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I. — GEÇEN Tl 

Manisa Üyesi Ruhi Tunakan'ın, vefatı nedeniyle 
2 dakika saygı duruşunda bulunuldu. 

Giresun Üyesi Hayrettin Erkmen, Giresun Eği
tim Enstitüsünde meydana gelen olaylar; 

İstanbul Üyesi Mehmet Feyyat, Örfi İdare C. 
Savcılarının uygulamaları; 

Konularında gündem dışı birer demeçte bulun
dular. 

Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi Yiğit Kö-
ker'in; 

Kızılay altgeçidi ve çarşı yapımı inşaatıyla ilgili; 
İstanbul Aksaray ve Sultanhamam'da vuku bulan 

yangınlar hakkında; 

Senato Araştırması isteyen önergeleri, önerge sa
hibinin istemi üzerine geri verildi. 

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 1897 sa
yılı Kanunla değişik ek geçici 8 nci maddesinin 3 ve 
4 ncü fıkralarının değiştirilmesi hakkında kanun ta
sarısının, diğer işlere takdimen öncelik ve ivedilikle 
görüşülmesi ve maddelere gedilmesi onaylandı; 1 nci 
madde okundu, Komisyonun istemi üzerine madde
lerin Komisyona geri verilmesi kabul edildi. 

6326 sayılı Petrol Yasasına ek Yasa tasarısının 
öncelik ve ivedilikle görüşülmesi onaylandı, madde
leri ve tümü kabul edildi. 

Bursa Milletvekili (Eski Milli Savunma Bakanı) 
Hasan Esat Işık'ın, Dilekçe Karma Komisyonu Ge
nel Kurulunun 12 . 7 . 1977 tarih ve 49 sayılı Haf
talık Karar Cetvelindeki 5795 sayılı Prof. Dr. Yusuf 

Üyelerin Teklifi 
1. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyeleri Ve

fa Poyraz ve Erdoğan Adalı'nın, Ecri Misil Uygulan
maması Hakkında Kanun Teklifi (Millet Meclisi Baş
kanlığına gönderilmiştir.) 

Raporlar 
2. — 17 Mayıs 1977 Tarihinde Trablusgarp'da 

İmzalanan «Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Lib
ya Arap Halk Sosyalist Cemahiriyesi Arasında Deniz 
Nakliyâtı Ortak Şirketi Kurulması Hakkında Anlaş
ma» nın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısının Millet Meclisince kabul olunan 
metni ve Cumhuriyet Senatosu Bayındırlık, Ulaştırma 
ve İmar - İskân ve Dışişleri, Turizm ve Tanıtma Ko
misyonları raporları. (M, Meclisi ; 1/133; S. Senato-

ANAK ÖZETİ 

Yazıcı'ya ait kararın tatbik edilemeyeceğine dair 
yazısı ve 140 sayılı Kanunun 12 nci maddesi gere
ğince kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair Di
lekçe Karma Komisyonu raporunun öncelikle görü
şülmesi onaylandı, üzerinde bir süre görüşüldükten 
sonra, Milli Savunma Bakanının bulunduğu bir bir
leşimde görüşülmek üzere ertelendi. 

Diyarbakır Üniversitesi Rektörlüğünün (Tıp Fa
kültesi Yetkili Kurullarınca) Dilekçe Karma Komis
yonu Genel Kurulunun 13 . 4 . 1978 tarih ve 2 sa
yılı Haftalık Karar Cetvelindeki 6 sayılı Tevflik Ha
di Açay, Şehmuz Timuroğlu, Hasan Özel, Abdülaziz 
Yaşar'a ait kararın tatbik edilemeyeceğine dair ya
zısı ve 140 sayılı Kanunun 12 nci maddesi gereğince 
kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair Dilekçe 
Karma Komisyonunun, 20 . 2 . 1979 tarih ve 174 
sayılı Raporunun görüşülmesi ilgili Bakanın Genel 
Kurulda bulunmaması nedeniyle ertelendi. 

Yapılan yoklama sonucunda Genel Kurulda ço
ğunluğun bulunmadığı anlaşıldığından; 

20 Mart 1979 Salı günü saat 15.C0'te toplanmak 
üzere Birleşime saat 16.15'te son verildi. 

Başkan Divan Üyesi 
Başkanvekili Bingöl 

Cengizhan Yorulmaz Mehmet Bilgin 

Divan Üyesi 
Afyonkarahisar 
Mustafa Çelik 

su: 1/620) (S. Sayısı : 900) (Dağıtma tarihi: 9.3.1979) 
. 3 . — Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi 

Antlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hak
kında Kanun Tasarısının Millet Meclisince kabul 
olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Milli Savun
ma ve Dışişleri, Turizm ve Tanıtma komisyonları ra
porları. (M. Meclisi: 1/174; C. Senatosu: 1/616) (S, 
Sayısı : 906) (Dağıtma tarihi; 13.3.1979) 

4. — 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Hak
kında Kanunun Başlığı ile 1, 2, 3,4,5, 12, 13, 14, 15, 
16 nci Maddelerinin ve Ek Maddesinin Değiştirilme
sine ve iki Ek Madde ve Bir Geçici Madidie Eklenme
sine Dair Kanun Tasarısının Millet Meclisince 
kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu İçişleri 
ve Anayasa ve Adalet komisyonları raporları, (M. 

II. — GELEN KAĞITLAR 

~- 175 — 
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Meclisi: 1/160; C. Senatosu: 1/614)' (S. Sayısı: 875'e 
1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 14.3.1979) 

5. — İzmir Milletvekili (Eski Milli Eğitim Baka
nı) Ali Naili Erdem'in Dilekçe Karma Komisyonu 
Genel Kurulunun 22.7.1976 tarih ve 36 sayılı Haftalık 
Karar Cetvelindeki 4265 sayılı M. Savaş Tümer'e Ait 
Kararın Tatbik Edilemeyeceğine Dair Yazısı ve 140 
Sayılı Kanunun 12 nci Maddesi Gereğince Kararın 
Genel Kurulda Görüşülmesine Dair Dilekçe Karma 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı) 
BAŞKAN — Sayın senatörler; 

IV. — BAŞKANLIK DİVANININ 

/. — Muş Üyesi İsmail İlhan'ın, Pakistan eski 
Başbakanı Buttonıın affı için Pakistan Devlet Baş
kanı Ziya-Ül Hak ile yaptığı görüşme konusunda 
gündem dışı demeci. 

BAŞKAN — Gündem dışı bir arkadaşımıza söz 
vereceğim. Yalnız kendilerinden de 10 dakikayı geç
memesini rica edeceğim. 

Talebini okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Pakistan Devlet Başkanı Ziya-Ül Hak ile Butto* 

nun affı için görüştüğüm malumlarınızdır. 

Bu konuda Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulu
na bilgi vermek üzere, 20 . 3 . 1979 günü gündem 
dışı söz alabilmem için gereğini saygılarımla arz 
ederim. 

Muş 
İsmail İlhan 

Komisyonunun 19.4.1978 tarih ve 168 sayılı Raporu 
ile Komisyon Başkanlığının 20.2.1979 tarihli tezkere
leri. (C. Senatosu: 4/337) (S. Sayısı : 775'e 1 nci Ek) 
(Dağıtma tarihi : 14.3.1979) 

Yazılı Soru 
6. — Cumhuriyet Senatosu Elazığ Üyesi Cahit 

Dalokay'ın, Elazığ Eğitim Enstitüsünün tedrisata 
açılması sebebine dair yazılı sorusu (7/1063) (Milli 
Eğitim Bakanlığına gönderilmiştir.) 

Yeterli çoğunluğumuz vardır, görüşmelere başlı
yoruz. 

GENEL KURULA SUNUŞLARI 

I BAŞKAN — Buyurunuz Sayın İlhan. 
İSMAİL İLHAN (Muş) — Sayın Başkan, değerli 

senatörler: 

Konu güncelliğini muhafaza ettiği için söz almış 
bulunuyorum. Tatil araya girdiğinden, bundan evvel 
bu konuda bilgi vermediğim için özür diler, hepinize 
saygılarımı sunarım. 

Dünden beri ülkemizde bulunan Pakistan Dışiş
leri Bakanı Agaşayi de konunun güncelliğini göster
me bakımından bir kanıttır. 

i Yüksek imzalarınızı topladıktan sonra bir mek
tupla 275 imzayı Pakistan Devlet Başkanı Ziya-Ül 
Hak'a göndermiş olduğum malumunuzdur. Daha 
sonra, o imzaların cevabını almak üzere üç parla
menter arkadaşla beraber geçen ayın 2Tinde Anka
ra'dan hareketle ayın 22'sinde Pakistan'a vardık. 

I Orada bulunan Türk Hariciyesinin değerli mensupla-

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Osman Salihoğlu 

DİVAN ÜYELERİ : Hüsamettin Çelebi (Cumhurbaşkanınca S. Ü.), Osman Nuri Canpolat (Konya) 

BAŞKAN — Sayın senatörler, 49 ncu Birleşimi açıyorum. 

III. — YOKLAMA 
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rından Nihat Dinç'in de yardımlarıyla Ziya-Ül Hak 
ile görüşme fırsatını bulduk. 

Bu konunun altını çizerek belirtmek istiyorum; 
Irak'tan gelen bir Bakanın Başkanlığındaki bir heyet 
10 gündür beklemekteyken ve görüşmemişken, Suri
ye'den gelen bir heyet yine aynı şekilde 8 - 10 gündür 
beklemişken; Türkiye'den gelen bir Parlamenter He
yetin iki gün içinde görüşme imkânına sahip olma
sında oradaki Pakistan halkının Türk halkına duy
muş olduğu sevgi, saygı ile beraber, Pakistan'da bu
lunan Hariciyemizin mümtaz evladı Nihat Dinç'in 
de büyük katkıları olduğunu belirtmek isterim. 

Intercontinental Otelde kaldığımız kısa süre için
de oradaki basın mensupları bizimle temas etmiş, bu 
konuda bir basın toplantısı yapmamızı istemiş iken; 
ben orada, bir Devlet Başkanına bir rica için gelmiş 
olduğumuzu, Türkiye'den buraya bir basın toplantısı 
yapmak için gelmemiş olduğumuzu belirtmek sure
tiyle, mümkün mertebe, konunun polemiğe müsait 
olmadığını belirtmek istedim. 

Yalnız bu arada, basın mensuplarının bazı soru
larına cevap vermeden de geçemezdim. Basın men
supları, «Siz dün geldiniz, 10 günden beri bekleyen 
heyetler varken, siz nasıl görüşebiliyorsunuz? veya
hut da görüşmek imkânına sahip olabilirsiniz?» şek
linde bir suali bize sorduğu zaman; randevu almış 
idik, aynı gün saat 18.30'da randevumuz vardı; fakat 
buna rağmen her hangi bir engelleme olmasın diye, 
imkân olursa görüşebiliriz diye basından dahi ran
devuyu gizledik. 

Saat 18.30'da Ziya-Ül Hak ile görüşmek için git
tiğimiz zaman, bizi milli Pakistan kıyafetiyle karşı
ladılar. 45 dakikalık bir konuşmamız oldu. Ben 275 
imzanın içinde, Türkiye'de uzun süreler hizmette bu
lunmuş Devlet adamlarının da bulunduğunu, 1960 
tarihinde yapılan bir ihtilalin de acı tecrübesini gör
müş bir milletin temsilcileri olduğumuzu, Pakistan 
halkını da haliyle çok sevdiğimiz için, bu üç kişinin 
asılmasıyla Türkiye'de bugün hiç kimsenin; «Oh ol
du, iyi oldu, astık,» diye bir kanaata da sahip ol
madığımızı ve dolayısıyla «Bunun için huzurunuza 
geldik.» demek suretiyle, konuyu mümkün mertebe 
açıklamak istedik. Bize verdiği cevap şu oldu; «Mah
kemenin kararına uymaya mecburuz.» 

Pakistan'da kaldığımız 5 - 6 gün zarfında, orada 
Türkiye'yi temsil eden Dışişleri Bakanlığı temsilcile
riyle görüşmüş, Pakistan halkı ile temas etmiş, her 
türlü, her fraksiyondan partilerden birer ikişer parti 
mensuplarıyla temas etmiş, gerçek durumu öğren

meye çalışmıştık. Bunun için konunun nasıl bir aşa
maya gelmiş olduğunu biliyorduk. Orada söylenen 
şu idi; «Bir mezar vardır, ya Butto girer, o girmezse 
Ziya-Ül Hak girer» deniyordu. Ama bu arada bir 
umut ışığı vardı; o güne kadar Suudi Arabistan dev
reye girmemişti. Suudi Arabistan devreye girmediği 
için, «Acaba Suudi Arabistan devreye girerse, her 
hangi bir değişiklik olur mu? Ziya-Ül Hak'ın bu katı 
tutumunda Suudi Arabistan devreye girdikten son
ra, acaba bir değişiklik olur mu?» diye, halk arasın
da ve Dışişleri Bakanlığı mensupları arasında konuş
malar devam ediyordu. 

Sayın senatörler; 

160 devlet temsilcisinin bütün günlük konuşmala
rı Butto hakkında idi, 75 milyon Pakistan halkının 
her gün akşama kadar konuştukları konu Butto idi 
ve dolayısıyla Butto'nun kurtulması için herkes ken
di kafasına göre bir çözüm bulmuştu, bir çözümle 
uğraşıyordu. 

Sizlerin yüksek imzalarınızı, kıymetli imzalarınızı 
almak suretiyle oraya giden bana, Pakistan halkının 
size ulaştırmam için söylemiş olduğu bir sözü söyle
meden geçemeyeceğim : «Butto'nun asılmasını istemi
yoruz. Ziya - Ül Hak'ın herhangi bir şekilde başka 
bir ihtilalle gitmesini istemiyoruz; ama şu hususu be
lirtmek isteriz : Butto asılsa dahi, Ziya - Ül Hak or
tadan kalksa dahi, Türk halkının muhalefetiyle, iktida-
riyle, Cumhurbaşkanıyle, parlamenterleriyle el ele ver
mek suretiyle şu zor günlerimizde, şu dar günlerimiz
de bizim yanımızda olduğunuzu, Pakistan halkının ya
nında olduğunuzu gösterdiniz, bunu unutmamız müm
kün değil. Pakistan halkı yaşadıkça bunu unutamaya-

~ çaktır, bunu unutmayacaktır.» dediler. Bunu size ulaş
tırmam gerekiyor. 

Yine o görüşmeler arasında bizim Büyükelçimiz 
bize; «Suudi Arabistan'dan bir rica gelirse, Kral Ha-
lit ağırlığını koyarsa, başka yerlerden de tabii rica 
mahiyetinde tavassutta bulunanlar ve Türkiye'den de 
aynı şekilde bu ricalar tekrarlanırsa, ufak bir ümit 
ışığı vardır.» diye söylemişlerdi. Oradan hareket et
meden evvel bu beklenen ümit ışığı da belirdi, Kral 
Halit de devreye girdi. Bundan 5 - 6 gün evvel de; 
Butto'nun aleyhinde oy kullanmış olan dört hâkim
den; (Dördü de Pencap'lı, Ziya - Ül Hak'ın memle
ketinden) dört hâkimden bir tanesinin de lehinde oy 
kullanmış olduğunu, sizin gibi ben de aynı şekilde 
izledim; bir ümit ışığının mevcut olduğunu belirtmek 
istiyorum. 

— 177 — 
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Sizlerin, Türk halkının, Sayın Cumhurbaşkanının, ı 
Sayın Başbakanın, muhalefet liderlerinin ve benim 
de ufak tefek katkılarımızla, Pakistan'da oluşturduğu
muz Türkiye'nin lehindeki o havayı; üzülerek belirt
mek istiyorum ki, iki parlamenter göndermiş olduğu 
dilekçe ile maalesef berbat ettiler. Üzülerek belirtmek 

- istiyorum. O çekilen telgrafta şu belirtilmektedir : I 

«Ekselans Ziya - Ül Hak 
Pakistan Cumhurbaşkanı. I 
Pakistan eski Başbakanı Butto'nun siyasi rakibi I 

Nevat Ahmet Han'ı taammüden öldürtmesi suçundan I 
Yüksek Mahkemece sabit görülerek hakkında verilen 
adil kararın bir an önce infaz edilmesini ve böylece I 
ilahi adaletin sağlanmasını istirham ederiz. I 

Türkiye Cumhuriyeti Parlamentosundan Senatör I 
Süleyman Ergin, Milletvekili Abdülkadir Timurağa- I 
oğlu.» I 

Sayın senatörler; 
Bir hukukçu olarak huzurunuza imzalarınızı al

maya gelmeden evvel, dosyanın münderecatını bilen I 
bir parlamenter olarak hareket ettim. Dünya Af Ör- I 
gütünde bu işle uğraşan Dünya Af Örgütü Başkanve-
kili ile temas ettim ve dosyanın içinde bulunan it
hamla ilgili konular Zülfikâr Ali Butto'yu idama gö
türmeyecek olan konular olduğu için huzurunuza gel- I 
dim. Bir hukukçu olarak dosyada ne olduğunu bili- I 
yorum. Özür diliyorum huzurunuzda; bir yağmur I 
yağdırma konusunda bir hukukçu olarak benim ne I 
kadar sözüm geçmeyecekse ve benim girişimim ne 
kadar mantıksız olacaksa, hukuki nosyonu olmayan I 
ve dosyadaki münderecat hakkında bir bilgisi olma- I 
yan, taraflar hakkında bilgi sahibi olmayan kişilerin 
gidip de yerinde o şahıslar hakkında bilgi toplama- I 
dan ahkâm kesmesinin ne kadar yersiz olduğunu hu- I 
zurunuzda belirtmek isterim ve bu telgrafı çekmek I 
için girişimde bulunan arkadaşları da huzurunuzda 
kınamak isterim. I 

Ben bu yüce kürsüden, Pakistan'a giderken Zülfi- I 
kâr Ali Butto'nun affı için oybirliği ile karar aldığı- I 
nızı da ve bu kararı tutanaklara geçirmiş olduğumuzu I 
da belirttikten sonra huzurunuzdan ayrılırken hepini- I 
ze saygılar sunarım. (Alkışlar) I 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz efendim. I 
2. — Görev ile yurt dışma gidecek olan Sosyal 

Güvenlik Bakanı Hilmi İşgüzar'a, Ulaştırma Bakanı I 
Güneş Öngüt'ün vekillik etmesinin uygun görülmüş I 
olduğuna dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. (3/1609) I 

BAŞKAN — Efendim, Gündemin sunuşlar kıs- I 
mına geçiyorum. I 
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Cumhurbaşkanlığı tezkereleri var, okutuyorum. 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Görev ile 6 - 7 Mart 1979 tarihleri arasında Straz-
bourg'da yapılacak olan Avrupa Konseyi üyesi ülke
lerin sosyal güvenlik bakanları konferansına katıl
mak üzere Fransa'ya gidecek olan Sosyal Güvenlik 
Bakanı Hilmi İşgüzar'ın dönüşüne kadar; Sosyal Gü
venlik Bakanlığına, Ulaştırma Bakanı Güneş Öngüt' 
ün vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uy
gun görülmüş olduğunu arz ederim. 

Fahri S. Korutürk 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

S. — Görev ile yurt dışma gidecek olan İşletme
ler Baknı Kenan Bulut oğluna, Milli Eğitim Bakanı 
Necdet Uğurun vekillik etmesinin uygun görülmüş 
olduğuna dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. (3/1610) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Türkiye Cumhuriyeti ile Bengaldeş Halk Cumhu

riyeti arasındaki ticari ve ekonomik ilişkileri geliştir-
mak amacı ile, görüşmelerde bulunmak üzere 3-10 
Mart 1979 tarihleri arasında anılan ülkeye gidecek 
olan İşletmeler Bakanı Profesör Doktor Kenan Bu-
lutiğlu'nun dönüşüne kadar; İşletmeler Bakanlığına, 
Milli Eeğitim Bakanı Necdet Uğur'un vekillik etme
sinin, Başbakan teklifi üzerine, uygun görülmüş ol
duğunu arz ederim. 

Fahri S. Korutürk 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

4. — Görev ile yurt dışına gidecek olan Ticaret 
Bakanı Teoman Köprülülere, Yerel Yönetim Bakanı 
Mahmut Özdemir'in vekillik etmesinin uygun görül
müş olduğuna dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. 
(3/1611) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Libya Arap Halk Sosyalist Cemahiriyesi Ticaret 

ve Ekonomi Bakanının çağrılısı olarak, 17 nci Ulus-
larası Trablus Ticaret Fuarının açılışına katılmak 
ve görüşmelerde bulunmak üzere, 3-6 Mart 1979 ta
rihleri arasında anılan ülkeye gidecek olan Ticaret 
Bakanı Teoman Köprülüler'in dönüşüne kadar; Ti
caret Bakanlığına, Yerel Yönetim Bakanı Mahmut 
Özdemir'in vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi 
üzerine, uygun görülmüş olduğunu arz ederim. 

Fahri S. Korutürk 
Cumhurbaşkanı 
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BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 
5 — Görev ile yurt dışına giden Maliye Bakanı 

Ziya Müezzinoğlu'na, Milli Savunma Bakanı Neş'et 
Akmandor'un vekillik etmesinin uygun görülmüş ol
duğuna dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. (3/1612) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Görev ile Paris'e giden Maliye Bakanı Ziya Mü-

ezzinoğlu'nun dönüşüne kadar; Maliye Bakanlığına, 
Milli Savunma Bakanı Neş'et Akmandor'un vekillik 
etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görül
müş olduğunu arz ederim. 

Fahri S. Korutürk 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 
6. — Görev ile yurt dışına gidecek olan Devlet 

Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Hikmet Çetine, 
Devlet Bakanı Ahmet Şener'in vekillik etmesinin uy
gun görülmüş olduğuna dair Cumhurbaşkanlığı tez
keresi. (3/1613) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Bulgaristan Halk Cumhuriyeti Başbakan Yardım

cısı Andrey Lukanov ile iki ülkeyi ilgilendiren ko
nularda görüşmelerde bulunmak üzere, 6 - 8 Mart 
1979 tarihleri arasında Bulgaristan'a gidecek olan 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Hikmet Çe-
tin'in dönüşüne kadar; Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcılığına, Devlet Bakanı Ahmet Şener'in vekil
lik etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun gö
rülmüş olduğunu arz ederim. 

