilirler; yani Ko
misyon daha iyi bir şekilde düzenleyebilir, ama «nis
pet» kelimesi yerine, bununla kastedilenin hükümde 
açıkça belli olmasında yarar gördüğüm için önerge
yi verdim. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yarkın. 
Buyurun Sayın Uyguner. 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI M. FEVZİ 

UYGUNER — Sayın Başkan, değerli üyeler; 

Zaten biraz evvel sorulan bir soru üzerine konu 
açıklığa kavuşmuştur. Burada, tabiî Devlet Güvenlik 
Mahkemesi nezdinde bir savcılık teşkilatı bulunacak
tır ve müteaddit de savcı yardımcıları bulunacaktır 
ve bu savcı yardımcılarının da bir kısmı sivil kişiler
den, bir kısmı da asker olan görevlilerden teşekkül 
edecektir. Burada da, Adalet Bakanlığına bir yetki 
veriliyor; evvela savcı yardımcılarının adedi ne ol
malıdır, adet olarak ne olmalıdır?.. Faraza 12, 15 gibi. 
Yine, bu tespit edilen adede göre, ne miktarı sivil ke
simdeki görevlilerden seçilmelidir, ne miktarı asker 
kesimdeki görevlilerden seçilmelidir. Bize göre, bu 
açıktır ve bu konuşmalarımız zapta da geçmiştir, mak-
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sat hâsıl olmuştur. Önergenin oylanmasına dahi bizce 
gerek yoktur. Bu sebeple önergeye katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, aynı görüşte misiniz?.. 
ADALET BAKANI RIFAT BAYAZIT — Evet, 

Sayın Başkanım. 
BAŞKAN — Değerli üyeler; Sayın Yarkın'ın öner

gesine Sayın Komisyon ve Sayın Hükümet katılmı
yorlar. Dikkate alınmasını oylarınıza sunuyorum: Ka
bul edenler... Etmeyenler... Önergenin dikkate alın
ması kabul edilmemiştir. ( 

BAHTİYAR UZUNOĞLU — Sayın Başkan, re
daksiyonla ilgili efendim... 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Uzunoğlu. 
BAHTİYAR UZUNOĞLU — Bu maddenin 3 ün

cü fıkrasında, «Cumhuriyet savcı yardımcılarının mik
tar ve nispeti» deniyor. «Miktar», genellikle mal ve 
eşyalar için kullanılmaktadır. Buradaki «miktar» ye
rine «sayısı» dersek daha uygun geliyor bana. Bunu 
öneriyorum efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Uzunoğlu. 
Buyurun Sayın Komisyon. 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI M. FEVZl 

UYGUNER — Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Değerli üyeler, maddeyi 3 üncü fık
radaki, «Devlet Güvenlik Mahkemeleri» kelimelerinden 
sonra, «Nezdinde» kelimesinin sonuna «ki» ilave 
edilerek, «Nezdindeki» şeklindeki redaksiyon sure
tiyle yapılan bu değişiklikle Komisyondan geldiği bi
çimde oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Et
meyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Beşinci maddeyi okutuyorum. 
Hâkim ve savcıların nitelikleri : 
MADDE 5. — Devlet Güvenlik Mahkemesinin baş

kanı ve bir asıl bir yedek üyesi ile Cumhuriyet sav
cısı, birinci sınıfa ayrılmış adlî yargı hâkim ve Cum
huriyet savcıları arasından; bir asıl bir yedek üyesi 
birinci sınıfa ayrılmış askerî hâkimler arasından; Cum
huriyet savcı yardımcıları ise Cumhuriyet savcıları 
ve askerî hâkimler arasından atanır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. 

MUZAFFER ENDER — Sayın Başkan, söz isti
yorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Ender, esasen önerge
miz de vardır. 

MUZAFFER ENDER — Sayın Başkan, muhte
rem arkadaşlarım; 

Bu maddenin düzenlenmesi bana biraz karışık gibi 
geldi. Şöyle ki; 
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«Devlet güvenlik mahkemesinin başkanı ve bir 
asil bir yedek üyesi ile Cumhuriyet savcısı, birinci 
sınıfa ayrılmış adlî yargı hâkim ve Cumhuriyet sav
cıları arasından; bir asıl bir yedek üyesi birinci sı
nıfa ayrılmış askerî hâkimler arasından; Cumhuriyet 
savcı yardımcıları ise Cumhuriyet savcıları ve askerî 
hâkimler arasından atanır.» diyor. 

Burada iki defa asıl ve yedek üyelik var. Acaba 
bunlardan her ikisi de mahkeme başkanlığı ve üye
liği için mi geçerlidir, yoksa ayrı ayrı bir mana mı 
ifade ediyorlar?.. Bu bir. 

İkincisi; Cumhuriyet savcıları, savcılar arasından, 
başkan ve üyeler de adlî yargı hâkimleri arasından 
mı seçilecektir, yo'ksa her ikisinden karma bir seçim 
de yapılabilecek midir?.. Bunun açıklığa kavuşması 
gerekir. 

Ben kendi anlayışıma göre; Komisyonun fikrini 
bilemiyorum, tabiî sonra cevap verirken açıklaya
caklar, şöyle bir şey düşündüm : 

«MADDE 5. — Devlet Güvenlik Mahkemesinin 
Başkanı, birinci sınıfa ayrılmış adlî yargı 'hâkimleri; 
bir asil, bir yedek üyesi de, birinci sınıfa ayrılmış 
askerî hâkimler arasından; 

Devlet Güvenlik Mahkemesinin Cumhuriyet Sav
cısı, birinci sınıfa ayrılmış Cumhuriyet savcıları; 
Cumhuriyet savcı yardımcıları da Cumhuriyet sav
cıları ve askerî hâkimler arasından atanır.» 

Bu şekilde dense, madde daha iyi düzenlenmiş 
olmaz mı?.. Sayın Komisyondan bu hususun hem 
açiklanmasını rica edeceğim, hem de eğer düşündü
ğüm gibi ise, böyle düzenlenmesinin daha yerinde 
olacağı kanaatindeyim. 

Saygılarımla arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ender; siz 

önergenizi de bu suretle açıklamış oldunuz. 
Sayın Komisyon?.. 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI M. FEVZİ 

UYGUNER — Sayın Başkan, değerli üyeler; • 
Madde son derece dikkatle hazırlanmıştır. Bura

da Yüce Heyetinize yabancı gelecek bir durum var
dır; «Birinci sınıfa ayrılmış hâkim ve savcılar» den
mektedir. 

Hâkim ve savcılar, meslekte muayyen bir süreyi 
tamamlayıp gene terfi ve sicil şartlan da uygun gö
rülürse birinci sınıfa ayrılırlar. Bu hâkimlikte bir 
derecedir, bir müktesebattır. 

Burada öngörülen şey; tabiatıyla bu birinci sınıf 
hâkimler muayyen bir süre hâkimlik yapmış şahıs
lar olacağı ve gene sicilleri ve terfi durumları itiba
rıyla da parlak durumda olmaları gerektiği için, bu-
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rada DeVlet güvenlik mahkemesinin başkanı ve bir 
asıl bir yedek üyesi ile Devlet güvenlik mahkeme
sinin Cumhuriyet savcısının birinci sınıfa ayrılmış 
adlî yargı hâkim ve Cumhuriyet savcıları arasından 
seçilmesi isteniyor. 

Ayrıca, bir asıl, bir yedek üyesinin 'birinci sınıfa 
ayrılmış askerî hâkimler arasından seçilmesi isteni
yor ki, bir asıl, bir yedek üye zaten askerî hâkim
lerden olacaktır ve yine Cumhuriyet savcı yardım
cılarının ise Cumhuriyet savcıları ve askerî hâkimler 
arasından atanması isteniyor; yani Cumhuriyet savcı 
yardımcıları için birinci sınıfa ayrılma şartı aranma
yacak. Çünkü, onlar yardımcı durumda oldukların
dan, belli bir süre hizmet şartı aranmayacak ve mük-
tesebatları İtibariyle burada tecrübe kazanacakları 
için, böyle bir şart da aranmayacak; yani birinci 
sınıfa ayrılmış olma şartı bunlar için aranmayacak. 

Madde bunu öngörmektedir ve gayet dikkatli bir 
şekilde hazırlanmıştır. Bu nedenle önergeye katıla
mıyoruz. 

Arz ederim. 

ADALET BAKANI RİFAT BAYAZIT — Efen
dim, bunlar adlî yargıdan geldikleri için «Cumhu
riyet savcıları» denmiştir. Adlî yargının savcıları 
Cumhuriyetin bekçisi oldukları için Cumhuriyet sav
cısıdır. O bakımdan madde metnine bu şekilde geçi
rilmiştir. Diğer savcılar da «savcı» olarak nitelendi
rilmiştir. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
MUZAFFER ENDER — Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Sayın Ender, yeni b'ir açıklamaya 

imkân veremiyorum. Siz açıklamanızı yaptınız, Ko
misyon ve Hükümet cevap verdi, konu bitti. 

MUZAFFER ENDER — Komisyon benim söy
lediğimi tam olarak anlayamadı efendim. 

BAŞKAN — Hangi noktayı anlayamadılar Sa
yın Ender? 

MUZAFFER ENDER — Benim sormak istedi
ğim esas şey şudur: Sayın Bakan «Anayasada da 
böyle yazılmıştır» deyince, durdum tabii. Demek ki 
Anayasada da öyle geçmiş. Acaba, savcıyı adlî yar
gı hâkimleri arasından veyahutta mahkeme başka
nını savcılar arasından seçmek, maddenin bu duru
muna göre mümkün olacak mıdır? 

BAŞKAN — Peki efendim, Sayın Bakana sora
lım. 

ADALET BAKANI RIFAT BAYAZIT — Bu
günkü statümüzde bir savcıyı hâkim olarak, bir hâ
kimi de savcı olarak seçmek hakkına Savcılar ve 
Hâkimler Yüksek Kurulu haizdir; takdirlerinize arz 
ederim. 

MUZAFFER ENDER — O halde önergemi geri 
alıyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ender. 
Değerli üyeler, 5 inci maddeyi Komisyondan gel

diği biçimiyle oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

6 ncı maddeyi okutuyorum : 

Atama : 
MADDE 6. — Devlet güvenlik mahkemelerinin 

başkanları, adlî yargıya mensup asıl ve yedek üyeleri, 
Cumhuriyet savcıları ve Cumhuriyet savcı yardımcı
ları Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca atanır. 

Askerî hâkimlerden üye, yedek üye ve Cumhu
riyet savcı yardımcılarının atanmaları, özel kanunla
rında gösterilen usule göre yapılır. 

Devlet güvenlik mahkemeleri başkan, üye ve ye
dek üyeleri ile'Cumhuriyet savcı ve Cumhuriyet sav
cı yardımcıları dört yıl için atanırlar; süresi bitenler 
yeniden atanabilirler. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Bakan?.. 
ADALET BAKANI RİFAT BAYAZIT Sayın 

Başkanım, Anayasanın 143 üncü maddesinin üçüncü 
bendi, «Başkan, bir asıl ve bir yedek üye ile savcı, 
birinci sınıfa ayrılmış hâkim ve Cumhuriyet savcı
ları arasından atanır» der. Bu Anayasanın amir hük
müdür ve oradan aynen buraya aktarılmıştır. Hâkim
lik ve savcılık mesleği de birbirini tamamlamaktadır. 
Yürürlükte bulunan 1982 Anayasamız bu iki mes
leği birleştirmiştir, eskisi gibi ayrı değildir. Bunun 
esprisi altında Anayasa hazırlandığı için, metne de 
bu şekilde geçmiştir; cetvellerimiz de aynı şekilde
dir. Bu itibarla önergeye katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 

TURGUT TAN — Sayın Başkan, bir soru so- ' 
rabilir miyim? 

BAŞKAN — Buyurunuz. 
TURGUT TAN — Sayın Başkanım, aslında bu 

madde, Sayın Bakanın da belirtiği gibi, Anayasanın 
143 üncü maddesinin üçüncü bendinin hemen hemen 
tekrarıdır; yalnız bir küçük fark var. Anayasada 
sadece «bir asıl ve bir yedek üye ile savcı» deniyor. 
Tasarıda bu «Cumhuriyet savcıları» olarak tashih 
edilmiştir. Acaba bunun özel bir nedeni var mı? Bu
nu öğrenmek istiyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyurunuz Sayın Bakan. 
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Yeni atananlar göreve başlayıncaya kadar süresi 
dolanların görevi devam eder, görevlerde boşalma ol
ması hallerinde Adalet Bakanlığının bildirmesi üze
rine yukarıdaki hükümler gereğince yetkili merciler
ce oribeş gün içinde yeni atamalar yapılır. 

Devlet güvenlik mahkemesi başkanlığı, asıl ve 
yedek üyelikleri ile Cumhuriyet savcı ve Cumhuriyet 
savcı yardımcılığı görevlerine atananlar, bu süre için
de yüksek mahkemelere seçilme hali dışında, başka 
yer veya görevlere atanamazlar. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Etmeyenler... Madde kahül edilmiştir. 

7 nci maddeyi okutuyorum : 
Başkanlığa ve üyeliklere vekâlet : 

MADDE 7. — Devlet güvenlik mahkemesi baş
kanının hukukî veya fiili sebeplerle görevi başında 
bulunmaması hallerinde, başkanlık görevi, asıl üye
lerden meslekte kıdemli olan tarafından yerine geti
rilir. 

Hukukî veya fiilî sebeplerle görevi başında bu
lunmayan asıl üyelerin yerine yedekleri; başkanlığa 
askerî hâkim üyenin vekâlet etmesi halinde ise adlî 
yargıdan gelen yedek üye mahkeme kuruluna katı
lır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

8 inci maddeyi okutuyorum : 
Geçici görevlendirme : 
MADDE 8. — Devlet güvenlik mahkemesinin, 

yedek üyelerinin de katılması ile teşekkül edemediği 
hallerde, boş olan üyelikler, Hâkimler ve Savcılar 
Yüksek Kurulunca, varsa aynı yerdeki diğer Devlet 
güvenlik mahkemelerinin ,yoksa başka bir yer Dev
let güvenlik mahkemesinin asıl veya yedek üyelerine 
geçici yetki verilmk suretiyle gecikmeksizin doldu
rulur. 

İş durumunun zorunlu kıldığı hallerde, Cumhu
riyet savcısının istemi üzerine Hâkimler ve Savcılar 
Yüksek Kurulu, 'bir Devlet güvenlik mahkemesi nez-
dindeki Cumhuriyet savcı veya yardımcılarından bir 
veya bir kaçını, başka yer Devlet güvenlik mahke
mesi nezdinde, adlî yargı Cumhuriyet savcı veya 
Cumhuriyet savcı yardımcılarının da bulunduğu yer 
veya başka yerdeki Devlet güvenlik mahkemelerin
de geçici olarak görevlendirebilir. 
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BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. 

BEKİR SAMt DAÇE — Sayın Başkan, redaksi
yon yönünden efendim.. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Daçe. 
BEKİR SAMt DAÇE — Sondan bir önceki sa

tırda «yardımcılarının da» değil de «yardımcılarını 
da» olması lazım efendim. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon ve Hükümet, bu 
şekilde kahul ediyorsunuz değil mi efendim? 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI M. FEVZt 
UYGUNER — Evet efendim. 

ADALET BAKANI RIFAT BAYAZIT — Evet 
efendim. < 

'BAŞKAN — Bu değişiklikle maddeyi oylarınıza 
sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... 8 inci mad
de kabul edilmiştir. 

9 uncu maddeyi okutuyorum : 

İKİNCİ BÖLÜM 

Görev 

Devlet güvenlik mahkemelerinin görevi : 
MADDE 9. — Devlet güvenlik mahkemeleri aşa

ğıdaki suçlara bakmakla görevlidir : 
A) Türk Ceza Kanununun 125 ila 143 üncü 

maddelerinde; 146 ila 157 nci maddelerinde; 161, 
163, 168, 169, 171, 172, 384 450 inci maddenin iki 
ve onhirinci bentlerinde, 499 uncu maddenin ikinci 
fıkrasında yazılı suçlar; 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve 
Bıçaklar İle Diğer Aletler Hakkındaki Kanun ile 765 
sayılı Türk Ceza Kanununun 264 üncü maddesinde 
yazdı, teşekkül Vücuda getirmek suretiyle işlenen ka
çakçılık suçları; 

B) Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bü
tünlüğü, hür demokratik düzen ve nitelikleri Anaya
sada belirtilen Cumhuriyet aleyhine işlendikleri ve 
doğrudan doğruya Devletin iç ve dış güvenliğini il
gilendirdikleri takdirde, aşağıda yazılı suçlar : 

1. Türk Ceza Kanununun 144, 145, 158, 159 ve 
162 nci maddelerinde ve 164, 165, 166, 174, 179, 180, 
188 inci maddelerinde, 191 inci maddesinin ikinci 
fıkrasında, 192, 193 üncü maddesinin ikinci fıkrasın
da ve 201, 234, 235, 236, 241, 242, 254, 255, 256, 
257, 258, ve. 264 üncü maddesirtde (Teşekkül vücu
da getirilerek işlenmesi hali hariç), 271, 296 nci mad
delerinde; 311 ila 315 inci maddelerinde; 369 ila 374 
üncü maddelerinde; 376 ila 382 nci maddelerinde; 
385 ila 388 inci maddelerinde; 390 ila 394 üncü mad-
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delerinde; 401 ve 403 üncü maddelerinde; 448, 449 
ve 450 inci maddelerinde (iki ve onbirinci bentler 
hariç); 451, 452 nci maddelerinde; 464 üncü madde
sinde; 495, 496, 497, 498 ve 499 uncu maddelerinde 
(İkinci fıkrası hariç), 500 üncü maddesinde; 512 ve 
517 nci maddelerinde yazılı suçlar; 

2. 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibi Hak
kında Kanunda yazılı teşekkül vücuda getirmek su
retiyle yapılan kaçakçılık suçları; 

3. Devlete ait posta, telgraf, telefon, radyo, tel
siz ve televizyon gibi bilcümle haberleşme araç, ge
reç, tesis ve tellerine karşı işlenen hırsızlık suçları; 

4. Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Hürriyeti Hak
kında Kanunda, Toplu tş Sözleşmesi, Grev ve Lo
kavt Kanununda ve Dernekler Kanununda yazılı suç
larla 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer 
Aletler Hakkında Kanunun 12 nci maddesinde (te
şekkül vücuda getirilerek işlenmesi hali hariç) yazılı 
suçlar; 

C) Bu maddede belirlenen suçları işlemek veya 
gizlemek amacıyla veya bu suç vesilesiyle ya da bu 
suçla umumî veya müşterek bir gaye içerisinde işlen
miş suçlar. 

Yukarıda belli edilen suçları işleyenler, bunların 
suçlarına iştirak edenler; sıfat ve memuriyetleri ne 
olursa olsun Devlet güvenlik mahkemesinde yargıla
nırlar. 

Anayasa Mahkemesinin Yüce Divan sıfatıyla, gö
revleriyle ilgili suçlardan dolayı yargılayacağı kişilere 
ilişkin kanun hükümleri saklıdır. 

BAŞKAN — Bu madde 'üzeninde söz isteyen sa
yın üye?., Sayın Tutum, Sayın Bayer, Sayın Brgi-
nay, Sayın Gökçe, Sayım Aydar, Sayın Ender. 

Sayın Tutum, buyurun efendimi. 
CAHİT TUTUM — Sayın Başkan, değerli ar

kadaşlar; 
Devlet güvenlik mahkemelerinin görevini belirle

yen 9 uncu maddenin (C) bendine ilişkin bazı dü-
şünoelerümi sizlere sunmak istiyorum. Eğer yapıla
cak açıklamalar, konuyu hiafızamızda herhangi bir 
kuşkuya yer bırakmayacak bir biçimde belirgin hale 
getirmezse, bu (C) bendinin çıkarılmasını önerece
ğim. 

Ancak bu konularda, Sayın Bakanımızın daha 
önce Komisyonda bulunması dolayısıyla, yapılan 
.tartışmaların ayrıntılarına vakıf oldukları için, bu
rada bir tereddütü açılklığa kavuşlturabilecek imkân 
doğacağına inanıyorum. 

Saygıdeğer arkadaşlar; 

9 uncu madde üç bentten mürekkep; birinci fık
radan itibaren (A, B) ve (C) fıkraları. Öyle anlaşılı
yor ki, 'bininci fıkranın (A) bendin" de Devlet güven
lik mahkemderinin görev alanına doğrudan doğruya 
giren suçlar bdirlenmiş, (B) bendinde Devletin iç 
ve dış güvenliğimi doğrudan doğruya ilgilendirdik
leri ölçüde bazı ilgili suçlar zikredilmiş, (C) bendin
de, yeteri kadar açık olmayan bir başka kategori, 
suç kategorisi ortaya çıkmış durumdadır. 

Şimdi benim endişem şudur; eğer yanılıyorsam 
Saygıdeğer Ko'mlsyonumuz bumu açıklığa kavuştu-
rabilir. Bu (C) bendi 1773 sayılı Kanunda aynen 
mevcut. Yani, Devlet güvenlik mahkemelerinin ku
rulmasına ilişkin 1773 sayılı Kanun; ki şekil yönün
den iptal edilmiştir, bu Kanunda da aynı şekilde 
(C) bendi var. İfade aynıdır. Bu (C) bendi aleyhine 
Devlet güvenlik mahkemelerimizden birisi Anayasa 
Mahkemesine itiraz etmiş ve Anayasa Mahkemesi 
bu (C) bendini iptal etmiş. 

Şiimıdli, (C) bendi için balkınız Anayasa Mahke
mesi şöyle diyor : «İtiraz ve inceleme konusu olan 
(C) bendine gelince: Bu bent kuralına göre (A) ve 
(B) bentlerinde yazılı bir suçu İşlemek ereğiyle, 
(A) ve (B) bentlerinde yazılı bir suçu gizlemek ere
ğiyle, (A) ve (B) bentlerimde yazılı bir suç vesilesiy
le, (A) ve (B) bentlerinde yazılı bir suçla genel ve
ya ortaklaşa bir erek içinde işlenmiş suçlara da 
Devlet güvenlik mahkemesi bakacaktır. Bent bunu 
belirlemektedir.» diyor Mahkeme ve devam ediyor : 
«Burada, doğrudan doğruya Devlet güvenliğini ilgi
lendirmeye ilişiklin Anayasal koşulun ıtüim ihmal edil
diği ve Devlet güvenlik mahkemesinin Anayasanın 
değişik 136 nci maddesinin ikinci fıkrasıyla çizilmiş 
görev alanı sınırının aşıldığı hemen göze çarpar. 
Anayasa koyucu Devlet Güvenlik Mahkemesinin 
kurulabilmesi ereği ile 136 nci maddeyi değiştirir
ken, bu mahkemeleri belirli ve sınırlı nlJteliıkte suç
lara bakmakla görevli kılmayı öngörmüştür. 

Bambaşka suçları çeşitli bağlantıları nedeniyle 
mahkemenin görev alanıma sokmayı asla düşünmüş 
değildir. Bunun da böyle olması doğru ve zorunlu
dur; çünkü '(Eski, 1961 Anayasasının bahsettiği 136 
nci maddesi Devlet Güvenlik Mahkemelerinin ku
rulmasına ilişkin maddesidir). 136 nci maddede de-
ği'ş'ikliğe gidilmesinde, gerekçesinde de belirtildiği gi
bi, Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlü
ğü, hür demokratik düzen, nitelikleri Anayasada be
lirtilen Cumhuriyet aleyhine işlenen ve doğrudan 
doğruya Devlet güvenliğini ilgilendiren suçların ko
vuşturulması ve yargıianrnasımda Devlet Güvenlik 
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Mahkemeleri yöntemi ile ceza etkinliğini artırmak 
için hızlı yargılamayı sağlanmak ve özeliği olan bu 
suçların uzmanlaşmış mahkemelerde görülmesi yo
lunu açmak gereği güdülmüştür. 

Bir mahkemenin, bakacağı suçların çeşidi1 ve do
laylısı ille sayısı ne denli arıttriilırsa, sürat ve uzman
laşma konularının bundan o oranda olumsuz etki
leneceği ortadadır. 

Metin şöyle devam ediyor : 
«Yasa Koyucu, Devlet güvenildik mahkemesi (içlin 

bir görev alanı çizecek değildir. Zaten belli olan gö
rev alanına anayasal sınırları içinde girecek suçları 
belirliyecdktir. Bu sınırı değiştirmek, hele genişlet
mek yoluna gittiğinde, oluşan yasa kuralımın Ana
yasanın buyruğu ile çelişir duruma geleceği ortada
dır.» 

Yine bir başka pasajı okuyarak görüşlenimd sun
mak işitiyorum : 

«(C) bendi, görevin saptanması yönünde yoru
ma bağlı, kişisel, öznel, (sübjektif) ve onun içlin de 
değişlik değerlendirmelere göre işleyecek, sonuç ve
rebilecek birtakım belirli belirsiz ölçü ve lişaretlerin 
ortaya konmasıyla yetindim ektedir. Şu niteliği ile 
(C) bendinin bir görev düzenilem«si sayılımasına ve 
Anayasanın 136 ncı maddesinin son fıkrası gereğinin 
yerine getirildiğini kabulle imkân yoktur.» 

Şimdi, bu karar Anayasa Mahkememizde çoğun
lukla 'alınmış. Buna karşılık, 'karşı görüşte bulunan 
değerli üyeler; ki bunlardan biri de bu Saygıdeğer 
Danışma Meclisimizin bir üyesidir, bu (C) bendini 
farklı yorumlanmışlardır. Aynen iki küçük pasajı oku
yarak açrkîaımamı sürdürüyorum. Şöyle diyorlar : 

«Kanun 'koyucu, Devlet güvenildik mahkemelerinin 
bakacağı davaların önemini ve Anayasal düzene ve re
jime yapacağı etkiyi dikkate alarak, bu davalarla ir
tibatı bulunan suçlara ilişkin davalara bakmak gö
revini de bu Mahkemeye vermiştir. Bunda da, Ana
yasa ve hukuka uymayan bir cihet yoktur. İptal ko
nusu (C) bendinde kurulan irtibat dolayısı ille bu 
suçların Devlet güvenlik mahkemesinin görevli içline 
alınması, tahkikatın doğru bir şekilde yapılması ola
nağını sağlamak ve suçtaki asıl maksadın meydana 
çıkarılması gibi amaçlara dayanır.» 

Değerli arkadaşlar; 
Şimdi, karşıt görüşte olanılar, bu (C) bendinin 

aslında Anayasaya aykırı olmadığını söylemişler; 
fakat çoğunllulk görüşü bunun, Anayasamın Devlet 
güvenlik mahkemelerinin görevini belirleyen mad
deye ters düştüğünü tileri sürmüşlerdir. Ben, gerçek
ten 9 uncu maddeyi bütün fıkralarıyla okuduğum 

zaman anlamakta güçlük çektiğim bent (C) bendi 
olmuştur. «Bu suç vesilesiyle suç işlemek» ne de
rnektir? «Bu maddede belirtilen suçları işlemek ve
ya gizlemek amacıyla veya bu suç vesilesiyle ya da 
bu suçlarla umumî veya müşterek bir gaye içerisin
de işlenmiş suçlar...» Bunun sınırı nasıl saptanacak
tır ve böyle bur «Suç vesilesiyle suç işlem©» deıyliımi 
adaba maddede çeşitli ihtilaflar doğuracak bir geniş
leme yaratmamakta mıdır? Fakat benim asıl endi
şem o değildir; Anayasa Mahkememiz, eğer bu ka
naati istikrarlı bir şekilde muhafaza etımıişse, gele
cekte acaba gereksiz bir hukuk tartışmasının tohum
larını ekmiş olmuyor muyuz? Başka bir ifadeyle; 
benim Komisyondan istirhamım,, sormak lisıtediğıiım; 
(C) bendimi iptal etmiş olan Anayasa Mahkemesinin, 
karşı görüşte bulunan, ekalliyette kalan üyelerinin 
görüşü doğrultusunda bir hukukî formıülasyonu mu 
öngörmüşlerdir? Tekrar ediyorum; yani, çoğunluk 
görüşünün doğru olmadığı! varsayımlından hareket 
ederek, ekaliiiyeiüte kalanların; (C) bendinin Anayasa
ya uygun olduğunu söyleyen, ekalliyette kalan görü
şünü benimseyerek mi bu (C) bendini yeniden ge
tirdiler? 

Bunu, çok açık seçik söylesinler; çünkü gelecek
te eğer bu tekrar itiraz konusu olursa, geleceğin 
Anayasa Mahkemsaine gidecektir. «Gitse ne olur? 
Gitsin» de denebilir; fakat acaba biz, başlangıçta 
gereksiz bir tartışmaya bir zemin mi hazırlamakta
yız? En azından bu konular bizim kişisel hukuk bil
gimizin de sınırlarını aşan, son derece teknik ve ra
fine bazı hukukî meseleler olduğu için, bu konuda 
fazla cesaretli konuşmam mümkün değil; ama sağ
duyu kuralına dayanarak, eğer Anayasa Mahkeme
si çoğunluk görüşü (C) bendinin Devlet güvenlik 
mahkemelerinin görevini belirleyen Anayasa madde-
sindeıkıi sınırının aşıldığı biçimimde tezahür etmıüş ise, 
«Buna dair ya bu görüşe uygun olarak bir formü-
lasyon gerekmektedir veyahut da Anayasanın bu gö
rüşü Komisyonumuzca benimsenmemiştir, doğru da 
değildir. Esas olan bu getirdiğimiz hükümdür.» de
meleri gerekecektir. 

Saygıdeğer arkadaşl'aır; 

Bunun, Danışma Meclisıinıin değerli, özellikle ko
nuyla çok yakından ilgilenen hukukçuları arasında, 
en azından birçoğumuzun kafasındaki kuşkuların gi-
derilımesli açısından tartışmaya sunulmasını istiyorum. 
Bu konuda Komisyonumuzun geniş açıklamalarını 
bekliyorum.. 

Saygılar sunarım. 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tüttün. 
Sayın Bayer, buyurunuz 
MUHSİN ZEKÂÎ BAYER — Sayın Başkan, 

değerli üyeler; 
9 uncu madde, hakikaten Sayın Tutum'un belirt

tiği gibi, çok mühim bir maddedir. Ben bu maddeyi 
•siyasal görüşler açısından da ele alarak, bir ilki hu
susu Komisyondan ve Sayın Hükümetten öğrenmek 
'istiyorum. 

Hepimizin bildiği gibi, kabul ettiğimiz Anayasa
nın 25 inci maddesi düşünce ve kanaat hürriyetini 
ortaya koymaktadır. Bir defa hatırlamak için oku
yalım : 

«Herkes, düşünce ve kanaat hürriyetine sahiptir. 
Her ne sebep ve amaçla olursa olsun kimse, dü

şünce ve kanaatlerini açıklamaya zorlanamaz; dü
şünce ve kanaatleri sebebiyle kınamaz ve suçlana-
maz.» 

Yine 'altındaki 26 ncı madde lise, düşünceyi açık
lama ve yayma hürriyetini, yani basın hürriyetini 
veriyor. 

