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I. — GEÇEN T 

Üç oturum yapılan bu birleşimdö : 
Devlet Güvenlik Mahkemelerimin Kuruluş ve Yar^ 

gılama Usulleri Hakkındaki Kanun Teklifinin (2/644), 
İçtüzüğün 38 nci maddesine göre doğrudan doğruya 
gündeme alınmasına dair A. p. Grup Bafkanvekilleri 
Oğuz Aygün ile Ilhami Ertem'in önergesi kabul olun
du. 

Başbakan Süleyman Demirel'in, gündeme alınma
sı kabul edilen Devlet Güvenlik Mahkemeleri Ku
ruluş ve Yargılama Usulleri Hakkındaki Kanun Tek
lifinin basılıp dağıtılmasından itibaren 48 saat geç-

Rapor 
1. — Ankara Milletvekili Oğuz Aygün ile Edirne 

Milletvekili Ilhami Ertem'in, Devlet Güvenlik Mah
kemelerinin kuruluş ve yargılama usulleri hakkında 
kanun teklifi ve A. P. Grupu Başkanvekili Oğuz Ay-

»-•« 

BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle yoklama ya
pılacaktır. Genel Kurul salonunda hazır bulunan 
sayın üyelerin «burada)» demek suretiyle yoklamaya 
katılmalarım rica ediyorum, 

(Yoklama yapıldı) 

JTANAK ÖZETİ 

meden görüşülmesine dair önergesi üzerinde bir süre 
görüşüldü. 

16 Eylül 1976 Perşembe günü saat 15.00'te top
lanılmak üzere Birleşime saat 19.01'de son verildi. 

Başkan Divan Üyesi 
Başkanvekili Yozgat 

Memduh Ekşi İlhamı Çetin 

Divan Üyssi 
Bursa 

Halil Karaath 

gün ile M. S. P. Grupu Başkanvekili Şevket Kazan 
ve 142 Milletvekilinin olağanüstü toplantı önergesi 
ve İçtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme alın
ma önergesi. (2/644) (S. Sayısı : 396) (Dağıtma ta
rihi : 16 . 9 . 1976) (GÜNDEME) 

BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, yaptığımız 
yoklama sonucunda Genel Kurul salonunda 244 sa
yın üyenin bulunduğunu tespit etmiş oluyoruz. Bu 
nedenle, görüşmeler için gerekli çoğunluğumuz var
dır. 

II. — GELEN KÂĞITLAR 

16 . 9 « 1976 Perşembe 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma saati : 15.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Memduh Ekşi 

DİVAN ÜYELERİ : Halil KaraaÜı (Bursa), Ilhami Çetin (Yozgat), 

BAŞKAN — Olağanüstü toplanan Millet Meclisinin 134 ncü Birleşimini açıyorum. 

III. — YOKLAMA 
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IV. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

/. — Ankara Milletvekili Oğuz Aygün ile Edirne 
Milletvekili İlhami Ertemin, Devlet Güvenlik Mah
kemelerinin Kuruluş ve Yargılama Usulleri Hak
kında Kanun teklifi ve A. P. Grupu Baskanvekilli 
Oğuz Aygün ile M. S. P. Grupu Baskanvekili Şev
ket Kazan ve 142 milletvekilinin olağanüstü toplantı 
önergesi ve İçtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca gün
deme alınma önergesi (2/644) (S. Sayısı : 396) 

BAŞKAN — Görüşmelere başlıyoruz. 
HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Sayın Baş

kan» 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 
HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — İçtüzüğün 

70 nci maddesine göre dünkü oturumda Cumhuriyet 
Halk Partisi Grupuna yapılan sataşmanın cevaplan
dırılması amacıyla söz istemiş idim. Zatıâliniz bu sözü 
bana verdi; kürsüye çıktım, konuşmama başlarken -
ki hitabımda «Sayın Başkan» diye konuşmama baş
lamıştım - Mecliste gürültüler çıktı, bu gürültülere 
karşı siz gürültüleri durduramadığınız için oturuma 
yarım saatlik ara verdiniz Ben kürsüde idim ara ver
diğiniz zaman, oturuma yarım saat ara vererek kapat
mıştınız, ben de 'indim. Sonra, oturumu açtığınız za
man saat 19.0C'du, yanÜ Meclisin günlük çalışma sü
resi dolmuştu. 

