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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Birinci Oturum 
Davftet GülvenMk Mankem'eter-ıin'in Kuruluş ve Yar

gılama Usui'ierıi Hakkında Kanun teklifinin '(2/644)' 
Anayasa Komisyonuna sadesine dair Denizlili MOlfet-
(Vclfoiii Hüdai Oral ve arkadaşlarının önergesi üzerin
de .yapılan işlem sırasında çıkan kavga sdbeibiyle Bir-
loşiıme saat 16.32'de yarım saat ara verildi. 

İkinci Oturum 
İC. H. P. Grup Başkanvekiii M Nejat Ölçen & 

D. P. Grup Başkanveikü Özer Ölçmen, birinci otu
rumda meydana gelen Üzücü olaylar nedeniyle birer 
konuşma yaptılar. 

BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle yoklama ya
pılacaktır. Sayın üyelerin bulunduklarını b'ldirmele-
rini rica ederim. 

(Yoklama yapıldı) 

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

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

Denizi Miîfervekıili Hüdaıi Oral ve arkadaşlarının, 
Devlet Güvenlik Mahkemelerinin Kuruluş ve Yaırgt-
Haıma Usulleri Hakkındaki Kanun teklifinin Anayasa 
KüırtiL'syonıuna 'iadesine dair önergesi ıreddtotaıdu. 

6 Ekiım 1976 Çarşamba günü saat 15.00te topla< 
mlmak üzere Birleşime saat 19.04'te son verldli. 

Balkan Divan Üyesi 
'Başkanvekili Malatya 

Rasim Hancıoğlu Hüseyin Deniz 
Divan Üyesi 
Kastamonu 

Mehdi Keskin 

BAŞKAN — Yoklamaya katılmayan başka sa
yın üye var mı?,. Yok. Yoklama işlemi bitmiştir. 

Çoğunluğumuz vardır, görüşmelere başlıyoruz, 

BAŞKAN — Görüşmelere başlamadan önce sa
yın dinleyicilerden ricam; İçtüzüğün 145 nci madde
sine göre herhangi bir davranışta bulunmamalarıdır. 

Devlet Güvenlik Mahkemelerinin Kuruluş ve Yar
gılama Usulleri hakkındaki 396 sıra sayılı kanun tek
lifi üzerindeki görüşmelere kaldığımız yerden devam 
ediyoruz. 

Sayın Hükümet?.. Sayın Adalet Bakanının yerini 
almasını rica ediyorum, 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma saati : 15.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Ahmet Çakmak 

DÎVAN ÜYELERİ : Mehdi Keskin (Kastamonu), Cemfl Erhan (Ağn) 

BAŞKAN— Olağanüstü toplanan Millet Meclisinlin 140 nci BMeşamıini açıyorum. 

n. — YOKLAMA 

BI. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 
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Geçen 'birleşimlerde kanun teklifinin tümü üze
rindeki görüşmeler ve tümü için verilen önergelerin 
işlemi tamamlanmıştır. 

Kanun teklifinin maddelerine geçilmesinin açık oy
lama suretiyle yapılmasını isteyen bir önerge vardır. 

Evvelâ önergeyi okutuyorum, sonra imza sahiple
rini arayacağım. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Yasama faaliyetleri ile ilgili çalışmaları hiç kuşku

suz Millet Meclisinde, Millet Meclisi İçtüzüğü dü
zenlemektedir. Millet Meclisinde siyasal parti grup
ları, milletvekilleri bu Millet Meclisi İçtüzüğü gere
ğince hareket ederler, hareket etmek zorundadırlar. 
Başkanlıkta Millet Meclisi İçtüzüğü gereğince yönetim 
yapmak durumundadır. O halde Millet Meclisi İçtü
züğünde yazılmış bir hususu bir madde ile verilmiş 
bir hakkı, bir siyasal parti ya da milletvekilleri kul
lanıyorsa, demokratik parlamenter rejimin bir gereği 
olarak İçtüzükte bu hak bulunduğu için kullanıyor 
demektir. Anayasanın emri ve bu emirle hazırlanan 
İçtüzüğün gereği kullanılan bir hak engelleme olarak 
nitelendirilemez. Örneğin; Millet Meclisi İçtüzüğünün 
82 nci maddesinin 2 nci fıkrası şöyle diyor : 

(«Anayasa değişiklikleri hariç, kanunun tümünün 
veya maddelerinin oylanması, onbeş üye tarafından 
açık oy istenmemişse işaretle olur» 

Yine bu hususa ilişkin Millet Meclisi İçtüzüğünün 
119 ncu maddesi de bu hakkın şöyle kullanılacağını 
ifade ediyor : 

«Anayasa, kanunlar ve İçtüzük gereğince işaret 
oyuna yahut gizli oya başvurulması zorunlu olmayan 
hallerde açık oylama yapılması en az onbeş milletve
kilinin yazılı istemine bağlıdır» demek açık oylama 
istemek bir engelleme değil milletvekillerinin kullan
ması ıgereken Millet Meclisi İçtüzüğünde saptanmış 
bir haktır. Bu hakka göre Sıra Sayısı 396 olan Dev
let Güvenlik Mahkemelerinin Kuruluş ve Yargılama 
Usulleri Hakkındaki Kanun teklifinin maddelere ge
çilmesine ait tümünün oylanmasında açık oylama ya
pılmasını arz ve teklif ederiz. 

Sakarya 
Hayrettin Uysal 

Konya 
Hüseyin Keçeli 

Balıkesir 
Necati Cebe 

Kırşehir 
Sait Şayiam 

İstanbul 
Ali Nejat ölçen 

İstanbul 
Reşit Ülker 

Kocaeli 
İbrahim Akdoğan 

Ankara 
Necdet Evliyagil 

Kayseri 
Tufan Doğan Avşargil 

Trabzort 
H. Kadri Eyüboğlu 

Burdur 
Osman Aykul 

Hatay 
Malik Yılman 

Eskişehir 
Murat Kâhyaoğlu 

İstanbul 
A. Doğan Öztunç 

Bursa 
Mehmet Emekli 

Sayın Uysal?.. Burada. 
Sayın Ölçen?.. Burada. 
Sayın Keçeli?.. Yok. 
İBRAHİM AKDOĞAN (Kocaeli) — Tekebbül 

ediyorum. 
BAŞKAN — Sayın Akdoğan tekabbül ediyor. 
Sayın Ülker?.. Yok. 
FUAT UYSAL (Samsun) — Tekabbül- ediyorum. 
BAŞKAN — Sayın Uysal tekabbül ediyor. 
Sayın Cebe?.. 
MUSTAFA GÜNEŞ (Gaziantep) — Tekabbül 

ediyorum. 
'BAŞKAN — Sayın Güneş tekabbül ediyor. 
Sayın Akdoğan?.. Burada. 
Sayın Şayiam?.. 
CELAL PAYDAŞ (Urfa) — Tekabbür ediyorum. 
(BAŞKAN — Sayın Paydaş tekabbül ediyor. 
Sayın Evliyagil?.. Burada. 
Sayın Avşargil?.. 
İLHAMI ÇETİN (Yozgat) — Tekabbül ediyorum. 
Sayın llhami Çetin tekabbül ediyor. 
Sayın Malik Yılman?.. Burada. 
Sayın Hüseyin Kadri Eyüboğlu?.. 
ORHAN KAYIHAN (Amasya) — Tekabbül edk 

yorum. 
BAŞKAN — Sayın Kayman tekabbül ediyor. 
Sayın Kâhyaoğlu?.. 
HÜSEYİN DENİZ (Malatya) — Tekabbül ediyo< 

mm. 
BAŞKAN — Sayın Deniz tekabbül' ediyor. 
Sayın Aykul?.. Burada. 
Sayın Mehmet Emekli?.. Burada. 
Sayın Öztunç?.. Burada. 

Tekabbül eden sayın arkadaşlarımızı tekrar tes« 
pit edeceğim, çünkü reylerini önceden alacağım : 

Sayın Ülker'in yerine hangi arkadaşımız tekabbül 
etmişti? 

NURETTİN KARSU (Erzincan) — Tekabbül edi-: 
yorum. 

BAŞKAN —-Sayın Karsu. 
Saym Cebe'nin yerine?.. 
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TEVFİK FİKRET ÖVET (Sinop) — Tekabbül 
ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Övet. 
Sayın Saylam'ın yerine?.. 
CELAL PAYDAŞ (Urfa) — Tekabbül ediyorum. 
BAŞKAN — Sayın Paydaş. 
Sayın Malik Yılman?.. Burada. 
Sayın Avşargil'in yerine?.. 
ORHAN KAYIHAN (Amasya) — Tekabbül edi

yorum. 
BAŞKAN — Sayın Kayıhan. 
Sayın Eyüböğlu'nun yerine?.. 
FAHRİ ÖZÇELİK (Antalya) — Tekabbül edi

yorum. 
'BAŞKAN — Sayın Özçelik. 
Sayın Aykul?.. Burada. 
Sayın Emekli?.. Burada. 
Sayın öztunç?.. Burada. 
Oylama işlemine başlıyoruz. Evvelâ açık oylama 

talebinde bulunan önerge sahibi arkadaşlarımdan baş
lıyorum : 

(Oylar toplandı) 

BAŞKAN — Oyunu kullanmayan sayın üye var 
mı?.. Yok. 

Oylama işlemi bitmiştir. 
Yapılan açık oylama neticesinde kanun teklifinin 

maddelerine geçilmesi 145 oya karşı 230 oyla kabul 
edilmiştir. 

1 nci maddeyi okutuyorum : 

Devlet Güvenlik Mahkemelerinin Kuruluş ve 
Yargılama Usulleri Hakkında Kanun Teklifi 

BÖLÜM - I 

Kuruluş ve Yetki1 

Kuruluş 
Madde 1. — Devletin ülkesi ve milleti ile bütün

lüğü, hür demokratik düzen ve nitelikleri Anayasa'da 
belirtilen Cumhuriyet aleyhine işlenen ve doğrudan 
doğruya Devlet güvenliğini ilgilendiren suçlara bak
makla görevli, Devlet Güvenlik Mahkemeleri kurul
muştur. 

Ancak, sıkıyönetim ve savaş haline ilişkin hüküm
ler saklıdır;. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz alan sayın 
grup sözcülerini ve kişisel söz alan arkadaşlarımızı 
bilgilerinize sunuyorum : Grupları adına; Adalet 
Partisi Grupu adına Sayın Mustafa Cesur, Cumhu
riyet Halk Partisi Grupu adına Sayın Hüdai Oral. 

Şahıslan adına : Sayın AlbdiÜkerim Zilân, Sayın 
Reşit Ülker, Sayın Orhan Yılmaz, Sayın Doğan öz» 
tunç, Sayın Hasan Basri A'klkiray, Sayın İsmail Hak-
ki Köylüoğlu ve Sayın Ekrem Şadı Erdem. 

İlk söz Adalet Partisi Grupu adıtu Sayın Musta
fa Cesur'un. Buyurun Sayın Cesur. (A. P. sıraların
dan alkışlar) 

Süreniz 10 dakikadır efendim. 

A. P. GRUPU ADINA MUSTAFA CESUR 
(İsparta) — Muhterem Başkan, değerli milletvekilleri; 

1699 sayılı Kanunla Anayasamızın 136 ncı madde
sinin 2 nci fıkrası olarak kabul edilmiş bulunan, Dev
letin ülkesi ve milletiyle bütünlüğünü, demokratik 
rejimi ve nitelikleri Anayasada belirtilen Cumhuriyeti 
korumak için vaz edilmiş bir maddenin, 1773 sayılı 
Kanuna aynen aktarıldığını görüyoruz Bu tasanya 
da bir harfi değiştirilmeden kaibul edilmiş, konulmuş
tur. 

Bil'iyorsunuz, 1968 senesinde başlamış talebe ha
reketleri hem Türkiye'de, hem de Batı ülkelerinde 
büyük sıkıntılar, buhranlar yaratmış, bunun teşhisin
de Adalet Partisi en doğru tespiti yapmıştı, «Bunlar 
kökeni dışarıda olan hareketlerdir» demişti ve 1970 
senelerinde bunlara karşı tedbirler alınması gerekti
ği öne sürülmüştü Fakat, Cumhuriyet Halk Partisi 
yanlış bir teşhisle bunların masum talebe hareketleri 
olduğunu iddia etmişti. Bilâhara işçi grupuna da kol 
atan bu hareketler, Türkiye'de ve dünyada tedhişçi
lik hareketi olarak gelişmiştir. 

Şimdi, ilk Anayasa değişikliklerinde, bugün Dev
let GüVenlik Mahkemelerinin karşısına geçmiş olan 
Barolar Birliğinin, 1971'deki tespitini ortaya koymak 
isterim. 

NECATİ CEBE (Balıkesir) — Neden geçmiş bu
gün karşıya? 

BAŞKAN — Rica ederim, lütfen... 
MUSTAFA CESUR (Devamla) — «Memleketi

mizde son yıllarda gittikçe artan ve tedhişçilik diye 
doktrinde ve diğer memleketlerin mevzuatında yer 
alan eylemlerin meydana geldiğini, bu hareketlerin 
aşırı sol biçimli bir diktatorya kurmak istediği yolun
daki gözlemin gerçeğe uygun olduğunu tespit ettik» 
diyor. 

Aynı tespit 18 üniversite rektörünün 1975 tarihin
de Başjbakana yazdıkları mektupta açık seçik gös< 
terilmiştir. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Nedir o? 
NURETTİN KARSU (Erzincan) — Kitaptan 

okuyorsun, senin kafandakiler yeter halbuki. 
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BAŞKAN — Rica ediyorum efendim, fütfen. Siz 
Genel Kurula hitabedin Sayın Cesur. 

MUSTAFA CESUR (Devamla) — Aynen okuyo
rum : >«1968'den bu yana bütün dünyada siyasal amaç 
taşıyan aşırı uçların yürüttükleri öğrenci eylemleri, 
yükseköğretim kuruluşlarımızdalki huzur bozucu, ve
rimsiz etkisini hâlâ sürdürmektedir. Siyasal hedefe 
yönelen bu eylemler öğrenci kütlelerini peşinden sü
rüklemek için günlük eğitim sorunlarını işleme ge
leneğini kurmuş ve esas maksadı kamuoyunu da za
man zaman inandırabilen bir örtü altında gizleyebil-
me başarısına ulaşmıştır» denilmiştir. 

A. DOĞAN ÖZTUNÇ (İstanbul) — Kitaba bak, 
yanlış söyleme. 

MUSTAFA CESUR (Devamla) — Şimdi muhte
rem arkadaşlar; solun, sosyalizmin dünyada 50 türlü 
tatbikatı var, 50 türlü de tarifi var. Fakat eşiklerin; 
«Efradını cami, ağyarını mâni» diye ifade ettikleri 
bir tarifini yapabilmek için temel direklerini tespit 
etmök mecburiyetindeyiz. 

Sosyalizmin iki temel direğinden birincisi mülki
yet hakkını topluma devrediştir. 

NURETTİN KARSU (Erzincan) — Elma mı 
satıyorsun? 

MUSTAFA CESUR (Devamla) — İkincisi; hâki
miyeti bir sınıfa bahşetmek isteyişidir. 

iBenim bu Anayasamda mülkiyet hakkını, miras 
'hakkını kabul eden. anahüküm vardır. 

A. DOĞAN ÖZTUNÇ (İstanbul) — Hangi Ana
yasa? Sen ona ret oyu verdin. 

MUSTAFA CESUR (Devamla) — Ayrıca; «Hâ
kimiyet kayıtsız şartsız milletindir» ilkesi yalnız bu 
Anayasada değil, Atatürk'ten tevarüs ettiğimiz bir hak
tır. 

A. DOĞAN ÖZTUNÇ (İstanbul) — Ne zaman
dan beri senin Anayasan oldu? 

IBAŞKAN — Rica ederim efendim, müdahale et
meyiniz. Biraz sonra sizin gnıpunuzun sözcüsüne de 
sıra gelecek. 

MUSTAFA CESUR ^Devamla) — Şimdi bunu 
kısıtlamak, çıkarcı bir grupa inhisar ettirmek isteyen 
zJhniyet vardır. Bunun karşısında mücadele ederiz, 
yılmayız arkadaşlar. (A. P. sıralarından alkışlar) 

ıNECCAR TÜRKCAN (İzmir) — Sıkıysa sen 
kaldır Anayasaya 

MUSTAFA CESUR (Devamla) — İşte, devletin 
ülkesi ve milleti ile bütünlüğünü, bölünmez bütünlü
ğünü kabul etmiş Anayasamın bir gereği olarak... 

I A. DOĞAN ÖZTUNÇ (İstanbul) — «Benim 
Anayasam» deme. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Sen Anaya
saya niye ret oyu verdin? 

MUSTAFA CESUR (Devamla) — Onu da izah 
edeceğim. Ben Anayasanın prensiplerine karşı deği
lim. Anayasada prensiplere karşı hükümler vardır, 

j bunun kamuoyu mücadelesini yaparım. «Hâkimiyet 
bilâkaydüşaft milletindir» denilmiş olduğu halde, mil
lî irade ile alâkası bulunmayan «Temelli senatörlük» 
müessesesini kaldırmak için mücadelesini yaparız ar
kadaşlar. (A. P. sıralarından alkışlar) 

Anayasa Mahkemesinin milletle olan irtibatını in
kâr etmiyoruz, fakat, Temsilciler Meclisinin nasıl 
ve hangi şartlar altında, hangi kuvvetlerle vücut bul
duğunu unutamazsınız. İnkâr ediyorsanız, tarihi in
kâr etmiş olursunuz. (A. P. sıralarından «Bravo» ses
leri) 

Şu halde... 

A. DOĞAN ÖZTUNÇ (İstanbul) — Niye Ana
yasaya hayır dedin o halde? 

'BAŞKAN — Sayın Öztunç, rica ediyorum efen
dim. 

MUSTAFA CESUR (Devamla) — Şu halde, Tem
silciler Meclisinin vücuda getirdiği bir Anayasa Mah
kemesinin, Büyük Meclisin iradesini selbedip, kendi
si yazılı kanun yerine geçen tasarrufları karşısında 
kamuoyu mücadelesi yaparız. Devredilemez olan ya
sama yetkisini devreden her tasarrufun karşısına ge
çer; bunun mücadelesini de yaparız. 

NURETTİN KARSU (Erzincan) — Kitap oku
mayın, işte böyle kafadan konuşacaksın, bravo. 

A. DOĞAN ÖZTUNÇ (İstanbul) — Ne zaman
dan beri Anayasa oldu? 

BAŞKAN — Rica ediyöru mefendim, müdahale 
etmeyin efendim, 

MUSTAFA CESUR (Devamla) — Arkadaşlar, 
Cumhuriyet Halk Partisi Devlet Güvenlik Mahkeme
lerine karşı gelmemiştir. 

A. DOĞAN ÖZTUNÇ (İstanbul) — Niye Ana
yasaya hayır dedin? 

BAŞKAN — Sayın Öztunç, rica ediyorum efen
dim, lütfen. 

A. DOĞAN ÖZTUNÇ (İstanbul) — Sayın Baş
kan, belgesi burada. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, rica ediyorum. Lüt
fen efendim. 

MUSTAFA CESUR (Devamla) —• Şimdi, bir par
ti idaresi gibi girift olmayan, devlet idaresi ile kar-. 
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şılaştırıldığında, onun ağırlığını taşımayan bir parti 
yönetiminde, Cumhuriyet Halk Partisi bakınız ne di
yor. Şu elimdeki .tüzük, Cumhuriyet Halk Partisinin 
yeni tüzüğüdür. 

NURETTİN KARSU (Erzincan) — Sen akıllı 
adamsın. 

BAŞKAN — Efendim, rica ediyorum. 
MUSTAFA CESUR (Devamla) — Burada : 
«C. H. P., Türk halkını, özgürlük ve düzenliliği 

bağdaştıracak yetenek ve erginlikte bir halk olarak 
kabul etmektedir. Böyle bir halka hizmet amacıyle 
(kurulan Cumhuriyet Halk Partisi örgütünün, partide 
özgür düşünceye sahip, fakat bir parti disiplini içinde 
çalışması gerekmektedir. Bu bakımdan özgür fikir ile 
öz eleştiriyi yaygınlaştırıcı olanaklar sağlanırken parti 
'disiplinine saygılı ve bağlı olmayı gerektirecek kural
lar üzerinde durulmuştur» 

Detaek ki, Cumhuriyet Halk Partili olunca Türk 
vatandaşlığından tecerrüt var demek oluyor. (C. H. P. 
sıralarından gürültüler) 

Neden, neden parti disiplini? 
Arkadaşlar, devlet, vatandaşının da, devlete ya

kışır şekilde disiplin hayatı içinde çalışmasını, düşün
mesini, hareket etmesini ister. Bunun en güzel misa
lini insan Haklan Beyannamelerinde de görmekteyiz. 

Bilhassa, 1948'de kabul edilmiş İnsan Hakları Ev
rensel Beyannamesinin 29 ncu maddesinde... 

'NECATİ CEBE (Balıkesir) — Onu ağzınıza al-' 
mayın. 

BAŞKAN — Sayın Cebe, Sayın Cebe, müdahale 
etmeyin. 

MUSTAFA CESUR (Devamla) — «... Her şahıs 
şahsiyetinin serbest ve tam gelişmesi, ancak, içinde 
yaşanılması ile mümkün olan topluluğa karşı vecibe
leriyle mümkündür» diyor. 

İkindi fıkrasında da : «Herices, haklarını kullan
mak ve hürriyetlerinden istifade etmek hususunda 
ancak kanun ile sırf başkalarının hak ve hürriyetle
rinin tanınmasını ve 'bunlara saygı gösterilmesini sağ
lamak ma'ksadıyle ve demokratik bir cemiyette, ah
lâk, nizam ve genel refahın muhik icaplarını karşıla
mak için tespit edilmiş kayıtlamalara tabidir» diyor. 

Ve 30 ncu madde ise : «İşbu beyannamenin hiç 
bir hükmü, ilân olunan hak ve hürriyetlerin bir dev
let, zümre ve fert tarafından (bilhassa dikkat edil
mesini istirham ediyorum) ... yok edilmesini güden 
bir faaliyete girişemez» diyor. 

Devlet Güvenlik' Mahkemeleri nedir? Devlet Gü
venlik Mahkemeleri bir usul kanunudur. 

BAŞKAN — Lütfen tamamlayın Sayın Cesur, 
süreniz doldu efendim. 

MUSTAFA CESUR (Devamla) — Ceza mevzua
tında mevcut hükümleri değiştiren bir kanun değildir. 
Bir cezayı artıran hüküm getirmemektedir. Yeni bir 
suç doğurmamaktadır. 

NEDİM KORKMAZ (Yozgat) — İnsan Hakları 
Evrensel Beyannamesinin 10 ncu maddesini niye oku
muyorsun? 

BAŞKAN — Rica ediyorum efendim, karşılıklı 
. görüşmeyin. 

Tamamlayın Sayın Cesur. 
MUSTAFA CESUR (Devamla) — Ve bilhassa, 

grev gibi hususlarda tanınmış olan nispetleri veya 
müddetleri ağırlaştırıcı bir hüküm getirmemektedir. 

A. NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Dalokay göreve 
dönmüş. 

BAŞKAN — Efendim, kürsüde kendinizin de 
olduğunuzu düşünün, yapmayın, lütfen müdahale et
meyin efendim. 

MUSTAFA CESUR (Devamla) — Bu sebeple, 
Devlet Güvenlik Mahkemeleri; Devletin ülkesini, 
milletin bütünlüğünü bozacak hareketler, doğrudan 
doğruya devlet güvenliğini ilgilendiren bir kuvvet 
taşıyorsa, bu tedhişçilik meselesinde ihtisas sahibi 
olan, genel, devamlı, objektif hüküm verecek şekilde 
kurulmuş, kurulacak Devlet Güvenlik Mahkemelerin
de rüyet edilecektir. 

BAŞKAN — Sayın Cesur, süreniz doldu efendim. 

MUSTAFA CESUR (Devamla) — Anayasanın 
136 ncı maddesü «kurulur» dediği için bu mahkeme
ler kurulmuştur. Bilhassa geçici 7 nci maddede bir 
emir ihtiva, eden hüküm vardır. Ayrıca Anayasanın 
8 nci maddesinde, 132 nci maddesinde Anayasanın 
üstünlüğü prensibi kabul edilmiştir. 

NECATİ CEBE (Balıkesir) — Ne zamandan beri 
Anayasacı oldun. 

MUSTAFA CESUR (Devamla) — Anayasanın 
üstünlüğünü büyük Meclis de, Anayasa Mahkemesi 
de kabul edecektir. Bunun karşısında kimse duramaz, 
bunun mücadelesini yaparız arkadaşlar Yapacağız, 
dindiremezsiniz. Ne türlü mücadele ederse etsin, biz 
Anayasanın değiştirilmesine taraftarız. Ama... (C.H.P. 
sıralarından gülüşmeler) 

BAŞKAN — Rica ediyorum Sayın Cesur; son de
fa rica ediyorum efendim. 