Bu şekilde Anayasanın lamir hükmünü okuduk
tan sonra, Kanunun gerekçesinin 9 uncu maddenin 
gerekçesine ait beşinci sayfadaki izahatı çok dikkat
le okuyorum : 

«Görülüyor ki, kanun koyucu bu düzenleme ite 
silk sık sıkıyönetim ilanını gerektirmeden, bu tür me
seleleri başka tedbirlerle karşılamaya çalışmakta ve 
getirilecek düzeni belirlemiş bulunmaktadır. 

Anayasanın bu düzenlemesine uygun olarak ola
ğanüstü hal ilanı sırasında görev yapacak Devlet 
güvenlik: mahkemelerinin görevleri tespit edilirken, 
1402 sayılı Sıkıyönetim Kanununun 15 inci maddesi 
ile sıkıyönetimi mahkemelerinin görev ve yetkilerine 
giren suçların 'tamamına yakın 'kısmı Devlet güvenlik 
mahkemeleri görev alanınla alınmıştır. Bu şekilde, 
1773 sayılı Kanunun ötesinde ve daha detaylı bir dü
zenlemeye gidilerek metin oluşturulmuştur.» deni
yor. 

Bu metne bakıyoruz; metinde en mühilm mese
le, bugün Türk Kamuoyunu da çok yakıından ilgi
lendiren, Birleşmiş Milletler tnısan Hakları Beyanna
mesinin 15 iinoi maddesine göre, «İnsanların, siya
sal kanaatüarından dolayı suçlanıp suçlanmayacağı» 
konusu açıklığa kavuşturulmuş değildir. 

Anayasanın amir hükmü karşısında; eğer Devlet 
güvenlik mahkemeleri Anayasanın amir hükümleri
ni kabul1 öttıiğüne göre, bu amir hükümler dolaynsıy-
<la siyasal kanaatleri devletlin dç ve dış güvenliği ba

kımından herhangi bir şekilde ifadeden dolayı suç 
unsuru doğuracak mıdır, doğurmayacak mıdır?.. 
Devlet güvenlik mahkemeleri bu davalara rüyet ede
cek midir, etmeyecek midir?.. Bu sualin Hükümet 
ve Sayın Komisyon tarafından cevaplandırılmasını 
istiyorum'. Bininci konu budur. 

İkinci konu ise; yine Sayın Tutum'un belirttiği 
gibi, (A) ve (B) fıkralarında Türk Ceza Kanunuyla 
ilgili maddeler belıirlenmiş. Sayın Danışma Meclisi 
üyelerinin çok yakından bildiği bir Telsiz Kanunu 
çıktı; henüz daha Konseyden çıkmadı. Buna benzer, 
Devletin güvenliği ile ilgili bazı kanunlar çıktığı za
man, bu kanunların Devlet güvenliği ile ilgili suç un
surları hangi mahkeme tarafından görülecektir; bu 
açıklığa kavuşmuş mudur?. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bayer. 
Sayın Erginay, buyurun efendim. 
AKİF ERGİNAY — Sayın Başkan, benim söy

leyeceklerim redaksiyona ilişkindir; madde bitsin, 
ondan sonra arz edeyim. 

BAŞKAN — Hayhay efendim, 
Sayın Gökçe?.. Buyurun efendim. 
ABBAS GÖKÇE — Sayın Başkan, zannediyorum 

beniım arz edeceklerim de redaksiyona ilişkin ola
caktır. Çünkü, 1 inci maddede kabul ettiğimiz «Dev
let güvenlik mahkemeleri aşağıdaki suçlara bakmak
la...» diyor, orada da, «... suçlara bakmak» değil, 
«... suçlarla ilgili davalara bakmakla» şeklinde dü
zeltildi. Bunun da o şekilde düzeltilip düzeltilemeye
ceğini arz edecektim. 

Efendim arzım budur. Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gökçe. 
Sayın Aydar, buyurun efendim. 
MEHMET AYDAR — Sayın Başkan, değerli 

arkadaşlarım; 
1982 Anayasasına dayalı olarak Yüce 'Meclisimiz 

tarafından ele alınimış önemli kanun tasarılarından 
bir tanesini daha görüşmeye başlamış bülunmiakıta-
yız. 

9 uncu madde, Devlet güvenlik mahkemelerinin 
kendi görevleri alanına giren ve bakmakla mükellef 
olduğu suçları ve bu suçların yer aldığı Ceza Kanu
nunun maddelerini göstermektedir. 

Ben konuşmama devam ederken, burada Sayın 
Komisyonun; Anayasanın 143 üncü maddesinde Dev
let güvenlik mahkemelerine terettüp eden- görevi bu
rada, özellikle (B) bendimde değişik bir anlama gö* 
türdüğüıne işaret etoek istiyorum. 
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Anayasanın .143 üncü maddesinin bininci fıkra
sında açık blir ifade kullanılmış diken, Sayım Komis
yonumuz kanaatime göre (B) fıkrasında bu açık 
hükmü takdire bırakır şeklide ifade etmiştir. 

Olay şudur: «Devletin ülkesi ve milletiyle bö
lünmez bütünlüğü, hür demokratik düzem ve nite
likleri Anayasada belirtilen Cumhuriyet aleyhine iş
ledikleri ve doğrudan doğruya Devletin iç ve dış 
güvenliğini ilgilendirdikleri talkdlirde, aşağıda yazılı 
suçlar» diye iifade «diyor. Oysla, Anayasanın 143 
üncü maddesinde, bizatihi «... güvenliğini ilgilendiren 
suçlara baık'makll'a görevlidir.» diyor. Burada takdirî 
bir durum söz konusudur. Eğer İfade güçlüğü açı
sından böyle b/ir cümle yapısı var ise, bumun mutlak 
surette düzeltilmesi lazım geldiği kanaatindeyim. 

9 uncu maddenin gerekçesine baktığımız zaman, 
Devlet güvenlik mahkemelerimin Türkiye'nin siyasî 
hayatımdan kaynaklanan ve geçmişte yaşaman olay-
larfta birlikte 12 Eylül noktasına gelinen ve Türk 
MiHletinlin kahir çoğunluğunu diyeceğim, rahatsız 
eden birtakım olayların, en azından önlenımesi; an
cak bu önlenmede de caydırıcıılılk açısından önlen
mesi düşüncesi hâkim olmuştur. Fakat Devlet Gü
venildik Mahkemelerinin o dönemde ele ali inmiş ollmla-
sı, 'kurUİmaisı ve arkasından tekrar iptal edilmesi, 
herhalde Türkiye'yi 12 Eylüle getiren hızlandırıcı 
'bir faktör de olmuştur. 

Bu itibarla, «Devlet güvenildik mahkemelerimin gö
revleri arasınd'a yer alan suçları» öngören 9 uncu 
maddeyi tanzim ederken, her şeyden evvel Türkiye' 
nin ihtiyaçlarımla ve gerçeklerine bakıp, ollaniları blir 
defa daha hatırlamakiüa yarar vardır sanıyorum. 

Sayım Koımiiısyonurnuz 9 uncu madde gerekçesin
de, demim ifade ettiğim hususlar içerisünde bir yak
laşım ortaya koymuştur. Ne var ki, bu maddeye 
mütedair gerekçenin belli bir bölümünü aynen şu 
cümle ile ifade etmiştir: (ıBu anlayış içerisinde mad
demin diğer bentleri bunla göre ve kapsialmlı bir şe
kilde düzenlenmiştir; Sayın Kotadısyondan ayrıldığı
mız nokta burasıdır). «Devlete ait posta, telgraf, te
lefon, radyo, telsiz ve televizyon gibi bilcümle ha
berleşme araç, gereç, tesis ve tellerine karşı işlemen 
hırsızlık suçları...» 

Sayın üyeler; 
Türkiye'de telefon tellilerime karşı Vaki hırsızlık 

suçlan işlenmiştir. Özellikle kırsial alanda bu yay
gınlık kazanmıştır çoğu zaman ve Jandarma Teşki
latlımız bu kabil haillerde muhtarları soruimlü tutmuş
tur. Bu olay, aslında hukukî bir mantık taşımamış
tır; fakat olayın önü de aunmftmiiştır. 

Köylünün ot için bağ ipine ihtiyacı olmuştur, 
kolayını bulmuştur, yanından geçen devlet telefon 
hatlarına tırmanmıştır, oradan kesmiştir balyasını sar
mıştır. Hırsızlıktır, devlet malına zarardır ve o farkı
na varmadan haberleşme sistemini felce uğratmıştır. 
Eğitimsizliğin, karşımıza çıkardığı acı bir tablodur 
bu aslında. 

Böylesine bir olayı, yaptığı işin farkına varmadan 
ortaya çıkaran bir vatandaşı Devlet Güvenlik Mah
kemesinde yargılamanın, normal diğer olağan mahke
melerde yargılamak yerine, Devlet Güvenlik Mahke
melerinde yargılamanın gerekli olup olmadığını tak
dirlerinize sunarım. 

Bu bentte kanıma göre, açıklanması gereken birçok 
husus vardır. Televizyon bir araçtır, televizyonun an
teni bunun için bir gereçtir, «devlete ait bir televiz
yon» diyoruz; yani bir kamu kurumunda, kamu 
kurumuna ait bir dinlenme yerinde kurulmuş bir te
levizyon cihazının bir vatandaş antenini alıp götürdü
ğü zaman Devlet Güvenlik Mahkemelerinin görev 
alanına giren bir suç mu işlemektedir?.. Sayın Komis
yondan, gelen işaretlere baktığıma göre «Hayır» de
niliyor; ama sade bir vatandaş için eğer «Kanunu 
bilmemek mazeret değildir» dediğimiz bir kural içe
risinde, ilke içerisinde araç, gereç, telsiz ve tellerine 
karşı işlenen hırsızlık suçtur. İdeolojik amaçla kullanıl
mışsa, bu hırsızlık yapılmışsa amenna, ona bir 
diyeceğim yok; yalnız noksan bulduğumu ifade et
mek istiyorum. 

Devlet demiryollarını söken bir adamın bizatihi 
devlet malını tahripten öteye, fevkalade büyük suikast 
anlamıyla devlet demiryollarını söken insanların da 
Türkiye'de yaşadığını ve bu suçu işlediğini bildiğimiz 
halde, telsiz, telefon, televizyon hatlarına olan 
saldırıyı hırsızlık suçu olarak mütalaa edip buraya 
koyuyoruz da, devlet demiryollarına vaki böyle bir 
tecavüzü burada ifade etmiyoruz. 

Gerçi kendi Ceza Kanunumuzda bunun da kar
şılığı vardır, hem de ağırca vardır, onu da biliyorum; 
ama buraya da bu kabil hususların dercedilmesinde 
isabet olacağı kanısındayım. 

Sayın Başkan, değerli üyeler; 
Sayın Tutum'un ifade ettiği hususların bir kıs

mına katılıyorum; fakat büyük bir kısmına da ka
tılmıyorum. Şu anlamda, beni bağışlasınlar. Türk Mil
leti çok ıstırap çekmiştir, Türk Milleti aslnıda hürri
yet sever bir millettir, hürriyetine de bağlıdır. Eğer 
bir noktada o hürriyetlerin kısıtlanması gerekiyorsa, 
kendisi için gerekli olan hürriyetler içim yapmaktadır 
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onu. Bu itibarla böyle bir kanunun gerekli olduğu 
inancını taşıyarak, ifade ettiğim noktalarda gerek Sa
yın Komisyonun, gerek Sayın Hükümetin daha açık 
ifadelerle maddeye yön vermelerini istirham ediyorum. 

Saygılarımı arz ediyorum. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aydar. 
Sayın Ender, buyurun efendim. 

MUZAFFER ENDER — Sayın Başkan, benim 
açıklanmasını istediğim konuyu Sayın Tutum bütün 
açıklığıyla burada belirttiler; artık Komisyondan bu 
konudaki görüşünü bekleyeceğiz. 

Yalnız yukarıda (A) paragrafında bir redaksiyon 
yapılabilir. Şöyle ki, (A) bendinin ikinci satırında 
«169, 171, 172, 384 üncü maddeleri ile 450 nci mad
denin iki ve onbirinci bentlerinde» denebilir; çünkü 
böyle dendiği takdirde, sanki bütün maddelerin iki 
ve onbirinci bentleri anlaşılabilir; yani «Türk Ceza Ka
nununun 125 ila 143 üncü maddelerinde;. 146 ile 157 
nci maddelerinde; 161, 163, 168, 169, 171, 172, 384 
üncü maddeleriyle 450 nci maddenin iki ve onbirin
ci bentlerinde» olursa, daha doğru olur kanısındayım. 

BAŞKAN — Evet, teşekkür ederim. 
Sayın Erginay, sizin bir redaksiyonla ilgili soru

nuz vardı, onu da alalım, sonra Komisyon ve Sayın 
Bakan cevap lütfetsinler. 

AKİF ERGİNAY — Efendim, birinci fıkranın 
(A) bendinde, ikinci satırında «169, 171, 172, 384 ün
cü maddelerinde» olması gerekir. 

BAŞKAN — Evet, onu Sayın' Ender işaret etti
ler şimdi. 

AKtF ERGİNAY — Devam ediyorum. (B) ben
dinin 1 numaralı kısmında «Türk Ceza Kanununun 
144, 145, 158, 159 ve 162 nci maddeleriyle» demek 
lazım gelir ve «164, 165 vesaire» devam ediyor. «İkin
ci fıkrasında 192» den sonra «192 nci maddesinde, 
193 üncü maddenin ikinci fıkrasında» olması gere
kir; çünkü o maddeden sonra «bentlerinde» deniyor, 
bir evvelki maddede de sanki bent varmış gibi bir 
atıf ortaya çıkıyor, o bakımdan düzeltilmesi gereki
yor. Aynı bendin altındaki satırda da 231, 234, 235 
sayıldıktan sonra «264 üncü maddelerinde» olsa ge
rek; «maddesinde» denmiş, yukarıdaki bütün tabir
lerde daima «maddelerinde» demişler, bunu da öyle 
yapmak gerekir. 

Bir de Sayın Başkan, (B) bendinin 3 numarasın
da «Devlete ait posta, telgraf, telefon, radyo, telsiz 
ve televizyon gibi bilcümle haberleşme araç, gereç, 
tesis ve tellerine karşı işlenen hırsızlık suçları» den
miş. Yani, bir vasıtaya karşı nasıl suç işlenir, bende

niz bunu anlayamadım. «Telleri mevzuunda, telleri 
konusunda, hakkında» diye bir deyim koymak lazım 
herhalde. Bir suç ancak bir şahısa karşı işlenir. Mala 
karşı suç eskiden vardı; ama şimdi yok zannediyorum. 
O tabirin de değiştirilmesinin uygun olacağı kanaa
tindeyim. «İlişkin» denebilir. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Erginay. 
Sayın Yarkın, buyurun. 
ŞERAPETTİN YARKIN — Sayın Başkan/so

rum yine (C) bendiyle ilgili olacak. (C) bendinde 
«Bu maddede belirlenen suçları işlemek veya gizle
mek amacıyla veya bu suç vesilesiyle» diye devam 
ediyor. Burada, «bu suç vesilesiyle» kasdedilen suç 
hangi suçtur? Açarak soruyorum, «bu suç vesilesiyle» 
denirken, (C) «bendinin girişindeki bu maddede be
lirlenen suçları işlemek veya gizlemek amacıyla iş
lenen suçu mu kasdediyor, yoksa maddenin diğer 
bentlerindeki suçlardan herhangi 'birisini mi kasdedi
yor?... Bunun açıklığa kavuşturulması lazım. 

Arz ederim. 
'BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Fırat, buyurun efendim. 
AYHAN FIRAT — Sayın (Başkan, benim so

rum redaksiyon mahiyetindedir. Burada üçüncü pa
ragrafta, «Devlete ait posta, telgraf, telefon, radyo, 
telsiz ve televizyon gibi bilcümle haberleşme araç, 
gereç, tesis ve tellerine karşı işlenen hırsızlık suçları» 
denince, zannediyorum burada saydığımız telgraf 
telefon, radyo, televizyon telleri mevzubahis olmu
yor mu?... Bu tel tabiri eskiden vardı, şimdi tesis 
tabiri vardır, bunlar tesis de olabiliyor. Radyolinkler, 
televizyon ve telefon muhabereleri, artık telli sistem
lerle gerçekleştirilmiyor; dolayısıyla bu «tel» tabiri
nin buradan çıkarılması. Tesislerinde yapılan hırsız
lık suçlarını denirse, daha ilmî ve kapsamlı olacağını 
belirtmek isterim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Soru mu Sayın Erdem?... 
SADİ ERDEM — Evet. 

. BAŞKAN — Buyurun. 
SADİ ERDEM — Sayın Başkan, Sayın Komis

yon üyesi arkadaşlarım; 
Efendim, 9 uncu maddenin CB) fıkrasının üçün

cü bendinde «devlete ait posta, telgraf, telefon, rad
yo, telsiz ye televizyon ;gibi bilcümle haberleşme araç, 
gereç ve tellerine karşı işlenen hırsızlık suçları» de
nilmektedir. Biraz evvel Sayın Fırat'ın da temas bu
yurdukları ve daha evvel Sayın arkadaşımız Ba-
yer'in ve bir miktar da Sayın Aydar'ın izah buyur
dukları hususlara ilaveten bir şey daha vardır. 
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Buradan maksat eğer telekomünikasyonla alakalı 
suçları bertaraf etmekse, bu suçlar yalnız buradaki 
hırsızlık suçları değildir. Nitekim, bunun içinde tah
rip de vardır, nitekim bunun içinde kısmen yavaşlat
ma da vardır, nitekim bunun içerisinde tamamıyla 
işlem dışı ve hizmet dışı bırakmak da vardır; bura
da yalnız hırsızlıktan bahsediliyor; bu bir. 

İkincisi, burada «Devlete ait posta, telgraf, te
lefon, radyo, telsiz ve televizyon gibi bilcümle haber
leşme...» diyor. İzafe edilen posta gibi, telgraf gibi, 
telefon gibi, radyo gibi; ama bunlara benzemeyen hu
suslar da vardır, telekomünikasyon mevzuunda bir 
de helogram vardır, bunların içine girmez, canlı ve 
cansız muhabere ile alakası olamaz, bunlar devletin 
muhabere sistemine ve~ı konuşma sistemine zarar ve
rebilecek hususlardır. 'Mesela sizlere bir misal arz 
edeyim, Bilindiği gibi, faxmili mevzuu var, bir teleks 
mevzuu var, bir kuranportor mevzuu var, bir elekt
ronik santral mevzuu var ve roleli santral mevzuu 
var. 'Bunlarda telsizle haberleşme olamayacağı; fa
kat burada haberleşme araç, gereç demekle bunlar 
üzerine tesis ediliyor gibi, hepsi anlaşılıyor, bir mana 
ifade ediyor; yine de eksik. O bakımdan, bunun bi
raz evvel arz ettiğim, yalnız hırsızlık için değil, bi
raz evvel arz ettiğim tahrip, kısmen veya tüm ola
rak işlem dişi bırakmak veya hizmeti yavaşlatmak 
hususlarında buraya almak faydalı olacaktır kanaa
tindeyim. 

Arz ederim efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Erdem. 
Sayın Uyguner, buyurun efendim. 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI M. FEV

Zİ UYGUNER — Sayın Başkan, değerli üyeler; 
Görüştüğümüz 9 uncu madde Devlet Güvenlik 

Mahkemelerinin görevleri ile ilgili bir maddedir ve 
Devlet Güvenlik Mahkemelerinin işlemesi ve görev
lerinin belirlenmesi ile ilgili en önemli hükümleri ih
tiva etmektedir. Anahatlarıyla madde iki kısımdan , 
ibarettir. Birincisi, (A) bendinde yer alan hükümler 
var. ı(A) bendinde yer alan hükümler, mutlak suret
te Devlet Güvenlik Mahkemelerinin görev alanına 
'giren suçları belirlemektedir; yani (A) bendi altında 
sayılan Türk Ceza Kanununun şu maddelerinde işle
nen suçlar, 'keza 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bı
çaklar ve Diğer Aletler Hakkındaki Kanunun hü
kümleri mutlak surette IDevlet Güvenlik Mahkeme
lerinde yargılanacaktır. 

(B) bendi ise, biraz daha değişik bir biçimde 
ele alınmıştır. 'Biraz evvel arkadaşlarım aralarında 

görüşürlerken bir şapka fıkradan bahsediyorlardı, o 
şapka fıkrada şudur : 

«Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlü
ğü, hür demokratik düzen ve nitelikleri Anayasada 
belirtilen Cumhuriyet aleyhine işledikleri ve doğru
dan doğruya Devletin iç ve dış güvenliğini ilgilen
dirdikleri takdirde, aşağıda yazılı suçlar» Yani şu 
aşağıda 1, 2, 3, 4 numaralı bentler altında yazılı suç
lar işlendiği takdirde şarta bağlı olarak Devlet Gü
venlik Mahkemelerinde yargılanacaktır. O şart da, 
işte ilk fıkrada yer alan şartlardır; yani «Devletin ül
kesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğü, hür demokra
tik düzen ve nitelikleri Anayasada belirtilen Cumhu
riyet aleyhine işlenmişse yahutta doğrudan doğruya 
devletin iç ve dış güvenliğini ilgilendirdiği takdirde 
o zaman şurada yazılı suçlar bu şartların varlığı ha
linde Devlet güvenlik mahkemelerinde yargılanacak
tır.» Bu maddenin bariz bir karakteristiğidir. 

Bunun altında bir de (C) bendi getirilmiştir. (C) 
bendini biraz evvel Sayın Tutum büyük bir vukufiy-
yetle ve bir inceleme eseri olan konuşmasında dile 
getirdiler, bunu biraz flu buldular, belirsiz buldu
lar. Biz o kanaatte değiliz. Çünkü burada bazı suç
lardan bahsedilmektedir. Maddeyi tekrar okursak, 
«Bu maddede belirtilen suçları işlemek veya gizle
mek amacıyla veya bu suç vesilesiyle ya da bu suç
la umumî veya müşterek bir gaye içerisinde işlen
miş suçlar.» şeklinde ifade ©diliyor. Şimdi bu neyi 
ifade eder?.. Bazı misallerle sizlerin hem hafızalarını 
tazelemek, hem de gözlerinizin önüne bazı somut 
olaylar sermek isterim. Mesela, hatırlayacaksınız 12 
Eylül öncesi meşhur bizim Toptaşı Cezaevine bir 
baskın vaki oldu ve oradan 13 hükümlüyü kaçırdılar 
ve bu bir örgütün eseri idi, belli bir gayeye matuf
tu; yani yukarıda belirlenin «Devletin ülkesi ve mil
letiyle bölünmez bütünlüğü, hür demokratik düzen, 
nitelikleri Anayasada belirtilen Cumhuriyet aleyhi
ne işlenen «bir ısuçtu. Birçok cezaevlerinden münfe
rit veya toplu pek çok firar olayları olur. Her firar 
olayı bu Devlet Güvenlik Mahkemelerinin görev ala
nına girmez, o münferit şeydir. Yine Türk Ceza Ka
nununun hırsızlık suçlarına ilişkin maddelerini ihlal 
eden pek çok hırsızlık suçları işlenir. Bu hırsızlık suç
larının tümü, şüphesiz bu Devlet Güvenlik Mahke
meleri Kanununun kapsamına girmez; yani Devlet 
Güvenlik Mahkemelerinin görevine girmez. Ne za
man girer?.. 

İşte burada şayet, «Devletin ülkesi ve milletiyle 
bölünmez bütünlüğü, hür demokratik düzen ve ni-
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telikleri Anayasada belirtilen Cumhuriyet aleyhine 
işlenmiş» ise, 'bunun delilleri ve müşahhas verileri 
varsa elde, o takdirde bunlar Devlet Güvenlik Mah
kemelerinin görev alanına girer ve Devlet Güvenlik 
Mahkemeleri bunları yargılayacaktır; ama bunu kim 
tayin edecektir, kim tespit edecektir?.. Uygulama 
tayin edecektir. 'Bir suç işlendi, bu Devlet Güvenlik 
Mahkemelerinin görev alanına mı, yoksa adliye mah
kemelerinin görev alanına mı giriyor?.. Bu hususta 
birçok işlerde olduğu gibi, mahkemeler arasında ih
tilaf çıkabilir. Mesela adliye mahkemesi der ki, bu 
adi bir suç değildir, bu Devlet Güvenlik Mahkeme
leri Kanununun 9 uncu maddesinde sayılan suçlar
dandır, orada yargılanması gerekir, onun görev ala
nına girer der, görevsizlik kararı verir. Şayet Devlet 
Güvenlik Mahkemesi de aksi fikirde olur o da gö
revsizlik kararı verirse, burada selbi bir ihtilaf doğar 
ve bunu bu ihtilafın halli ile görevli merci çözer, 
hangi mahkemeye ait olduğunu çözer. Bunun aksi 
de olur. Her ikisi de benimser, Devlet Güvenlik 
Mahkemesi benim görev alanıma girmektedir bu suç, 
adliye mahkemesi, o da : «Benim görev alanıma 
girmektedir» der. Orada da icabi bir ihtilaf vardır, 
bunun da çözüm yolları kanunlarda mevcuttur ve 
bunlar çözümlenir, yani tatbikat netice itibariyle 
bunları halleder. 

Şimdi yine dönelim (C) bendine; (C) bendinde 
birtakım unsurlar var. Bunlardan birincisi, «'Bu mad
dede belirlenen suçları işlemek veya gizlemek ama
cıyla..» diyor. Şimdi düşünelim, bir adam öldürme 
fiili, birçok adam öldürme fiilleri işlenir ve bunla
rın hepsi mahkemelerde cezalarını görürler; ama 
adam öldürmek fiili bu Kanunda yazılı, yani bu (B) 
bendinde yazılı amaca yönelik değilse, yani bu Ka
nunun amacına yönelik değilse, o takdirde adi bir 
fiildir, yani işte birçok vakalarda gördüğümüz gibi, 
çeşitli sebeplerle adam öldürülür, adam öldürme 
fiilidir. Ancak, bu, Devletin ülkesi ve milleti İle bö
lünmez bütünlüğü sarsıcı bir nitelikte bir suç ise, o 
takdirde işte bu, Devlet güvenlik mahkemelerinin 
görevine girer. 

Yine bu suçlara iştirak edenler, bunların işle
dikleri suçlara iştirak edenler. : gözcülük yapmıştır, 
silah temin etmiştir, saklamıştır... Buna benzer fiil
leri işleyenler de gene Devlet güvenlik mahkemele
rinde yargılanacaktır. Bu «İştirak edenler» tabiri bu
nu ifade eder. 

ŞEREFATTtN YARKIN — «İştirak» sözcüğü 
yok Sayın Uyguner. 

10 . 3 . 1983 O : 2 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI M. FEVZİ 
UYGUNER — Altında var, 

«Bu suçları gizlemek» tabiri geçiyor burada. Giz
lemek de aynı şekilde, yani suç delillerini gizlemek 
şeklinde olur, gerekli bilgileri saklamak, gizlemek 
durumunda olur veya suçluları saklamak şeklinde 
olur. Bu suçları gizlemek amacıyla işlenen suçlar da 
Devlet güvenlik mahkemesinin görevine girecektir. 

Yine, şimdi Sayın Yarkın'ın sualine cevap teşkil 
edecek bu, «Bu suç vesilesiyle ya da bu suçla umu
mî veya müşterek bir gaye içerisinde işlenmiş suçlar» 
Yani, burada tek başına olmamak lazım bu suç ve
silesiyle müteakip sözcükleri de alarak bu suç vesi
lesiyle ya da bu suçla umumî veya müşterek bir ga
ye içerisinde işlenmiş olmak; yani belli bir amaca 
yönelik olacak, o amaç da bu Devlet güvenlik mah
kemelerini görevli kılan sebeplerin mevcudiyeti ola
cak, bu amaç içerisinde, ki o zaman bu suç Devlet 
güvenlik mahkemesinin görev alanı içerisine girecek. 

Yine müteakip fıkrada : «Yukarıda belli edilen 
suçları işleyenler, bunların suçlarına iştirak edenler 
(Biraz evvel arz ettim) sıfat ve memuriyetleri ne olur
sa olsun, Devlet güvenlik mahkemesinde yargılanır
lar.» Burada hiçbir tefrik yapılmıyor. Bunların sı
fat ve memuriyetleri ne olursa olsun, Devlet güven
lik mahkemelerinde yargılanacakları 'burada belirtil
miş oluyor, yani Devlet güvenlik mahkemelerinin gö
rev alanı içerisine alınmış oluyor. 

Bu bakımdan maddede ve maddenin (C) bendinde 
bize göre hiçbir müphemiyet yoktur, madde açıktır 
ve Devlet güvenlik mahkemeleri Kanununda ve bu 
9 uncu maddede hangi tür suçların Devlet güvenlik 
mahkemelerinin görev alanına gireceği bir bir sayıl
mıştır. 

Yine burada dikkatlerinizi çekmek isterim : (B) 
bendi çok önemli bir hüküm ifade etmektedir ve hep
sini bu (B) bendinde yazılı şartlara bağlamak gerek
mektedir, 

Sayın Bayer : «Yeni çıkacak kanunlarda bu ka
bil suçlar konulursa ve bunlara ceza tertibi gere
kirse, bunlar hangi mahkemede yargılanacak?» di
ye sorarlar. Ya bu yeni çıkacak kanunda açık hüküm 
konur : «Devlet güvenlik mahkemelerinde yargıla
nır» diye veya konusu itibariyle bu (C) bendine giri
yorsa, bu bent diyor ki : «Bu maddede belirlenen 
suçları işlemek veya gizlemek: amacıyla veya bu suç 
vesilesiyle ya da bu suçla umumî veya müşterek bir 
gaye içerisinde işlenmiş olursa, (o kanunlarda yasak
lanmış olan suçlar) o da Devlet güvenlik mahkeme
lerinin görev alanı içerisine girebilir.» 
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Sayın Gökçe, birinci fıkrada bir redaksiyon hata
sından bahsettiler ve sözlü önerileri oldu. Önerileri
ne katılıyoruz. Birinci fıkranın : «Devlet güvenlik 
mahkemeleri aşağıdaki suçlarla ilgili davalara bak
makla görevlidir» şeklinde düzeltilmesi gerekir. Bu 
öneriye iştirak ediyoruz. 

Sayın Aydar, bir tereddütlerinden bahsettiler. 
Sayın Aydar'ın bahsettikleri tereddüt aslında 1 inci 
maddede düzenlendi; yani burada diyoruz ki : «Dev
letin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü, hür 
demokratik düzeni ve nitelikleri Anayasada belirti
len Cumhuriyet aleyhine işlenen ve doğrudan doğ
ruya Devletin iç ve dış güvenliğini ilgilendiren suç
lara bakmak üzere Devlet güvenlik mahkemeleri ku
rulmuştur». Yani amaç, burada 'belirtilmiştir. Bu 
amacın her maddede yahut her maddenin sonunda 
artık belirtilmesine gerek bulunmamaktadır. 

Yine Sayın Aydar, üçüncü bentteki «posta, telg
raf, telefon, radyo, telsiz ve televizyon gibi bilcümle 
haberleşme araç, gereç, tesis ve .tellerine karşı işlenen 
hırsızlık suçları» diyor ve burada «karşı» kelimesine 
itiraz ettiler ve sadece hırsızlık suçu olduğundan 
bahsettiler. 