Başlanılan bir konuyu, söz hakkının verildiği bir 
noktada tamamlamadan inmek durumunda kaldım. 
Bu bakımdan, Cumhuriyet Halk Partisi Grupuna ya
pılan sataşmanın cevaplandırılması için, başlanılmış 
bir konu üzerinde durduğum için söz hakkımın ğê  
çerli olduğunu sanıyorum. Bunu yüksek takdirlerinize 
arz ederek cevabınızı bekliyorum sayın Başkan. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim, 
Sayın Uysal, İçtüzüğümüzün 70 nci maddesi, bil-. 

diğiniz gibi sataşma iddialarının aynı oturum içeri
sinde cevaplandırılması gerektiğini belirlemiştir. An
cak, muhtelif başkanlar, aynı oturum içerisinde de
ğil, zorunlu hallerde ve özellikle tutanakarı incele
yebilmek için bir başka oturuma erteleyerek sayın ar
kadaşlarımıza söz vermişlerdir. Ancak, o zamandan 
bu zamana kadar bir birleşim atlamış bulunuyoruz. 
Bunun da bir uygulaması var, ancak şu şekilde : 

4.4.1974 tarihli 62 nci Birleşimin birinci oturumun
da Sayın Feyzioğlu'na ve Sayın Nahit Menteşe'ye, 
vaki sataşmadan dolayı söz verilmiş bulunmaktadır. 
birleşim değiştiği halde Ancak o zaman yöneten 
Başkanın ifadesi şu, sayın Uysal: 

«Bir defaya mahsus olmak ve emsal teşkil etme
mek üzere değerli arkadaşlarımıza söz veriyorum» 
diyerek, sataşmaya cevap verme imkânını hazırla
mışlardır. 

Ancak, ifadeden de anlayacağınız şekilde bu bir 
defaya mahsus olmak üzere ve örnek teşkil etme-
mek üzere verilmiş bir sözdür. Cumhuriyet Halk Par
tisi Grupuna sataşmayı, Başkan olarak size söz ver
miş olmam nedeniyle tescil etmiş ve arkadaşımın ifa
desinin sataşma olduğunu ve haksızlığını, yöneten 
Başkan olarak tescil etmiş bulunuyorum. Sizden özür 
diliyorum, küsura bakmayın; bir daha yeni bir em
sal yaratmayalım efendim. Yani, devamlı emsal ya
ratma durumuna gireceğiz ve içtüzüğün bu maddesi
ni işlemez duruma sokacağız. Rica ediyorum, lütfen. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Müsaade 
ederseniz bir şeyi hatırlatmak istiyorum? 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Şimdi, ne 
sizin, ne benim takdirimin söz konusu olamayacağı 
bir noktada benim konuşmam yakalanmıştır. Yani 
bir olay çıkmıştır. Bu olayı dindirebilmek için zorun
lu olarak yarım saat ara vermek durumunda kalmı
şız. Ben kürsüdeyim, eğer ben kürsüde olmamış ol
sam, sizin bu beyanınızı maalmemnuniye İçtüzük 
hükümlerine uygun olarak kabul edeceğim, hiç diren
meyeceğim, size herhangi bir şeyde bulunmayaca
ğım; fakat ben kürsüdeyim. O halde şöyle bir sonuç 
çıkabilir sayın Başkamm: Sataşmalar olur gruplara, 
çıkar oraya, takdir edersiniz, sataşmaya söz verirsiniz; 
olaylar çıkarılır, olaylar çıkarıldığı zaman oturumu 
tatil edersiniz; o zaman kasıtlı olarak tutanaklara bir 
partinin aleyhine kullanılması lâzım gelecek olan un
surlar geçirilmiş olunur, kullanılmış olunur. 

BAŞKAN — Anlıyorum sayın Uysal. Bunlar ol
mayacak şeyler değil, ama elimizdeki İçtüzüğün hük
mü bu. Çok rica ediyorum, lütfen bu konuda beni 
mazur görün efendim. 

