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6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hak
kında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı 
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T.C. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğü 31.10.1989 
Sayı : K. K. On. Md. 07/101-2034/04210 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

İçişleri Bakanlığı'nca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulu'nca 23.10.1989 
tarihinde kararlaştırılan "6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Uc Diğer Aletler Hakkında 
Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasan sı" ve gerekçesi ekte gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 
Turgut Ozal 
Başbakan 

GENEL GEREKÇE 

6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunun bazı hükümle
ri günümüz şartlarına cevap verir nitelikte değildir. 

Bu itibarla, bürokrasiyi azaltmak, ruhsat işlemlerini çabuklaştırmak bazı kısıntıları kal
dırmak suretiyle Kanunun uygulanmasında bazı kolaylıklar getirilmesi amaçlanmıştır. 

MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 1. — Halen yürürlükte olan 6136 sayılı Kanunun değişik 2 nci maddesinin (B) bendi 
her ne kadar devlet yönetiminin en yüksek makamında bulunanlara yabancı devlet büyükle-
rince armağan edilen ateşli silahları yurda getirmelerine imkân tanımakta ise de bu madde da
ha ziyade tabanca armağan edilmesi halinde işlemekte, diğer tür ateşli silahların armağan edil
mesi halinde ise ruhsat verilmesi mümkün olmamaktadır. Ancak, yabancı devlet konuklarının 
armağan etmeyi düşündükleri diğer tür silahların yurda sokulabilmesi için Kanunun bu ben
dinde değişiklik yapılması gerekmiştir. 

Bu itibarla, mezkur (B) bendi, devlet büyüklerimize armağan edilen her tür ateşli ve ateş-
siz silahın yurda sokulmasına ve ruhsata bağlanmasına imkân verecek şekilde tadil edilmiştir. 
Yine aynı bend içerisinde Cumhurbaşkanı, Başbakan, Genelkurmay Başkanı ve Hükümet üyeleri 
için silahın armağan edildiğini belirtir diğer belge ibraz etme mecburiyeti de kaldırılmıştır. 

6136 sayılı Kanunun 2478 sayılı Kanunla değişik 2 nci maddesinin son bendi Gençlik ve 
Spor Genel Müdürlüğü ile Avcılık ve Atıcılık Federasyonuna ruhsata bağlanmış silahlara ait 
mermilerin ithal yetkisini vermiştir. 
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• Ancak, aradan 10 yit gibi bir süre geçtiği halde çeşitli nedenlerle bu kuruluş herhangi bir 
ithalatı gerçekleştirmediği için, yine 6136 sayılı Kanuna 3448 sayılı Kanunla eklenen ek 7 nci 
madde hükümlerinin işletilmeye başlandığı ve Savunma Sanayii Geliştirme ve Destekleme İda
resi Başkanlığınca ithalat yapılacağı gözönüne alınarak, yurdumuza ithal edilecek silah ve mer
milerin tek elden yapılmasını sağlamak amacıyla Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün mer
mi ithal yetkisi kaldırılmıştır. Mezkur Genel Müdürlüğe halen uygulandığı gibi sadece atıcılık 
müsabakalarında kullanılacak özel mermi ve silahları yurda getirme imkânı tanınmıştır. 

Madde 2. — 6136 sayılı Kanun uyarınca verilen silah taşıma ve bulundurma ruhsatlarının 
geçerlilik süresi konusunda bu Kanunda açık bir hüküm bulunmamaktadır. Genellikle süre 492 
sayılı Harçlar Kanunu ışığı altında yönetmelikte düzenlenmiştir. 

Ancak, uygulamada her yıl ruhsat yenilenmesinin gerek iş gücü ve gerekse zaman kaybı 
açısından getirdiği sorunları ortadan kaldırmak amacıyla silah ruhsatlarının 5 yılda bir harç 
alınmak suretiyle yenilenmesi esası getirilmiştir. 5 yıllık süre içerisinde şahsın ruhsatı alış sebe
binin ortadan kalkması halinde bu durumu ruhsat veren makama bildirmekle yükümlü tutul
muştur. Aksi halde davrananlara bir daha silah ruhsatı verilmeyeceği hükme bağlanmıştır. 

Tasarının bu maddesinde Cumhurbaşkanı, Başbakan, Genelkurmay Başkanı, Hükümet 
üyeleri, Kuvvet Komutanları, Jandarma Genel Komutanı, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri, 
Başbakanlık ile içişleri Bakanlığı Müsteşarı, Savunma Sanayii Geliştirme ve Destekleme İda
resi Başkanı, Emniyet Genel Müdürü ve Sahil Güvenlik Komutanı ve bu görevlerde bulunmuş 
olanların sahip oldukları silahlarına ait ruhsatlarda süre kaydı aranmayacağı öngörülmektedir. 

Ayrıca, Tasarının bu maddesi ile birden fazla silaha sahip olanlardan, durumları silah ta
şımaya uygun bulunanlara istekleri halinde her silah için ayrı ayrı taşıma ruhsatı verilebileceği 
hükmü de getirilmektedir. 

Madde 3. — Ateşli silahlarla girilemeyecek yerler günün ihtiyaçlarına göre yeniden tadat 
edilmiştir. Ayrıca bu maddeye getirilen en büyük yenilik de siyasî partilerin düzenleyeceği açık 
hava ve kapalı yer toplantıları ile Türkiye Büyük Millet Meclisi ana binalarına da silahla her 
ne şekilde olursa olsun girilemeyeceği kesin hükme bağlanmaktadır. 

6136 sayılı Kanunun silah taşımaya yetkili kimseler olarak gördüğü adlî ve idarî yargı ha
kim ve savcıları ile bu sınıftan sayılanlar, vali, vali yardımcıları, kaymakam ve bucak müdürle
ri, Millî İstihbarat Teşkilatı mensupları ve görevlerinin gereği olarak silah taşıma yetkisine sa
hip güvenlik görevlilerinin hangi şartlarda ve nerelere silahla girebilecekleri yeniden belirlenmiştir. 