Cumhurbaşkanı 
Fahri S. Korutürk 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 
7. — Görev ile yurt dışına gidecek olan Enerji 

ve Tabii Kaynaklar Bakanı Deniz Baykal'a, Devlet 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Hikmet Çetin'in ve
killik etmesinin uygun görülmüş olduğuna dair Cum
hurbaşkanlığı tezkeresi. (3/1614) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
12 Mart 1979 ve 15 Mart 1979 tarihlerinde Ve

nezüella ve Brezilya'da yapılacak Cumhurbaşkanı 
görev devir törenlerine, Türkiye Cumhuriyetini tem-
silen katılacak olan Enerji ve Tabii Kaynaklar Ba
kanı Doçent Doktor Deniz Baykal'ın dönüşüne ka
dar; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına, Devlet 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Hikmet Çetin'in ve
killik etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun 
görülmüş olduğunu arz ederim. 

Cumhurbaşkanı 
Fahri S. Korutürk 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 
8. — TBMM Dilekçe Karma Komisyonu Baş

kanlığının, Komisyonun görev bölümüne dair tezke
resi. (3/1606) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Dilekçe Karma 

Komisyonu Başkanlık Divanı kuruluşuna ilişkin se
çim tutanağı zaptı sureti ilişikte eklidir. 

Bilgilerinize sunulur. 
Saygılarımla. 

Dilekçe Karma Komisyonu 
Başkanı 

îçel Milletvekili 
Süleyman Şimşek 

Komisyon Başkanı (14) oy ile Süleyman Şimşek 
(İçel Milletvekili) 

Başkanvekili (14) oy ile Fahri Çöker (Cumhur
başkanınca S. Ü.) 

Komisyon Sözcüsü (13) oy ile Abdurrahman 
Oğultürk (Ankara Milletvekili) 

Komisyon Sözcüsü (13) oy ile Fevzi Özer (Muğ
la Senatörü) 

Kâtip Üye (13 oy ile Celâl Doğan (Gaziantep 
Milletvekili) 

Kâtip Üye (12) oy ile Abdülgani Demirkol (Urfa 
Senatörü) 

Saygıyla arz olunur. 
BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

9. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Kemâl 
Sarıibrahimoğlu ve arkadaşlarının, Doğu Akdeniz ve 
Güneydoğu bölgemizin tarımsal, ekonomik, sosyal ve 
kültürel alanlarda kalkınması için alınması gereken 
önlemlerle ilgili Senato Araştırması isteyen önergesi. 
(10/85) 

BAŞKAN — Sayın senatörler; 
Bir araştırma önergesi var. Bu önerge evvelce 

Genel Kurulda okunmuştu; ama bunun Tüğüze uy
gun hale getirilmesi için Başkanlık Divanımda tezek
küründe lüzum görmüştük. İmza sahipleri arkadaş
larımız aynen yürütülmesini arzu ettiklerinden, yeni
den okutuyorum ve gereğini yapacağım. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Türkiye coğrafyasanda Doğu Akdeniz ve Güney

doğu bölgesi olarak adlandırılan ve Adana, İçel, Ha
tay, Kahramanmaraş, Mardin, Urfa, Diyarbakır, Siirt 
ve Hakkâri illerini içine alan bölgenin ekonomik, 
kültürel ve sosyal benzerliklere sahip olduğu, bu böl-
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gelerde alınacak önlemlerin ve yapılacak yatırımların 
yekdiğerini yakından etkileyeceği bilinen gerçekler
dir. 

Türkiye'nin ekonomi, kültür ve sosyal ve politika 
alanlarında etkili ©İmaikla beraber, Ortadoğu devlet
lerinin de Türkiye ve Batıya açılan önemli bir pen
ceresi durumunda bulunduğu tartışmasız bu iller bü
tününün başta tarımsal olmak üzere tüm ekonomik, 
sosıyal ve kültürel ihtiyaçlarının, dert ve davalarının 
halledilmiş olmaktan uzak bulunduğunu izaha lü
zum yoktur. 

Oysaki; dağlan, ormanları, denizleri ve geniş ta
rımsal arazileri, bol akarsuları ve madenleri, çalışkan 
ahalisi ile bu iller bütününün daha çok ilgiye, dahai 
süratli ve parlak bir gelişmeye müsait ve lâyık olduğu 
şühesizdir. 

Bu iller bütünün toprak, tarım, sanayi, ticaret, 
eğitim, turizm faaliyetleri, diğer sosyal ekonomik ve 
kültürel gereksinmeleri açısından tetkik ve araştırarak 
alınması gereken önlemlerin tespiti için Anayasanın 
88 nci maddesi gereğince teşkil edilecek 13 kişilik 
bir Senato Araştırma 'komisyonu kurulmasını rica 
ederiz. 

Saygıyla. 
Adana 

Kemâl Sanibrahimoğlu 
Hatay 

Kemal Kılıçoğlu 

Adana 
Hayri Öner 

.Hakkâri 
Naci Cidal 

Gaziantep 
Selâhattin Çolakoğlu 

Kahramanmaraş 
Rıza Akgün 

İçel 
İsmail Çataloğlu 

Mardin 
Mehmet Ali Arıkan 

Urfa 
Abdülgani Demirkol 

Siirt 
Süreyya Öner 

Diyarbakır 
Selâhattin. Cizrelioğlu 

İzmir 
Kâmran, Erkmenoğlu 

BAŞKAN — Gereği yapılacaktır. 

10. — ABD Kongre üyeleriyle dış yardım konu
sunda görüşmelerde bulunmak üzere Samsun Üyesi 
Ziya Gökalp Mülayim, Bitlis Üyesi Kâmran İnan, 
İstanbul Üyesi Besim Üstünel, Cumhurbaşkanınca 
S. Ü. Metin Toker, Cumhurbaşkanınca S. Ü. Muhsin 
Batur'un Washington a gönderilmelerinin uygun gö
rüldüğüne dair Başbakanlık tezkeresi. (3/1607) 

BAŞKAN 
yorum: 

Bir Başkanlık tezkeresi var okutu-

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Amerika Birleşik Devletleri Kongre üyeleriyle dış 

yardım konusunda gerekli görüşmelerde bulunmak 
üzere, parlamenterlerimizden Ziya Gökalp Mülayim, 
Kâmran İnan, Besim Üstünel, Metin Toker, Muhsin 
Batur*un Washington'a gönderilmeleri uygun görül
müş ve konuya ilişkin, Dişleri Bakanlığının 12.3.1979 
günlü ve MGAD/6170/PRE/79-1178 sayılı yazısının 
örneği ilişikte gönderilmiştir. 

Anayasamızın 78 nci maddesine göre alınacak ka
rarın gönderilmesini saygıyla izinlerine sunarım. 

Bülent Eeevit 
Başbakan 

BAŞKAN — Efendim, okunan tezkerede adı ge
çen senatör arkadaşlarımızın, Başbakanın teklifi veç
hile, Amerika'ya gitmelerini oylarınıza arz ediyorum: 
Kabul edenler... Etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 

VI. — SORULAR VE CEVAPLAR 

A) SÖZLÜ SORULAR 

1. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca 
Seçilen Üye Metin Toker'in, IMF'nin istek ve koşul
larına dair Maliye Bakanından sözlü sorusu. (6/107) 

BAŞKAN — Bir arkadaşımız sözlü sorusunu ya

zılı soruya çevirtmek istiyor, okutuyorum: 

Başkanlığa 
Gündemin «Sorular» bölümünün 17 nci sırasında 

6/107 sayı ile yer alan sözlü sorumun, yazılı soruya 
çevrilmesini rica ederim. 

Saygılarımla. 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
Metin Toker 

BAŞKAN — Gereği yapılacaktır. 
Gündeme geçiyoruz efendim. 

J8Ü 
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V. — GÖRU< 

1. — Bursa Milletvekili (Eski Milli Savunma Ba
kanı) Hasan Esat Işık'ın Dilekçe Karma Komisyonu 
Genel Kurulunun 12 . 7 . 1977 tarih ve 49 sayılı Haf
talık Karar Cetvelindeki 5795 sayılı Prof. Dr. Yusuf 
Yazıcıya ait Kararın tatbik edilemeyeceğine dair ya
zısı ve 140 sayılı Kanunun 12 nci maddesi gereğince 
kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair Dilekçe 
Karma Komisyonunun 19 . 4 . 1978 tarih ve 173, 
31.1. 1979 tarih ve 173 sayılı raporları. (C. Sena
tosu : 4,1440) (S. Sayısı : 777'e 1 nci Ek) (1) 

BAŞKAN — Dilekçe Karma Komisyonu ve il
gililer, lütfen yerlerini alsınlar. 

Sayın Fahri Çöker Bey, buyurunuz efendim. 
Milli Savunma Bakanlığı ilgilileri? Milli Savunma 

Bakanı? (AP sıralarından «Yok» sesleri) Yok mu 
efendim? (CHP sıralarından «Burada, şimdi geliyor» 
sesleri) 

HÜSAMETTİN ÇELEBİ (Cumhurbaşkanınca 
S. Ü.) — Temsilcisi var, efendim. 

BAŞKAN — Temsilcisi var mı efendim? 
FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Bakanın 

kendisi burada efendim. Şimdi geliyor. 
BAŞKAN — Sayın Gündoğan, Bakan geliyorlar 

mı? 
FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Geliyorlar, 

geliyorlar efendim. 

2. — 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar hak
kında Kanunun başlığı ile 1,2,3, 4, 5, 12, 13, 14, 15, 
16 nci maddelerinin ve ek maddesinin değiştirilmesi
ne ve iki ek madde ve bir geçici madde eklenmesine 
dair kanun tasarısının Millet Meclisince kabul olunan 
metni ve Cumhuriyet Senatosu İçişleri ve Anayasa ve 
Adalet komisyonları raporları. (M. Meclisi : 1/160; 
C. Senatosu : 1/614) (S. Sayısı : 875'e 1 nci Ek) 
(2) 

BAŞKAN — Efendim, gündemin dördüncü kıs
mında, «Haklarında İvedilik Kararı Verilen İşler» 
den, 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Hakkın
daki Kanunun müzakeresine geçiyoruz. 

Lütfen, Komisyon ve ilgililer, yerlerini alsınlar. 
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Başkan, 

Bakan geldi efendim. 

(1) 777'e 1 nci Ek S. Sayılı basmayazı 1.3.1979 
tarihli 48 nci birleşim tutanak dergisine eklidir. 

(2) 875'e 1 nci Ek S. Sayılı basmayazı, tutanağın 
sonundadır. 

— J 

LEN İŞLER 

BAŞKAN — Onu da onun arkasından çıkarırız 
efendim, önemli değil; nasılsa yapacağız, daha işimiz 
çok. 

Ateşli silahlar hakkında kanun tasarısına dair Sa
yın Komisyon ve Hükümet yerlerini aldılar. 

Komisyon bunu geri almıştı; zannediyorum gene 
benim Başkanlık ettiğim sırada olmuştu. Yeni bir 
rapor getirilmiştir. 

Sayın üyeler; Komisyon, tasarıyı geri almışlardı. 
Tasarıya yeni bir şekil vermiştir ve gerekçesini de 
yazmıştır. Gerekçeyi okutuyorum; yeniden fikir sa
hibi olmak için. 

Sayın Başkanlık Divanı Üyesinin oturarak oku
masını oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

(Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu okundu) 
BAŞKAN — Rapor üzerinde söz isteyen sayın 

üyelere geçiyoruz. 
Sayın Hayri Öner? 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Ben de şahsım 
adına söz istiyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Efendim, şimdiye kadar söz iste
yenler : ' Sayın Hayri Öner, Sayın Tahtakılıç, Sayın 
Ucuzal. 

Sayın Hayri Öner? Yok. 
Sayın Tahtakılıç, buyurun. 

AHMET TAHTAKILIÇ (Uşak) — Sayın Baş
kan, değerli senatörler; 

1979 senesi Türkiye koşulları içerisinde Hükü
met, Türk halkının silah taşıması koşullarını, silah 
bulundurma koşullarını güçleştiren, yasaklanan, son 
derecede ağır cezalara çarptırılmasını öngören bir 
kanun teklif ediyor. Bu kanun Millet Meclisinde gö
rüşülürken, kanunun prensiplerine aykırı, Anayasa
ya tümden aykırı geçici maddeyle; sıfatları ne olursa 
olsun birtakım kimselerin, her ne suretle olursa ol
sun, bulundurdukları silahlar için ruhsat alabilme
leri hakkını, kanunun prensiplerinden ayrılarak, özel 
bir kanun hükmüyle, geçici bir maddeyle, bunlara 
ayrıcalık tanıyan silah taşımak hakkını getiriyor. 

Arkadaşlar; 
Bu madde görüşülürken de burada görüşlerimi 

açıklamıştım. Bu madde oya sunulduğu sırada, «Ek
seriyet yoktur» nedeniyle kanun geriye kalmış, sonra 
da Komisyon bu maddeyi tekrar görüşmek üzere ge
ri almış ve şimdi okunan rapor düzenlenerek konu 
tekrar huzurunuza gelmiştir. 
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Arkadaşlar; 
Anayasaya aykırırlık konusu, zannettiğimiz gibi, 

her hangi bir ayrıcalıklı bir konunun Anayasaya uy
gun veya uygun olmadığının tartışması değildir Tür
kiye'de. Türk Devletinin temelli huzuru, gelecek ku
şakların bu toplumu sosyal bakımdan huzur içerisin
de bulundurabilecek elinizdeki tek mihenk taşı, Ana
yasadır. Kim, başını her hangi bir şekilde bu Ana
yasaya vurursa, kim, bu Anayasanın prensiplerinden 
dışarıya çıkmayı düşünürse, Parlamento toptan onun 
karşısına çıkmak mecburiyetindedir. 

Maalesef, gerek geçici madde sistemiyle, gerek ek 
madde sistemiyle Türkiye'deki kanun düzeni perişan 
hale getirilmiştir. 30 yıllık, 40 yıllık geçici maddeler 
var hâlâ; nasıl geçicidir ki, diğer kanun maddeleri 
gibi mütemadiyen yürürlüktedir? Türk kanun siste
minde geçici madde, ayrıcalık getirmek için, ek mad
de, ayrıcalık getirmek için âdeta kurulmuş bir tuzak
tır. 

Şimdi konuyu biraz açıklayacağım. 

Arkadaşlar; 
Bu maddenin nedeni olarak; «Efendim niye, halk 

tarafından seçilmiş kimselere kanunla silah verilme
sini çok mu görüyorsunuz?» denebilir. 

Efendim, kanun düzenlenmiş; milletvekillerine 
silah vermek hakkı kapalı değil ki... Kanun ve tü
zükler bu işi halletmiş ve benim cebimde de silah 
ruhsatı (Taşıyayım, taşımayayım) var. 

O halde, niye böyle bir günde böyle bir ayrıca
lık maddesi getiriliyor? 

Arkadaşlar; 
Bu ayrıcalık maddesi. Türkiye'nin sosyal hastalı

ğıdır, Türkiye'nin siyasi hastalığıdır, Türkiye'nin 
eşitliğe razı olmayan yetkililerinin hastalığıdır. 

Sayın arkadaşlar; 
Ben; tasavvur ediniz ki, İbrahimoğlu Ahmet ola

rak köyde oturacağım, evimde bir tek silah bulun-
durursam, gelip beni yakalayacaklar, mahkeme hu
zuruna getirileceğim, eski cezanın iki katı cezaya 
çarptırılacağım. Ama, ben seçilip de senatör oldu
ğum zaman, evimde istersem kaç silah bulundurur-
sam bulunsun, bunlar suç teşkil etmeyecek, gelece
ğim bir tanesini de taşımak hakkını kendi yaptığım 
kanunla alacağım... 

Aziz kardeşlerim; 
Amerikan Anayasası yapıldığı zaman Amerikan 

Kurtuluş Hareketinden sonra, her vatandaşın silah 
taşımak hakkı kanuna yazıldı. Siz de gelin, «Her 
vatandaş silah taşıyabilir» diye kanuna yazın. Ama I 
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siz aksini yapıyorsunuz, «Aman kimsede silah bu
lunmasın.» diyorsunuz. Niye? Türkiye'nin asayişi, 
Türkiye'nin huzuru, Türkiye'nin güvenliği silah ta
şımak yüzünden tehlikededir. Ama, gelin siz halk 
için öyle diye durun, asilzadeleri var bu memleketin. 
Bunlar kimler? Parlamenterler, Bakanlar. Efendim, 
bunların ayrıcalıkla kanunla silah taşımak hakları
dır. 

Arkadaşlar; 
Milletlerarası düzeyde bu işe gülerler. O yüzden 

konuya çok önem verdiğim için ikinci defa söz al
dım. 

Asıl korkunç bir sakınca daha var: «Efendim, 
Kırıkkale'nin tabancaları öyleymiş ki, tutukluk yapı
yormuş...» 

Parlamenterler uyanınız. Komisyonda açıklandı. 
Bugün polis; yani güvenlik kuvvetleri vazife icabı 
silah taşımak ve silah kullanmak hakkını haiz 21 ya
şında bıyığı yeni terleyen insanlar o tabanca ile va
zife görüyor. Siz geleceksiniz, «Asilzadelere böyle 
tabanca taşımak yakışır mı? Geliniz, bu tabancalar 
yerine, menşei ne olursa olsun, bir tabancayı taşı
mak hakkını parlamenterlere verelim.» diyeceksiniz... 

Arkadaşlar; * 
Anayasa yapılalı bu memlekette, Anayasa bu 

memleketin zannedildiğinden daha çok temel varlı
ğıdır. Yani, anayasalar (Herkes söyler) değişmez mi? 

Anayasanın temel prensiplerinin bir kaç kuşak 
değişmemesi bu memleketin hayrınadır. 34 yıldır 
Parlamento içerisinde zaman zaman bulunmuş bir 
arkadaşınız sıfatıyla söyleyeyim; başka hiç bir daya
nak kalmamıştır. Tek dayanak, bu memlekette gele
cek kuşakların, bugünkü huzurun, bugünkü düzenin 
tek temeli Anayasadır. Onun için Anayasaya göre 
af kanunu niteliğinde bir hükmü ek maddeye koya
caksınız, çıkaracaksınız. Niye? «Efendim, seçilmiş 
adamların elbette ayrıcalığı olur...» diye. 

Arkadaşlar; 
Bu düşünce bu memleketi batırır. Hepimiz, hepi

niz gelip geçiciyiz. Bir çoklarımız gider, bir daha 
gelmez veya ecel yakasından yapışabilir. Geliniz, böy
le bir ek maddeyi Parlamentoda konuşturmayalım. 

Arkadaşlar; 
1954 senesinde Anayasa davacılığıyla ortaya çık

tığım zaman, Anayasaya aykırı kanun teklif edile
memesi prensibinin de getirilmesini bu memlekette 
zaruri görenler arasındaydım. Ben bu mevzua o ka
dar ehemmiyet veriyorum. Yalnız silah meselesinde 
değil, her konuda bu mesele son derecede önemlidir. 
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Arkadaşlar; 
Onun için, bu ek maddeye toptan karşı geliniz. 

Güvenlik kuvvetlerine taşıtıp da, «Gelin, memleke
tin güvenliğini koruyun» diye görev verdiğiniz adam
ların taşıdığı tabancayı burada münakaşa edemezsi
niz. Münakaşa ettiğiniz andan itibaren, (Devlet ol
ma varlığından çıkarsınız; parlamenter olmak varlı
ğından çıkarsınız; Senato olmak varlığından çıkar
sınız. Bir arkadaş gelip de, «Efendim, bu Makine 
Kimyanın tabancalarını ıslah edelim» deseydi; (Nite
kim, bugünkü gazetede var: «Makine Kimya yeni 
bir tabanca türü meydana getirecek» diyor.) bu gayet 
doğaldır. Bu, bizden ziyade, hâlâ r/f 90'ının elinde 
Kırıkkale tabancası bulunan güvenlik kuvvetlerine 
karşı yapacağımız bir vazifedir. 

Onun için, sizden özür dileyerek, hepinizden ayrı 
ayrı rica ediyorum; hatta Komisyonda muhalefet 
şerhi veren arkadaşlardan da rica ediyorum; konuyu, 
hem Anayasa çerçevesinde alınız, hem Devlet güven
lik görevlilerinin taşıdığı tabancanın münakaşa edil
mesinin akla aykırı olduğunu kabul ederek alınız, 
hem de af mahiyetinde bir kanun çıkarmak bakımın
dan alınız, illâ illâ böyle bir geçici maddenin Sena
todan geçmesine izin vermeyiniz. 

Hepinize saygılar sunarım. (CHP sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN — Sayın senatörler; 
Anayasa ve Adalet Komisyonunun geri aldıktan 

sonra huzurunuza getirdiği raporu okuttum. Şu anda 
müzakerelerin bu rapor üzerine yapılmakta olduğu
nu belirtmek isterim. 

Sayın Ucuzal, buyurunuz efendim. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Başkan, 
değerli arkadaşlarım; 

875 sıra sayılı tasarı müzakere edildiği sırada, ge
çici ek 3 ncü madde hakkında muhtelif önergeler ve
rilmişti. Esasen Komisyon, bu önergeler nedeniyle ta
sarıyı çekmedi. Bir başka nedenle çekti; onun üzerin
de duracak değiliz. 

Şimdi, Sayın Komisyon çalışmış, önümüze yeni bir 
tasarı getirdi «875'e ek» diyerek ve geçici 3 ncü 
madde üzerinde de uzun uzun durmuş. Kendilerine 
göre de, ekseriyetin oyuna dayanan bir mütalaa ile 
geliyorlar. Evvela, «Bu tasarıya bu geçici 3 ncü mad
de Millet Meclisinde eklenmiştir», diye bunu yadır
gadıklarını da ifade ediyorlar. 

Değerli arkadaşlarım; 
Kanun tasarı ve teklifleri diye adlandırdığımız ta

sarılar hükümetten gelir, teklifler de parlamenterler-
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| den gelir. Hükümetten gelen tasarılara Yüce Meclis
lerde ek yapılmayacak, değişiklik yapılmayacaksa, 
onun, bizim Anayasamızda ve mevcut yasalarımızda 

I yeri yoktur. Elbette ki, gelen tasarı ise, her iki Mec
lisin değerli üyeleri o tasarıya milletin yararına ve 
hayrına maddeler de ekleyebilir, fıkralar da ekleye
bilir. 

j Şimdi, benim hatırımda kaldığına göre, ek 3 ncü 
maddenin birtakım şekillerle ıslahı istendi, düzeltil
mesi istendi; ama bu maddenin metinden çıkarılması 
yolunda zannetmiyorum bir önerge olsun. Neden Ko
misyon durup dururken bunu metinden çıkarma yo
luna gitti; onu anlamadım. Kaldı ki, ileri sürdüğü mü
talaalara baktığımız zaman, hakikaten mütalaalar da 
yadırganacak şekilde. Neymiş?.. Yönetmelik varmış. 
O Yönetmeliğe göre de, talep edenlere tabanca taşı
mak veya bulundurmak için ruhsat verilirmiş. Evvela, 
görev başında bulunan parlamenterlere, bu Yönetme
liğin dördüncü maddesiyle silah taşıma izni verilmesi 
mutlak; ama parlamenterliği sona ermiş sayın üyeler, 
parlamenterken almış oldukları silah ruhsatını yeni
lemeye gittikleri takdirde, vali veya kaymakamlar, 
«Sakınca var mı, yok mu?» diye bir araştırma yapa
cak, ondan sonra da, «Sakınca var, sana ruhsat ve
remeyeceğiz.» dediği andan itibaren de bitecektir. 