Değerli arkadaşlarım, geçen birleşimde İçtüzüğü
müzün 53 ncü maddesine göre Hükümet adına sayın 
Başbakan tarafından verilmiş olan önerge üzerindeki 
usul görüşmesi tamamlanmıştı. 

Şimdi, bu önergeyi okutup onayınızı alacağım 
efendim 

— 671 — 



M. Meclisi B : 134 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Gündeme alınması Genel Kurulca kabul edilen 

Devlet Güvenlik Mahkemeleri Kuruluş ve Yargılama 
Usulleri Hakkındaki Kanun Teklifinin basılıp, dağı
tılmasından itibaren 48 saat geçmeden görüşülmesi; 
Anayasamızın 136 ncı maddesinin emri olan ve 1773 
sayılı Kanunla kurulmuş bulunan bu mahkemelerin, 
devlet bütünlüğünü, hür demokratik düzen ve Cum
huriyet aleyhine işlenen suçlar hakkındaki çok önem
li olan görevlerine devamları için zarurî ve kanunun 
belli bir süre içinde çıkarılması gerektiğinden çok 
müstaceldir. 

Bu nedenlerle İçtüzüğün 53 ncü maddesinin 2 nci 
fıkrasına göre, teklifin basılıp dağıtılmasından itiba
ren 48 saat geçmeden görüşülmesini arz ve teklif 
ederim. 

Süleyman Demârel 
Başbakan 

BAŞKAN — Değerli arakdaşlarım, aynı zamanda 
bu önerinin İçtüzüğümüzün 58 nci maddesine göre 
oylanması istenmektedir. 

Pardon, Sayın Ölçen açık oylama dileği değil de 
yoklama istiyorsunuz her halde değil mi efendim? 

ALÎ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Evet efendim. 
BAŞKAN — Yoklamayı biraz önce yaptık Sayın 

ölçen, onun için yeni bir yoklama yapmaya gerek 
yok. Ben açık oylama anladığım için affedersiniz, 

Sayın Oral zatıaliniz; «İçtüzüğün 53 ncü madde
sinin birinci fıkrasına göre dağıtım tarihinden itibaren 
Genel Kurulun bilgisine sunulmuş olur. 48 saatlik sü-

• « m* 
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re kısıtlanmasında metnin Genel Kurulca bilinmesi 
şarttır, Hükümet teklifinin reddi» ni talep ediyorsu
nuz. 

Tabiî oylarınızla bu iradenizi is'af edebilirsiniz. 
Efendim 

HÜDAİ ORAL (Denizli) — Tabiî, tabiî. 
BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, sayın Baş

bakan Süleyman Demirel tarafından, İçtüzüğümü
zün 53 ncü maddesi uyarınca verilmiş bulunan öne
riyi, Yüce Heyetin onayına sunuyorum. Kabul eden
ler.. Kabul etmeyenler.. Öneri kabul edilmiştir efen
dim. 

Değerli arkadaşlarım, İçtüzüğümüzün 50 nci mad
desinin son fıkrası; «Danışma Kurulunun görüşü alı
nıp Genel Kurulca kararlaştırılmadıkça, Başkan ta
rafından görüşüleceği önceden bildirilmeyen hiç bir 
husus, Genel Kurulda konuşulamaz.» denilmektedir. 

Geçen celsede oturum ertelenirken «Görüşme
lere devam etmek üzere» beyanı vardır; yani, Dev
let Güvenlik Mahkemelerinin Kuruluş ve Yargıla
ma Usulleri Hakkındaki Kanun Teklifinin görüşülme
sine devam etme konusunda bir beyan yoktur. 

Bu nedenle ve bu arada değerli arkadaşlarımızın 
konu hakkında bilgi sahibi olmalarını da sağlamak 
için, Devlet Güvenlik Mahkemelerinin Kuruluş ve 
Yargılama Usulleri Hakkındaki Kanun Teklifini 
(2/644) görüşmek için, 21.9.1976 Salı günü saat 15.00 
te toplanılmak üzere Birleşimi kapatıyorum efendim* 

Kapanma Saati : 15.55 

• • 
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