Madde 4. — Millî İstihbarat Teşkilatının ve Millî İstihbarat Teşkilatı mensuplarının yurti
çinden alacakları veya yurtdışından ithal edecekleri silahlar Teşkilatın özelliği nedeniyle İçişle
ri Bakanlığı'nın denetiminden çıkarılarak uygulama esaslarının yönetmelikle düzenlenmesi ön
görülmektedir. 

Madde 5. — Savunma Sanayii Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığınca ithal edile
cek silahların, bulundurma ruhsatı alabilecek olan kimselere de satılabilmesi ve sattırılabilme-
si hükmü getirilmiştir. Sattırılacak silahlarda satan kuruma ve kişiye komisyon ödenmesi hu
susu açıklığa kavuşturulmaktadır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 412) 
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Madde 6. — Gerek 6136 sayılı Kanun ile gerekse diğer kanunlarla şimdiye kadar özel şa
hısların trap-skeet alanları ve atış poligonları kurabilmeleri mümkün olmamakta iken, deği
şiklik ile özel şahıslara trap-skeet ve tabanca, tüfek atış poligonları kurma imkânı sağlanmış
tır. Böylelikle tabanca bulundurma ruhsatına sahip kimselerin de açılacak bu poligonlardan 
faydalanması imkânı getirilmiştir. 

Madde 7. — 6136 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinde yapılan değişiklikle bir kimsenin sa
hip olduğu silahlarının hepsine birden ayrı ayrı taşıma ruhsatı verilebileceği imkânı getirildi
ğinden, bu hükümlere aykırılık arz eden Kanunun 2 nci maddesinin üçüncü ve dördüncü fık
raları kaldırılmakta ayrıca, silah taşımaya veya bulundurmaya hak kazanan kamu görevlileri
nin sahip oldukları zoralım silahlarını devredemeyeceklerine dair mezkur Kanunun değişik 10 
uncu maddesinin beşinci fıkrası da yürürlükten kaldırılarak bu silahların silah taşıma ve bu
lundurmasında sakınca bulunmayanlara devredilmesi imkânı getirilmektedir. 

Geçici Madde — İstiklâl savaşı gazilerinden halen hayatta bulunanlarla savaşlarda şehit 
düşenlerden veya sonradan vefat edenlerden mirasçılarına intikal etmiş bulunan 1923 yılı ve 
bu yıldan önce imal edilmiş her türlü ateşli silahlar için bir yıl içinde beyan edilmesi şartıyla 
herhangi bir belge aranmaksızın ruhsat verileceği, 1923 yılından sonra imal edildiği anlaşılan 
silahların ise müsadere edileceği ancak sahipleri hakkında herhangi bir işlem yapılmayacağı 
hükme bağlanmaktadır. 

Ayrıca, halen sahip oldukları bu silahlar sebebiyle haklarında 6136 sayılı Kanuna muhale
fet suçundan takibata başlanmış olanlarla henüz infaz edilmemiş mahkûmiyet kararları için 
af getirilmektedir. 

Madde 8. — Yürürlük maddesidir. 

Madde 9. — Yürütme maddesidir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 412) 
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Adalet Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet .Metlisi 
Adalet Komisyonu 29.3.1990 
Esas No. : 1/649 
Karar No. : 25 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunda Değişiklik Ya
pılmasına Dair Kanun Tasarısı Adalet ve İçişleri Bakanlıkları temsilcilerinin de katılmalarıyla 
Komisyonumuzca incelenip görüşülmüş gerekçesi uygun görülerek maddelerine geçilmesi ka
bul edilmiştir. 

1. Tasarının çerçeve 1 inci maddesiyle değiştirilen 6136 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin 
ikinci fıkrasının (B) bendinde kanunun sistematiğine uygun olarak redaksiyon yapılmıştır. 

2. Tasarının çerçeve 2 nci maddesiyle değiştirilen 6136 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin 
ikinci fıkrasına yapılan ilave ile Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri de madde kapsamına alın
mıştır. 

3. Tasarının çerçeve 3 üncü maddesiyle değiştirilen 6136 sayılı Kanunun değişik Ek 1 inci 
maddesinin ikinci fıkrasının başına fıkraya açıklık kazandırmak amacıyla "Yukarıda sayılan 
yerlerde" ibaresi eklenmiştir. 

4. Tasarının 4 üncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

5. Tasarının çerçeve 5 inci maddesiyle değiştirilen 6136 sayılı Kanunun Ek 7 nci madde
sinin birinci fıkrasına ilave edilen "bir kamu kuruluşuna" ibaresi ile Savunma Sanayii Geliş
tirme ve Destekleme tdaresi Başkanlığının kendi dışında kime silah ve mermi ithal ettirip, sat
tıracağı konularına açıklık getirilmiştir. 

6. Taraşının 6 ncı maddesi aynen kabul edilmiştir. 

7. Tabancanın aldığı mermi adedine göre seri olup olmadığına bakılmaksızın cezanın 
artırılması, ceza adaleti ile bağdaşmadığından 6136 sayılı Kanunun 12 nci maddesinin dördün-
kü fıkrasındaki "mermi yatağı dahil mermi kapasitesi 10 adetten fazla tabanca veya" ibaresi 
de Tasarının 7 nci maddesine yapılan ilave ile yürürlükten kaldırılmıştır. 

8. Tasarının Geçici Maddesinin ikinci fıkrası daha açık bir şekilde anlaşılmasını temin 
etmek amacıyla redaksiyona tabi tutulmuştur. 

9. Tasarının yürürlüğe ilişkin 8 ve yürütmeye ilişkin 9 uncu maddeleri aynen kabul edil
miştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı 412) 
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Raporumuz tçişleri Komisyonu Başkanlığına sunulmak üzere saygı ile arz olunur. 