Değerli arkadaşlarım; 
Biz burada hizmet ettiğimiz müddetçe, hizmetimi

zi değerlendirip bize dost gözüyle bakan insanların bu
lunduğu gibi, hizmetimizin değerlendirmesini ters is
tikamette ölçerek, değerlendirerek, hepimize karşı hu
sumet besleyen kişiler de bu memlekette mevcut. Azız 
millete hizmet ederken, yapmış olduğunuz hizmetler 
vazife sayılır; ama günün birinde, yapmış olduğunuz 
bu hizmetlerden dolayı, ters değerlendirme ile size 
karşı husumet besleyen insanların husumeti devam 
eder. 

Sayın Komisyona şunu hatırlatmak istiyoruz : Biz 
asilzade değiliz. Benden evvel konuşan arkadaşım bize 
bir sıfat da taktı, biz «Asilzade» imişiz. Biz, hizme-

I timizi yürütürken, hakkımızda teşekkül eden fikirle
re karşı korunmaya muhtacız ve bizden sonra gelecek
leri de korumaya mecburuz değerli arkadaşlar. Yani, 
bir silah taşımanın imtiyaz veya asilzadelik sıfatı ge
tirmesinin yerini ne Anayasada, ne de başka yasa
larda görmek benim için mümkün değil. 

Sayın Komisyondan istirham ediyoruz; getirdiği
niz metni tetkik edin. Siz, «13 ncü madde aynen ka-

I b u l edilmiştir.» diyorsunuz. 13 ncü maddede ne var?.. 
Ek iki ve ek üçüncü maddeler var. 
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«Madde 13. — Millet Meclisi metninin 13 ncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir.» 

Madde metnini aynen kabul ettiğinize göre, ek iki 
ve ek üçüncü maddeleri burada görmemiz gerekiyor 
Sayın Başkanım. Bakıyoruz Komisyon raporunda, 
«Ek üçüncü madde çıkarılmış.» diyorsunuz ve uzun 
uzun da mütalaa beyan ediyorsunuz. 

Tesadüfen bunun müzakeresi bize isabet etti. Biz 
kendimize imtiyaz aramıyoruz; ama memleketin bu
gün içinde bulunduğu şartlar muvacehesinde benim 
şahsi fikrim değerli arkadaşlarım, bu memleketin ebe
diyete kadar yaşaması için, bu millete ve memlekete 
sadık olan dürüst insanların hepsine lütfedin, birer 
silah taşıma ruhsatı verin. 

«Efendim, 6136 sayılı Kanunda yapılan değişiklik
le cezalar artırılıyor.» Doğru. Neden?.. Mevcut şart
lara göre cezaları artırıp, kanunun hilafına silah taşı
yan kişileri suçlu duruma düşürüyorsunuz; ama ge
lin, günün şartlarına göre, can güvenliğini hiçe sa
yan anarşistlere, hiç olmazsa caydırıcı bir imkân sağ
lamak için şu telkinde bulunun : Affınıza mağruren 
söylüyorum, bütün namuslu vatandaşlara silah taşı
ma izni verin. 

Şimdi hepinize müracaat ediliyor ve «Görevimiz 
icabı her gün hayatımız tehlikede, belediye reisleri 
olarak bize de silah taşıma ruhsatı verin.» diye her 
birimize mektup geliyor. Bir sıkıntı içindeler. Muhtar
lar da öyle. Demek ki, vatandaş; bir muhtar, binlerce 
muhtar, binlerce belediye reisi silah taşımanın bir 
zaruret haline geldiğine inanarak temsilcilerine mek
tup yazıp bunu istiyorlar. Verirsek ne olur?.. 

Değerli arkadaşlarım; 
Şimdi, Türkiye'de silah, sadece silah ruhsatı olan

da mı var?.. Belki verdiğiniz ruhsatın beş misli, on 
misli, yüz misli ruhsatsız silah var. «Efendim, biz ruh
sat verirsek bir af kanunun çıkarıyormuşuz...» Çıka
ralım arkadaşlar. Anayasanın size verdiği yetkiyle af 
kanunu da çıkarabilirsiniz; ama dürüst, vatanperver, 
iyi insanları muhafaza etmek de yine kanun yapan 
kişilerin borcudur, vazifesidir. 

Değerli arkadaşlarım; 
Ben sözümü fazla uzatmayacağım; ama huzuru

nuzda açıkça şunu ifade etmek istiyorum : Komisyon 
niçin verilen önergeleri en makul şekilde bir metin 
haline getirip, bir madde olarak bunu getirmedi de, 
«Efendim, Millet Meclisinde eklenmiş bir maddedir, 
biz de onu çıkarıyoruz sebepleri şudur» diyor?.. Se
bepler yerinde değil arkadaşlar; eski metnin muhafa
zası... 

Şimdi, içimizde hizmeti icabı, yaşı icabı evinde 
bulundurduğu birtakım hediye edilmiş silahlar var, 
nereye sığdıracağız onu?.. Bunların hiçbirisinin cevabı 
bu metnin içerisinde yok. Bu bakımdan iki, üç, beş 
neyse sınırlandıralım; elli, yüz, beşyüz silah taşıma
sın, «Bu madde suiistimal edilmesin» dendi. Bende
nizin de bir önergesi var; üç silah imkânı verelim; 
biri taşıma, ikisi bulundurma; ama bir fıkra daha 
koyalım : Bunların hiçbirisi satılmasın, rehin edil
mesin, devredilmesin. Edildiği takdirde suçtur. Bu
nu koyalım arkadaşlarım. Eğer böyle bir hüküm vaze
derseniz, imtiyaz da olmaz, biz de asilzade olma
yız. Allah'a çok şükür biz millet olarak zaten asil 
bir milletin evladıyız. Bize yeniden bir sıfat izafe et
meye de lüzum yoktur. Yani, biz silah taşımayla bu
günkü sıfatımızı değiştireceksek; herhalde asillik böy
lesine basit şey değildir. 

Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim efendim. 
(AP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Başka söz isteyen sayın üye?.. 
MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Ben istiyorum 

Sayın Başkanım. 
BAŞKAN — Sayın Feyyat buyurunuz. 

MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Sayın Başkan, 
sayın senatörler; 

Konuyu kısaca arz etmeye çalışacağım. Konuya 
geçmeden evvel bir «Asilzade» tabiri geçti, onu ben 
de başka şekilde dile getirmek istiyorum : Esas. asil
zadeyi Parlamentonun, eski ve yeni parlamenterlerin 
dışında kendi oyuyla seçtiği; fakat bir türlü komp
leks duyduğu, çekemediği bürokrasi içinde ararsak 
çok iyi olur. Bu tartışmayı burada keselim. 

Değerli arkadaşlarım; 
Eski parlamenterlerle sık sık vaki temaslarım so

nucu, gerek eski ve gerekse bu Hükümet zamanında 
ruhsat verilmediği hususundaki şikâyetlere şahit ol
dum. Eğer, eski parlamenterlere silah ruhsatı, diğer 
bürokratlar gibi verilmiş olsaydı veyahut da görevli 
olmayan kişiler gibi, eski parlamenterlere idare ta
rafından saygın davranılsaydı ve silah ruhsatı veril
miş olsaydı; bir Kırıkkale, hiç olmazsa bir kısmına, 
c/f 80'ine bölgelerinin durumu, içinde bulunduğu şart
lar gözönünde bulundurularak verilseydi, herhalde 
esasa girmeden bu konu burada mevzubahis edilme
den halledilmiş olacaktı, belki de gündeme girmeye
cekti. Bu itibarla idarenin buradaki hatası büyüktür. 
Bu itibarla bu asilzadeleri milletin hizmetkârı bilin
cine varmış Parlamento; eski ve yeni parlamenterler 
değil de, kendilerini millete tepeden bakıp geniş ta-



C. Senatosu B : 49 

banlı hükümet, Atatürk arayan bürokrat içinden, asa
let taslaklarında arayalım daha iyi. 

Değerli arkadaşlarım; 
İkinci konu, af hususunda Sayın Bakanın beyanı 

beni tatmin etti; ama bir noktada tatmin etmedi. 
Bu konuda Sayın Doğan'la müşterek önergemiz var. 
Af, iradi midir, bir suçtan iradesi ile vazgeçmiş mi, 
geçmemiş mi? Kıstas bu. Şimdi buna bir misal vere
lim : 

Çok af kanunları çıktı. Her kimse ki, belli bir 
süre zarfında gelir, iradesiyle teslim olursa, aftan ya
rarlanır. Belli bir süre zarfında teslim olmazsa, aftan 
yararlanamaz. Şimdi, bir kimse kendi iradesiyle ge
lip silahını teslim ederse, buna bulundurma cezası ve
rilirse, bu silahını kendi iradesiyle teslim etmesi ve 
teslim edilmesi halinde şartlarına uyuyorsa, buna her
hangi bir vatandaş için silah bulundurma ruhsatı ve
rilirse, bu af niteliğindedir; ama bu af niteliğini taşı
makla beraber, iradesi dışında yakalanmış, cezaevin
deki hükümlere teşmil edilemez. Ben değerli hukuk
çuların mütalaasını okudum; ama hiçbir gerekçe gö
remedim, beni tatmin etmedi. Emsalini arz ediyo
rum. 

Af çıkmıştır, bir kimse iradesiyle teslim olmuştur 
veya olmamıştır. Eğer Af Kanununda bir hüküm var
sa, belli bir süre zarfında teslim olanlar aftan yarar
lanır, teslim olmayanlar aftan yararlanamaz. Bu teş
mil edilmiyor da, kendi iradesiyle silahını teslim et
meyen nasıl aftan yararlanmış olacak?.. Bu fetva ne
reden çıktı, bunu anlayamadım? Okudum, beni tat
min etmedi. Yani o gerekçeler, Barolar Birliğinin mü
talaası da okunursa, hiçbir şey vermez. Tamamıyla 
«Kanunsuz suç olmaz» prensibi daldan dala atlamış, 
kenardan bucaktan başka gerekçeler getirip, konu dı
şında konuşmuş. Yani esas sualimize cevap değildir. 
Bir kimse kendi iradesiyle silahını teslim ederse, ona 
bulundurma cezası verilir. Hiç olmazsa kaçak silah
ların kimde olduğu, meşrulaştığı, herkeste bulundur
ma... Bu durum karşısında şakilerde silah olacak, na
muslu insanlarda, asayişin ihlalini bozmak istemeyen
ler, bundan rahatsız olanlarda silah olmayacak. 

Bu itibarla, kim kısa namlulu, belli şartları haiz 
silahlarını teslim ederse, bir defalık olmak üzere si
lahı için bulundurma ruhsatı ve onu teslim ettiği 
için menşe gösterilmeden bu hakkın tanınması zaru
retine inanmaktayım. Sırası geldiği zaman, değerli ar
kadaşım bu konuyu dile getirecektir. 

Şimdi, elçiler yurt dışına gidiyor. Senato Başka
nımızın yurt dışına gittiğini farzedelim; Çekosîovak-
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ya'ya gitti. Sayın Komisyon Başkanı, Senato heyeti 
ile birlikte Çekoslovakya'ya gitti. Çekoslovakya'nın 
Milli Savunma Bakanı veyahut da Hariciye Bakanı 
tuttu, bir silah hediye etti. Şimdi, «Ben bu silahı 
menşe gösteremem, ruhsat alamam» deyip de ret mi 
etsin, dış ilişkilerimize zarar mı versin, kabul mü et
sin?.. Kabul ettiğine göre, bu silah, görevi icabı ka
bul edilmiş bir hediye niçin ruhsata bağlanmıyor?.. 
Bu itibarla, bunlar, parlamenterin dışında kamu gö
revlilerinin dışarıdan görevi icabı aldıkları bir hedi
yenin ruhsata bağlanması lazım. 

Sayın cumhurbaşkanlarımız, özellikle değerli eski 
Cumhurbaşkanımız Sayın Sunay'a acaba kaç tane he
diye edilmiştir? Kendilerinden sormak lazım. 

Şimdi, bunları ruhsata bağlamamak mı icap eder?.. 
Hangi mantıkla hareket ediyoruz?.. Bütün bu konu
lar gözönünde bulundurularak, maddeler böyle tasrih 
edilerek, çıkarılmasını ancak eski ve yeni parlamenter
ler için... Ben tetkik etmedim. 

Komisyon Başkanından istirham ediyorum; polis
le askerin dışında, Polis Vazife ve Salâhiyetleri Ka
nunu ile bir de askerlerle ilgili mevzuat dışında, sivil 
şahıslardan hariciyecilere, valilere, kaymakamlara ve 
diğer kamu görevlilerinden bir kimseye kanundan ne
şet eden silah ruhsatı var mıdır, yok mudur?.. Var
sa, parlamenterlere verilmesini esirgemek, açıkça mil
lete fuzuli yere hoş görünmekten başka bir şey ol
maz. Gereksiz bir davranış olur. Emsali var mıdır, 
yok mudur?.. Sivil kimselere, memurlara, kamu gö
revlilerine kanunda neşet eden silah ruhsatı verili
yor mu? Polisin, askerin; resmi libası olan kimseler 
hariç; kanundan neşet eden Hariciye mensuplarında, 
bürokratların herhangi bir kesiminde kanundan doğan 
ruhsat var mıdır, yok mudur?.. Varsa, hiç aksi te
reddüt edilmeden parlamenterin eskisine de, yenisine 
de verilmesi gerekir. Yoksa verilmesin. 

Hepinize saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Sayın Kayalar, buyurun efendim. 

ŞEREF KAYALAR (Bursa) — Sayın Başkan, de
ğerli arkadaşlarım; 

Görüşülmekte olan Kanun tasarısı, benim mensu
bu bulunduğum Komisyon tarafından kabul edilmiş 
ve sonra geri alınmış. Rahatsızlığım sebebiyle bulu
namadığım bir Komisyonda, şimdi müzakere edilen 
şeklini almış. 

Ben, Komisyonun getirmiş olduğu gerekçeye işti
rak ediyorum. Benim sizi işgal etmekteki maksadım 
şudur : 
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Bu görüşülmekte olan Kanun tasarısına Millet 
Meclisinde eklenen bir madde dolayısıyla ve bu se
beple umumi bir hukuk kaidesine varılmış olmasını 
Sayın Tahtakıhç tarafından tespit ederek, bu umumi 
hukuk prensibinin zabıtlarda bu surette kalmamasını 
arzu ettiğimden dolayı ve bunu teminen huzurunuz
da bulunmaktayım. 

Sayın Tahtakıhç ne diyor : «Bu Kanuna getiril
miş olan ek madde, geçici madde doğru değildir.» 
şeklinde fikirlerini izah ettikten sonra, «Nerede bir ek 
madde ya da bir geçici madde görürseniz, orada bir 
tuzak kurulmuş olduğunu kabul etmek lazımdır; ya
ni hangi kanunda bir ek madde, bir geçici madde 
mevcut ise, orada mutlaka bir tuzak kurulmuştur.» an 
lamında mütalaa serdediyor. 

AHMET İHSAN BİRİNCİOGLU (Trabzon) — 
Anayasada da var ek madde. 

ŞEREF KAYALAR (Devamla) — Değerli arka
daşlarım; 

Daha geçen gün, uzun müzakerelerden sonra ka 
bul buyurduğunuz Belediyeler Kanunu dahil, hatta 
memlekette tatbik edilen bütün kanunlarımız dahil, 
hepsinde ek madde, geçici madde kesir - ül miktar 
mevcuttur. Kaldı ki, hepsinin dışında Sayın Tahtakı
hç, «Anayasa bu memleketin zannedildiğinden faz
la temel kanunudur; yani biz zannediyoruz da, bi
zim zannımız eksik geliyor; ondan daha fazla temel 
kanundur, Anayasa temel kanundur; ne fazladır, ne 
eksiktir, temel kanundur. Bu zannedildiğinden fazla 
temel kanun olan Anayasamızda da tam 11 tane ge
çici madde mevcuttur. O itibarla, bunların hiçbirinin: 
kanunlarda mevcut ek maddelerin, geçici maddelerin 
hiçbirinin bir hukuk kaidesi icat edilmek suretiyle (Be
yan edildiği gibi) bir tuzak olmadığını arz etmek 
için huzurunuzu işgal ettim. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Sayın Hüsamettin Çelebi, buyurun 

efendim. 

HÜSAMETTİN CELEBİ (Cumhurbaşkanınca S. 
Ü.) — Sayın Başkan, sayın senatörler; 

Görüşülen tasarıdaki ek madde 3'ün aleyhinde ko
nuşmuş ve bir önerge takdim etmiş üyelerden biri 
bendenizim. 

O zaman da belirttiğim üzere, benim düşünce
me göre, bu maddenin tasarıdan çıkartılması, Türki
ye'nin bugünkü gerçeklerine en uygun yol olacaktır. 
Bunun için iki önerge verilmişti ve ben bu önerge
lerden birinin imzacısıyım. 

O önergeyi verirken şöyle düşünmüştüm; kısaca 
tekrar arz etmek istiyorum; araya çok zaman girdi : 

Türkiye bugün anarşik - terörist bir ortamda yaşı
yor. Türkiye'de bugün canını korumak için tabanca 
taşımak mecburiyetini hisseden vatandaşa Devlet, 
«Ben varım; korkma, tabanca taşımaktan vazgeç» di
ye bu tasarıyı getirmiş bulunuyor. Böyle bir ortam
da, vatandaşı can güvenliğinden fedakârlık yapmaya 
çağıran iradenin sahibi olarak, Türkiye Büyük Mil
let Meclisinin üyeleri, «Siz vazgeçin; ama biz taşı
maya devam edelim, hatta biz Kırıkkale'ninkiyle de 
iktifa etmeyelim, daha iyi adam öldüren veya daha iyi 
can koruyan tabancalarla kendimizi teçhiz edelim.» 
derse, bu çağrıya milletin gönülden cevap vereceği, 
olumlu cevap vereceği varsayılamaz, düşünülemez. 

Ben, bu endişeyle bu önergeyi vermiş idim. Sayın 
Ucuzal, Sayın Komisyona bir i'tabda bulundular. De
diler ki, «Böyle önergeler yoktu, nasıl oldu da çıkart
tınız?» Sayın Ucuzal zühul ediyorlar. Bir defa Ko
misyonun hakkını da bu Genel Kurul korumak zo
rundadır. Komisyon, burada iki önerge verilmiştir, 
o önergeleri de dikkate alarak, yani metinden tama
men çıkartılmasını öngören önergeleri de dikkate ala
rak maddeyi geri almıştır. Değiştirilmesini isteyen, 
fıkra ilavesini isteyen metinler, önergeler vardır; ama 
iki tane de, biri Sayın Çöker ve Sayın Tüten'in ve ha
tırladığıma göre Sayın Fırat'ın imzasını taşıyan, bi
risi bendenizin imzasını taşıyan ve metinden tama
men (Eski ifadeyle) tayyedilmesini öngören iki öner
ge vardır. Bunları dikkate alarak, Komisyon mesele
yi yeniden tezekkür etmiştir. Sanıyorum ki Sayın 
Ucuzal'ın bir zühulü vardır. 

Sayın Başkan; 
Komisyona bunun gitmesi çok isabetli oldu sanı

yorum. Vaktiyle de bendeniz ve başka sayın üye
ler arz etmiş idik. Bu tasarı, bu metin Türkiye'de 
bir sürekli af müessesesi getiriyor, bir sürekli af me
kanizması kuruyor. Yalnız filhal milletvekili, senatör 
olanlar değil; yalnız şu anda eski milletvekili, eski 
senatör sıfatını taşıyanlar değil; 1981 'de seçilecek 
olanlar, belki de 1990'da seçilecek olanlar, seçildik
leri gün, bu metinlerle öngörülen mekanizmanın gö
revlileri önüne, «Benim şu kadar tabancam var» di
ye gelecekler. Fakat onlara «Nereden buldun?..» de
nilmeyecek, «Şimdiye kadar neden sakladın?..» dem
lemeyecek, «Ne münasebetle sakladın?..» denilmeye
cek ve onların hepsi tescil edilecek. Bu, sürekli bir 
mekanizma. Bir defaya mahsus bir af da değil. Sürek
li işleyecek bir af mekanizması. Ve sanıyorum ki, 
en sakıncalı yönü de burasıdır, 
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Sayın Komisyon, yeni incelemelerinde, o gün söy
lenenler yanında, söylenmeyen hususları da tespit et
miş bulunuyor ve bu tespitlerin, konunun en yetkili 
ve ilgilileri huzurunda veya onların da hazır bu
lunduğu bir toplantıda yapıldığını raporuna açık açık 
dercetmiş bulunuyor. İzin verirseniz bir defa daha 
okumak istiyorum : 

«Söz konusu ek madde beyan için belli bir süre 
öngörmemiştir.» deniliyor. Biraz önce arz ettiğim hu
sus... «O halde, Yasa kapsamına giren her kişi, du
yacağı gereksinmeye göre bir çok kez beyanda bulu
nabilecek...» Yani, bugün parlamenter olan da, üç 
ay sonra «Benim bir tane daha tabancam var» diye 
gelebilecek. Ben öyle anlıyorum ve izinsiz tabanca 
taşıma ya da bulundurma yasağının sürekli olarak 
dışında kalabilecektir. Bugün üye olanlar böyle. Bun
dan sonra olacaklar da, oldukları tarihten itibaren her 
an, her saat, her dakika, «Efendim, unutmuştum, bir 
tane daha var... Efendim, ben Amerika'ya gitmiştim. 
senatör bilmem ne arkadaşım bana bir armağan verdi; 
bir tane daha...» diyebilecekler. Böyle bir mekanizma 
öngörülemez sayın senatörler. 