MUSTAFA CESUR (Devamla) —Ama eylem 
olarak Anayasaya karşı gelinmesine, eylemciliğe kar-
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ŞrycB. Meclis içinde karşıyız, sokakta bunun mücade
lesi yapılırsa buna da karşıyız. Biz yılmayız arkadaş
lar. 

'Binaenaleyh, Devlet Güvenlik Mahkemelerini... 
BAŞKAN — Sayın Cesur, lütfen efendim; taştı 

süre efendim 
MUSTAFA CESUR (Devamla) — Devlet Güven

lik Mahkemelerini... 
A. DOĞAN ÖZTUNÇ (İstanbul) — Sen Anaya

sayı kabul etmiyorsun. (C. H. P. sıralarından «devam 
etsin» sesleri, gülüşmeler) 

MUSTAFA CESUR (Devamla) — Anayasanın 
amir hükmü icâbı kurulmaktadır, kurulmuştur. De-
mirerin mahkemeleri değildir. 

Turhan Güneş bir hukukçu sıfatıyle burada ko
nuştuğu zaman dedi ki : «94 ncü maddenin tedvinin
de...» 

IBAŞKAN — Sayın Cesur, rica ediyorum. Rica 
ediyorum, kesmek zorunda kalacağım sözünüzü. 

MUSTAFA CESUR (Devamla) — Bitiriyorum, 
bağlıyorum efendim. 

BAŞKAN — Bağlaması kalmadı efendim, rica 
ediyorum. 

MUSTAFA CESUR (Devamla) — Binaenaleyh, 
bunlar da şerefli Türk hâkiminin görev yaptığı sa
halardır. 

Hepinizi hürmetle selâmlarım arkadaşlarım. 
BAŞKAN — Teşekkür edenim Sayın Cesur. 

SÜLEYMAN ŞİMŞEK (İçel) — Saym Başkan 
bir istirhamım var. 

Sayın hatip, 1961 Anayasasını kabul eden Kuru
cu Meclisi gayrimeşru ilân etmiştir. Başkanlık olarak 
bu görüşe katılıyor musunuz? Eğer katılmıyorsanız, 
Başkanlıktan açıklamanızı rica ediyorum. (C. H. P. 
sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Bakayım efendim, zaptı getirtip ba
kayım efendim. 

Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına Sayın Hü-
dai Oral, buyurun efendim. (C. H. P. sıralarından al
kışlar) 

C. H. P. GRUPU ADINA HÜDAİ ORAL (De
nizli) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 

Devlet Güvenlik Mahkemeleriyle ilgili olarak, 
Adalet Partisi Grup Başkanvekilleri tarafından ve
rilen yasa teklifli, komisyonlarda görüşülmleksizkı, 
Anayasaya tümünün uygunluğu hususunda ne ko
misyonlarda ne de Genel Kurulda görüşülmeksizin, 
bir emrivaki ile, dünkü celsede maddelere geçilme
sine karar verilmiş ve böylelikle yasa yapma fonk-

6 . 10 . 1976 O : 1 

siyonu ortadan kaldırılarak, Parlâmento üyelerinin 
söz hakkı kısıtlanarak, Parlamento, bir oldu bitti 
karşısında bırakılmak istenmiş ve Parlâmento san
ki Hükümetlin, M.C. İktidarının bir uydusuymuş 
gibi hareket edilerek bu ana gelinmiş bulunmakta
dır. 

Değerli arkadaşlarım, Devlet Güvenlik Mahke
meleri hakkında, Cumhuriyet Halk Partisi 12 Mart 
döneminde kırmızı oy verdi, ret oyu verdi. Musta
fa Cesur arkadaşımız bunu bilmiyorsa, Sayın De-
mıirerden öğrenebilir. Biz, 12 Martta şapkasını alıp 
giden Sayın Süleyman Demirel'in karşısında, Or
dunun karşısına Sayın Ecevit'le çıkarak rejimi sa
vunmuş bir siyasî örgütüz. (C. H. P. sıralarından 
alkışlar, A. P. sıralarından gürültüler) 

ÜNAT DEMİR (Muğla) — İftira, iftira. 
SEYFİ ÖZTÜRK (Eskişehir) — Eski iftira. 
HÜDAİ ORAL (Devamla) — Değerli arkadaş

larım, iki gün sonra 12 Mart ile özdeşleşenler, bu
gün rejimi tahrip etmek için Devlet Güvenlik Mah-
kemıelıeııini savunmaktadırlar. 

BAŞKAN — Sayın Oral, lütfen maddeyle ilgi
li olarak... 

HÜDAİ ORAL (Devamla) — Şimdi buna geli
yorum. 

Bu çelişkiden kurtulmalıdırlar. Özgürlükçü de
mokratik rejimi bir Parlamentonun hangi açıdan 
savunması gerektiğinin bilincine varmalıdırlar. Bü
tün dünyada bugün, sola kapalı bir demokratik re
jim yok artık; bu ilkellikten kurtulmalıdırlar. (C. 
H. P. sıralarından «Bravo» sesleri) 

Değerli arkadaşlarım, şimdi, zamanımın kısıtlı 
olması nedeniyle yazılı metini okuyacağım ve zabıt
lara geçireceğim. 

Devlet Güvenlik Mahkemelerinin Kuruluş ve 
Yargılama Usulleri hakkındaki Yasa teklifi, tümüy
le de, maddeleriyle de Anayasaya aykırıdır. Teklif, 
Atatürk devrimlerine bağlılığın tam bilinci kavra
mına ve Anayasanın başlangıç esaslarına aykırı
dır. Cumhuriyet düşmanlarıyle, öbür yanda ırkçı te
mayüllerin birleştiği faşist bir görüşün hükürr. eder
ce, siyasal eğilimlerini yansıtacak biçimde hâkim
lerin saptanarak mahkemeler kurulmak suretiyle, 
Robaspiyer'in dahi kendi çıkardığı kanun gibi ta 
idam sehpalarına götürecek adam arıyorsunuz; ama, 
halk buna engel olacak ve Türk halkının şaşmaz 
yargısından Adalet Partisi kurtulamayacaktır değerli 
arkadaşlarım. (C. H. P. sıralarından «Bravo» sesleri, 
alkışlar) 
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Devrimlere ters düşen çağ dışı ırkçı ve şeriatçı 
ödemleri yansıtmaktadır bu teklif. Çünkü Hükü
meti ve eğilimlerini yansıtmaktadır. Sola açık dü
şünce ve bilim özgürlüğünü temelinden tahrip et
mektedir. Halk oyunun siyasal iktidar üzerindeki 
denetimini engellemektedir. Hükümet;n emrinde 
Devlet Güvenlik Mahkemelerinin sol düşürceleri 
mahkûm etmeye yönelik siyasal mahkemeler oldu
ğunda en küçük kuşku yoktur. Bu teklifi getiren
ler, kazaî denetim yapacak organların bağımsızlı
ğına... Bağımsızlık, hâkimin güvencesiyle, temina-
tiyle ve hâkimi Yüksek Hâkimler Kurulunun sapta-
masıyle, atamasiyle söz konusudur. Hükümet misli 
ile hâkim, gösterecek, istediği hâkimi Devlet Gü
venlik Mahkemelerine - askerî hâkimler dahil • gös
terecek, siyasî eğilimleri adı altında soîu mahkûm 
edecek; 'işçilere de çıkıp radyoda, «İşçiler, sizinle 
alâkalı değil bu...». İşçiler solcu, onlarla da alâkalı 
bu. (G. H. P. sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Değerli arkadaşlarım, bu teklifi getirenler, ba
ğımsızlığa karşı çıkmaktadırlar. Onun için, Anayasa 
Mahkemesince iptal edilecek. Bu kürsüden TRT ile 
ilgili konuların iptal edileceğini söylemiştim. Sayın 
Demire! ve İçişleri Bakanı hakkında Meclis Soruş
turması açılmasını istemiştik. Şimdi de Yüce Mah
keme oybirliği ile yürütmeyi durdurma karan ver
di. Hadi bakalım çıkın, «Bizim üstümüzde mahke
me yoktur» deyin. (C. H. P. sıralarından «Bravo» 
sesleri, alkışlar) o mahkemeler Türk halkı yargı de
netiminde bulunuyor. Yapamayacaksınız Sayın De
mire!. OidecekıSinıiz çökerek ve bir daha da anılma
mak suretiyle gideceksiniz. Başka türlü kurtuluş yo
lu yoktur. (C. H. P. sıraJannJan «Bravo» sesleri, al
kışlar) 

OĞUZ AYGÜN (Ankara) — Hayal ediyorsun. 
HÜD/Pt ORAL (Devamla) — Devlet Güvenlik 

Mahkemelerini koruma adı altında, Hükümet ve 
Parlamento karşısında tamamıyle bağımsız olan mah
kemeler yanında, Hükümete bağımlı, Hükümetin 
güvenliğini korumak ve Hükümetin siyasal görüş
leri yönünde hüküm vermekle yükümlü olağan dışı 
mahkemeler kurulmaktadır. Teklifte ileri sürülen 
mahkemelerin 136 ncı maddenin emri olduğu savı 
da yersizdir. Böyle bir zorunluluk yoktur. Ayrıca, 
demokratik hukuk devleti kurallarının uygulanma 
olanağı bulunmadığı, ya da kısıtlandığı 12 Mart dö
neminin, maddeye, Devlet Güvenlik Mahkemeleriy
le ilgili hükümler getirilmesi de bu maddenin Ana
yasaya uygun olmadığının bir kanıtıdır. 12 Mart dö

neminde halk iradesinin tahrip edildiğini söylüyor
dunuz Sayın Demirel. Ne. zaman, ne çabuk değişti
niz, 12 Mart dönemini savunmaya başladınız? 

Değerli arkadaşlarım, bu kürsüde beraber savu
nuyorduk onu; ama baktık ki zaman geçti, özdeş-
leşti; faşist eğilimlerle özdeşleşti Sayın Demirel; 
şimdi karşı çıktı. 

Değerli arkadaşlarım, 12 Mart döneminde geti
rilen bu mahkemeler Anayasanın bütünlüğünü boz
duğu gibi, Anayasanın bir maddesinin* yine Anaya
sanın başlangıç temel felsefesine, gerekçesine 7, 32, 
33, 132 ve 134 ncü maddelerine aykırılığı gibi önem
li bir sorunu ortaya getirmiştir. Yani, Anayasanın 
Anayasaya aykırılığı söz konusudur. Bu nedenle, 
Anayasanın 136 ncı (maddesinin uygulama olanağı 
kalmamıştır. Yeni yasa tekliflerindeki Devlet Gü
venlik Mahkemelerimi kurmak olanaksızdır. Bar 
Anayasa maddesinin Anayasaya, genel gerekçesine, 
başlangıç esaslarına, temel maddelerine ve genel 
hukuk kurallarına aykırı olup olmadığını incele
mek ve karar vermek yetkisi Anayasa Mahkemesi
nin görevi içindedir. Anayasa Mahkemesi demokra
sinin genel kurallarına aykırı olarak çıkacak bir 
yasa teklifinin Anayasaya aykırılığı savını da hiç 
kuşkusuz inceleyecektir. Anayasa Mahkemesinin, 
önce de, yasanın maddelerine geçilmeden tümünün 
ve sonra da maddelerinin Anayasaya aykırılığını in
celeyeceği muhakkaktır. Yasa teklifinde «Devlet 
güvenliği» «Millî güvenlik» gibi kavramlara tanım 
getirilmemiştir. Nedir devlet güvenliği? Devlet gü
venliği, Demirel'e göre, solu kapatmaktır; devlet 
güvenliği, bize göre, sola, halka açılmak demektir, 
aramızda fark burada... Mahkemelerle kimıi mah
kûm edeceksiniz? Geçen sefer 250 kişiyle oturuyor
dunuz, «150'ye ineceksiniz» demiştik, şimdi 75'e 
inersiniz, bu kafayla giderseniz. 

Değerli arkadaşlarım, teklifte kuruliması istenen 
Devlet Güvenlik Mahkemeleri Hükümetin emrinde 
olacaktır. Hükümetin, süreli olarak, güvencesiz hâ
kimlerden kurduğu bu olağan dışı mahkemelerin 
bağımsızlığı söz konusu olamaz. İktidar sahiplerin:n 
kendi siyasal tercihleri yönünde yapacaklan «devlet 
güvenliği» tanımı ile bağımlı hale getirilen bu mah
kemelerin Türk milleti adına karar verdikleri iddtia 
olunamaz;Hükümet adına karar verecek mahkeme 
kuruyorsunuz; Anayasaya aykırıdır, mahkemeler halk 
adına hüküm verir ve yargılama yapar değerli arka
daşlarım. 

ÜNAT DEMÎR (Muğla) — Devlet adına. 
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HÜDAÎ ORAL (Devamla) — Bunların kurul
ması, «Kanunsuz suç ve ceza olmaz» ilkes-me ve 
hukuk devleti kurallarına aykırıdır. Yasa teklifi, si
yasal iktidarı hükümet edenlerin malı sanan çağ dışı 
bir görüşün, Anayasa dışı ilkel bir kalıntısından iba
rettir. Oysa, demokrasi, hükümeti her nasılsa ele ge
çiren topluluğun tahakkümü değildir; her nasılsa ele 
geçirdiniz hükümeti, «•iktidar olduk» mu sanıyor
sunuz? 

Değerli arkadaşlarım, demokrasi, düşünce özgür
lüğüne ve serbest tartışmaya dayanan bir rejimdir. 
Siyasal iktidarın uygulamaları karşısında halkın 
özgürce düşünmesini ve hüküm vermesini sağlayan 
bir rejimdir. Oysa, Devlet Güvenlik Mahkemeleri 
bu olanağı kaldırmaktadır; Hükümet edenlerin hal
ka tahakkümüne yol açan bir zulüm ve işkence ara
cı haline getirilmektedir Devlet Güvenlik Mahke
meleri. Demokrasi, düşünce ve tartışma özgürlüğü 
içinde halk iradesinin hükmüdür. Bu teklif, halktan 
korkanların, halk hükmüne karşı gelenlerin teklifi
dir. Düşünceye ceza tanımı getiren bu teklif, ülke
yi götürü adalete, tedhişe götürmektedir. Tedhişi din
lemiyorsunuz, tedhiş yaratıyorsunuz, kaynağı olu
yorsunuz. 

Bu teklif, aslında, adalette anarşi, yaratmakta
dır: Hükümetin tayin ettiği hâkimlerden müteşek-

. kul adalet, mahkeme; halkın, Yüksek Hâkimler Ku
rulunun teşkil ettiği hâkimlerden kumlu mahke
me... Hani adalette birlik? 

BAŞKAN — Lütfen tamamlayın Sayın Oral. 

HÜDAÎ ORAL (Devamla) — Bitiriyorum efen
dim, bitireceğim. 

Değerli arkadaşlarım, bu teklif aslında adalette 
anarşi yaratmaktadır. Bu teklif, adaletin haysiyeti
ne, gücüne saplanmak istenen bir hançerdir. Sos
yal düşünce ayrılıklarını, sosyal uyanış ve atılımı 
kin ve nefrete dönüştürerek halkı bölmeye çalış
maktadır bu teklif Adalete siyaset sokarak siyasal 
çıkar arayan teklif sahipleri, Anayasaya aykırı bu 
tutum ve davranışları ile, nedeni olacakları vahim 
siyasal ve sosyal bunalımların sorumlusu olarak he
sap vermekten kendilerini kurtaramayacaklardır. Bu 
teklif sahipleri bilmelidirler ki, topHımda oluşan 
yargıya karşı hiçbir kanun yolu yoktur. Bu mah
kemelerle Türk toplumunu dünya kamuoyu önün
de uygarlıktan uzaklaştırmak isteyenler, «Vatan
severle vatan hâinini ayırma» adı altında oynadık
ları bu siyasal oyunun hesabını mutlaka verecek
lerdir. Vatanseverle, vatan hainimi ayıracak tek yar

gı yeri Türk halkı ve onun adina hüküm verme yet
kisini kullanan bağımsız mahkemelerdir. Uydu 
mahkemelerle halk adına hüküm verilemez değer
li arkadaşlarım. Hükümet, uydu mahkemelerle halk 
adına, halkı mahkûm etmek istemektediir. Yargı 
kararlarına karşı tepki ve direnç gösteren, sırasın
da, «Meclislerin üzerine bir Anayasa Mahkemesi, 
Hükümetin üzerinde Danıştay olamaz» diyerek, 
yargının son söz sahibi mevkiini reddeden bugün
kü iktidarın başı Saym Demirel, eğer kendi emrin
de, kendisinin güvenliğini korumakla yükümlü mah
kemeler kurmayı düşünüyorsa, hemen belirtelcm 
ki, hüsrana uğrayacaktır. Çağdaş hukuk devleti an
layışında, yürütme, yasama egemenliğin tek tem
silcisi olmaktan çıkmıştır. Yargının üstünlüğü kura
lı ile çağdaş hukuk devleti anlayışı, 1961 Anayasa
sına hâkim olmuştur. Üstün yargı, halikın güvence
sini, bağımsız ve tarafsız yargılamayı kapjayan 
yargıdır; «Hükümet emrinde mahkeme» anlayışı 
çağımızın çok gerisinde kalmıştır. Halkın egemen
lik hakkını, Anayasadan kaynaklanan yetkili or
ganlar eliyle ve kaynağımın Anayasanın koyduğu 
esaslara göre kullanmasını, Hükümet, Devlet Gü
venlik Mahkemelerıi kurarak engelleyemez. Teklif 
sahipleri ve Hükümet, Devlet Güvenlik Mahkeme
leriyle, düşüm ve bilim hayatında derin yaralar aç
maktadır. Toplumun adalete olan inancını sars
maktadır, Tedhiş ve anarşi böyle çarksız adalet an
layışından doğar. Teklifteki Devlet Güvenlik Mah
kemeleri, peşin hükümlü götürü adalet anlayı
şına dayanmaktadır. 

Devlet Güvenİlik Mahkemeleri, halkı bölen hınç 
ve intikam duygularının hâkim olduğu siyasal bir 
yargılama yeridir; işkence ve zulüm yeridir. 

BAŞKAN — Sayın Oral, rica ediyorum efen
dim, lütfen... 

HÜDAİ ORAL (Devamla) — Bitiriyorum efen
dim. 

Devlet Güvenlik Mahkemelerinin bulunduğu 
yerde herkes suçludur. O mahkeme olduğu zaman, 
hangi siyasî iktidar değişirse değişsin, kendi siyasal 
inançlarına göre o mahkemeye talimat vererek 
diğerini mahkûm etmeye çalışacaktır. 

Devlet Güvenlik Mahkemeleri, huzursuzluk ya
ratan bir iktidarın, halkın hakkında verdiği mah
kûmiyet kararından kurtulmak için giriştiği si
yasal bir aldatmacadır. 

Devlet Güvenlik Mahkemeleri, faşsiamcn tez
gâhlandığı, Atatürk düşmanlarının kol gezdiği ül-

— 849— 



M. Meclisi B : 140 6 . 10 . 1976 O : ) 

ökemizde M.C İktidarının çirkin ve meşum yüzünü 
göstermeye çalışan çağ dışı siyasal mahkemelerdir. 
(G. H. P. sıralarından alkışlar) 

Değerli arkadaşlarım, balkı ezen egemen çevre
ler ve işbirlikçilerinin bu son Anayasa dışı ilkel ka
lıntısının mutlaka temizleneceğine ve gerçek ada
letin, özgürlükçü demokratik rejimin gerekleri için
de 'bağımsız ve tarafsız yargı organlarınca gerçek-
leştklileceğine olan inancımızı tekrarlamak iste
riz. 

Olağan dışı yargılama usulleriyle Türk toplumu-
. nu düşman saflara bölmeye çalışan bu iktidar ve 
•onun yöneticileri, işledikleri bu ağır Anayasayı ih
lâl suçunun hesabını, halk adına yargı yetkisini kul
lanan bağımsız ve tarafsız Yüoe mahkemeler Önün
de vereoeklerdlir. 

Yoksul işçiyi, dar gelirli vatandaşı, sol düşün
celeri olağan dışı mahkemelerde peşin hükümle yar
gılatan ve zindanlarda işkenceye maruz bırakan bu 
iktidar, kendis'Jni mukadder akıbetten, halkın şaş
maz yargısından kurtaramayacaktır. 

BAŞKAN — Lütfen Sayın Oral... 
HÜDAİ ORAL (Devamla) — Bitti efendim. 
M. C. İktidarı ve Hükümet, çarpık adalet anla-

yışryle, tedhiş ve anarşinin kaynağıdır. Devlet Gü-
- .vernik Mahkemeled, M.C. İktidarının Türk Adale
line musallat ettiği habis bir urdur. 

Cumhuriyet Halk Partisi, Türk Adaletini bu ur
dan, bu habis urdan, Türk halkını faşist ve şeriat
çı M.C. İktidarından mutlaka temizleyecektir. Kor
kunun ölüme çaresi yoktur. 

BAŞKAN — Rica ediyorum Sayın Oral, lütfen 
efendim, taşdınız sürenizi, istirham ediyorum.... 

HÜDAİ ORAL (Devamla) — Bitiriyorum efen
dim. 
Değerli ark adaş! arım, Türkiye'yi, Anayasa dışı tu

tumuyla huzursuzluğa, anarşiye ve tedhişe sürükle
yen bu Hükümet, Türkiye'ce soygun döneminin 
çarpık adalet anlayışının son kalıntısı olarak tarihe 
geçecektir ve halkın şaşmaz yargısından kendisini 
kurtaramayacaktır. 
• Hepinize saygılar sunarım değerli arkadaşlarım. 

(C. H. P. sıralarından «Bravo» sesleri alkışlar. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Oral. 
Demokratik Parti Grupu adına Sa"n Mehmet 

Altmsoy, buyurun efendim. 
D. P. GRUPU ADINA MEHMET \LTINSOY 

(Niğde) — Sayın Başkan, değerli- raillervökiJieri; 
Devlet Güvenlik Mahkemeleri Kuruluş Kanunu

nun 1 nci maddesini müzakere ediyoruz. Ancak, 

şu ana kadar madde üzerinde konuşan sayın arka
daşlarım, 1 nc-i madde hakkında herhangi bir şey söy
lemediler. Bu da, Mecliste bazı kanunların müza
keresinin talihi icabıdır. Aslında, bu madde hakkın
da fazla söylenecek bir şey de yoktur. Çünkü, 1 ned 
madde, Anayasanın 136 ncı maddesinin ? nci fıkra
sından aynen alınmıştır. Yani, bu kanuna nazaran 
daha da kuvvet ifade eden bir kanunun bir fıkrası
nın aynen tekrarından ibarettir. Ancak, 1 nci mad
de de dahil olmak üzere, bu kanunun bu Mecliste 
görüşülmesindeki usulsüzlüğe işaret etmek isteriz. 

Biz, Demokratik Parti olarak, bu kanunun, bir 
ihtisas mahkemesi kurması hasebiyle, Meclislerin 
ihtisas yeri olan ihtisas komisyonlarında olgunlaş
tıracak, usulüne uygun, bir daha redde mahkûm ol
mamak üzere, mükemmel bir kanun olarak çıkma
sına gayret ettlik; ama, gayretimıiz kâr etmedi Şu 
anda, biriaz sonra kabul buyuracağımız 1 ned mad
de dia dahil, bu kanunun birtakım usul hatalarıy
la malûl çıkmak üzeredir. Şimdi, «1 nci madde, 
Anayasanın 136 ncı maddesinden aynen alınmıştır» 
dliyoruz. Eskiden iptal edilen kanunun 1 ned mad
desi de aynı metin idi, 

Bir muhterem arkadaş çıksa, bu maddeye her
hangi bir fıkra eklenmesi veya bir cümle çıkarıl
ması hakkında bir önerge verse ve bu önerge de, 
tesadüfen Yüce Meclis tarafından kabul ed'üse, bu
nun Anayasaya aykırı olup olmadığını iddia ede
cek, bir komisyon mevcut değil. Böyle bir teklifin 
kabul edilip edilemeyeceğini, kanun prosedürüne 
uyup uymayacağını müdafa edecek bir komisyon, 
şurada mevcut değil. Belki de mümkündür ki böy
le bir teklif verilebilir ve birdenbire Yüce Heye
tin hoşuna gider; Anayasa ile çelişip çelişmediği 
düşünülmeden, kabul dahi edilebilir. Anayasaya 
aykırı bir kanun dahi çıkarmış olabiliriz. Baş ek-
sikliik budur, kanaatimizce. Bütün ısrarlarımıza rağ
men, bu lâzimeye riayet edilmedi. Temennimiz, 
böyle acayip bir teklifin Yüce Meclis tarafın dan 
kabul edilmemesidir. 