Başkan 
Alpaslan Pehlivanlı 

Ankara 

Kâtip 
Ali Ptnarbaft 

Konya 

Üye 
Rüştü Kâzım Yücelen 

tçel 

Üye 
Ali Haydar Erdoğan 

istanbul 
(Muhalifim) 

Üye 
Murat Başesgioğlu 

Kastamonu 

Başkanvekili 
Gökhan Maras 

Kırşehir 

Üye 
Hasan Tanrıöver 

Gaziantep 

Üye 
Abdülbaki Albayrak 

istanbul 

Üye 
Burhan Cahit Gündüz 

tzmir 

Üye 
ihsan Nuri Tbpkaya 

Ordu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 412) 



İçişleri Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
içişleri Komisyonu 20.4.1990 
Esas No. ; J/649 
Karar No. : 45 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar İle Diğer Aletler Hakkında Kanunda Değişiklik Ya
pılmasına Dair Kanun Tasarısı İçişleri Bakam, İçişleri ve Adalet Bakanlıkları temsilcilerinin 
de katılmalarıyla Komisyonumuzca incelenip, görüşülmüş ve gerekçesi uygun görülerek mad
delerine geçilmesi kabul edilmiştir. 

Komisyonumuz görüşmelerinde Adalet Komisyonu metni esas alınmıştır. 
6136 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin ikinci fıkrasının (B) bendi ile altıncı fıkrasını değiş

tiren tasarının çerçeve 1 inci maddesi ayrı bir tasarıyla değerlendirilerek yeniden sevk edilmek 
üzere Hükümetçe geri çekildiğinden anılan madde tasarı metninden çıkarılmıştır. 

Tasarının çerçeve 1 inci maddesi tasarı metninden çıkarıldığından madde numaralarında 
gerekli teselsül sağlanmıştır. 

Adalet Komisyonunca kabul edilen ve tasarının çerçeve 2 nci maddesiyle değiştirilen 6136 
sayılı Kanunun 6 nci maddesinde geçen "Savunma Sanayii Geliştirme ve Destekleme İdaresi 
Başkanı" ibaresindeki "Başkanı" kelimesi 390 sayılı ve "7.11.1985 Tarihli ve 3238 Sayılı Ka
nunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname"ye paralellik sağlamak 
bakımından "Müsteşarı" kelimesi şeklinde değiştirilmiş ve madde bu düzenlemeyle kabul edil
miştir. 

Adalet Komisyonunca kabul edilen ve tasarının çerçeve 3 üncü maddesiyle değiştirilen 6136 
sayılı Kanunun değişik Ek 1 inci maddesinde gerekli teknik düzenlemeler yapılmış; ağır bulu
nan hapis cezası kaldırılmış; para cezasının üst sınırı yeterli bulunmayarak bir milyon liradan 
beş milyon liraya çıkarılmıştır. Ayrıca silah ruhsatının iptali cezası ağır bulunduğundan ruhsa
tın tamamen iptali yerine taşıma ruhsatının bulundurmaya çevrilmesi öngörülmüş ve bu nede
ne anılan maddenin son cümlesi madde metninden çıkarılmıştır. 

Tasarının çerçeve 4 üncü maddesi 3 üncü madde olarak Komisyonumuzca aynen kabul 
edilmiştir. 

Adalet Komisyonunca kabul edilen ve tasarının çerçeve 5 inci maddesiyle değiştirilen 6136 
sayılı Kanunun ek 7 nci maddesinin başına ve sonuna birer fıkra eklenmiştir. İlk fıkra ile ithal 
edilen silahları bulundurma ruhsatı alabilecek vatandaşlara satılması ve 6136 sayılı Kanunun
da bulundurma ruhsatlı silahların vatandaşlarca atış poligonlarına götürülmesi imkânları ge
tirilmiş ve ayrıca daha önce hiç bir sebep ve şekilde mesken ya da işyeri dışına çıkarılamayan 
bulundurma ruhsatlı silah sahiplerinin de bu düzenlemeyle atış yapmak veya spor amacı ile 
atış poligonlarına gidilmesine imkân sağlanmıştır. 

Maddeye eklenen son fıkra ile Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğüne verilen mermi ithal 
etme ve bu mermileri ihtiyaç sahiplerine satma yetkisi bu kuruluşdan alınmaktadır. Ancak Genç
lik ve Spor Genel Müdürlüğü kendi amaçlarına uygun demirbaş silah ve mermilerini ithal ede
bilecektir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı 412) 



Tasarının çerçeve 6 ncı maddesi S inci madde olarak Komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir. 

Adalet Komisyonunca kabul edilen tasarının 7 nci maddesinde bir değişiklik yapılarak yü
rürlükten kaldırılan hükümler arasına 6136 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin altıncı fıkrası da 
dahil edilmiştir. Anılan fıkra tasarıda yeniden düzenlendiğinden tekerrürü önlemek amacıyla 
Kanun metninden çıkarılması gerekli görülmüştür. 

Adalet Komisyonunca kabul edilen tasarının geçici 1 inci maddesi Komisyonumuzca ay
nen kabul edilmiştir. 

Tasarının yürürlük ve yürütmeye ilişkin 8 inci ve 9 uncu maddeleri 7 nci ve 8inci maddeler 
olarak aynen kabul edilmiştir. 

Raporumuz Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygıyla arz olunur. 

Sözcü 
Hasan Çakır 

Antalya 
Üye 

Abdurrahman Karaman 
Adıyaman 

Üye 
Ali Necmettin Şeyhbğlu 

Çankırı 
Üye 

ismail Köse 
Erzurum 

Üye 
M. Kemal Duduoğlu v. 