Beyan edilecek tabancalar için sayısal bir sınır 
landırma da getirilmemiştir. Sayın Komisyon bu be
yanıyla burada, daha önceki toplantıda söz almış 
olan sayın senatörlerin ifadelerini teyit etmektedir. 
Yeniden ve soğukkanlılıkla yapılan muhakeme sonun
da bu sonuca varmıştır. Demek ki, herhangi bir par
lamenter, (Olabileceği için söylemiyorum; ama farzı
muhal olarak söylemek istiyorum) 500 tabanca ge
tirirse, «Sen 500 tabancayı ne yapacaksın? Can em
niyeti 500 tabancayla korunmaz.» demlemeyecek, ken
disine ve onların hepsi; Sayın Tahtakılıç «İbrahimoğ-
lu Tahtakılıç» diyor, öyle örnek alalım; kendileri adı
na 500 tabanca yazılacak.' Bunun mantığı yok sayın 
senatörler. Bunun hakla ve hukukla izah tarzı da yok. 

Komisyonumuz, «Beyan edilecek ve içlerinden biri 
taşınabilecek olan tabancaların nitelikleri de belirlen
memiş olduğundan; tabanca tanımı içinde yer alan, 
fakat yurda sokulması, satılması, satın alınması, ta
şınması, bulundurulması yasalara göre yasak olan 
tomson, sten ve benzeri her türlü tabancanın beyan 
edilmesi koşulu ile taşınması ya da bulundurulması 
yasa kapsamına giren kişiler için suç olmaktan çıka
rılmış olacak...» buyuruyor. 

Bunun bir anlamı var... Anlamı şu : Bu kanunla 
tomson taşımaya, sten taşımaya, ben özelliklerini pek 
fazla bilmiyorum; ama bunları taşımaya müsaade et
mediğimiz insanların canlarının, böyle bir tabanca ta-

j sımaya müsaade etmediğimiz insanların canlarından 
daha değerli olduğu gibi bir anlam düşüncenin... Yani 
vahim görünen ve düşündükçe vehameti daha iyi an
laşılan bir anlam var. Buna Yüksek Senato müsaade 
etmemelidir ve Komisyonumuz oradan gelerek, Ana
yasanın eşitlik ilkesinin bu tasarıyla bu hükümle zede
lenmekte olduğunu belirtiyor. 

Sayın senatörler; 
Uzun bir metin daha yazılmış; o kısmı okumu

yorum. Yalnız eşitlik ilkesinin zedelenmekte olduğu 
gerçeğinin Komisyonumuz tarafından yeniden vurgu
lanmış ve altı çizilmiş olduğunu görünce, bendeniz 
Komisyonu; meseleyi yeniden, soğukkanlılıkla ve il
gili bütün kamu görevlilerini, siyaset adamlarını da 
birlikte dinledikten sonra bu sonucu önümüze getir
diği için kutlamak istiyorum. Genel Kurulumuzun, 
Komisyondan gelen metni kabul etmesi dileğiyle say
gılarımı sunuyorum. 

I BAŞKAN — Sayın Karamullaoğlu, buyurunuz 
efendim. 

M. ŞEBİP KARAMULLAOĞLU (Bursa) — Sa
yın Başkan, değerli üyeler; 

6136 sayılı Kanun, çıktığı günden beri ülkemiz
de emniyet ve asayiş işlerinin yürütülmesinde büyük 
katkısı olan bir Yasadır; fakat günün şartlarına gö
re bazı tadilatın, değişmenin yapılmasında da zorun-
luk vardır. Bu nedenle Kanunun ilgili maddelerinin 
değiştirilmesi konusunda emeği geçen gerek bürok
rat arkadaşlara, gerekse parlamenterlere teşekkür 
ederim. 

Bilhassa geçen günkü müzakerelerde hakikaten ek 
3 ncü maddenin ayrıcalık yarattığını, Kanunun de-

I ğiştirıne hedefini dışa taşırdığını, bu nedenle madde
nin yeniden Komisyon tarafından incelenmesi gerek-

I tiğini kabul buyurmuştunuz. 
Benden evvel konuşan arkadaşın da işaret buyur-

I duğu gibi, hakikaten Komisyon durumu soğukkan-
I lılrkla incelemiş ve Kanuna bir yama, bir nokta gibi 
I sokulmak istenen bu ek maddenin gereksizliği üzerin-
I de ittifak etmiştir. 
I Değerli senatörler; 
I Geçen de arz ettiğim gibi, silah taşımanın kayna-
I ğı 3 tür: Yasalara göre silah taşıyanlar, Bakanlar 
I Kurulu kararına göre silah taşıyanlar, yanılmıyorsam 
I 6136 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin derpiş ettiği 
I yönetmeliğe göre silah taşıyanlar. 
I Şimdi biz bu üç maddenin dışına çıkıp da parla

menterlere de bu Kanuna saplama bir maddeyle si-
I lalı taşıma yetkisi, hakkı verirsek; evvela bu, bizim 
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uygarca düşüncemize (Mazur görün beni) ters düşer 
kanısındayım. 

Mesele, ideal olarak ülkede hiç kimsenin silah ta
şımadan devletinin nüfuzuna, itibarına güvenerek 
yaşamasıdır. Siz bu maddeyle şunu demek istiyor
sunuz gibi geliyor bana : «Biz canımızın derdine düş
tük silah taşıyacağız, vatandaş ne yaparsa yapsın.» 

Arkadaşlar; 
Bu bizim parlamentomuzun, Türkiye Büyük Mil

let Meclisinin fedekarlık anlayışına bile ters düşer. 
Açık konuşalım; bu madde, daha ziyade muhtelif 
nedenlerle dış ülkelere çıkıp da silah, tabanca alıp 
gelenlerin mevcut tabancalarını meşru bir şekilde ve
sikaya bağlamak için getirilmek istenmiştir. Benim 
kanaatim bu merkezdedir. 

NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Seninki neye bağ
lı?.. 

M. ŞEBİP KARAMULLAOĞLU (Devamla) — 
Şimdi arz edeceğim Sayın Unsal, arz edeceğim. 

Şimdi, gerek Bakanlar Kurulu kararnamesi, ge
rekse yönetmelik, gerçekte halen görevde bulunan 
Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleriyle eski üyele
rine silah taşıma vesikasını veriyor. 

NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Mesele yok. 

M. ŞEBİP KARAMULLAOĞLU (Devamla) — 
Şu halde, ne diye bizi vatandaşlardan ayrı bir du

ruma getirici bir madde koyuyorsunuz?.. Kaldı ki, 
6136 sayılı Kanun, bir ölçüde de yasak silah ve ta
banca taşıyanlara tatbik edilecek müeyyideyi öngö
rüyor. 

Bir müeyyide yasasının içine yeniden tabanca, 
silah taşıma yetkisi veren madde koymak kanun tek
niğine de uygun değildir. Gerçekten, yıllardan beri 
Türkiye Büyük Millet Meclisinde kanun yapma tek
niğinde aksamalar olmaktadır. Bil vesile arz etmiş
tim; Anayasa, yasa, tüzük, yönetmelik, talimat, emiı 
- hiyerarşi bozulmuştur. 

Bu nedenle muhterem Komisyonun getirdiği yeni 
rapor isabetlidir. Hiç bir işimiz kalmamış gibi, saat
lerce; «Türkiye Büyük Millet Meclisi eski üyeleri, 
yeni üyeleri silah taşısın mı, taşımasın mı?» diye bu
nun müzakeresini yapmak isabetli bir davranış değil
dir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliği şerefini ta 
şıyan bir kimseye valinin, kaymakamın ve yönetme
liğin ruhsat vermeyeceği iddiasını kabul etmiyorum 
Onun ötesinde edeceksek, hep beraber edelim. O 
halde, «Sizden olursa vermiyor, bizden olursa veri- ' 
yor» gibi bir hava estirmek gerekir ki, bu Devlet cid

diyetine, amir - memur ciddiyetine yakışmaz. Onun 
için, istisnai haller için hükümler getirmeyin. Ülke
de kanunların yasaların iyice tatbik edilmesi, uygu
lanması için ceht ve gayret sarf edelim. 

Elimizde şu veya bu şekilde bulunan silahlara 
meşru bir dayanak aramak için, dayanak getirmek 
için 6136 sayılı Kanunun bütünlüğünü bozmayalım. 

Saygılar sunarım. (CHP ve Cumhurbaşkanınca 
S. Ü. Grubu sıralarından alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Buyurunuz Sayın Şerif Tüten. 

ŞERİF TÜTEN (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — 
Sayın Başkan, sayın senatörler; 

Ek madde 3'ün kaldırılması konusunda önerge 
vermiş bir arkadaşınız olarak bazı hususları çok kı
sa açıklamak'için tekrar söz aldım. 

Sayın üyeler; 
Birçok değerli arkadaşımızın dediği gibi, 6136 sa

yılı Kanunu değiştiren bu Kanun; tabanca taşımayı, 
silah taşımayı zorlaştırmak suretiyle, onun cezasını 
artırmak suretiyle Türkiye'de silahların azaltılmasını 
amaç edinmiştir. 

Kanun tekniğinde, dikkat ederseniz. kanunların 
başında bir amacı vardır, kapsamı vardır, uygulama 
şekli vardır. Bu amacın, Türkiye'nin bugünkü şart-
larınına uygun olup olmadığını, amacı tahakkuk et
tirip ettirmeyeceğini tartışabilirsiniz; ama bu kanun 
tekniğinin değiştirilmesini ve Anayasanın ihlal edil
mesini gerektirmez. 

Bu kanunun amacı silah taşımayı önlemektir. Si
lah taşımanın önlenmesini amaç edinen bir kanunun 
içine, âdeta onun aksini koyar gibi, silah taşımayı 
hudutsuz hale getiren, istediği zaman beyanname ver
mek suretiyle, istediği kadar silahı bildirip, onlardan 
birini taşıma hakkını 'kime olursa olsun verme yolu
nu nasıl getirebilirsiniz sayın senatörler? Dünyanın 
neresinde böyle bir espri, kanun tekniği görülmüş
tür? 

Kaldı ki, Anayasamız eşitlik ilkesine göre hazır
lanmış bir Anayasadır. Bu, eşitlik ilkesini de bozmak
tadır. 

Kaldı ki, eğer hakikaten Türkiye'de silahların tes
piti ve affedilmesi için bir kanun gerekiyorsa, bunu 
Parlamento veya Hükümet, teklif yetkisi olanlar tak
dir ederler, bunu getirir burada tartışırız arkadaşlar. 
Belki de gereklidir bugün, ben de inanıyorum; ama 
o ayrı bir kanun mevzuudur. 

Öyle bir kanun geldiğinde denebilir ki, «Şu tari
he kadar beyanname veren bütün vatandaşlara ceza 



C. Senatosu B : 49 20 . 3 . 1979 O : l 

verilmeyecektir. Beyanname verdiği tabancalardan 
birini de taşıma hakkına sahiptir.» Bu arada parla
menter de taşır; tartışırız önu. Bütün tabancalar mı, 
bir tabanca mı, iki tabanca mı. üç tabanca mı?.. Han
gi tarihe kadar, ne şekilde?.. Bu, ayrı bir kanun 
mevzuudur. Tartışılabilir. O zaman eşitlik ilkesi de 
bozulmaz. Vatandaşa da aynı şekilde parlamenter gi
bi, eşit şartlar içinde hakkı olarak beyanname ver
me hakkını verirsiniz, gider beyannamesini verir, bu
lundurmasını ister. Tespit etmek istiyorsanız; amaç 
içinde, kanunun amacı o olur. Nedir amaç? Hem af
fetmek, hem de belirli tabancaları tespit etmek. O 
bir kanundur. O amaç içinde parlamenterin de nasıl 
taşıyacağını belirtmiş olursunuz. 

Bazı arkadaşlarımız burada dediler ki, «Efendim, 
belediye reisleri, muhtarlar geliyor, anarşik ortam 
var', biz taşıyalım.»' diyorlar. 

Arkadaşlar; 
Bugün hangi belediye reisi, hangi muhtar: kay

makam veya valiye gitmiştir de taşıma ruhsatı veril
memiştir? Kaldı ki, köy muhtarının bugün demirbaş 
tabanca almak suretiyle taşıma hakkı vardır. Beledi
ye reisi makul bir sebep gösterdiği takdirde, vali, 
kaymakam niçin vermeyecektir? 

Parlamenterlere gelince: zaten mevcut parlamen
terlere. idarecinin takdir hakkı olmadan vesika ver
me mecburiyeti vardır. Bunu takdir etmiyorsa vali, 
kaymakam: bu, görevin takdirsizliğidir. Kaldı ki, 
parlamenter olma şerefine sahip bir insanın. Parla
mentonun çıkardığı kanunları uygulama durumunda 
olan vali ve kaymakamın huzuruna gitmesinde bir 
küçülme mi vardır arkadaşlar? Eğer icra organı ol
masa, Parlamentonun çıkardığı kanunların kâğıtta 
kalmaktan başka ne değeri vardır? Neden biz vali 
ve kaymakamın karşısına çıkıp da, senede bir defa 
taşıma vesikamızın yenilenmesini büyük bir üzüntü 
vesilesiymiş gibi görüyoruz? Eğer sebep bu ise, bu 
zorluk söyleniyorsa, vali ve kaymakamlar eğer kü
çük görülmek isteniyorsa, Türkiye'nin bugün bürok
rasinin bu hale gelmesindeki sebeplerinden birini de 
bu davranışta aramak lazımdır. Aynı şerefi taşıyan 
insanların, sizin verdiğiniz kanunları uygulama yet
kisi taşıyan insanların karşısına gitmekte ne mahzur 
vardır? Ben bunu anlamıyorum. 

Sayın senatörler; 
Bugün hangi memlekette; Türkiye'de olsun veya 

başka memlekette olsun, Allah göstermesin; suikast 
yapılan bir kimsenin, bir tek örnek gösterebilir mi
siniz ki, vesikalı veya vesikasız tabancasını çekmiş 

de bu suikastten kurtulmuştur?.. Bu mümkün değil
dir, Allah göstermesin. Eğer bir kimse için böyle bir 
düşünce varsa yanlıştır. Zira, İtalyan eski Başbaka
nı dahil, önünde beş silahlı kişiyi birden taşıyan po
lis arabasının önünden kaçırılmış ve zamanla öldü
rülmüştür. Bütün mesele, memleketin bu ortama ge
tirilmemesi için elbirliğiyle çalışmaktır. Yoksa, bü
tün insanların birer değil, ceplerinde ikişer tabanca 
taşır hale getirseniz dahi, eğer memleket o ortamın 
içinden kurtarılamamışsa, o tabancalar insanların 
hayatını koruyamazlar. Önemli olan, ortam mesele
sidir. 

O itibarla, benim kanaatimce böyle bir kanunda 
silahı yasaklayan ve zorlaştıran, amacı bu olan bir 
kanuna silah taşımayı, hudutsuz şekilde silah taşı
mayı mümkün kılan bir maddenin konulması hem 
Anayasanın ayrıcalık yaratmaması gereken esprisine 
aykırıdır, hem de kanun tekniğine aykırıdır. Eğer 
böyle bir kanun gerekiyorsa, ayrı bir kanun halinde, 
amacı o olan bir kanun halinde getirilir, vatandaşla 
birlikte bize de ne tanınacaksa tanınır ve o kanunu 
çıkarırız. 

Bu bakımdan Komisyon kararının kabul edilme
sini (Ki, bizim de teklifimiz vardır) yüksek takdir
lerinize arz eder, saygılar sunarım. 

Teşekkür ederim. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz efendim. 
Sayın üyeler: 
Bir önerge var. okuyorum efendim. 

Sayın Başkanlığa 
Madde üzerinde yeterince konuşulmuştur. Müza

kerenin yeterliliğine karar verilmesini arz ve teklif 
ederim. 

Balıkesir 
Nejat Sarlıcalı 

BAŞKAN — Yedi üye konuşmuştur. Komisyon 
bunun dışında kalmak suretiyle önergeyi oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Önerge kabul edilmiştir. 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU BAŞ
KANI ZİHNÎ BETİL (Tokat) — Sayın Başkan, 
Komisyon adına açıklama yapmak istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon, buyurunuz efen
dim. 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU BAŞ
KANI ZİHNİ BETİL (Tokat) — Sayın Başkan, 
sayın üyeler; 

Raporumuzda da arz ettiğimiz üzere. Ek 3 ncü 
madde Hükümet tarafından sevk edilen tasarıda 
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yoktur. Ek 3 ncü madde, tasarının 13 ncü maddesine 
Millet Meclisince yapılan müzakereler esnasında ek
lenmiştir. Ne diyor Ek 3 ncü madde?.. «Türkiye Bü
yük Millet Meclisi ile Bakanlar Kurulunun üyeleri 
ve eski üyeleri beyan edecekleri tabancalardan biri
ni taşımaya yetkilidir.» Raporumuzda da belirttiği
miz gibi, beyan için belli bir süre yoktur. O halde, 
Ek 3 ncü maddenin kapsamına giren kişiler, diledik
leri zaman beyanda bulunabilirler. Keza bunun bir 
kez yapılabilecek beyan olduğu hakkında da kayıt 
yoktur. O halde birçok kez beyanda bulunabilecek
lerdir. 

Beyan edilecek ve içlerinden biri taşınabilecek 
olan tabancaların nitelikleri de belirlenmemiştir. O 
halde yürürlükteki yasalara göre, yurda sokulması, 
satılması, satın alınması, taşınması, bulundurulması 
yasak olan, suç teşkil eden; yine raporumuzda örnek 
olarak ifade ettiğimiz gibi, tomson, sten ve benzer
leri gibi, tabancaları da beyan edilmek koşulu ile ta
şınabilecektir. 

Şimdi bunlar, bu üç nokta üzerinde arz ettiğimiz 
hususlar son derece önemli sakıncalardır. Bu sakın
calar düzenleme ile giderilebilir mi giderilemez mi?.. 
Beyan bir kez olsun, süre ile sınırlansın, beyan edi
lecek tabancanın sayısı sınırlansın ve taşınması yur
da sokulması, satın alınması, satılması, taşınması, bu
lundu! ulması yasalara göre yasak olan tabancalardan 
olmasın. O halde bu hususlar bir düzenleme ile sa
kıncalarından arındırılabilir düşüncesi geliyor. 

Değerli arkadaşlarım; 
Raporumuzda yine belirttiğimiz gibi. bir düzenle

me ile bu sakıncaların giderilmesi düşünülse bile. şu 
sakıncalarla karşılaşıyoruz. 

Anayasamızda temel hak ve özgürlükler. Taban
ca niçin taşınır?.. Tabanca niçin bulundurulur?.. Ta
banca yaşam hakkına, kişinin ırzına taarruzu, saldı
rıyı karşılamak için, defetmek için. kullanılır. Bizim 
Ceza Kanunumuzun 49 ncu maddesinin 2 nci ben
dinde gerek kendisinin, gerek başkasının nefsine ve
ya ırzına vuku bulan haksız bir taarruzu filhal defi 
zaruretiyle adam öldürme suçu bile suç olmaktan 
çıkıyor. Pekiyi, bu temel hakların en başında geleni 
nedir?.. Yaşam hakkıdır. 

Yaşam hakkı açısından vatandaşla Türkiye Bü
yük M'illet Meclisi üyesi veya eski üyesi olan vatan
daş arasında fark düşünülebilir mi? Anasından do
ğan herkes için yaşam hakkı temel haktır. Anasın
dan doğduğu andan itibaren, Allah herkese uzun 
versin, ölünceye kadar yaşam hakkı herkes için en 
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başta gelen temel haktır. Vatandaşı ikiye ayırıyor
sunuz. Vatandaş okuma fırsatı bulur, okur meslek 
sahibi olur, politikaya girer Meclise üye seçilir, hü
kümete üye olur, devlet reisi olur; bu niteliklerin 
önemi yok yaşam hakkı açısından. Anasından canlı 
doğan her varlık temel hakların başında gelen ya
şam hakkına sahiptir. 

O halde, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyesi olan 
vatandaşın yaşam hakkını koruması için, kendisine 
yasaların yasakladığı şeyleri mubah kılan, caiz kılan 
bir hüküm oluyor bu 3 ncü madde. Eşitlik ilkesine 
aykırı. 

NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Hocam bununla 
ne ilgisi var. 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU BAŞ
KANI ZİHNİ BETİL (Devamla) — Alakası şu de
ğerli arkadaşlarım; silah taşıma ihtiyacını insan ne
den duyar?.. Nefsini, ırzını, malını korumak için. 
Eğer böyle bir tehlike karşısında değilse silah taşıma 
ihtiyacını duymaz. O itibarla, yaşamla ilgilidir, ya
şam hakkı ile ilgilidir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerine, eski üye
lerine vatandaş için tanınmayan biçimde ve koşul
larla silah taşıma hakkını tanıma, bu hakkı vatan
daşlardan ayırma eşitlik ilkesine aykırı düşer görü
şüne, kanısına vardı Komisyonumuz. Binaenaleyh, 
demin üç nokta üzerinde yapılabilmesinin düşünüle
bileceğini söylediğim düzenleme yapıldığı takdirde 
dahi bu var. 

Bu madde yürürlüğe girdiği takdirde yurda so
kulması, taşınması, satın alınması. bulundurulması 
suç teşkil eden tabancayı ek 3 ncü maddenin kapsa
mına giren kişiler beyan ettiği takdirde, beyan tari
hine kadar mütemadi mahiyette, nitelikte bir suç olan 
taşıma, bulundurma suç olmaktan çıkıyor. Bu mad
denin kapsamına giren kişiler için suç olmaktan çı
kınca. bundan bir kısmı af sonucu doğar. O tarihe 
kadar yurda sokulması, satılması, satın alınması, ta
şınması, bulundurulması yasak olan silahı taşıyan; 
fakat kanunun kapsamı dışında kalan insanların taşı
madan dolayı kovuşturmaya tabi tutulmamaları. 
mahkûm edilememeleri, şayet mahkûm edilmişlerse 
cezalarının çektirilmemesi sonucunu doğuruyor. 

Binaenaleyh, bu da 6136 sayılı Yasa ile onu de
ğiştiren yasaların dayandığı ilkeye ve bu Yasa deği
şikliği ile güdülen amaca aykırı düşer. Binaenaleyh. 
beyan için belli bir sürenin öngörülmemiş olması, 
beyan edilen tabancalar için sayısal bir sınırlama ko
nulmamış olması, beyan edilecek ve içlerinden birisi 
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taşınabilecek olan tabancaların, yasalara göre yasak 
olan silah olabilmesi sakıncaları yeni bir düzenleme 
ile düzenlenebilse dahi. Anayasanın temel ilkelerin
den birisi olan eşitlik ilkesine, aykırı düşeceğinden. 
Yasanın ve bu Yasada şimdiye kadar yapılan değişik
liklerin ve bu kez yapılması gerekli görülen değişik
liğin amacına aykırı bir şekilde kısmi af sonucu do
ğuracaktır. Bu iki sakıncayı bir düzenleme ile gider
menin mümkün olmadığı kanısına varmıştır Komis
yonumuz. 