Muhterem arkadaşlar, bir muhterem arkada
şımız tarafından, sırf ilgililerin kendi vazifelerini 
yapmamalarmdan müteessir olarak, boşluğu dol
durmak için afelaoele hazırlayıp gönderdiği bir tek
lif üzerinde müzakere yapıyoruz. Aslında, iptal edil
miş olan kanunun bütün maddelerini aynen alıp, 
yen,:den buraya getirmiş oluyoruz. İptal edilen ka
nun, esasından iptal edilmemiş, usul yönünden; hi
çim yönünden iptal edilmişti. Aynı usulsüzlüğü, 
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ayfıı biçimsizliği tekrar ifa etmekle meşgulüz. Yeni
den bu kanunu aptal© mahkûm etmek üzereyiz. 

Anayasa Mahkemesi, kanunu iptal ederken, 
kanunun ehemmiyetini, müessesenin ağırlığını, ve 
Devlet Güvenlik Mahkemelerinin lüzumunu da na
zarı itibara alarak, ilgililere bir yıllık müddet tanı
mıştı. Şimdli, Devlet Güvenlik Mahkemelerinin bu 
-kadar, çok ehemmiyetinden bahseden ve mutlaka 
çıkmasını, başı ağzı ile söyleyen Hükümet 11 ay 15 
gün niçin yattı, bir kanun tasarısı getirmedi; oniki-
ye çeyrek kala bu işin lüzumuna inanıp ortaya çık
tılar, şimdide bu hale getirdiler. 

Muhterem arkadaşlar, bu kanunun mükemmel 
haki gelebilmesi için, Demokratik Parti olarak, bu 
fevkalâde toplantıda da Meclis çalışmalarında gay- j 
ret ettik; ama kimseye anlatamadık. 

Dikkat ederseniz, fevkalâde toplantıya Yüce 
Meclis 11 Eylül 1976 tarihinde davet edildi Bir 
aya yakın zamandan beri kanun üzerinde müzake-
re yapıyoruz, hâlâ 1 nci maddedeyiz. Halbuki biz 
demiştik ki, fevkalâde toplantı başladığı gün şu 
komisyonları çalıştırın da, komıısyonlardâ çeşitli me
tinler bir araya getirilsin, mükemmel, usulüne uy
gun biır kanun meyadna gelsin. 

Dediğimiz yapılsaydı, şimdiye kad^r komis
yonlar çoktan işlerini bitirmiş olacak, buraya getir
miş olacak ve hiç lüzumsuz yere, Anavasanm bir 
maddesinin diğer maddesine aykırı olduğunu söy
leyecek hatipler, bu kürsüden konuşmamış olacak
tı; ama ilgililer vazifelerini yapmadıkları için, vazi
feyi ihmal ettikleri için, Sayın Atagürı arkadaşı
mız bu boşluğu doldurmak üzere, hiç değilse eîimiize 
bir metin vermiş oldu. Mükemmel olmasa dahi, bu 
vesile ile kanunun zamanında müzakereye başlama
sına vasıta olduğu için kendisine teşekkür borçlu
yuz. 

Muhterem arkadaşlar, kanunun 1 nci maddesi
nin ve Devlet Güvenlik Mahkemeleri Kuruluş Ka
nununun Anayasaya aykırı olduğu iddia edilmekte 
ve hususiyle, Anayasanın 136 nci maddecinden kuv
vet alınarak çıkarılmış, olmasına rağmen, 136 nci 
maddenin bizzat Anayasaya aykırı olduğu iddia edil-
mektediir. - I 

Muhterem arkadaşlarım, bu bir hukukî görüş 
olamaz. Anayasa bir küldür. Anayasa meri ve mu
teber ise, bütün maddeleriyle meri ve muteberdir. 
lBir muteber kanunun, meri kanunun bir maddesi
nin diğerine çelişik olduğunu, mütenakıs olduğunu 
söylemek mümkün değilidir. Eğer eyle olsaydı, Ku- | 

rucu Meclis ki, içinde ben de bulundum, bir muh
terem arkadaşım bu kürsüden, Kurucu Meclisi gay-
rimeşrulukla itham etti; bu sözü aynen kendisine 
iade ederim; Kurucu Meclis, şerefli vazifesini yap
mış bir Meclistir... (C H. P. sıralarından «Bravo» 
sesleri, alkışlar) 

HÜSEYİN DENİZ (Malarya) — Cahilliğine, 
iptidailiğine say. 

MEHMET ALTINSOY (Devamla) — ... Ve Ku
mcu Meçisin çıkardığı Anayasa, Türk milletinin 
tasvibine sunulmuştur. Kabul edeniyle, etmeyeniyle, 
beyaz revüyle, kırmızı reyiyle millete mal olmuştur 
1961 Anayasası. 

1961 Anayasasını, beğenmemek, bazı maddeleri
ni değiştirmek istemek herkesin hakkıdır. Bâz de 
parti olarak, ban de şahsan Mehmet Altınsoy ola
rak, 1961 Anayasasının pek çok maddeîerini beğen
medim, Kurucu Mecliste müdafaasını yaptım, kar
şısına çıktım; ama millet kaıbul etti. O gündür bu
gündür Anayasaya riayetkarım, riayetkar kalaca
ğım; ama elimden gelirse, partim kâfi miktarda 
çoğunluk alırsa, Anayasanın değiştireceğim madde
leri var. 

Muhterem arkadaşlarım, bir kanun meri oldu
ğu müddetçe ona riayet vazifedir, değiştirmek iste
mek de haktır. Bu, ta Sokrat'tan bu yana böyle gel
miştir. Sokrat, kendi mensup olduğu sitenin ka
nunları emrettiği için baldıran zehininıi içmiştir; ama 
baldıran zehiriyle idama mahkûm oluncaya kadar 
da o sitemin kanunlariyie mücadele etmiştir. De
mokrasi böyle kurulmuş, böyle devam edegelmiştir. 

Muhterem 'arkadaşlar, bir de deniyor ki: Anaya
sanın bu 136 nci maddesi ve diğer değişik madde
leri 12 M ar t'tan sonraki fevkalâde şartlar altında 
böyle çıktı. E, ne yapalım, o zaman bir şey deme
dik; ama şiimdi karşısına çıkıyoruz». 

Muhterem arkadaşlar, korkuyla demokrasi mü
dafaa edilemez. Demokrasiye dmanan insanlar, her 
şeye rağmen, korkmadan müdafaa etmek mecburi
yetindedirler. Bir zaman gelecek, asker korkusu, 
süngü korkusu var diye Parlamentoyu kapatmaya
caksınız, burada kalacaksınız, oturacaksınız; ondan 
sonra kondu mensubunuz olan -bir kişiyi bir gecede 
tarafsız hale getirip, Başbakan yapacaksınız, yanı
na bakanlar vereceksiniz; Hükümetin getirdiği ka
nun tasarılarına oy vereceksiniz, Hükümeti tasvCp 
edeceksiniz, güvenoyu vereceksiniz; ondan sonra, 
elbirîiiğiyb bütün partiler oturacaksınız, Anayasa 
tadiilâtı yapacaksınız; Parlamentomuz devam ede-
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oek, ondan sonra bu işler -bitecek; y&ni seçim ol
duktansonra, «12 Martın fevkalâde şartları;» diye
ceksiniz. 

Eğer o zaman... 
NURETTİN KARSU (Erzincan) — O Başba

kan size yakındı. 
MEHMET ALTINSOY Pevamla) — O Başba

kan kime yakıştıysa, onun yanında bulundu. Be-
ınıim partim, o Başbakanın yanına üye vermedi. Her
kesten almak istediler, gönüllü gidenleri aldılar, 
karşısına çıkanlar girmediler. 

Sonra, kalacaksınız, üzerinden süngünün gölge
si gittikten sonra kahraman kesileceksiniz, demok
rasiyi müdafaa edeceksdnıiz, o'im&z öyle şey... Demok
rasi her şeye rağmıen müdafaa edilir, demokrasıiye 
inananlar dçin. Müşkül şartlarda müdafaa edemi
yorsanız, demokrasiye inanmıyorsunuz diemektir. 

«12 Martın sonrası fekalâde şartlar dolayısıy
la kabul edtlmiş bir kanun maddesidir, şimdi biz 
buna riayet etmiyoruz» demek mümkün değildir. 
12 Marta fevkalâde şartlarında medeti süngüden 
umarsınız, bugünün fekalâde şartları arasında da 
temizlik işçilerinden, kamyon ve otobüs şoförlerin
den m/edet umarsınız; böyle demokrasi müdafaası 
olmaz. 

BAŞKAN — Tamamlamanızı rica ederim Sayın 
Altınsoy. 

MEHMET ALTINSOY (Devamla) — Peki efen
dim, tamamlıyorum. Ben, usule riayet etmeye ça
lışırım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
MEHMET ALTINSOY (Devamla) — Muhte

rem arkadaşlar, Devlet Güvenlik Mahkemesi Ana
yasanın 136 ncı maddesinde emredilen bir kuru
luştur. 

Anayasanın 136 ncı maddesi mer'idir; şu ana ka
dar değiştirilmemiştir. 

Bu kuruluşun görevlerini, yetkilerini ortaya ko
yacak bir kanun Anayasaya uygun olacaktır. Bu 
kanunun eünıizden geldiği kadar mükemmel çıkma-

ı sim arzu ediyoruz. Usulsüzlüklerine işaret ettik, bun
dan sonrada 'işaret edeceğiz; ama bütün buna rağ
men bu kanunun çıkması zaruridir. Böyle bir mües
sese Türkiye'de yürüyecektir, halen de yürümekte
dir.. 

Bu kanun, maalesef görevlilerin Vaktinde görev
lerini yapmamaları nedeniyle 11 Ekime kadar da çık
mayacaktır. 11 Ekime kadar çıkmamış olması, mev
cut, halen çalışır olan Deviet Güvenlik Mahkemeİe-
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rtinıin gÖTnevîeTİniin̂  dosyalarının sivü mahktemeferiae 
devrine, kanun çıktıktan sonna da yeniden alınma
sına, tekrar oraya devrine müncer olacaktır. 

Bu birtakım karışıklıklara, kaaıgasjahkliara, birta
kım karşılıklı görevsizlik, yetkisizlik itirazâanna 
müncer oilaoaktır. Bu karışıklığın vebali de vaktinde 
vazifesini yapmamış olanların sırtında kalacaktır. 

Hepinize teşekkür ederim. (D. P. sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür edenim Sayın Altınsoy. 
Grupları adına başka söz isteyen sayın üye ol

madığına göne kişisel görüş bildirmek üzere sayın 
Abdülkenim Zilân, buyurun efendim. 

ABDÜLKERİM ZİLÂN (Siirt) — Sayın Başkan, 
değerli arkadaşlarım; kanun teklifinin 1 nci maddesi 
üzerinde görüşlerimi arz edeceğim : 

Demokratik gelişmeye, demokraside egemen ol
ması gereken eşitlik prensibine ters düşen Devlet Gü
venlik Mahkemeleri, bazı hukuk ilkelerine aykırıdır. 
Çünkü, bu kuruluşlarla yargılamanın bağımsızlığı 
prensibi zedelenmektedir. Bunların asker üyelerinin 
yürütmeye, siyasî iktidara karşı bağımsızlığı yoktur, 
askerî hâkimler gibi atanır ve azledilirler. 

Oysa Anayasamız, yargılamanın ve hâkimlerin ba
ğımsızlığım öngörmektedir. Yargı organının bağımsız
lığı, hukuk devletinin ve insan haklarına dayalı de
mokratik rejimin vazgeçilmez bir unsurudur. Bağım
sız mahkemelerde yargılanmak, bütün hak ve özgür
lüklerin başta gelen güvencesini teşkil etmektedir. Yar
gı yetkisini kullanacak kuruluşların mahkeme niteliği
ni kazanabilmeleri için, her şeyden önce bağımsız ol
maları şarttır. Mahkemelerin bağımsızlığı ise, yargıç
larının atanmasında siyasal iktidarın söz sahibi olma
masını gerektirir. 

Devlet Güvenlik Mahkemeleri, yargılamanın ta
rafsızlığı ilkesine de aykırıdırlar. Çünkü bu kuruluşla
rın hâkimleri Yüksek Hâkimler Kurulu tarafından 
değil, hükümet tarafından saptanır. Askerî hâkimler 
dışındaki hâkimlerin kimler olacağını hükümet tayin 
etmekte, Yüksek Hâkimler Kurulu da ancak bunlar 
arasında seçme yapılabilmektedir. Görülüyor ki, bu 
kuruluşlar bağımsız olmadıkları gibi, tarafsız da ola
mazlar, 

Değerli arkadaşlar, iddia edildiği gibi bu kanuna 
karşı çıkmak, devlet güvenliğine karşı çıkmak anla
mını taşımaz. Devletin güvenliğini sağlayacak hü
kümler, Türk Ceza Kanununda mevcuttur. Bu hü
kümlere göre suç teşkil eden fiilleri işleyenlerin ta-

I rafsız ve bağımsız mahkemelerde yargılanmasını ka-

852 — 
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bul eden ve ancak demokratik hukuk devleti ile bağ
daşmadığı bağımsız ve tarafsız olmadığı için Devlet 
Güvenlik Mahkemelerine karşı çıkanları suçlamak 
haksizliktir. 

Devlet güvenliği ile ilgili suç faillerinin tarafsız 
adlî mahkemelerde yargılanmasını isteyenler, Devlet 
Güvenlik Mahkemelerine karşı gösterdikleri bu tepki 
ile Devletin güvenliğine değil, olsa olsa hükümetin 
veya bir siyasî kadronun güvenliğine, o da haksız bir 
şekilde sağlanmasına çalışılan güvenliğine karşı çık
maktadırlar, 

Gösterilen amaç, daha doğrusu ileri sürülen baha
ne, devlet güvenliğidir; ama esas gaye, devlet güvenliği 
adına özgürlüklerin kısıtlanması veya yok edilmesidir. 
Çünkü, yargı üzerinde siyasî iktidarın müdahalesini ka
bul ettiniz mi, artık özgürlüklerden bahsetmek zorla
s ı 

Değerli milletvekilleri; kanımca «Devlet Güvenlik 
Mahkemelerine karşı çıkmak, Anayasaya karşı çık
maktır» sözü yanlış ve kasıtlıdır. Anayasamn özüne 
ve ruhuna ters düşen bir kuralım değiştirmeye bizzat 
Anayasa cevaz vermektedir. Bir maddenin Anayasada 
yer alması, Anayasaya uygun olması için yeterli de
ğildir. Anayasada bir madde değiştirilebilir ve bu de
ğişiklik Anayasanın özüne, temel ilkelerine ve bütün
lüğüne ters düşebilir. Nitekim Devlet Güvenlik Mah
kemeleriyle ilgili madde değişikliği de böyle olmuş
tur. Olağanüstü rejim döneminde Parlamento üzerine 
baskı kurularak, bu kuruluşlar bir madde ile Ana
yasaya eklenmiştir. 1961 Anayasasının tanıdığı hak ve 
özgürlükleri vatandaşlarımız için lüks sayan anlayışı 
temsil eden siyası iktidar, 12 Mart döneminde sıkı
yönetim rejimiyle tüm özgürlüklerle birlikte bağım
sız mahkemelerde yargılama hakkım da askıya al
dı. O dönemde düşünce özgürlüğüne ilişkin davalar, 
iktidara bağlı sıkıyönetim mahkemelerine devredildi. 
Geçici olması zorunlu bu mahkemelerin yeri, aynı 
nitelikte sürekli Devlet Güvenlik Mahkemeleriyle dol
durulmak istendi. Amaç belli idî: Siyasal nitelikte mah
kemeler kurulunca, bunlarda tek bir düşünce yargı
lanacak ve âdeta bir resmî ideoloji yaratılmak istene
cekti, 

BAŞKAN — Sayın Zilân, tamamlayın lütfen efen
din^ 

ABDÜLKERİM ZİLÂN (Devamla) — Teşekkür 
ederim Sayın Başkanım, toparlayacağım efendim. 

Bu gaye güdülmeseydi, yargıç güvencesi ve mah
kemelerin bağımsızlığı ilkesine bağlı kalınarak, dev
let güvenliğini ilgilendiren suçlara bakmakla görev-
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h* uzmanlık mahkemeleri kurukbilirdi ve böylece Ana
yasa değişikliğine de gerek kalmazdı. 

Değerli milletvekilleri; zamanın siyasî iktidarı bu 
şekilde hareket etmemiş ve insan hak ve özgürlükleri, 
birey ve toplumun güvencesi, demokratik ve sosyal 
hukuk devleti gibi Anayasamızın temel ilkelerine ay^ 
kırı bu kuruluşları Anayasaya sokabilmiştir. Anaya
saya bir biçimsiz yama gibi bir maddeyle eklenmesine 
rağmen, bağımsız olmadıkları ve Anayasanın ruhu
na ve temel ilkelerine ters düştükleri için, Anayasaya 
aykırı kuruluşlar olarak kabul edilmesi gerekir. 

Kısacası, bunlar bağımsız olmadıkları için, Ana
yasanın 7 nci maddesine göre mahkeme bile sayılmaz
lar. Bunlar demokrasiye, temel hak ve özgürlüklere 
yönelik birer tehlikedirler. Bunlar devletin güvenliğim 
sağlayamayacaklar; tam tersine, güvensizlik ve huzur
suzluğun kaynağı olacaklardır. 

Netice olarak; bu kuruluşların hukuk devletinde 
yeri yoktur. Çünkü, bağımsız ve tarafsız mahkeme 
kuralı ihlâl edilirse hukuk devleti ilkesi de ihlâl edil
miş olur ve artık o devlet bir hukuk devleti değil, ol
sa olsa bir zorba devleti olarak tanınır. 

Hepinize saygılar sunarım. (C. H. P. sıralarından 
alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Zilân. 
Sayın Reşit Ülker, buyurun efendim. 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Sayın Başkan, de
ğerli arkadaşlarım; 

Böyle bir yasanın Yüce Meclisimizde konuşulma
sından dolayı bir Türk hukukçusu olarak acı duyuyo
rum. Çünkü, bu yasa hiç bir bakımdan ne Anayasaya, 
ne asırlar boyunca kazanılmış olan insan haklarına, 
ne de Türk toplumuna, Türk toplumunun ilerici gö
rüşlerine uygun bir yasa değildir. 

Değerli arkadaşlarım, Devlet Güvenlik Mahkeme
lerinin, ısrarla, zorunlu olduğu ifade edildi. Bu gö
rüşe hiç bir şekilde katılmaya olanak yoktur. Anaya
samız 136 ncı maddesinde, bir Devlet Güvenlik Mah
kemesi getirmiştir, ama eğer Anayasamız böyle bir 
mahkemeyi hemen kurulması gerekli, zorunlu bir 
mahkeme olarak kabul etmiş olsa idi, bir geçici mad
de getirmek suretiyle «Şu kadar zamanda bu yasa çı
karılır» derdi. Nitekim, Anayasamızın içinde pek 
çok kuruluş için açık süreler vardır, altı ay vardır, 
bir sene vardır, iki sene vardır; bunlar da teker teker 
sayılmıştır. Bunlardan bir tanesini söyleyeyim: Uyuş
mazlık Mahkemesi, Anayasanın 143 ncü maddesine 
göre kurulması zorunlu ve kurulmadığı için bir çok 
yargı kararlan bugün askıda duruyor, çıkarıknamıştır. 
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Onun yanında, memur sendikaları, Anayasanın 
değişikliği sırasında kaldırılmış, memur sendikalarının 
yerini alacak yasanm kısa zamanda, altı ay zarfında 
çıkarılması Anayasanın geçici 16 ncı maddesine kon
muştur. Bugüne kadar memur sendikalarının yerini 
alacak, memur kitlesi gibi Türk Devletine emek ve
ren bir kitleyi ilgilendiren ve Anayasanın geçici 16 
ncı maddesinde attı ay içerisinde çıkarılması lâzım 
gelen bu yasa, bugüne kadar çıkarılmamıştır. 

Şimdi, eğer Anayasa koyucusu burada zorunluk 
görseydi, burada bir iki örneğini saydığım ve Ana
yasayı alıp tetkik ettiğiniz zaman sayılarını çoğalta
cağınız bu örneklere göre, şu süre zarfında çıkarılır 
derdi. Demediğine göre, «Bu yasanın çıkarılması zo
runludur» iddiası eski tabiri ile tamamen kavli mücer
rette, bugünkü tabir ile sözde kalmaktadır. Öyle ise 
bunun süyleyenler, mevkileri ne olursa olsun, Türk 
Milletinin önünde politik söz söylemiş oluyorlar, hu
kuka, Anayasaya ve gerçeklere uyan bir söz söylemiş 
olmuyorlar. Onun için bugün Yüce Meclis bu yasayı 
isterse çıkarmayabilir ve bunu çıkarmadığı zaman da 
hiç bir eksiklik olmaz. Çünkü normal mahkemeler, 
bağımsız mahkemeler, Türk milletinin ve insanlığın 
asırlar boyunca eza çekerek, cefa çekerek, kan dö
kerek elde ettiği bağımsız Türk mahkemeleri vardır. 
Bu yasanın 9 ncu maddesinde gösterilen bütün suç
lara bu mahkemeler bakmak yetkisine sahiptir ve 
Devlet Güvenlik Mahkemesinin bakmadıklarına şu 
anda bakmaktadırlar. Öyle ise, bu iddia ciddî bir id
dia değildir. Siyasî emellerini bu mahkemelerle ger
çekleştireceğini sananlar, bu mahkeme üzerinde ısrar 
etmektedirler, 

Değerli arkadaşlarım, bu mahkemelere ihtiyaç var 
mıdır? Bu mahkemelere ihtiyaç da yoktur. Bunu bu
rada uzun boylu tartışmaya gerek yok. 3 sene evvel 
bu mahkemeleri buradan bizim direnmemize rağmen 
çıkaranlar, bu kürsüde şunu söylüyorlardı. 

BAŞKAN — Lütfen tamamlayınız efendim. 
REŞİT ÜLKER (Devamla) — «Olaylar, bu mah

kemelerle önlenecek, her iş bitecek, bu mahkemeler 
memleketteki anarşik olayları ve diğer olayların hep
sinin köküne kibrit suyu ekecek.» 3 sene geçti olaylar 
durmadı; durduğu zaman oldu, ama o zaman bu mah
kemeleri getirmek isteyenlerin iktidarı zamanı değil
di, durdu, azaldı. 

Değerli arkadaşlarım; o sizin gördüğünüz olayla
rın kaynağı adaletten uzak, adalete inanmayan, mah
kemelere inanmayan; ne olursa olsun ben iktidara ge
leyim, ben kazanayım; ben gelmezsem bu memleket 

yıkılır, diyen zihniyetin neticesidir. Bugün o zihniyeti 
kaldırdığınız zaman, bütün o olaylar kalkar, Onun için 
sizin çekilmeniz lâzım. Sizin oradan ayrılmanız lâ
zım, sizin görevden ayrılmanız lâzım. Siz görevden 
ayrıldığınız zaman göreceksiniz ki, bu mahkemelere 
ihtiyaç olmayacaktır. 

Saygılar sunarım değerli arkadaşlarım. (C. H. P. 
sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ülker. 
Başka söz isteyen sayın Üye?... Yok. Madde üze

rindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
30'a yakın arkadaşımız soru talebinde bulunmuş

lardır. Başka soru... 
MEHMET ZEKÎ TEKİNER (Nevşehir) — Sayın 

Başkan, beni de kaydettiniz mi? 
BAŞKAN—-Kaydedeyim efendim, 

NURETTİN KARSU (Erzincan) — Sayın Başkan, 
soru soracak olan kaç kişidir? 

BAŞKAN — Onlan söyledim efendim, 30'a ya
kın talepte bulunuldu dedim; talepte bulunmayanları 
kaydediyorum. 

Sayın ölçen, Sayın Kayman, Sayın Öztunç, Sa
yın Döğerli, Sayın Çubukçu, Sayın Dikmen, Saym 
Benli, Sayın Koç, Sayın Bütüner. Sayın Erdem. Sa
yın Atiü'a, Saıym Oinel, Sayın Yüzibaşıoğlu, Sayın Çaneri, 
Sayın Öztürk, Sayın Alıcı, Saym Sungur. Soru sor
ma hususu da bitmiştir. 

ALİ NEJAT ÖLÇEN (istanbul) — Soru soran
ları okuyabilir misiniz efendim? 

BAŞKAN — Efendim tespit ettim. 
Yazılı gönderenlerden ayrı olarak; Sayın Tekiner, 

Sayın Uysal, Saym Ölçen, Sayın Kayıhan, Saym Öz
tunç, Sayın Döğerli, Saym Çubukçu, Sayın Dikmen, 
Saym Yılman, Sayın Benli, Saym Koç, Sayın Bütüner, 
Sayın Erdemir, Sayın Atila, Sayın Cinel, Sayın Yüz-
başıoğlu, Sayın Çaneri, Sayın öztürk, Sayın Alıcı, Sa- • 
yın Sungur, Sayın Ökmen. 

ABDİ ÖZKÖK (Bolu) — Sayın Başkan, yazılı 
gönderilenleri de okuyabilir misiniz? 