Hatay 
Üye 

Ömer Şeker 
Konya 

Üye 
Kudbettin Hamidi 

Siirt 
Üye 

ihsan Bedirhanoğlu 
Van 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayıst : 412) 

Başkan 
Galip Demirel 

Malatya 
Kâtip 

Selahattin Mumcuoğlu 
Van 
Üye 

Ayhan Arifağaoğlu 
Artvin 

Üye 
Mustafa Namlı 

Çorum 
Üye 

Rıza Şimşek 
Erzurum 

Üye 
Leyla Yeniay Köseoğlu 

tstanbul 
Üye 

Bahri Kibar 
Ordu 
Üye 

Aziz Bülent Öncel 
Şanlıurfa 
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HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN 
I 

6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar İle Diğer Aletler Hakkında Kanunda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 6136 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin ikinci fıkrasının (B) bendi ile altıncı 
fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

' 'B) Cumhurbaşkanı, Başbakan, Genelkurmay Başkanı, Hükümet Üyeleri, Türkiye Bü
yük Millet Meclisi Üyeleri, Kuvvet Komutanları, Jandarma Genel Komutanı, Cumhurbaşkan
lığı Genel Sekreteri, Başbakanlık ile İçişleri Bakanlığı Müsteşarları, Savunma Sanayii Geliştir
me ve Destekleme İdaresi Başkanı, Emniyet Genel Müdürü ve Sahil Güvenlik Komutanına ar
mağan olarak verilen ve armağan edildiği usulüne göre belgelenmiş olan her nevi ateşli ve ateş-
siz silahlar ve mermileri ile diğer aletlerin gümrük vergi ve resmi ödenmeksizin ülkeye sokul
ması serbesttir. Cumhurbaşkanı, Başbakan, Genelkurmay Başkanı ve Hükümet üyeleri için beyan 
yeterli olup ayrıca belge aranmaz." 

"Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünce belirlenecek ihtiyaç miktarlarına göre sırf sporda 
kullanılan nişan tüfek ve tabancalar ile bunlara ait mermiler İçişleri Bakanlığınca izin veril
mek ve kontrol edilmek şartıyla adı geçen Genel Müdürlükçe ithal olunabilir. Bu şekilde ithal 
olunan silahlar anılan Genel Müdürlüğün demirbaşına kayıt edilir. Bu silahların satış ve devri 
yapılamaz." 

MADDE 2. — 6136 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"Madde 6. — Bu Kanun kapsamına giren silahlar için verilen taşıma ve bulundurma ruh

satları yenileme harcı alınmak şartı ile beş yıl için geçerlidir. Ruhsatların veriliş sebeplerinin 
ortadan kalkması halinde ruhsat sahibi durumu ruhsatı veren makama altı ay içinde bildir-1 

mekle yükümlüdür. Aksine hareket edenlere bir daha silah ruhsatı verilmez. 
Ancak, Cumhurbaşkanı, Başbakan, Genelkurmay Başkanı, Hükümet Üyeleri, Kuvvet Ko

mutanları, Jandarma Genel Komutanı; Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri, Başbakanlık ile İçiş
leri Bakanlığı Müsteşarları, Savunma Sanayii Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanı, Em
niyet Genel Müdürü ve Sahil Güvenlik Komutanı ve bu görevlerde bulunmuş olanların ruhsat
larında süre kaydı aranmaz. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi . (S. Sayısı : 412) 
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ADALET KOMİSYONUNUN KABUL 
ETTtĞÎ METİN 

6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Di
ğer Aletler Hakkında Kanunda Değişiklik Ya* 

pılmaana Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 6136 sayılı Kanunun 2 nci 
maddesinin ikinci fıkrasının (B) bendi ile al
tıncı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"B) Cumhurbaşkanı, Başbakan, Ge
nelkurmay Başkanı, Hükümet Üyeleri, Tür
kiye Büyük Millet Meclisi Üyeleri, Kuvvet Ko
mutanları, Jandarma Genel Komutanı, Cum
hurbaşkanlığı Genel Sekreteri, Başbakanlık ile 
İçişleri Bakanlığı Müsteşarları, Savunma Sa
nayii Geliştirme ve Destekleme İdaresi Baş
kanı, Emniyet Genel Müdürü ve Sahil Güven
lik Komutanının yurt dışından armağan ola
rak verilen ve armağan edildiği usulüne göre 
belgelenmek suretiyle, (her nevi ateşli ve ateş-
siz silahlar ve mermileri ile diğer aletlerden 
gümrük vergi ve resmi alınmaz. Cumhurbaş
kanı, Başbakan, Genelkurmay Başkanı ve Hü
kümet üyeleri için beyan yeterli olup ayrıca 
belge aranmaz.)" 

"Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünce 
belirlenecek ihtiyaç miktarlarına göre sırf 
sporda kullanılan nişan tüfek ve tabancalar 
ile bunlara ait mermiler İçişleri Bakanlığınca 
izin verilmek ve kontrol edilmek şartıyla adı 
geçen Genel Müdürlükçe ithal olunabilir. Bu 
şekilde ithal olunan silahlar anılan Genel Mü
dürlüğün demirbaşına kayıt edilir. Bu silah
ların satış ve devri yapılamaz.'' 

MADDE 2. — 6136 sayılı Kanunun 6 ncı 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Madde 6. — Bu Kanun kapsamına gi
ren silahlar için verilen taşıma ve bulundur
ma ruhsatları yenileme harcı alınmak şartı ile 
beş yıl için geçerlidir. Ruhsatların veriliş se
beplerinin ortadan kalkması halinde ruhsat 
sahibi durumu ruhsatı veren makama altı ay 
içinde bildirmekle yükümlüdür. Aksine hare
ket edenlere bir daha silah ruhsatı verilmez. 

Ancak, Cumhurbaşkanı, Başbakan, Ge
nelkurmay Başkanı, Hükümet Üyeleri, Tür-

İÇİŞLERİ KOMİSYONUNUN KABUL 
ETTİĞİ METİN 

6136 Sayıü Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Di
ğer Aletler Hakkında Kanunda Değişiklik Ya

pılmasına Dair Kanun Tasana 

MADDE 1. •— 6136 sayılı Kanunim 6 ncı 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Madde 6. — Bu Kanun kapsamına gi
ren silahlar için verilen taşıma ve bulundur
ma ruhsatları yenileme harcı alınmak şartı ile 
beş yıl için geçerlidir. Ruhsatların veriliş se
beplerinin ortadan kalkması halinde ruhsat 
sahibi durumu ruhsatı veren makama altı ay 
içinde bildirmekle yükümlüdür. Aksine hare
ket edenlere bir daha silah ruhsatı verilmez. 