Yürürlükteki mevzuata göre. Türkiye Büyük Mil
let Meclisi üyeleri ile eski üyeleri. Bakanlar Kurulu 
üyeleri ile eski üyelerinin durumları nedir?.. 

Şimdi, yürürlükteki mevzuata göre. kanunlara 
göre silah taşıma yetkisine sahip olanlar, bu taşıma 
yetkisini görevleri nedeni ile kanundan alanlar var. 
Bakanlar Kurulu kararı ile silah taşıyabileceklerine 
karar verilenler var, içişleri Bakanlığınca saptanacak 
esaslar dairesinde vali ve kaymakamlar tarafından 
verilecek izin belgesini alanlar var; taşıyabilirler. 
İçişleri Bakanlığınca saptanması yasaca öngörülmüş 
bulunan esaslar «6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bı
çaklar Hakkında Kanun Gereğince Valiler ve Kay-
makamlarca Silah Taşıma ve Bulundurma Belgesi 
Verilmesinde Uygulanacak Esaslara İlişkin Yönet
melik» adı altında hazırlanmış ve 18 Mayıs 1978 
tarih ve 1691 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmış
tır. 

Bu yönetmeliğe göre. Türkiye Büyük Millet Mec
lisinin üyelerine vali ve kaymakamlar hiçbir takdir 
yetkisine sahip olmaksızın tabanca taşıma izin bel
gesi verme zorunluluğundadırlar. Eski üyelere ge
lince: 

Eski üyeler verilme konusunda da, silah taşımala
rında sakınca olmadığı görüşüne varmaları gibi bir 
kayıt konulmuş bulunmaktadır. Bununla yetinilmek-
tedir. O halde, Hükümet tarafından sevk edilen ta
sarıda yer almamış bulunmasına rağmen. Millet Mec
lisince tasarının 13 ncü maddesine eklenen ek 3 ncü 
madde kapsamına giren kişiler, silah taşıma ihtiya
cım duydukları takdirde, 6136 sayılı Yasanın 7 nci 
maddesine istinaden İçişleri Bakanlığı tarafından ha
zırlanıp, yürürlüğe konulmuş bulunan yönetmeliğe 
göre vali ve kaymakamdan, vali ve kaymakamın bu 
konuda hiçbir takdir yetkisi olmaksızın taşıma izin 
belgesi alma hakkına sahiptirler. 

Binaenaleyh, taşıma ihtiyacını duyanların bu ih
tiyaçları yürürlükteki mev/uata göre de karşılanmış 
bulunmaktadır. 

I Bu nedenle komisyonumuz, sayılan sakıncalardan 
bir kısmını ek 3 ncü maddenin düzenlenmesi, yeni bir 
düzenlemeye tabi tutulması .suretiyle giderilse dahi, 
kısmi af sonucu doğurması ve Anayasanın temel il-
-kcle! inden olan eşitlik ilkelerine aykırı düşmesi nede
niyle düzenleme yoluna gitme halinde sakıncadan ve 
Anayasaca öngörülen ilkeye aykırı düşme sakıncasın
dan arınmış bir metin meydana getirmenin imkânsız
lığı kanısına varmıştır; yürürlükteki mevzuatın, ihti
yacı karşıladığı kanısına varmıştır. Bu itibarla, tasa
rının 13 ncü maddesine Millet Meclisince eklenen 
ek 3 ncü maddenin tasarıdan çıkarılmasını kararlaş
tırmıştır. 

Değerli arkadaşlarım; 
Konuşan arkadaşlarımdan bazıları hatıra teşkil 

eden veya antika olan silahlardan da söz ettiler. 6136 
iay.li Yasanın 11 nci maddesi bu konuyu düzenlemiş 
bulunuyor ve 6136 sayılı Yasanın 11 nci maddesi 
\ üi ü;düktedir. Bu tasarı ile değiştirilmesi söz konusu 
c'an maddeler arasında değildir. Yürürlükte ve de
ğiştirilmesi söz konusu olmayan bu 11 nci maddede 
«Hetıra teşkil eden veya antika olan ateşli silahlarla 
bıçakların bulunduı ulmasına izin verilmesi mecburi
dir.» hükmü, birinci fıkra olarak yer almaktadır. 
Maddenin ik;nci fıkrasında: «Hatıra teşkil eden ateş-

I li silahlarla, bıçaklar için verilen izin bunların yal-
n.z rahibine bırakılmasına veya nakline müsaadeyi 
tezammun edip, üstte taşınmasına cevaz vermez.» 
diyerek ikiye ayırıyor, hatıra teşkil eden ile antika 
elan. İkinci fıkranın birinci hükmü, hatıra teşkil eden 
hakkında düzenleme getirmiş bulunuyor. İkinci fık
ranın ikinci hükmü ise, «Antika olan ateşli silahlarla 
bıçakların izin vesikalarıyla birlikte satışı serbesttir. 
İsteyenler vesikalarını değiştirebilirler.» demektedir. 

Yürürlükte olan mevzuat konuyu düzenlemiştir. 
Yeni bir düzenlemeye ihtiyaç yoktur. Millet Mecli
since kabul edilen metin, yeni bir düzenleme ile sa
yılan sakıncalardan üçünü giderecek hale gelse bile, 
kısmi af sonucu doğurması ve Anayasanın öngördüğü 
temci ilkelerden eşitlik ilkesine aykırı düşmesi ne
deniyle bu ek 3 ncü maddenin tasarının 13 ncü mad
desinden çıkarılmasını saygı ile öneriyoruz. 

Saygılar sunarım. (CHP şuralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz efendim. 
Sayın üyeler; 
Şimdi, evvelce komisyon tarafından geri aknıp 

(Bir sürü önergeler de vardı malûmunuz. Önergelerin 
hepsi işleme konmuştu.) bütün bunları tevhit ederek 

j komisyon yeni bir şekil getirmiştir. Bu rapor üzerinde 
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müzakereler de bitmiştir. Şimdi yeni şekli okutuyo
rum. 

Madde 13. — 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bı
çaklar hakkında Kanuma aşağıdaki ek 2 nci madde 
eklenmiştir. 

Ek madde 2. — Bu Kanunda yazılı suçları isleyen
ler hakkındaki soruşturma ve kovuştuımalar, 3CC5 
sayılı Meşhut Suçların Muhakeme Usulü hakkındaki 
Kanunun birinci maddesinin (a) bendindeki yer ve 
aynı kanunun dördüncü maddesinde yazılı zaman 
•kayıtlarına bakılmaksızın sözü edilen kanun hüküm
lerine göre yapılır. 

Bu kanuna göre işlenen iuçun, 3005 sayılı Kanun 
hükümlerine tabi olmayan veya tabi olup da hakkın
da genel hükümlere göıe kovuşturma yapılmasını zo
runlu kılacak nedenler bulunan başka bir suçla bağ
lantılı olarak işlenmesi halinde birinci fıkra hükmü 
uygulanmaz. 

BAŞKAN — Sayın üyeler... 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU BAŞ
KANİ ZİHNİ BETİL (Tokat) — Sayın Başkan, 
müsaade buyurursanız bir hususun açıklanmasını yap-̂  
mak istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun' efendim. 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU BAŞ
KANI ZİHNİ BETİL (Tokat) — Tasarının 13 ncü 
maddesi yasaya 2 ek madde ekliyordu. Ek 2 nci mad
de okundu, sonra ek 3 ncü madde üzerindeki görüş
melere geçildi; madde oylanmadı, ek 3 ncü madde 
üzerindeki önergeler nedeniyle yapılan görüşmeler sı
rasında önergeleri ve görüşmeleri değerlendirmek üze
re komisyonumuz 13 ncü maddeyi geri aldı. 

Şimdi ek 3 ncü maddenin çıkarılması kararına 
vardı ve bunu önerdiğine göre komisyonumuz, sade
ce ek 2 nci maddeyi ihtiva edecek... 

BAŞKAN — Eskisinde de aynen vardır, evet... 
ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU BAŞ

KANI ZİHNİ BETİL (Devamla) — Tasarının 13 ncü 
maddesi. Yalnız, tasarının 13 ncü maddesi tarafın
dan, tasarıya eklenmesi öngörülmüş ek 2 nci mad
denin 2 nci fıkrası hakkında da değiştirge önergemi 
verilmiş efendim. O görüşülmedi, o hususu arz edi
yorum Sayın Başkanımız. 

BAŞKAN — Anlayamadım beyefendi, onları şim
di muameleye koyacağım efendim. Şimdi 2 önerge 
var bizde Sayın Başkan. Onu muameleye koyacağız. 

Sayın üyeler, burada iki Önerge verilmiş... 
TALÂT DOĞAN (Rize) — Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Efendim. 

TALÂT DOĞAN (Rize) — Komisyon, bizim 
önergelerimizi geri aldı, değiştirdi, geldi. Benim öner
gem diğer önergeler yürürlükte değil midir?. 

BAŞKAN — Hayır efendim, artık yeni bir metin 
getirmiştir, komisyon bütün bunların hepsini geriye 
aldı, onların ışığı altında yeni bir mat in getirmiştir... 

TALÂT DOĞAN (Rize) — Onun ışığı altında 
aldı; ama benim teklifimi hiç nazarı itibara almamış
tır. 

BAŞKAN — Komisyon onlara itibar etmiyor. 

TALÂT DOĞAN (Rize) — Etmiyor ama... 
BAŞKAN — Onları burada hep okumuştuk efen

dim, hepsinin üzerinde işlem yapılmıştı, hepsini ber?-
ber geri aldı, komisyon yeni bir metinle huzurumuza 
çıktı. Şimdi yeni önerge verilmiştir. 

FEVZİ HAKKI ESATOĞLU (İstanbul) — Sa
yın Başkan, izin verirseniz usulle ilgili bir hususu 
açıklamak istiyorum. 

BAŞKAN — Ne usulü hakkında?.. 

FEVZİ HAKKI ESATOĞLU (İstanbul) — Öner
gelerin oylanmasıyla ilgili olarak. Müzakere ettiğiniz 
13 ncü maddeyle ilgili olarak. 

BAŞKAN — Oylamıyorum efendim, şimdi oyla
maya geçmedim. 

FEVZİ HAKKI ESATOĞLU (İstanbul) — Öne
ride bulunacağım efendim, usul ile ilgili olarak. 

BAŞKAN — Buyurun. 

FEVZİ HAKKI ESATOĞLU (İstanbul) — 13 
ncü madde çerçeve maddedir. 2 ek madde ihtiva 
ediyor: Birisi ek 2 nci madde, biri de ek 3 ncü mad
de. Bu e'k 2 nci madde, ek 3 ncü madde Tüzüğümüze 
göre, ayrı ayrı oylanabilir. Ek 2 nci madde oylandığı 
zaman ek 3 ncü madde ile ilgili müzakere ortada ka
lır. 

Komisyon, bir rapor hazırlamış 3 ncü madde ile 
ilgili olarak. Bu raporuyla ek 3 ncü maddeyi metin
den çıkartıyor. Ek 2 nci madde oylanıp da kabul 
edildikten sonra, komisyon raporunun oylanması ge
rekir. Komisyon raporu kabul edilirse değiştirge 
önergelerin müzakeresine gerek almaz. Komisyon 
raporu ret edilecek olursa, o zaman değiştirilen öner
gelerin müzakeresine başlanır. 

BAŞKAN — Tamam, öyle yapacağız. Doğrudur 
efendim, öyle yapacağız Sayın Esatoğlu, doğru. 

Şimdi, maddeyi okuttum, bu ek 2 nci maddenin 
değişikliğini talep eden bir önerge var, şimdi onu 
okutuyorum. 
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Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan yasa tasarısının 13 ncü mad

desinin ek madde 2'sinin 2 nci fıkrasının aşağıdaCti 
şökilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

«Bu kanuna göre işlenen suçun 3005 sayılı Kanun 
hükümlerine tabi olmayan veya anılan Kanuna tabi 
olup da fiili imkânsızlık nedeniyle suçüstü hükümle
rini uygulanmasına olanak bulunmayan daha ağır 
cezayı gerektiren başka bir suçla birlikte işlenmesi 
halinde 1 nci fıkra hükmü uygulanmaz. 

Aydın 
Sadettin Demirayak 

BAŞKAN — Okuduğumuz 13 ncü maddenin ek 
2 nci maddesinde değişiklik isteyen bir önergedir. 
Önergeyi okuttum. 

Önergenin lehinde, aleyhinde söz isteyen var mı 
efendim?... 

ORHAN ÇALIŞ (Bolu) — Sayın Başkan, geçen 
sefer ek 2 nci maddeyi oya sunmuştunuz. 

BAŞKAN — Hayır, hayır oylanmadı. 
Evet, Sayın Komisyon?.. 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU BAŞ
KANI ZİHNİ BETİL (Tokat) — Katılıyoruz efen
dim; yalnız, «hükümlerini» değil, «hükümlerinin» 
olacak; bir (n) harfi eklenmelidir. 

BAŞKAN — Katılıyorsunuz. Önerge sahibi bu 
düzeltmeye katılıyor. 

Hükümet?.. 

ADALET BAKANLIĞI KANUNLAR PLANLA 
MA ARAŞTIRMA GENEL MÜDÜRÜ KEMALET-
TİN ALİKÂŞİFOĞLU — Sayın Başkan, değerli se
natörler; 

Burada üzerinde durulan mesele şudur : Yüksek 
malumdan olduğu üzere, 6136 sayılı Kanunda kap
sam genişletilirken, bütün maddeler yer ve zaman 
ayrımı gözetilmeksizin 3005 sayılı Kanuna tabi olu
yordu. Halbuki, böyle bir değişiklik yapılmadığı za
man, kabahat neviinden bir suçla birleşmesi halinde 
dahi, artık 3005 sayılı Kanun işlemeyecektir. Daha 
ağır bir cezayla birleşmesi halinde, 3005 sayılı Ka
nundan çıkacak; örneğin bir adam öldürme hadisesiy
le beraber 6136 sayılı Kanun varsa, artık 6136 sa
yılı Kanuna muhalefet adam öldürme suçunun ve 
tabi olduğu usule tabi olacaktır; ama bundan daha 
dûn bir suçla birleşmesi halinde. 6136 sayılı Ka
nun kendi usulü içerisinde sonuca varacaktır, arz 
ederim. 

BAŞKAN — Tamam, katılıyorsunuz. 

ADALET BAKANLIĞI KANUNLAR PLANLA
MA ARAŞTIRMA GENEL MÜDÜRÜ KEM ALET
TİN ALİKÂŞİFOĞLU — Katılıyoruz. 

BAŞKAN — Okunan önergeye, ek madde 2nin 
yeni okuduğumuz şekline Komisyon ve Hükümet 
katılıyor efendim. 

Oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. Ek 2 nci madde buna 
göre düzeltilecektir. 

Şimdi efendim, bir önerge daha var elimizde. 
Malumualiniz, Komisyon ek 3 ncü maddeyi tama
men kaldırmıştır. Şimdi, ek 3 ncu maddenin değişik 
bir şekilde eklenmesi için bir önerge var okutuyo
rum : 

Sayın Başkanlığa 
Aşağıdaki teklifimin, ek madde 3 olarak 875 sı

ra sayılı Tasarıya eklenmesini teklif ederim. 
Eskişehir 

Ömer Ucuzal 

Ek madde 3 : 
«Türkiye Büyük Millet Meclisiyle Bakanlar Ku

rulu üyeleri ve eski üyeleri üç tabancadan beyan ede
ceği birini taşımaya yetkilidir. Şu kadar ki, bu ta
bancalar satılamaz, satın alınamaz, herhangi bir şe
kilde başkasına devir veya başkasının yaralanmasına 
terk olunmaz, ya da hibe edilemez.» 

BAŞKAN — Lehinde, aleyhinde söz isteyen?... 
NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Söz mü istiyorsunuz?.. 
NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Sayın Başkan, 

izin verirseniz usûl yönünden bir açıklama yapaca
ğım. 

BAŞKAN — Nedir bu usûl efendim?... 
NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Sayın Başkan, 

izin verin bu işte yanlış oluyor. 

BAŞKAN — Hayır, nesi yanlış oluyor efendim?.. 
NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Az önce Sayın 

Esatoğlu'da anlattı. Eğer Komisyon... 
BAŞKAN — Efendim, şimdi ben bir şey anlata

yım. Sayın Unsal, bir dakika ben bir şey anlata
yım. 

NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Bir dakika efendim. 
NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Benim bu öner

geden önce önergem var, öyleyse onu işleme koyun. 
BAŞKAN — Yok önerge efendim. 
NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Hayır efendim, 

işleme koydurun. 
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BAŞKAN — Eski önergeler işleme konamaz 
NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Hayır konur, ni

çin konmuyor?... 
BAŞKAN — Konamaz, onlar alındılar efendim, 

alındı geri alındı. 
Şimdi efendim, herhangi bir üye, herhangi bir 

tasarıda, herhangi bir kısmı ilave hakkına sahiptir 
beyefendiler; bunun usûle aykırılığı neresinde?... 

NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — O halde, böyle 
bir madde yok. Komisyonun takdirine göre bunu 
çıkarıyor, bunu koyarsın, kabul ederler. 

BAŞKAN — Şimdi, efendim okuttuğum önerge
nin aleyhinde, lehinde söz isteyen var mı efendim?... 
Yok. 

Önergeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU BAŞ
KANI ZİHNİ BETİL (Tokat) — Müsaade buyu
run efendim. Sormadınız Komisyona. 

BAŞKAN — Pardon çok affedersiniz. 
Sayın Komisyon, katılıyor musunuz?.. 
ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU BAŞ 

KANI ZİHNİ BETİL (Tokat) — Hangi önergeye 
efendim. 

BAŞKAN — Şimdi okuttuğum efendim. 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU BAŞ
KANI ZİHNİ BETİL (Tokat) — Sayın Ucuzal'ın 
önergesi mi efendim?... 

BAŞKAN — Evet. 
ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU BAŞ

KANI ZİHNİ BETİL (Tokat) — Sayın Ucuzal'ın bu 
mahiyette bir önergesi var idi, 13 ncü maddeyi konu
şurken. 

BAŞKAN — Hayır, değişik şekildedir efendim. 
Bu değildir. 

Dinlemediniz Sayın Betil, bu başka şekildedir. 
Tahdit ediyor efendim, sınırlı bir önergedir. Ka

tılıyor musunuz, katılmıyor musunuz?... 

/. — Erzincan Üyesi Niyazi Unsal'a bir ihtar ce-
zası verilmesi. 

NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Sayın Başkan, 
ben de demin bunu anlatacaktım. Beni niye dinleme
diniz ha?... 

MEHMET ÜNALDI (Adana) — Beyefendi ben 
konuşuyorum. 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU BAŞ
KANI ZİHNİ BETİL (Tokat) — Anlıyayım efendim, 
yanlış anladımsa, özür dilerim. 

(Eskişehir Üyesi Ömer Ucuzal'ın önergesi tekrar 
okundu) 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU BAŞ
KANI ZİHNİ BETİL (Tokat) — Efendim, ben Ko
misyon adına söz rica ediyorum. 

BAŞKAN — Buyurun. 
FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Sayın Baş

kan, biraz evvel usul münakaşası yapıldı. 
FEVZİ HAKKI ESATOĞLU (İstanbul) — Arz 

etmiştim ben; ek 2 nci maddeyi oylasaydınız rapo
run müzakeresine başlayacaktınız... 

BAŞKAN — Şimdi, Sayın Esatoğlu, yeni bir mon
te edilmek isteniyor efendim, ilave konmak isteni
yor. 

FEVZİ HAKKI ESATOĞLU (İstanbul) — Ayrı 
madde olarak konuyor Sayın Başkan. Ek 2 nci mad
de oylansaydı değiştirilen şekliyle, bu bitmiş ola
caktı. Ondan sonra... 

BAŞKAN — Ek 2 nci maddeyi oyladım efendim. 
kabul edildi. 

FEVZİ HAKKI ESATOĞLU (İstanbul) — O hal
de raporu oylayacaksınız. 

BAŞKAN — Raporu oylamak diye bir şey yok 
efendim. 

FEVZİ HAKKI ESATOĞLU (İstanbul) — Ha
yır efendim, rapor müzakere ediliyor. Sayın Baş
kan. Rapor reddedilecek olursa... 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Ünaldı. 

MEHMET ÜNALDI (Adana) — Şimdi efen
dim, verilen önerge, ek 3 ncü maddeyle ilgili bir 
önergedir. Ek 3 ncü madde Komisyon tarafından ge
ri alınmış, bir teklifle getirilmiş. Şimdi önce bu me
sele halledilecek. O mesele halledildikten sonra. Ko
misyonun raporu kabul edilirse mevcut fıkra çıka 
cak, ondan sonra bu muameleye konacak. Şimdi... 

BAŞKAN — Sayın Unsal, bir defa konuşma şek
liniz şu salonun adabına uygun değil. 

NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Siz ancak bunu 
anlarsınız. (AP sıralarından gürültüler.) 

BAŞKAN — Ben size bir ihtar veriyorum. Sa
yın Unsal, siz ihtarlara muhtaçsınız... 

NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Beni niye dinle
mediniz?... 

VI. — DİSİPLİN CEZALARI 
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BAŞKAN — Ayıptır... 
NtYAZİ UNSAL (Erzincan) — Senin yaptığın 

ayıp. 
BAŞKAN — Senato üyesi olmaya çalışın. Yapma

yın canım... 
NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Beni niye dinle

mediniz. Söz istedim, ben de demin aynı şeyi söy
leyecektim. 

V. — GÖRÜŞÜLS 

2. — 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar hak
kında Kanunun başlığı ile 1, 2, 3, 4, 5, 12, 13, 14, 15, 
16 ncı maddelerinin ve ek maddesinin değiştirilmesine 
ve iki ek madde ve bir geçici madde eklenmesine dair 
kanun tasarısının Millet Meclisince kabul olunan met
ni ve Cumhuriyet Senatosu İçişleri ve Anayasa ve Ada
let komisyonları raporları. (M. Meclisi : l /160; C. Se
natosu : 1/614) (S. Sayısı : 875'e l nci Ek) (Devam) 

BAŞKAN — Evet efendim, devam edin. 
MEHMET ÜNALDI (Adana) — Sayın Başkan, 

şimdi bu önergeyi önce muameleye koyarsanız, öner
ge kabul edilirse ondan sonra Komisyonun önergesini 
oya koyarsanız, bu da kabul edilirse?... Olmaz. İkisi 
ayrı ayrı şeylerdir. Binaenaleyh, önce Komisyonun 
önergesi muameleye konacak. Rapor ortadan kalktık
tan sonra, yeni ilave teklifi görüşülecek. 