BAŞKAN — Gönderdiğiniz bütün önergeler, ilgili 
arkadaşlarca ulaştırılmıştır. 

ABDİ ÖZKÖK (Bolu) — Ya önerge gelmemişse? 
BAŞKAN — Önergeniz var Saym Özkök. 
NURETTİN KARSU (Erzincan) — Saym Baş

kan bsnim de var mı? 
BAŞKAN — Var efendim. 
EMİN BİLEN TÜMER (Adana) — Sayın Baş

kanım... 
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BAŞKAN — Efendim, şimdi sıra ile soracağım. 
Arkadaşlara gelen evrakı bana intikâl ettirdiler. 

Arkadaşlardan sorulara başlamadan evvel bir ri
cada bulunmak isterim. Millet Meclisi İçtüzüğünün 
gerek.61 nci maddesi ve gerekse bu konuda alınmış 
Meclis kararı mucibince, sorular kısa, gerekçesiz ola
caktır; soru mahiyetinde olacaktır. Ayrıca aşağı yuka
rı 40 küsur sual soracak arkadaşımız var. Tekrar da 
olmamasını rica ediyorum. 

EMİN BİLEN TÜMER (Adana) — Sayın Baş
kan, bundan evvelki uygulamada Sayın Bakan kürsü
ye gelmiş, suallere kürsüden cevap vermiştir. Zatıâli-
nizden de istirhamımız, biz nasıl zatıâlinizin karşısında 
önümüzü ilikleyerek saygı ile duruyorsak, Sayın Ba
kan da Yüce Meclisin karşısında lütfen önünü ilikleye
rek cevap versin. Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan,., 
Zatıâlinizin sorulara cevapları kürsüden vermesi 

ricasında bulunuyorlar, rica ediyorum efendim, bu-
yururiv 

ORAL MAVİOĞLU (İçel) — Ne o, korkuyor 
musun Sayın Bakan? 

DEVLET BAKANI GIYASETTİN KARACA 
(Erzurum) —• Sayın Başkan, kürsüye çıkmamak için 
hiç bir sebep yoktur. Yüce Meclise saygımız sonsuz
dur. Arkadaşlarımız suallerini sabahtan akşama ka
dar, benim ömrüm kifayet ettiği müddetçe sorsalar 
cevap veririm, benim vazifemdir bu; bu bizim Mec
lise karşı olan saygımızdır. Ama bu Mecliste 15 se
nelik parlamenterim, bir tatbikat vardır: Bakan kür
süye çıkıp konuşmadığı müddetçe, Bakana sorulan 
suallere Bakan oturduğu yerden cevap verebilir. Ama 
Yüce Meclis benim Bakan olarak bu kürsüye çıkma
mı arzu ediyorsa, emir buyuruyorsa memnuniyetle çı
karım, hazırım. (A. P. ve C. H. P. sıralarından gürül
tüler.) 

BAŞKAN — Bir dakika efendim, müsaade edin 
efendim.. Bir dakika efendim. 

Bazı sorular yazılı olarak geldi. Bu yazılı olarak 
sorulan suallerde rakamlara dayanan hususlar var. 
Gördüğüm kadarıyle Sayın Bakanın beraberinde bu 
konuda suallere cevap yermek üzere dokümanla bu
lunan yüksek dereceli memurlar da var. Sayın Baka
nın aslolan suallerizine cevap vermesidir. Hiç şüphe
siz saygıyle verecektir. O bakımdan yerinden cevapla
masına müsaade ediyorum, izninizle. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Sayın Baş
kan, kabul ediyoruz efendim. 

BAŞKAN — Sayın Anadol, buyurun efendim, 

KEMAL ANADOL (Zonguldak) — Bakanın iza
hatı bizi tatmin etti Sayın Başkan. 

Birinci maddede, Devletin ülkesi ve milletiyle bü
tünlüğünden, hür demokratik düzenden bahsedilmek
te ve devletin güvenliğini ilgilendiren suçlara bak
makla Devlet Güvenlik Mahkemesinin yetkili oldu
ğu, belirtilmektedir. 

Hür demokratik düzenin kurumları 1961 Anaya
sasında belirginleşmiştir. 1961 Anayasasının en önemli 
yönü grev ve toplu sözleşme müessesesidir. Birinci 
maddeden ve kanunun öbür maddelerinden anlaşılıyor 
ki, Devlet Güvenlik Mahkemeleri sendikal çalışmalara 
ve toplu sözleşme uygulamalarında işçi hareketine yö
nelik bir nitelik taşıyacaktır. Zira 9 ncu maddenin 3 
ncü fıkrasında, 275 sayıh Toplu İş Sözleşmesi, Grev 
ve Lokavt Kanunundaki suçlar Devlet Güvenlik Mah
kemesi kapsamına alınmıştır. 

26 Ağustos tarihinde Türk kamuoyuna «işverenler» 
adına bir muhtıra yayınlandı. 

BAŞKAN — Bir dakika Sayın Anadol, bir dakika: 

nızı rica ediyorum. 
Büyük Meclisin kararıdır, İçtüzüğün emridir, so: 

ru kısa ve gerekçesiz olacak. 9 ncu maddeye atıf 
yapıyorsunuz, dışarıda yayınlanan beyana atıf yapı
yorsunuz. Rica ediyorum sorunuza geliniz... Lütfen. 

YÜCEL DİRİK (İzmir) — Ne soracaksan onu 
son 

BAŞKAN — Rica ediyorum efendim, müdahale 
etmeyin. Lütfen... Sorunuzu sorun lütfen. 

KEMAL ANADOL (Zonguldak) — Kısa da olsa 
bir açıklama yapmadan... 

BAŞKAN — Yok efendim, işte söylüyorum. Mec
lisin kararı; burada Meclisin kararı var, rica ediyo
rum* 

Ben Meclisin kararma aykırı bir duruma düşmek 
istemem, sizin do düşmemenizi isterim, lütfen. 

KEMAL ANADOL (Zonguldak) — Kamuoyuna 
yapılan çeşitli açıklamalarda grev ve tonlu sözleşme 
hakkını ortadan kaldıracak biçimde sosyal hakların 
verilmemesini, yasa içi veya yasa dışı olsun grevde 
geçen sürelerin karşılıklarının ödenmesini ve buna 
benzer maddeler, açıkça 1961 Anayasasına ters düşer 
şekilde çeşitli kuruluşlar, bu arada işveren kuruluşla
rı tarafında açıklanmaktadır. Şimdi, 1961 Anayasası
na açıkça ters düşen, devletin güvenliğini ilgilendi -
ren, bir sınıfın diğer sımfın üzerinde hâkimiyetini 
kurmak isteyen, işçilerin üzerinde, anayasal haklarını 
ortadan kaldırarak baskı kurmak isteyen bu tür ey
lemlere, deklarasyonlara karşı Devlet Güvenlik Mah-
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kemelerinin ilgili maddelerinin yorumu Sayuı Bakan 
tarafından nasıl yapılmaktadır, bu madde nasıl anla
şılmaktadır? Birincisi bu efendim. 

BAŞKAN — Bir dakika; tekrar ikaz etmek mec
buriyetinde kalıyorum. Madde üç satır; «Devlet Gü
venlik Mahkemeleri kurulmuştur.» diyor. Görev sa
haları daha aşağılarda maddei mahsusunda belirtil
miştir. Rica ediyorum, buna göre sual sorunuz. 

KEMAL ANADOL (Zonguldak) — Sayın Baş
kan, ikazlarınıza içtenlikle uymak isterim... 

BAŞKAN — Ama istekte kalıyor, fiiliyatta uy-
muyorsunuz^ 

KEMAL ANADOL (Zonguldak) — Ancak, «dev
letin güvenliğini ilgilendiren suçlar*» gibi çok geniş 
kapsamlı bir madde ne kadar kısa olursa olsun, aynı 
kısalıkta sual sormak mümkün mü? 

BAŞKAN — İkinci sorunuzu buyurun, kısa ola
rak rica ediyorum. 

KEMAL ANADOL (Zonguldak) — «Devletin 
güvenliği ve hür demokratik düzen» gibi kapsamı 
geniş kavramların içine elbette hukukun saygınlığı ve 
hukuk kurallarına riayetin girmesi gerekir. Bu ne
denle 1961 Anayasasının kurumlarından biri olan Da
nıştay kararlarım uygulamayanlar hakkında, milletin 
verdiği oyu hîçe sayarak yasa dışı davrananlar hakkın
da devlet güvenlik mahkemeleri teklifinin maddelerine 
bu suçların failleri girecek midir, girmeyecek midir? 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Sayın Bakan. 
DEVLET BAKANI GIYASETTÎN KARACA 

(Erzurum) — Sayın Başkan, arkadaşımızın sormuş ol
duğu sualler her ne kadar bir kaç maddeyi birlikte 
'fhtıVa etmekte ise de, her madde kendinden sonra ge
len bir maddenin mütemmim cüzü mahiyetinde oldu
ğu için topluca cevap arz etmek istiyorum. 

BAŞKAN — Kısa olacak cevabınız da efendim. 
DEVLET BAKANI GIYASETTÎN KARACA 

(Devamla) — Devlet Güvenlik Mahkemelerinin kuru
luşuyla ilgili I nci madde, Anayasanın 136 ncı mad
desinin ikinci fıkrasından alınmıştır. Bu metin, iptal 
edilen kanunun 1 nci maddesinin aynıdır. Arkadaşı
mızın dediği gibi, eğer Anayasayı ihlâl etmiş olsay
dı, Cumhuriyet Halk Partisi J nci Koalisyonda, Sa
yın Ecevit Başbakan olduğu zaman Hükümet Progra
mına bu kanunun 1 nci maddesinin veya tamamının 
tebdili için, tağyiri için Hükümet Programına alırdı 
ve on aylik icraatında arkadaşlarım veya o günkü 
Hükümetin Başbakanı herhangi bir kanun tasarısı 
veya mebusları teklif getirirlerdi. On aylık icraatla

rı içerisinde bu kanun hakkında hiç bir sözleri, ten
kitleri, taşanları, teklifleri bulunmadığına göre, sor
dukları sualde bir isabet olduğu kanaatinde değiliz. 

BAŞKAN — Kısa rica ediyorum efendim. 
DEVLET BAKANI GIYASETTİN KARACA 

(Devamla) — Saniyen, geçen defa bir sualine cevap 
arz etmiştik; bu kanundan dolayı toplu sözleşme ve 
grev hakkından dolayı Devlet Güvenlik Mahkeme
sine sevk edilmiş bir tek adet dava yoktur. Arz ede
rim, arkadaşlarımız endişe buyurmasınlar. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
' ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — İzmir'deki 

bir grevde, işçiler Devlet Güvenlik Mahkemelerine 
sevk edilmişlerdir. Sayın Karaca, size bilgi sunarım. 
Meclisi yanıltmayın. 

BAŞKAN — Rica ediyorum efendim. 
Sayın Akkiray, 

HASAN BASRt AKKİRAY (İstanbul) — Yasa 
önerisinin gerekçesinde Devlet Güvenlik Mahkeme
lerinin devletin güvenliğini korumak için kurulduğu 
belirtilmiş. Buna göre : 

a) Yargının koruyucu niteliği var mıdır? Yoksa 
yargı ıslah edici ve ibret verici değıî midir? 

b) Eski deyimle «za'bıtai mania», yürütmenin 
görevi değil midir? 

c) Ceza Yasamıza ve özel yasalara yeni suçlar 
konulmadığına göre, «doğrudan devlet güvenliğini il
gilendiren suç» ne demektir? Aslında her suç, bir ba
kıma devlet güvenliğini ilgilendirmez mi? 

d) Kabahat türünden olan suçlara ait maddeler
le genel esaslara ait maddeler ayrı ıtuıbuılursa, bugün 
yürürlükte bulanan Ceza yasamızda, ceza yaptığını 
gösteren 300 madde kalmaktadır. Bunlardan 102 
maddesini Devlet GüvenMk Mahkemelerinin görevi
ne bırakıyorsunuz. Ayrıca, 6 tane özel ceza hükmü 
taşıyan yasayı da bu mahkemelerin görevinle veriyor
sunuz. Bu şeCtilde, ceza adaletinin büyük bir bölü
mümü özöl oluşturulan mahfcemdere vermekle aca
ba genel yargının görevini gaspetaiyor musunuz? 
Cevap işitiyorum. 

BAŞKAN Buyurun Sayın Bakan. 

DEVLET BAKANI GIYASETTİN KARACA 
(Devamla) — Sayın Başlkanum, soruların (a) bendine 
cevap veriyorum. 

Bu Devlet GüvenHc Mahkemelerimin tküruiuş 
gayesi şüphesiz ki, yargının koruyucu nitıdiği bun
da esas unsurdur. 

Diğeri, Devlet Güvenlik Mahkemesini ilgilendi
ren suçların hangi maddeler ve hangileri olduğunu 
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soruyor. 9 ncu maddede tespit edilmiştir. | 
Bu tespit edilen maddeler geniş değil midir, bun

ları aldığınız takdirde ceza kanunundaki umumî 
mahkemelere düşen davalarım veya görevlerin saha
sına tecavüz edilmiş veya sınırlandırılmış olmuyor 
mu?» diye soruyorlar. 

İlgili madde geldiği zaman, hangi maddelerin gi- . 
receği hangi maddelerin girmeyeceği Yüce Meclisin 
takdirine kalmıştır. Böyle bir sınırlamamız ve tah
didimiz yoktur Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
HASAN BASRİ AKKÎRAY (istanbul) — 1 nci 

maddede gösteriyor aslında, «Devlet güvenliğine gi
ren suçlar» diyorum. 

'BAŞKAN — Sayın Metlin Tüzün, buyurun efen
dim, 

METİN TÜZÜN -(İstanbul) — Sayın Başkan; 
Devlet Güvenlik Mahkemeleri Kanununun 1 nci 
maddesinde Devletin güvenliğini, Devletin ve Mil
letin bütünlüğünü, güvenliğini korumak için bu ka
nun çıkarılmak istendiği saptanıyor. 

1. — Devletin güvenliğinden anlaşılan husus aca
ba nedir? Devlet mefhumu nedir? Devlet mefhumu
nun içinde halk mefhumu var mııdır? Halkın güven
liği mefhumu var mıdır? 

Devlet güvenliğine karşı halik tarafından işlene
cek bir suç için caydırıcı bir nitelik düşünüknekte 
midir? Örneğin; Devlet Güvenlik Mahkemeleri şu 
anda mer'i olduğuna göre ve Devlet Güvenlik Mah
kemelerinin kurulması da istendiğine göre, yani Dev
let Güvenlik Mahkemelerinde görülmesi gereken suç
ların var olduğu mevcut Olduğuna göre, Devlet Gü
venlik Mahkemelerinin caydırıcı bir unsur olduğunu 
Hükümet kabul ediyor mu? 

2. — Devletin güvenliği, Devlet müesseselerinin, 
devlet yapısının güvenliği olarak hangi tarzda mütalaa I 
ediliyorsa, örneğin, bir Merkez Bankası ele alındı- I 
ğında işçinin gönderdiği döviz, yani döviz gönde- I 
renle, döviz harcayan tüccarın güvenliği arasındaki I 
•tercih nedir? 

Sorumun üçüncüsü: Hükümet Anayasanın 136 nci I 
maddesi gereğince, Devlet Güvenlik Mahkemesini I 
bir Anayasa buyruğu olarak kabul ediyor, İslâmın 
bütün şartlarını yerine getirmiş de bir taaddüdü zev-
cat kaıhnış misali; Anayasanın bütün hükümlerini, I 
amir 'hükümlerini yerine getirdi ide, bir 136 nci mad- I 
•de mi kaldı? Bunun cevabını istiyorum. I 

Devlet Güvenlik Mahkemelerinin görev kapsa- I 
mı içine giren hangi suçlar şu şekilde işlenmiştir, ] 

Hükümetten bilgi istiyorum: Türkiye'de, Devlet Gü
venlik Mahkemelerinde görülen davalara neden olan, 
sebep olan olayların ortadan kalkması için Hükü
metin hangi sosyal girişimi engellenmiştir? Devlet 
Güvenlik Mahkemesinde yargılananlar, Hükümetin 
hangi sosyal girişimini zorlamıştır, hangi sosyal gi
rişimini ortadan kaldıırmiışıtır? Kaç liralık suç işlemiş
tir DGM'de yargılananlar? Eğer varsa hesabı, bun
ların nispeti, Türkiye'deki vergi kaçağı ve vergi iade
siyle nispeti nedir? 

Sorularım bu kadar. 
BAŞKAN — Sorularınızı madde ile ilgili "görmü

yorum, tevcih etmiyorum. 

İLHAN ÖZBAY (İstanbul) — Nasıl olur sa
yın Başkan, devlet güvenliği ile ilgilidir. 

BAŞKAN — Rica ediyorum azaz arkadaşım. 
Buyurun Sayın Şimşek. 
SÜLEYMAN ŞİMŞEK (İçel) — Sayın Başkan, 

biraz önce Sayın Demokratik Parti' sözcüsünün de 
değindiği, Adalet Partisi sözcüsü arkadaşımın, 1961 
Anayasasını meydana getiren Kurucu Meclisi gayr1! 
meşru ilân ettiğini size arz etmiştim. Acaba Sayın 
Hükümet, Kurucu Meclisi gayri meşru ilân eden 
Adalet Partisi sözcüsünün görüşüne katılıyorlar mı? 

BAŞKAN — Efendim, soru madde ile 'ilgili ola
cak. 

SÜLEYMAN ŞİMŞEK (İçel) — Anayasanın 136 
nci maddesi gereğince Devlet Güvenlik Mahkemesi
ni kurma çabası içinde bulunduğumuza göre; Ana
yasanın tümünü inkâr etmiş olan o konuşmanın 
madde ile ilgili olduğu kanaatini arz ederim, takdir 
sizindir. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. Sualiniz soru 
mahiyetinde değildir. 

SÜLEYMAN ŞİMŞEK (İçel) — Cumhuriyetin 
ilânından bu yana Devletin güvenliğini, demokrasiyi, 
vatandaşın mal, can ve namus emniyetini koruyan 
Cumhuriyetin bir adalet mekanizması vardır. Hükü
met, Devlet Güvenlik Mahkemesini ısrarla çıkarmak 
istediğine göre, acaba Cumhuriyetin adalet mekaniz
masına güveni yok mudur? 

Devlet Güvenlik Mahkemesi yasa tasarısı içeri
sine, Türk Ceza Kanpununun 163 ncü maddesi alın
mamıştır, yasa kapsamı dışında tutulmuştur. Acaba 
163 ncü maddenin bu yasa tasarısının dışında tutul
ması, bu kürsüden Cumhuriyete bağlılık ilkesiyle 
yapmış olduğumuz yemine ters düşmüyor mu? 

Hükümet, Türk Ceza Kanununun 163 ncü mad
desini -Devlet Güvenlik Mahkemesi Kanun tasarısı-
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nın dışında tutmakla acaba hilâfeti tekrar geri ge
tirmek mi işitiyor? 

Sayın Başkan, Devlet Güvenlik Mahkemesi ka
nun 'tasarısı, teklifi acaba Demıine! ailesinin gayri 
meşru servetinin de hesabımı sorabilecek mi? (A. P. 
sıralamadan «Yuh» sesleri ve ayağa kalkmalar) 

ÜNAT DEMİR (Muğla) — Geveze. 
BAŞKAN — Rica ediyorum efendim, oturunuz.. 

(C. H. P. sıralarından aıyağa kalkmalar ve gürültü-
ler) Sayın Şimşek oturun efendim, oturunuz, rica 
ediyorum müdahale etmeyiniz.. (C. H. P. ve A. P. 
sıralarından ayağa kalkmalar ve gürültüler) 

Sayım Şimşek, oturunuz efendim, sualinizin ceva
bını dinleyim. 

SÜLEYMAN ŞİMŞEK (içel) — «Geveze» diyor 
Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Müdahale ettim efendim, oturu
nuz, rica ediyorum.. (C. H. P. sıralarından ayağa 
kalkmalar ve gürültüler) 

Oturun efendim, rica ©diyorum Sayın Deniz, otu
runuz efendim, oturun efendim. 

Buyurun Sayın Balkan. 
DEVLET BAKANI GIYASETTİN KARACA 

(Devamla) — Sayın Başkan, Devlet Güvenlik Mah
kemesi Kuruluş Kanununun çıkarılması Anayasa
mızın 136 ncı maddesi gereğidir, bu görevimizi ye
rine getiriyoruz. Saniyen, 163 ncü maddenin yeri 9 
ncü maddedir; ama girip girmemesinin takdiri Yü
ce Meclise aittir. Sırası geldiği zaman müzakeresi 
yapılacaktır. 

'BAŞKAN — Teşekkür ederim, 
Sayın Alttunkaya, buyurunuz. 
TURGUT ALTUNKAYA (Artvin) — Sayın 

Başkan, kurulmakta olan Devlet Güvenlik Mahke
melerinin bence son derece sakıncalı! bir yanı var
dır. işlenen bir sucun Devlet Güvenlik Mahkemele
rinin görevi içinde olup olmadığını İkim takdir ede
cek, kim muhakeme edecektir? 

2. — Türk Ceza Kanunu hangi suçlara hangi 
mahkemelerim bakacağını belirlediğime göre ve Tüırk 
Ceza Kanunununda bu yönde bir değişiklik teklifi 
de bulunmadığına göre, bir suça iki ayrı mahkeme 
'nasıl bakacaktır? 

3. — Hukuka karşı hazırlanan bu kanun ile mah
kemelerin kanunilik ilkesi neden ters düşürülmekte
dir? 

4. — özel mahkemeler özel durumlarda kurul
duğuna göre, şimdi nasıl bir özel durum görülüyor 
k!i Devlet Güvenlik Mahkemelerini kurmak gereği 
duyuluyor? 

5. — Devlet Güvenlik Mahkemelerine hâkim 
bulunamıyor. Halk Devlet Güvenlik Mahkemelerini 
istemiyor. Halk istemiyor, hâkimler işitemiyor; Dev
let Güvenlik Mahkemelerini nasıl kuruyorsunuz? 

Sofularımla cevap işitiyorum. 
BAŞKAN — Sayın Bakan?.. 
DEVLET BAKANI GIYASETTÎN KARACA 

(Devamla) — Sayın Başkanım, Devlet Güvenlik 
Mahkemesinin görev alanına giren suçların vasfını 
kimin tayin edeceğine dair usul hükümleri mevcut
tur. Yargı organlarımız suçlarım vasıflarını tespit ede
cek, hangi görevliye ait ise onlar bakacaklardır. Ana
yasamızın 136 ncı maddesi Devlet Güvenlik Mahke
melerinin kumlusunu gerekli kılmıştır, zarurî kılmış
tır; bu görevi yerine getiriyoruz. Eğer halk Devlet 
Güvenlik Mahkemeleri Kanununu istemiyorsa, ken
dileri hükümet olduğu zaman da burada mebustular, 
o zaman itiraz etmediklerine göre, bugünkü bu ko
nuşmanın duygusallıktan öteye bir anlam taşımadı
ğı kanaatindeyiz. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Niyazi Onal, buyurun efendim. 
NİYAZÎ ONAL (Eskişehir) — 1. — Hükümet yet

kilileri, çeşitli zamanlarda, Devlet Güvenlik Mahke
melerinim özel ihtisas mahkemeleri olıduğunu, ola
ğanüstü mahkeme olmadığını beyan etmişlerdi. Bu
na göre, kanun teklifinin birinci maddesine bu mah
kemelerim özel ihtisas mahkemesi olduğumu belirten 
bir ibarenin dahil edilmesi konuşumda Hükümet ne 
düşünmektedir? Böyle bir değişiklik telklifine katıla
cak mıdır, katılmayacak mıdır? Yoksa, bir yandan 
bunların özel ihtisas mahkemeleri olduğunu söyle
meye devam edecek, öte yandan olağanüstü mahke
meler gibi kullanmak mı isteyecektir? 

2. — Bu mahkemeler özel ihtisas mahkemeleri ise, 
bu amaçla kurulmuş ve kurulacak ise, o (takdirde özel 
yargılama usullerimin gereği nedir? özel yargılama 
usulleri ile özel ihtisas mahkemeleri kavramları çe
lişmemekte midir? 

Mademki bu mahkemeler özel ihtisas mahkeme
leri gibi gösterilmek istenmektedir, Türk Ceza Ka
nununun 163 ncü maddesinin bu kanun teklifinlin 
kapsamı dışında bırakılmaya çalışıhnasındaki telâşın 
sebebi nedir? 

İhtisas maıhkernesiıne, yargıçların, o konuda ger
çekten ihtisas sahibi olanlardan ataraması ve onlarım 
ihtisasını bilen kuruluşlarca atanması esas olacağına 
göre, Yüksek Hâkimler Kurulu 'yerine Devlet Gü
venlik Mahkemesi yargıçlarının Hükümet tarafından 
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belirlenmesinin sebebi nedir ve bu sakıncayı ortadan 
'kaldırmayı Hükümet düşünmekte midir? 