Aslında birinci bentte 517 nci madde var. Bun
ların tahribi veya bunlara zarar verilmesi ızrar suçu
nu teşkil eder ve 517 nci madde «bu suçun cezasını 
tayin eder. Birinci bendin son satırında : «512 ve 
217 nci maddelerinde yazılı suçlar» diyor. Bu suç
lar şayet gene '(B) bendinin birinci fıkrasında yazılı 
şartlara bağlı olarak işlenirse, o takdirde 517 nci 
madde ile ceza davası açılır ve davaya Devlet gü
venlik mahkemesinde bakılır. 

Yine burada bir tereddütten bahsedildi; zannede
rim Sayın Erdem'di. «Devlete ait posta, telgraf, te
lefon, radyo, telsiz ve televizyon gibi bilcümle haber
leşme araç, gereç, tesis ve tellerine karşı işlenen hır
sızlık suçları» dediler. Burada «televizyon gibi bil
cümle haberleşme» ifadesini koyuyor, yani telekomü
nikasyon sistemine dahil her türlü aracın, gerecin bu 
fıkra kapsamına gireceği görüşündeyiz. «Bilcümle» 
dendiğine göre, haberleşme araç ve gereci, tesisleri 
de dahil olmak üzere, konduğuna göre, sadece tel
lerine karşı işlenen suçlar şeklinde düşünüleceğini 
sanmıyorum. Bu telleri de kapsayan her türlü ara
cı, gereci ve tesisi de içine alan suçlara karşı tertip 
edilmiş bir maddedir. 

Yine burada, «karşı» tabiri vardır ki, burada, 
Ceza Kanununda kullanılan bir tabirdir bu. Mesela 
bunları tahrip etmek bir suçtur. Tahrip etmek nedir? 

O mala karşı işlenmiş bir suçtur; çünkü malı tah
rip ediyor. Bu tabir kullanılıyor ve gene «Devlet 
mallarına karşı işlenmiş suçlar» denir, tabir olarak. 
Bu, yerleşmiş bir tabirdir, yanlış olduğunu sanmıyo
rum , 

Sayın Fırat yine «Radyolink sistemiyle ilgili suç
ları kapsıyor mu?» şeklinde bir sual tevcih buyurdular. 
Burada, «Bilcümle haberleşme araç, gereç tesis...» de
nildiğine göre, bunun radyolink sistemine dahil bü
tün araç, gereç ve tesisleri kapsadığını belirtmek iste
rim. 

Sayın Erdem'in dile getirdiği hususlara cevap ver
diğimi sanıyorum. Türk Ceza Kanununun 517 nci 
maddesine göre, ki bu (B) bendinin birinci fıkrasının 
sonunda yer almıştır. Izrar suçu işlenirse, bu gibi 
araç gerece karşı, bu 517 nci maddeye göre cezalan
dırılacaktır. Buradaki tek şart, bu (B) bendinin ilk 
fıkrasındaki şartlar dahilinde işlenmiş olsun. Bu şart
lar dahilinde işlenirse o zaman Türk Ceza Kanunu
nun 517 nci maddesine göre dava, Devlet güvenlik 
mahkemesine açılacaktır ve davaya bu mahkemede 
bakılacaktır. 

Başka cevaplandırılmasını istediğiniz soru varsa 
Sayın Başkanım cevaplandırmaya hazır bulunuyoruz 
efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Uyguner. 

AKİF ERGİNAY — iBenim redaksiyonla ilgili 
bir sorum vardı... 

BAŞKAN — Efendim, bilahara redaksiyon döne
minde onu ben soracağım, sizlerin tekliflerinizi tes
pit etmiş bulunuyorum, soracağım. 

IBu madde üzerinde üç önerge var, okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan Tasarının 9 uncu madde (B/3) 

nolu fıkrasının aşağıdaki şekilde düzenlenmesini say
gıyla arz ederim. 

Alâeddin AKSOY 

Madde 9. — (!B/3) Devlete ait posta, telgraf, tele
fon, radyo, telsiz ve televizyon gibi bilcümle haber
leşme hizmetlerini yavaşlatma, bunlara ait araç, gereç, 
telsiz ve telleri tahrip ve hırsızlık suçları. 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan Tasarının 9 uncu maddesinin 

(C) bendinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve 
teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 
Cahit TUTUlM Şerafettin YARKIN 

Muammer YAZAR 
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«c) Bu maddede belirlenen suçları işlemek veya 
gizlemek amacı ile veya yukarıdaki suçlarla umumî 
veya müşterek bir gaye içerisinde işlenmiş suçlar.» 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan Tasarının 9 uncu maddesinin 

(C) bendinin metinden çıkarılmasını arz ve teklif ede
rim. 

Cahit TUTUM 
BAŞKAN — Sayın Aksoy, buyurunuz efendim. 
ALÂEDDÎN AKSOY — Sayın Başkanım, sayın 

arkadaşlarım; 
Ben, Sadi Erdem arkadaşımıza teşekkürle sözleri

me başlamak istiyorum. Zira, bu fıkra üzerindeki 
önergemi benden daha önce bütün açıklığıyla anlat
mış oldular. 

Haberleşme araçları, zamanımızda cemiyet olayları 
üzerinde çok büyük etki yapan araçlar olma hüviye
tini kazanrhıştır. Bu bakımdan üzerinde hassasiyetle 
durmamız gerekir. 

IDirenme, yani işçi zayıflatma ve yavaşlatma da 
cemiyet üzerinde çok büyük tesir icra eden olaylar
dandır. Maddede bu nazarı itibara alınmamıştır. 

İkincisi, yavaşlatmayı sağlamak için tesisi bozma 
veya'hutta buna ait işlemleri yapma da durumuna gö
re ya bozma veyahutta tahrip şeklinde mütalaa edil
melidir uygulamada. Eğer bu iki ibareyi, bozma ve ya
vaşlatma, tahrip şeklinde, önergemde arz ettiğim şe
kilde maddeye ilave edecek olursak, öyle tahmin edi
yorum ki uygulamada Güvenlik Mahkemesinin bir 
yeknesaklığı sağlanacaktır ve adlî makamlarla Ağır 
Ceza Mahkemeleri veyahut Aslî Ceza Mahkemeleriy
le Devlet Güvenlik Mahkemesi arasında bir selbi ih
tilaf da meydana gelmeyecektir. Bu bakımdan Sayın 
Komisyonun teklifime itibar etmesini diliyorum. 

Saygılar sunuyorum. 
'BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aksoy. 
İSayın Komisyonun, Sayın Aksoy'un önergesi üze

rindeki görüşü nedir? 
ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ENİS MU-

RATOĞLU — Sayın Başkan, değerli üyeler; 
«Haberleşme hizmetlerini yavaşlatma» ibaresini 

getiriyor Sayın Aksoy. Ancak, Türk Ceza Kanunu
nun 336 ncı maddesinde böyle bir fiil müeyyide al
tına alınmıştır; bu itibarla Sayın Aksoy'un önerisine 
katılamıyoruz. Maruzatım bundan ibaret. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, zatıâliniz de aynı gö
rüştesiniz?.. 

ADALET BAKANI RIFAT BAYAZIT — Evet. 
BAŞKAN — Sayın Komisyon ve Sayın Hükümet 

Sayın Aksoy'un önergesine katılmıyorlar. Dikkate 

alınmasını oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Önergenin dikkate alınması kabul 
edilmemiştir. 

Sayın Tutum'un (C) bendinin tamamen metinden 
çıkarılmasıyla ilgili bir önergesi var. İkinci önergede 
(C) bendine yeni bir şekil veriyorlar. 

Sayın Tutum, buyurunuz efendim. 
CAHİT TUTUM — Saygıdeğer Başkan, değerli ar

kadaşlar; 
Ben Değerli Komisyonumuzda görev yapan hu

kukçular kadar hukuk bilgisine sahip olmadığım için, 
verilen izahattan çok bir şey anlamadım. Ben çok net 
soru sordum, herhalde Saygıdeğer Komisyon adına 
konuşan değerli arkadaşım belki geçmişteki bir Ana
yasa Mahkemesinin vefmiş olduğu bir kararı gündeme 
getirmek ve tartışmak istememiş olabilir. Ben, zaten 
mahkeme kararının tartışılmasından çok mahkeme 
kararında beliren' gerekçenin, fikrin Danışma Mecli
sinde tartışılmasını istemiştim. Çok açık olarak sor
muştum ve demiştim ki, Komisyon, bu kararda ekalli
yette kalan kişilerin görüşlerini mi benimsemiştir, ora
daki mantaliteyi, oradaki felsefeyi, oradaki hukuk 
argümanlarını mı benimsemiştir? Çok net sordum; 
ama herhalde Değerli Komisyonumuz adına konu
şan değerli arkadaşım böyle bir tartışmaya girmedi. 
Yalnız ben tekrar soruyorum; çünkü hakikaten anla
mıyorum. Bizim bilemeyeceğimiz kadar çok ince hu
kukî incelikler vardır burada, bunu kabul ediyorum. 

Şimdi benim anladığım (B) bendinin birinci cüm
lesinde, Devlet güvenlik mahkemelerinin kuruluşuna 
esas teş'kil eden, yani Anayasamızda apaçık söylenen 
bir suç tanımlaması getiriyor : «... 'hür demokratik 
düzen ve nitelikleri Anayasada belirtilen Cumhuriyet 
aleyhine işlendikleri doğrudan doğruya devletin iç ve 
dış güvenliğini ilgilendirdiği takdirde, (B) bendinin 
birinci cümlesinde yazılı) eğer hırsızlık da dahil, ka
çakçılık dahil tüm suçlar, doğrudan doğruya devle
tin iç ve dış güvenliğini ilgilendiriyorsa, zaten onlar 'ha
liyle Devlet güvenlik mahkemesinin önüne gidecektir. 
«Hırsızlık müstakil suçtur» diye asliye mahkemesine 
gidecek değildir veya kaçakçılık, 1918 sayılı Kaçak
çılığın Men ve Takibi Hakkındaki Kanuna göre iş
lenmiş bir suç varsa, eğer irtibatı böyle ise, mutlaka 
o da Devlet güvenlik mahkemesine gidecektir. Dahası 
var. Yukarıda belli edilen suçlan işleyenler, bunların 
suçlarına iştirak edenler sıfat ve memuriyetleri ne olur
sa olsun yine gideceklerdir. O halde işleyenler de gi
decek, iştirak edenler de gidecek. 

Şimdi (C) bendinde anlamakta güçlük çektiğimiz 
acaba tatbikatta ortaya çıkan bazı birikimler dola-
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yısıyla yeniden (C) bendinin getirilmesine mi gerek 
görülmüştür; zorunluluk hissödilmiştir?... Yani, «Ana
yasa Mahkemesi bu (C) bendinin Devlet güvenlik mah
kemelerinin kuruluş gayesine ve görev sınırları içerisin
de olmadığı yolundaki görüş, tatbikattaki bazı olay
larla yadsınmış ve tam onun tersi "birtakım sonuçlar 
alındığı için mi getirilmiş?...» diye sordum. Eğer tat
bikat böyle ise, illa bir içtihadın varlığından bahse
derek sıkı sıkıya içtihada hağlı kalmak fazla anlam 
taşımaz; çünkü uygulamalar, hukukçuların 'bizlere 
burada getirecekleri veriler elbetteki filan zamanda 
verilmiş olan bir içtihada kıstas veyahut o içtihada 
bakarak bir sonuca varılmaz. Getirilen delillerin ikna 
edici gücü varsa, geçmişte şu veya bu şekilde içti
hat ortaya çıkmış olsa bile pekâlâ yeni verilerin ışığı 
altında biz böyle 'bir madde düzenlemesi yapabiliriz. 
Eğer iştirak edenler dahil yukarıda murtabıt suçlar, 
yani irtibatı olan ne kadar suç varsa niteliği ne olur
sa olsun, yalnız (B) de sayılmak kaydıyla hepsi Dev
let güvenlik mahkemesinin huzuruna gidecek ise, o 
zaman (C) bendinde hu suç vesilesiyle suç işlemek 
veya yukarıda belirlenen suçlan işlemek amacıyla suç 
işlemek, («Yukarıdaki suçları işlemek amacıyla suç 
işlemek» diyor, cümle böyle) veyahut yukarıda be
lirtilen suç vesilesiyle bir suç işlemek... Nedir bu?... 
Trafik suçu mu, ne suçu?... Bir soygun yapmış olan 
kişinin giderken işlediği bir suç mu, bir başka suç 
mu; 'bilemiyoruz. Yani bunun şevkinde eğer bir za
ruret var ise, gönü) rahatlığı ile buna katılalım; ama 
eğer Anayasa Mahkemesinin geçmişte ortaya çıkan 
içtihadı hakikaten birtakım tatbikatla geçersiz hale 
gelmişse, onu da söylemekte hiçbir sakınca yok, ni
hayet bir hukukî tartışma yapıyoruz. Eğer ayrışık olan 
önergem kabul edilmediği takdirde hiç olmazsa «Bu 
suç vesilesiyle» demek suretiyle maddeyi fazlaca ge
nişleten böyle bir hukukî istilağın metinden çıkarılma
sının yararlı olacağını düşünüyorum. 

Takdirlerinize saygıyla arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tutum. 
Evet, Sayın Uyguner, buyurun efendim. 

AIDAJLET KOMİSYONU BAŞKANI M. FEV-
Zt UYGUNER — Sayın Başkan, 'değerli arkadaşlarım; 

(Konu hakikaten komplike bir konudur. Sayın 
Tutum'un ifade ettikleri gibi, bu konuda daha önce 
verilmiş bir de Anayasa Mahkemesi kararı vardır. 
Ancak biz 9 uncu maddeyi, yani Devlet güvenlik 
mahkemelerinin vazifesiyle ilgili hükümleri yeniden 
düzenledik, yeni bir insicam kurduk, denge kurduk, 
yeni bir fikir akımı altında, yeni bir mantık silsilesi 

I altında yeniden düzenledik. Öyle zannediyorum ki, 
bu hükme karşı bugün bir itiraz vaki olsa ve Ana-

I yasa Mahkemesine gitse, Anayasa Mahkemesi bu ye
ni düzenlemeyi değerlendirecektir ve ona göre hük
münü verecektir. 

I Şİmdi bu (C) bendinde işlenen suçlar hakkında 
I ben biraz evvelki misalime bir ek yaparak gözleriniz-
I de canlandırmak istiyorum. 
I Diyelim ki, bir cezaevinde bir firar hadisesi ter-
I tip ediliyor, tertipçiler dışarıda. Geliyorlar, cezaevi

nin kapısını kırıyorlar ve karşılarına çıkan gardiyanı 
I öldürüyorlar ve içeriden bir veya birkaç hükümlüyü 
I veyahut tutukluyu alıp kaçırıyorlar. Burada üç veya 
I dört suç doğar. Birincisi, cezaevi gardiyanının öldü-
I rülmesi; ikincisi, cezaevi kapısının kırılması; üçüncü

sü firarın gerçekleştirilmesi, firara sebebiyet; dördün
cüsü firar, kaçanlar için de firar suçu işlenmiş olu
yor. Şimdi bir fiille dört suç birden işleniyor ve yu
karıda sayılı maddeler arasında bu firar yok. 517 var, 
cezaevi kapısının kırılması, muayyen amaca yönelik 
olarak; yani (IB) bendinin birinci fıkrasındaki amaca 
yönelik olarak 517 inci madde bu kapsamın içine gi
riyor. Gardiyanın öldürülmesi adam öldürmedir. 
Adam öldürme Türk Ceza Kanununun 448, 449, 450 
inci maddelerinde yer alan suçları teşkil eder; fakat 
bu bir amaca yönelik olduğu için, örgütsel bir suç 

I olduğu için yahut da terörizme hizmet eden, devlet 
güvenliği aleyhine işlenen bir suç olduğu için bu, iş
te burada Devlet güvenlik mahkemesinin görevine gi
recek. 

Firar suçu veya firara sebebiyet bu 9 uncu mad
dede şu sayılan maddeler arasında yok. Bu Türk Ce
za Kanununda yer alan bir suçtur; ancak işte örgüt
sel bir faaliyet içerisinde gidip de firar suçunu, firara 

I sebebiyet suçunu işlemişse, firarı temin etmişse, ge-
çekleştirmişse ve içerideki de firar etmişse, işte o za
man Devlet güvenlik mahkemesinin görevi içerisine 

I girecek, burada yazılı olan bir suç olmadığı halde. 
Yani (C) bendinin amacı budur. 

Bunun aksini kabul edersek ne olacak?.. Aksini 
kabul edersek bunlardan öldürme suçu ile ızrar suçu 
Devlet güvenlik mahkemesinde yangılanacak, firar 
suçu* firara sebebiyet suçu adliye mahkemesinde, 

I normal mahkemelerde yargılanacak. Yani aynı fiil ve
ya aynı fiilin bazı safhaları bir başka mahkemede, 
Devlet güvenlik mahkemesinde yargılanacak, bazı 
safhaları da bölünecek bir başka mahkemede yargı-

I lanacak. 
îşte verdiğim misalde bunların hepsi birden, ya-

J ni burada yazılı olsun olmasın hepsi birden Devlet 
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güvenlik mahkemesinde yargılanmasını teminen kon
muştur bu (C) bendi. Amaç budur. Zannederim ga
yet müşahhas bir misalle sizlere konuyu anlatmış bu
lunuyorum-

Bu arada demin unuttuğum bir konu var. Sayın 
Erginay Hocamızın bir İki redaksiyon şeyi vardı. Bun
lardan birincisi (A) bendindeki «384» maddeden son
ra «Maddesiyle» ekinin yapılması lazım. 

AKİF ERGINİAY — Maddeleriyle. 
ADAÜJET KOMİSYONU BAŞKANI İM. FEV

Zİ UYGUNER — Evet, «Maddeleriyle» ekinin yâ  
pılması lazım. 

Yine 192 nci maddeden sonra «Maddesine ve» 
ekinin konması lazım; ondan sonra «193 üncü mad
denin ikinci fıkrasına» diye devam edilmesi lazım. 

Yine «264 üncü maddelerin de» şeklinde bir ilave 
yapılması lazım. Komisyonca uyuyoruz. 

AKİF ERGİNAY — Sayın Başkan, bir redaksi
yon işlemi daha var. 

BAŞKAN — (Buyurun Sayın Erginay. 
AKİF ERGİNAY — (B) bendinin altındaki «Aşa

ğıda yazılı suçlar» ibaresi alttaki bütün ifadelerde de 
tekerrür etmektedir. Binaenaleyh, bu «Dış güvenliği 
ilgilendirdiği takdirde» deyip «1. ...yazılı suçlar;», 
«2. ...kaçakçılık suçları;», «3. ...hırsızlık suçları;», 4'de 
öyle. 1, 2, 3, 4'ün altındaki bütün suçları zaten kap
sar. Şimdi yukarıda «Aşağıda yazılı suçlar:» deniyor, 
ondan sonra da hemen birincinin altında «Yazılı suç
lar» deniyor. Bir tanesini burada başlatırlarsa ve «Tak
dirde» derlerse, madde bir ahenk kazanıyor ve ta 
yukarıdaki birinci cümleye bağlıyor. «Devlet güven
lik mahkemeleri aşağıdaki suçlarla ilgili davalara 
bakmakla görevlidir:» dedikten sonra, vasıflarıyla 
birlikte mükerrer olmaksızın o da çıkmış oluyor. 

ADAlLET KOMİSYONU BAŞKANI .M. FEV
Zİ UYGUNER — Sayın Başkan; öneri yerindedir ve 
gayet mantıkidir. «İşledikleri takdirde» ibaresinden 
sonra iki nokta konulmak şartıyla «Aşağıda ya
zılı suçlar» kelimeleri buradan çıkarsa, o zaman altın
daki «İşlenmiş suçlar» olarak noktayla bağlanıyor ve 
hepsini ihtiva etmiş oluyor; katılıyoruz. 

'BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Aksoy; buyurun efendim. 
A L A E D D İ N AKSOY — Sayın Başkanım; za

bıtlara geçmesinde fayda gördüğüm için arz ediyo
rum. 

«Sıfat ve memuriyetleri ne olursa olsun Devlet 
güvenlik mahkemesinde yargılanırlar.» ibaresinin ge
niş manada ne kastettiğini açıklamalarını Sayın Ko
misyon Başkanından istirham ediyorum. 

ADALET KOMİSYONU BAŞKIANI İM. FEV
Zİ UYGUNER — Simdi efendim, birtakım kamu 
görevlileri hakkında değişik prosedürler uygulanmak
ta. Herkesin kendi kanunundaki prosedür muhakkak 
ki burada da takip edilecektir, yani burada ayrıcalık 
getiren bir hüküm yoktur. Ancak, bunların sıfatların
dan dolayı başka bir mahkemede yargılanmaları söz 
konusu. Burada işlenmiş suçlardan dolayı, sıfat ve 
memuriyeti, memuriyet derecesi, memuriyet unvanı 
ne olursa olsun, buradaki suçları işleyenler Devlet 
güvenlik mahkemesinde yargılanacaklardır, bunu ifa
de etmektedir. 

ALAlEDDilN AKISOY — Dokunulmazlığı olan 
milletvekilleri buna dahil midir? 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI M. FEV
Zİ UYGUNER — Hepsi dahildir. Buradaki suçlar 
işlenildiği takdirde ve dokunulmazlık da tabiî kendi 
prosedürüne göre kaldırıldığı takdirde, o zaman Dev
let güvenlik mahkemesinde yargılanacaklardır. 

Efendim, yine Sayın Tutum'un sorusuyla ilgili 
arz edeceğim bir husus daha var. Sıkıyönetim Kanu
nunun 13 üncü maddesinin l(b) bendinde şöyle bir 
hüküm yer almıştır: «Sıkıyönetim askerî mahkeme
lerinin el koyduğu herhangi bir suçla umumî ve müş
terek gaye içerisinde irtibatı bulunan suçları işleyen
lerin davalarına, suç sıkıyönetim bölgeleri dışında iş
lenmiş olsa dahi, sıkıyönetim askerî mahkemelerinde 
bakılır.» Yani, bu da istisnaî bir husustur, başka bir 
biçimde ifade edilmiş; fakat aşağı yukarı aynı gayeyi 
istihdaf etmektedir ve Sıkıyönetim Kanununda fiilen 
yer almıştır ve bugün uygulanmaktadır. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Uyguner. 
ADALET BAKANİ RİFAT BAYAZIT — Sa

yın Başkan; bir noktayı açıklayacağım. 
BAŞKAIN — Buyurun Sayın Bakan. 
ADALET BAKANI RİFAT BAYAZIT — Türk 

Ceza Kanununun öldürme fiiline ilişkin 450'inci mad
desinin 9 numaralı bendinde yazılı hükmü okuyacağım 
müsaade ederseniz: 

«Bir suçu gizlemek veya delil ve emarelerini orta
dan kaldırmak veya kendisinin yahut başkasının ce
zadan kurtulmasını temin maksadıyla vukua gelirse..». 
bunlara idam cezası verilir. 

Nitekim, (C) bendi içerisinde bu hükmün yer al
masının gerekçesi buradan gelmektedir ve Türk Ce
za Kanununun 450 inci maddesinin 9 uncu bendi bu
raya aktarılmıştır. Bunu da Sayın Tutum'a arz edi
yorum. Gereksiz olmadığı kanısındayım; takdir Yü
ce Kurulundur. 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Tutum; önergelerinizi oylayayım mı efen

dim? 
CAMİT TUTUM — işleme konulsun. 
BAŞKAN — Değerli üyeler; Sayın Tutum'un 

(C) bendinin metinden çıkarılmasıyla ilgili önerge
sine Sayın Komisyon ve Sayın Hükümet katılmıyor. 
Önergenin dikkate alınmasını oylarınıza sunuyorum. 
(Kabul edenler... Kabul etmeyenler... önergenin dik
kate alınması kabul edilmemiştir. 
. Sayın Tutum ikinci önergeleriyle metinden çıkarıl

madığı takdirde \(C) bendine şöyle bir şekil verilmesi
ni istiyorlar: 

«Q (Bu maddede belirlenen suçları işlemek ve
ya gizlemek amacıyla veya yukarıdaki suçlarla umu
mî veya müşterek bir gaye içerisinde işlenmiş suç
lar.» 

Buna Sayın Komisyon ve Sayın Hükümet katılı
yorlar mı? 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI İM. FEV
Zİ UYGUNER _ Katılmıyoruz. 

ADALET BAKANI RtFAT BAYAZIT — Katıl
mıyoruz. 

BAIŞKİAN — Sayın Tutum'un ikinci önergelerine 
Sayın Komisyon ve Sayın Hükümet katılmıyorlar. 
önergenin dikkate alınmasını oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... önergenin dik
kate alınması kabul edilmemiştir. 

AK'ÎF ERGINAY — Sayın Başkan; yine aynı fık
rada bir redaksiyon teklifim olacak. 

(BAŞKAN — Buyurun Sayın Erginay. 
AKİF ERGİNAY — «Veya bu suç» değil, «Bu 

suçlar» olacak. Hep yukarıya taalluk ediyor ve «Suç
lar» cemi geliyor, «...veya bu suçlar vesilesiyle ya da 
bu suçlarla umumî veya müşterek...» şeklinde ifade
nin hepsinin bir bütün haline getirilmesi zannediyo
rum darha uygun olacaktır. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Erginay. 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI İM. FEV

Zİ UYGUNER — Evet, katılıyoruz. 
'BAŞKAN — Efendim, Komisyonun katıldığı de

ğişiklikleri şimdi teker teker okuyacağım ve ondan 
sonra maddeyi oylayacağım : 

(Maddenin birinci satırındaki «Aşağıdaki suçlara 
bakmakla görevlidir:» ibaresi, «Aşağıdaki suçlarla 
ilgili davalara bakmakla görevlidir:» şeklinde olu
yor. 

Üçüncü satırdaki «384, 450 nci maddenin» ibare
si, «384 üncü maddeleri ile 450 nci maddenin» olu
yor; ikinci değişiklik bu. 

Üçüncü değişiklik; (B) bendinin üçüncü satırında
ki «Takdirde» kelimesinden sonra iki nokta konuyor 
ve ondan sonraki «Aşağıda yazılı suçlar» ibaresi kal
kıyor. 

(B) bendinin birinci fıkrasının birinci satırında
ki «162 nci maddelerinde» ibaresi, «162 nci madde
leri ile» oluyor. 

İkinci satırdaki «192, 193 üncü maddesinin ikin
ci fıkrasında» ibaresi, «192 nci maddesinde ve 193 
üncü maddesinin ikinci fıkrasında» oluyor. 

Yine birinci fıkranın üçüncü satırındaki «264 ün
cü maddesinde» ibaresi, «264 üncü maddelerinde» 
oluyor. 

Bir de, (C) bendinin birinci satırındaki «Gizle
mek amacıyla veya bu suç vesilesiyle» ibaresi, «gizle
mek amacıyla veya bu suçlar vesilesiyle» oluyor. 

Değerli üyeler;.. 
AKİF ERGİNAY — Devam ediyor efendim, bir 

«Suç» kelimesi daha var, o da «Suçlar» olacak; «..ve
silesiyle ya da bu suçlarla...» olacak, 

BAŞKAN — Buna da katılıyor musunuz efen
dim? 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI M. FEV
Zİ UYGUNER — Evet, uygundur. 

BAŞKAIN — Yani, «Veya bu suç vesilesiyle ya 
da bu suçla» ibaresi, «Veya bu suçlar vesilesiyle ya 
da bu suçlarla» oluyor., 

Bu değişikliklerle 9 uncu maddeyi oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Mad
de kabul edilmiştir. 