Ancak, Cumhurbaşkanı, Başbakan, Ge
nelkurmay Başkanı, Hükümet Üyeleri, Tür-

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 412) 
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

Ruhsata bağlanmış silahlara ait yerli ve yabancı menşeli mermiler için ayrıca ruhsat aran
maz. Bu ruhsatlar, mermiler için de geçerlidir. 

Silah taşıma ruhsatları nereden verilmiş olursa olsun Ek 1 inci maddede sayılan yerler dı
şında geçerlidir. 

Birden fazla silaha sahip olanlardan bu Kanun hükümlerine göre, durumları silah taşıma
ya uygun olanlara istekleri halinde, mevcut silahlarının hepsi için ayrı ayrı taşıma ruhsatı verilir. 

Ruhsatların renk, şekil, muhtevası ile diğer hususlar yönetmelikte belirlenir." 

MADDE 3. — 6136 sayılı Kanunun değişik ek 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştiril-
* 
mistir. 

"Ek Madde 1. — A) Duruşmalarda, mahkeme salonlarında, hastanelerin psikiyatri bö
lümlerinde, akıl hastanelerinde, ceza ve tutukevleri ile her türlü ıslah ve infaz kurumlarında 
veya bunların eklentilerinde, 

B) öğrencilerin toplu olarak oturdukları yurtlarda, eğitim ve öğretim kurumlarında, si
yasî partilerin açık hava ve kapalı yer toplantılarında, izinli veya izinsiz yapılan topla'nü ve gösteri 
yürüyüşlerinde, sendikalarda, derneklerde veya bunlara yönetim ve yapı olarak doğrudan doğ
ruya bağlantılı olan yerlerde veya bunların toplantı ve kongrelerinde, her türlü spor karşılaşma 
veya yarışmalarının yapıldığı yerlerde, kanuna uygun veya kanuna aykırı olarak grev ve lokavt 
yapılmakta olan iş yerlerinde, 

C) Türkiye Büyük Millet Meclisi ana binaları ile Meclis Başkanlığınca belirlenen yerlerde, 

Ateşli silahlar taşınamaz. 

Bu Kanuna aykırı olarak ateşli silahları veya bunların mermilerini 4 üncü maddede yazılı 
olan bıçakları veya sair aletleri veya benzerlerini veya Türk Ceza Kanununun 264 üncü madde
sinde yazılı olanları taşıyan veya bulunduranlar hakkında ilgili kanunlarda belli edilen cezala
rın iki katı hükmolunur. 

(B) bendinde sayılan yerlerde 7 nci maddenin 1,2, 3 ve 4 numaralı bentlerinde belirtilen 
kişiler ile bu yerlerin güvenliği için görevli bulunan polis ve jandarma personeli, (A) ve (C) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı . 412) 



(Adalet Komisyonunun Kabul 
Ettiği Metin) 

kiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, Kuvvet Ko
mutanları, Jandarma Genel Komutanı, Cum
hurbaşkanlığı Genel Sekreteri, Başbakanlık ile 
İçişleri Bakanlığı Müsteşarları, Savunma Sa
nayii Geliştirme ve Destekleme İdaresi Baş
kanı, Emniyet Genel Müdürü ve Sahil Güven
lik Komutanı ve bu görevlerde bulunmuş olan
ların ruhsatlarında süre kaydı aranmaz. 

Ruhsata bağlanmış silahlara ait yerli ve 
yabancı menşeli mermiler için ayrıca ruhsat 
aranmaz. Bu ruhsatlar mermiler için de ge
çerlidir. 

Silah taşıma ruhsatları nereden verilmiş 
olursa olsun Ek 1 inci maddede sayılan yer
ler dışında geçerlidir. 

Birden fazla silaha sahip olanlardan bu 
Kanun hükümlerine göre, durumları silah ta
şımaya uygun olanlara istekleri halinde, mev
cut silahlarının hepsi için ayrı ayrı taşıma ruh
satı verilir. 

Ruhsatların renk, şekil, muhtevası ile di
ğer hususlar yönetmelikte belirlenir." 

MADDE 3. — 6136 sayılı Kanunun de
ğişik Ek 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir. 

"Ek Madde 1. — A) Duruşmalarda, 
mahkeme salonlarında, hastanelerin psikiyatri 
bölümlerinde, akıl hastanelerinde, ceza ve tu
tukevleri ile her türlü ıslah ve infaz kurumla
rında veya bunların eklentilerinde, 

B) öğrencilerin toplu olarak oturduk
ları yurtlarda, eğitim ve öğretim kurumların
da, siyasî partilerin açık hava ve kapalı yer 
toplantılarında, izinli veya izinsiz yapılan top
lantı ve gösteri yürüyüşlerinde, sendikalarda, 
derneklerde veya bunlara yönetim ve yapı ola
rak doğrudan doğruya bağlantılı olan yerler
de veya bunların toplantı ve kongrelerinde, her 
türlü spor karşılaşma veya yarışmalarının ya
pıldığı yerlerde, kanuna uygun veya kanuna 
aykırı olarak grev ve lokavt yapılmakta olan 
iş yerlerinde, 

Türkiye Büyük Millet Mec 
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(İçişleri Komisyonunun Kabul 
Ettiği Metin) 

kiye Büyük Millet Meclisi Üyeleri, Kuvvet Ko
mutanları, Jandarma Genel Komutanı, Cum
hurbaşkanlığı Genel Sekreteri, Başbakanlık ile 
İçişleri Bakanlığı Müsteşarları, Savunma Sa
nayii Geliştirme ve Destekleme İdaresi Müs
teşarı, Emniyet Genel Müdürü ve Sahil Gü
venlik Komutanı ve bu görevlerde bulunmuş 
olanların ruhsatlarında süre kaydı aranmaz. 

Ruhsata bağlanmış silahlara ait yerli ve 
yabancı menşeli mermiler için ayrıca ruhsat 
aranmaz. Bu ruhsatlar mermiler için de ge
çerlidir. 