BAŞKAN —Tamam efendim. 
Sayın Betil, usulü meseleyi halletmiş olduk, siz 

buyurunuz. 
Şimdi efendim, okunan Komisyon raporunu oyla

rınıza arz ediyorum : Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

Şu hale göre, 3 ncü madde, Komisyonun yaptığı 
işlem Genel Kurulca kabul edilmiş, uygun mütalaa 
edilmiştir. Şimdi, bir madde ilave edilmek isteniyor... 
(CHP sıralarından «Hayır efendim» sesleri.) 

FEVZİ HAKKI ESATOĞLU (İstanbul) — Yok 
efendim, rapor oylandı, bitti. 

BAŞKAN — E... nasıl olacak o zaman?... («Bitti 
efendim» sesleri.) 

FEVZÎ HAKKI ESATOĞLU (İstanbul) — Rapor 
kabul edildi, bitti. 

BAŞKAN — Hayır, bir dakika. Sayın Ünaldı ko
nuşunca hepiniz «Doğru efendim» diyordunuz. 

CENGİZHAN YORULMAZ (Ankara) — Sayın 
Başkan, neyi kabul ettiniz?... 

(/) 875'e 1 nci Ek S. Sayılı Basmayazı tutanağın 
sonundadır. 

BAŞKAN — Sizin şu konuşma tarzınız devam et
tikçe sizi ben değil, hiç bir Başkan dinlemez. 

NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Sizin tutumunuz 
beni bu duruma getirdi. 

BAŞKAN — Siz ne zaman bu üsluba girerse
niz o zaman dinleneceksiniz. 

BAŞKAN — Raporunu. 
CENGİZHAN YORULMAZ (Ankara) — Ra

poru oyladıysanız maddelere geçmeniz gerekir efen
dim. Olmayan bir maddeyi nasıl oylarsınız?... Mad
deyi Komisyon kaldırmış efendim. 

ŞERİF TÜTEN (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — Sa
yın Başkan, reddedilseydi değişiklik oylanacaktı. Red-
dedilmediğine göre... 

BAŞKAN — Bir dakika efendim, bir dakika... 

MEHMET ÜNALDI (Adana) — Sayın Başkan, 
usul hakkında söz rica ediyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Ünaldı, usul hak
kında. 

MEHMET ÜNALDI (Adana) — Sayın Baş
kan, muhterem arkadaşlarım; 

Komisyonun raporu, maddede bulunan ek 3 ncü 
maddenin kaldırılmasına mütedair idi, onu oylarınızla 
kaldırınız. Şimdi, her üyenin bir fıkra, bir madde ek
lenmesine mütedair teklif hakkını elinden alamazsı
nız. Bu bir teklif hakkıdır. Yeniden bir önerge veril
miştir; şu maddeye ek şu madde olarak ilavesini is
temektedir. Binaenaleyh, bu önerge muameleye ko
nulacaktır. Önerge sahibinin bu sarih bir hakkıdır, 
önergeyi oya koymak da Sayın Başkanın vazifesi
dir. 

Arz ederim. 
FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Sayın Baş

kan, o kanun bitti. Bu raporla bundan evvelki Ka
nunun bütün maddeleri oylandı, ne şekilde kabul edil
diyse edildi. O madde, «Metinden çıkartılması» şek
linde Komisyon raporuna bağlandı. Komisyon rapo
ru burada oylandı ve Komisyon raporu kabul edildi. 
Binaenaleyh, artık konuşulacak bir konu kalmadı.. 

MEHMET ÜNALDI (Adana) — İç madde efen
dim, iç madde. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Olur mu 
öyle şey efendim?... 

BAŞKAN — Sayın Komisyon, buyurunuz efen
dim. 

N İŞLER (Devanı) 

— 195 — 



C. Senatosu B : 49 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU BAŞ 
KANI ZİHNİ BETİL (Tokat) — Sayın Başkan, sayın 
üyeler; 

(Tasarının 13 ncü maddesi 6136 sayılı Kanuna 
iki ek madde eklenmesini öngörüyordu. Biri ek 2 nci 
madde, diğeri ek 3 ncü madde. 

Şimdi, ek 2 nci madde görüşüldü ve oylandı. Ek 
3 ncü maddeye gelince : Komisyonumuz, ek 3 ncü 
maddenin metinden çıkarılmasını karara bağladı ve 
bu kararına göre, Yüce Cumhuriyet Senatosu Genel 
Kurulunun olurlarına yeni bir 13 ncü madde sundu. 
Bu yeni 13 ncü madde ek 2 nci maddeyi sadece ihti
va etmektedir. 

Şimdi, Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet 
Komisyonunun kararı ve bu karar uygun olan rapo
ru oylandığına göre, ek 3 ncü madde artık tasarı met
ninden çıkmıştır. Tasarı metninden çıkarılmış bulunan 
bir madde üzerinde, değişiklik önergesi niteliğindedir 
Sayın Ucuzal'ın önergesi. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Değişiklik değil 
efendim. Yeniden tatbik ettik. 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU BAŞ
KANI ZİHNİ BETİL (Devamla) — Yeni değil efen
dim. Bir ek 3 ncü madde var; bu kalktı. Ek 3 ncü 
maddenin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini öneriyo
rum deseydiniz usule uygunluğu elbette söz konusu 
olurdu. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Olmayanı nasıl 
değiştireceğim ben beyefendi? Olmadığı için ilave is
tiyorum. 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU BAŞ 
KANİ ZİHNİ BETİL (Devamla) — Şimdi, usule 
taallûk eden husus hakkındaki görüşümüzü arz et
tim. Biran için Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulu 
usule ait bu görüşü kabul buyurmadığı takdirde... 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Onu hal
ledelim ilk önce efendim. Affedersiniz Sayın Be-
til, konuşma zaid olur o zaman. 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU BAŞ 
KANI ZİHNÎ BETİL (Devamla) — Beraberce olur. 

BAŞKAN — Şimdi, hakikatten usulü meseleyi 
halledelim. 

Sayın Betil, ben sizden bir şey rica edeceğim.. 
Şimdi, 13 ncü maddeye ek iki madde vardı: Birisi 

2 nci madde, birisi 3 ncü madde, 13 ncü madde
dedir esas ve onu tartışıyoruz. 

Şimdi, bir maddeyi Komisyon çıkardı, 3 ncü 
maddeyi çıkardı. Oyladık ve çıkarma kabul edildi. 
13 ncü madde henüz oylanmadı. Herhangi bir üye 

— 196 

20 . 3 . 1979 O : 1 

veya üyeler burada bu 13 ncü maddeye ek 3, ek 4, 
ek 5 teklif edemezler mi efendim?.. .Şimdi, lütfen 
bunu vuzuha kavuşturalım. 

Şimdi, siz 3 ncü maddeyi aldınız; doğru. Oyla
dık, kabul edildi. Şimdi, 13 ncü maddenin muhtevası 
bunlar ve ekleri. 13 ncü madde henüz müzakere ha
lindedir. 13 ncü maddeye monte etmek için burada 
üyeler teklifte bulunamazlar mı?.. Bulunurlarsa bu 
önerge doğrudur. 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU BAŞ
KANI ZİHNİ BETİL (Devamla) — Efendim, bu gö
rüşmelerin bir özelliği var, onu belirtmek istiyo
rum. 

Komisyonumuz, ilk Raporunda Millet Meclisinin 
kabul ettiği 13 ncü maddeyi aynen kabul etti. 13 
ncü maddeye kadar tasarı görüşüldü. 13 ncü mad
de üzerindeki görüşmeler sırasında önergeleri verildi, 
konuşmalar yapıldı, önergeler açıklandı ve önergele
rin ve konuşmaların Komisyonumuzca değerlendiril
mesine, Komisyon Sözcüsü tarafından ihtiyaç görül
dü ve Tüzüğün verdiği izne istinaden tasarı, bu 13 
ncü madde hakkında verilen önergeleri ve yapılan ko
nuşmaları değerlendirmek üzere Komisyonumuz ta
rafından geri alındı. 

Şimdi. Komisyonumuz toplandı o önergeleri ve 
konuşmaları değerlendirerek önce kabul etmiş bulun
duğu 13 ncü maddedeki ek 3 ncü maddenin tasarıdan 
çıkarılmasını öngördü. Sayın Başkanımız da, «Ko
misyon Raporunu oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler...» dedi. «Komisyon Raporu kabul 
edilmiştir.» dedi. 

Komisyon Raporu ne diyor?... Komisyon Rapo
runun sonuç kısmını aynen okuyacağım : 

«Sonuç : 
Bundan sonra Komisyonumuz; tasarıya Millet Mec

lisince eklenen ek 3 ncü maddeyi, bu raporun 3 ncü 
maddesinde açıklanan sakıncaları giderecek biçimde 
yeniden düzenleme olanağı bulunup bulunmadığı üze
rinde durmuş ve oy çokluğu ile...» 

Sakıncalar görmüş, o sakıncaları saymış, o sakın
caları giderecek biçimde yeni bir düzenleme mümkün 
mü, değil mi üzerinde de durmuş. 

«T. Ek 3 ncü maddenin sözü edilen sakıncaları 
tamamen giderecek biçimde yeniden düzenlenmesine 
olanak bulunmadığına, 

II. Yürürlükteki mevzuatın konuyu sakıncasız 
bir biçimde düzenlemiş olduğuna, 

III. Bu nedenlerle tasarının 13 ncü maddesine 
Millet Meclisince eklenen ek 3 ncü maddenin tasarı
dan çıkarılmasına. 
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Karar vermiştir.» diyor. 
Oylanan rapor bu. Özellik var, bu tasarının mü

zakeresinde. Komisyon ilk raporunu tanzim etmiş, bir 
maddesi üzerindeki tartışmaları değerlendirmek üzere 
geri almış, o maddeye münhasır olmak üzere yeniden 
müzakere yapmış, eski görüşünden vazgeçmeyi zorun
lu görmüş, ulaştığı yeni görüşü de raporunda böyle
ce tespit etmiş. Şimdi bu durumda artık.... 

TALÂT DOĞAN (Rize) — 13 ncü madde geri 
alınmamış ki, bir fıkrası geri alınmış. 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU BAŞ
KANİ ZİHNİ BETİL (Devamla) — Efendim, ben gö
rüşümü arz ettim. Takdir sizindir. 

BAŞKAN — Sayın Betil teşekkür ederim. 
Sayın üyeler; 
Şimdi beyhude meseleyi dağınık vaziyete sokmak

ta gerek yok. Bu işlerin de kesin bir kaidesi olduğu 
kanaatinde değilim. 

KEMÂL SARIİBRAHİMOĞLU (Adana) — Söz 
istiyorum. 

RAHMİ ERDEM (İstanbul) — Sayın Başkan, 
usul hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Şimdi, bir mantıki mesele var. 13 ncü 
maddenin ek maddelerinden bir tanesi değiştirilmiş. 13 
ncü madde henüz Genel Kurulda müzakere halinde
dir, 13 ncü madde oylanmamıştır. Sayın senatörlerden 
herhangi biri, (Lütfen şunu cevaplandırmak lazım.) bu 
13 ncü maddeye ek 4, ek 5, ek 6 ncı madde ekleyemez 
mi beyefendiler?.... Ekleyemediği takdirde yasama hak
kı kalkar. 

RAHMİ ERDEM (İstanbul) — Sayın Başkan, usul 
hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim, bir dakika. 
Şimdi, mesele bu olduğuna göre, Sayın Komisyo

nun Raporu kabul edildi, ek 3 ncü madde kaldırıldı. 
Doğru, ona kimse itiraz etmiyor. Bir üye değişik bir 
şekilde bir teklifte bulunuyor. Bunu tartışmaya ne 
gerek var, oylarla halledilecek, uzatmaya da hiç ge
rek yok. 

RAHMİ ERDEM (İstanbul) — Sayın Başkan, 
usul hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Aman efendim, hep usulcü olduk; 
hep usul, usul, usul... Aynı şey. Niye şu usulün ne
resi aykırı?... 

RAHMİ ERDEM (İstanbul) — Sayın Başkan, 
efendim bendeniz... 

BAŞKAN — Ben rica ediyorum, sizden... 
RAHMİ ERDEM (İstanbul) — Sayın Başkan, 

bendeniz ayağa kalkıyorum, bir senatör olarak siz

den usulüne uygun usul hakkında söz istiyorum. Ve
riyor musunuz, vermiyor musunuz?... Onu söyleyin 
bana. 

BAŞKAN — Beyefendi, kaç kişiye usul hakkında 
söz verilir?... 

Buyurun efendim, gelin sizi de dinleyelim. 
İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Beyefen

di, ilk önce ben istedim. 

BAŞKAN — Beyefendi, size de vereceğim. 
İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — ilk önce 

ben istedim. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim; onlar yazılı ola
rak istediler. 

MAC İT ZER EN (Amasya) — Sayın Başkan, ke
narda olduğum için beni göremediniz, ben daha ev
vel söz istedim. 

BAŞKAN — Usul hakkında mı efendim? 
MAC İT ZER EN (Amasya) — Evet. 
BAŞKAN — Peki efendim, size de veriririz. 
Buyurun Sayın Erdem. 
RAHMİ ERDEM (İstanbul) — Sayın Başkan, 

sayın üyeler; 
Bir Cumhuriyet Senatosu üyesinin İçtüzüğün hü

kümlerine uyarak ayağa kalkıp, önünü ilikleyip Sa
yın Başkandan usul hakkında söz talebinde bulun
masından sonra, Sayın Başkanın bir Cumhuriyet Se
natosu üyesine davranışını üzüntü ile karşıladığımı be
yan etmek isterim. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Vaktiyle bize de 
siz yaptınız onu. 

RAHMİ ERDEM (Eskişehir) — Efendim, mü
saade buyurun; biz hiç bir zaman bu şekilde hareket 
etmedik. 

Sayın Başkan, sayın arkadaşlar; 
İçtüzüğümüzde bu konuda bize açıklık getiren hü

kümler vardır. Elbette ki, Sayın Başkanın biraz evvel 
sizlere arz ettikleri gibi, her üye burada bir madde
nin veya bir fıkranın çıkarılmasını, değiştirilmesini 
önerebilir, yeni ilaveler isteyebilir; ama bunun bir 
oylama usulü ve şekli vardır. Önergeler evvela yüce 
Genel Kurulun ıttılaına sunulup, arkasından 113 ncü 
maddeye göre bir oylama sistemi ve şekli vardır. 113 
ncü madde emretmiştir; evvela çıkarma önergeleri oy
lanır. Eğer, çıkarma önergeleri oylanmışsa ve çıkarma 
kabul edilmişse, artık başka bir önergenin müzakere
si ve oylaması söz konusu olamaz. Eğer, çıkarma... 

İ. SITKI YIRCALI (Balıkesir) — Tadil değil 
ama... 
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RAHMİ ERDEM (Devamla) — Açık efendim, 
113 ncü madde açık; «Önergeler verilmişse, evvela 
çıkarılmaları isteyenler, sonra değiştirilmeye taallûk 
edenler, en sonra ilave isteyenler oya konur.» 

BAŞKAN — Böyle bir önerge yok Sayın Erdem. 
Nereden çıkardınız?... Böyle önerge yok efendim. 

RAHMİ ERDEM (Devamla) — Efendim, müsaa
de buyurun, ilave önergesi... 

BAŞKAN — Siz kendiniz böyle bir önerge farz 
ediyorsunuz, ondan sonra çıkarıyorsunuz. 

RAHMİ ERDEM (Devamla) — Hayır efendim, 
Sayın UcuzaFın önergesi ilave önergesidir. 

BAŞKAN — İlavedir. 

RAHMİ ERDEM (Devamla) — İlavedir; ben de 
onu okuyorum efendim. 

BAŞKAN — Tamam. 
RAHMİ ERDEM (Devamla) — «...evvela çıkarıl

maları isteyenler, sonra değiştirmeye taallûk edenler...» 
BAŞKAN — Çıkarma yoktur efendim. 
RAHMİ ERDEM (Devamla) — «... en sonra ilave 

isteyenler oya konur...» diyor. 
BAŞKAN — Tamam, tamam. 
RAHMİ ERDEM (Devamla) — Çıkarma öner

gesi oya konduktan sonra, artık değişiklik ve ilave 
önergeleri muameleye tabi tutulamaz. Çünkü, Ge
nel Kurul bu konuda görüşünü izhar etmiştir; o fık
ranın oradan çıkarılmasına karar vermiştir. Bu usul 
uygulanırsa, bir çıkar yol bulunur kanaatindeyim. 

Saygılar sunarım efendim. 
BAŞKAN — Sayın Özgüneş, buyurun efendim. 
MEHMET ÖZGÜNEŞ (Tabii Üye) — Sayın Baş

kan, Cumhuriyet Senatosunun sayın üyeleri; 
İçtüzüğün açık hükmüne göre, Cumhuriyet Sena

tosu Genel Kurulunda Komisyondan gelen metin mü
zakere edilir. Millet Meclisi metninin şöyle veya böyle 
oluşu bu Genel Kurulu ilgilendirmez. Şayet bir üye, 
Millet Meclisi metninin esas alınmasına dair bir teklif 
getirirse, Genel Kurul kabul ederse o zaman Millet 
Meclisi metni söz konusu olur. Şu halde, burada 
müzakere edilen metin. Komisyonun getirdiği me
tindir. Bu metinden şunun çıkmış olması, bunun çık
mış olması değil; doğrudan doğruya Komisyonun met
nidir. 

Şimdi, bir arkadaşımız bu metne bir ek getir
miştir. Evvela, bu arkadaşımızın getirdiği bu ek tek
lifin oya konması gerekir. Çünkü, bu arkadaşımızın 
getirdiği teklif, Millet Meclisindeki falan metnin ay
nen eklenmesi değil, yepyeni bir metin. Ne Millet Mec
lisinin metni, ne de Cumhuriyet Senatosu Komisyonu

nun metni. Yep yeni bir metin getiriyor; başka bir 
hüküm getiriyor. Bu hüküm oylanmadıkça Komisyo
nun metni bütünüyle oylanamaz. Bu, içtüzüğün ga
yet açık bir hükmü arkadaşlarım. Şu veya bu madde
nin şöyle veya böyle kabul edilmesi için mütemadiyen 
İçtüzük hükümlerinin yanlış olarak şuraya veya bura
ya çekilmesi kanaatimce teamüller meydana getirmek
tedir. 

İkinci husus : 
Burada, hiç bir zaman Komisyonun raporu oy

lanmaz. Burada Komisyonun metni oylanır ve bu 
metnin oylanabilmesi için, mutlaka bir arkadaşın bu
na aykırı olarak eklenmesini istediği hüküm oylanma
dıkça, Komisyonun getirdiği metnin oylanması müm
kün değildir. O zaman üyelerin teklif hakkı kısıtlan
mış olur. Buna imkân yoktur. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın Sarıibrahimoğlu. buyurun efendim. 
İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Ben istedim 

efendim. 
BAŞKAN — Sırayla efendim, kayıt öyle efendim. 

Bana verilen kayıt öyle. 

KEMÂL SARIİBRAHİMOĞLU (Adana) — Ben 
de aynen iştirak ediyorum. 

BAŞKAN — Aynen Özgüneş'e iştirak ediyorsu
nuz. 

KEMÂL SARIİBRAHİMOĞLU (Adana) — 
Evet. 

BAŞKAN — Sayın Ege, buyurun. 
Sayın Zeren, maalesef kayıtta sizi en sona almış

lar. Bana verilen listeye göre söz veriyorum. 
İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Sayın 

Başkan, değerli arkadaşlarım; 

Komisyonlar, Genel Kurula niyabeten vazife gö
rürler. Komisyonlar, yapmış oldukları çalışmaları 
rapor halinde getirirler. Bu getirilen rapor, tümü 
üzerinde, maddeler üzerinde müzakereye tabi tutu
lur. 

Şimdi, bugün burada cereyan eden şekilde bir mü
zakereyi esas alırsak, bundan sonra Cumhuriyet Se
natosunda müzakereler Tüzüğü aşan, Anayasaya ay
kırı bir müzakere şekline bürünür. Şöyle ki, Komis
yon gelmiştir. Müzakere Komisyon raporu üzerinde 
yapılmaktadır. Her hangi bir şekilde, her hangi bir 
madde üzerinde verilen önergeler (Bunlar ister çıkar
ma. ister değiştirme, ister ekleme... Ne derseniz de
yin, hangisi olursa olsun) Komisyon tarafından tek
rar tezekkür edilmek üzere o madde geri alınır ise, 
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(Tabii beraberinde verilmiş olan önergeler) Komis
yonda bu önergeleri tetkik etmek suretiyle kendi gö
rüşüne göre reddeder, tekrar gelir; geldiği zaman 
eğer Komisyonun bu ikinci reddi burada oylanırsa 
şöyle bir yol açılır: Müzakereye imkân vermeden, 
Komisyon arzu ettiği zaman maddeleri geri almak 
suretiyle ve yapmış olduğu çalışmanın sonunda mey
dana getirdiği metnin maddesini burada öncelikle oy-
latmak suretiyle, sayın üyelerin o madde üzerinde
ki görüşleri ve temennilerini bir nevi kaale almamak 
hali zuhur eder. 

Şimdi bakınız, bu müzakereler başladığı zaman 
Sayın Talât Doğan, «Efendim, benim bir önergem 
vardı, ne oldu?» dedi; Sayın Niyazi Unsal, «Benim 
önergem vardı efendim.» dedi ve hadise çıktı ve hat
ta Sayın Başkanla tatsız bir münakaşaları oldu. Son
ra, Sayın Ucuzal'ın bir önergesi var. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Başkanlık burada şaşırtılmıştır. Başkanlık, evvela 

verilmiş olan önergeleri oylamalıydı. Hatta o önerge
ler, mota mot Komisyonun geri almış olduğu mad
de ile ilgili önerge dahi olabilir ve üyenin hakkıdır, 
o önergeyi tekrar verebilir. Eğer Sayın Talât Doğan 
buradaki ifadesinden sonra, «Ben önergemi tekrar 
veriyorum.» deseydi ve Sayın Niyazi Unsal önerge
sini tekrar verseydi: Sayın Ömer Ucuzal'ın önergesi 
gibi onlar da burada okunur, üzerinde müzakere ya
pılır ve ondan sonra oylanmak mecburiyeti olurdu. 
Tüzük bunu böyle icabettirir. Yoksa, Komisyonun 
geri almış olduğu madde, hatta tümü üzerinde geri 
almış olduğu durumlarda, Komisyonun ikinci müza
keresinden sonra huzura gelen metin öncelikle oyla
nacaktır şekline gidersek burada her hangi bir şekil
de önerge vermek ve o önergeler üzerinde işlem yap
mak. fikir yürütmek hakkı üyelerin elinden alınmış 
olur. Bu, İçtüzüğe değil, Anayasaya aykırıdır. Yapı
lan muamele yanlıştır. Başkan şaşırtılmıştır. Başka
nın... 