Sayım Başkanım, 15 gün önce 22 Eylül 1976 gü-
mü buradan Sayın Bakana 7 soru solmuştum. Bun
lara yazılı olarak cevap vereceklerini belirtmişlerdi, 
15 gün geçtiği halde yazılı olarak cevaplarını alama
dım. Şimdi sorduklarımın da cevabını vermeyecek ise 
sorularımı sormaktan vazgeçmeyi düşünüyorum. Eğer 
cevap verirlerse sorulanımın cevabım istiyorum efen
dim, 

BAŞKAN — Efendim, soruların ne sürede karşı
lanacağı İçtüzükte belidir. Karşılanmadığı takdirde 
ne şekilde muamele yapılacağı da bellidir. 

Buyurun Sayın Bakan. 

DEVLET BAKANI GIYASETTtN KARACA 
(Devamla) — Sayın Başkan, Devlet Güvenlik Mah
kemelerimi Hükümet olarak hiç bir zaman için özel 
ihtisas mahkemeleri şeklinde söylemedik ve böyle bir 
düşünceyi de ileri sürmedik. 

Kuruluş gayesi ve maksadı Anayasanın 136 ncı 
maddesinde yazılıdır. Anayasamın sarih «maddesinin 
dışımda bir anlam vermeye ne Hükümetimizin, ne de 
şu anda arkadaşlarımun yetkisi yoktur. Gerekirse bu 
maddeyi Yüce Meclis tefsir eder. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Buyurun Sayın Karsu. 

NURETTİN KARSU (Erzincan) — Sayın Baş
kanım, bu mahkeme kurulursa bumdan önceki suçlara 
da bakacak mıdır, bakmayacak mıdır? Bu bir. 

2. — Bu mahkemeler yiine eski diterde mi 'kurulacak, 
yoksa birçok illere dağıtılmak suretiyle halkın sindi-
raUmesime daha da çok yardımcı mı olacaktır? 

3. — Eski tm'abkemelerdsn bu mahkemelere İntikal 
edecek doısyalar doğrudan doğruya mı, yoksa bir mah
keme aracılığı ile mi 'intikal ettirilecektir? 

4. — Bu mahkeme kurulduktan sonra Cephe Hükü
meti amacına erişmiş olacak mıdır, yoksa bundan son
ra bazı tedbirler de getirecek midir? 

5. — Devlet Güvenlik Mahkemeleri tüm bağımsız 
Türk yargı organlarını gölgede bırakıyor mu, bırakmı
yor mu? Bunu Hükümetten öğrenmek işitiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Bakan buyurun. 
DEVLET BAKANI GIYASETTtN KARACA 

(Devamla) — Sayın Başkam, Devlet Güvenlik Mah
kemeleri kurulduğu andan 'itibaren görev sahasına gi
ren dâva dosyalarımı, usul hükümlerinde mevcut olan 
kaidelere göre, o yerin savcıları ilgili mahkemeye sevk 
eder, hususî bir prosedüre lüzum yoktur efendim. 

Devlet Güvenlik Mahkemelerinim hangi yerlerde 
kurulacağını soran arkadaşımıız; bunda maddede sa
rahat vardır. Balkanlar Kurulu lüzum gördüğü yerler
de Devlet Güvenlik Mahkemelerimi kurar. Arz ede
rim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakam. 
NURETTİN KARSU (Erzincan) — Sayın Bakan 

'iki soruma cevap verdiler, dinlemediniz. 
BAŞKAN — Dinledim efendim. 
NURETTİN KARSU (Erzincan) — Beyefendi 

beş tane sorum vardı. 
BAŞKAN — Biliyorum efendim. 
Sayın Mehmet Sönmez, buyurun. 
NURETTİN KARSU (Erzincan) — Diğer sorula

rımın cevaplarını öğrenmek istemiştim. 
BAŞKAN — Başkanlık da cevabı kâfi buluyor, 

diğerlerini ayırmadım. Şimdi daha başka neler geti
recek şeklinde bir sualin sorulması mümkün değil de 
onun içim, rica ederim. 

NURETTİN KARSU (Erzincan) — Siz beni din
lemediniz Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Dinledim efendim, dikkatle dinle
dim efendim. 

Sayım Mehmet Sönmez.. 
NURETTİN KARSU (Erzincan) — Siz benden 

daha zeki değilsiniz ki, ben okudum. 
BAŞKAN — Rica ediyorum efendim. 
Sayın Mehmet Sönmez, buyurun efendim. 

NURETTİN KARSU (Erzincan) — Zabıtları is
tiyorum. 

Sayın Başkan, 'tutumunuzla, bu sekideki tutumu
nuz bu Meclise gölge düşürüyor. (A. P. sıralarımdan 
gürültüler) Sizi kamuoyu önünde, Türk Parlamento
su önünde protesto ediyorum. 

Şöyle ki; beş.. 
BAŞKAN — Rica ediyorum efendim, size söz 

vermedim, söz vermedim; bir başka arkadaşımıza söz 
verdim. 

NURETTİN KARSU (Erzincan) — Beni dinle
meye mecbursunuz. (A. P. sıralarımdan gürültüler) 

BAŞKAN — Mecbur değilim efendim. 

NURETTİN KARSU (Erzincan) — Usulsüzlük 
yapıyorsunuz. (C. H. P. sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Saym Sönmez sorunuzu sorun efen
dim. 

NURETTİN KARSU (Erzincan) — Beş sorum var
dı, bazılarıma cevap verilmedi. 

BAŞKAN — Cevabımı Sayım Bakan verdi efen
dim. 
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^NURETTİN KARSU .(Erzincan) — Vicdanımıza 
dâmfıyorum: 
• BAŞKAN — Evet. 

NURETTİN KARSU (Erzincan) — Öyleyse 
yok. (C. H. P. sıralarından' gürültüler) 

BAŞKAN — Size bîr uyarı cezası veriyorum, 
Bakanlığa-"'saygısız davranışımızdan dolayı. 

Buyurun Sayın Sönmez. 
NURETTİN KARSU (Erzincan) — Çünkü vic

daniniz... 
BAŞKAN — Rica ediyorum efendim, lütfen.. 
NURETTİN KARSU (Erzincan)— Savunma is

tiyorum. 
BAŞKAN — Daha sonra verebilirim bunu. 
NURETTİN KARSU (Erzincan) — Hayır, ^im

di istiyorum. (C. H. P. şuralarımdan gürüflibüler) 
<B AŞK A N — Onu şimdi vermem efendim. İçtü

zük sarih efendim. (C. H. P. sııralarıından gürültüler). 

ORHAN KAYIHAN (AmaJsya) — Savunma ol
madan ceza veremezsiniz, 

BAŞKAN — Daha sonra verdbilirim efendim. 
(C. H. P. sıralarından gürültüler) 

NURETTİN KARSU (Erzincan) — Savunma iş
itiyorum. 

BAŞKAN — Daha sonra verebilirim, içtüzük 
sarih efendim, rica ediyorum. (C. H. P. sıralarından 
gürültüler) 

Sayım Karsu, ceza içtüzüğün, içtüzüğe uyma
yan -milletvekiline tertip ettiği bir unsurdur. (C. H. P. 
sıralarından gürültüler) 

Müsaade edin efendim. Geçen defa da bu şekilde 
•oldu» içtüzüğe uymanızı ve Başkanlığa saygılı ol
manızı rica ederek bu cezayı verdim. (C. H. P. sı
ralarımdan gürültüler) 

ORHAN KAYIHAN (Amasya) — Savunma ol
madan nasıl ceza verirsiniz. 

BAŞKAN — Sayım Kayıhan, lütfen içtüzüğü 
lokursanız tatbikaıtımıın uygun olduğunu görürsünüz. 
(C H, P, sıralarından gürültüler) 

ORHAN KAYIHAN (Amasya) — Sayın Başkan, 
bir üyenin savunma hakkını Türkiye Büyük Millet 
(Meclisinde ıskat edemezsiniz. (C. H. P. sıralarımdan 
gürültüler) 

.NURETTİN KARSU (Erzincan) — Ben direni
yorum, 

BAŞKAN — Benv söz vermiyorum demedim 
efendim. ' ' 

• NURETTİN KARSU (Erzincan) — Ben direni
yorum. Buradan beni atabilirsiniz Ben diremiyorum. 

BAŞKAN — Ben, savunma hakkınızı kaldırıyo
rum demedim. Bekleyin efendim, içtüzük elimde, 
ona bakıyorum. 

NURETTİN KARSU (Erzincan) — istediğimiz 
şekilde, istediğiniz gibi değiştiremezsiniz soruları
mızı.) 

BAŞKAN — içtüzük madde 134: 
«Uyarma cezası verilmesinin gereğini takdir ve 

yerine getirme yetkisi-, Başkana aittir. Uyarma ceza
sı alan - Sayın Kayıhan dinliyorsunuz değil mi efen
dim?.. - Uyarma cezası alam.» Yani, benim ceza ver
mem takaddüm ediyor.. 

NURETTİN KARSU (Erzincan) — Aırinyo-
rum, anlıyorum, 

BAŞKAN — ZaJtıâlin'ize mitap etmiyorum, mü
saade buyurun. 

ORHAN KAYIHAN (Amasya) — Ama bura
da söz konusu olan Karsu Sayın Başkan. 

BAŞKAN — «.. Savunmak için söz isterse..» 
NURETTİN KARSU (Erzincan) — Maddeyi 

okuyordunuz Sayım Başkan, unuttunuz galiba. 
BAŞKAN — Okuyorum efendim. Sayım Kayı

han tatbikatım yanlıışlığımı söyledi de onu ikaz edi
yorum, 

NURETTİN KARSU (Erzincan) — Bir şey ol
madı. Daha olmadı. Onun için.. 

BAŞKAN — Size cezayı da çok gördüm efen
dim, geri alıyorum. (C. H. P. sıralarından şiddetli 
gürültüler) 

NURETTİN KARSU (Erzincan) — Ben de size 
Başkanlığı çok görüyorum. Size Başkanlığı çok gö
rüyorum. (Gürültüler) Aklınıza, vicdanınıza 'itima
dım yok, 

BAŞKAN — Ben bu Meclisi yönetiyorum.. 
NURETTİN KARSU (Erzincan) — Yönetiyor

sunuz da., 

BAŞKAN — içtüzüğe uyuyorum. (Ç H. P. sı
ralarından gürültüler) içtüzüğe uyuyorum ve bu ha
reketim bütün Genel Kurulca belli. (C. H. P. sı
ralarından gürültüler) 

NURETTİN KARSU (Erzincan) — Bolu ve 
Gerede'deki tabanca gibi yöneltiyorsunuz. Gerede' 
deki tabanca gibi. 

BAŞKAN — Rica ederim, çok rica ederim, çok 
rica ederim... 

NURETTİN KARSU (Erzincan) —- Geri aldı
nız, şimdi aklımız başımıza gelmeye başladı. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Sönmez. 
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NİYAZİ ONAL (Eskişehir) — Saym Başkan, 
134 ncü maddenin okumakta olduğunuz fıkrasını ta
mamlarsanız, deminki beyanınızın doğru almadığını, 
ve niçin uyarma oezasını geri aldığınızı Meclis de öğ
renmiş olur. 

BAŞKAN — Hayır, aldım efendim. Aldım, ri
ca ediyorum efendim. 

NİYAZI ONAL (Eskişehir) — Niçin geri aldı
nız? 

BAŞKAN — Kendileriyle görüştük. 
Buyurun Sayın Sönmez. 
NURETTİN KARSU (Erzincan) — Sayım Baş-

Ikan 5 tane sorum var. 
BAŞKAN — Rica ediyorum, söz vermedim, 

söz vermedim efendim. 
NURETTİN KARSU (Erzincan) — Sorularıma 

cevap istiyorum. 
BAŞKAN — Efendim, sorularınızı sordunuz. 

Birbiriyle iç içe olan sorularınıza Sayın Balkan ce
vap verdi efendim. 

NURETTİN KARSU (Erzincan) — Hayır, hiç 
ilişkisi yolk sorulanımla. 

'BAŞKAN — Efendim, başka türlü bir mumale 
yok. Bakan vereceği cevabı verdi. Başkanlığın.. 

NURETTİN KARSU (Erzincan) — Taraf tutan 
bir başkan olarak geçeceksiniz Türk tarihine. (Gürül
tüler) 

BAŞKAN —• Ben de sanıyorum ki, sonra bu be
yanlarınızdan üzüleceksiniz, rica ediıyonım. 

Sayın Sönmez sorunuzu sorun efendim. 
NEDİM KORKMAZ (Yozgat) — Sayın Baş

kan, tutumunuz yanlış ©fendim. 
BAŞKAN — Söz vermedim efendim, söz verme

dim; başka bir muamele yapıyorum. 

1. — Erzincan Milletvekili Nurettin Karsu'ya, 
üç Birleşim Meclisten geçici çıkarma cezası verilme
si. 

NURETTİN KARSU (Erzincan) — Sayın Baş
kan, bu gün aklınızdan şüphe etmeye başladım sizin. 
(Gürültüler) Sizin bu gün aklınızdan şüphe ediyo
rum. Siz sorhoşsunuz. (Gürültüler) Sizin bugün ak
lınız başınızıda değil. Sizin gibi sarhoş bir Başkana 
her sözü söylemeyi kabul ediyorum. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Bir dakika efendim. 
Sayın milletvekilleri, bir sayın üye Başkanlığa, 

Başkama, haksız, çok ağır hakarette bulunmuştur. 

MEHMET ZEKİ TEKİNER (Nevşehtr) — Tu
tumunuz hakkında söz istiyorum efendim, Hakkı
nız yolk böyle bir şey 'söylemeye. 

BAŞKAN — Vermiyorum efendim. 
MEHMET ZEKİ TEKİNER (Nevşehir) — Mü

saade eder misiniz? 
BAŞKAN — Hayır efendim, rica ediyorum efen

dini. Buyurun oturun efendim, 
Buyurun Sayın Sönmez; sorunuzu sorun efen

dim. (Gürültüler) 

MEHMET SÖNMEZ (Hatay) — Nasıl sorayım 
soruyu efendim? 

BAŞKAN — Efendim buyurun. Siz söze başlar
sanız, arkadaşınız hiç değilse sizin söz hakkımızı suiis
timal etmez. Rica ©diyorum.. 

MEHMET ZEKİ TEKİNER' (Nevşehir) — Sa
yın Başkan, uyarma cezasını bu şekilde kaldırdım 
diyemezsiniz efendim. 

BAŞKAN — Derim, geri alabilirim efendim. 
MEHMET ZEKİ TEKİNER (Nevşehir) — 

Diyemezsiniz, 

BAŞKAN — Geri alabilirim. 
MEHMET ZEKİ TEKİNER (Nevşehir) — 

Hayır efendim, alamazsınız. 
BAŞKAN — Alabilirim efendim. Takdir bana 

ait. Geri aldım efendim. 
MEHMET ZEKİ TEKİNER (Nevşehir) — 

Müsaade eder misiniz? 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Sönmez. 
MEHMET SÖNMEZ (Hatay) — Sayın Başkan, 

nasıl soru sorayım bu ortamda? 
BAŞKAN — Sizi dinliyorum efendim, buyurun 

efendim. (C. H. P. şuralarından gürültüler) 

Kendisine İçtüzüğün 137 nci maddesine göre.. (Gü
rültüler) 

Değerli arkadaşlarım, evvelce de söyledim. En? 
gelleme olabilir, çeşitli şekilde haklarının ihlâl edil
diği de öne sürülebilir, İçtüzüğe uygun olabilir.. Bu 
şekilde Başkanlığa hitap etmek, kanaatimce bir mil
letvekili olarak kendisini de yaralar. O sebeple, bü
yük haksızlık olarak Başkanlığa yapılmış bu hitap 
üzerine, İçtüzüğün 137 nci maddesinin 3 ncü fıkra
sına göre sayım Karsu'ya Meclisten geçici olarak çı
karma cezasını.. (Gürültüler) 

MEHMET SÖNMEZ (Hatay) — İdam ettaritt 

IV — DİSİPLİN CEZALARI 
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NURETTİN KARSU (Erzincan) — Devlet Gü
venlik Mahkemesine verim. 

ıBAŞKAN — Yüce Meclise hakaretin ağırlığı se
bebiyle üç birleşim Meclisten çıkarma cezası veril
mesini. (C. H. P. sıralarımdan «Yoklama» sesleri) 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Efendim 
«kseriyet yoktur, önerge verdim. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim, bir dakika. 
Usulî bir muameledir, sayın üyeler ekseriyetin ol
madığı hususunda önerge vermişlerdir, yoklama ya-
placaktır. 

Sayım Uysal?.. Burada. 
Sayın ölçen?.. Burada. 
Sayın Şayiam?.. Burada. 
Sayın Aykul?.. Burada. 
Sayın Emekli?.. Burada. 
Sayın Keçeli?.. Burada. 
Sayın İlhan?.. Burada 
Sayın Ayhan?.. 

MEHMET SÖNMEZ (Hatay) — Tefcabbûl edi
yorum, 

BAŞKAN — Sayım Çalın?.. Burada. 
Sayın Karaosmanoğlu?.. Burada. 
içtüzüğün hükmü gereğince yoklama ya

pacağım. Yoklamayı otomatik cihazla yapacağım, 
ısayın üyelerin düğmelere basmasını rica ederim. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Otomatik 
cihazla yapamazsınız efendim. 

BAŞKAN — Cihaz çalıştıktan sonra efendim. 
NURETTİN KARSU (Erzincan) — Gördünüz 

değil mi tutumumuzu. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya). — Otomatik 
cihazla yoklama yapamazsınız efendim. 

BAŞKAN — içtüzüğe uygundur efendim. Kaide, 
İçtüzüğe göre yoklamanın otomatik cihazla yapıl
masıdır. Bu hususta cereyan eden müzakereler de, 
bu şekildeki tatbikatımın uygun olduğunu göster-
mefctediir. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Ama ba
kın, biz tekrar, «içtüzüğe göre yanlış yaptınız» de
riz. (C. H. P. şuralarından «Panoları açın» «Üç düğ
meye birden basanlar var» sesleri) 

'BAŞKAN — Evet, sayın üyelerin düğmelere 
basmalarını! rica ederim. Yoklama isteyen sayın üye
ler de adede dahildir. (Gürültüler) 

MÜFİT BAYRAKTAR (Bolu) — Oyla, oyla. 
(C. H. P. sıralarından «Yoklama istiyoruz» sesle
ri) 

BAŞKAN — Yüce Meclise teklif ediyorum. 
(C. H. P. sıralarından «Çoğunluk yok» sesleri) 

ABDI ÖZKÖK (Bolu) — Sayım Başkan, böyle 
önemli konularda düğmelere basamak suretiyle yok
lama yapamazsınız. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Rica ediyorum efendim, rica ediyo
rum. (Gürültüler) 

Sayın Kara, Sayın Eyüboğlu rica ©diyorum.. 
(Gürültüler) 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Yukarı
dan filmini istiyoruz, göreceğiz efendim. 

ıBAŞKAN — Tabiî efendim. 

NURETTİN KARSU (Erzincan) — Panoyu açın 
efendim, panoyu. 

BAŞKAN — Açacağım efendim, açacağım. 
Yoklama İstenilmiştir, yoklama yapılmaktadır. Sa

yım üyelerim yoklamaya iştiraklerini rica ederim. 
Çıkarma cezası ile igiili teklifli daha sonra oylaya
cağım, 

NURETTİN KARSU (Erzincan) — Gerede'den 
çıkardınız, ama Meclisten çıkaramazsınız. (C. H. P. 
sıralarımdan gürültüler) 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Sayım Baş
kan, lütfen yoklamayı! ismen yapım, başkalarınım ye
rime düğmelere basıtırmamak için, zapta geçirtiyo
rum. 

BAŞKAN — Efendim, esasıma kalırsa, salonda 
ekseriyet vardır; gözle görülmektedir. (C. H. P. sir 
raiarımdan gürültüler) Fakat, ben bir içtüzük gere
ğimi yerime getiriyorum. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Sayın Baş
kan, 58 nciı madde size o hakkı vermemiş, 

BAŞKAN — Evet.. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — 10 kişi size 
önerge verdimi, yoklama yapmak mecburiyetindesi
niz. ismen yapacaksınız. 

BAŞKAN — Yapıyorum, yapıyorum efendim. 
ALI NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Sayım Baş

kan, yoklama 2 türden, bir arada olamaz. Biri ad 
okunarak yapıldı, önergede imzası olan 10 kişi.. 

n — YOKLAMA 
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BAŞKAN — Taıtbikaıtıim içtüzüğe uygun, 
(C. H. P. sıralarından gürültüler) 

Yoklamaya katıümayan sayın üye var mı efen
dim? 

ALÎ NEJAT ÖLÇEN {İstanbul) — Yanlış sonuç 
çıkacaktır; usulle aykırı hareket ediyorsunuz. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, rica ediyorum. 
ALÎ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Bizim düğ

melere basmamız mı gerekecek, basmamamız mı ge
rekecek? O zaman ükilemli bir sonuç çıkar. 

BAŞKAN — Yerinizde belli olur efendim. 
ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Beli olmaz 

efendim. 
BAŞKAN — Olur efendim, olur efendim, olur 

efendim. 
ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Herkes kendi 

numarasıına oturmuyor ki. 
BAŞKAN — (Yoklama yapıldı)) 
BAŞKAN — Yoklamaya katılmayan başka sa

yım üye?. Yok. Yoklama işlemi bitmiştir. (C. H. P. 
şuralarından gürültüler) 

NURETTİN KARSU (Erzincan) — Önce sa
vunmam var sayın Başkan. 

BAŞKAN — 220 üye düğmeye basmış, 10 sa
yın üye basmamış; 230 üye 'ile ekseriyetimiz var
dır. (C. H. P. sıralarından şiddetli gürültüler) 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Açın efen
dim, göreceğiz. Sahtekârlık yok. Meclisin çoğunlu
ğu yok. 

ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Sayın Baş
kan, biz bastık düğmeye. 

BAŞKAN — Teknisyenin bana verdiği bilgiye 
göre yekûn budur. Yanlara arıza dolayısıyle verile
memiştir. (C. H. P. sıralanndian şiddetli gürültüler 
ve kürsü önünde birikmeler) 

BAŞKAN — Otomatik cihazla burada tespiti 
yaptık efendim. 

ABDİ ÖZKÖK (Bolü) — 10 üyenin basmadığını 
nereden biliyorsun? 

TEVFİK FİKRET ÖVET (Sinop) — Ayıp, ayıp 
nereden biliyorsun basmadığını? 

IV. — DİSİPLİN CEZALARI (Devam) 

1. — Erzincan Milletvekili Nurettin Karsu'ya, 
üç Birleşim Meclisten geçici çıkarma cezası verilme
si (Devam) 

IBAŞKAN — Şimdi sayın Karsu'nun Meclisten 3 
oturum.. (C. H. P. sıralarıından gürültüler, Ayıp, 
ayıp» sesleri) 

BAŞKAN — Muameleye geçeceğim efendim. 
MEHMET ZEKİ TEKİNER (Nevşehir) — 

Terk et Divanı Cemil; bu vebal altına girme. 

'HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Meclisin 
çoğunluğu yoktur. 

ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Sayın Baş
kan, Meclise el koyamazsınız. (C. H. P. sıralarından 
gürültüler, «Çoğunluk yok» sesleri) 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Divandaki 
üye.* 

BAŞKAN — İçtüzüğün 137 ve 139 ncu madde
sine göre.. 

AZMİ YAVUZALP (Niğde) — Sayın Başkan, ba-
sıknadığımı nasıl tespit ettiniz oradan? 

MEHMET ZEKİ TEKİNBR (Nevşehir) — 
Sayın Başkan, Divan eksik, Divan yok. (Şiddetli gü
rültüler) Gayri meşru Başkansın sen. 

BAŞKAN — Sayın Karsu'nun Meclisten 3 otu
rum, geçici alarak çıkarılması hususunu tasvipleri

nize sunuyorum: Kabul edenler.. Kabul etmeyenler.. 
Kabul edilmiştir. 

MEHMET ZEKİ TEKİNBR (Nevşehir) — 
220 kişi dediniz.. 

AHMET ŞENER (Trabzon) — İn aşağı.. 
NURETTİN KARSU (Erzincan) — Utanmaz 

Başkan, savunmamıı aldın mı? 
HASAN CERİT (Adana) — Yuh sana Başkan. 
SÜLEYMAN GENÇ (İzmir) — Çoğunluk yok. 
BAŞKAN — Efendim, İçtüzüğe göre evvelâ ce

za veriyorum, sonra savunma hakkı vereceğim. Şim
di savununa hakkınız için buyurun. 

VAHİT YAŞAR ÇALIN (İstanbul) — Sayın 
Başkan, arıza olduğunu siz ifade etmediniz mi efen
dim? 