Silah taşıma ruhsatları nereden verilmiş 
olursa olsun Ek 1 inci maddede sayılan yer
ler dışında geçerlidir. 

Birden fazla silaha sahip olanlardan bu 
Kanun Hükümlerine göre, durumları silah ta
şımaya uygun olanlara istekleri halinde, mev
cut silahlarının hepsi için ayrı ayrı taşıma ruh
satı verilir. 

Ruhsatların renk, şekil, muhtevası ile di
ğer hususlar yönetmelikte belirlenir." 

MADDE 2. — 6136 sayılı Kanunun de
ğişik Ek 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir. 

"Ek Madde 1. — A) Duruşmalarda, 
mahkeme salonlarında, hastanelerin psikiyatri 
bölümlerinde, akıl hastanelerinde, ceza ve tu
tukevleri ile her türlü ıslah ve infaz kurumla
rında veya bunların eklentilerinde, 

B) öğrencilerin toplu olarak oturduk
ları yurtlarda, eğitim ve öğretim kurumların
da, siyasî partilerin açık hava ve kapalı yer 
toplantılarında, izinli veya izinsiz yapılan top
lantı ve gösteri yürüyüşlerinde, sendikalarda, 
derneklerde veya bunlara yönetim ve yapı ola
rak doğrudan doğruya bağlantılı olan yerler
de veya bunların toplantı ve kongrelerinde, her 
türlü spor karşılaşma veya yarışmalarının ya
pıldığı yerlerde, kanuna uygun veya kanuna 
aykırı olarak grev ve lokavt yapılmakta olan 
iş yerlerinde, 

si (S. Sayısı : 412) 
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

bentlerinde sayılan yerlerde ise yalnız bu yerlerin güvenliği ile görevli bulunan polis, jandarma 
ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Muhafız Taburu personeli silahlarını taşıyabilirler. 

(A), (B) ve (C) bentlerinde sayılan yerlere silahla giren veya buralarda silah taşıyan kişiler 
eylemleri başka bir cezayı gerektirmiyorsa altı aydan bir yıla kadar hapis ve ikiyüzbin liradan 
bir milyon liraya kadar ağır para cezası ile cezalandırılır, ayrıca silah ruhsatları iptal edilir ve 
kendilerine bir daha ruhsat verilmez, tptal edilen ruhsatta belirtilen silahın iki ay içinde ruhsa
tı veren makamca silah taşıma veya bulundurmasında sakınca olmayan kimselere veya Makine 
ve Kimya Endüstrisi Kurumunun takdir edeceği bedelle aynı Kuruma devredilir." 

MADDE 4. — 6136 sayılı Kanunun değişik Ek 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir. 

"Ek Madde 6. — Millî istihbarat Teşkilatının demirbaş silahları, yedek parça ve mermile
ri ile Teşkilat mensuplarının yurt içinden temin edecekleri veya yurt dışına gittiklerinde bir de
faya mahsus olmak üzere gümrük vergi, resim ve harçlarını ödemek suretiyle getirecekleri zati 
silah ve mermilerinin yurda sokulmasına dair usul ve esaslar içişleri Bakanlığının görüşü alı
narak Millî istihbarat Teşkilatı tarafından hazırlanıp Başbakanca onaylanan yönetmelikte be
lirtilir. Bu yönetmelik Resmî Gazetede yayımlanmaz." 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 412) 



(Adalet Komisyonunun Kabul 
Ettiği Metin) 

C) Türkiye Büyük Millet Meclisi ana 
binaları ile Meclis Başkanlığınca belirlenen 
yerlerde, 

Ateşli silahlar taşınamaz. 
Yukarıda sayılan yerlerde bu Kanuna ay

kırı olarak ateşli silahları veya bunların mer
milerini 4 üncü maddede yazılı olan bıçakla
rı veya sair aletleri veya benzerlerini veya Türk 
Ceza Kanununun 264 üncü maddesinde ya
zılı olanları taşıyan veya bulunduranlar hak
kında ilgili kanunlarda belli edilen cezaların 
iki katı hükmolunur. 

(B) bendinde sayılan yerlerde 7 nci 
maddenin 1, 2, 3 ve 4 numaralı bentlerinde 
belirtilen kişiler ile bu yerlerin güvenliği için 
görevli bulunan polis ve jandarma personeli, 
(A) ve (C) bentlerinde sayılan yerlerde ise yal
nız bu yerlerin güvenliği ile görevli bulunan 
polis, jandarma ve Türkiye Büyük Millet Mec
lisi Muhafız Taburu personeli silahlarını taşı
yabilirler. 

(A), (B) ve (C) bentlerinde sayılan yerle
re silahla giren veya buralarda silah taşıyan ki
şiler eylemleri başka bir cezayı gerektirmiyorsa 
altı aydan bir yıla kadar hapis ve ikiyüzbin li-, 
radan birmilyon liraya kadar ağır para cezası 
ile cezalandırılır, ayrıca silah ruhsatları iptal 
edilir ve kendilirine bir daha ruhsat verilmez. 
İptal edilen ruhsatta belirtilen silahın iki ay 
içinde ruhsatı veren makamca silah taşıma ve
ya bulundurulmasında sakınca olmayan kim
selere veya Makine ve Kimya Endüstrisi Ku
rumunun takdir edeceği bedelle aynı Kuruma 
devredilir." 

MADDE 4. — Tasarının 4 üncü madde
si Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

(İçişleri Komisyonunun Kabul 
Ettiği Metin) 

C) Türkiye Büyük Millet Meclisi ana 
binaları ile Meclis Başkanlığınca belirlenen 
yerlerde, 

Ateşli silahlar taşınamaz. 
Yukarıda sayılan yerlerde bu Kanuna ay

kırı olarak ateşli silahları veya bunların mer
milerini 4 üncü maddede yazılı olan bıçakla
rı veya sair aletleri veya benzerlerini veya Türk 
Ceza Kanununun 264 üncü maddesinde ya
zılı olanları taşıyan veya bulunduranlar hak
kında ilgili kanunlarda belli edilen cezaların 
iki katı hükmolunur. 