Değerli üyeler; günlük çalışma süremiz tamamlan
mıştır. 14 Mart 1983 Pazartesi günü saat 14.00'te 
toplanmak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 19.00 

»9<i 
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DANıŞMA MECLISI 
GÜNDEMI 

69 uncu BİRLEŞİM 

10 Mart 1983 Perşembe 

Saat : 14.00 

1. BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SU
NUŞLARI 

2. SEÇİM 

^ 3. OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

4. KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE 
KOMİSYONLARDAN GELEN İŞLER 

(1) Kara Kuvvetleri Komutanı ve Mijlî Güven
lik Konseyi Üyesi Orgeneral Nurettin ERSİN'in 
Hasan Oğlu 1954 Doğumlu Piyade Astsubay Üstça
vuş (1976-54) Mehmet DEMİRCİOĞLU Hakkında 
Özel Af Kanunu Teklifi ve Adalet Komisyonu Ra
poru. (2/85) (S. Sayısı : 332) (Dağıtma tarihi : 
7.2.1983) 

(2) Devlet Güvenlik Mahkemelerinin Kuruluş 
ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun Tasarısı ve 
Millî Savunma, içişleri ve Dışişleri ve Adalet ko
misyonları raporları. (1/585) (S. Sayısı : 335) (Da
ğıtma tarihi : 21.2.1983) 

(3) Türk Malî Sisteminin Yeniden Düzenlenme
si Hakkında Yetki Kanun Tasarısı ve İktisadî işler 
ve Malî işler Komisyonu Raporu. (1/592) (S. Sayı
sı : 345) (Dağıtma tarihi : 28.2.1983) 

<4) Hava Kuvvetleri Komutanı ve Millî Güven
lik Konseyi Üyesi Orgeneral Tahsin ŞAHtNKAYA' 
nın Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu 
Kanun Teklifi ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu. 
(2/83) (S. Sayısı : 340) (Dağıtma tarihi : 24.2.1983) 

(5) Idarei Umumiyei Vilayat Kanunu Muvak
katinin 111 inci Maddesinin Değiştirilmesi Hakkın
da Kanun Tasarısı ve Millî Savunma, içişleri ve Dış
işleri Komisyonu Raporu. (1/555) (S. Sayısı : 268) 
(Dağıtma tarihi : 27.12.1982) 

(6) Danışma Meclisi Üyesi Fahri ÖZTÜRK ve 
29 arkadaşının Idarei Umumiyei Vilayat Kanunu 
Muvakkatinin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hak
kında Kanun Teklifi ve Malî işler, Bütçe - Plan ve 

Millî Savunma, içişleri ve Dışişleri komisyonları ra
porları. (2/66) (S. Sayısı : 299) (Dağıtma tarihi : 
13.1.1983) 

(7) Danışma Meclisi Üyesi Mehmet PAMAK 
ve 10 arkadaşının, Türk Ceza Kanununun 175, 176, 
177 ve 178 inci Maddelerinin Değiştirilmesine Dair 
Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu. (2/61) 
(S. Sayısı : 273) (Dağıtma tarihi : 27.12.1982) 

(8) Danışma Meclisi Üyesi Muzaffer SAĞIŞ-
MAN ve 13 arkadaşının Yükseköğretimin Son Sı
nıfında, 4 Yıl Süreli Olanların 3 üncü Sınıfında 4 
Yıldan Uzun Süreli Olanların 4 ve 5 inci Sınıfında 
Bulunup Başarısızlık Dolayısıyla Belge Alan Öğren
cilere Yeniden imtihan Hakkı Verilmesine Dair Ka
nun Teklifi ve Millî Eğitim Komisyonu raporları. 
(2/25) (S. Sayısı : 109 ve 109'a 1 inci Ek) (Dağıtma 
tarihi : 27.12.1982) 

(9) Danışma Meclisi Üyesi Necmettin NARLI-
OĞLU ve 11 arkadaşının, 5434 Sayılı TüıMye Cum
huriyeti Emeklli Sandığı Kanununa. Bir Eik Geçıct 
Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifli ve Bütçe 
- Plan Komisyonu Raporu. (2/40) (S. Sayısı : 164) 
(Dağıtma tarihi : 8.7.1982) 

(10) Danışma Meclisi Üyesi Şener AKYOL ve 
80 arkadaşının, Adalet Memurlarına Tazminat Veril
mesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet ve Bütçe - Plan 
komisyonları raporları. (2/33) (S. Sayısı : 176) (Da
ğıtma tarihi : 21.9.1982) 

(11) 25.10.1963 Tarihli ve 353 Sayılı Askerî Mah
kemeler Kurulusu ve Yargılama Usulü Kanununun 
Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine ve Bazı Madde
lerine Fıkralar Eklenmesine İlişkin Kanun Tasarısı 
ve Adalet ve Millî Savunma, içişleri ve Dışişleri ko
misyonları raporları. (1/542) (S. Sayısı : 289) (Da
ğıtma tarihi: 6.1.1983) 

(12) Danışma Meclisi Üyesi Bahtiyar UZUN-
OĞLU ve 41 arkadaşının, Fındık Dikim Alanlarının 
Sınırlandırılması Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet 
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ve Tarım ve Orman, Köy işleri ve Kooperatifler ko- ı 
misyonları raporları. (2/48) (S. Sayısı : 290) (Dağıt
ma tarihi : 6.1.1983) 

(13) Danışma Meclisi Üyesi Kâzım ÖZTÜRK ve 
10 arkadaşının, 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 
220 nci maddesine Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında 
Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu. (2/59) 
(S. Sayısı : 291) (Dağıtma tarihi : 7.1.1983) 

(14) 9.6.1960 Tarihli ve 7478 Sayılı Köy İçme 
Suları Hakkında Kanunun 15 inci Maddesinin Yü
rürlükten Kaldırılması Hakkında Kanun Tasarısı I 
ve Tarım ve Orman, Köy tşleri ve Kooperatifler ve 

. Bayındırlık, Ulaştırma, İmar ve İskân, Turizm ve I 
Tanıtma komisyonları raporları. (1/550) (S. Sayısı : 
292) (Dağıtma tarihi : 7.1.1983) 

(15) 6J1.1982 Tarih ve 2576 Sayılı Bölge İdare 
Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkeme
lerinin Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanuna Bir 
Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve 
Bütçe - Plan ve Adalet Komisyonu raporları. (1/462) 
(S. Sayısı : 294) (Dağıtma tarihi : 11.1.1983) 

(16) Danışma Meclisi Üyesi Mehmet AKDEMİR 
ve 71 arkadaşının Sağlık Personeli Hakkında Kanun 
Teklifi ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Bütçe - Plan ko
misyonları raporları. (2/32) (S. Sayısı : 297) (Dağıt
ma tarihi : 13.1.1983) 

(17) Danışma Meclisi Üyesi Alâeddin AKSOY ve 
17 arkadaşının, Kütahya İli Altıntaş İlçesi Dumlu-
pınar Bucağında, Durnlupınar Adı ile Bir İlçe Ku
rulması Hakkında Kanun Teklifi ve Millî Savunma, 
İçişleri ve Dışişleri Komisyonu Raporu. (2/78) (S. Sa
yısı : 301) (Dağıtma tarihi: 17.1.1983) 

(18) 8.6.1965 Tarih ve '625 Sayılı Özel Öğretim 
Kurumları Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştiril- } 
mesi, Bu Kanuna İki Madde ve Bir Geçici 2 nci Mad- j 
d© Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim 
Komisyonu Raporu. (1/465) (S. Sayısı : 302) (Dağıt
ma tarihi : 18.1.1983) 

X (19) Hacettepe Üniversitesi 1969 Bütçe Yık 
KesinhesaJbına Ait Uygunluk Bildiriminin Sunulduğuna 
Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile Hacettepe Üni
versitesi 1969 Bütçe Yılı Kesinhesap Kanunu Ta
sarısı ve Danışma Meolisii Hesaplarını İnceleme ve 
Sayıştay Komisyonu Raporu. (1/208), (S. Sayısı : 277) 
(Dağıtma tarihi: 31.12.1982) 

X ı(20) Hacettepe Üniversitesi 1970 Bütçe Yılı 
Kesinhesalbına Ait Uygunluk Bildiriminin Sunulduğuna J 

Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi 'ile Hacettepe Üni
versitesi 1970 Bütçe Yılı Kesinhesap Kanunu Tasa
rısı ve Danışma Meclisi Hesaplarını İnceleme ve Sa
yıştay Komisyonu Raporu. (1/220) (S. Sayısı : 278) 
(Dağıtma tarihi: 31.12.1982) 

X (21) Hacettepe Üniversitesi 1971 iBütçe Yıh 
Kesinhesabına Ait Uygunluk Bildiriminin Sunulduğuna 
Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile Hacettepe 
Üniversitesi 1971 Bütçe Yılı Kesinhesap Kanunu Ta
sarısı ve Danışma Meclisi Hesaplarını İnceleme ve 
Sayıştay Komisyonu Raporu. (1/242) (S. Sayısı : 279) 
(Dağntma tarihi : 31.12.1982) 

X (22) Hacettepe Üniversitesi 1972 Yılı Kesinhe
sabına Ait Uygunluk Bildiriminin Sunulduğuna Dair 
Sayıştay Başkanlığı (Tezkeresi ile Hacettepe Üniver
sitesi 1972 Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı ve Da
nışma Meclisi Hesaplarını İnceleme ve Sayıştay Ko
misyonu Raporu. (1/254) (S. Sayısı : 280) (Dağıtma 
tarihi: 31.12.1982) 

X (23) Hacettepe Üniversitesi 1973 Bütçe Yıh 
Kesinhesabına Ait Uygunluk Bildiriminin Sunulduğuna 
Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile Hacettepe 
Üniversitesi 1973 Bütçe Yılı Kesinhesap Kanunu Ta
sarısı ve Danışma Meclisi Hesaplarını İnceleme ve 
Sayıştay Komisyonu Raporu. (1/282) (S. Sayısı : 281) 
(Dağıtma tarihi: 31.12.1982) 

X (24) Hacettepe Üniversitesi 11974 Bütçe Yılı 
Kesinhesabına Ait Uygunluk Bildiriminin Sunulduğuna 
Dair Sayıştay Başkanlığı ' Tezkeresi ile Hacettepe 
Üniversitesi 1974 Bütçe Yılı Kesinhesap Kanunu Ta
sarısı ve Danışma Meclisi Hesaplarını İnceleme ve 
Sayıştay Komisyonu Raporu. (1/289) (S. Sayısı : 282) 
(Dağıtma tarihi: 31.12.1982) 

X (25) Hacettepe Üniversitesi 1975 Bütçe Yılı 
Kesinhesabına Ait Uygunluk Bildiriminin Sunulduğuna 
Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile Hacettepe 
Üniversitesi 1975 Bütçe Yılı Kesinhesap Kanunu Ta
sarısı ve Danışma Meclisi İnceleme ve Sayıştay Ko
misyonu Raporu. (1/292) (S. Sayısı : 283) (Dağıtma 
tarihi: 31.12.1982) 

X ı(26) Hacettepe Üniversitesi 1976 Bütçe Yılı 
Kesinhesabına Ait Uygunluk Bildiriminin Sunulduğuna 
Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile Hacettepe 
Üniversitesi 1976 Bütçe Yılı Kesinhesap Kanunu Ta
sarısı ve Danışma Meclisi Hesaplarını İnceleme ve 
Sayıştay Komisyonu Raporu. (1/319) (S. Sayısı : 284) 
(Dağıtma tarihi: 31.12.1982) 
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(27) Okur - Yazarlığı Teşvik Kanunu Tasarısı ve ı 
Millî Eğitim Komisyonu Raporu. (1/482) (S. Sayısı : 
305) (Dağıtma tarihi : 21.1.1983) 

(28) Belediye Suçlarına İlişkin Ceza Hükümleri 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet, Sağlık ve Sos
yal İşler j /e Millî Savunma, İçişleri ve Dışişleri ko
misyonları raporları. (1/564) (S. Sayısı : 308) (Dağıt
ma tarihi : 27.1.1983) 

(29) 5.1.1961 Tarihli ve 224 (Sayılı Sağlık Hiz
metlerinin Sosyalleştirilmesi Hakkında Kanunun De- I 
ğişik 20 inci Maddesinin Değiştirilmesine Dair Ka
nun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu 
Raporu. (1/584) (S. Sayısı : 309) (Dağıtma tarihi : 
27.1.1983) ! 

(30) 13.5.1981 Tarih ve 2461 Sayılı Hâkimler ve 
Savcılar Yüksek Kurulu Kanununun Bazı Madde
lerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı ve Ada
let Komisyonu Raporu. (1/604) (S. Sayısı : 310) (Da
ğıtma tarihi : 27.1.1983) 

(31) Danışma Mecl si Üyesi Selçuk (KANTAR- ( 
CIOĞLU ve 41 Arkadaşının, 5434 Sayılı Emekli 
Sandığı Kanununun 31 inci Maddesi ile Değişik 
41 inci Maddesine Birer Fıkra Eklenmesi, Bu Ka- j 
nunu Değiştiren 1425 Sayılı Kanunun 1 inci Madde
sinin (c) Fıkrasının Değiştirilmesi ve Bu Kanuna 
Geçici Bir Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Tek
lifi ile İçtüzüğün 36 ncı Maddesi Uyarınca Gündeme 
Alınma Önergesi ve Bütçe-Plan Komisyonu Raporu. 
(2/36) (S. Sayısı : 228, 228'e 1 inci, 228'e 2 nci Ek) 
(Dağıtma tarihi: 27.1.1983). 

(32) Danışma Meclisi Üyesi Selçuk KANTAR-
CIOĞLU ve 34 Arkadaşının, 657 Sayılı Devlet Me
murları Kanununun 2595 Sayılı Kanunun 1 inci 
Maddesiyle Değiştirilen 43 üncü Maddesinin (B) Fık- j 
rasının Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ile İç
tüzüğün 36 ncı Maddesi Uyarınca Gündeme Alınma 
Önergesi ve Bütçe - Plan Komisyonu Raporu. (2/44) 
(S. Sayısı : 229 229'a 1 inci Ek, 229'a 2 nci Ek) (Da
ğıtma tarihi: 27.1.1983) 

(33) Danışma 'Meclisi Üyesi Selçuk KANTAR- \ 
CIOĞLU ve 37 Arkadaşının, 657 Sayılı Devlet Me
murları Kanununa 2595 Sayılı Kanunla Eklenen 
Geçici 9 uncu Maddesinin Değiştirilmesine Dair Ka
nun Teklifi ile İçtüzüğün 36 ncı Maddesi Uyarınca 
Gündeme Alınma Önergesi ve Bütçe - Plan Komisyonu 
Raporu. (2/43) (S. Sayısı : 230, 230'a 1 inci Ek, 230'a 
2 nci Ek) (Dağıtma tarihi: 27.1.1983). | 

X (34) «Türkiye Cumhuriyeti ile Sovyet Sosyalist 
Cumhuriyetleri Birliği Arasındaki Devlet Hudut Hat
tının Arpaçay (Ahuryan) Nehrindeki Barajın Göv
desi ve Gölü Üzerinde Geçişine Ait Ek Tarif Pro
tokolü» ve ekleri ile «Türkiye Cumhuriyeti Hükü
meti ile Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği Hü
kümeti Arasında, Arpaçay (Ahuryan) Baraj Gölü 
Bölgesine Konulan Yeni Hudut İşaretlerinin Kontrol, 
Bakım, Onarım, İhya veya Değiştirilmesi Hakkın
da Protokol» ve eklerinin Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savun
ma, İçişleri ve Dışişleri Komisyonu Raporu. (1/587) 
(S. Sayısı : 321) (Dağıtma tarihi : 28.1.1983) 

(35) Atatürk Orman Çiftliği Arazisinden Yüz-
seksenalıtılbin Döntyüzkjnkbir Metrdkareli'k Kısmının 
Satılması Hakkında Kanun Tasarıısı ve Tarım ve Or-
mıaın, Köy İdleri ve Kooperatifler ve Bayındırîıık, 
Ulaştitnma, tmaır ve iskân, Turizm ve Tarautma komis
yonları raporiian. (1/551) (S. Sayısı : 324) (Dağıtma 
•tarihi: 1 . 2 .1983) 

<36) 6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile 
Diğer Atetfer Haikkında Kanun 'ile Türik Ceza Kanu
nunun 264 üncü Maddesinde Yer Alan Ateşli Silah
lar, Patlayıcı Maddeler, Bıçaklar ve Benzeri Aletle
rin Teslimi Hakkında 2395 Sayılı Kanuna Bir Ek Ge
çici Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve 
Millî Savunma, İçişleri ve Dışişleri Komisyonu Ra
poru. (1/583) (S. Sayısı : 325) (Dağıtma tarihi : 
1.2.1983) 

(37) Danışma Meclisi Üyesi Tevfik Fikret AL
PASLAN ve 11 arkadaşının, Tababet ve Şuabatı Sanat
larının Tarz-ı İcrasına Dair Kanunda Değişiklik Ya
pılmasına Dair Kanun Teklifi ve Millî Eğitim, Ada
let ve Sağlık ve Sosyal işler komisyonları raporları. 
(2/69) (S. Sayısı : 327) (Dağıtma tarihi : 1.2.1983) 

(38) 4.1.1961 Tarihli ve 211 Sayılı Türk Si-
la!Mı Kuvvetteri iç Hizmet Kanununun 34 üncü Mad-
desinim (d) Fılkrasımııın Değiştıiriknesûne ve 43 üncü 
Madides'ine Bir Fıkra Ek'lenmesinfe llişjk'in Kanun 
Tasarısı ve Milî Savunma, İçişleni ve Dışişleri Ko
misyonu Raporu. (1/602) (S. Sayısı : 328) (Dağıtma 
tarihi: 1 .2 .1983) 

(39) Danışma Meclisi Üyesi Feridun Şakir 
ÖĞÜNÇ ve 10 Arkadaşının, 5434 Sayılı T. C. Emek
li Sandığı Kanununun 32 nci Maddesine Bir Fıkra 
ve 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun Ek 1 inci 

(X) Açık oylama. 



Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine İlişkin Kanun Tek
lifi ve Sağlık ve Sosyal işler ve Bütçe - Plan komis
yonları raporları. (2/27) (S. Sayısı : 330) (Dağıtma 
tarihi: 4.2.1983) 

(40) Sosyal Güvenlik Kurumlarına Tabi Olarak 
Geçen Hizmetlerin Birleştirilmesi Hakkında Kanun 
Tasarısı ve Malî İşler ve Sağlık ve Sosyal İşler Ko
misyonları raporları. (1/561) (S. Sayısı : 331) (Da
ğıtma tarihi : 9.2.1983) 

(41) Danışma Meclisi Üyesi Kâzım ÖZTÜRK 
ve 10 arkadaşının, Atatürk Orman Çiftliği Mülkiye
tindeki Bir Kısım Arazinin Hazineye ve Gazi Üni
versitesine Devredilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve 
Tarım ve Orman, Köy İşleri ve Kooperatifler ve Ba
yındırlık, Ulaştırma, tmar ve İskân, Turizm ve Ta
nıtma komisyonları raporları. (2/80) (S. Sayısı : 334) 
(Dağıtma tarihi : 14.2.1983) 

(42) 9.12.1982 Tarihli ve 2761 Sayılı 1983 Malî 
Yılı Bütçe Kanununun 28 inci Maddesinin (B) fık
rasına Bir Bent Eklenmesine İlişkin Kanun Tasarısı 
ve Bütçe - Plan Komisyonu Raporu. (1/626) (S. Sa
yısı : 337) (Dağıtma tarihi : 21.2.1983) 

(43) Mehti KURŞUN'a Vatanî Hizmet. Tertibin
den Aylık Bağlanması Hakkında Kanun Tasarısı. 
(1/496) (S. Sayısı : 338) (Dağıtma tarihi : 21.2.1983) 

(44) Gülali GÜL'e Vatanî Hizmet Tertibinden 
Aylık Bağlanması Hakkında Kanun Tasarısı ve Büt
çe - Plan Komisyonu Raporu. (1/481) (S. Sayısı.: 
339) (Dağıtma tarihi : 21.2.1983) 

(45) Kara (Kuvvetleri Komutam ve Millî Güven
lik Konseyi Üyesi Orgeneral Nurettin ERSİN'in, 
Türk Silahlı Kuvvetlerinden Ayrılanların Kurabile
cekleri Dernekler Hakkında Kanun Teklifi ve Millî 
Savunma, İçişleri ve Dışişleri Komisyonu Raporu. 
(2/53) (S. Sayısı : 342) (Dağıtma tarihi : 24.2.1983) 

(46) Taşınmaz iMal Zilyetliğine Yapılan Tecavüz
lerin Önlenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Ada
let ve Millî Savunma, İçişleri ve Dışişleri komisyon
ları raporları. (1/554) (S. Sayısı : 343) (Dağıtma ta
rihi : 25.2.1983) 

(47) Yardım Toplama Kanunu Tasarısı ve Millî 
Savunma, İçişleri ve Dışişleri Komisyonu Raporu. 
(1/590) (S. Sayısı : 344) (Dağıtma tarihi : 28.2.1983) 

(48) 506 Sayılı Sosyal Sigortalar IKanunu ve 
4792 Sayılı Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununun 
Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun 
Tasarısı ile Danışma Meclisi Üyesi Mustafa ALP-
DÜNDAR ve 16 arkadaşının, 1.1.1946 Tarih ve 
4792 Sayılı Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununun 
24 üncü Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun 
Teklifi ve Malî İşler ve Sağlık ve Sosyal İşler ko
misyonları raporları. (1/569), (2/57) (S. Sayısı : 346) 
(Dağıtma tarihi : 2.3.1983) 

(49) 557 Sayılı Nüfus Planlaması Hakkında Ka
nun ile 765 Sayılı Türk Ceza Kanununda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Danışma Mec
lisi Üyesi Feridun GÜRAY ve 9 arkadaşının, Aile 
Planlaması Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet ve 
Sağlık ve Sosyal İşler komisyonları raporları. (1/448), 
(2/84) (S. Sayısı : 347) (Dağıtma tarihi : 2.3.1983) 



DANIŞMA MECLİSİ S. Sayısı : 335 

Devlet Güvenlik Mahkemelerinin Kuruluş ve Yargılama Usulleri 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Savunma, İçişleri ve Dışişleri 

ve Adalet Komisyonları Raporları. (1 /585) 

T.C. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik 24 Aralık 1982 
Dairesi Başkanlığı 

Sayı : K. K. T. D. 18/101-1377108129 

DANIŞMA MECLtSt BAŞKANLIĞINA 

Adalet Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 28.11.1982 tarihinde karar
laştırılan «Devlet Güvenlik Mahkemelerinin Kuruluş ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun Tasarısı» ile 
gerekçesi ekli olarak gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 
Bülend ULUSU 

Başbakan 

DEVLET GÜVENLİK MAHKEMELERİNİN KURULUŞ VE YARGILAMA 
USULLERİ HAKKINDA KANUN TASARISI 

GENEL GEREKÇE 

2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 143 üncü maddesinde «Devletin ülkesi ve milleti ile bö
lünmez bütünlüğü, hür demokratik düzen ve nitelikleri Anayasada belirtilen Cumhuriyet aleyhine işlenen ve 
doğrudan doğruya Devletin iç ve dış güvenliğini ilgilendiren suçlara bakmakla görevli Devlet Güvenlik 
Mahkemeleri kurulur. 

Devlet Güvenlik Mahkemesinde bir Başkan iki asıl ve iki yedek üye ile bir savcı ve yeteri kadar savcı 
yardımcısı bulunur. 

Başkan, bir asil ve bir yedek üye ile savcı, birinci sınıfa ayrılmış hâkim ve Cumhuriyet savcıları ara
sından; bir asıl bir yedek üye, birinci sınıf askerî hâkimler arasından; savcı yardımcıları ise Cumhuriyet 
savcıları ve askerî hâkimler arasından özel kanunlarında gösterilen usule göre atanır. 

Devlet Güvenlik Mahkemesi Başkan, üye ve yedek üyeleri ile savcı ve savcı yardımcıları dört yıl için 
atanırlar, süresi bitenler yeniden atanabilirler. 

Devlet Güvenlik Mahkemeleri kararlarının temyiz mercii Yargıtay'dır. 

Devlet Güvenlik Mahkemelerinin işleyişi, görev ve yetkileri ve yargılama usulleri ile ilgili diğer hüküm
ler, kanunda gösterilir. 

Devlet Güvenlik Mahkemelerinin yargı çevresine giren bölgelerde sıkıyönetim ilân edilmesi halinde, bu 
bölgelerle sınırlı olmak üzere kanunla belirlenen esaslara göre Devlet Güvenlik Mahkemesi, Sıkıyönetim 
Askerî Mahkemesine dönüştürülebilir.» 

Hükmü yer almaktadır. 
Maddenin gerekçesinde, «Devlet Güvenlik Mahkemelerine hasredilen bu madde 1961 Anayasasının 136 

ncı maddesinden alınmıştır. 
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Duruşma yapıp hüküm veren hâkim sayısı üçe indirilmek suretiyle de diğer mahkemelerle ahenkli bir 
hale getirilmiştir. Hâkim ve savcıların atanmaları, hükümlerinin temyiz merciinde olduğu gibi farklar kal
dırılmış ve böylece tabiî hâkim ilkesine uygun olmadığı yolundaki iddialara yer verilmemesine dikkat edil
miştir.» 

1961 Anayasasının 136 ncı maddesinde, mahkemelerin kuruluşuna ilişkin hükümler mevcuttur. Bu mad
de 1699 sayılı Kanunla değiştirilmiş ve maddeye 2, 3, 4, 5 ve 6 ncı fıkralar eklenmiştir. Daha sonra ise 
Anayasa gereği Devlet Güvenlik Mahkemelerinin Kuruluş ve Yargılama Usulleri Hakkındaki 1773 sayılı 
Kanun yürürlüğe girmiş, ancak Anayasa Mahkemesinin 11.10.1975 tarihli ve 15380 sayılı Resmî Gazete'de 
yayımlanan kararı ile iptal edilmiştir. 

Genel mahkemeler arasında yeri, bir Anayasal müessese olarak tayin ve tespit edilen Devlet Güvenlik 
Mahkemelerinin kuruluş nedenleri 1699 sayılı Kanunun gerekçesinde açıklanmıştır. Burada; 

«Bütün dünyada olduğu gibi memleketimizde de son yıllarda yeni suç ve suçluluk kavramları ortaya 
çıkmış dolayısıyla suçluların ve suçların kovuşturulması için yeni usuller aranması ve bulunması zorunlu 
hale gelmiştir, özellikle (Devletin ülkesi ve milletiylebütünlüğü, hür demokratik düzen ve nitelikleri Ana
yasada belirtilen Cumhuriyet aleyhine işlenen ve doğrudan doğruya Devlet güvenliğini ilgilendiren) suçların 
kovuşturulmasında ve yargılanmasında, gerek ceza müessiriyetini artırmak için süratli yargılamayı sağlamak 
ve gerekse özellik arzeden bu suçların, ihtisaslaşmış mahkemelerde görülmesini mümkün kılmak için 
«Devlet Güvenlik Mahkemeleri» kurulması faydalı görülmüştür. 

1961 Anayasasında yer alan hüküm ile 2709 sayılı Anayasada mevcut 143 üncü madde mukayese edil
diğinde bir takım farklılıklar bulunduğu görülecektir. Şöyle ki : 

1. Her Devlet Güvenlik Mahkemesi bir Başkan, dört üye ile iki yedek üyeden kurulurken, bu mahke
meler bugün bir Başkan, iki asıl, iki yedek üyeden kurulmaktadır. Başkan ve bir asıl bir yedek üye bi
rinci sınıfa ayrılmış adlî yargı hâkim ve savcıları arasından; bir asıl bir yedek üye ise birinci sınıf askerî 
hâkimler arasından atanacaktır. 

2. Devlet Güvenlik Mahkemesi nezdinde kurulacak Cumhuriyet savcılığı teşkilâtında bir farklılık bu
lunmamaktadır. Cumhuriyet savcısı birinci sınıfa ayrılmış adlî yargı Cumhuriyet savcıları, Cumhuriyet savcı 
yardımcıları ise adlî yargı savcıları ile askerî hâkimler arasından yetkili organlarca atanacaklardır. 

3. 1961 Anayasasında yer alan hükme göre Devlet Güvenlik Mahkemesi Başkanlığı, üyeliği yedek 
üyeliği, savcılığı ve savcı yardımcılığı atanmalarında Bakanlar Kurulunca her boş yer için bir misli aday 
gösterilerek; Bakan, asıl ve yedek hâkim üyeler Yüksek Hâkimler Kurulunca; savcı ve yardımcıları Yük
sek Savcılar Kurulunca; askerî hâkimlerden atanacak üye, yedek üye ve savcı yardımcıları ise özel kanun
larda gösterilen usule göre atanırken; 

143 üncü maddeye göre Bakanlar Kurulu aday göstermesi söz konusu olmadan hâkim ve savcıların 
atanmaları doğrudan doğruya Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca, askerî hâkimlerden atanacak üye, 
yedek üye ve savcı yardımcıları ise özel kanunlarda gösterilen usule göre, atanacaklardır. Bu suretle iptal 
edilen 1773 sayılı Devlet Güvenlik Mahkemeleri Kanununda büyük tenkit mevzuu olan ve tabi hâkim 
ilkesine aykırı düştüğü ileri sürülen bir husus, yeni düzenlenen 143 üncü madde ile giderilmiş ve mahke
melerde görev alacak hâkim ve savcıların atanması genel hükümlere tabi kılınmıştır. 

4. 1961 Anayasası ve buna uygun çıkarılan 1773 sayılı Kanunda Devlet Güvenlik Mahkemesi Başkan, 
üye, savcı ve savcı yardımcıları üç yıl için atanacakları, bu süre içinde aslî görevleri ile ilişkileri kesilerek 
görev yapacakları ve sürenin bitiminde yeniden atanmalarının mümkün olduğu belirtilmişken, yeni Anaya
sada ve buna uygun olarak düzenlenen tasanda bu müddet dört yıla çıkarılmıştır. 

5. 1773 sayılı Kanunda Devlet Güvenlik Mahkemelerinden verilen kararların temyiz mercii, Yargıtay-
da yalnız bu mahkemelerin kararlarını incelemek üzere kurulan özel bir daireye verilmişken, hazırlanan 
yeni tasarıda ihtisaslaşma esas alınmış ve Devlet Güvenlik Mahkemelerinden verilen kararların temyiz mer
cii Yargıtay olarak bırakılmasına rağmen, davaların mahiyetine göre farklı dairelerde inceleme yoluna 
gidilmiştir. 

Anayasanın 143 üncü maddesine göre düzenlenen tasarı dört bölümden ibarettir. Birinci bölümde Dev
let Güvenlik Mahkemelerinin Kuruluş ve yetkileri, ikinci bölümde görevleri, üçüncü bölümde yargılama usul
leri, dördüncü bölümde ise çeşitli hükümler yer almaktadır. 
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DEVLET GÜVENLİK MAHKEMELERİNİN KURULUŞ VE YARGILAMA USULLERİ HAKKINDA 
KANUN TASARISI 

MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 1. — Anayasamızın 143 üncü maddesinin birinci fıkrası doğrultusunda düzenlenen tasarının 1 
inci maddesiyle; Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğü, hür demokratik düzen ve nitelikleri Ana
yasada belirtilen Cumhuriyet aleyhine işlenen ve doğrudan doğruya Devletin iç ve dış güvenliğini ilgilendi
ren suçlara bakmakla görevli Devlet Güvenlik Mahkemeleri kurulmaktadır. 

Maddenin ikinci fıkrasında, sıkıyönetim ve savaş hallerine ilişkin olmak üzere askerî mahkemelerin gö
rev ve yargılama usullerine ilişkin hükümleri saklı tutulmaktadır. 

Madde 2. — 26 Haziran 1973 tarihinde kabul edilen ve 11 Temmuz 1973 tarih ve 14591 sayılı Resmî 
Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren ve daha sonra da Anayasa Mahkemesince iptal edilen 1773 sayılı 
Devlet Güvenlik Mahkemelerinin Kuruluş ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanunun 2 nci maddesinde, 
«Devlet Güvenlik Mahkemelerinin hangi illerde, ne miktar kurulacağına ve bu mahkemelerin, ilk kuruluştan 
yargı çevrelerinin tayinine, Adalet ©akanının teklifi üzerine, Bakanlar Kurulunca karar verileceği» hükmü 
mevcutken; 

Bu defa Devlet Güvenlik Mahkemelerinin kurulacağı yerler ve bu mahkemelerin yargı çevreleri kanunla 
belli edilmiştir. 

Bu düzenleme ile Anayasanın 142 nci maddesinde yer alan; «Mahkemelerin kuruluşu, görev ve yetkileri, 
işleyişi ve yargılama usulleri kanunda düzenlenir.» hükmüne tamamen uyulduğu gibi, tabiî hakim ilkesi ön-
planda tutulmuş, Anayasa Mahkemesinin, mahkemelerin kuruluşu ve görevlerine ilişkin kararlarında ileri 
sürülen esaslar değerlendirmeye tabi tutulmuştur. 

Ayrıca, ülke savunması ve iç güvenliğin sağlanman ile ileride anılan mahkemelerin Sıkıyönetim Mahke
mesine dönüşebileceği nazara alınarak bu mahkemelerin yargı çevreleri ve bunlara bağlı iller Genelkurmay 
Başkanlığının 18 Kasım 1982 gün ve 3084 - 82 sayılı yazısında açıklanan hususlara uyum sağlayacak şekilde 
düzenlenmiştir. 

Genel yargıda olduğu gibi gelen iş durumunun değerlendirilmesi ile aynı yerde birden fazla Devlet Gü
venlik Mahkemesi kurulmasına imkân veren düzenleme getirilmiş ve olağanüstü bir halin gerekli kılması du
rumunda bir mahkemenin yargı çevresinde bulunan il ve ilçeler Adalet Bakanının önerisi üzerine Hâkimler 
ve Savcılar Yüksek Kurulunun kararıyla başka bir yerdeki Devlet Güvenlik Mahkemesine bağlanması sağ
lanmıştır. Kurulun böyle bir karar alması halinde bu nitelikteki kararlar Resmî Gazete'de yayımlanacaktır. 
Ancak, ilandan önce açılmış davalar hakkında bu nedenle yetkisizlik karan verilmeyecektir. 

Madde 3. — Tasarının bu maddesi, Devlet Güvenlik Mahkemesinin bir Başkan ile İki üyeden oluşaca
ğını belirlemektedir. Ayrıca her mahkemede iki yedek üye bulunacaktır. Düzenleme Anayasanın 143 üncü 
maddesinin ikinci fıkrasından alınmıştır. 1773 sayılı Kanunda bir başkan, dört üyeden oluşurken, ağır ce
za mahkemeleri gibi, bir başkan, iki üyeye dönüştürülmüştür. 