BAŞKAN — Yanlara aksettirmekte arıza var, 
buradakinde yok efendim. (Gürültüler) 

Sayın Karsu buyurun. Kullanmıyor musunuz 
hakkıınızii? 

TEVFİK FİKRET ÖVET (Sinop) — Ayıp, ayıp 
nereden biliyorsun basmadıklarını? 

BAŞKAN — Rica ediyorum efendim, oturun 
yerinize. 

Sayın Karsu buyurunuz. 
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HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Sayın Başkan, 
çoğunluğun olmadığını söylediniz. Çoğunluk yoktur 
şu ânda Mecliste. 

BAŞKAN — Hayır efendim, teknik elemanla tes
hil ettik. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Sahtekâr, 
sahtekâr; Mecliste çoğunluk yok, alçak. 

BAŞKAN — Rica ediyorum, ayıp. Ben İçtüzüğe 
uygun hareket ediyorum. Buyurunuz sayın Karsu, 
savunmanızı yapınız. (C. H. P. sıralarından gürültüler) 
. AHMET ŞENER (Trabzon) Çoğunluk yok, ço
ğunluk. 

ORAL MAVİOĞLU (İçel) Sahtekârlığınızı tescil 
ettirdiniz. 

BAŞKAN — Oturunuz efendim, arkadaşınızı dinle
yiniz; buyurun oturun. 

VAHİT YAŞAR ÇALIN (İstanbul) — Çoğunluk 
yok, çoğunluk. (C. H. P. sıralarından gürültüler, «Ço
ğunluk yok» sesleri) 

BAŞKAN — Şimdi tesbit ettim efendim, İçtüzüğe 
uygun olarak tesbit ettim, rica ediyorum. 

Savunmanızı) yapmıyor musunuz sayın Karsu? 
SÜLEYMAN GENÇ (İzmir) — Karsu, in aşağıya. 

Çoğunluk olmayan Mecliste konuşamazsın. 
NURETTİN KARSU (Erzincan) — Çoğunluğu 

sağlayın sükûneti de temin edin, ondan sonra konuşa
yım. 

BAŞKAN — Çoğunluk var efendim, buyurunuz 
konuşunuz. 

SÜLEYMAN GENÇ (İzmir) — Gerede'de miting 
bastın, burada da kürsü bastın haysiyetsiz adam. 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim. Rica ediyorum 
oturunuz efendim. 

ENGİN UNSAL (İstanbul) — Milleti aldatıyor
sunuz. 

BAŞKAN — Rica ediyorum oturun efendim. 
ORAL MAVİOĞLU (İçel) — Böyle sahtekâr bir 

Başkan Meclis yönetemez. 220 olduğunu tesbit ettin, 
utanmadan 230 diyorsun. 

BAŞKAN — Rica ediyorum efendim, oturunuz 
yerinize. Saygılı olun, her şeyin usulü var, rica ediyo
rum oturun yerinize. Saygılı olun. (C. H. P. sıraların
dan «Yuh» sesleri) 

SÜLEYMAN GENÇ (İzmir) — Sahtekâr, ahlâksız 
adam, Mecliste çoğunluk yok. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Alçak, sahte
kâr. 

BAŞKAN — Rica ediyorum oturun yerinize. Bu
yurunuz efendim savunmanızı yapın. 

NURETTİN KARSU (Erzincan) — Neyi, nasıl 
yapacağımı? 

BAŞKAN — Kendi arkadaşlarınız... 
Rica ediyorum, oturun yerlerinize. İçtüzüğe uygun 

kaide tatbik ediyorum. Rica ederim, başka ne yapa
bilirim? 

Buyurunuz savunmanızı yapın sayın Karsu. 
Rica ediyorum, oturun yerinize, rica ediyorum. 
Buyurunuz. (C. H. P. sıralarından «Çoğunluk yok» 

sesleri) 
Tesbit ettim efendim, rica ediyorum. Burada alet

leri var. Buyurunuz efendim. 
ÜNAT DEMİR (Muğla) Sesin duyulmuyor. 
NURETTİN KARSU (Erzincan) — Sizin sesiniz 

duyuluyor mu? Benim sesim yok o kadar. Çoğunluğu 
temin edin ondan sonra konuşayım. Sükûneti temin 
edin. 

BAŞKAN — Siz konuşurken arkadaşlarımız su
sar, buyurunuz. 

ORAL MAVİOĞLU (İçel) — Meclisteki mevcu
du 230 olarak ilân ettin. Bu, büyük bir sahtekârlık
tır. 

BAŞKAN — Evet ettim. On kişi de yoklama 
isteyen arkadaşınız var. Daha ondan başka da arka
daşlarınız var içeride. Rica ediyorum oturunuz yeri
nize. Hiç bir eksiklik yoktur efendim. 

ORAL MAVİOĞLU (İçel) — Sahtekârlık yapa
mazsın, Meclisin mevcudu 220 kişidir. 10 kişi biz bas
tık. 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim, savunmanızı ya
pınız. 

Rica ediyorum arkadaşlar, oturunuz yerinize. 
HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Meclisin 

mevcudu 210, oradan tesbit ettik. 
BAŞKAN — Değil efendim, burada tespit ettim 

efendim. Oturun efendim, oturun. 
ENGİN UNSAL (İstanbul) — Yalancı herif, 

ayıp ayıp. 
BAŞKAN — İçtüzüğe uyunuz. Kem söz sahibine 

aittir, oturunuz yerinize. Söylediğiniz kötü söz kendi
nize ait olur. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Sahtekârlık 
yaptınız. 

BAŞKAN — Hayır efendim, öyle şey yok. 
Resmen sordum neticeyi, kendiliğimden söylemedim. 
Rica ederim oturun yerinize. Davranışım İçtüzüğe uy
gun. 

Buyurunuz, savunmanızı yapınız. 
YÜKSEL ÇAK'MUR (İzmir) — Bezıingân Başkan, 

ibaba'nm 'telkfcesıi mi sandın iburaıyı? 

— 864 — 



Mi Meclisi B : 140 6 . 10'.. 1976 O : 1 

BAŞKAN — Buyurunuz salvuınmıaınızı yapınız. 
NURETTİN KARSU (Erzincan) — 'Nasıl ko

nuşacağımı Sayın Başkan? 
BAŞKAN — Bu şekilde konuşuluyor görüyorsu-

muız. Umilom'ltye'tie ibu sebilde müdahale ediyorlar, ya
pacağımız 'başka fair şey yok. 

(Rica ediyorum oturun yerimize arkadaşlarım. 
(C. H. P. sıralarımdan '«Ekseriyet yok» sesleri) Otu
run -yerdartûnllze, • hiçibir surette eksiklik yoktur. 

ORAL MAVtOĞLU (İçel) — -210 ibişi var Meclis
te. Bunu ilâm et Başkam, 

BAŞKAN — Kesin bir şekilde eksiklik yoktur, 
rica ediyorum efendim, oturumuz yerimize. 

ORAL MAVtOĞLU (İçel) — Sen orada bizlere 
yaraşmazsın, ahlâksız herif. 

BAŞKAN — İdareci Üyelerden rica ediyorum 
efendim, Sayın İdareci Üyeler, lütfen Meclisim sükû
netini temim edimiz, görüşmelere imkâm bulamıyoruz, 
lütfen efendim, Başkanlığa yardımcı olumuz. Rica edi
yorum. (Şiddetli gürültüler) 

Hayır efendim, buradaki memur söyledi. Memur 
da buradadır. Rioa ediyorum. 'Bu iş şahitle olmaz o 
şekilde. Burada resmî memuru var. (Şiddetli gürül
tüler) 'Rica ediyorum, resmî memurıu var, oturumuz 
efendim. '(C. H. P. sıralarından şiddetM gürültüler) 
lütfen oturunuz, horada memuru var, oturunuz. 
(C H. P. şuralarından şiddetli gürültüler) Oturmanızı 
bekliyorumı. Rica ediyorum otuıruin efendim. 

YÜKSEL ÇAKMUR (İzmir) — Meclis Başkan
lığı yapmıyorsun, parti başkanlığı yapıyorsun. 

BAŞKAN — Efendiım, yerim'ize oturumuz. (C. H. P. 
sıralarımdan gürültüler) Yerinize oturumuz. 

NEDİM KORKMAZ (Yozgat) — Başkan, içeri
deki memur 210 tespit etmiş. (C. H. P. sıralarından 
gürültüler) 

BAŞKAN — Lütfen İçtüzüğe saygılı olunuz. Mü
zakerelerim devamına iımkâm veriniz. (C H. P. sıra-
iaırmdan gürültüler) 

Lütfen, rica ediyorum. 
YÜKSEL ÇAKMUR (İzmi-r) — Uşak mısırı, Baş

kanlık mı yapıyorsun? 
'HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Müzakerele

ri 'böyle yürütemezsin, 
SÜLEYMAN GENÇ (İzmir) — Alçak, yalancı, 

ahlâksızsın, yalancısın. 
BAŞKA'N — Oturmanızı bekliyorum. (C. H. P. 

şuralarından gürültüler) 
NEDİM KORKMAZ (Yozgat) — Sahtekârlıkla 

Meclis çailışmıaz. 

BAŞKAN — Millet Meclisimin çalışalbilımesıi liçim 
İçtüzüğe uiymıanüzı hekliyorum. (C. H. P. sıralarımdam 
şiddetli gürültüler) 

Rica ediyorum. !(C. H. P. sıralarımdan şiddetli gü
rültüler ve «İçtüzüğe kendim uy» sesleri) 

•Lütfen, oturumuz. 
ABDİ ÖZKÖK (Bolu) — 'Divanın kuruluşumu dü: 

zelt önce. 
ETEM_BKEN (Çorum) — Azamî 220 kişi vaır ıbu-

rada. 
YÜKSEL ÇAKMUR (İzmir) — İşine bak işime. 

Görüyor musun yaptığımı? 
BAŞKAN — Oturmanızı bekliyorum. (C. H. P. sı

ralarımdan gürültüler) 
İçtüzüğe uyum efendim. 
TURGUT ALTUNKAYA (Artvim) — Bu Mecli

sim manevî şahsiyetini taciz ediyorsun, ahlâksızsın. 
BAŞKAN — İçtüzüğe uyum efendim, rica ediyo

rum. (C. H. P. «'liralarımdan gürültüler) 
ORAL MAVİOĞLU (İçel) — Sen gayri ımeşnreum, 

sahtekârsın. 
BAŞKAN — Uyunuz İçtüzüğe. Bazı sözlerinizi 

duyamıyorum, aşağıdam ulaşmıyor ıbama efendim. 
(Şiddetli ıgürültülery 

Rica ediyorum, İçtüzüğe uygum hareket edıiyo
ruim lütfen' oturum:. 

Rica ediyorum efendim, oturumuz. Rica ediyorum. 
NURETTİN KARSU (Erzincan) — Sayın Baş-

, kam, ekseriyetin, çoğunluğum olmadığı 'beli olan bir 
Mecliste, kürsüde ıbdkliyorum. 

IBAŞKAN — İçtüzüğe uyum efendim. 
NURIETTİN KARSU (Devamla) — Ya çoğunlu

ğu temim edip beni konuşturacaksınız, yahut da feü-
»radan sizi ibir daha protesto ediyorum. 

BAŞKAN — Anlaşıldı, İzah ettim, arkadaşlarımı
zı oturtmaya uğraşıyorum'; müsaade edim efendıim. 

NURETTİN KARSU (Devamla) — Ben sizin 
oyuncağınız değilim. Burada bekleyemem Sayın Baş
kan. 

BAŞKAN — Arkadaşlarınızı oturtmaya uğraşıyo
rum. 

NURETTİN KARSU (Devamla) — Burada, bir 
bahçede imiş gibi konuşamam ben. Millet Meclisin
de çoğunluk yoktur. • 

BAŞKAN — Arkadaşınızın savunma hakkını ih
lâl ediyorsunuz. Oturunuz, savunma hakkını ortadan 
kaldırıyorsunuz. 

NURETTİN KARSU (Devamla). — Çoğunluk 
yoktur. (C. H. P. sıralarından «Çoğunluk yok> ses
leri). 
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BAŞKAN — Oturun. 
NURETTİN KARSU (Devamla) — Sayın Baş

kan, bir bahçede konuşmuyorum, Mecliste konuşmak 
istiyorum. Mecliste konuşmak için çoğunluğun bu
lunması şart. 

BAŞKAN — Çoğunluk var efendim. 

NURETTİN KARSU (Devamla) — Çoğunluk ol
madı, yalan söylüyorsun^ (C. H. P. sıralarından şid
detli gürültüler). 

BAŞKAN — Yapılan yoklamada çoğunluk var 
efendim. (C. H. P. sıralarından «Yok, yok», sesleri). 

YÜKSEL ÇAKMUR (İzmir) — Bak yukarıda ne 
yazıyor, yukarıyı oku. 

ORAL MAVİOĞLU (İçel) — Sen Türkiye'nin en 
büyük sahtekârısın. 

BAŞKAN — Çoğunluk var efendim. (Gürültü
ler). Var efendim, çoğunluk var efendim. 

NURETTİN KARSU (Devamla) — Sayın Baş
kan, çoğunluk var demekle yalan söylüyorsunuz. Bu 
yalanınızı geri alınn, Meclisi doğru dürüst işletir bir 
hale getirin. 

BAŞKAN— Çoğunluk var efendim. Oturun ye
rinize, rica ederim. Oturun yerinize. Arkadaşınızın 
savunma hakkına fırsat verin. Oturun yerinize. 

NURETTİN KARSU (Devamla) — Sayın Baş
kan, çoğunluk var demekle yalan söylüyorsunuz. 

BAŞKAN — İdareci Üyeler, rica ediyorum efen
dim. 

Lütfen, lütfen oturunuz. (C. H. P. sıralarından 
«Oturmuyoruz» sesleri). 

Lütfen oturun, rica ediyorum. Yerinize oturunuz. 
İçtüzüğe saygılı ölünüz. Meclisin mesaisine mani ol
mayınız. Yerinize oturunuz. (Gürültüler) Oturun lüt
fen, rica ederim. 

OSMAN AYKUL (Burdur) — Öyle sahtekârlık 
yok. 

NURETTİN KARSU (Devamla) — Ad okumak 
suretiyle yapınız. 

BAŞKAN — Rica ediyorum efendim. Rica edi
yorum, müsaade edin savunma hakkını kullansın. 
(Gürültüler) 

Rica ediyorum, hatibi kürsüden indiremem. Efen
dim oturunuz. Oturunuz efendim, rica ediyorum. 
(Gürültüler) İdareci Üyeler rica ediyorum efendim. 
(C. H. P. sıralarından şiddetli gürültüler). 

Lütfen oturunuz, yerinize oturunuz. (C. H. P. sı
ralarından şiddetli gürültüler ve sıra kapaklarına 
vurmalar). 

Her şey İçtüzüğe uygun cereyan ediyor ve edeı 
çektir. Yerinize oturunuz. Oturun lütfen. Rica ediyo
rum. (Şiddetli gürültüler). 

İdareci Üyeler, rica ediyorum efendim. Oturun 
lütfen. (C. H. P, sıralarından «Oturmuyoruz»' sesle
ri). 

NEDİM KORKMAZ (Yozgat) — Çoğunluk yok. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Karsu, savunmanızı 

yapınız. 
ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Oylamaya iti

raz ediyorum. Oylamaya Cumhuriyet Halk Partisi 
Grupu olarak itiraz ediyoruz. Oylama mualleldir* 
muallâktır. 

BAŞKAN — İçtüzüğe uygun bir oylamadır. İç
tüzüğe uygun bir yoklamadır. Rica ediyorum oturu
nuz efendim. (Gürültüler) 

Birbirimize saygılı olmaya mecburuz, oturunuz 
lütfen. 

HASAN CERİT (Adana) — Sayın Başkan, o 
makama uyabilmek için bu tutumunuzla istifa etme
niz lâzım. 

BAŞKAN —. Oturun efendim. 
HASAN CERİT (Adana) — İstifa etmeniz lâ

zım Sayın Başkan. 
NEDİM KORKMAZ (Yozgat) — Levhaları ni

çin yakmadınız? 
SÜLEYMAN ŞİMŞEK (İçel) — Sayın Başkan, 

yoklama isteyenler düğmelere bastılar. 
BAŞKAN — Basmadık dedi; Sayın ölçen'e sor

dum efendim. 
SÜLEYMAN ŞİMŞEK (İçel) — Bastılar efen

dim. 
BAŞKAN — Sordum Sayın ölçen'e. Rica ediyo

rum efendim. 

ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Cumhuriyet 
Halk Partisi Grupu olarak oylamaya itiraz ediyoruz. 
(Kürsü önünde şiddetli gürültüler, sıra kapaklarına 
vurmalar). 

BAŞKAN — Sayın Ölçen, rica ediyorum efen
dim. 

Efendim yan taraflar bozuk, ama buradaki cihaz 
çalışıyor. (C. H. P. milletvekillerinin kürsü önünde 
kapaklara vurmaları, şiddetli gürültüler). Buradaki 
cihaz çalışıyor. (C. H. P. sıralarından «Dürüst yok
lama istiyoruz», sesleri, gürültüler). 

ORAL MAVİOĞLU (İçel) — Sen sahtekâr bir 
adamsın, bu Meclisi yönetemezsin. 

YÜKSEL ÇAKMUR (İzmir) — Burası Gerede 
değil. Çoğunluk yok. Cebinden adam mı çıkarıyorsun. 
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Parti Başkam değil Meclis Başkanısın. Zati Sungur 
musun? Cebinden tavşan mı çıkarıyorsun? Bak yu
karıya oku, ne diyor orada. 

BAŞKAN — Sağlam tespit edilmiştir, en ufak 
bir endişem yoktur. (C. H. P. sıralarından «var, var» 
sesleri). Burada tespit edilmiştir. Memura sordum. 
Rica ediyorum. (Şiddetli gürültüler). 

ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Hiç bir Baş
kan 210'a 230 diyemez. İçtüzüğe uygun bir yoklama 
değil. 

NEDİM KORKMAZ (Yozgat) — Madem ki İç
tüzüğe uygun bir yoklama idi, neden yandaki levha
ları yaktırmadın? 

BAŞKAN — Memura sordum; rica ediyorum, 
oturmanızı bekliyorum, («tn oradan aşağı» sesleri). 

Oturmanızı bekliyorum efendim. 

YÜKSEL ÇAKMUR (İzmir) — Yoklama yapıl
madan oturmayacağız. Herkesi cahil yerine koyma. 
Gayri ciddî Başkan. Sen parti başkanı değil Meclis 
Başkanısın. 

NURETTİN KARSU (Erzincan) — Çoğunluk 
temin edilsin, ondan sonra konuşacağım Sayın Baş
kan. (Kürsü önünde şiddetli gürültüler). 

BAŞKAN — Oturmanızı bekliyorum. Çoğunluk 
vardır efendim, size söz verdim. Savunma hakkınızı 
kullanmıyorsanız başka muameleye geçeceğim, rica 
ediyorum. (C. H. P.'li üyelerin kürsü önünde birik
meleri, şiddetli gürültüler, kürsü kapaklarına vurma
lar). 

Kürsüden iniyorsunuz, Savunma hakkından vaz
geçtiğiniz manasına gelir sonra. Soruyorum size... O 
halde oturun efendim, arkadaşınız konuşacak. (Gü
rültüler). Bekliyorum efendim. 

ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Oylama so
nuçları geçerli değil. Çoğunluk olup olmadığı anla
şılamamıştır. Bu oturum mualleldir. 

BAŞKAN — Oturmanızı bekliyorum. Yerinize 
oturmanızı bekliyorum. 

ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Oylama so
nuçları geçersizdir; emrivaki yaptınız, bu oturum 
mualleldir. 

BAŞKAN — Ben İçtüzüğe uygun otomatik ci
hazla yoklamayı yaptım. İlgili memura sordum, ek
seriyetin bulunduğunu tespit ettim, o kadar. Buyu
run oturun. (Gürültüler). 

Oturmanızı bekliyorum. (C. H. P. sıralarından 
şiddetli gürültüler). 

ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Meclisi evi
nizde toplayın. 

BAŞKAN — Oturun efendim. İçtüzüğe uyun, otu
run efendim. Gürültüden rie söylediğinizi anlayamı
yorum. Aşağıdan konuşuyorsunuz, yukarıya ulaşmı
yor sözleriniz. (C. H. P. sıralarından «Sahtekâr» ses
leri). 

BAŞKAN — Kem söz sahibine ait olur. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Siz sahte
kârsınız. Sizin gibi Başkan istemiyoruz; anayasal 
Başkan istiyoruz, adaletli Başkan istiyoruz, doğru 
Başkan istiyoruz. 

BAŞKAN — Yerinize oturun efendim. (C. H. P. 
sıralarından «Oturmayacağız», sesleri). 

Millet Meclisinin çalışmasına imkân vermiyorsu
nuz. Bu sebeple İçtüzüğe uymanızı teminen oturuma 
10 dakika ara veriyorum. (C. H. P. sıralarından 
«yuh»ı sesleri, şiddetli gürültüler). 

(Kapanma Saati : 17.18) 

» • • • « 
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İKİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 18.30 

BAŞKAN : BaşkanvekiM Ahmet Çakmak 

DİVAN ÜYELERİ : CemU Erhan (Ağrj), Mehdi Keskin (Kastamonu) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 140 ncı Birleşiminin 2 nci Oturumunu açıyorum. 

II. -r- YOKLAMA 

BAŞKAN — Sayın Karsu, buyurun efendim. 
ALÎ NEJAT ÖLÇEN (îstanbul) — Sayın Baş

kan bir dakika; yoklama sonuçlarına itiraz ediyoruz 
Cumhuriyet Halk Partisi Grupu olarak. 

BAŞKAN — Efendim?.. 

ALÎ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Beni dinleyi
niz lütfen. 

58 nci madde gereğince yapılan yoklamada çoğun
luğun olup olmadığı anlaşılmamıştır. Zira yoklamada 
kullandığınız ışık sistemi yanlıştır, sayma yanlıştır 
ve aynı zamanda yanlış olduğu da, sonuçların gerek 
panoda, gerek yan ışıklı duvarlarda ilân edilmeme
sinden anlaşılmıştır. Bu yoklama gizli yapılmış bir 
yoklamadır, geçerli değildir, mualleldir. Yoklamanın 
yapılmasını talep ediyorum. 

ikincisi: Eğer bu yoklamayı geçerli kabul edi
yorsanız, hesabınızı, söylemiş olduğunuz 220 ışıklı 
rakama 10'u ilâve ederek değil, 220'nin tümünü dik
kate almanız lâzım. Zira, biz imzası olan 10 üye ar
kadaş bu ışıklara basmak suretiyle toplamın 220 ol
duğunu sağlamıştık. Bu nedenle çoğunluk yoktur. 
Bu oturumu, olağanüstü toplantıyı 1 Kasıma, olağan 
toplantı şekline çevirmeniz lâzımdır. (A. P. sıraların
dan gürültüler). Teknisyenin ifadesine de itibar ede
mezsiniz, karar size aittir. (Gürültüler). 

BAŞKAN — Müsaade buyurun. 
Değerli arkadaşlarım, İçtüzüğün yoklama ile il

gili maddesine göre ve ona uygun olarak yoklama 
yaptım. (C. H. P. sıralarından gürültüler). 

ALÎ NEJAT ÖLÇEN (îstanbul) — Buna ait de
ğildir efendim, hayır efendim. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun beyanımı bitire
yim, itirazınızı nazara alacağım efendim, müsaade 
edin. 

ALÎ NEJAT ÖLÇEN (îstanbul) — İfadeniz yan
lıştır. 

BAŞKAN — Müsaade edin efendim. 

1 ALÎ NEJAT ÖLÇEN (îstanbul) — İfadeniz sah
tedir. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim. 
ALÎ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Böyle ifade 

edemezsiniz. 
BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim. İçtüzü

ğün 58 nci maddesine uygun olarak yapılan yokla
ma.. 

ALÎ NEJAT ÖLÇEN (istanbul) — 220 rakamı.. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun, cevap veriyo
rum efendim. (A. P. sıralarından gürültüler). Müsaa
de buyurun efendim. (Gürültüler) Müsaade buyu
run efendim, r(ca ediyorum. İçtüzüğün 58 nci mad
desine uygun olarak ışıklı tesisatla yoklamayı yap
tım. (C. H. P. sıralarından gürültüler). Müsaade bu
yurun efendim, müsaade buyurun efendim, cevap 
vereceğim efendim. Lütfen yerinize oturunuz. 

ALÎ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Buradan çık
mayacağım. 

BAŞKAN — Oradan cevap yok Sayın Ölçen. 
ALİ NEJAT ÖLÇEN (îstanbul) — Cevap var 

efendim. 
BAŞKAN — İtirazınızı nazara aldığımı ifade edi

yorum efendim. 

ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — İtirazımızı 
yapıyoruz. 

BAŞKAN — Nazara aldığımı ifade ediyorum, 
müsaade edin beyanım bitsin. 