(A) ve (B) bentlerinde sayılan yerlerde 
7 nci maddenin T, 2, 3 ve 4 numaralı bentle
rinde belirtilen kişiler ile bu yerlerin güvenli
ği için görevli bulunan polis ve jandarma per
soneli, (C) bendinde sayılan yerlerde ise yal
nız bu yerlerin güvenliği ile görevli bulunan 
polis, jandarma ve Türkiye Büyük Millet Mec
lisi Muhafız Taburu personeli silahlarını taşı
yabilirler. 

(A), (B) ve (C) bentlerinde sayılan yerle
re silahla giren veya buralarda silah taşıyan ki
şiler eylemleri başka bir cezayı gerektirmiyorsa 
ikiyüzbin liradan bir milyon liraya kadar ağır 
para cezası ile cezalandırılır, ayrıca silah ruh
satları bulundurmaya çevrilir ve kendilerine 
bir daha taşıma ruhsatı verilmez. 

MADDE 3. — Tasarının 4 üncü madde
si 3 üncü madde olarak Komisyonumuzca ay
nen kabul edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 412) 
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

MADDE 5. — 6136 sayılı Kanunun Ek 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Ek Madde 7. — Savunma Sanayii Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı, kanu
nen yurda girmesinde sakınca bulunmayan silah ve mermileri ithal eder veya ettirir. Bu silah
lar, bu Kanuna göre silah taşımaya veya bulundurmaya hak kazanmış kişilere satılır veya sattırılır. 

Satış şekli, bedeli, satışı yapan kurum veya kuruluşa ödenecek komisyon ücreti, satıştan 
sağlanacak gelirin dağıtımı, kullanılış biçimi ve bunlarla ilgili diğer hususlar adı geçen idare
nin görüşü alınarak İçişleri Bakanlığınca hazırlanıp Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe ko
nulacak yönetmelikte belirlenir." 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 412) 
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Ettiği Metin) E t t i # M e t i n > 

MADDE 5. — 6136 sayılı Kanunun Ek 
7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir. 

"Ek Madde 7. — Savunma Sanayii Ge
liştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı, ka
nunen yurda girmesinde sakınca bulunmayan 
silah ve mermileri ithal eder veya bir kamu ku
ruluşuna ithal ettirir. Bu silahlar, bu Kanuna 
göre silah taşımaya veya bulundurmaya hak 
kazanmış kişilere satılır veya bir kamu kuru
luşuna sattırılır. 

Satış şekli, bedeli, satışı yapan kurum v6-
ya kuruluşa ödenecek komisyon ücreti, satış
tan sağlanacak gelirin dağıtımı, kullanış bi
çimi ve bunlarla ilgili diğer hususlar adı ge
çen tdarenin görüşü alınarak içişleri Bakan
lığınca hazırlanıp Bakanlar Kurulu Kararı ile 
yürürlüğe konulacak yönetmelikte belirlenir." 

MADDE 4. — 6136 sayılı Kanunun Ek 
7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir. 

Silah ruhsatı almasında mani hali bulun
mayan her Türk vatandaşı bulundurmak mak
sadıyla silah satın alabilir. Bulundurma ruh
satı mesken yada iş yerinde bulundurmak üze
re iki şekilde verilir. Bulundurma ruhsatlı si
lahların bir yerden başka bir yere nakli için 
mahallinin en büyük Mülki Amirinin verece
ği nakil belgesi gereklidir. Bu belge satış po
ligonlarına gidiş ve dönüş için de geçerlidir. 
Ancak, silah nakil belgesinde belirtilen gün 
ve güzergah haricinde silah, mesken veya iş ye
ri dışına çıkarılamaz. 

Savunma Sanayii Geliştirme ve Destek
leme idaresi Müsteşarlığı kanunen yurda gir
mesinde sakınca bulunmayan silah ve mermi
leri ithal eder veya bir kamu kuruluşuna it
hal ettirir. Bu silahlar, bu Kanuna göre silah 
taşımaya veya bulundurmaya hak kazanmış 
kişilere satılır veya bir kamu kuruluşuna sat
tırılır. 

Satış şekli, bedeli, satışı yapan kurum ve
ya kuruluşa ödenecek komisyon ücreti, satış
tan sağlanacak gelirin dağıtımı, kullanış bi
çimi ve bunlarla ilgili diğer hususlar adı ge
çen tdarenin görüşü alınarak tçişleri Bakan
lığınca hazırlanıp Bakanlar Kurulu Kararı ile 
yürürlüğe konulacak yönetmelikte belirlenir. 

Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünce be
lirlenecek ihtiyaç miktarına göre, sırf sporda 
kullanılan nişan tüfek ve tabancalar ile bun
lara ait mermiler tçişleri Bakanlığınca izin ve
rilmek ve kontrol edilmek şartıyla adı geçen 
Genel Müdürlükçe ithal olunabilir. Bu şekil
de ithal olunan silahlar ve mermileri anılan 
Genel Müdürlüğün demirbaşına kayıt edilir. 
Bu silahların satış ve devri yapılamaz. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 412) 
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

MADDE 6. — 6136 sayılı Kanuna aşağıdaki madde eklenmiştir. 

"Ek Madde 11. — Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğüne bağlı Türkiye Atıcılık ve Avcılık 
Federasyonu ile diğer kamu kuruluşlarının sahip oldukları atış poligonları dışında, özel şahıs
ların trap, skeet atış alanı ile tabanca ve tüfek atış poligonu açması içişleri Bakanlığının iznine 
tabidir. Bu gibi yerlerde kullanılacak silah ve fişeklere ait hususlar yönetmelikle belirlenir." 

MADDE 7. — 6136 sayılı Kanunun değişik 2 nci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkrala
rı ile değişik 10 uncu maddesinin beşinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır. 