Madde 4. — Her Devlet Güvenlik Mahkemesi nezdinde bir Cumhuriyet savcısı ve yeteri kadar Cumhu
riyet savcı yardımcısı bulunacaktır. Adana, Ankara, Erzincan, İstanbul, İzmir, Kayseri, Konya, Malatya il 
merkezlerinde, kurulan Devlet Güvenlik Mahkemeleri birden fazla olsa dahi, bir Cumhuriyet savcılığı teşki
latıyla yetinilebilecektir. Cumhuriyet savcı yardımcılarının miktar ve nispeti yani kaçının adlî yargıdan, ka
çının askerî hâkimler arasında seçilmesi gerekeceğini, Adalet Bakanlığı tespit edecektir. 

Madde 5. — Anayasa'nın 143 üncü maddesinde; Devlet Güvenlik Mahkemesinin Başkanı ve bir asıl bir 
yedek üyesi ile Cumhuriyet savcısı, birinci sınıfa ayrılmış adlî yargı hâkim ve Cumhuriyet savcıları arasın
dan; bir asıl bir yedek üyesi birinci sınıfa ayrılmış askerî hâkimler arasından; Cumhuriyet savcı yardımcıları 
ise adlî yargı Cumhuriyet savcıları ve askerî hâkimler arasından atanacağı, hükme bağlanmıştır. Düzenleme 
buna uygun olarak kaleme alınmıştır. 

Yukarıda da işaret edildiği gibi bu düzenleme 1961 Anayasasının getirdiği düzenlemeden farklılık arz et
mektedir. Zira orada Bakanlar Kurulunun aday belirlediği görülmektedir. Büyük tenkit mevzu olan ve ta
biî hâkim ilkesine ters düşen bu uygulamadan vaz geçilmiştir. 
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Madde 6. — 2461 sayılı Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kanununa göre adlî yargı hâkim ve savcı
larının; mesleğe kabul etme atama ve nakletme, gejici yetki verme her türlü yükselme ve birinci sınıfa 
ayırma, kadro dağıtma, meslekte kalmaları uygun görülmeyenler hakkında karar verme, disiplin cezası ver
me, görevden uzaklaştırma, işlemlerini yapma görevi Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna verilmiştir. 

Bu esası benimseyen Anayasamızın mevcut hükmüne uyularak, Devlet Güvenlik Mahkemelerinin baş
kanları, adlî yargıya mensup asıl ve yedek üyeleri, Cumhuriyet savcıları ve Cumhuriyet savcı yardımcıları doğru
dan Hâkimler ve Savcılar Kurulunca atanacaklardır. Askerî hâkimlerden üye, yedek üye Cumhuriyet savcı yar
dımcılıklarına atanacaklar ise özel kanunlarında gösterilen usule göre yerine getirilecektir. 

Devlet Güvenlik Mahkemelerinde görev yapacak msslek mensuplarının görev süresi 1961 Anayasalında 
üç yıl olarak belirlenirken, bu süre dört yıla çıkarılmıştır. Her iki Anayasa'da da süresi bitenlerin yeniden ata
nabilecekleri hükme bağlanmış ve bu hüküm tasarıya aynen alınmıştır. Mahkemelerin aksamadan çalışma
larını sağlamak amacıyla yeni atananlar göreve başlayıncaya kadar, süresi dolanların görevleri devam ede
cektir. Her iki Anayasa'da ayrıca Devlet Güvenlik Mahkemesine atanan meslek mensuplarının başka bir 
görev yapamayacakları vurgulanmıştır. Ancak bu mahkemelere atananların yüksek mahkemelere seçilme hali 
ayrık tutularak, mağduriyetlerinin önüne geçilmiştir. Başarılı, yüksek mahkemelere seçilme hakkına haiz ad
lî yargı ve askerî yargı mensupları, organlarınca yüksek mahkemelere üye seçilebileceklerdir. 

Madde 7. — Devlet Güvenlik Mahkemeleri esas olarak iki sivil bir askerî hâkimden oluşmaktadır. Başkan 
ile bir asıl üye adlî yargıdan, bir asıl üye ise askerî yargıdan atanmaktadır. Buna rağmen başkanın kanunî 
sebeplerle görevi başında bulunmaması hallerinde, başkanlık görevi, asıl üyelerden meslekte kıdemlisi tarafın
dan yerine getirilecektir. 

îptal edilen 1773 sayılı Kanundan başkanın kanunî sebeplerle görevi başında bulunmaması halinde, baş
kanlık görevi, adlî yargıdan seçilen asıl üyelerden ki damlısı tarafından yerine getirilirken, bu yoldan vaz
geçilmiş ve 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanununda getirilen esasa uygun olarak, asker, sivil ayrımı yapılmaksı
zın meslekte kıdemli olan asıl üyenin başkanlığa vekalet edeceği hükme bağlanmaktadır. Ancak mahkemenin 
esas oluşum şekli de gözönünde bulundurularak başkanlığa askerî hâkim üyenin vekâlet etmesi halinde, 
adlî yargıdan gelen yedek üyenin mahkeme kuruluna katılacaktır. 

Madde 8. — Hizmetin gereği olarak hâkim ve savcılar sürekli görev yerlerinin dışındaki bir yargı çev
resinde geçici olarak görevlendirilebilirler. Bu yetki 2461 sayılı Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Ka
nununa göre bu Kurula aittir. 

Tasarının 8 inci maddeside buna göre düzenlenmiş ve bir Devlet Güvenlik Mahkemesinin, yedek üye
lerinin de katılması ile teşekkül edemediği hallerde, boş üyeliklerin geçici yetkiyle Kurul tarafından doldu
rulacağı belirtilmiştir. 

Aynı şekilde iş durumunun zorunlu kıldığı hallerde, Devlet Güvenlik Mahkemesi Cumhuriyet savcısının 
istemi üzerine yine Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu; başka yerdeki bir mahkeme nezdinde çalışan 
savcı yardımcılarına geçici yetki verebileceği gibi, olayların hızla gelişmesi ve boyutu nazara alınarak aynı 
zamanda adlî yargı Cumhuriyet savcı ve yardımcılarına da bulunduğu yer ve başka yerdeki Devlet Güvenlik 
Mahkemesinde geçici olarak görevlendirebilecektir. 

Kendi yargı çevresi dışında geçici yetkiyle görevlendirilenler, o yerde gerekirse dört aydan fazla çalıştırıla
caklardır. işlerin normale dönmesi veya Devlet Güvenlik Mahkemesi nezdindeki Cumhuriyet savcı ve yardım
cılarıyla üstesinden gelinmesi halinde adlî yargıdan gelen meslek mensupları ve diğerleri asıl görev yerlerine 
döneceklerdir. 

Madde 9. — Bu maddede Devlet Güvenlik Mahkemelerinin görevine giren suçlar sayılmıştır. 2 709 sa
yılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasa'sının (olağanüstü yönetim usulleri) ni belirleyen 119 - 122 nci nıaddele-
rinde bilhassa, Anayasa ile kurulan hür demokrasi düzenini veya temel hak ve hürriyetleri ortadan kal
dırmaya yönelik yaygın şiddet hareketlerine ait ciddi belirtilerin ortaya çıkması veya şiddet olayları üebebiy-
le kamu düzeninin ciddi şekilde bozulması hallerinde, Cumhurbaşkanı başkanlığında toplanan Bakanlar Ku
rulu, Millî Güvenlik Kurulunun da görüşünü aldıktan sonra yurdun bir veya birden fazla bölgesinde veya 
tümünde, süresi altı ayı geçmemek üzere olağanüstü hâl ilân edebilir. Hükmü yer almaktadır, 
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Görülüyorki, kanun koyucu bu düzenleme ile sık sık sıkıyönetim ilanını gerektirmeden, bu tür n ıeselele-
ri başka tedbirlerle karşılamaya çalışmakta ve getirilecek düzeni belirlemiş bulunmaktadır. 

Anayasa'nın bu düzenlenmesine uygun olarak olağanüstü hâl ilânı sırasında da görev yapacak Devlet 
Güvenlik Mahkemelerinin görevleri tespit edilirken, 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanununun 15 inci maddesi ile 
sıkıyönetim mahkemelerinin görev ve yetkilerine giren suçların tamamına yakın kısmı Devlet Güvenlik Mah
kemelerinin görev alanına alınmıştır. Bu şekilde 1773 sayılı Kanunun ötesinde ve daha detaylı bir düzenle
meye gidilerek metin oluşturulmuştur. 

Maddenin (A) bendinde yazılı suçların işlenmesi halinde görev ve yetki tamamen Devlet Güvenlik 
Mahkemelerine aittir. Bu suretle Devletin kişiliğine karşı işlenen suçlar, Anayasa'da belirtilen Cumhuriyet 
aleyhine işlenen ve doğrudan doğruya Devlet güvenliğini ilgilendiren suçlar kısaca Anayasanın 143 üncü mad
desinin, birinci fıkrasında sınırladığı, «Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğü, hür demokratik dü
zen ve nitelikleri Anayasa'da belirtilen Cumhuriyet aleyhine işlenen ve doğrudan doğruya Devletin iç ve dış 
güvenliğini ilgilendiren» suçlar bu mahkemelerin görevine alınmıştır. 

1773 sayılı Kanunda (A) bendinde sadece Türk Ceza Kanununun 124 ile 141 inci maddelerinde; 146 i'e 
157 nci maddelerinde; 161 inci maddesinde 163 üncü maddesinin bir, iki ve üçüncü fıkralarında 168, 169, 
171 ve 172 nci maddelerinde yazılı suçlar sayılmış iken; bu kere tasarı ile bunlara ilâve olarak Türk Ceza 
Kanununun 384 üncü maddesinde yazılı, zor ve nüfus kullanarak veya tehditle veya hileyle kara, deniz, hava 
ulaşımına karşı işlenen suçlar, 450 inci maddenin ikinci bendinde yazılı Türkiye Büyük Millet Meclisi üye
lerinden veya onbirinci bentte yazılı Devlet memurlarından biri aleyhine görevleri esnasında veya sıfatları zail 
olsa bile bu görevleri yapmalarından dolayı işlenen adam öldürme fiilleri 499 uncu maddesinin ikinci 
fıkrasında yeralan siyasî veya sosyal maksatlarla veya resmî makamları bir işi yapmaya veya yapmamaya 
incibar için suçun işlenmesi hali, 6136 sayılı Kanunun ve Türk Ceza Kanununun 264 üncü maddesinde ya
zılı teşekkül vücuda getirmek suretiyle işlenen kaçakçılık suçları madde bendine dahil edilmiştir. 

Bu anlayış içerisinde maddenin diğer bentleri buna göre ve kapsamlı bir şekilde düzenlenmiştir. 

Madde 10. — Bu maddede savaş ve sıkıyönetim hali dahil askerî mahkemelerin görevine ilişkin hüküm
leri saklı tutulduğu belirtilmekte, ancak 1773 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinde de yeralan ve Askerî Ceza 
Kanununun bazı maddeleri Devlet Güvenlik Mahkemesinin görev alanına alınmış bulunmaktadır. 

2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 145 inci maddesinde askerî yargının görevleri 1'22 nci mad
dede de sıkıyönetim mahkemelerinin görevleri ve yargı çevresi tespit edilmiştir. 10 uncu madde bunun istis
nasını teşkil etmektedir. 

Madde 11. — Genel gerekçe bölümünde de belirtildiği gibi Devlet Güvenlik Mahkemelerinin sağlıklı 
ve hızlı görev yapmalarını sağlamak amacıyla 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanunundan da istifade edilmek SJ-
retiyle özel usul hükümleri getirilmiştir. Bunlar maddelerinde açıklanacaktır. Özel hüküm bulunmayan haller
de de Devlet Güvenlik Mahkemeleri görevlerine giren suçların soruşturma ve kovuşturmasında Ceza Muha
kemeleri lUsulü (Kanununun hükümlerini uygulayacaktır. Keza Tebligat Kanununa bir istisna getirilerek, ken
disine veya onun namına tebligat yapılacak kimselere tebligat yapılamaması hallerinde tebligat, basın veya 
her türlü yayım ve haberleşme araçlarıyla yapılabilecektir. 

Madde 12. — 143 üncü madde Devlet Güvenlik Mahkemelerinin bir Başkan ile iki üyeden oluşacağını 
hükme bağlamıştır. Yukarıda da işaret edildiği gibi, bu düzenleme şekli ile 1961 Anayasasından farklı bir 
kuruluş getirilmiştir. Bir başkan ve iki üyeden oluşaıi Devlet Güvenlik Mahkemeleri aynı kuruluşa sahip ağır 
ceza mahkemesi derecesindedir. Bu mahkemeler yönünden en yakın mahkemenin tayinin de, diğer Devlet Gü
venlik Mahkemeleri nazara alınacaktır. Diğer taraftan bir yerde birden çok Devlet Güvenlik Mahkemesi bu
lunduğu takdirde en yakın mahkeme, sayı itibariyle takip eden mahkemedir. Numaraların takibinde, son nu
maradan sonra devri olarak tekrar en baştaki numaranın geleceği açıktır. 

Madde 13. — Bu madde, Devlet Güvenlik Mahkemelerinin verilen yetkisizlik ve görevsizlik kararlarına 
karşı, suçun ve bu mahkemenin yetki ve görevinde olduğu kanaatında bulunan Devlet Güvenlik Mahkemesi 
Cumhuriyet savcısı veya yardımcısına, acele itiraz yoluna başvurma yetkisini düzenlemektedir. 
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Devlet Güvenlik Mahkemelerinin derecesi ve bu mahkemelerde görülen işlerin mahiyeti, göz önünde tutul

duğu, Devlet Güvenlik Mahkemeleri arasındaki yetkisizlik uyuşmazlıkları ile diğer ilk derece adalet mah
kemeleri ve Devlet Güvenlik Mahkemeleri arasındaki çıkabilecek görev uyuşmazlıklarını zaman kaybına 
mahal bırakmadan ve öncelikle çözümlenmesini teminen bu madde hükmü sevkedilmiş ve belirtilen uyuşmaz
lıkların, Yargıtay'ın ilgili ceza dairesi tarafından kesin olarak halledileceği hükmüne yer verilmiştir. 

Madde 14. — Genel mahkeme niteliğindeki Devlet Güvenlik Mahkemeleri ile adlî yargı ilk derece mahke
meleri arasında, Devlet Güvenlik Mahkemelerinin kendi aralarındaki yetki uyuşmazlıkları Yargıtay'ın ilgili 
ceza dairesi tarafından öncelikle ve kesin olarak çözümlenecektir. 

Buna karşılık Devlet Güvenlik Mahkemeleri ile askerî ve idarî yargı mercileri arasından çıkan uyuşmaz
lık ise 2247 sayılı Uyuşmazlık Mahkemesinin Kuruluş ve İşleyişi Hakkında Kanun hükümlerine göre Uyuş
mazlık Mahkemesinde incelenerek çözümlenecektir. 

Madde 15. — Bu madde, Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 153 üncü ve müteakip maddelerine pa
ralel olarak Cumhuriyet savcılarının suça el koymalarını ve bu haMe yapılacak işlemleri etraflı bir şelcilde tan
zim etmektedir. Ayrıca Devlet Güvenlik Mahkemesi Cumhuriyet savcılığının yetkileri belirtilmekte ve soruş
turma sırasında hâkim tarafından verilmesi gerekli kararların Devlet Güvenlik Mahkemesinin yedek üyesin
den ya da yetkili sulh veya asliye ceza hâkiminden doğrudan doğruya istenebileceğini ve Devlet Güvenlik 
Mahkemesi Yedek üyesi tarafından verilen bu kabul kararlara karşı vaki itirazların, Devlet Güvenlik Mah
kemesinde kesin olarak sonuçlandırılacağı düzenlenmektedir. 

Bundan sonra sırasıyla gelen maddelerde de soruturma usulüne ilişkin daha ayrıntılı düzenlemelere gi
dilmektedir.. Örneğin; 1/6 ncı madde de adlî yargı Cumhuriyet savcıları ile askerî savcıları suça el koymalan, 
17 nci maddede soruşturma ve kovuşturmada yetki, 18 inci madde de zabıtanın görev ve yetkileri hükme bağ
lanmaktadır. 

Madde 16. — Yukarıda da işaret edildiği gibi düzenleme Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 353 
ve daha sonraki maddelerine paralel olarak tanzim edilmiştir. Devlet Güvenlik Mahkemesi Cumhuriyet 
savcısının suçun Devlet Güvenlik Mahkemesinin görevine girmemesi nedeniyle gönderdiği evrakı, Cumhuri
yet savcıları ile askerî savcılar kabul etmek ve gereğini yerine getirmek zorundadırlar. 

Madde 17. — Genel Mahkeme niteliğindeki Devlet Güvenlik Mahkemeleri nezdindeki Cumhuriyet savcı 
ve yardımcıları tamamen adlî yargı Cumhuriyet savcılarının yetkilerine haizdirler. Bu savcılar hâkim tarafın
dan verilmesi gerekli kararları iki türlü sağlayabilirler. Birinci halde Devlet Güvenlik Mahkemesi yedek üye
sinden istemde bulunabilecekleri gibi, bu mümkün olmadığı takdirde, ikinci halde adlî yargı hâkimlerinden 
de hâkim tarafından verilmesi gereken kararları isteyebilirler. 

Yedek üyenin verdiği kararlara karşı itirazlar Devlet Güvenlik Mahkemesinde kesin hükme bağlanır. Bu
na karşılık adlî yargı hâkimleri tarafından verilen kararlara karşı itiraz adlî yargının kendi bünyesi içinde 
çözümlenir. 

Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 154 üncü maddesinde, «Bütün zabıta makam ve memurları 
Cumhuriyet savcılığının adliyeye ilişkin işlerde emirlerini yerine getirmekle yükümlüdürler. Bu eminler, 
önemli ve acele hususlarda genel zabıta makam ve memurlarına sözlü ve bunların dışındaki durumlarda 
Cumhuriyet savcısı müstaceliyetten ve vermiş olduğu emirden zabıta amirini de haberdar eder. Hazırlık so
ruşturması sırasında tutuklu ve acele işlerde olayın sanık ve tanıkları, Cumhuriyet savcılığına yazılı istek
te bulunması üzerine belirtilen gün, saat ve yerde zabıta kuvvetlerince hazır bulundurulurlar...» hükmünü 
taşımaktadır. 

Tasarının bu maddesi de, yukarıda bir bölümü yazılı 154 üncü maddeye uygun bir şekilde düzenlenmiş
tir. 

Madde 18. — Bu madde zabıtanın görev ve yetkilerini düzenlemektedir. Madde 1773 sayılı Kanunun 
18 inci maddesinden istifade edilmek suretiyle düzenlenmiştir. Ayrıca maddede özellikle Ceza Muhakeme
leri Usulü Kanununa 1696 sayılı Kanunla eklenen Ek 4 üncü maddeye atıf yapılmıştır. 
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Bilindiği gibi 1696 sayılı Kanunla Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununa Ek Maddeler ilave edilmiştir. 
İlave edilen Ek 1 inci madde de; Anayasa'da yeralan temel hak ve hürriyetleri ideolojik amaçlarla, Dev

letin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü veya dil, ırk, sınıf, din ve mezhep ayrılığına dayanılarak ni
telikleri Anayasa'da belirtilen Cumhuriyeti ortadan kaldırmak maksadıyla işlenen suçlarla, bunlara murtabıt 
suçları ve maddenin ikinci fıkrasında sayılı suçları işleyenler hakkında yapılacak soruşturma ve kovuşturma 
usullerini açıklamakta, 

Ek 4 üncü madde de ise, Ek 1 inci madde de gösterilen suçların soruşturma veya kovuşturulması sırasın
da Cumhuriyet savcısı veya yardımcıları veya hâkim yahut mahkeme tarafından yazılı olarak istenilen bilgi
lere yedi gün içinde cevap verilmesi zorunlu olduğu belirtilmekte ve süre içinde istenen bilginin verilmesi im
kânsız ise sebebinin engeç hangi tarihte cevap verilebileceğinin belirtileceği açıklanmakta, Birinci ve ikinci 
fıkra hükümlerine aykırı hareket edenlerin altı aya kadar hapis ve beşyüz liradan bin liraya kadar ağır paıa 
cezasıyla cezalandırılacakları ve nihayet bu maddede yazılı suçu, haklarında kamu davasının açılması, izin 
veya karar alınmasına bağlı bulunan kişiler işlediği takdirde de yasama dokunulmazlığı saklı kalmak üzere 
umumî hükümler dairesinde işlem yapılacağı belirtilmiştir. 

Tasarının ilgili maddesinde, Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununda yer alan bu hükme atıfta bulunu
larak, bu madde hükmünün 'Devlet Güvenlik Mahkemesinin görevine giren suça el koymuş Cumhuriyet 
savcısı veya yardımcısı askerî savcı, sulh ve sorgu hâkimleri ile naip veya istinabe olunan hâkimin ve isti
nabe olunan Cumhuriyet savcısı veya askerî savcının emirleri hakkında da uygulanacağı belirtilmiştir. 

Madde 19. — Bina, araç ve gereç ihtiyaçlarının karşılanması bu maddede tanzim edilmiştir. Madde, 
Devlet Güvenlik 'Mahkemesi nezdinde bulunan Cumhuriyet savcısı veya Cumhuriyet savcı yardımcılarının 
soruşturmanın gerekli kılması halinde Devlet Güvenlik Mahkemesinin yargı çevresi içinde bulunan Devlet 
Kurum ve organlarına mahallî idarelere, kamu iktisadî teşebbüslerine ve bunlara bağlı kurum ve kuruluşlara 
ait bina, araç, gereç ve personelden geçici olarak yararlanabilme imkânını getirmektedir. 

Madde 20. — Bu madde, Devlet güvenlik mahkemesinin görevine giren suçların hazırlık soruşturmasın
da tanıkların yeminle dinleneceğini hükme bağlamaktadır. Ceza 'Muhakemeleri Usulü Kanununun 52 ve 53 
üncü maddelerinde sözü edilen, yemin verilemeyecek tanıklarla tanıklıktan çekinmeye hakkı olanların tanık
lıktan çekinmemeleri halinde yemin etmekten çekinebileceklerine ilişkin hükümler Devlet güvenlik mahke
melerinde de uygulanacaktır. Esasen Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 59 uncu maddesinde, hazırlık 
tahkikatı sırasında tanıklara yemin verilemeyeceği, ancak, meşhut suçlarla tehirinde zarar umulan hallerde 
Cumhuriyet savcısıyla sulh ve sorgu hâkimlerinin tanıklara yemin verebileceği belirlenmiştir. Ancak Devlet 
güvenlik mahkemesinin görevine giren suçların niteliği göz önünde tutularak yemin bakımından usulün bu 
genel kuralından 'bu maddede ayrılarak hazırlık tahkikatında tanıkların yeminli dinlenmesi esası getirilmiş
tir. 

Madde 21. — Devlet Güvenlik Mahkemesi nezdinde bulunan Cumhuriyet savcısı veya Cumhuriyet 
savcı yardımcılarının kovuşturma yapılmasına yer olmadığına ilişkin kararlarına karşı itiraz edilecek merci 
bu maddede gösterilmiştir. Keza bu karara suçtan zarar gören dilekçe sahibinin itiraz edebileceği de hükme 
bağlanmıştır. 

Madde 22. — Devlet Güvenlik Mahkemesinin görevine giren suçlar sebebiyle yakalanan veya tutukla
nan kimsenin soruşturmasının bitimine ve herhalde onbeş gün içinde yetkili 'hâkim önüne çıkarılacağı, bu 
sürenin hesabında sanığın önüne getirilmesi için geçecek sürenin bu müddete dahil olmadığı ifade edilmiş, 
yakalanan kimsenin Cumhuriyet savcısı veya yardımcılarının ya da olaya elkoyan mahallî Cumhuriyet savcı 
veya yardımcılarının, sulh veya sorgu hâkiminin yahut askerî savcının yazılı emri olmadan zabıtaca kırksekiz 
saatten fazla gözaltında tutulamayacağı belirlenmiştir. Bu madde kişi dokunulmazlığım ancak kanunla ve 
zorunlu hallerde sınırlanabileceğine ilişkin Anayasadaki haklara paralel şekilde düzenlenmiştir. 

Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 108 inci maddesinde tutuklunun sorguya çekilmesi, 128 inci mad
desinde ise yakalanan kimsenin sorguya çekilmesine iliç kin düzenlemeler mevcuttur. Getirilen tasarıdaki dü
zenleme de esas olarak bu prensiplere uygun bir mahiyet arz etmektedir. 
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Madde 23. — Bu madde, bu kanunda belirlenen suçlardan dolayı kapsamı içinde yazılı kişiler hak

kında soruşturma yapılabilmesini belli kişi, kurum veya mercilerin Tznine bağlamaktadır. 1402 sayılı Sıkıyö
netim Kanununun 21 inci maddesinde gösterildiği şekilde 'belli üst düzey görevlerde bulunan ve maddede 
açıkça sayılan kişiler hakkında izin bulunmadığı takdirde bunların yakalanamayacağı, sorguya çekilemeye
ceği ve tutuklanamayacağı ifade edilmiştir. Maddenin istisnası ağır cezayı gerektiren suç üstü hali olarak 
belirlenmiştir. Ayrıca diplomatik dokunulmazlıkla ilgili hukuk kuralları da saklı tutulmuştur. 

Madde 24. — Bu madde Devlet Güvenlik Mahkemesinin görevine giren suçlarda ilk soruşturma yapıl
mayacağını ve Cumhuriyet savcılarınca davaların doğrudan Devlet Güvenlik Mahkemesine açılacağını hükms 
bağlamıştır. Esasen usulün Ek 1 inci Maddesinin dördüncü fıkrasında da bu yolda bir hüküm bulunmakta
dır. 

Madde 25. — Bu madde hâkimin reddi istemini kendisinin de katılacağı ve mensup olduğu mahkeme
nin incelenmesini öngörmektedir, tşin müstaceliyeti dikkate alınarak ve kötü niyetli red istemlerinin çokluğu 

göz önünde bulundurularak bu yolda bir düzenleme getirilmiştir. Bu husustaki kararın hükümle birlikte 
temyiz edileceği de ifade edilmekle hâkim reddine ilişkin istemin reddine dair kararın yargı denetiminden 
geçirilmesine öngörülmüştür. 

Madde 26. — Bu madde, mahkemece sorgusu yapılmış olan sanığın müteakip oturumlara gelmemesi ha
linde mahkemece de duruşmada bulunulmasına gerek görülmemesi şartıyla duruşmadan vareste tutulması 
konusunda açık bir istemi bulunmasa dahi davanın gıyabında görülerek bitirilebilmesine imkân sağlamakta
dır. 

Madde 27. — Bu maddeyle, duruşmanın inzibatını bozan kişilere mahkemece uygulanacak hükümler dü
zenlenmiştir. Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 379 uncu maddesine paralel olarak fakat daha ayrın
tılı bir şekilde düzenlenmiş bulunmaktadır. 

Madde 28. — Çok sanıklı davalarda işlerin de müstaceliyeti dikkate alınarak duruşmada teknik araçların 
kullanılması suretiyle duruşma safahatının tespitine imkân tanıyan bu maddeye göre duruşmadan sonra, 
teknik araçla tespit edilen safahat duruşma tutanağına intikal ettirilecek ve mahkeme heyeti ile tutanağı dü
zenleyen kâtip tarafından tasdik edilecektir. 

Madde 29. — Mahkeme kurulunda hâkim değişikliği olduğu takdirde, geçen oturumlara ait tutanakların, 
sürati sağlamak bakımından, değişen hâkim tarafından duruşmaya çıkmadan önce okunması hususu bu madde
de öngörülmektedir. 

Madde 30. — Devlet Güvenlik Mahkemesi tarafından verilen kararların temyiz merciinin Yargıtay ol
duğu ve Yargıtaydaki incelemelerin, suçun mahiyetine göre ilgili ceza dairesince yapılacağı bu maddede belir
tilmiştir. 

Madde 31. — Bu madde, Devlet Güvenlik Mahkemesinin görevine giren suçlarla ilgili duruşmalara iliş
kin özel hükümler getirmektedir. Bu cümleden olmak üzere; Devlet Güvenlik Mahkemesi görevine giren suç
ların acele işlerden sayılacağı ve bu nedenle adlî ara vermede de bu davalara bakılacağı, davaların talik sü
resinin otuz günden fazla olmayacağı, esas hakkında iddia ve savunma için verilecek sürenin onbeş günü 
geçemeyeceği, ancak, onbeş ve daha fazla sanıklı davalarda bu sürelerin bir aya kadar uzatılabileceği, Cum
huriyet savcılığının sanığın kimliğini, suç teşkil eden eylemin neden ibaret olduğunu, suçun kanunî unsurla
rını, delilleri, uygulanması istenilen kanun maddelerini belirtmek suretiyle iddianameyi özetleyerek okuyabile
ceği, ikiyüzden çok sanıklı davalarda samklardan bir kısmının duruşmanın bazı oturumlarında, ilgileri bu
lunmuyorsa hazır bulundurulmalarına gerek oimadığı, ancak, yokluklarında yapılan oturumlarda kendileriyle 
ilgili durumların ortaya çıkması halinde bu durumlara ilişkin söz ve işlerin esaslı noktalarının müteakip 
oturumlarda kendilerine bildirileceği gibi hususlar hükme bağlanmış bulunmaktadır. 

Madde 32. — Devlet Güvenlik mahkemelerinde ve bu mahkemeler nezdindeki Cumhuriyet savcılıklarında 
görev yapacak genel idare, yardımcı ve diğer hizmetlere mensup personelin Devlet Güvenlik mahkemeleri ada
let komisyonlarınca atanacakları ve kadrolarının Adalet Bakanlığı taşra teşkilatı kadrolarına ekleneceği, yö-

Danışma Meclisi (S. Sayısı : 335) 



— 9 — 

netim ve gözetimlerinin bağlı bulundukları mahkeme başkanlığı ve Cumhuriyet savcılığı tarafından yapılacağı, 
Devlet Güvenlik Mahkemesi başkanı veya Cumhuriyet savcısının lüzum göstermesi halinde veya hizmetin ge
reği olarak doğrudan doğruya, görev yerlerinin Adalet Bakanlığınca değiştirilebileceği hüküm altına alınmıştır. 

Madde 33. — Bu madde, Devlet Güvenlik Mahkemesi kurulan yerlerde, bu mahkemelerdeki hâkim ve 
Cumhuriyet savcısı dışındaki personelin özlük işlerini görmek ve adlî yargı adalet komisyonlarına verilen 
tüm görev ve yetkileri kullanmak ve yerine getirmek üzere birer Devlet Güvenlik Mahkemesi Adalet Ko
misyonu kurulmasını öngörmektedir. 

Bu maddedeki hükme göre komisyonun başkanı ile bir üyesi Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca 
Devlet güvenlik mahkemesinin başkanı ve adlî yargıya mensup hâkim üyeleri arasından belirlenecektir. Ko
misyona ayrıca o mahkeme nezdindeki Cumhuriyet savcısı da katılacaktır. Böylece komisyon bir başkan, 
bir hâkim üye ve Cumhuriyet savcısından oluşacaktır. Madde ayrıca başkan ve üyenin yokluğu halinde ko
misyona katılacakların bu Kanunun 7 nci maddesine göre belirleneceğini, Cumhuriyet savcısının yokluğun
da ise kendisine vekâlet etmekte olan Cumhuriyet savcı yardımcısının iştirak edeceğini hükme bağlamıştır. 
Maddede komisyonun yazı işlerinin, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca komisyon başkanlığına geti
rilen hâkimin mensup olduğu mahkeme yazı işleri müdürlüğü personelince yürütüleceği ifade edilmiş, 
ayrıca yazı işleri için büro kurulması öngörülmemiştir. 