YILMAZ HOCAOĞLU (Adana) — Sayın Baş
kan, «oturma», deyin de belki oturur. (C. H. P. sıra
larından gürültüler). 

BAŞKAN — Rica ediyorum, rica ediyorum efen
dim. İçtüzüğün 58 nci maddesine uygun olarak yok
lama yaptım. Teknik elemana sordum, ekseriyetin 
bulunduğunu tespit ettim. 

ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Teknik ele
mana soramazsınız. 
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BAŞKAN — Ancak, ancak... (C H. P. sıraların
dan gürültüler). Müsaade buyurun efendim. Ancak, 
ışıklı levhalardaki arıza dolayısıyle... (C. H. P. sıra
larından gürültüler). Müsaade buyurun efendim, be
yanımı bitireyim. 

Sayın milletvekilleri bu rakamları yanlarda gör
medikleri için itiraz ediyorlar. Ben bu hususta, ger
çeğe uygun olarak yapılan yoklamaya herhangi bir 
gölge düşmemesi için, isim okumak suretiyle yokla
mayı yenileyeceğim efendim; ancak, yoklama isteyen 
arkadaşlarımın isimlerini tekrar tespit edeceğim. 
(A. P. sıralarından «kaçıyorlar, sayın Başkan kaçı
yorlar», sesleri). 

Sayın Uysal, var mı efendim?.. 

Tekabbül ediyo-İLHAN ÖZBAY (İstanbul) 
rum. 

Sayın Özbay tekabbül ediyor. 
Sayın Ölçen?.. Burada. 
Sayın Şayiam?.. 

AZMİ YAVUZALP (Niğde) — Kabul. Sayın 
Başkan. 

BAŞKAN — Sayın Yavuzaîp kabul ediyor. 
Sayın Osman Aykul?.. Burada. 
Sayın Emekli?.. Burada. 
Sayın Keçeli?.. Burada. 
Sayın Karaosmanoğlu?.. Burada. 
Sayın Çalın?.. Burada. 
Sayın Isa Ayhan?.. 

İLHAMI ÇETİN (Yozgat) — Tekabbül ediyo
rum. 

BAŞKAN.— Sayın Çetin tekabbül ediyor. 
Sayın Vecdi ilhan?.. Burada. 
Yoklama yapıyorum efendim, okutuyorum : 
(Yoklamaya başlandı). 
BAŞKAN — Bir dakikanızı rica edeyim; değerli 

arkadaşlarım, yoklamayı bitirmek durumundayız. 

YÜCEL DlRİK (izmir) — Devam edin Sayın 
Başkan. 

BAŞKAN — Devam ediyorum efendim, müsaa
de buyurun. 

Yoklama aynı zamanda bir oylama işlemi mahi
yetindedir; bitirilmesi gerekir. 

Bu arada ceza işleminin de ikmaline kadar; eğer 
ekseriyet var ise, geçerli olmak üzere işlemin tama
mına kadar mesainin uzatılmasını tasviplerinize sunu
yorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

AZMİ YAVUZALP (Niğde) — Olur mu Başkan, 
olur mu? Oylama içinde olur mu Başkan? 

BAŞKAN — Dün yapıldı efendim. 
ALI NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Sayın Baş

kan, itiraz ediyoruz; oylama içinde oylama olmaz 
Sayın Başkan? 

BAŞKAN — Dün de yapıldı efendim. 

AZMİ YAVUZALP (Niğde) — Hangi ekseriyet
le? Gene usulsüzlük yapıyorsunuz. 

BAŞKAN — Yoklamaya devam ediyoruz, buyu
run efendim. 

(Yoklama yapıldı). 
BAŞKAN — Yoklamaya katılmayan başka sayın 

üye var mı efendim?.. Yok. Yoklama işlemi bitmiş
tir. 

ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Sayın Baş
kan, saat 19.00 oldu, sonuç almaya gerek yok. Da
ha önceki celselerden birinde de böyle yapıldı. Za
bıtlara geçmesi için ikaz ediyorum, usulsüz hareket 
ediyorsunuz. 

BAŞKAN — Yapılan yoklama sonucunda salon
da 237 sayın üyenin bulunduğu anlaşılmıştır. (A. P. 
sıralarından alkışlar). 

ORHAN KAYIHAN (Amasya) — Sayın Başkan, 
usul hakkında söz istiyorum efendim. 

1. '— Erzincan Milletvekili Nurettin Karsu'ya, üç 
Birleşim Meclisten geçici çıkarma cezası verilmesi. 
(Dtvam) 

BAŞKAN — Şimdi, Sayın Karsu müdafaa için?.. 
Yok. 

ORHAN KAYIHAN (Amasya) — Bu konu ile 
ilgili ve tutumunuz hakkında söz istiyorum. 

IV. — DİSİPLİN CEZALARI (Devam) 

BAŞKAN — Onu daha sonra şey yaparız efen
dim, Meclisin kararı var. 

Sayın Karsu'ya 3 oturum geçici olarak Meclisten 
çıkarılma cezasını oylarınıza sunuyorum: Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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ORHAN KAYIHAN (Amasya) — Tutumunuz 
hakkında söz istiyorum. 

ALI NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Sayın Baş
kan, saat 19'u 5 geçiyor, ceza verme işleminiz İçtü
züğe aykırıdır. Şimdi oylayamazsınız. 

/. — Kars Milletvekili Kemal Okyay'ın, Ardahan 
Belediye Meclisi üyelerinin şikâyet dilekçelerine iliş
kin sorusu ve İçişleri Bakanı Oğuzhan Asiltürk'ün 
yazılı cevabı. (7/1302) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun İçişleri Bakanı tarafından ya

zılı olarak cevaplandırılmasına aracılığınızı rica ede
rim. 

Saygılarımla. 
17 . 6-. 1976 

Kars Milletvekili-
Kemal Okyay 

Soru : 
Ardahan Belediye Meclisinin ekseriyetini teşkil 

eden 12 üyesinin şi'kâyet dilekçeleriyle bakanlığınıza 
müracaat ettiğini öğrenmiş bulunuyorum. 

Şikâyet dilekçesindeki konular hakkında ayrı ay
rı ve yazılı olarak ne gibi işlemlerin yapıldığını; bir 
işlem yapılması düşünüldü mü? 

Tarafıma bildirmenizi rica ederim. 

T. C. 
' İçişleri Bakanlığı 
Mahallî İd. Gn. Md, 

Şb. Md. 521-76-302-9 
Konu : Kars Milletvekili 
Sayın Kemal Okyay'ın 
soru önergesi Hık. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 12 . 7 . 1976 tarih ve Genel Sekreterlik Ka

nunlar Müdürlüğü 7/1302 - 4470/35016 sayılı yazı. 
Kars Milletvekili Sayın Kemal Okyay'ın Arda

han Belediyesindeki yolsuzluklarla ilgili soru önerge
sinde sözü edilen konular mahallinde bir mülkiye mü-

BAŞKAN — Kanun teklifinin görüşülmelerine 
kaldığımız yerden devam etmek için 7 . 10 . 1976 
Perşembe günü saat 15.00'te toplanılmak üzere Bir
leşimi kapatıyorum. 

(Kapanma Saati : 19.05) 

fettJişine tetkik ve tahkik ettirilmiş ve sonunda mü
fettiş tarafından, Belediye Başkanı ile encümen üye
leri hakkında T. C. K. nun 230 ve 240 ncı maddeleri 
uyarınca lüzumu muhakeme ve Belediye Fen Me
muru hakkında umumi hükümlere göre işlem yapıl
ması talebiyle düzenlenmiş olan fezleke ile inceleme 
ve soruşturma raporları gereği yapılmak üzere kanu
nî mercilerine tevdi edilmiştir., 

Arz ederim. 
Oğuzhan Asiltürk 

içişleri Bakanı 

2. — Balıkesir Milletvekili Necati Cebe'nin, nak
liye ücretlerinin günün koşullarına göre ayarlanması
na ilişkin sorusu ve Orman Bakanı Turhan Kapanlı' 
nın yazılı cevabı. (7/1356) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Orman Balkanı tarafından ya

zılı olarak cevaplandırılmasını dilerim. 
Saygılarımla. 4 . 8 . 1976 

Balıkesir Milletvekili 
Necati Cebe 

Soru : 
Yedek parça ve lastik fiyatlarındaki büyük artış

lara karşın nakliye ücretlerinin düşük tutulması, ge
çimini nakliyecilikten sağlayan orman köylümüzü 
güç duruma düşürmektedir. Haklı şikâyetler birbirini 
izlemekte, Bakanlığınıza yapılan müracaatlar yanıtsız 
'bırakılmaktadır. 

Bu sorunla ilgili olarak : 
1. — Bakanlığınızın nakliye ücretlerini günün ko

şullarına ayarlama amacına yöneük çalışmaları var 
mıdır? Varsa, söz konusu çalışmalar hangi aşamada
dır? 

• • » • < > • > • < » — < • • • 

V. — SORULAR VE CEVAPLAR 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
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2. — Bölgelere göre, son beş yılın nakliye ücret
leri nelerdir? 

3. — Başkanlığınızın müracaatları cevapsız bırak
ma tutumunu nasıl açlıklarısınız? 

T. C. 
Orinan Bakanlığı 29 . 9 . 1976 
Özel Kalem Müd. 
Sayı : 01 ,. 1690 

Millet Meclisi Başkanlığına 
16 . 9 . 1976 tarih ve 7/1356 - 4694/36717 sayılı 

yazınıza cevap. 
Balıkesir Milletvekili Necati Cebe'nin nakliye üc

retlerinin günün şartlarına göre ayarlanmasıyle ilgili 
yazılı soru önergesi cevabı aşağıdadır : 

1. — Nakliyat ücretlerinin günün şartlarına uy
durulması maksadıyle, bütün üretim faaliyetlerini ih
tiva öden birim fiyat analizleri tanzim edilerek 1975 
yılından itibaren yürürlüğe konmuştur. Günün rayiç 
fiyatları bu analize konmak suretiyle Km/m3 nakli
yat ücreti tespit edilmektedir. Ayrıca 1974 yılında; 
1973 yılı bilanço neticelerine göre bulunmuş nakliyat 
ücretlerine % 23, 1975 yılında 1974 yılı uygulaması
na % 10, 1976 yılında da 1975 yılı uygulamasına 
yine % 10 zam yapılmış ve bu zamlar aynen uygu
lanarak, ücretlerin günün şartlarına intibakı sağlan
mıştır. Bu zamlar bilhassa orman köylümüzün çalış
tığı üretim ve orman içi sürütme nakliyatında 1974 
yılında % 27, 1975 yılında % 25 ve 1976 yılında yi
ne % 25 olarak uygulanmıştır. 

2. — Nakliyat ücretleri bölgelere göre önemli de
ğişiklikler arz etmektedir. Bu ücret, nakliyat mesafe
sine, yolun vasfına, nakledilen emvalin cinsine ve 
miktarına bağlıdır. 

Balıkesir ve civarı Orman Başmüdürlüklerindeki 
son 5 yıllık nakliyat ücretleri vasatisi aşağıda göste
rilmiştir. 
Yıllar 1972 1973 1974 1975 1976 
Başmüdür
lükler 

Balıkesir 
Eskişehir 
Çanakkale 
Bursa 

36.86 
34,65 
38.43 
36.36 

43.75 
50.98 
44.00 
55.15 

56.96 
50.13 
56.62 
65.65 

69.21 
56.87 
66.62 
73.40 

76.13 
62.55 
73.28 
80.74 

3. — Bakanlığımıza yapılan müracaatlar incelen
mekte ve neticesi müracaat sahibine duyurulmaktadır. 

Bilginize sunarım. 
Saygılarımla» 

Turhan Kapanlı 
Orman Bakanı 

3. —Manisa Milletvekili Hilmi Okçu'nun, gardi
yanların çalışma saatlerine ilişkin sorusu ve Adalet 
Bakanı İsmail Müftüoğlu'nun yazılı cevabı. (7/1370) 

3 . 9 . 1976 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki hususların Adalet Bakanlığınca yazılı 
olarak cevaplandırılmasına delâletlerinizi dilerim. 

Manisa Milletvekili 
Hilmi Okçu 

Cezaevlerinde çalışmakta olan gardiyanlar, de
vamlı olarak 8 saat yerine 12 saat çalışıyor. Mesaile
ri genel olarak 08.00'de başlayıp saat 12.00'de biti
yor. Hafta tatili diye bir şey yok. 

1. — Bu iddialar varit ise diğer Devlet memurları 
ile eşit duruma gelmek ve şöylece çalışma müddetleri
ni 8 saate indirmek mümkün müdür? 

2. — Veya fazla çalıştıkları saatler için ücret öden
mesi düşünülür mü? 

T. C. 
Adalet Bakanlığı 23 . 9 . 1976 

Bakan : 34269 
Millet Meclisi Başkanlığına 

ilgi : Genel Sekreterlik Kanunlar Müdürlüğü ifa
deli 16 . 9 . 1976 gün ve 7/1370 - 4735/37572 sayılı 
yazı : 

Manisa Milletvekili Sayın Hilmi Okçu'nun gar
diyanların mesai saatleri ve izinleri ile ilgili yazılı so
rusuna cevabını arz ediyorum : 

Gardiyanların haftalık izin ve çalışma usulleri 
1721 ve 647 sayılı kanunlara istinaden çıkarılmış bu
lunan Ceza İnfaz Kurumları ile Tevkif Evlerinin Yö
netimine ve Cezaların İnfazına Dair Tüzüğün 25, 26 
ve 27 nci maddelerinde düzenlenmiş bulunmaktadır. 

Bu maddeler gereğince, gardiyanların haftada 84 
saat izinleri olup, bu süreler dışında kurumda kala
cakları ve nöbet çizelgeleri gereğince de nöbet tuta
cakları hüküm altına alınmıştır. 

Tüzüğün bu hükümleri halen yürürlükte bulun
duğuna göre, gardiyanlar mevzuatın kendilerine tah
mil etmediği munzam bir görevi değil, asli görevleri
ni yerine getirmektedirler. 

Bu itibarla, şartlarını bilerek girdikleri bu meslek
te asıl görevlerini yerine getirmekte olduklarından 
kendilerine fazla mesai ödenmesine, haftalık ve bay
ram tatillerinden istifadelerine mevzuat yönünden im
kân bulunmamaktadır. 

Danıştayın bu yolda tekarrür etmiş içtihatları da 
görüşümüzü teyit etmektedir. 
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Esasen gardiyanlar iş riski ve iş güçlüğü zarcıla
rından yararlandırılmakta, iaşe bedeli, elbise, palto 
ve ayakkabı verilerek bazı sosyal halklardan fayda-
landırıhnakta ve vardiye usulü çalıştırılarak haftanın 
yarısını evlerinde geçirme fırsatını da bulmaktadır
lar. 

Bu nedenlerle, gardiyanların hali hazır çalışma 
sistem ve usulleri 657 sayılı Devlet Memurları Kanu
nunun 99 ncu maddesinin 3 ncü fıkrasına uygun bu
lunmaktadır. 

Bilgilerine arz ederim. 
İsmail Müftüoğlu 

Adalet Bakanı 

4. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, Köyceğiz' 
de işçilerin sendikal haklarının engellendiği iddiasına 
ilişkin sorusu ve Orman Bakanı Turhan Kapanlı'nın 
yazılı cevabı. (711379) 

Millet Meclisi-Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Orman Bakanı tarafından ya

zılı olarak cevaplandırılması hususunda' aracılığınızı 
saygılarımla rica ederim. 

Muğla Milletvekili 
Halil Dere 

Soru : 
1. — Sendika seçmek ve sendikaya girmek işçinin 

yasal hakkı olduğu halde; Köyceğiz Ağaçlandırma 
Mühendisinin Tarım - iş Sendikasına kayıtlı olan iş
çileri sendikalarından çıkarma gayretkeşliğini nasıl 
karşılarsınız? 

2. — Sözü edilen sendikaya kayıtlı işçileri sık sık 
başka yerlere naklederek onları tedirgin edip, kişisel 
istekleri doğrultusuna çekmeye çalıştığı doğru mudur? 
Doğru ise tarafınızdan mı yetkilendirilmiştir? 

3. — Tarım - İş Sendikasına girmek isteyen işçi
leri, işten çıkarmakla tehdit etmesini, bu görevlilerin 
doğal görevi mi sayıyorsunuz? 

4. — Sözü edilen mühendis ve benzerleri hangi 
sendika için uğraşı vermektedirler? Bu tür çabaların 
gerçek amacı nedir? 

T. C. 
Orman Bakanlığı 30 . 9 . 1976 

Özel Kalem Müd. 
Sayı : 01 - 1688 

Millet Meclisi Başkanlığına 
16 . 9 -. 1976 tarih ve 7/1379 - 4751/37750 sayılı 

yazıya karşılık. 
Muğla Milletvekili Halil Dere'nin Köyceğiz'de 

işçilerin sendikal haklarının engellendiği iddiasına 
dair yazılı soru önergesi tetkik -ettirilmiştir. 

1. — Tarım - İş Sendikasına kayıtlı işçilerin bu 
sendikadan çıkmaları için, Köyceğiz Ağaçlandırma 
Mühendisinin gayretkeşlik gösterdiği yolunda herhan
gi bir olay ve teşkilât kademelerimize intikal etmiş 
bir şikâyet veya müracaat bulunmamaktadır. 

2. — Tarım - İş Sendikası üyesi işçilerin Köyceğiz 
Ağaçlandırma Mühendisi tarafından, sik sık yerleri
nin değiştirmek suretiyle tedirgin edilip kişisel istek
leri doğrultusuna çekilmek istendiği iddiasının; Köy
ceğiz iş yerinde 1976 yılında Sandıras Sun*i Gençleş
tirme sahasında yövmiye ile çalıştırılan bekçi Meh
met Aslan'ın işin icabı olarak yaz sezonuna münhasır 
Karaçay Sun'i Gençleştirme sahasında bekçi olarak 
görevlendirilmesi dışında herhangi bir işçi naklinin 
yapılmamış bulunması ile, gerçeğe uymadığı anlaşıl
mıştır. Kaldı ki, mevsim ve hava şartlarına göre, 
ağaçlama işlerinde işin karakteri icabı işçilerin bir iş
yerinde diğerine nakledilmeleri olağandır. 

3. — Köyceğiz Ağaçlandırma Mühendisliğinde, 
Tarım - İş Sendikasına girmek isteyen işçilerin işin
den çıkarıldığı kaydına tesadüf edilmediği gibi, bu 
mühendisliğin bağlı olduğu üst kademelere bu mev
zuda yapılmış herhangi bir müracaat bulunmamakta
dır. 

4. — İşyerlerimizde sendika veya işçi ayırımı ya
pılmamaktadır. 

Bilginize sunarım. 
Saygılarımla. 

Turhan Kapanlı 
Orman Bakanı 

5. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, Muğla 
Orman İşletmelerinde geçici olarak çalıştırılan işçi
lerle ilgili iddialara ilişkin sorusu ve Orman Bakanı 
Turhan Kapanlı'nın yazılı cevabı. (7/1383) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Orman Bakanı tarafından 

yazılı olarak cevaplandırılması hususunda aracılığını
zı saygılarımla rica ederim. 

Muğla Milletvekili 
Halil Dere 

Soru : 
1. — Muğla Orman İşletmelerinde 18 yaştan kü

çük işçilerin, geçici olarak ağaçlandırma, yangın sön
dürme ve yol yapımında çalıştırıldıkları doğru mu
dur? Bunlar kaç kişidir? 

2. — Sahada çalıştırılmak üzere işe alınan arkalı 
kişilerin Muğla Orman Başmüdürlüğü binasında hiç
bir iş görmeden oturdukları yolundaki söylentiler 
için ne düşünülmektedir? 
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3. — Sahaya çıkmadan sahada iş görüyor diye 
gösterilerek ödemeler yapılmakta mıdır? 

4. — Başvurma süresi geçtiği halde, bazı A. P. 
İllerin arzusuna uyularak gecikmiş müracaatlar kabul 
ediliyor mu? 

5. — A. P. Merkez tlçe Başkanı Hüseyin Nizam-
oğlu'nun Orman Başmüdürlüğünde resmî görevi var 
mı'dır? 

T. C. 
Orman Bakanlığı 30 . 9 . 1976 
Özel Kalem Müd. 
Sayı : 01 - 1689 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Bilâ tarih 7/1383 - 4755/37754 sayılı yazıya kar

şılık. 
Muğla Milletvekili Halil Dere'nin Muğla Orman 

işletmelerinde geçici olarak çalıştırılan işçilerle ilgili 
iddialara dair yazılı soru önergesi tetkik ettirilmiştir. 

1 . — 30 Haziran 1976 tarih ve 15632 mükerrer 
sayılı Resmî Gazetedeki Asgarî Ücret Komisyonunun 
29 . 6 . 1976 gün ve 2 numaralı kararında, (16) ya
şından küçük ve (16) yaşından büyük olanlara uygu
lanacak asgarî ücretler tespit edilmiştir. Çeş'itli or
mancılık iş kollarında, arazide veya büroda (16-18) 
yaş arasında olan işçilere geçici olarak mevsimlik iş
ler verilmesinde mahzur görülmemektedir. 

2. — Muğla Orman Bölge Başmüdürlüğü bünye
sinde bir hizmet görmediği halde ücret ödenen şahıs 
yoktur. 

3. — Yol, etüt, aplikasyon, imar, ıslah, damga -
numarataj gibi iş kollarında çalışan yevmiyeli işçiler 
arazide yaptıkları işin, büro ile ilgili safhasını ikmal 
etmek için gayri muayyen zamanlarda büroda da ça
lıştırılmaktadır. Yol, etüt karnelerinin kübaj hesap
ları, imar - ıslah çalışmalarına ait cetvellerin tanzimi, 
damga - numarataj işinde arazide alınan ölçülerin kü
baj hesapları, dikili ve yuvarlak ağaç zabıtlarının 
tanzimi; hesap ve daktilo makinelerini kullanmayı 
gerektirdiğinden bürdda yapılması zarureti duyul
maktadır. Bu sebepledir ki, haricen, büroda oturup 
arazide çalışmadan ücret alıyor gibi görünen işçiler, 
yaptıkları işin özelliği bakımından yukarıda açıklan
dığı üzere zaman zaman büroda da çalışanlardır. 

4. — Başvurma süresi geçtiği haîde hiç bir par
tilinin arzusuna uyularak gecikmiş müracaatların ka-
ıbulü mevzuubahis değildir. Bu konuda isim ve olay 
tasrih edildiği takdirde ayrıntılı bilgi verilebileceği 
gibi, bu yola tevessül eden sorumlu kişi varsa hakkın
da da gerekli kanunî işlem yapılacaktır. 

5. — A. P. Merkez ilçe Başkanı Hüseyin Nizam-
oğlu Orman IşçSileri Sendikası Muğla temsilciliğini 
yürütmekte olduğundan, Orman Başmüdürlüğüne za
man zaman sendika konularında görüşmek üzere ge
lip gitmektedir. Adı geçenin, resmî bir görev için mü
racaatı olmamıştır. 

Bilginize arz ederim. 
Saygılarımla. 

Turhan Kapanlı 
Orman Bakanı 

6. — İstanbul Milletvekili Mehmet Emin Sungur' 
un, belediyelerin tanzim satış mağazaları açmasına ve 
ekmek sorununun çözümlenmesine ilişkin sorusu ve 
İçişleri Bakanı Oğuzhan Asiltürk'ün yazılı cevabı. 
(7/1385) 

20 . 8 . 1976 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Sayın içişleri Balkanı tarafın
dan yazılı olarak cevaplandırılmasına müsaadelerini 
arz ederim. " 

İstanbul Milletvekili 
Mehmet Emin Sungur 

Belediye Kanununun ilgili maddeleri gereğince 
belediyeler; ekmek, et, meyve - sebze ile odun - kömür 
ve diğer benzeri gıda ve zarurî ihtiyaç maddelerini 
satınalmak, satmak, stok etmek, (bazı koşullarla aza
mî satış fiyatları ve kâr hadleri tespit etmek) veya 
fon tesis ederek tanzim satış mağazaları kurmak ve 
hayatı ucuzlatacak sair tedbirleri almakla görevli
dir. 

insan neslinin idamesinde en büyük «Nimet», 
halkımızın temel gıdası ve sofralarımızın baştaeı ek
meğin, üretim ve pazarlamasının özel sektörün key
fine göre yalnız çok kâr ve sömürü sahası olarak 
seçildiği ülkemizde, sorunun ne denli önemli ve bü
yük olduğu son günlerde Ankara halkının ekmek der
diyle kesinkes anlaşılmıştır. 

Dayanılmaz hayat pahalılığı ve şahlanan fiyatlar 
karşısında yoksul ve dar gelirli örgütsüz tüketici hal
kımızın korunması elbette özel sektörden veya kişi
lerden beklenemez ve insaflarına terk edilemez. Buna 
göre : 

Soru 1. — Hayatı ucuzlatarak aracı ve tefeciden 
kurtaracak tedbirler almak hususunda yasalarımızda 
hemen hemen başka hiçbir kuruluşa belediyeler ka
dar açık ve kesin yetki, görev ve sorumluluk veril
miş midir? 