BAŞKAN — Hayır, hayır... 
İSKENDER CENAP EGE (Devamla) — Çok 

rica ederim Beyefendi, benim fikrim bu efendim... 
BAŞKAN — Sayın Ege, bir dakika; sizin bilme 

diğiniz bir husus var, onu anlatayım. 
Önergeler bize verildiği anda işleme koyduk. O 

zamana kadar önergeler bize verilmemişti efendim. 
Siz yanlış bir hususu temel ediyorsunuz. Başkan bu
rada şaşırmamıştır. 

İSKENDER CENAP EGE (Devamla) — Sayın 
Başkan, benim arz etmek istediğim şu : Zatıâliniz 

niçin Komisyonun metnini oylatıyorsunuz? Oylatma-
yacaktınız... 

BAŞKAN — Komisyonun metni değil İskender 
Bey. 

İSKENDER CENAP EGE (Devamla) — Onu 
oylattığınız takdirde, Komisyon Başkanının iddiası 
hak kazanır. Halbuki usulsüzlük, daha doğrusu yan
lışlık şuradadır: Zatıâliniz başında, Sayın Ucuzal'ın... 

BAŞKAN —- Efendim, 13 ncü maddeyi oylama-
dık Sayın Ege. 13 ncü madde oylanmadı. 

İSKENDER CENAP EGE (Devamla) — Çok 
rica edeceğim efendim. 

Efendim. Sayın BetıTin burada ifade ettiği metin
deki 13 ncü madde, zaten o oylamayla kendiliğinden 
kaldırılmış oluyor. Onu kabul ettikten sonra, zaten 
13 ncü maddeyi biz artık atmış oluyoruz. Tekrar mü
zakere yapabilmek için, tekriri müzakereye gitmek 
mecburiyeti hâsıl olur. Neyi tekriri müzakere edece
ğiz? Sayın Komisyonun oylanan raporunun yeniden 
ele alınması tekriri müzakeresine gideceğiz. O zaman 
imkân açılacak, yol açılacak, verilmiş olan önerge
ler önceiik kazanacak ve onlar üzerinde müzakere 
yapacaksınız. 

Yapılacak usul şuydu : Sayın Ucuzal'ın önergesi 
burada Tüzüğün gereğince muameleye konur, on
dan sonra kabul veya reddedilir ve sonunda başka 
önergeler varsa, onlar da muameleye konur ve on
dan sonra kabul edildiği takdirde mecburen mad
deye geçer. Kabul edilmezse, bu sefer elbette sonun
da ne oylanacaktır? Komisyonun getirmiş olduğu 
madde oylanacaktır. O oylanır ve kabul veya red
dedilir, orası ayrı. Böyle neticelendirmek gerekirken, 
Komisyonun getirdiği metnin oylanması suretiyle, 
yapacağımız müzakerenin önünü kapatmış olduk, 
kesmiş olduk ve müzakere yapamaz hale geldik. Me
sele burada... 

Şimdi, lütfederseniz benim teklifim şudur : Tek
riri müzakere ile bu işi yenilemek ve bir yanlışlığı 
veya emsal olmasını önlemek için tekriri müzakereyle 
önlemek ve hakkı olan arkadaşlarımızın söz hakkı 
ve talep hakkını yerine getirmek için, Sayın Uçuzal' 
in Önergesinin müzakeresine geçmek gerekir. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Sayın Zeren, siz söz istiyordunuz, 

buyurun efendim. 
M. MACİT ZEREN (Amasya) — Sayın Başkan; 
önce, daha evvel söz istemiş olmama rağmen, 

en sonra söz hakkı tanınmasından dolayı her hangi -
bir gücenikliğim yoktur. 
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BAŞKAN — Bir kasıt yoktur efendim, öyle gö
ründü de ondan... 

M. MACİT ZEREN (Devamla) — Bunlar olabi
len hadiselerdir. Daha evvel beyan ettiğim için. bun
dan bir dargınlık anlamı çıkartmamız için konuşma
mın başında bu tavzihi yaptım. Bazen bu nevi gör
memek, işitmemek mümkün oluyor, başımızdan geç
tiği için biliyorum. 

Sayın Başkan, muhterem arkadaşlarım; 
Her şeyden evvel, Tüzük hükümlerini köy orta 

malı gibi kabul etmeye mecburuz, korumaya mec
buruz . İşimize gelsin veya gelmesin, Tüzüğün gerek
tirdiği husus ne ise, ona aynen sahip çıkmaya mec
buruz. Aksi takdirde, bugün yanlış yorumladığımız 
bir tüzük hükmü, bu yanlış yorum sebebiyle bugün 
menfaat bile sağlasak, yarın başka bir hususta kar
şımıza çıkıverir. Bu itibarla. Tüzük hükümlerini işi
mize gelmesi, gelmemesi yönünden değil, nasıl olma
sı lazım geldiği yönünde konuşup, anlamaya mecbu
ruz. 

Şimdi, evvela- şunu beyan etmek isterim : Şu da
kikaya kadar yapılan muamelede bence noksan yok
tur. Ortada bir 13 ncü madde vardır ve buna bağlı 
ek maddeler vardır. Bir de Komisyonun getirdiği 
son rapor vardır. Bu arada 13 ncü maddeye bağlı 
ek 3 ncü maddeyle ilgili komisyonun tetkik ettiği bir 
tomar önerge vardır. 

Şimdi bunların hangisi önde muameleye konma
lı? Bir defa asıl olan, görüşülen bir madde var. Mec
listen gelen bir metin var. Muamele bu metin üze
rinde cereyan ediyor ve bu metin üzerinde metinden 
gayri bir Komisyon raporu var, bir de bir tomar 
teklif var, önerge var. Şimdi, akıl, mantık neyi icap 
ettiriyorsa, Tüzükte onu arayıp bulmamız lazım ge
liyor. Bu önergeleri teker teker oya koyduktan son
ra, önergeyi oya koymaya ne lüzum vardı? Hepsi 
bittikten sonra mı koyacaktık? Bu, uzun, değişik ve 
dolaşık yol; akla ve mantığa uymaz. Mantık, en kısa 
yoldan neticeyi almaktır. Sayın Esatoğlu'nun ikazı 
üzerine muamele doğru yapıldı ve evvela komisyo
nun raporu oylandı. Komisyonun raporu kabul edil
diği takdirde, önergelerin görüşülmesine; tümünün 
öngörüşülmesine mahal kalmayacaktı. En kısa yol 
buydu, duruma en aykırı olan da Komisyonun ra
poruydu. 

Bu itibarla şu dakikaya kadar yapılmış muame
lede ben hata görmüyorum. Yalnız, şimdi yeni bir 
teklif var. Bu yeni bir teklif midir? değil midir? Sa
yın Betil izah ettiler; bir rapor kabul edilmiş olmak-

I la; şu rapor kabul edilmiş olmakla, 13 ncü maddeye 
bağlı olan üçüncü ek madde tümüyle metinden çıka^ 
rıldı. Şimdi metinden çıkarılmış olan bir hükmün de= 
ğişiklik önergesi görüşülür mü? Ortada olmayan şe--
ye bağlı bir önerge; olmayan bir şeye bağlı; olmayan 
da değil, bile bile çıkarılmış bir şeye bağlı bir öner-

I ge, değişiklik önergesi görüşülür mü? Bu olmaz, bu 
mümkün değil. 

I Şimdi, Sayın Başkanın da haklı olduğu taraf var, 
hani; «Sen de haklısın, sen de haklısın; ama işte ben 
de haklıyım» der gibi... Bakınız nasıl : Sayın Başkan, 
«Peki 13 ncü maddeye bağlı iki tane ek madde var. 
Bir üçüncüsünü, bir dördüncüsünü, bir beşincisini 
sayın üye teklif edemez mi?« diyor. Gayet makul, 
eder; ama bir yenilik getirdiyse, bir yenilik getiriyor-

I sa bu teklif var. Sayın Başkanın haklı olduğu yer 
burasıdır. Bu itibarla Sayın Ucuzal'ın vermiş olduğu 

I önergeyi, bu bakımdan tetkik etmek lazımdır. Red
dedilen şeyi, başka değişik bir ifadeyle getiriyorsa, 

I ortalıkta bir yenilik yok. Aksi takdirde; yani mese-
I leyi böyle kavramadığımız takdirde burada hiç bir 

kanunu görüşüp, neticelendirmek mümkün olmaz. 
I Bir maddeyi burada biz reddederiz, biraz sonra bir 

arkadaşımız o maddeyi (Bir anlam, 100 şekilde ifade 
edilir arkadaşlar) başka bir şekilde ifade eder. İşte, 
reddedilen 5 nci madde yerine ikame ediyorum diye 
teklif ediyor; olmaz. Yani, yeni bir şey olması, onun 
başka bir ifadeyle getirilmesi anlamında değildir. 
Reddedilen mana, reddedilen fikir yerine kaim ola
cak bir şey yenilik ifade etmez. 

Bu itibarla, bence Sayın Ucuzal arkadaşımın ver
miş olduğu önergeyi bu yönde tetkik etmek lazımdır. 
Bir yenilik ifade ediyor ise, yeni bir şeydir; tetkik 
edilir, üzerinde görüşülür. Reddedilen şeyi mana ve 
mahiyet itibariyle başka bir kalıp içerisinde getiriyor
sa, buna mahal kalmaz. 

Saygılarımı sunarım. (CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Sayın üyeler, şimdi... 

HAYRİ MUMCUOĞLU (Tekirdağ) — Sayın 
Başkan, bir dakika, yerimden bir şey arz edeyim. 

BAŞKAN — Hay hay, buyurun efendim. 

HAYRİ MUMCUOĞLU (Tekirdağ) — Gayet kı
sa olarak arz edeceğim. 

BAŞKAN — Rica ederim, buyurun. 

HAYRİ MUMCUOĞLU (Tekirdağ) — Bir usul 
müzakeresi yaptık, «Tüzükte» dedik... Tüzüğümüzün 

I 58 nci maddesini tekrara mahal yok. 
j BAŞKAN — Farkındayım efendim, tamam. 
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HAYRI MUMCUOĞLU (Tekirdağ) — İkinci 
noktayı arz edeyim. 

Bazı konuların tekrarında yarar vardır. Medlulü
ne, anlamına uygun olarak arz edeyim. Sayın Zeren' 
in ifade ettiği gibi, Ucuzal arkadaşımızın teklifi artık 
oya konulamaz. Çünkü, Komisyonumuzun raporun
da açıkça ifade edildiği şekilde, parlamenterlerin es
ki ve yenilerinin, Bakanlar Kurulu üyelerinin eski 
ve yenilerinin tabanca taşımaları konusunu düzenle
yen 3 ncü madde çıkarılmıştır. Bu çıkarıldıktan son
ra, aynı konuyu başka bir ifadeyle düzenleyen bir 
metin oya konulamaz, müzakere edilemez; bu usule 
tamamen aykırıdır. Gerçi bu hususu düzenleyen 
sarih bir madde Tüzüğümüzde yok; ama 113 ncü 
maddenin açık hükmü bunu gerektirir. 

Saygı ile arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın üyeler; 
Şimdi usuli tartışmayı hepiniz dinlediniz. Bir me

selede ben Başkan olarak henüz aydınlanamadım i 
kusura bakmayın. 

Bir maddenin bir fıkrası çıkarıldı, 3 ncü ek mad
desi çıkarıldı. Madde henüz oylanmadı. Buna bir j 
üye değişik bir şekilde Senatoda teklifte bulunama- I; 
yacak mı? Bunu ben anlayamadım. 

ı 
M. TEVFİK ELMASYAZAR (Manisa) — Bulu

nacak, bulunması lazım Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Değil mi? Bu yasa hakkıdır. 

M. TEVFİK ELMASYAZAR (Manisa) — Ma
demki bu madde... j 

BAŞKAN — Bir dakika efendim. j 
Aslında usulün dışında usul hakkında konuşma- ! 

lar olduğunun ben de farkındayım. Usul hakkında i 
iki kişiye söz verip oylayacaktık; ama çok enteresan \ 

• • » • * » > • < 

bir konuyla karşılaştığımız için bunu vuzuha kavuş
turmakta da fayda var. 

Şimdi, komisyonun geri aldığı kısım Genel Ku
rulca kabul edildi. Tamam, ona hiç kimse bir şey de
miyor; ama 13 ncü maddeye (Madde henüz oylan
madı) Parlamento, buradaki üyeler nasıl ek getireme
yecek? Onu anlamak mümkün değil. O zaman yasa 
hakkı elden' alınmış olur. 

AHMET TAHTAK1L1Ç (Uşak) — Sayın Baş
kan, Genel Kurulun iradesi değil, iradesinin meyda
na getirdiği bir konu aynı mahiyette, o konunun çer
çevesinde verilen ikinci bir teklif artık yoktur. 

BAŞKAN — Tamam Sayın Tahtakılıç; ama de
ğişik o kadar değişik ki, eski önergelerden tamamen 
farklı. 

AHMET TAHTAKILIÇ (Uşak) — Hangi deği
şiklik efendim? Konu halledildi, konu. Parlamenter
ler için de bu kanuna... 

BAŞKAN — Daha usul demeyin, usul bitti. Şim
di Sayın Zeren'e Sayın Mumcuoğlu da hak verdi. 
Sayın Zeren, bu önergenin; yani «Sayın senatörle
rin teklif hakları mutlaka vardır» diye basa basa söy
ledi ki, hep aynı kanaatteyiz. Biz Başkanlık Divanı 
olarak gelen önergenin şekline bakacağız. Gelen öner
ge, eğer o reddedilen paralel halde ise koymayaca
ğız. Evet, bize biraz müsaade edin efendim. Bize 
beş dakika müsaade edin, Başkanlık Divanı olarak 
bunu düşünelim. 

FEVZİ HAKKİ FSATOĞLU (İstanbul) — Sayın 
Başkanım, yerimden kısa bir maruzatta bulunaca
ğım efendim. 

BAŞKAN — Efendim, Birleşime 10 dakika ara 
veriyorum. 

Kapanma Saati : 17.45 

.-.*,,. 
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İKtNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 18,10 

BAŞKAN : Başkanvekili Osman Salihoğlu 

DİVAN ÜYELERİ : Hüsamettin Çelebi (Cumhurbaşkanınca S. Ü.), Osman Nuri Canpolat (Konya) 

BAŞKAN — 49 ncu Birleşimin İkinci Oturumu
nu açıyorum. 

İSMAİL ÇATALOĞLU (İçel) — Sayın Başkan, 
söz işitiyorum. 

BAŞKAN — Anlamadım efendim... 
İSMAİL ÇATALOĞLU (İçel) — Rapor hak

kında söz istiyorum, 
BAŞKAN — Raporun müzakeresi bitti efendim. 
İSMAİL ÇATALOĞLU (İçel) — Efendim, ra

por kanun mu, değil mi; onu öğrenmek istiyorum. 
BAŞKAN — Değil Efendim değil. 
İSMAİL ÇATALOĞLU (İçel) — Öyle ise nasıl 

oyluyorsunuz efendim?.. 
BAŞKAN — Efendim, Komisyon raporla bera

ber bir de metin getirmiştir. Raporu okuttuk, meti
ni okuttuk, öyle oyladık. Rapor, bilgi sahibi olmak 
içindir. Metni de vardır Komisyonun. 

İSMAİL ÇATALOĞLU (İçel) — Bir maddi hata 
yapılmıştır; düzeltelim efendim. 

BAŞKAN — Sayın üyeler; 
Birinci Oturumda, 13 ncü madde kapsamındaki 

ek 3 ncü maddeyi metinden çıkaran Komisyon Ra
poru görüşülmüştür. Oturumun başında Başkanlığa 
gelen bir önerge okunmuş ve Komisyonun getirdiği 
ek 2 ne i maddenin ikinci fıkrası değiştirilerek kabul 
edilmiştir. 

Tam Komisyonun yeni 13 ncü maddesi oylanırken 
Sayın Ucuzal'ın yeni önergesi gelmiştir. Bu önerge. 
yeni esasiar ve değişiklik getirmekteJir. Hu bakım
dan önergeyi teki ar okıiMiyorum efendim. 

(Eskişehir Üyesi Ömer Ucuzal'ın önerge-,; U-krar 
okundu). 

BAŞKAN — Ojlannıza arz ediyorum... 
ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU BAŞ 

KANİ ZİHNİ BETİL (Tokat) —' Sayın Başkan. Ko
misyon adına... 

BAŞKAN — Katılıyor musunuz efendim?.. 
ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU BAŞ 

KANI ZİHNÎ BETİL (Tokat) — Komisyon adına 
görüşeceğim efendim. 

BAŞKAN — Beyefendi, katılıyor musunuz, ka
tılmıyor musunuz; rica edeceğim?. 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU BAŞ
KANİ ZİHNİ BETİL (Tokat) — Gerekçesini arz 
edeceğim. 

BAŞKAN — Konuştunuz Sayın Betil. siz burada 
bunun üzerinde konuştunuz. 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU BAŞ
KANI ZİHNİ BETİL (Tokat) — Konuştum efen
dim; ama gerekçesin; müsaade ederseniz kürsüden kı
saca arz edeyim efendim. 

BAŞKAN — Hay hay, buyurun efendim. 
ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU BAŞ

KAN ZİHNİ BETİL (Tokat) — Yani Sayın Başka
nım... 

BAŞKAN — Yerinizden mi buradan mı?.. 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU BAŞ
KANI ZİHNİ BETİL (Tokat) — İlla yerimden ko
nuşma mecburiyetini... 

BAŞKAN — Hayır, buyurunuz efendim. 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU BAŞ
KAN! ZİHNİ BETİL (Tokat) — Ben saygı duyuyo
rum, durumunuzu takdir ediyorum; siz de benim tak
dirime bırakın efendim. 

BAŞKAN — Peki. buyurun efendim. 
ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU BAŞ

KANI ZİHNİ BETİL (Tokat) — İlla yerinden ko
nuş diye insan zorlanır mı?.. 

BAŞKAN — Buyurun Beyefendi. 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU BAŞ
KANI ZİHNİ BETİL (Tokat) — Sayın Başkan, sa
yın senatörler: 

Çok kısa arz edeceğim. Çünkü raporumuzda mev
cut olan bu hususları daha önceki konuşmamda 
açıklamış bulunuyorum. Zamanınızı almamaya dik
kat edeceğim. 

Bir defa beyan için süre yok önergede. Dilediği 
zaman beyan edebilir. ikincisi, kaç kez beyanda 
bulunabileceği hakkında da kayıt yok önergede. O 
halde, madde kapsamına giren kişi. ihtiyaç duyduk
ça beyanda bulunabilecek. 

Yalnız bir sakıncayı giderebilmiş, o da; beyan 
edilecek tabancanın sayısını sınırlamış. «3» demiş. İfe-
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dade de eksiklik var, zaaf var; «3 tabancadan beyan 
edeceği birini..» diyor. Açıklık yok, «Beyan edeceği 
3 tabancadan birini...»1 demek lazım. Binaenaleyh, 
sınırlama var; ama ifadede zaaf var. Onu da belirt
mek isterim. 

Sonra, yasalara göre yasak olan; yurda sokulması, 
satılması, satın alınması, taşınması, bulundurulması 
açıkça yürürlükteki yasalara göre suç olan tabanca
ların beyan edilmesi halinde suç ve suçluluğun orta
dan kalkacağı sonucunu doğurma mahzurunu bera
berinde taşıyor. Bu, ktsmi, özel af getirir. Bu. yasa
nın dayandığı ilke ve güttüğü amaca aykırıdır. 

Silah ne için taşınır, ne için bulundurulur?.. Sal
dırıya karşı korunma... Neyi hedef alan saldırıya 
karşı korunma?.. Her şeyi hedef alan saldırıya karşı 
korunma amacıyla tabanca taşınır veya bulundurulur. 
Bu her şeyin içinde en başta geleni nedir?.. Yaşam 
hakkı, canı koruma. Canı korumada Bakanlar Ku
rulu üyeleriyle eski üyeleri, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi üyeleriyle eski üyeleri ile anasından canlı 
doğan çocuk arasında fark yoktur. Eşitlik ilkesine 
aykırılık getirir. 

TALÂT DOĞAN (Rize) — Bugün var efendim, 
kaldırın toptan. 

ALÎ OĞUZ (İstanbul) — Türk Milletinin hepsi 
taşısın. 

TALÂT DOĞAN (Rize) — O halde, bugün bü
tün koruma polisleri kalksın. 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU BAŞ
KANI ZİHNİ BETİL (Devamla) — Düzenlenme 
yoluyla bu sakıncaların giderilmesi mümkün değil
dir. O itibarla katılmıyoruz. 

KEMÂL SARIİBRAHİMOĞLU (Adana) — Söz 
istiyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Vereceğim Sayın Sanibrahimoğlu. 
Sayın Ucuzal, önergeyi açıklamak üzere buyurun 

efendim. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Başkan, 
değerli arkadaşlarım: 

6136 sayılı Kanun tedvin edilirken, uygulamada 
bir de yönetmelik esasını getirmiş. O yönetmeliğe gö
re, bazı kıstaslar içerisinde yaptığı inceleme sonucu 
vatandaşa silah taşıma veya bulundurma izni vermek
tedir. 

Şimdi, biz de parlamenter olarak yönetmelikle 
değil kanunla bu hak tespit edilsin diyoruz. 

Sayın Komisyon Başkanımız geldi, «Bakanlar Ku
rulu üyesiyle bir vatandaş arasında fark yoktur, hep
sinin can güvenliği vardır.» dedi. Niye Bakanlar Kıı-

I ıulu üyesinin her birinin arkasında 1, 2, 3, 5 koruma 
memuru var; devletin memuru bunların arkasında 
geziyor?.. 

ALİ OĞUZ (İstanbul) — Hatta evlerinde. 
ÖMER UCUZAL (Devamla) — Değerli arka

daşlarım; 
İşi ne Anayasa ölçüsüne koysanız sığdıramazsınız, 

ne yönetmeliğe götürüp bağlarsanız bir nizama sok
manız mümkün değil. Parlamenterlik sıfatınız üze-
rinizdeyken ve açıkça da yönetmelikte hüküm var
ken... Şimdi mart ayında taşıma ruhsatları yenileni
yor, yenileteceksiniz. Çeşitli vesika, evrak isteniyor. 
Evvela sağlık raporu, arkasından sabıkası var mı 
yok mu?.. 