Madde 34. — Bina, araç, gereç ve sair ihtiyaçların Adalet Bakanlığı Bütçesinin ilgili bölümlerine eklene
cek ödeneklerden karşılanacağı bu maddede gösterilmiştir. 

Madde 35. — Devlet güvenlik mahkemelerinde göreve atanan hâkim, askerî hâkim Cumhuriyet savcısı 
ve Cumhuriyet savcı yardımcılarıyla diğer personelin tüm özlük işlerinde, denetimlerinde haklarındaki so
ruşturma ve disiplin cezası konularında şahsî veya görevle ilgili suçlarının soruşturma ve kovuşturmalannda 
bu Kanunun ilgili hükümleri saklı kalmak üzere kendi meslekleriyle ilgili özel kanunlarındaki hükümlerin 
uygulanacağı; aylıkları, kesenekleri, sosyal yardımları, tazminatları, ödenekleri, yollukları ve diğer personel 
giderlerinin bağlı oldukları Bakanlıkların bütçesinden ödeneceği, bu ma'hkömelerde görevli kaldıkları sürele
rin esas mesleklerinde geçmiş' sayılacağı, bu mahkemelerde görevli hâkim, askerî hâkim, Cumhuriyet savcısı 
ve Cumlhuriyet savcı yardımcılarının adlî ara vermeden yararlanamayacakları, ancak, işlerin imkânı nispetin
de k'endilerine özel kanunlarına göre yıllık izinlerinin verilebileceği bu maddede ayrıntılı şekilde gösterilmiş
tir. 

Madde 36. — Bu maddede; Devlet güvenlik mahkemeleri başkanlarının, yargılamanın ve müzakerelerin 
selâmetinin ve duruşmaların düzeninin sağlanması ve gerektiğinde üyeler arasında iş bölümü yapılabilmesi 
konularında mahkemesinin asıl ve yedek üyeleri üzerinde; Devlet güvenlik mahkemeleri Cumhuriyet savcıla
rının da işlerin düzenli ve kanuna uygun şekilde yürütülebilmesi için Cumhuriyet savcı yardımcıları üzerin
de gözetim hakları bulunduğu hükme bağlanmıştır. 

'Madde 37. — Bu maddede, Devlet Güvenlik Mahkemelerinde görevli Başkan, üye ve yedek üyelerle 
Cumhuriyet savası ve Cumhuriyet savcı yardımcıları hakkında kendi özel kanunlarına göre yapılacak so
ruşturmalar sonunda görev yerlerinin veya görevlerinin değiştirilmesine gerek görülenler hakkında özel ka
nunlarındaki hükümlere göre bu yolda işlem yapılabileceği belirlenmiştir. 

Madde 38. — Denetim başlıklı bu maddede, Devlet Güvenlik 'Mahkemeleri ile bu mahkemeler nezdin
deki Cumhuriyet savcılığı teşkilatının adalet müfettişlerince denetleneceği gösterilmiştir. 

Maldde 39. — Bu madde, Devlet Güvenlik Mahkemelerinin ve bu mahkemeler nezdindeki Cumhuriyet 
savcılıklarının kovuşturma giderlerinin Adalet Bakanlığı Bütçesinin ilgili tertibinden ödeneceğini, yapılacak 
adlî işlemleirde; işlemin mahkemenin bulunduğu yer dışında yapılması halinde burada görev alanlara gerçek 
yol ve ikâmet giderleriyle birlikte Harcırah Kanunu hükümlerine göre gündelik ödeneceğini, işlemin mah
kemenin bulunduğu yerde yapılması halinde ise burada görev alacak hâkim, Cumhuriyet savcıları ve diğer 
görevlilere ödenecek yol giderleri ve tazminatlar hakkında Harçlar Kanununun 34 üncü maddesi hükümle
rinin uygulanacağını hükme bağlamaktadır. 
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Madde 40. — Bu maddeyle, 26.10.1963 tarih ve 357 sayılı Askerî Hâkimler Kanununa bir madde eklen
mektedir. Bu madde, Devlet Güvenlik Mahkemesi üyeliği, yedek üyeliği ve Cumhuriyet savcı yardımcılığı , 
görevlerine atanan askerî hâkim subayların rütbe terfii, rütbe kıdemliliği, kademe 'ilerlemesi yapmaları konu
larda uygulanacak hükümleri belirlemektedir. Maddede ayrıca askerî hâkim subayların sicil üstleri ile mes
lekî sicil ve subay sicil bölgeleri ve bunların kimler tarafından ve nasıl düzenleneceği gösterilmiştir. 

Madde 41. — Bu maddeyle, Devlet Güvenlik Mahkemeleri Başkan ve üyeleriyle bu mahkemeler nezdin-
deki Cumhuriyet savcı ve Cumhuriyet savcı yardımcılarına görev yaptıkları yerlerde ve bu görevlerinin de
vamı süresince kira karşılığı olmadan konut tahsis edilmesi öngörülmüştür. Ancak, o yerde yeterli (konut bu
lunmaması nedeniyle taihsis yapılamaması halinde, kirası Adalet Bakanlığı Bütçesinden karşılanmak üzere 
kiralanacak .konutların bu görevlilere verilmesi suretiyle konut temin edilmesi imkânı da getirilmiştir. 

Madde 42. — Anayasanın 143 üncü maddesinin son fıkrasında, «Devlet Güvenlik Mahkemesinin yargı 
çevresine giren bölgelerde sıkıyönetim ilan edilmesi halinde, bu 'bölgelerle sınırlı olmak üzere kanunla be
lirlenen esaslara göre Devlet Güvenlik Mahkemesi, Sıkıyönetim Askerî Mahkemesine -dönüştürülebiılir.» hük
mü yer almaktadır. 

Anayasanın bu âmir hükmüne uygun olarak madde düzenlenmiş ve Devlet Güvenlik Mahkemesinin yargı 
çevresinü kapsar şekilde sıkıyönetim ilân edilmesi halinde, Genelkurmay Başkanlığının lüzum görmesi, Millî 
Savunma Bakanlığının istemi ve Adalet Bakanlığının teklifi üzerine o yerdeki Devlet Güvenlik Mahkeme
sinin sıkıyönetim mahkemesine dönüşmesine Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca karar verilecektir. 

1402 sayılı Sıkıyönetim Kanununun 12 nci maddesinde; Sıkıyönetim Komutanı nezdindeki askerî mah
kemeler göreve başlayıncaya kadar, suçun işlendiği yerde 'bulunan askerî savcılar ile askerî mahkemeler ve 
bunlar yoksa Cumhuriyet savcıları ile adliye mahkemeleri, Sıkıyönetim Komutanlığı askerî savcılarının ve 
mahkemelerinin görevlerini yaparlar. 

Ayrıca 1402 sayılı Kanuna 2310 sayılı Kanunla ilâve edilen Ek 2 nci Maddeye göre; Genelkurmay Baş
kanlığınca belirlenecek ihtiyaca göre ve Millî Savunma Bakanının yapacağı teklif üzerine, istenilen sayıda 
Cumhuriyet savcısı ile Cumhuriyet savcı yardımcısı, a'sıil görev yerleri üe ilişkileri kesilmemek ve kadro
ları saklı kalmak koşuluyla kazanılmış hakları olan kadro maaşlarıyla Sıkıyönetim yardımcı savcılıklarında 
süreyle sınırlı olmaksızın özel kanunlarındaki usule göre Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca görev
lendirilirler ve aynı usulle görevlerine iade edilirler. Bu şekilde görevlendirilen Cumhuriyet savcıları ile 
Cumhuriyet «avcı yardımcıları sıkıyönetim yardımcı savcılarının görev ve yetkilerini haizdirler. 

Bunun gibi 1402 sayılı Kanuna 2354 sayılı Kanunla ilave edilen Ek 5 inci Maddede; Genelkurmay Baş
kanlığınca tespit edilecek ihtiyaca göre ve Millî Savunma Bakanının yapacağı teklif üzerine, istenilen sayı
da hâkim, kazanılmış hakları ve kadro maaşları ile sıkıyönetim askerî mahkemelerinde süreyle sınırlı ol
maksızın özel kanunlarındaki usule göre görevlendirilirler ve aynı usulle görevlerine iade edilirler. Hükmü 
yer almaktadır. 

Devlet Güvenlik Mahkemesinin Sıkıyönetim Askerî Mahkemesine dönüşmesi hal'inde bu mahkeme mevcut 
kuruluşuyla 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanunu hükümlerini uygulayacaktır. Bu arada Sıkıyönetim Kanununun 
kapsamına girmeyen ve fakat Devlet Güvenlik Mahkemelerinin görevine giren fiillere de, bu yerde başka bir 
Devlet Güvenlik Mahkemesinin bulunmaması hallinde dönüştürülen mahkemeler bakacaktır. 

Geçici Madde 1. — Bu maddeyle. Devlet Güvenlik Mahkemelerine kanunun yürürlüğe girmesinden 
sonra işlenen suçlarda dava açılacak ve dolayısıyla bu düzenleme mahkemelerin biranda iş yüküne bo
ğulmasını önleyecek ve diğer mahkemelerde açılan davalara devam olunacaktır. 

Geçici Madde 2. — Kurulacak Devlet Güvenlik Mahkemelerinin ihtiyaçlarını karşılamak üzere Ma
liye Bakanlığı Bütçesinden aktarma ve bununla ilgili işlemler düzenlenmektedir. 

Geçici Madde 3. — Devlet Güvenlik Mahkemeleri kurulurken her yeni 'kuruluş için ihtiyaç duyulan kad
rolar gibi bu mahkemelerinde hâkim, savcı, genel idare, sağlılk hizmetleri, yardımcı hizmetler sınıfına ait 
kadro cetvelleri tasarıya eklenmiş, bununla ilgili düzenleme bu maddeyle sağlanmıştır. 

Madde 43. — Yürürlükle ilgilidir. 
Madde 44. — Yürütme ile ilgilidir. 
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T. C. 
Danışma Meclisi 29 Aralık 1982 

Adalet Komisyonu 
Sayı : 67 

Esas No. : 1/583 
Konu : Komisyon Görüşü Hk. 

MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ ve DIŞİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

Esas Komisyon olarak Komisyonumuza havale edilmiş bulunan «Devlet Güvenlik Mahkemelerinin 
Kuruluş ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun Tasarısı» hakkında Başkanlıkça Komisyonunuz görüşünün 
alınması uygun görüldüğünden Danışma Meclisi İçtüzüğünün 33 ve 36 ncı maddeleri gereğince tasarı hak
kında görüşlerinizin Komisyonumuza bildirilmesini saygılarımla rica ederim. 

Rıfat BAYAZİT 
Adalet Komisyonu Başkanı 

MiHî Savunma, İçişleri ve Dışişleri Komisyonu Raporu 

r. c. 
Millî Savunma, İçişleri ve 

Dışişleri Komisyonu 26 Ocak 1983 
Esas No. : 1/585 
Karar No. : 22 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

Esas Komisyon olarak Komisyonunuza havale edilmiş bulunan «Devlet Güvenlik Mahkemelerinin Kuru
luş ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun Tasarısı» için Komisyonumuzdan görüş bildirilmesi istemini 
içeren 29 . 12 . 1982 gün ve 1/585-67 sayılı yazınız uyarınca adı geçen tasarı ve gerekçesi Komisyonumuzun 
20.1.1983 günlü 15 inci birleşiminde ilgili Bakanlık temsilcilerinin de katılmalarıyla incelenip görüşülmüştür. 

Tasarı ile oluşturulan Devlet Güvenlik Mahkemelerinin ve bu mahkemeler mezdinde görevli savcılıkların, 
Mülkî idare, Emniyet makamları, Millî Savunma Bakanlığı ve askerî mahkemelerle ilişkilerinin düzenlenme
si biçimi olumlu bulunmuştur. 

Maddeler üzerinde yapılan İncelemede 40 inci maddenin son fıkrasında «Devlet Güvenlik Mahkemesi 
Cumhuriyet Savcısı» tabirinden sonra «tarafından» kelimesinin ilavesi gerekeceği kanaatine varılmış, 40 inci 
madde bu ilave ile, tasarının diğer maddeleri Hükümetten gelen biçimi ile aynen kabul edilmiştir. 

Raporumuz Adalet Komisyonu Başkanlığına saygı ile sunulur. 

Eşref AKINCI 
Başkan 

Toplantıda bulunamadı 

Avni MÜFTÜ OĞLU 
Kâtip 

İsmail Hakkı Demirel 
Üye 

Necdet GEBOLOĞLU 
Üye 

Abdullah Asım İĞNECİLER 
Başkanvekili 

Toplantıda bulunamadı 

Remzi BAN AZ 
Üye 

Ali DİKMEN 
Üye 

Lâmi SÜNGÜ 
Üye 

Halit ZARBUN 
Üye 

İmzada bulunamadı 

Aydın TUĞ 
Sözcü 

Ender CİNER 
Üye 

Toplantıda bulunamadı 

Adnan ERSÖZ 
Üye 

Namık Kemal YOLGA 
Üye 
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Adalet Komisyonu Raporu 

TC 
Danışma Meclisi 

Adalet Komisyonu 
Esas No. : 1/585 8 Şubat 1983 
Karar No. : 54 

DANIŞMA MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Devlet Güvenlik Mahkemelerinin Kuruluş ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun Tasarısı ve gerekçesiy
le konuya ilişkin Millî Savunma, içişleri ve Dışişleri Komisyonu raporu, ilgili bakanlklar temsilcilerinin ka
tılmalarıyla Komisyonumuzca incelenip görüşüldü : 

1. Tasarının 1 ve 3 üncü maddeleri aynen kabul edilmiştir. 
2. Tasarının 2 nci maddesinin son fıkrasıyla, sondan bir önceki fıkrasında ufak bazı redaksiyon yapıl

mak suretiyle madde benimsenmiştir. 
3. Tasarının 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasına genel düzenlemeye, uygunluk sağlamak için kesinlik ka

zandırılmıştır. 
4. Tasarının 5 inci maddesinin başlığı madde metnine uygun şekle getirilmiştir. 
5. Tasarının 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrasının son satırındaki (atanırlar) kelimesinden sonraki (,) işa

reti (;) ve son fıkrasındaki (ayrık olmak üzere) sözcüğü (dışında,) olarak düzeltilmek suretiyle madde kabul 
edilmiştir. 

6. Tasarının (7 nci maddesi maddeye açıklık getirilmesi için, madde metnindeki Kanunî) kelimeleri (hu
kukî veya fiilî) ve (kıdemlisi) kelimesi de (kıdemli olan) şeklinde düzeltilmek suretiyle madde benimsenmiştir. 

7. Tasarının 8 inci madesinin birinci fıkrasının beşinci satırındaki (ve) bağlacı ile ikinci fıkrasının üçüncü 
ve beşinci satırındaki (ve) bağlaçlar, nın (veya) olarak düzeltilmesi suretiyle madde kabul olunmuştur. 

8. Tasarının 9 uncu maddesi, Anayasa doğrultusunda Türk Ceza Kanununun 142, 143 ve 163 üncü mad
delerindeki değişiklikler göz önüne alınarak bu üç madde bütünü ile B bendinin bir numaralı alt bendinden 
çıkarılarak A bendinin kapsamına alınmıştır ve maddenin bu kısımları yeniden kaleme alınmıştır. 

9. Tasarının 10, 11, 12 ve 13 üncü maddeleri aynen benimsenmiştir. 
10. Tasarının 14 üncü maddesi ufak bir redaksiyona tabi tutulmuş ve 15 inci maddesine, soruşturma yap

makla görevli olan Cumhuriyet savcılarıyla askeri savcıların Kanunun amacına uygun olarak soruşturmaları 
öncelik ve ivedilikle yapmaları hususunda bir fıkra ilave edilmiştir. 

11. Tasarının 16 ve 18 inci maddeleri aynen kabul edilmiş ve 17 nci maddesinin üçüncü fıkrasındaki (hük
me) kelimesi, usul ve kanuna uygunluğu sağlamak için (karara) olarak düzeltilmiştir. 

12. Tasarının 19 uncu maddesine, Türk Silahlı Kuvvetlerinden istenecek geçici yararlanma, savunma gü
cünün aksatılmaması amacıyla ikinci bir fıkra ilave edilmek suretiyle madde benimsenmiştir. 

13. Tasarının 20, 21 ve 22 nci maddeleri aynen kabul edilmiştir. 
14. Tasarının 23 üncü maddesi, 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanununun 21 inci maddesine paralel, Anayasa

ya, Kanun kapsamına ve madde gerekçesine uygun şekilde yeniden kaleme alınmıştır. 
15. Tasarının 24, 25 ve 26 ncı maddeleri aynen kabul edilmiştir. 
16. Tasarın n 27 nci maddesinin üçüncü fıkrasındaki inzibatî cezanın etkinliği ve caydırıcılığını sağlamak 

- için iki aydan aşağı olmamak üzere, şeklinde kabul edilmiş ve dördüncü fıkrasındaki hücrede infaz edilecek 
cezanın ise tayin olunacak cezanın üçte biri olması benimsenmiş ve yedinci fıkrasının ikinci satırında ufak bir 
redaksiyon yapılmıştır. 

17. Tasarının 28 inci maddesinin son fıkrasındaki (sureti) kelimesi (örneği), 30 uncu maddesinin ikinci 
fıkrasındaki (mahiyetine) deyimi (niteliğine) olarak düzeltilmek suretiyle ve 29 uncu maddesi de. aynen kabul 
olunmuştur. 

18. Tasarının 31 inci maddesine bu mahkemelerde görülecek davaların süratli neticelendirilmesi, delille
rin eksiksiz tespiti, tanıkların ve bilirkişilerin naip hâkim marifetiyle veya istinabe suretiyle dinlenmesini sağ-
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lamak için, hükümler getirilmiş ve madde bu suretle kabul edilmiş, 32 nci madde ise ufak bir redaksiyona 
tabi tutulmuştur. 

19. Tasarının 33 üncü maddesindeki Adalet Komisyonları, ağır ceza mahkemelerinin bulunduğu yer
lerde kurulan Adalet Komisyonlarına paralel hale getirilmiştir. 

20. Tasarının 34, 35, 36, 37 ve 38 inci maddeleri aynen benimsenmiştir. 
21. Tasarının 39 uncu maddesinin ikinci fıkrası 2797 sayılı ve 4.2.1983 tarihli Yargıtay Kanununun 

67 nci maddesine paralel şekilde düzenlenmiş ve üçüncü fıkrasında yer alan (yerde) kelimesi (merkez ilçesi da
hilinde) olarak düzeltilmiştir. 

22. Tasarının 41 inci maddesi 40 inci madde, 42 nci maddesi 41 inci madde ve 40 inci maddesi de ka
nun tekniğine uygunluğu sağlamak için Millî Savunma, İçişleri ve Dışişleri Komisyonunun kabul ettiği değişik
likle 42 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

23. Tasarının geçici 1, 2 ve 3 üncü maddeleriyle yürürlüğe ilişkin 43 ve yürütmeye ilişkin 44 üncü mad
deleri aynen kabul edilmiştir. 

Raporumuz Danışma Meclisi Başkanlığına saygıyla sunulur. 

Rıfat BAYAZIT M. Fevzi UYGUNER Enis MURATOĞLU 
in Başkanvekili Sözcü 

23 ve 31 inci maddelerin de çoğun
luk oylarına karşıyım. 

Serda KURTOĞLÜ 
Kâtip 

Necip BİLGE 
Üye 

Söz hakkım saklı. 

Abdullah Pulat GÖZÜBÜYÜK 
Üye 

Yavuz ALTOP 
Üye 

Halil ERTEM 
Üye 

(Bulunamadı) 

Beşir HAMÎTOĞULLARI 
Üye 

(tmzada bulunamadı) 
Üye 

Münhal 

İbrahim BARANGÎL 
Üye 

(Bulunamadı) 

Halil GELENDOST 
Üye 

Ömer Adnan OREL 
Üye 

KARŞI GÖRÜŞ 

Tasarının 12 nci maddesi kenar başlığında ve metnindeki (derece) deyiminin kullan İması Türk Hukuk il
kelerine uygun olmadığından, uygun olamaz. Gerekçesi ayrıca izah edilecektir. 

Tasarının 17 nci maddesi 1 inci fıkrasındaki (Adlî yargı) gereksizdir. Zira (Cumhuriyet savcıları) yalnız 
adlî yargıda vardır. Kanun metinlerinin veciz olması asıldır. Bu sebeple (adlî yargı) tabirlerinin metinden çıka
rılması gerekmektedir. 

Abdullah Pulat GÖZÜBÜYÜK 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Devlet Güvenlik Mahkemelerinin Kuruluş ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun Tasarısı 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Kuruluş ve Yetki 

Kuruluş : 

MADDE 1. — Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğü, hür demokratik düzen ve nitelikleri 
Anayasada belirtilen Cumhuriyet aleyhine işlenen ve doğrudan doğruya Devletin iç ve dış güvenliğini ilgi
lendiren suçlara bakmak üzere, Devlet Güvenlik Mahkemeleri kurulmuştur. 

Sıkıyönetim ve savaş haline ilişkin hükümler saklıdır. 

Mahkemelerin kurulması ve yargı çevreleri : 

MADDE 2. — Adana, Ankara, Erzincan, İstanbul, İzmir, Kayseri, Konya, Malatya il merkezlerinde, bu 
illerin adlarıyla anılan Devlet güvenlik mahkemeleri kurulmuştur. 

Adana Devlet Güvenlik Mahkemesinin yargı çevresi : Adana, Gaziantep, Hatay, İçel Kahramanmaraş; 
Ankara Devlet Güvenlik Mahkemesinin yargı çevresi : Ankara, Amasya, Bolu, Çankırı, Çorum, Kas

tamonu, Samsun, Sinop, Zonguldak; 
Erzincan Devlet Güvenlik Mahkemesinin yargı çevresi : Erzincan, Ağrı, Artvin, Bingöl, Elazığ, Erzu

rum, Giresun, Gümüşhane, Kars, Muş, Ordu, Rize, Tunceli, Trabzon; 
İstanbul Devlet Güvenlik Mahkemesinin yargı çevresi : İstanbul, Balıkesir, Bilecik, Bursa, Çanakkale, 

Edirne, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Tekirdağ; 
İzmir Devlet Güvenlik Mahkemesinin yargı çevresi : İzmir, Antalya, Aydın, Burdur, Denizli, İsparta, 

Manisa, Muğla, Uşak; 
Kayseri Devlet Güvenlik Mahkemesinin Yargı çevresi : Kayseri, Kırşehir, Nevşehir, Sivas, Tokat, Yoz

gat; 
Konya Devlet Güvenlik Mahkemesinin yargı çevresi : Konya, Afyon, Eskişehir, Kütahya, Niğde; 
Malatya Devlet Güvenlik Mahkemesinin yargı çevresi : Malatya, Adıyaman, Bitlis, Diyarbakır, Hakkâri, 

Mardin, Siirt, Urfa, Van; 
İllerini kapsar. 
Gelen iş durumunu göz önünde bulundurarak Ada let Bakanlığı, aynı yerde birden fazla Devlet güvenlik 

mahkemesi kurulmasına karar verebilir; bu halde mahkemeler numaralandırılır. 
Bir Devlet güvenlik mahkemesine gelen iş durumu veya olağanüstü bir halin gerekli kılması hallerinde 

bir mahkemenin yargı çevresinde bulunan il ve ilçeler Adalet Bakanlığının önerisi üzerine Hâkimler ve Sav
cılar Yüksek Kurulunun kararıyla başka bir yerdeki Devlet güvenlik mahkemesine bağlanabilir. Bu karar
lar Resmî Gazetede yayımlanır. İlandan önce açılmış davalar hakkında, bu nedenle yetkisizlik kararı veri
lemez. 

Mahkeme kurulu : 

MADDE 3. — Devlet güvenlik mahkemeleri, bir başkan ile iki üyeden oluşur. 
Her Devlet güvenlik mahkemesinde ayrıca iki yedek üye bulunur. 

Savcılık : 

MADDE 4. — Her Devlet güvenlik mahkemesi nezdinde bir Cumhuriyet savcısı ve yeteri kadar Cum
huriyet savcı yardımcısı bulunur. 

Bir yerde birden fazla Devlet güvenlik mahkemesi kurulmuş olsa bile, bir Cumhuriyet savcılığı teşkilatı 
ile yetinilebilir. 
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ADALET KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 

Devlet Güvenlik Mahkemelerinin Kuruluş ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun Tasarısı 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Kuruluş ve Yetki 

MADDE 1. — Tasarının birinci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Mahkemelerin kurulması ve yargı çevreleri : 

MADDE 2. — Adana, Ankara, Erzincan, İstanbul, İzmir, Kayseri, Konya, Malatya M merkezlerinde, bu 
illerin adlarıyla anıllan Devlet güvenlik mahkemeleri kurulmuştur. 

Adana Devlet Güvenlik Mahkemesinin yargı çevresi : Adana, Gaziantep, Haıtay, İçel, Kahramanmaıraş; 
Ankara Devlet Güvenlik Mahkemesinin yargı çevresi : Ankara, Amasya, 'Bolu, Çankırı, Çorum, Kasta

monu, Samsun, Sinop, Zonguldak; 
Erzincan Devlet Güvenlik Mahkemesinin yargı çevresi : Erzincan, Ağrı, Artvin, Bingöl, Elâzığ, Erzurum, 

Giresun, Gümüşhane, Kars, Muş, Ordu, Rize, Tuncelii, Trabzon; 
İstanbul Devlet Güvenllik Mahkemesinin yargı çevresi : İstanbul, Balıkesir, Bilecik, Bursa, Çanakkale, 

Edirne, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, .Tekirdağ; 
İzmir Devlet Güvenlik Mahkemesinin yargı çevresi : İzmir, Antalya, Aydın, Burdur, Denizli, İsparta, 

Manisa, 'Muğla, Uşak; 
Kayseri Devlet Güvenlik Mahkemesinin yargı çevresi : Kayseri, Kırşehir, Nevşehir, Sivas, Tokat, Yoz

gat; 
Konya Devlet Güvenllik Mahkemesinin yargı çevresi : Konya, Afyon, Eskişehir, Kütahya, Niğde; 
Malatya Devlet Güvenlik Mahkemesinin yargı çevresi : Malatya, Adıyaman, Bitlis, Diyarbakır, Hakkâ

ri, Mardin, Siirt, Urfa, Van; 
tilerini kapsar. 
Adalet 'Bakanlığı, gelen iş durumunu göz önünde bulundurarak aynı yerde birden fazla Devlet güvendik 

mahkemesii kurulmasına karar verebölir; bu halde mahkemeler numaralandırılır. 
Bir Devlet güvenlik mahkemesine gelen iş durumunun veya olağanüstü bir hâlin gerekli kılması hallerin

de bir mablkemenin yargı çevresinde bulunan liıl ve ilçeler Adalet Bakanlığının önerisi üzerine Hâkimler ve 
Savcılar Yüksek Kurulunun kararıyla başka bir yerdeki Devlet güvenlik mahkemesine bağlanabilir. Bu 
karar Resmî Gazetemde yayımlanır. Yayımdan önce açılmış davalar hakkında, bu sebebe dayanılarak yet
kisizlik kararı verilemez. 

MADDE 3. — Tasarının üçüncü maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Savcılık : • 

MADDE 4. — Her Devlet güvenllik mahkemesi nezdinıde bir Cumhuriyet savcısı ve yeteri kadar Cum
huriyet savcı yardımcısı bulunur. 

Bir yerde birden fazıla Devlet güvenlik mahkemesi kurulmuş olsa bile, bir Cumhuriyet savcılığı teşki
lâtı ile yetinilir. 
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Devlet güvenlik mahkemesi nezdinde Cumhuriyet savcı yardımcılarının miktar ve nispeti, Adalet Bakan
lığınca tespit edilir. 

Başkan ve üyeler ile Cumhuriyet savcısı ve Cumhuriyet savcı yardımcılarının nitelikleri : 

MADDE 5. — Devlet güvenlik mahkemesinin başkanı ve bir asıl bir yedek üyesi ile Cumhuriyet savcısı, 
birinci sınıfa ayrılmış adlî yargı hâkim ve Cumhuriyet savcıları arasından; bir asıl bir yedek üyesi birinci 
sınıfa ayrılmış askerî hâkimler arasından; Cumhuriyet savcı yardımcıları ise Cumhuriyet savcıları ve askerî 
hâkimler arasından atanır. 

Atama : 

MADDE 6. — Devlet güvenlik mahkemelerinin başkanları, adlî yargıya mensup asıl ve yedek üyeleri, 
Cumhuriyet savcıları ve Cumhuriyet savcı yardımcıları Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca atanır. 

Askerî hâkimlerden üye, yedek üye ve Cumhuriyet savcı yardımcılarının atanmaları, özel kanunlarında 
gösterilen usule göre yapılır. 

Devlet güvenlik mahkemeleri başkan, üye ve yedek üyeleri ile Cumhuriyet savcı ve Cumhuriyet savcı yar
dımcıları dört yıl için atanırlar, süresi bitenler yeniden atanabilirler. 

Yeni atananlar göreve başlayıncaya kadar süresi dolanların görevi devam eder, görevlerde boşalma olması 
hallerinde Adalet Bakanlığının bildirmesi üzerine yukarıdaki hükümler gereğince yetkili mercilerce onbeş gün 
içinde yeni atamalar yapılır. 

Devlet güvenlik mahkemesi başkanlığı, asıl ve yedek üyelikleri ile Cumhuriyet savcı ve Cumhuriyet 
savcı yardımcılığı görevlerine atananlar, bu süre içinde yüksek mahkemelere seçilme hali ayrık olmak üzere 
başka yer veya görevlere atanamazlar. 

Başkanlığa ve üyeliklere vekâlet: 

MADDE 7. — Devlet güvenlik mahkemesi başkanının kanunî sebeplerle görevi başında bulunmaması 
hallerinde, başkanlık görevi, asıl üyelerden meslekte kıdemlisi tarafından yerine getirilir. 

Kanunî sebeplerle görevi başında bulunmayan asıl üyelerin yerine yedekleri; başkanlığa askerî hâkim 
üyenin vekâlet etmesi halinde ise adlî yargıdan gelen yedek üye mahkeme kuruluna katılır. 

Geçici görevlendirme : 

MADDE 8. — Devlet güvenlik mahkemesinin, yedek üyelerinin de katılması- ile teşekkül edemediği hal
lerde, boş olan üyelikler, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca, varsa aynı yerdeki diğer Devlet gü
venlik mahkemelerinin, yoksa başka bir yer Devlet güvenlik mahkemesinin asıl ve yedek üyelerine geçici yet
ki verilmek suretiyle gecikmeksizin doldurulur. 

iş durumunun zorunlu kıldığı hallerde, Cumhuriyet savcısının istemi üzerine Hâkimler ve Savcılar Yük
sek Kurulu, bir Devlet güvenlik mahkemesi nezdinde ki Cumhuriyet savcı ve yardımcılarından bir veya bir
kaçını, başka yer Devlet güvenlik mahkemesi nezdinde, adlî yargı Cumhuriyet savcı ve Cumhuriyet savcı yar
dımcılarını da bulunduğu yer veya başka yerdeki Devlet güvenlik mahkemelerinde geçici olarak görevlen
direbilir. 
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Devlet güvenlik mahkemesi nezd'inde Cumhuriyet savcı yardımcılarının miktar ve nispeti, Adalet Ba
kanlığınca tespit edilir. 