Soru 2. — Ülkemizde; il, ilçe veya kasabasında 
en büyük idarî amir olarak yetki ve sorumluluk ta-
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şıyan 1 700'e yakın belediye başkanından kaç tanesi 
tanzim satış mağazası açarak hayatı ucuzlatacak ted
birler konusunda zorunlu görevlerini yerine getirmiş
lerdir? 

Görevini yapmayanlar hakkında bir işlem yapıl
mış mıdır? Bu konuda ne düşünülmektedir? 

Soru 3. — Halkımızın temel gıdası özellikle ek
mek sorununu birkaç yüz kişinin kâr ve sömürü sa
hası olmaktan (ekmek fabrikası veya fırın işleterek) 
çıkaran veya çıkarmak üzere eyleme geçen kaç bele
diye vardır? 

Bakanlık olarak belediyelere bu yolda öneri ve 
yardımlarınız var mıdır? 

Soru 4. — Son haftalarda özellikle Ankara'da, 
bazı çevrelerce maksatlı olarak eikmek üzerinde dola-
yısıyle halk üzerinde oynanan oyunları halk yararına 
bozmak için eikmek fabrikaları ve fırınlara yasaya 
göre sürekli olarak el koymak isteyen Ankara Bele
diyesine ne gibi yardımda bulundunuz? 

Muhtemel benzer olaylara karşı sorunun köklü 
çözümü için ne gibi tedbirler alınacaktır? 

Ekmek sömürüsü nasıl önlenecektir? 

T. C. 
tç'işleri Bakanlığı 1 . 10 . 1976 

Mahallî İd. Gn. Md. 
Şb. Md. 2.D.İ.523.76.502.6/28574 

Konu : Mehmet Emin 
Sungur'un soru önergesi 
Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 16 . 9 . 1976 gün ve Genel Sekreterlik Ka

nunlar Müdürlüğü 7/1385, 4757/37756 sayılı yazınız. 

İstanbul Milletvekili Sayın Mehmet Emin Sun
gur'un, ekmeğin üretim ve pazarlaması konusundaki 
yazılı soru önergesi incelendi : 

1580 sayılı Belediye Kanununun 15 nci maddesi
nin 150 sayılı Kanunla değişik 43 ncü fıkrası hük
müne göre, ekmeğe doğrudan doğruya azamî satış 
fiyatı tespit etmek görev ve yetkisi belediyelere ait
tir. Aynı hükme göre belediyelerin icabında bir fon 
tesis ederek tanzim satış mağazaları kurmaları ve ha
yatı ucuzlatacak diğer tedbirleri almaları da mümkün 
bulunmaktadır, Ancak maddede yer alan «icabında» 

'kelimesinden de anlaşılacağı üzere, bunu, uyulması 
zarurî bir kanun hükmü olmaktan Ziyade, lüzum hâ
sıl olduğu takdirde belediyeler tarafından kullanılmak 
üzere tanınmış kanunî bir yetki ve imkân olarak de
ğerlendirmek gerekmektedir. 

Bakanlığımın, belediyelerin görevleri ile ilgili yet
ki ve sorumlulukları kanunlarla sınırlandırılmıştır. 
Bu sınırlar içerisinde her konuda olduğu gM ekmek 
konusunda da Bakanlığımca gereken teklif, yardım 
ve teşebbüsler yapılmaktadır. 

arz ederim. 
Oğuzhan Asiltürk 

İçişleri Bakanı 

7. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, İstan
bul ve ilçelerinde süt taban fiyatının yükseltilmesine 
ilişkin sorusu ve Gıda - Tarım ve Hayvancılık Baka
nı Korkut Özal'ın yazılı cevabı. (711389) 

14 , 8 . 1976 

Millet Meclisli Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun yazılı olarak Gıda - Tarım 

ve Hayvancılık Bakanı tarafından cevaplandırılması
nı rica ederim. 

Saygılarımla. 
İstanbul Milletvekili 

Reşit Ülker 

Soru : İstanbul'da başta Silivri ve Çatalca olmak 
üzere Bakırköy, G. Osmanpaşa, Eyüp, Sarıyer, Şile 
Beykoz, Kartal, Üsküdar, Yalova ve diğer ilçelerde 
süt üretilmektedir. 

Süt Endüstrisi Kurumunun İstanbul'da yüksek 
kapasiteli süt ve yoğurt ve çocuk maması fabrika
ları vardır. 

Kurumun süt alım taban fiyatı 350 kuruştur. Yem 
fiyatlarının artışı karşısında bu fiyat yetersiz kaldı
ğından üretici köylüler hayvanlarını hızla ellerinden 
çıkarmaktadırlar. Öte yandan süt fabrikası, kapasite
sinin çok altında çalışmaktadır. 

Bu gidişle birkaç yıl içinde İstanbul süt üretimi 
yapılmayan bir bölge haline gelecektir. Böylece İs
tanbul sütsüz kalacağı gibi en az 30 milyon değerin
deki süt fabrikaları da çalışamaz duruma düşecekler
dir. 

Süt taban fiyatının en az 450 kuruş olması gerek
mektedir. 

İstanbul'da süt taban fiyatının 450 kuruşa çıkarıl
ması düşünülmekte midir? 
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T. C. 
Gıda - Tarım ve Hayvancılık 4 . 10 . 1976 

Bakanlığı 
Özel Kalem Müd. 

Sayı : 1418 
Konu : Sayın Reşit Ül
ker'in yazılı soru önerge
si Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
îlgi : 16 , 9 . 1976 gün Kanunlar Müdürlüğü 

7/1389 - 4762/37806 sayılı yazı. 
İstanbul Milletvekili Sayın Reşit Ülker tarafın

dan; istanbul ve ilçelerinde süt taban fiyatına ilişkin 
olarak; Bakanlığımıza yöneltilen yazılı soru önerge
si cevatbının iki nüsha olarak eklice sunulmuş olduğu
nu saygılarımla arz ederim. 

Korkut Özal 
Gıda - Tarım ve Hayvancılık 

Bakanı 

istanbul Milletvekili Sayın Reşit Ülker'in Türkiye Süt 
Endüstrisi Kurumunun İstanbul'daki süt taban fiyatı
nın yükseltilmesine ilişkin yazılı soru önergesi cevabı. 

Türkiye Süt Endüstrisi Kurumuna ait istanbul 
bölgesi süt ve mamulleri fabrikası 1968 yılında işlet
meye açılmış ve istanbul çevresindeki üreticilerin 
sütlerini en iyi şekilde değerlendirerek piyasa fiyatı 
üstünde satın almaktadır. 

1 . 1 . 1976 tarihinden itibaren sütün alım taban 
fiyatı 425 kuruş olarak tespit edilmiş; 15 kuruş koo
peratifçiliği teşvik primi ve ayrıca % 3,5 dan fazla 
yağlı sütler için her 0,1 farka 3 kuruş yağ primi ve
rilmektedir. 

Sayın soru sahibinin belirttiği gibi İstanbul'da; 
süt alım fiyatı 350 kuruş değil teklif edilen 450 kuru
şa çok yakın; bir fiyat uygulanmaktadır. 
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Ankara Milletvekili Oğuz Aygün ile Edirne Milletvekili İlhami Ertem'in, Devlet Güvenlik Mahkemeleri
nin Kuruluş ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun Teklifinin Maddelerine Geçilmesine Verilen oylann 

sonucu 

(Kabul edilmiştir.) 

ADANA 
Yılmaz Hocaoğlu 
Selâhattin Kılıç . 
Mehmet Hulusi özkul 
Ahmet Topaloğlu 
Alparslan Türkeş 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 
Abdurrahman Unsal 

AFYONKARAHİSAR 
Mehmet Rıza Çerçel 
Rasim Hancıoğlu 
Mete Tan > K 
Ali ihsan Ulubahşi 

AĞRI 
Kerem Şahin 
Mir Bahattin Yardımcı 

AMASYA 
Hüsnü Cahit Koçkar 

ANKARA 
Hüsameddin Akmumcu 
Orhan Alp 
Oğuz Aygün 
Orhan Eren 
M. Kemal Erkovan 
İsmail Hakkı Ketenoğlu 
İsmail Hakkı Köylüoğlu 
Hasan özçelik 
Fikri Pehlivanlı 
Hayrettin Turgut Toker 

ANTALYA 
thsan Ataöv ' 
Faiz Şarlar -
Remzi Yılmaz 

ARTVİN 
Sabit Osman Avcı 

Üye sayısı 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 

Çekinserler 
Oya katılmayanlar 

Açık üyelikler 

[Kabul e 

AYDIN 
Mutlu Menderes 
Nahit Menteşe 
ismet Sezgin 
Behiç Tozkoparan 

BALIKESİR 
Ahmet Akçeel 
Mustafa Kemal Alver 
ilhan Aytekin 
Cihat Bilgehan 
ibrahim Behram Eker 
Ahmet İhsan Kırımlı 

BİLECİK 
Muzaffer Erdem 

BİTLİS 
Abidin İnan Gaydalı 
Muhyettin Mutlu 

BOLU 
Harun Aytaç 
Müfit Bayraktar 
Kemal Demir 

BURDUR 
Faik Kırbaşlı 

BURSA 
Emin Aear 
Ali Elverdi 
Halil Karaatlı 
Cemal Külâhlı 
Kasım önadım 
Hüseyin Suat Sungur 
Mustafa Tayyar 
Mehmet Turgut 
Ahmet Türkel 

ÇANAKKALE 
Zekiye Gülsen 
Refet Sezgin 

450 
375 
230 
145 

72 
3 

deriler] 

ÇANKIRI 
Nurettin Ok 
Ar-if Tosyalıoğlu 

ÇORUM 
Yakup Çağlayan 
Yasin Hatiboğlu 
thsan Tombuş 
Turhan Utku ^ 

DENİZLİ 
Sami Arslan 
Rıza Gençoğlu 
Hasan Korkmazcan 

DİYARBAKIR 
Abdüllâtif Ensarioğlu 
Halit Kahraman 
Mahmut Kepolu 

EDİRNE 
İlhami Ertem 
Veli Gülkan 

ELÂZIĞ 
Ömer Naimi Barım 
Hasan Buz 
Rasim Küeükel 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 

ERZURUM 
Yahya Akdağ 
Rasim Cinisli 
Rıfkı Danışman 
Mehmet Fuat Fırat 
Gıyasettin Karaca 
Korkut özal 
Zekâi Yaylalı. 
ismail Hakkı Yıldırım 

ESKİŞEHİR 
Mehmet İsmet Angı 

Orhan Oğuz 
Seyfi Öztürk 

GAZİANTEP 
Mehmet Bozgeyik 
imam Hüseyin tncioğlu 
Mehmet Özkaya 

GİRESUN 
Nizamettin Erkmen 

GÜMÜŞHANE 
M. Orhan Akkoyunlu 
Mustafa Karaman 
Turgut Yücel 

HATAY 
Sabahattin Adalı 
Mehmet Sait Reşa 
Ali Yılmaz 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 
Mustafa Cesur 
Süleyman Demirel 
Yusuf Uysal 

İÇEL 
Nazım Baş 
İbrahim Göktepe 
Rasim Gürsoy 

İSTANBUL 
Hasan Afcsay 
Servet Bayramoğlu 
Sadettin Bilgiç 
Ferruh Bozbeyli 
İ. Fehmi Cumalıoğlu 
Süleyman Arif Emre 
Nilüfer Gürsoj 
Mustafa Kara 
Fatma Gülhis Manku't 
Hüseyin özdemir 
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Osman özer 
Mustafa Parlar 
Cemal Suer 
İsmail Hakkı Tekinel 
Hüsamettin Tiyanşan 
ihsan Toksan 

İZMİR 
Talât Asal 
Âdil Demir 
Yücel Dirök 
Ali Naili Erdem 
Yılmaz Ergenekon 
Şinasi Osma 
Orhan Demir Sorguç 
Cemal Tercan 
KAHRAMANMARAŞ 

Halit Evliya 
Ahmet Tevfik Paksu 
Mehmet Pamuk 

KARS 
Yasin Bozkurt 
Abdülkerim Doğru » 
Cemil Ünal 

KASTAMONU 
Mehdi Keskin 
Sabri Keskin 
Hilmi öztürk 
Hasan Tosyalı 

KAYSERİ 
Mehmet Altmışyedioğlu 
Cemal Cebeci 
Turhan Feyzioğlu 
Selçuk Imamoğlu 
Hayrettin Nakiboğlu 
Kâmil özsarıyıldız 

KIRKLARELİ 
Mehmet Atagün 

KIRŞEHİR 
Memduh Erdemir 

İ KOCAELİ 
| Sedat Akay 
| Şevket Kazan 
t Sabri Yahşi 
I KONYA 
| Reşat Aksoy 

Mehmet Oğuz Atalay 
Şener Battal 
Bahri Dağdaş 
Muzaffer Demirtaş 
Necmettin Erbakan 
Kemâlettin Gökakm 
Mustafa Kubilay Imer 
M. Necati Kalaycıoğlu 

| Özer Ölçmen 

KÜTAHYA 
Ahmet Mahir Ablum 
Hüseyin Cavit Erdemir 
ilhan Ersoy 
Mehmet Ersoy 

MALATYA 
Mehmet Turhan Akyol 
Ahmet Karaaslan 

MANİSA 
Ahmet Balkan 
Süleyman Çağlar 
Hilmi Okçu 
Necmi özgür 
M. Gündüz Sevilgen 
önol Sakar 
Süleyman Tüne el 

MARDİN 
Fehtaı Adak 
İbrahim Aysoy 
Seyfi Güneştan 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
Ahmet Buldanlı 
Ünat Demir 

MUŞ 
Kasım Emre 

NEVŞEHİR 
Mehmet Sabri Dörtkol 
Ragıp Üner 

NİĞDE 
Mehmet Altmsoy 
S. Yaşar Anbaş 
H. Avni Kavurmacıoğlu 
Haydar Özalp 

ORDU 
Ata Bodur 
Mustafa Kemal Gönül 
Kemal Şensoy 
Bilâl Taranoğlu 
Senai Yazıcı 

RİZE 
Sudi Reşat Saruhan 
Cevat Yalçın 

İ SAKARYA 
I Nuri Bayar 
I Nadir Lâtif İslâm 
i + 
5 İsmail Müftüoğlu 

• SAMSUN 
| Ali Acar 
I Mustafa Dağıstanlı 
İ Doğan Kitaplı 
i Hüseyin Özalp 
| Hayati Savaşçı 

| SÜRT 
1 İdris Arıkan 
I SİNOP 
jj Mustafa Kaptan 
'1 

SİVAS 
l Enver Akova 
I Ahmet Arıkan 
1 Vahit Bozatlı 

Mehmet İhsan Karaçam 
Vahdettin Karaçorlu 

TEKİRDAĞ 
Halil Başol 
Nihan llgün 

TOKAT 
Feyzullah Değerli 
Ali Şevki Erek 

TRABZON 
Ömer Çakıroğlu 
Lütfi Köktaş 
Mehmet Özgür 

URFA 
Mehmet Aksoy 
Mehmet Celâl Bucak 
Necmettin Cevheri 
Mustafa Kılıç 
Halil Millî 
Abdülkadir öncel 

UŞAK 
Orhan Dengiz 

VAN 
Kinyas Kartal 
Mehmet Salih Yddız 

YOZGAT 

İhsan Arslan 
Ali Fuat Eyüpoğlu 
Mustafa Asri Ünsür 
Ömer Lütfi Zararsız 

ZONGULDAK 

Ahmet Nihat Akın 
Sebati Ataman 
Fevzi Fırat 
Orhan Göncüoğlu 
Mehmet Zeki Okur 

[Reddedenler] 

ADANA 
Mehmet Can 
Hasan Cerit 
Erol Çevikçe 
Osman Çıtirık 
Ilter Çubukçu 
Emin Bilen Tümer 

AĞRI 
Cemil Erhan 
Rıza Polat 

AMASYA 
Hasan Bütüner 
Orhan Kayıhan 
Vehbi Meşhur 

ANKARA 

Muammer Alıcı 
Kemal Ataman 
Necdet Evliyagil 
Mustafa İmirzalıoğlu 
M. Rauf Kandemir 

Cahit Kayra 
Kâmil Kırıkoğlu 
ibrahim Saffet Omay 
Feraha Fatma öztürk 
Önder Sav 
llyas Seçkin 
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ANTALYA 
Deniz Bay kal 
Ömer Buyrukçu 
Fahri Özçelik 

ARTVİN 
Turgut Altunkaya 
Ekrem Sadi Erdem 

AYDIN 
Isa Ayhan 
M. Şükrü Koç 

BALIKESİR 
Necati Cebe 
Sadullah Usumi 
Orhan Üretmen 

BİNGÖL 
Hasan Celâlettin Ezman 

BOLU 
Abdi Özkök 

BURDUR 
Osman Aykıü 

BURSA 
Mehmet Emekli 
Hasan Esat Işık 

ÇANAKKALE 
Osman Orhan Çaneri $ 
Hasan Sever 

ÇORUM 
Cahit Angın 
Etem Eken 
Kasım Parlar 

DENlZLÎ 
Hüseyin Erçelik 
Hüdai Oral 

DİYARBAKIR 
Bahattin Karakoç 

EDİRNE 
Illian Işık 
Cevat Sayın 

ELÂZIĞ 
Atillâ Afcilâ 
A. Orhan Senemoğlu 

ERZİNCAN 
Hasan Çetinkaya 
Nurettin Karsu 

ERZURUM 
Selçuk Erverdi 

ESKİŞEHİR 
Murat Kâhyaoğlu 
Ayşe Aliye Koksal 
Niyazi Onal 

GAZİANTEP 
Mustafa Güneş 
İbrahim Hortoğlu 
Mehmet Özmen 
Yusuf üztürkmen 

GİRESUN 
Hasan Vamık Tekin 

GÜMÜŞHANE 
Erol Tüne er 

HATAY 
Sabri İnce 
Mehmet Sönmez 
Malik Yılman 

İÇEL 
Süleyman Şimşek 
Çetin Yılmaz 

İSTANBUL 
Hasan Basri Akkiray 
Abdullah Baştürk 
A. Bahir Ersoy 
Orhan Eyüboğlu 
Necdet Ökmen 
Ali Nejat Ölçen 
ilhan Özbay 
M. Kâzım Özeke 
A. Doğan Öztunç 
Mehmet Emin Sungur 
Şükrüye Tok 
Metin Tüzün 
Necdet Uğur 
Reşit Ülker 
Engin Unsal 

İZMİR 
Kaya Bengisu 
Alev Coşkun 
Yüksel Çakmur 
Süleyman Genç 

Coşkun Karagözoğİu 
A. Kemal Önder 
Remzi Özen 
Neccar Türkcan 
KAHRAMANMARAŞ 

Mehmet Özdal 
KARS 

Kemal Okyay 
Hasan Yıldırım 

KASTAMONU 
Vecdi ilhan 
Sabri Tığlı 

KIRŞEHİR 
Mustafa Aksoy 

KOCAELİ 
İbrahim Akdoğan 
Turan Güneş 

KONYA 
ismet Büyükyaylacı 
Ali Kökbudak 

KÜTAHYA 
Ahmet Haşini Benli 

MALATYA 
Mehmet Delikaya 
Hüseyin Deniz 
Hakkı Gökçe 

MANİSA 
Veli Bakirli 
Mustafa Ok 
Hasan Zengin 

MARDİN 
Ahmet Türk 

MUĞLA 
Halil Dere 
Ali Döğerli 

MUŞ 
Tekin ileri Dikmen 

NEVŞEHİR 
Mehmet Zeki Tekiner 

NİĞDE 
Azmi Yavuzalp 

ORDU 
I Memduh Ekşi 

Ferda Güley 

RİZE 
O. Yılmaz Karaosmanoğlu 
Sami Kumbasar 

SAKARYA 
Hayrettin Uysal 

SAMSUN 
Fahri Birer 
Ilyas Kılıç 
Fuat Uysal 
irfan Yankutan 

SİİRT 
Abdülbaki Cartı 
Mehmet Nebil Oktay 
Abdülkefim Zilân 

SlNOP 
Tevfik Fikret Övet 

SİVAS 
N. Nazif Arslan 
Ahmet Durakoğlu 

TOKAT 
Cevat Atılgan 
ismail Hakkı Birler 
Ali Kurt 
Haydar Ulusoy 

TRABZON 
Âdil Ali Cinel 
H. Kadri Eyüpoğlu 
Ahmet Şener 

TUNCELİ 
Nihat Saltık 
Süleyman Yıldırım 

URFA 
Celâl Paydaş 

UŞAK 
Kadir Özpak 
Ahmet Yılmaz 

YOZGAT 
Ilhami Çetin 
Nedim Korkmaz 

ZONGULDAK 
Zekâi Altmay 
Kemal Anadol 
Bülent Ecevit 
Cahit Karakaş 
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[Oya katılmayanlar] 

ADANA 
Battal Koksal 
İbrahim Tekin 

ADIYAMAN 
Kemal Tabak 
Ramazan Yıldırım 

AFYONKARAHÎSAR 
tbrahım Elmalı 
Süleyman Mutlu 
Şükrü Yüzbagıoğlu 

ANKARA 
Oğuzhan Asiltürk (B.) 
Osman Ceran 
Cevat Önder 
Sabahattin Selek 
Yusuf Ziya Yağcı 

ANTALYA 
Abdurrahim Erdem 

BİLECİK 
Mehmet Ergül (t. Ü.) 

BİNGÖL 
Abdullah Bazencir 

BOLU 
Ahmet Çakmak 
(Bşk. V.) 

BURDUR 
Ali Sanlı 

ÇANAKKALE 
Murat Bayrak 

ÇANKIRI 
Mehmet Ali Arsan 

DENİZLİ 
Fuat Avcı 

DİYARBAKIR 
Hasan Değer 
Recai İskenderoğlu 
Mahmut Uyanık 

GAZİANTEP 
Orhan Tokuz 

GİRESUN 
Mustafa Kemal.Çilesiz 
İ. Etem Kıhçoğlu 
M. Emin Turgutalp 
Orhan Yılmaz 

HAKKARİ 
Mikail İlcin 

HATAY 
Abdullah Çilli 

İÇEL 
Hikmet Baloğlu 
Oral Mavioğlu 

İSTANBUL 
Orhan Birgit 
Vahit Yaşar Çalın 
Abdurrahman Köksaloğlu 
(i.) 

İlhami Sancar 
Ali Topuz 
Halûk Ulman 
Cemil Yavaş 

İZMİR 
İsmail Taşlı 
Mahmut Türkmenoğlu 
KAHRAMAN MARAŞ 
İsmet Ağaoğlu 
Oğuz Söğütlü 
Ali Zülfikâroğlu 

KARS 
Davut Aksu 
Doğan Araslı 
Kemal Güven (Başkan) 

KAYSERİ . 
Tufan Doğan Avşargii 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Tankut Akalın 
Mehmet Dedeoğlu 

KIRŞEHİR 
Sait Şayiam 

KONYA 
Hüseyin Keçeli 
Faruk Sükan 
Vefa Tanır 
Mustafa Üstündağ 

MALATYA 
Celâl Ünver 

MARDİN 
Talât Oğuz 
Nurettin Yılmaz 

MUŞ 
Ahmet Hamdi Çelebi 

SAKARYA 
Kenan Durukan 
M. Vedat Önsal 

SAMSUN 
Hilmi Türkmen 

SİNOP 
Yalçın Oğuz 

SİVAS 
Ekrem Kangal 
Mustafa Tirmisi 

TEKİRDAĞ 
Yılmaz Alpaslan 
Ömer Kahraman 

TOKAT 
Hüseyin Abbas 

TRABZON 
Ekrem Dikmen 

VAN 
İhsan Bedirhanoğlu 
Muslih Görentaş 

lAçık üyelikler"] 

Aydın 
Ordu 
Trabzon 

Yekûn 

\>€Ki 

— 870 — 



Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

140 NC1 BİRLEŞİM (Olağanüstü) 

6 . 10 . 1976 Çarşamba 

Saat : 15.00 
1 

BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 
SUNUŞLARI 

2 
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

3 
SEÇtM 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞ
TIRMASI YAPILMASINA DAÎİR ÖNGÖ

RÜLMELER 
6 

SÖZLÜ (SORULAR 
7 

KANUN TASARI -VE TEKLİFLERİYLE 
KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

1. — Anika'ra MilfetVeikillii Oğuz Aygıta ile Edirne 
•M'll'eîiveklÜM llhamni Ertem'ıin, Dövllıet Güvenlik Ma)h-
keımiefeırönon KtMiuÖırş ve Yarigılama Usu'Heri tekkında 
Kamun .tok'lM ive İçtüzüğün 38 ndi maddesi uyarınca 
Gündeımıe atama önergesi. (2/644) (S. Sayısı : 396) 
(Dagaöma taırffai : 16 . 9 . 1976) 
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