Geçici Madde — istiklal Savaşı gazilerinin halen hayatta olanlarının yanlarında kalan ve
ya savaşlarda şehit düşenlerden veya sonradan vefat edenlerden varislerine intikal etmiş bulu
nan 1923 yılı ve bu yıldan önce imal edilmiş r̂ er türlü ateşli silah, bıçak, kama ve kılıçlar için 
bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren bir yıl içinde beyan edilmek suretiyle, herhangi bir bel
ge aranmaksızın ruhsat verilir. 1923 yılından sonra imal edildiği Kriminal Polis Laboratuvarla-
rınca tespit edilen silahlar müsadere edilir. Ancak, sahipleri hakkında herhangi bir kanunî iş
lem yapılmaz. 

Birinci fıkrada bahsedilenlerden bu Kanunun.yürürlük tarihinden önce haklarında 6136 
sayılı Kanuna muhalefet suçundan takibata başlanmış olanlar hakkında takibatlar durdurulur 
ve takibata esas olan silahları kendilerine iade edilir. Mahkumiyet kararları ile müsadere ka
rarları infaz edilmez ve infaz edilmiş olanlar dahil kanunî sonuçları ortadan kalkar. Mahkûmi
yet hükümlerine ait sicil varakaları adlî sicilden çıkarılır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 412) 
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(Adalet Komisyonunun Kabul 

Ettiği Metin) 

MADDE 6. — Tasarının 6 nci madedesi 
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — 6136 Sayılı Kanunun 2 nci 
maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkraları ile 
10 uncu maddesinin beşinci fıkrası yürürlük
ten kaldırılmış ve 12 nci maddesinin dördün
cü fıkrasındaki "Ateşli silahın tüfek veya" ke
limelerinden sonra yer alan (mermi yatağı da
hil mermi kapasitesi 10 adetten fazla tabanca 
veya) kelimeleri madde metninden çıkarılmış
tır." 

GEÇtCt MADDE 1. — İstiklal Savaşı 
gazilerinin halen hayatta olanlarının yanların
da kalan veya savaşlarda şehit düşenlerden ve
ya sonradan vefat edenlerden varislerine inti
kal etmiş bulunan 1923 yılı ve bu yıldan önce 
imal edilmiş her türlü ateşli silah, bıçak, ka
ma ve kılıçlar için bu Kanunun yayımı tari
hinden, itibaren bir yıl içinde beyan edilmek 
suretiyle, herhangi bir belge aranmaksızın ruh
sat verilir. 1923 yılından sonra imal edildiği 
Kriminal Polis Laboratuvarlarınca tespit edi
len silahlar müsadere edilir. Ancak, sahipleri 
hakkında herhangi bir kanunî işlem yapılmaz. 

Birinci fıkrada bahsedilenlerden bu Ka
nunun yürürlük tarihinden önce haklarında 
6136 sayılı Kanuna muhalefet suçundan taki
bata başlanmış olanlar hakkında takibatlar 
durdurulur. Mahkumiyet kararları ile müsa
dere kararları infaz edilmez ve infaz edilmiş 
olanlar dahil kanunî sonuçları ortadan kal
kar. Müsadere edilmiş olup da halen muha
faza edilen takibata esas olan silahları kendi
lerine iade edilir. Mahkumiyet hükümlerine 
ait sicil varakaları adlî sicilden çıkarılır." 

(içişleri Komisyonunun Kabul 
Ettiği Metin) 

MADDE 5. — Tasarının 6 nci maddesi 
5 inci madde olarak Komisyonumuzca aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — 6136 sayılı Kanunun 2 nci 
maddesinin üçüncü, dördüncü ve altıncı fık
raları ile 10 uncu maddesinin beşinci fıkrası 
yürürlükten kaldırılmış ve 12 nci maddesinin 
dördüncü fıkrasındaki "Ateşli silahın tüfek 
veya" kelimelerinden sonra yer alan (mermi 
yatağı dahil mermi kapasitesi 10 adetten faz
la tabanca veya) kelimeleri madde metninden 
çıkarılmıştır. 

GEÇtCt MADDE 1. — Adalet Komis
yonunca kabul edilen Geçici 1 inci madde Ko
misyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Türkiye Büyük MtlUet Meclisi (S. Sayısı : 412) 
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

MADDE 8. —- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 9. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

T. Ozal 
Başbakan 

Devlet Bak. ve Başbakan Yrd. 
A. Bozer 

Devlet Bakanı 
G Taner 

Devlet Bakanı 
1. Çelebi 

Devlet Bakanı 
/. Ozarslan 

Devlet Bakanı 
E. Konukman 
Adalet Bakanı 

M. O. Sungurlu 
İçişleri Bakanı 

Â. Aksu 
Maliye ve Gümrük Bakam 

E. Pakdemirli 
Bayındırlık ve tskân Bakanı 

C. Alitnkaya 
Ulaştırma Bakanı 

C. Tîıncer 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakam 

/. Aykut 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 

E Kurt 

Devlet Bakanı 
K. inan 

Devlet Bakanı 
Ç. Çiçek 

Devlet Bakanı 
M. Yazar 

Devlet Bakanı 
S. Sert 

Devlet Bakanı 
/. Afktn 

Millî Savunma Bakanı 
/. ıS". Giray 

Dışişleri Bakanı 
A. M. Yılmaz 

Millî Eğitim Bakanı 
A. Akyol 

Sağlık Bakanı 
H. Ştvgın 

Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı 
L. Kayalar 

Sanayi ve Ticaret Bakanı 
£ Yürür 

Kültür ve Turizm Bakanı 
M K. Zeybek 

Turizm Bakanı 
/. Aküzüm 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 412) 
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(Adalet Komisyonunun Kabul 

Ettiği Metin) 

MADDE 8. — Tasarının 8 inci maddesi 
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 9. — Tasarının 9 uncu madde
si Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

(İçişleri Komisyonunun Kabul 
Etliği Metin) 

MADDE 7. — Tasarının 8 inci maddesi 
7 nci madde olarak Komisyonumuzca aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — Tasarının 9 uncu madde
si 8 inci madde olarak Komisyonumuzca ay
nen kabul edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 412) 