Hâkim ve savcıların nitelikleri : 

MADDE 5. — Devlet güvenlik mahkemesinin başkanı ve bir asııl bir yedek üyesi ille Cumhuriyet savcı
sı, birinci sınıfa ayrılmış adllî yargı hâkim ve Cumhuriyet savcıları arasından; bir asıl bir yedek üyesi bi
rinci sınıfa ayrılmış as'kerî hâkimler arasından; Cumhuriyet savcı yardımcıları ise Cumhuriyet savcıları ve 
askerî hâkimler arasından atanır. 

Atama : 

MADDE 6. — Devlet güvenlik mahkemelerinin başkanları, adlî yargıya mensup asıl ve yedek üyeleri, 
Cumhuriyet savcıları ve Cumhuriyet savcı yardımcıları Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca atanır. 

Asikerî hâkimlerden üye, yedek üye ve Cumhuriyet savcı yardımcılarının atanmaları, özel kanunlarında 
gösterilen usule göre yapılır. 

Devlet güvenlik mahkemeleri başkan, üye ve yedek üyeleri ile Cumhuriyet savcı ve Cumhuriyet savcı yar
dımcıları dört yıl için atanırlar; süresi bitenler yeniden atanabilirler, 

Yeni atananlar göreve başlayıncaya kadar süresi dolanların görevi devam eder, görevlerde boşalma ol
ması hallerinde Adalet Bakanlığının bildirmesi üzerine yukarıdaki hükümler gereğince yetkili mercilerce on-
beş gün içimde yeni atamalar yapilıır. 

Devlet güvenlik mahkemesi başkainlığı, asıl ve yedek üyelikleri ile Cumhuriyet savcı ve Cumhuriyet sav
cı yardımcılığı görevlerine atananlar, bu süre içinde yüksek mahkemelere seçilme hali dışında, başka yer 
veya görevlere atanamazlar. 

Başkanlığa ve üyeliklere vekâlet : 

MADDE 7. — Devlet güvenlik mahkemesi başkanının hukukî veya fiili sebeplerle görevi başında bulun
maması hallerinde, başkanlık görevi, asıl üyelerden meslekte kıdemli olan tarafından yerine getirilir. 

Hukukî veya fiilî sebeplerle görevi başında bulunmayan asili üyelerin yerine yedekleri; başkanlığa askerî 
hâkim üyenin vekâlet etmesi halinde ise adlî yargıdan gelen yedek üye mahkeme kuruluna katılır. 

Geçici görevlendirme : 

MADDE 8. — Devlet güvenlik mahkemesinin, yedek üyelerinin de katılması ile teşekkül edemediği hal
lerde, boş olan üyelikler, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca, varsa aynı yerdeki diğer Devlet gü 
venlik mahkemelerinin, yoksa başka bir yer Devlet güvenlik mahkemesinin asıl veya yedek üyelerine ge
çici yetki verilmek suretiyle gecikmeksizin doldurulur. 

tş durumunun zorunlu kıldığı hallerde, Cumhuriyet savcısının istemi üzerine Hâkimler ve Savcılar Yük
sek Kurulu, bir Devlet güvenlik mahkemesi nezdindeki Cumhuriyet savcı veya yardımcılarından bir veya 
bir kaçını, başka yer Devlet güvenlik mahkemesi nezdinde, adlî yargı Cumhuriyet savcı veya Cumhuriyet 
savcı yardımcılarının da bulunduğu yer veya başka yerdeki Devlet güvenlik mahkemelerinde geçici olarak 
görevlendirebilir. 
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tKINCÎ BÖLÜM 

Görev 
Devlet güvenlik mahkemelerinin görevi ı 

MADDE 9. — Devlet Güvenlik Mahkemelerinin görevine giren suçlar şunlardır : 
A) Türk Ceza Kanununun 125 ila 141 inci maddelerinde; 146 ila 157 nci maddelerinde; 161 ifici mad

desinde; 163 üncü maddesinin bir, iki ve üçüncü fıkralarında; 168, 169, 171 ve 172, 384, 450 nci maddenin iki 
ve onbirinci bentlerinde, 499 uncu maddenin ikinci fıkrasında yazılı suçlar; 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bı
çaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun ile 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 264 üncü maddesinde yazılı, 
teşekkül vücuda getirmek suretiyle işlenen kaçakçılık suçlar; 

B) Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğü, hür demokratik düzen ve nitelikleri Anayasada 
belirtilen Cumhuriyet aleyhine işlendikleri ve doğrudan doğruya Devletin iç ve dış güvenliğini ilgilendirdikleri 
takdirde, aşağıda yazılı suçlar : 

1. Türk Ceza Kanununun 142, 143, 144, 145, 158, 159 ve 162 nci maddelerinde ve 163 üncü maddesinin 
dört, beş ve altıncı fıkralarında ve 164, 165, 166, 174, 179, 180, 188 inci maddelerinde, 191 inci maddesinin 
ikinci fıkrasında, 192, 193 üncü maddesinin ikinci fıkrasında ve 201, 234, 235, 236, 241, 242, 254, 255, 256, 
257, 258 ve 264 üncü maddesinde (Teşekkül vücuda getirilerek işlenmesi hali hariç), 271, 296 nci maddele
rinde; 311 ila 315 inci maddelerinde; 369.ila 374 üncü maddelerinde; 376 ila 382 nci maddelerinde; 385 ila 
388 inci maddelerinde; 390 ilâ 394 üncü maddelerinde; 401 ve 403 üncü maddelerinde; 448, 449 ve 450 nci 
maddelerinde (tki ve onbirinci bentler hariç); 451, 452 nci maddelerinde; 464 üncü maddesinde; 495, 496, 
497, 498 ve 499 uncu maddelerinde (İkinci fıkrası hariç), 500 üncü maddesinde; 512 ve 517 nci maddelerin 
de yazılı suçlar; 

2. 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibi Hakkında Kanunda yazılı, teşekkül vücuda getirmek sure
tiyle yapılan kaçakçılık suçları; 

3. Devlete ait posta, telgraf, telefon, radyo, telsiz ve televizyon gibi bilcümle haberleşme araç, gereç, 
tesis ve tellerine karşı işlenen hırsızlık suçları; 

4. Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Hürriyeti Hakkında Kanunda, Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt 
Kanununda ve Dernekler Kanununda yazılı suçlarla 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Alet
ler Hakkında Kanunun 12 nci maddesinde (teşekkül vücuda getirilerek işlenmesi hali hariç) yazılı suçlar; 

C) Bu maddede belirlenen suçları işlemek veya gizlemek amacıyla veya bu suç vesilesiyle ya da bu suçla 
umumî veya müşterek bir gaye içerisinde işlenmiş suçlar. 

Yukarıda belli edilen suçları işleyenler, bunların suçlarına iştirak edenler; sıfat ve memuriyetleri ne olur
sa olsun Devlet güvenlik mahkemesinde yargılanırlar. 

Anayasa Mahkemesinin Yüce Divan sıfatıyla, görevleriyle ilgili suçlardan dolayı yargılayacağı kişilere 
ilişkin kanun hükümleri saklıdır. 

Askerî yargı ile ilgili suçlarda görev : 
MADDE 10. — Savaş ve sıkıyönetim hali dahil, askerî mahkemelerin görevlerine ilişkin hükümler sak

lıdır. 
Ancak; 9 uncu maddedeki hükümler dairesinde : 
A) Askerî Ceza Kanununun 54 üncü maddesinde yazılı suçları asker olmayan kişilerle asker kişiler müş

tereken işlerlerse; 
B) Askerî Ceza Kanununun 55, 56 nci maddelerinde, 57 nci maddesinin son fıkrasında, 58 ve 59 uncu 

maddelerinde yazılı suçları asker olmayan kişiler müstakilen veya asker kişilerle müştereken işlerlerse; 
C) Asker olmayan kişiler, Askerî Mahkemeler Kuruluşu ve Yargılama Usulü Kanununun 11 inci mad

desinin (B) ve (C) bentlerinde yazılı suçları, Devlet Güvenlik Mahkemesinin görevine giren suçlarla irtibatlı 
olarak veya umumî veya müşterek bir gaye içersinde işlerlerse; 

Sanıkların tamamı Devlet Güvenlik Mahkemesinde yargılanırlar. 

Danışma Meclisi (S. Sayısı : 335) 



— 19 — 

(Adalet Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

İKİNCİ BÖLÜM 

Görev 

Devlet güvenlik mahkemelerinin görevi : 

MADDE 9. — Devlet güvenlik mahkemeleri aşağıdaki suçlara bakmakla görevlidir : 
A) Türk Ceza Kanununun 125 ila 143 üncü maddelerinde; 146 ila 157 nci maddelerinde; 161, 163, 168, 

169, 171, 172, 384 450 inci maddenin iki ve onbirinci bentlerinde, 499 uncu maddenin ikinci fıkrasında yazılı 
suçlar; 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkındaki Kanun ile 765 sayılı Türk Ceza 
Kanununun 264 üncü maddesinde yazılı, teşekkül vücuda getirmek suretiyle işlenen kaçakçılık suçları; 

B) Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğü, hür demokratik düzen ve nitelikleri Anayasada 
belirtilen Cumhuriyet aleyhine işlendikleri ve doğrudan doğruya Devletin iç ve dış güvenliğini ilgilendir
dikleri takdirde, aşağıda yazılı suçlar : 

1. Türk Ceza Kanununun 144, 145, 158, 159 ve 162 nci maddelerinde ve 164, 165, 166, 174 179, 180, 
188 inci maddelerinde, 191 inci maddesinin ikinci fıkrasında, 192, 193 üncü maddesinin ikinci fıkrasında 
ve 201, 234, 235, 236, 241, 242, 254, 255, 256, 257, 258 ve 264 üncü maddesinde (Teşekkül vücuda getiri
lerek işlenmesi hali hariç), 271, 296 nci maddelerinde; 311 ila 315 inci maddelerinde; 369 ila 374 üncü mad
delerinde; 376 ila 382 nci maddelerinde; 385 ila 388 inci maddelerinde; 390 ila 394 üncü maddelerinde; 401 
ve 403 üncü maddelerinde; 448, 449 ve 450 inci maddelerinde (iki ve onbirinci bentler hariç); 451, 452 nci 
maddelerinde; 464 üncü maddesinde; 495, 496, 497, 498 ve 499 uncu maddelerinde (ikinci fıkrası hariç), 
500 üncü maddesinde; 512 ve 517 nci maddelerinde yazılı suçlar; 

2. 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibi Hakkında Kanunda yazılı teşekkül vücuda getirmek sure
tiyle yapılan kaçakçılık suçları; 

3. Devlete ait posta, telgraf, telefon, radyo, telsiz ve televizyon gibi bilcümle haberleşme araç, gereç, 
tesis ve tellerine karşı işlenen hırsızlık suçlan; 

4. Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Hürriyeti Hakkında Kanunda, Toplu tş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt 
Kanununda ve Dernekler Kanununda yazılı suçlarla 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Alet
ler Hakkında Kanunun 12 nci maddesinde (teşekkül vücuda getirilerek işlenmesi hali hariç) yazılı suçlar; 

C) Bu maddede belirlenen suçları işlemek veya gizlemek amacıyla veya bu suç vesilesiyle ya da bu suç
la umumî veya müşterek bir gaye içerisinde işlenmiş suçlar. 

Yukarıda belli edilen suçları işleyenler, bunların suçlarına iştirak edenler; sıfat ve memuriyetleri ne 
olursa olsun Devlet güvenlik mahkemesinde yargılanırlar. 

Anayasa Mahkemesinin Yüce Divan sıfatıyla, görevleriyle ilgili suçlardan dolayı yargılayacağı kişilere 
ilişkin kanun hükümleri saklıdır. 

MADDE 10. — Tasarının onuncu maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Yargılama Usulleri 

Uygulanacak usul hükümleri ; 

MADDE 11. — Bu Kanunda gösterilen özel hükümler saklı kalmak şartıyla, Devlet Güvenlik Mahkeme
lerinin görevine giren suçların soruşturma ve kovuşturmalarında Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun hü
kümleri uygulanır. 

Kendisine veya onun namına tebligat yapılacak kimselere tebligat yapılamaması hallerinde tebligat, ba
sın veya radyo ya da televizyon araçları ile yapılabilir. 

Mahkemelerin derecesi ve en yakın mahkeme : 

MADDE 12. — Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu hükümlerinin uygulanması bakımından, Devlet Gü
venlik Mahkemeleri ağır ceza mahkemesi derecesindedir. 

Ancak, aynı derecedeki en yakın mahkemenin tayininde, diğer Devlet Güvenlik Mahkemeleri nazarı iti
bara alınır. Bir yerde birden çok Devlet Güvenlik Mahkemesi kurulmuş ise en yakın aynı derecedeki mah
keme, sayı itibariyle takip eden mahkemedir. 

Yetkisizlik ve görevsizlik kararına itiraz : 

MADDE 13. — Devlet.Güvellik Mahkemesince verilen yetkisizlik ve görevsizlik kararları aleyhine, an
cak bu mahkeme nezdindeki Cumhuriyet savcılığı acele itiraz yoluna müracaat edebilir. 

Uyuşmazlıkların çözümü ı 

MADDE 14. — Devlet Güvenlik Mahkemeleri arasındaki yetki uyuşmazlıkları ve adlî yargı ilk derece 
mahkemeleri ile Devlet Güvenlik Mahkemeleri arasındaki görev uyuşmazlıkları, Yargıtayın ilgili ceza daire
si tarafından öncelikle ve kesin olarak çözümlenir. 

Soruşturma usulü : 

MADDE 15. — Devlet Güvenlik Mahkemesinin görevine giren suçların hazırlık soruşturması, bu mah
keme nezdinde bulunan Cumhuriyet savcı veya Cumhuriyet savcı yardımcıları tarafından yapılır. 

Soruşturmanın gerekli kıldığı hallerde, suç mahalli ile delillerin bulunduğu yerlere gidilerek soruşturma 
yapılır. 

Suç, Devlet Güvenlik Mahkemesinin bulunduğu yer dışında işlenmiş ise, Devlet Güvenlik Mahkemesi 
Cumhuriyet savcılığı, suçun işlendiği yer Cumhuriyet savcılığından, hazırlık soruşturmasının yapılmasını is
teyebilir. Bu takdirde hazırlık soruşturması bu yer Cumhuriyet savcı veya Cumhuriyet savcı yardımcısı ta
rafından bizzat yapılır. 

Suç askerî bir mahalde işlenmişse, Devlet Güvenlik Mahkemesi Cumhuriyet savcılığı hazırlık soruşturma
sının yapılmasını ilgili askerî savcıdan isteyebilir. Bu takdirde hazırlık soruşturması, askerî savcı veya yar
dımcısı tarafından bizzat yapılır. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Yargılama Usulleri 

MADDE 11. — Tasarının onbirinci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 12. — Tasarının onikinci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 13. — Tasarının onüçüncü maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Uyuşmazlıkların çözümü i 

MADDE 14. — Devlet Güvenlik Mahkemeleri arasındaki yetki uyuşmazlıkları ilk derece adlî mahkeme
leri ile Devlet Güvenlik Mahkemeleri arasındaki görev uyuşmazlıkları, Yargıtay'ın ilgili ceza dairesi tarafın
dan öncelikle ve kesin olarak çözümlenir. 

Soruşturma usulü : 

MADDE 15. — Devlet Güvenlik Mahkemesinin görevine giren suçların hazırlık soruşturması, bu mah
keme nezdinde bulunan Cumhuriyet savcı veya Cumhuriyet savcı yardımcıları tarafından yapılır. 

Soruşturmanın gerekli kıldığı hallerde, suç mahalli ile delillerin bulunduğu yerlere gidilerek soruşturma 
yapılır. 

Suç, Devlet Güvenlik Mahkemesinin bulunduğu yer dışında işlenmiş ise, Devlet Güvenlik Mahkemesi 
Cumhuriyet Savcılığı suçun işlendiği yer Cumcuriyet Savcılığından, hazırlık soruşturmasının yapılmasını is
teyebilir. Bu takdirde hazırlık soruşturması bu yer Cumhuriyet savcı veya Cumhuriyet savcı yardımcısı tara
fından bizzat yapılır. 

Suç askerî bir mahalde işlenmişse, Devlet Güvenlik Mahkemesi Cumhuriyet Savcılığı hazırlık soruş
turmasının yapılmasını ilgili askerî savcıdan isteyebilir. Bu takdirde hazırlık soruşturması, askeri savcı veya 
yardımcısı tarafından bizzat yapılır. 

3 üncü ve 4 üncü fıkralara göre soruşturma yapmakla görevlendirilen Cumhuriyet savcıları ile askerî 
savcılar, bu soruşturmayı öncelikle ve ivedilikle yaparlar. 

Danışma Meclisi (S. Sayısı : 335) 



— 22 — 

(Hükümetin Teklifi) 

Cumhuriyet Savcıları ve Askerî Savcıların suça elk oymaları : 

MADDE 16. — Mahallî Cumhuriyet savcılığı veya suç askerî bir mahalde işlenmişse usulüne göre askerî 
savcılık, ihbar veya herhangi bir suretle bu Kanun kapsamına giren bir suçun işlendiğini haber alır almaz, 
keyfiyeti derhal Devlet Güvenlik Mahkemesi nezdinde bulunan Cumhuriyet Savcılığına bildirmekle beraber, 
Devlet Güvenlik Mahkemesi Cumhuriyet Savcılığının işe elkoymasına kadar gerekli soruşturmayı usulüne 
göre bizzat yapar ve evrakı derhal Devlet Güvenlik Mahkemesi Cumhuriyet Savcılığına gönderir. 

Devlet Güvenlik Mahkemesi Cumhuriyet Savcılığı, suçun, Devlet Güvenlik Mahkemesinin görevine gir
mediği 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 Cumhuriyet savcı yardımcıları, adlî 
yargı Cumhuriyet savcılarının bütün yetkilerini haizdirler. 

Devlet Güvenlik Mahkemesi Cumhuriyet Savcısı ile Cumhuriyet savcı yardımcıları, soruşturma sırasın
da hâkim tarafından verilmesi gereken kararlan o yerde Devlet Güvenlik Mahkemesi varsa yedek üyesin
den, aksi halde, yetkili adlî yargı hâkimlerinden isteyebilirler. Bu istemler yirmidört saat içinde karara bağla
nır. 

Devlet Güvenlik Mahkemesi yedek üyesi tarafından verilen kararlara karşı itirazlar, Devlet Güvenlik 
Mahkemesinde kesin hükme bağlanır. 

Bütün zabıta makam ve memurları, Devlet Güvenlik Mahkemesi Cumhuriyet Savcısı ve Cumhuriyet sav
cı yardımcılarının soruşturma, kovuşturma ve infaza ilişkin emirlerini öncelikle yerine getirmek zorundadır
lar. 

Yukardaki fıkra hükmü, Devlet Güvenlik Mahkemesi veya bu mahkeme başkanınca verilen emirler 
hakkında da uygulanır. 

Gecikmesinde sakınca bulunan haller dışında bu emirler yazılı olarak verilir. Sözlü olarak verilen emir
ler bilahara yazı ile teyit edilir. 

Bu madde hükmüne aykırı hareket eden zabıta amir ve memurları hakkında doğrudan doğruya soruş
turma ve kovuşturma yapılır. 

Zabıtanın görev ve yetkileri .• 

MADDE 18. — Zabıta, soruşturma ve kovuşturma sebebiyle sanığı, tanığı, bilirkişiyi ve suçtan zarar gö
ren şahsı, Devlet Güvenlik Mahkemesinin veya başkanının, Devlet Güvenlik Mahkemesi Cumhuriyet Savcı
sının veya Cumhuriyet Savcı yardımcılarının, mahkeme naibinin veya istinabe olunan hâkimin emirleriyle be
lirtilen gün, saat ve yerde hazır bulundurmaya mecburdur. 

Bu emir, çağrılanlar hakkında zabıtaya ihzar müzekkeresinde olduğu gibi zor kullanma yetkisi verir. 
Devlet Güvenlik Mahkemesinin görevine giren suçların soruşturma veya kovuşturması sırasında Ceza 

Muhakemeleri Usulü Kanununa 1696 sayılı Kanunla eklenen Ek 4 üncü Madde hükümleri de uygulanır. 
Bu madde hükümleri, Devlet Güvenlik Mahkemesinin görevine giren suça elkoymuş Cumhuriyet savcısı 

veya Cumhuriyet savcı yardımcısı, askerî savcı, sulh veya sorgu hâkimleriyle naip veya istinabe olunan hâ
kimin veya istinabe olunan Cumhuriyet savcısı veya askerî savcmın emirleri hakkında da uygulanır. 

Bina, araç, gereç ve personelden geçici yararlanma : 

MADDE 19. — Devlet güvenlik mahkemesi nezdinde bulunan Cumhuriyet savcısı ve Cumhuriyet savcı 
yardımcıları soruşturmanın gerekli kılması halinde, geçici olarak, Devlet güvenlik mahkemesinin yargı çevresi 
içindeki Devlet kurum ve organlarına, mahallî idarelere, kamu iktisadî teşebbüsleri ve bunlara bağlı kurum ve 
kuruluşlara ait bina, araç, gereç ve personelden yararlanmak için istemde bulunabilirler. Bu istemler, ilgili 
kurum ve makamlarca geciktirilmeksizin yerine getirilir. 
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MADDE 16. -- - Tasarının onaltıncı maddesi Komisyomuzca aynen kabul edilmiştir. 

Soruşturma ve kovuşturmada yetki : 

MADDE 17. — Devlet Güvenlik Mahkemesi Cumhuriyet Savcısı ile Cumhuriyet savcı yardımcıları, adlî 
yargı Cumhuriyet savcılarının bütün yetkilerini haizdirler. 

Devlet Güvenlik Mahkemesi Cumhuriyet savcısı ile Cumhuriyet savcı yardımcıları, soruşturma sıra
sında hâkim tarafından verilmesi gereken kararları o yerde Devlet Güvenlik Mahkemesi varsa yedek üye
sinden, aksi halde, yetkili adlî yargı hâkimlerinden isteyebilirler. Bu istemler yirmidört saat içinde karara 
bağlanır. 

Devlet Güvenlik Mahkemesi yedek üyesi tarafından verilen kararlara karşı itirazlar, Devlet Güvenlik 
Mahkemesinde kesin karara bağlanır. 

Bütün zabıta makam ve memurları, Devlet Güvenlik Mahkemesi Cumhuriyet savcısı ve Cumhuriyet sav
cı yardımcılarının soruşturma, kovuşturma ve infaza ilişkin emirlerini öncelikle yerine getirmek zorunda
dırlar. 

Yukarıdaki fıkra hükmü, Devlet Güvenlik Mahkemesi veya bu mahkeme başkanınca verilen emirler 
hakkında da uygulanır. 

Gecikmesinde sakınca bulunan haller dışında bu emirler yazılı olarak verilir. Sözlü olarak verilen emir
ler bilahara yazı ile teyit edilir. 

Bu madde hükmüne aykırı hareket eden zabıta amir ve memurları hakkında doğrudan doğruya soruş
turma ve kovuşturma yapılır. 

MADDE 18. — Tasarının onsekisinci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul ed'lmişlir. 

Bina, araç, gereç ve personelden geçici yararlanma : 

MADDE 19. — Devlet güvenlik mahkemesi nezdinde bulunan Cumhuriyet savcısı ve Cumhuriyet savcı 
yardımcıları soruşturmanın gerekli kılması halinde, geçici olarak, Devlet güvenlik mahkemesinin yargı çev
resi içindeki Devlet kurum ve organlarına, mahallî idarelere, kamu iktisadî teşebbüsleri ve bunlara bağlı ku
rum ve kuruluşlara ait bina, araç, gereç ve personelden yararlanmak için istemde bulunabilirler. Bu istemler, 
ilgili kurum ve makamlarca geciktirilmeksizin yerine getirilir. 

Türk Silahlı Kuvvetleri, kıt'a, karargâh ve kurumlarından istemde bulunulması halinde, istem, yetkili 
amirlikçe değerlendirilerek yerine getirilebilir. 
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Tanıklara yemin verilmesi : 

MADDE 20. — Devlet güvenlik mahkemesinin görevine giren suçların hazırlık soruşturması sırasında 
tanıklara yemin verdirilir. 

Cumhuriyet savcılığının kararına itiraz : 

MADDE 21. — Devlet güvenlik mahkemesi nezünde bulunan Cumhuriyet savcı veya Cumhuriyet sav
cı yardımcısının, kovuşturma yapılmasına yer olmadığına dair verdiği karara, dilekçe sahibi aynı zamanda 
suçtan zarar gören kimse ise, kararın kendisine tebliği tarihinden itibaren yedi gün içinde, bu kararı veren 
Cumhuriyet savcısının mensup olduğu Devlet güvenlik mahkemesine en yakın Devlet güvçnlik mahkemesi 
başkanına itiraz edebilir. 

Yakalama ve tutuklama : 

MADDE 22. — Devlet güvenlik mahkemesinin görevine giren suçlar sebebiyle yakalanan veya tutukla
nan kimse, soruşturmanın bitiminde ve herhalde onbeş gün içinde yetkili hâkim önüne çıkarılır. Ancak, za
bıta, Devlet güvenlik mahkemesi nezdinde bulunan Cumhuriyet savcı veya Cumhuriyet savcı yardımcıları
nın veya olaya elkoyan suçun işlendiği yer Cumhuriyet savcısı veya yardımcılarının ve bunların bulunma
dıkları hallerde sulh veya sorgu hâkiminin yahut askerî savcının yazılı emri bulunmadıkça sanığı kırksekiz 
saatten fazla tutamaz. 

Yukarıdaki fıkra gereğince, sanığı, yetkili hâkim önüne getirmek için gerekli süre, bu müddetlere dahil 
değildir. 

Soruşturmada izin : 

MADDE 23. — Bu Kanunda belirtilen suçlardan dolayı aşağıda yazılı kişiler hakkında soruşturma yapı
labilmesi : 

A) General ve amiraller hakkında Genelkurmay Başkanının, 
B) Müsteşarlar hakkında Başbakanın, 
C) Yurt dışında görev yapan büyükelçiler hakkında Dışişleri Bakanının, 
D) Valiler, kaymakamlar hakkında İçişleri Bakanının, 
E) Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay, Askerî Yargıtay, Askerî Yüksek İdare Mahkemesi, Sayış

tay başkan ve üyeleri ile Cumhuriyet Başsavcısı, Cumhuriyet Başsavcıvekili, Danıştay Başsavcısı, Askerî Yar
gıtay Başsavcısı, Askerî Yüksek İdare. Muhakemesi Başsavcısı, adlî ve idarî yargı hâkim ve savcıları ile Cum
huriyet savcı ve yardımcıları ve bu sıoıfitan sayılanlar, askerî hâkim subaylar hakkında özel kanunlarına gö
re yetkili kurum ve makamların, 

İznine bağlıdır. 
Bu Kanunda yazılı suçları işleyen yukarıda yazılı kişiler, haklarında soruşturma izni olmadıkça tutula

maz, sorguya çekilemez ve tutuklanamazlar. Ağır cezavı gerektiren suçüstü hâli bu hükmün dışındadır. 
Diplomatik dokunulmazlıkla ilgili hukuk kuralları saklıdır. 

İlk soruşturma yapılmaması : 

MADDE 24. — Devlet güvenlik mahkemesinin gö evine giren suçlarda ilk soruşturma yapılmaz. 

Hâkimleri reddi istemini inceleyecek merci : 

MADDEU 25. — Devlet güvenlik mahkemesi baş'can ve üyelerinin reddine dair istemler, reddedilen baş
kan veya üyede değişiklik yapılmaksızın bu mahkemece incelenir. İstemin reddine ilişkin kararlar aleyhine 
itiraz edilemez. Ancak esas hükümle birlikte temyiz olunabilir. 
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MADDE 20. — Tasarının yirminci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 21. — Tasarının yirmibirinci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 22. — Tasarının yirmikinci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Soruşturmada izm : 

MADDE 23. — Bu Kanunda belirtilen suçlardan dolayı aşağıda yazılı kişiler hakkında soruşturma yapı
labilmesi : 

A) Bakanlar Kurulu ve Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri kendi meclisinin, 
B) General ve amiraller hakkında Genelkurmay Başkanının, 
C) Müsteşarlar hakkında Başbakanın, 
D) Yurt dışında görev yapan büyükelçiler hakkında Dışişleri Bakanının, 
E) Valiler, kaymakamlar hakkında İçişleri Bakanının, 
F) Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay, Askerî Yargıtay, Askerî Yüksek îdare Mahkemesi, Sayıştay 

başkan ve üyeleri ile Cumhuriyet ıBaşsavcısı, Cumhuriyet Başsavcıvekili, Danıştay Başsavcısı, Askerî Yargı 
tay Başsavcısı, Askerî Yüksek idare Mahkemesi Başsavcısı, adlî ve idarî yargı hâkim ve savcıları ile Cumhu
riyet savcı ve yardımcıları ve bu sınıftan sayılanlar, askerî hâkim subaylar hakkında özel kanunlarına göre 
yetkili kurum ve makamların, 

İznine bağlıdır. 
Yukarda sayılan kişiler hakkında yetkili kurum ve makamlar tarafından soruşturma yapılmasına izin ve

rilmediği ahvalde özel kanunlarına göre işlem yapılır. Ağır cezayı gerektiren suçüstü hali bu hükmün dışında
dır. 

Diplomatik dokunulmazlıkla ilgili hukuk kuraları saklıdır. 

MADDE 24. — Tasarının yirmiüördünoü maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 25. — Tasarının yirmibeşinci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
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Durulmada hazır bulunmayan sanık : 

MADDE 26. — Sorgusu yapılmış olan sanık talik veya tehir olunan günde gelmez ve mahkemece de du
ruşmada hazır bulunmasına lüzum görülmezse, duruşmada hazır bulunmak mecburiyetinden vareste tutul
ma istemi bulunmasa bile, dava gıyabında bitirilebilir. 

Duruşmanın inzibatı ve cezalar : 

MADDE 27. — Duruşmanın inzibatını sağlamak, mahkeme başkanına aittir. 

Duruşmanın inzibatını bozan kişiyi, mahkeme başkanı derhal duruşma salonundan çıkartır. 
Mahkemeye, mahkeme başkanı veya üyelerden herhangi birine, Cumhuriyet savcısına, Cumhuriyet savcı 

yardımcısına, tutanak kâtibine veya görevlilere karşı uygun olmayan söz yahut davranışta bulunan kişi hak
kında, mahkemece tutuklama kararı verilir. Tutuklanan kişi yirmidört saat içinde sorguya çekilerek inziba
ti nitelikte olmak üzere, iki aya kadar hafif hapis cezası ile cezalandırılır. 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 
58 inci maddesinin ikinci fıkrası hükmü saklıdır. 

Tutuklu veya cezaevinde bulunan hükümlüler hakkında bu ceza hücrede infaz olunur. 
Bu kararlar kesindir. 

Mahkeme, duruşmanın inzibatını bozan sözlü veya yazılı beyanat ve davranışlar ile mahkemeye, mahke
me başkanı veya üyelerden herhangi birine Cumhuriyet savcısına, Cumhuriyet savcı yardımcısıınıa, tultanaflc 
kâtibine yahut görevlilere karşı uygun olmayan söz ve davranışlar hakkında yayım yasağı koyabilir. Bu ya
sağa rağmen yayımda bulunanlara üç aydan altı aya kadar hapis cezasıyla birlikte beşbin liradan onbeş-
bin liraya kadar ağır para cezası verilir. 

Mahkeme başkanı, duruşmanın inzibatını bozan sanığı veya müdafiyi o günkü duruşmanın tamamına 
çıkmamak üzere, duruşma salonundan çıkartır. Sonra gelen oturumda da duruşmayı önemli ölçüde aksatacak 
davranışlara devam edeceği anlaşılır ve hazır bulunması gerekli görülmezse yokluğunda duruşmaya devam 
olunmasına mahkemece karar verilebilir. Bu karar, esasa ilişkin iddia ve savunmanın yapılmasına engel 
olacak biçimde uygulanamaz. 

Duruşma salonundan çıkartılan sanık ve müdafiin, bundan sonraki duruşmalarda da duruşmanın inzibatı
nı bozmakta İsrar etmeleri halinde, bir daha aynı dava ile ilgili duruşmalara katılmamalarına da karar verile
bilir. 

Yukarıdaki fıkra, müdafi hakkında uygulandığı takdirde keyfiyet, ilgili baroya bildirilmekle beraber mü
vekkiline de dilerse, başka bir müdafi tayin etmesi için süre verilir. 

Müdafi, Avukatlık Kanununun 41 inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince tayin edilmiş ise durum, ken
disini tayin eden mercie de bildirilir. 

Duruşma salonundan çıkartılan sanık veya müdafi, tekrar duruşmaya alındıklarında, yokluklarında ya
pılan iş ve işlemlerin esaslı noktalan bildirilir. Müdafi dilerse yokluğundaki tutanakların örnekleri de ken
disine verilir. 

Yukarıda yazılı hallerde duruşma salonundan çıkarılan veya duruşmalara katılmamalarına karar verilen 
sanık veya müdafiler, mahkemenin tayin edeceği süre içinde yazılı savunma verebilirler. 

Duruşma safahatının teknik araçlarla tespiti : 

MADDE 28. — Çok sanıikü davalarda veya mahkemece gerekli ıbulunduğunda, duruşma safahatı, mah-
ıfcemıenin uygun ve lüzumlu göreceği teknik araçlarla tespit oJunıabtiiiır. !Bu tespite müsteniden sonradan dü
zenlenecek duruşma tutanaklarının, duruşma safahatına uygun olduğu mahkeme heyeti ve tutanağı düzenle
yen tutanalk kâtibi taraflından tasdik edilir. 

Bunların fairer* örmeği, önceden listeyen sanık ve müdafıiye verilir, 
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İMADDE 26. — Tasarının yirmialtıncı maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Duruşmanın inzibatı ve cezalar : 

ıMADDE 27. — Duruşmanın inzibatını sağlamak, mahkeme başkanına aittir. 

Duruşmanın inzibatını bozan kişiyi, ma'hkems başkanı derhal duruşma salonundan çıkartır. 
Mahkemeye, mahkeme başkanı veya üyelerden herhangi birine, Cumhuriyet savcısına, Cumhuriyet savcı 

yardımcısına, tutanak kâtibine veya görevlilere karşı uygun olmayan söz yahut davranışta bulunan kişi 
hakkında, mahkemece tutuklama kararı verilir. Tutuklanan kişi yirmidört saat içinde sorguya çekilerek inzi
bati nitelikte olmak üzere, iki aydan aşağı olmamak üzere hafif hapis cezası ile cezalandırılır. 1136 sayılı 
Avukatlık Kanununun 58 inci maddesinin ikinci fıkrası hükmü saklıdır. 

Tutuklu veya cezaevinde bulunan hükümlüler hakkında bu ceza üçte biri hücrede infaz olunur. 
Bu kararlar kesindir. 

Mahkeme, duruşmanın inzibatını bozan sözlü veya yazılı beyant ve davranışlar ile mahkemeye, mahkeme 
başkanı veya üyelerden herhangi birine Cumhuriyet savcısına, Cumhuriyet savcı yardımcısına, tutanak kâ
tibine yahut görevlilere karşı uygun olmayan söz ve davranışlar hakkında yayım yasağı koyabilir. Bu yasağa 
rağmen yayımda bulunanlara üç aydan altı aya kadar hapis cezasıyla birlikte beşbin liradan oribeşbin liraya 
kadar ağır para cezası yerilir. 

Mahkeme başkanı, duruşmanın inzibatım bozan sanığı veya müdafiyi o günkü duruşmanın tamamına çık
mamak üzere, duruşma salonundan çıkartır. Bunların, sonra gelen oturumda da duruşmayı önemli ölçüde 
aksatacak davranışlara devam edeceği anlaşılır ve ha/:r bulunması gerekli görülmezse yokluğunda duruşmaya 
devam olunmasına mahkemece karar verilebilir. Bukarar, esasa ilişkin iddia ve savunmanın yapılmasına 
engel olacak biçimde uygulanamaz. 

Duruşma salonundan çıkartılan sanık ve müdafiin, bundan sonraki duruşmalarda da duruşmanın inziba
tını bozmakta ısrar etmeleri halinde, bir daha aynı dava ile ilgili duruşmalara katılmamalarına da karar ve
rilebilir. 

Yukarıdaki fıkra, müdafi hakkında uygulandığı takdirde keyfiyet, ilgili baroya bildirilmekle beraber mü
vekkiline de dilerse, başka bir müdafi tayin etmesi için süre verilir. 

Müdafi, Avukatlık Kanununun 41 inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince tayin edilmiş ise durum, ken
disini tayin eden mercie de bildirilir. 

Duruşma salonundan çıikantılam saınılk veya müdafi, tekrar duruşmaya alındıklarında, yokluklarında yapılan 
iş ve İşlemlerin esaslı [noktaları ıbMdirilfir. Müdafi dilerse yökluğunıdalki tutaınaklaon önneMeri de ıkendisıkıe 
verdir. 

Yulkarda yazılı hallerde duruşma salonundan çıkarılan veya duruşmalara katılmalarına karar verilen sanık 
veya müdafiler, mahkemenin tayin edeceği süre içinde yazılı savunuma verebliJıider. 

Duruşma safahatının teknik araçlarla tespiti : 

MADDE 28. — Çok sanıklı davalarda veya mahkemece gerekli bulunduğunda, duruşma safahatı, mah
kemenin uygun ve lüzumlu göreceği teknik araçlarla tespit olunabilir. Bu tespite müsteniden sonradan dü
zenlenecek duruşma tutanaklarının, duruşma safahatına uygun olduğu mahkeme heyeti ve tutanağı düzenle
yen tutanak kâtibi tarafından tasdik edilir. 

Bunların birer sureti, önceden isteyen sanık ve müdafiye verilir. 
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Kurulda değişiklik : 

MADDE 29. — Mahkeme kurulunda değişiklik olduğu takdirde, geçen oturumlara ait tutanaklar, deği
şen hâkim tarafından duruşmaya çıkmadan önce okunur. 

Temyiz mercii : 

MADDE 30. — Devlet güvenlik mahkemesi kararlarının temyiz mercii Yargıtay'ıdır. 
Yargıtay'da inceleme, suçun mahiyetine göre ilgili ceza dairesinde yapılır. 

Duruşma ile ilgili özel hükümler ; 

MADDE 31. — Devlet güvenlik mahkemesinin görevine giren suçlar acele işlerden sayılır ve bu suçlara 
ilişkin davalara adlî ara vermede bakılır. 

Devlet güvenlik mahkemelerinde görülmekte olan davaların talik süresi otuz günden fazla olamaz. 
Bu davalarda, esas hakkındaki iddiasını bildirmek için Cumhuriyet savcılığına, müdahil veya vekiline; 

iddialara karşı savunmasını yapmak için ise sanık veya vekiline verilecek süre onbeş günü geçemez. An
cak, onbeş ve daha fazla sanıklı davalarda bu süreler bir aya kadar uzatılabilir. 

Bu davalarda Cumhuriyet savcılığı, sanığın kimliğini, suç teşkil eden eylemin neden ibaret olduğunu, 
kanunî unsurları ile uygulanması istenen kanun maddelerini ve delilleri belirlemek suretiyle iddianameyi 
özetleyerek okuyabilir. 

tkiyüzden çok sanıklı davalarda sanıklardan bir kısmının duruşmanın bazı oturumları ile ilgileri bulun
muyor ise, duruşmanın bu oturumlarının yokluklarında yapılmasına mahkemece karar verilebilir. Ancak, bu 
sanıkların yokluklarında yapılan oturumlarda kendileri ile ilgili bir durum ortaya çıktığı takdirde, buna iliş
kin söz ve işlerin esaslı noktaları müteakip oturumlarda kendilerine bildirilir. 

DÖRDÜNCÜ IBÖLÜM 

Çeşitli Hükümler 

Diğer görevliler : 

MADDE 32. — Devlet güvenlik mahkemelerinde ve Cumhuriyet savcılığında görev yapacak yeteri ka
dar genel idare, yardımcı vesair hizmetlere mensup personel, Devlet güvenlik mahkemeleri adalet komisyon
larınca atanır. Bunlarla ilgili kadrolar, Adalet Bakanlığı taşra teşkilatı kadrolarına eklenir. 

Bu madde gereğince atananların iş denetim ve gözetimleri, bağlı bulundukları mahkeme başkanlığı ve 
Cumhuriyet savcılığı tarafından yapılır. Mahkeme baş'canı veya Cumhuriyet savcısı lüzum gösterirse veya 
hizmetin gereği olarak görev yerleri Adalet Bakanlığınca değiştirilebilir. 

Devlet Güvenlik Mahkemesi Adalet Komisyonu : 

MADDE 33. — Devlet güvenlik mahkemesi kurulan yerlerde birer Devlet güvenlik mahkemesi adalet 
komisyonu kurulur. Komisyonun başkanı ile asıl üyesi Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca belirlenir. 
Komisyona ayrıca Cumhuriyet savcısı katılır. Başkan veya hâkim üyenin yokluğunda bu Kanunun 7 nci 
maddesi kıyas yoluyla uygulanır. Cumhuriyet savcısının yokluğunda ise kendisine vekâlet eden komisyona iş
tirak eder. 

Bu komisyon, Devlet güvenlik mahkemelerinin hâkim ve savcılar dışında kalan personeli hakkında, ka
nunlarla adlî yargı adalet komisyonuna verilen tüm görev ve yetkileri kullanır. 

Komisyonun yazı işleri, başkanın mensup olduğu mahkeme yazı işleri müdürlüğünce yürütülür. 
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MADDE 29. — Tasarının yirmidokuzuncu maddesi Komisyonumuzca aynen ıkaıbul edilmiştir. 

Temyiz mercii : 

MADDE 30. — Devlet Oiîvenilıük Mahkemesi kararlarımın temyiz mercüi Yargıtaydır. 
Yargıtayda inceleme, suçun niteliğiiine göre ilgili ceza dairesinde yapılır. 

Duruşma ile ilgili özel hükümler : 

MADDE 31. — Devlet Güvenlik Mahkemesinin görevine giren suplar »acele işlerden sayılır ve ıbu suç
lara ilişiklim davalara adlî aravermede 'de bakılır. 

Devlet Güvenlik Mahkemelerinde görülmekte olan davaların talik süresi otuz günden fazla olamaz. 
Bu davalarda, esas hakkındaki iddiasını bildirmek için Cumhuriyet savcılığına, müdahi veya vekiline; 

iddialara ıkarşı savunmasını yapmak için ise sanık veya vdkiline verilecek süre onbeş günü geçemez. Ancak, 
onıbeş ve daha fazla sanıklı davalarda bu süreler bir aya kadar uzatılabilir,-

Bu davalarda Cumhuriyet savcılığı, sanığın kimliğini, suç 'teşkil eden eylemin neden ibaret olduğunu, ka
nunî unsurları ile uygulanması istenen kanun maddelerini ve delilleri belirlemek suretiyle iddianameyi 
özetleyerek olkuyalbülr, 

tfciyüzden çök sanıklı davalarda sanıklardan bir kısmının duruşmanın bazı oturumları i e ilgileri bulun
muyor ise, duruşmanın bu oturumlarının yokluklarında yapılmasına mahkemece Jcıarar verilebilir. Ancalk bu 
sanıkların yokluklarında yapılan oturumlarda kendileri İle ilgili bir durum ortaya çıktığı takdirde buna iliş
kin söz ve islerin esaslı noktaları ımütealkip oturumlarda kendiilerine bidMllir. 

Devlet Güvenlik Mahkemesi güvenlik veya davalarının hızla yürütülmesi, delillerin zamanında ve eksik
siz tespiti bakımından duruşmanın başka bir yerde yapılmasına karar verebilir. 

Devlet Güvenlik Mahkemesi Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 216 ncı maddesindeki şartlara 'ba
kılmaksızın tanık ve bilirkişileri naip hâkim marifetiyle veya istinabe suretiyle' dinleyebilir. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Çeşitli Hükümler 

Diğer görevliler : 

MADDE 32. — Devlet Güvenüc Mahkemelerinde ve Cumhuriyet Savcılığında görev yapacak yeteri 
kadar genel idare 'hizmetleri ile yardımcı 've sair hizmetlere mensup personel, Devlet Güvenlik Mahkemeleri 
adalet komisyonlarınca atanır. Bunlarla ilgili kadrolar, Adalet Bakanlığı taşra teşkilatı kadrolarına ekletilir. 

Bu madde ıgereğinoe atananların iş denetim ve gözetimleri, ibağh bulundukları mahkeme başkanlığı ve 
Cumhurtiyet savcılığı tarafından yapılır. Mahkeme başkanı veya Cumhuriyet savcısı lüzum gösterirse ve hiz
metin ıgereği olarak görev 'yerleri Adalet (Bakanlığınca değiştirilebilir. 

Devlet Güvenlik Mahkemesi Adalet Komisyonu : 

MADDE 33. — Devlet Güvenlik Mahkemesi kurulan yerlerde birer Devlet Güvenlik Mahkemesi Adalet 
Komisyonu kurulur. Komisyonun başkanı blir asıl ve bir yedek üyesi Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulun* 
ca belirlenecek hâkimler 'ile Devlet Güvenlik Mahkemesi Cumhuriyet savcısından oluşur. Başkan veya hâ
kim üyenin yokluğunda bu Kanunun 7 noi maddesi kıyas yoluyla uygulanır. Cumhuriyet savcısının yok
luğunda İse kendisine vekâlet eden, komisyona iştirak eder. 

Bu komisyon, Devlet Güvenlik Mahkemelerinin hâkim ve savcılar dışında kalan personeli hakkında, 
kanunlarla adlî yargı Adalet Komisyonuna verilen tüm görev ve yetkileri kullanır. 

Komisyonun yazı işleri, başkanın mensup olduğu mahkeme yazı işleri müdürlüğünce yürütülür* 
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Bina, araç ve gereçler : 

MADDE 34. — Devlet güvenlik mahkemelerinin görev yapacakları binaların temini ve bu mahkemele
rin araç, gereç vesair ihtiyaçları Adalet Bakanlığı Bütçesinin ilgili bölümlerine eklenecek ödeneklerden kar
şılanır. 

özlük isleri : 

MADDE 35. — Devlet güvenlik mahkemelerinde göreve atanan hâkim, askerî hâkim, Cumhuriyet sav
cı ve Cumhuriyet savcı yardımcılarıyla diğer personelin özlük işlerinde, denetimlerinde, haklarında disiplin 
soruşturması açılması ve disiplin cezası verilmesinde, şahsî ve görevle ilgili suçlarının soruşturma ve kovuş
turmalarında, bu Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kendi mesleklerine ait kanunların ilgili hükümleri 
uygulanır. Aylıkları, kesenekleri, sosyal yardımları, tazminatları, ödenekleri, yollukları ve diğer personel gider
leri, bağlı oldukları Bakanlıkları bütçesinden karşılanır. 

Devlet güvenlik mahkemelerine atanan görevlilerin, bu görevlerde geçirecekleri süreler esas mesleklerinde 
geçmiş sayılır. 

Devlet güvenlik mahkemelerinde görevli hâkim, askerî hâkim, Cumhuriyet savcısı ve Cumhuriyet savcı yar
dımcıları adlî ara vermeden faydalanamazlar. İşlerin elverdiği oranda, kendilerine, özel kanunları gereğince 
yıllık izinleri verilebilir. 

Gözetim hakkı : 

MADDE 36. — Devlet güvenlik mahkemeleri başkanları, yargılama ve müzakerelerin selametinin ve 
duruşmalarda düzenin sağlanması ve iş bölümü yapılması konularında mahkemenin asıl ve yedek üyeleri; 
Devlet güvenlik mahkemeleri Cumhuriyet savcıları da işlerin düzenli ve kanuna uygun olarak yürütülmesin
de Cumhuriyet savcı yardımcıları üzerinde gözetim hakkına sahiptirler. 

Görev yerlerinin değiştirilmesi : 

MADDE 37. — Devlet güvenlik mahkemelerinde görevli başkan, üye, yedek üye, Cumhuriyet savcısı ve 
Cumhuriyet savcı yardımcıları hakkında kendi kanunlarına göre yapılacak soruşturma sonunda görev yer
lerinin değiştirilmesine dair yetkili kurul veya mercilerce karar verildiği takdirde, ilgili hâkim, askerî hâ
kim, Cumhuriyet savcısı ve Cumhuriyet savcı yardımcısının görev yeri veya görevi, özel kanunlarında gös
terilen usule göre değiştirilebilir. 

Denetim : 

MADDE 38. — Devlet güvenlik mahkemeleri ile Cumhuriyet savcılığı teşkilatı adalet müfettişlerince de
netlenir. 

Kovuşturma giderleri : 

MADDE 39. — Devlet Güvenlik Mahkemelerinin ve Cumhuriyet Savcılığının kovuşturma giderleri, 
Adalet Bakanlığı Bütçesinin ilgili tertibinden ödenir. 

15 inci madde gereğince, Devlet Güvenlik Mahkemesinin bulunduğu yer dışında yapılacak adlî işlem
lerde görev alanlara gerçek yol ve ikamet giderleri ile Harcırah Kanunu hükümlerine göre gündelik ödenir. 

Devlet Güvenlik Mahkemesinin bulunduğu yerde yapılacak adlî işlemlerde mahkeme hâkimleri, Cum
huriyet savcıları ve diğer görevlilerin yol giderleri ve tazminatları hakkında Harçlar Kanununun 34 üncü 
maddesi hükümleri uygulanır. 
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MADDE 34, — Tasarının ötuzdördüncü maddesi Komıisyoııumuzca aynen Ikabul edilmiştir, 

MADDE 35. — Tasarının otuzbeşinoi maddesi Komisyonumzoa aynen fca'bul edimlidir. 

MADDE 36. — Tasarının otuzaltıncı maddesi Komisyonuımuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 37. — Tasarının otuzyedinci maddesi Komisyonumuzca aynen fcabul edilmiştik; 

MADDE 38. — Tasarının otuzsekizunci maddesi KomisyKmumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Kovuşturma giderleri ;. 

MADDE 39. — Devlet Güvenlik Mahkemelerinin ve Cumhuriyet savcılığının kovuşturma giderleri, Ada
let Bakanlığı Bütçesinin üıgi'I tertibinden ödenir. 

Devlet Güvenlik Mahkemesi ibaşkan, asıl ve yedek üyeleri 1110 Cumhuriyet savcıları ve savcı yardımcıları 
ve ıbu mahkemelerde çalışan diğer görevlilere keşif, 'bilirkişi incelemesi, delillerim tespiti ve soruşturma ve 
saiır adlî işlemler için ımerkez ilçe hudutları dışında görev yapmaları ıhalinde, gerçek yol giderleri ile görev
de geçen günler için de gösterge dahil ıbrü't aylık tutarlarının otuzda biri oranında gündelik verilir. Bu gün
delikler, zorunlu giderleri (karşılamazsa, aradaki fadk 'belgelere dayalı olmıaık şartı ile ayrıca ödenir. Ancak, 
bu suretle yapılacak ödemeler, gündeliklerin yüzde eUisinü geçemez, 

Devlet Güvenllik Mahkemesinin 'bulunduğu merkez ilçesi dahilinde yapılacak adlî işlemlerde mahkeme 
hâkimleri, Cumhuriyet savcıları ve diğer görevlilerin yol 'giderleri ve tazminattan hakkımda Harçlar Kanu
nunun 34 üncü maddesi hükümleri uygulanır. 
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MADDE 40. — 26.10.1963 tarih ve 357 sayılı Askerî Hâkimler Kanununa aşağıdaki Ek Madde 4 ek
lenmiştir. 

«EK MADDE 4. — Devlet Güvenlik Mahkemesi üyeliği, yedek üyeliği ve Cumhuriyet savcı yardım
cılığı görevlerine atanan askerî hâkim subayların rütbe terfii, rütbe kıdemliliği, kademe ilerlemesi yapma
larını sağlayacak yeterlilikleri 926 sayık Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun ve bu Kanunun hü
kümleri saklı kalmak şartı ile, aşağıda belirtilen şekilde düzenlenecek sicillerle saptanır. 

A) Birinci sınıfa ayrılmış üye ve yedek üye askerî hâkimlere subay sicil belgesi düzenlemeye ve sicil 
vermeye yetkili birinci sicil üstü Millî Savunma Bakanlığı Müsteşarı, ikinci sicil üstü Milli Savunma Ba
kamdır. 

B) Cumhuriyet savcı yardımcılığı kadrolarına atanan askerî hâkim subaylar hakkında: 
1. Meslekî sicil belgesi, Yargıtayda inceleme yapan dairece ve adalet müfettişlerince 357 sayılı Askerî 

Hâkimler Kanunu esasları gözönünde tutularak verilecek sicil notlarına göre düzenlenir ve bu sicil belgesi 
süresi içinde Millî Savunma Bakanlığına gönderilir. 

2. Subay sicil belgesi, sırasıyle: Millî Savunma Bakanlığı Müsteşar - yardımcısı, Müsteşar ve Millî 
Savunma Bakanı tarafından düzenlenir. 

Cumhuriyet savcı yardımcısı askerî hâkim subaylar hakkında Devlet Güvenlik Mahkemesi Cumhuriyet 
Savcısı, subay sicil formu esaslarına göre kanaat notu verilir. Yukarıda belirtilen sicil üstleri, subay sicil 
belgelerini düzenlemede bu notları gözönünde bulundurur. 

Konut tahsisi : 

MADDE 41. — Devlet Güvenlik Mahkemeleri başkan ve üyeleriyle Cumhuriyet savcısı ve Cumhuri
yet savcı yardımcılarına, görev yaptıkları yerlerde ve görevlerinin devamı süresince kira karşılığı olmadan 
konut tahsis edilir. Konut tahsis edilemiyenlere kirası Adalet Bakanlığı bütçesinden karşılanmak üzere ko
nut temin edilir. 

Devlet Güvenlik Mahkemelerinin Sıkıyönetim Mahkemelerine dönüştürülmesi ı 

MADDE 42 — Devlet Güvenlik Mahkemesinin yargı çevresini kapsar şekilde sıkıyönetim ilan edilme
si halinde Genelkurmay Başkanlığının lüzum görmesi, Millî Savunma Bakanlığının istemi ve Adalet Bakan
lığının teklifi üzerine o yerdeki Devlet Güvenlik Mahkemesinin sıkıyönetim askerî mahkemesine dönüşme
sine Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca karar verilir. Bu halde Devlet güvenlik mahkemeleri baş
kaca işlemi gerektirmeksizin sıkıyönetim askerî mahkemesi hüviyetini iktisap ederek bu kuruluşu ile 1402 
sayılı Sıkıyönetim Kanunu hükümlerini uygular. 

Bu mahkemeler, 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanununun 13 ve 15 nci maddeleri dışında kalıp da bu Ka
nunun 9 uncu maddesi kapsamına giren fiillere ilişkin davalara da bakar. 
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MADDE 40,; — Tasarının ıkırkıbiriinoi maddesi kırkıncı m'alddo olarak Komisyonumuzca aynen kabul edıil-
mtiştir. 

, MADDE 41. — Tasarının kırkifcinci maddesi kırkbirinci madde olarak Komisyonumuzca aynen kabul 
edüimüştiır. 

MADDE 42. — 26.10.1963 -tarih ve 357 «ayılı Askerî Hâkimler Kanununa aşağıdaki Ek Madde 4 ek-
lenımiştir. 

EK MADDE 4. —• Devlet Güvenlik Mahkemesi üyeliği, yedek üyeliği ve Cumhuriyet savcı yardımcı
lığı görevlerinle atanan askerî hâkini subayların rüıtbe ıterfüi, rütbe ̂ kıdemliliği, kaideme ilerlemesi yapmaları-
nı saglayacalk yeterlilikleri 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel ıKanununun ve ıbu Kanunun hükümleri 
saiklı kakmak şaıntı ile, aşağıda belirtilen şekilde düzenlenecek sidlkde saptanır. 

A) Birinci sınıfa ayrılmış üye ve yedek üye askerî hâkimlere subay sicil belgesi düzenlemeye ve sicil 
vermeye yetkili (birinci sicil üstü Millî Savunma Bakanlığı Müsteşarı, Akünci sicil üstü Milî Savunma Baka
mıdır. 

B) Cumhuriyet savcı yardımcılığı kadrolarına atanan askerî hâkim subaylar hakkında: 
1. 'Mesil'ekî sicil belgesi, Yargıtay da inceleme yapan dairece ve adalet müfettişlerince 357 sayılı Askerî 

Hâkimler Kanunu esasları göz önünde tutularak verilecek siictil notlarına göre düzenlenir ve bu sicil belgesi 
süresi içinde Millî Savunma Bakanlığına gönderilir. 
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GEÇİCİ MADDE 1. — Bu Kanun hükümleri, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra işlenen ve-
Devlet güvenlik mahkemelerinin görevine giren suçlar hakkında uygulanır. 

GEÇlCl MADDE 2. — Kurulacak Devlet güvenlik mahkemelerinin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla Ada
let Bakanlığı Bütçesi içinde mevcut veya yeniden açılacak tertiplere Maliye Bakanlığı Bütçesinin ilgili ter
tiplerinden aktarma ve bununla ilgili diğer işlemleri yapmaya Maliye Bakanlığı yetkilidir* 

GEÇİCİ MADDE 3. — Bu Kanunla kurulacak Devlet güvenlik mahkemelerinin ihtiyaçlarını karşıla. 
mak üzere ilişik cetveldeki kadrolar, Adalet Bakanlığı taşra teşkilatı kadro cetvelinin mahkemeler bölümü hâ
kimlik ve savcılık sınıfı ile diğer ilgili bölümlerine eklenmiştir. 

Yürürlük ı 

MADE 43. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme * 

MADDE 44. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

28.11.1982 
(Başbakan 
B. Ulusu 

Devlet (Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

Z. Baykara 

Devlet Bakanı 
S. R. Pasın 

Dışişleri Bakanı 
/., Türkmen 

Ticaret Bakanı 
K. Cantürk 

Tarım ve Onman Bakanı 
Prof. Dr. S, Özbek 

Kültür ve Turizm Bakanı 
/. Evliyaoğlu 

Devlet İBakanı 
Prof. Dr. t. Öztrak 

Adalet Bakanı 
C. Menteş 

Maliye (Bakanı 
A. B. Kafaoğlu 

Sağlık ve Sos. Yrd. Bakanı 
Prof. Dr. K. Kılıçturgay 

Çalışma Bakanı 
Prof. Dr. T. Esener 

imar ve iskân Bakanı V. 
M. R. Güney 

Devlet Bakanı 
M., Özgüneş 

Millî Savunma Bakanı 
Ü. H. Bayülken 

Millî Eğitim Bakanı 
H. Sağlam 

Gümrük ve Tekel Bakanı 
Prof., Dr. A. Bozer 

Sanayi ve Tek. Bakanı 
M, Turgut 

Köy İş. ve Koop. Bakanı 
M. JR. Güney 

Devlet Bakanı 
Prof., Dr. M. N. Özdaş 

,îçişleri Bakanı 
S. Çetiner 

Bayındırlık Bakanı 
Dr. T. Önalp 

Ulaştırma Bakanı 
Prof. Dr. M. Aysan 

Enerji ve Tabiî Kay. Bakanı 
F. İlkel 

Gençlik ve Spor Bakanü 
V. Özgül 

Sosyal Güvenlik Bakanı 
S. Side 
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2. Subay sıbil belgesi, sırasıyla; Millî .Savunma Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı, Müteşar ve Mıillî Savunma 
Baıkanı 'tarafından düzmlentkv 

Cumhuriyet savcı yapımcısı askeri subaylar hakkında Devlet Güven'liık Mahkemesi Cumhuriyet savcısı ta
rafından, subay sicil formu esaslarına göre kanaat notu verilir. Yukarıda belirtilen sicil üstleri, subay sicil bel
gelerini düzenlemede bu notları göz önünde bulundurur. 

GEÇİCİ MADDE 1. — Tasarının geçici birinci maddesi Komisyonumuzda aynen k'aibul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Tasarının geçici ikinci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 3. — Tasarının geçici üçüncü maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 43. — Tasarının kırküçüincü maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 44. — Tasarının Jcır'kdördüncü maddesi Komiisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
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(Hükümetin Teklifi) 

KADRO CETVELİ 

Görev Unvanı Sınıfı Derecesi Adet 

Baştan 
Üye (Asıl ve yedek) 
Cumhuriyet savcısı 
Cumhuriyet savcı yard, 
Cumhuriyet savcı yard. 
Cumhuriyet savcı yard. 
Cumhuriyet savcı yard. 
Yazı işleri Müdürü 
Yazı İşleri Müdürü 
Yazı İşleri Müdürü 
Yazı İşleri Müdür yard. 
Adlî emanet memuru 
Levazım - arşiv memuru 
Zabıt kâtibi 
Zabıt 'kâtibi 
Zabıt kâtibi 
Zabıt kâtibi 
Şoför 
Adlî tabib 
Müstahdem. 
Müstahdem 
Gece 'bekçisi 
Kalorifercii 

Hâkim ve savcı 
Hâkim ve savcı 
Hâkim ve savcı 
Hâkim ve savcı 
Hâkim ve savcı 
Hâkim ve savcı 
Hâkim ve savcı 
Genel İdare Hizmetleri 
Genel İdare Hizmetleri 
Genel İdare Hizmetleri 
Genel İdare Hizmetleri 
Geneli İdaıre Hizmetleri 
Geneli İdare Hizmetleri 
Geneli İdare Hizmetleri 
Geneli İdare Hizmetleri 
Genel İdare Hizmetleri 
Genel İdare Hizmetleri 
Geneli İdare Hizmetleri 
Sağlık Hizmetleri 
Yardımcı hizmetler 
Yardımcı hizmetler 
Yardımcı hizmetler 
Yardımcı hizmetler 

1 
1 
1 
1 
2 
3 
4 
2 ' 
3 
4 
5 
5 
5 
5 
6 
7 
8 

13 
5 

13 
14 
14 
14 

24 
48 

8 
10 
15 
15 
8 
8 
8 
8 

24 
8 
8 

14 
14 
34 
58 
24 

8 
30 
70 
24 
24 
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(Adalet Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

Tasarıya EJdUi Kaıdıro Cetveli Kamlisyoııuımuzca aynen klaıbuıl edilmiştir. 
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