Değerli arkadaşlarım; 
Biz buraya gelmeden önce Seçim Kanunu hüküm

lerine göre birtakım incelemelere tabi tutularak geli
yoruz; ama bu ruhsata izin verecek yetkili makam
daki kişi veya onun emriyle görev yapan memur, 
hâlâ parlamenter sabıkalı mı değil mi diye araştır
ma yapıyor. 

M. ŞEBİP KARAMULLAOĞLU (Bursa) — öy
le bir şey yok efendim, hayır. 

TALÂT DOĞAN (Rize) — Var, var. 
ÖMER UCUZAL (Devamla) — Arkadaşım ben 

bilerek konuşuyorum. 

M. ŞEBİP KARAMULLAOĞLU (Bursa) — Ha
yır, ben de bilerek konuşuyorum. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, yerinizden müda
hale etmeyin. 

ÖMER UCUZAL (Devamla) — Sizin Emniyet 
Müdürlüğünüz zamanındaki iş değil, şimdi şekil de
ğişmiştir. 

M. ŞEBİP KARAMULLAOĞLU (Bursa) — Ha
yır, böyle bir şey yok, zühule düşüyorsunuz. 

TALÂT DOĞAN (Rize) — Yapılıyor, yapılıyor. 
M. ŞEBİP KARAMULLAOĞLU (Bursa) — Ha

yır yapılmıyor. 
ÖMER UCUZAL (Devamla) — Sevgili arkadaş-

I larım; 
I Benim sizden dileğim, bir önergeyle şu: 

İmtiyaz istemiyoruz, bir silah ruhsatı verilmekle 
bir kişi asilzade olmaz, asilzadelik böyle kolay şey de
ğildir. 

Aslında deminki konuşmamda da arz ettim. 
Bütün Milletimin evlâtları asildir benim. Diyorum 
ki, ileride bir karışıklığa meydan vermeyelim. Sıfatı
mız üzerimizdeyken zorluk çıkarmazlar, kabul. Ra-

I por isterler, savcılıktan adli sicil tahkikatı isterler, 
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bilmem ne... Neticede bunu alırız; ama yarın bu sıfa- ' 
timiz sona erince, bizi bir idare makamının önü
ne gönderip, günlerce, aylarca, vaktiyle yönetmeliğin 
vermiş olduğu bir yetkiye dayanarak aldığımız ruh
satı yenilemekte zahmet çektirmeyin diyorum. 

M. ŞERİF TÜTEN (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 
— Ya suç işlerse o adam... 

BAŞKAN — Lütfen yerinizden müdahale etme
yin. 

ÖMER UCUZAL (Devamla) — Sayın Tüten, 
sıfatımız üzerimizdeyken, dokunulmazlık da varken 
suç işlersek yine kanun bizim yakamızdan tutar. Bu
nu bu şekilde o tarafa, bu tarafa çekmenin manası 
yoktur. Konmuştur bir teklif, geldi tahdit edelim, ön
leyici tedbirini alalım, bu böyle geçsin gitsin dedik. 
İmtiyaz, eşitsizlik gibi birtakım yollara çekip götür
menin lüzumu yok değerli arkadaşlar. Takdir Yüce 
Heyetin. Ben bir önerge verdim; lütfeder kabul eder
siniz, lütfeder reddedersiniz; ama meseleyi uzatma
ya lüzum yoktur. İleride de gelin sıkıntılara meydan 
vermeyelim. 

Milletimiz bizim bir silah başımızı da her halde 
bize çok görmez. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Saym üyeler: 
Şimdi beş sayın arkadaşımız söz isledi. Oysa. 

yapılan önerge müzakeresidir. Önergenin lehinde, 
aleyhinde iki kişiye söz vereceğiz. Onun dışında bir 
şey yapmamız mümkün değil. Sayın Komisyon fikir
lerini beyan ettiler, önerge sahibi önergesini açıklığa 
kavuşturdu. 

Şimdi sırasıyla soracağım. 
Sayın Sarıibrahimoğlu, aleyhinde mi. lehinde mi 

efendim?.. 

KEMÂL SARIİBRAHİMOĞLU (Adana) — Le
hinde. 

BAŞKAN — Lehinde, buyurun efendim. 
NEJAT SARLICALI (Balıkesir) — Sayın Baş 

kan, bu konuda bir usulsüzlük yapılıyor sanıyorum. 
Önerge okunduktan sonra, komisyon sözcüsüne. 

Hükümet temsilcisinden evvel katılıp katılmadığını 
sordunuz. 

BAŞKAN — Efendim, söz istediler. «Söz isteyen 
var mı?» dedim, «Ben istiyorum» dediler. 

NEJAT SARLICALI (Balıkesir) — Hayır efen
dim. «Katılıyor musunuz?» diye zatıâliniz sordunuz. 
Katılmadığının gerekçesini izah etmek için küsüye 

çıktı, bu aşamaya gelindi. Bundan sonra artık öner
ge üzerinde... 

BAŞKAN — Ağzımdan yanlış çıkmış olabilir 
efendim. Aslında komisyon kendisi söz istedi, ben 
eyle söylemişsem düzeltiyorum. 

Buyurun Sayın Sarıibrahimoğlu. 
KEMÂL SARIİBRAHİMOĞLU (Adana) — Muh

terem arkadaşlarım; 
Aslında bu madde üzerinde Yüce Heyetinizin bu 

kadar uzun zamanının alınmış olması eeef vericidir 
ve bunda da gücenmesin Sayın Üstadımız Zihni Be-
til'in büyük himmeti olmuştur. Kendilerine de daha 
evvel söyledim; komisyon bir metni kabul ettiği za
man, burada onu müdafaa eder. Bu denli öınemli bir 
me.cLîe bir mttni kabul etmeden evvel Hükümet ve 
grup idarecileriyle de konuşur, ondan sonra gelir 
binaya, burada onun müdafaası o komisyon için bir 
onur meselesidir. 

Bizi böyle günlerimizi vermeye ve efkârı umu
miye huzurunda «Milletvekilleri tabanca kavgası ya
pıyor.» dedirtmeye de hakkı yoktur. Milletvekili ve 
senatörün de asî.nda ruhsata da ihtiyacı yoktur. 
Anayasa yazar «Dokunulmaz» diye. 

M. ŞEBİP KARAMULLAOĞLU (Bursa) — Yok 
efendim, öyie bir şey yok. 

KEMÂL SARIİBRAHİMOĞLU (Devamla) — 
Evet, evet. öyledir Beyefendi Anayasa yazar. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, yerinizden konuşa
rak hatibe müdahale etmeyin. 

KEMÂL SARIİBRAHİMOĞLU (Devamla) — 
Karada, havada, yerde, suda milletvekili ve senatöre 
kimce dokunamaz. Böyie... 

M. ŞEBİP KARAMULLAOĞLU (Bursa) — Suç 
işlese... 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Suç işler
se. var tabii. 

KEMÂL SARIİBRAHİMOĞLU (Devamla) — 
Muhterem arkadaşlarım; 

Üzüntü vermektedir. Sanki Türkiye'de isteyen 
thomson taşımıyor, isteyen makineli taşımıyor... Gö
rüyoruz yani, hal-i pür melalimiz meydanda. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Ben geçenki oturumda da takrir verdim; daha da 

genişletilmiş şekilde bunu kabul edelim diye. Beyler, 
namuslu insanlar ruhsat ister, haysiyetli insanlar ruh
sat ister Devletten. Ruhsatlı silahla, meşru müdafaa 
dışında suç işlenmez. Gösterin bana misalini; ben 30 
senelik avukatım, adliyeciyim. Hatta, ruhsat isteyen, 
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sabıkasız ve namuslu her vatandaşa vermelidir Dev
let ruhsatı silahı. Neden?.. Çünkü, kontrolü kolaydır, 
•istediğin anda toplarsın; ama 1u.5a.ts1z silahı ne bulur
sun, ne toplayabilirsin. Hatta hatta, çoğu zaman üs
tüne bile gidemezsin. 

Gerçekler bu iken, neden kendi kendimizi harada 
aldatıyoruz? Yok, milletvekili bir siiahı taş-sm mı ta
şımasın mı? Zaten taşıyan taşıyor beyim, ne diyebiii-
yoı'sun? Namusuyla taşısın, meşru taşısın, yasal ola-
raik hak ver taşıs.n. 

KÂMRAN ERKMENOĞLU (İzmir) — Kaçak 
silahı mı taşısın? 

KEMÂL SARIİBRAHİMOĞLU (Devamla) — 
Kaçak silah meselesi değil, rica ediyorum... Kırık-
kaleMe Wal'ther'i yapıyorsun. Getir bana V/altber'i. 
Demir yapıyorsun be... Kaldı ki, benim ihtiyacım 
yok. Benim Avrupa yapısı silahım var, çocukluğum
dan beri de taşırım, ruhsat!:. Yani, benimle ilgisi de 
yok bunun. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Uzun lafın kı&aisı; şu takriri kabul edelim ve bu 

lafı da burada keselim. Çünkü, hakikaten tatsız bir 
mecraya giriyor bu. 

Saygılarımı sunarım. 
BAŞKAN — Teşekür ederim. 
Sayın Esatoğlu, önergenin aleyhinde değil mi efen

dim?.... 
FEVZİ HAKKI ESATOĞLU (İstanbul) — Evet 

efendim. 
•BAŞKAN — Buyurun efendim. 

M. ŞEBİP KARAMÜLLAOĞLU (Bursa) Sayın 
Başkan, bendeniz daha evvel istemiştim. 

BAŞKAN — Efendim, sıra öyle, siz de varsınız 
burada. Aleyhinde, lehinde, sıra öyle geldi. 

Buyurun Sayın Esatoğlu. 
FEVZİ HAKKI ESATOĞLU (İstanbul) — Sa

yın Başkan, sayın arkadaşlar; 
Ek 3 ncü madde ile ilgili müzakereler başladık

tan sonra, birtakım önergeler verildi. Bu önergeler 
de müzakere edildi. Sonunda Komisyon bu önerge
leri de dikkate alarak durumu inceleyip yeni bir me
tin hazırlamak üzere tasarıyı geri aldı. 

Yaptığı ikinci müzakere sonunda, ilk raporuna 
ek olarak bir rapor sundu. Bu rapor müzakereye açıl
dı. Müzakeresi sonunda oya sunuldu ve rapor kabul 
edildi. 

Raporun sonuç kısmındaki 1 nci maddede şöyle 
deniliyor: «Ek 3 ncü maddenin, sözü edilen sakınca
ları tamamen giderecek biçimde yeniden düzenlen-
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meşine olanak bulunmadığından..» Şu halde konuyu 
kökünden halletmiş bulunmaktadır. «Bu konuda par
lamenterlere silah verilmesiyle ilgili olarak, artık bir 
madde düzenlenmesine olanak yok» diyor. Bu da 
oylarınızla kabul edildi. Bu sebeple verilen önerge 
üzerine müzakere açılamaz. 

BAŞKAN — Sayın Esatoğlu, biz usul hakkında 
bir tartışma istemiyoruz sizinle. Önergenin lehinde 
aleyhinde müzakere açılmıştır, o konuda görüşünüzü 
istiyoruz. 

FEVZİ HAKKI ESATOĞLU (Devamla) — Bir 
dakika efendim. Açılamaz.. 

TALAT DOĞAN (Rize) — Açıldı bile. 

FEVZİ HAKKI ESATOĞLU (Devamla) — Açıl
dı; bu şartlar altında bu önerge oylanamaz. Rapora 
karşıdır, oylanmaması gerekir. 

Kaldı ki, arkadaşlarımız diyor ki, «Bu, parlamen
terlerin itibarını koruyan bir maddedir.» 

Sayın arkadaşlar; 
Parlamenterleri ruhsat almak için sıkıntıdan kur

tarmak istiyorsak şöyle bir madde getirmemiz lâzım 
gelirdi: «Bugüne kadar bulundurma ve taşıma ruh
satı bulunan Türkiye Büyük Millet Meclisi eski ve ye
ni üyeleri, Bakanlar Kurulunun eski ve yeni üyeleri
ne bu tabancalarını taşıma hakkı verilmiştir.» O za
man o külfetten kurtulurdu; ama böyle bir madde 
yok, böyle bir öneri yok. Bu şimdiye kadar bulundur
ma ve taşıma ruhsatı olan tabancalar için değil. Şim
diye kadar suç teşkil eden, bulundurma ve taşıma ruh
satı bulunmayan tabancalardan (şimdi önergeye gö
re) üç tanesi bildirilecek, bunlardan birine taşıma ruh
satı verilecek, ikisine de bulundurma ruhsatı verile
cek. 

Arkadaşlar; 
Bu aftır. Bu eğer böyle bir hak ise bütün vatan

daşlar için tanıyalım. Bütün vatandaşlar için.. 

TALAT DOĞAN (Rize) — Önerge var, geldiği 
zaman koyuverin. 

FEVZİ HAKKI ESATOĞLU (Devamla) — Bü
tün vatandaşlar için tanıyalım. Diyelim ki, «Ellerin
de tabanca bulunduran bütün vatandaşlar bir ay için
de bu tabancalarından üçünü bildirdiği takdirde, bi
rine taşıma ruhsatı verilir, ikisine de bulundurma ruh
satı verilir». Bu aftır, sonra bu af sürekli bir af olur. 
İler seçilen parlamenter bu hakkı kullanacak. O za
mana kadar suç teşkil eden silahlarını Parlamentoya 
geldikten sonra beyan edince affedilmiş olacak. Bu 
haliyle de, her haliyle de bu sakat bir hükümdür. O 
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bakımdan ve hem usul bakımından, hem de esas ba
kımından kabule şayan değildir, reddi gerekir. 

Saygılar sunarım. (Alkışlar) 
'BAŞKAN — Sayın üyeler; Sayın Esatoğlu'nun ev

velce de söylediği gibi, usuli bir duruma tekrar giril
di. Biz dışarıda arkadaşlarımızla, uzmanlarla, duru
mu Senatonun bundan sonraki ilerici hedeflerini gö-
zönüne alarak tartıştık. Eski ek üçüncü maddede, 
«Tabancalarından bir tanesini taşır, öbürlerini sak
lar,» dendiğinde namütenahi, sınırlı değil. Bu teklif, 
ona nazaran çok sınırlı bir teklif olduğu için bunu uy
gun bulduk. 

Binaenaleyh usuli bir hatamız yoktur. Önergeyi 
okuttum lehinde söz verdim. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Başkan 
söz istiyorum, bir cümle ile izah edeceğim. 

BAŞKAN — Ne cümlesi efendim?. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Ben önergem
le şu teklifi yapmıştım; «Parlamenterler, Bakanlar 
Kurulu üyeleri ve eski üyeleri» diye.. «Eski üyeleri» 
tabiri parlamenterlere sirayet etmiyor. Sadece eski 
parlamenterler ve eski bakanlar kurulu üyeleri.. 

BAŞKAN — Tamam eferidim, zapta geçmiştir. 
Sayın Ucuzal'ın önergesini oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler.. Kabul etmeyenler.. Önerge redde
dilmiştir. 

Şimdi efendim 13'ncü maddeyi yeniden çerçeve 
madde olarak okutup oylarınıza arz edeceğim. 

Anayasa ve Adalet Komisyonunun Kabul Ettiği 
Metin : 

6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Hakkında 
Kanunun Başlığı ile 1, 2, 3, 4, 5, 12, 13, 14, 15, 16 
ncı Maddelerinin ve Ek Maddesinin Değiştirilmesi
ne ve Bu Kanuna Bir Ek Madde ve Bir Geçici Mad
de Eklenmesine Dair Kanun tasarısı. 

Madde 13. — 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bı
çaklar hakkında Kanuna aşağıdaki ek 2 nci madde 
eklenmiştir. 

Ek Madde 2. — Bu Kanunda yazılı suçları işle
yenler hakkındaki soruşturma ve kovuşturmalar, 3005 
sayılı Meşhut Suçların Muhakeme Usulü Hakkındaki 
Kanunun birinci maddesinin (a) bendindeki yer ve 
aynı kanunun dördüncü maddesinde yazılı zaman 
kayıtlarına bakılmaksızın sözü edilen kanun hüküm
lerine göre yapılır. 

Bu kanuna göre işlenen suçun 3005 sayılı Kanun 
hükümlerine tabi olmayan veya anılan kanuna tabi 
olup da fiili imkânsızlık nedeniyle suçüstü hükümleri
nin uygulanmasına olanak bulunmayan daha ağır ce

zayı gerektiren başka bir suçla birlikte işlenmesi ha
linde birinci fıkra hükmü uygulanmaz. 

BAŞKAN — Sayın senatörler; 
2 nci fıkra evvelce Sayın bir üyenin önergesi ile 

değişik şekliyle kabul edilmiştir. Şimdi heyeti umumi-
yesini okudum, değişik vaziyetinde okuttuk. Başlık 
da Komisyonca değiştirilmiştir, bütün bu değişiklik
leriyle ve kabul edilen şekliyle maddeyi oylarınıza 
arz ediyorum: Kabul edenler.. Kabul etmeyenler.. 
Kabul edilmiştir. 

Madde 14. — Aynı Kanuna aşağıdaki geçici mad
de eklenmiştir. 

Geçici Madde 7. — Bu Kanunun 4 ncü maddesi 
hükümleri kapsamına alınan topuz, toplu kamçı, 
boğucu tel veya zinciri, muşta ile salt saldırı ve sa
vunmada kullanılmak üzere özel nitelikte bulunan 
benzeri aletleri ellerinde bulunduranlar bu kanun yü
rürlüğe girdiği tarihten itibaren bir ay içinde, mahalli 
zabıta makamlarına teslime zorunludurlar. 

BAŞKAN — Geçici 7 nci madde üzerinde söz is
teyen sayın üye?.. Yok. Şimdi efendim, burada geçi
ci 7 nci maddeye ek geçici 8 nci madde ilavesi için 
önergeler var okutuyorum: 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 875 S. Sayılı Kanun Tasarısı

na aşağıdaki geçici maddenin eklenmesini arz ede
rim. 

Tabii Üye 
Mehmet Özgüneş 

Geçici Madde 8. — Bu Kanunda sözü edilen ateş
li silahların, bıçakların vesair aletlerin tarifleri yönet
melikte belirtilir. 

Sayın Başkanlığa 
Aşağıdaki teklifin geçici 8 nci madde olarak ek

lenmesini arz ve teklif ederim. 
Eskişehir 

Ömer Ucuzal 

Geçici Madde 8. — Bu Kanun kapsamına giren 
ateşli silahlarla mermilerini izinsiz olarak bulundu
ranlardan Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itiba
ren bir ay içinde bulundukları yerlerin vali veya kay
makamlarına müracaat edenlere silahın cinsi nazara 
alınmak şartıyla kendilerine bulundurma ruhsatı ve
rilir. Bigüna takibat yapılmaz. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 875 S. Sayılı 6136 Ateşli Si

lahlar ve Bıçaklar Hakkında Kanun Tasarısının 14 
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ncü maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesine ve 
geçici 8 nci madde eklenmesini arz ve teklif ederiz. 

Rize İstanbul " 
Talât Doğan Mehmet Feyyat 

Madde 14. — Aynı Kanuna aşağıdaki iki geçici 
madde eklenmiştir. 

Geçici Madde 8. — Ek madde l'de sayılan kurum
lar ve eklentilerinde; bu Kanuna aykırı olarak ateş
li silahları veya bunların mermilerini, 4 ncü maddede 
yazılı olan bıçakları veya benzerlerini veya Türk Ce
za Kanununun 264 ncü maddesinde yazılı olanları ta
şıyan veya bulunduranlar ve 6136 sayılı Ateşli Silah
lar Kanununa muhalefetten mahkûm olanlar ile 
haklarında takibat yapılacaklar hariç. 

Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 
bir ay içinde evinde veya işyerinde bulundurduğu ve
ya taşıdığı yasak silahlan en yakın mülki ve zabıta 
amirlerine teslim edenler, bu fiillerinin bütün sonuç
larından affedilecekleri gibi, kendilerine yerli veya 
yabancı menşeli kısa namlulu bir tabanca için bulun
durma ruhsatı verilir. 

BAŞKAN — Sayın üyeler; 
Şimdi, burada ek olarak arkadaşlarımızın önerge

leri ile istenen hususların hepsi değişik mahiyettedir. 
Tek tek okuyup, oylarınızı isteyeceğim. 

Sayın Mehmet Özgüneş, 17 nci maddeye geçici 
bir ek ilavesini şöyle istiyorlar: 

«'Bu Kanunda sözü edilen ateşli silahların, bıçak
ların vesair aletlerin tarifleri yönetmelikle belirtilir.» 

Bu önerge üzerinde söz isteyen sayın üye?.. 

MEHMET ÖZGÜNEŞ (Tabii Üye) — Söz istiyo
rum efendim. 

BAŞKAN — Sayın önerge sahibi buyurunuz efen
dim. 

MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Sayın Başkan, 
lehinde söz istiyorum. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Ben vazgeçtim 

Sayın Başkan. 
MEHMET ÖZGÜNEŞ (Tabii Üye) — Sayın 

Başkan, Cumhuriyet Senatosunun sayın üyeleri; 
Kanunda ateşli silahlar, kesici aletler vesair bu

na benzer aletler yasaklanmıştır. Ancak, vatandaş bun
ların ne olduğunu açıkça bilmelidir. Yasaklanan zin
cir nedir, yasaklanan topuz nedir, tabanca nedir, ya
rı otomatik tabanca nedir, tam otomatik tabanca ne
dir, makineli tabanca nedir?.. Bunları vatandaş bilme
lidir. 

Eskiden bıçağın namlusuna göre yasaklar vardı. 
Sadece kulaktan kulağa duyulurdu. «Efendim namlu
su sekiz santimi geçen bıçaklar yasaktır, öyle midir, 
değil midir?..» 

Binaenaleyh, kanaatim odur ki, yönetmelikte hiç 
değilse genel hatları ile yasaklanan nesnelerin ne ol
duğunun ortaya konması, namuslu vatandaşlar için, 
iyi niyetli vatandaşlar için yanılma imkânını azaltır. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz efendim. 
Başka söz isteyen sayın üye?. 
MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Söz istiyorum 

Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Vazgeçtiniz Sayın Feyyat. 
MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Kürsüden ko

nuşmak için vazgeçtim Sayın Başkan, yerimden bir 
hususu açıklamak istiyorum. 

BAŞKAN — Vazgeçtim dediniz; ama.. 

MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Yeriminden 
bir hususu açıklayacağım Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Söyleyin efendim. 
MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Efendim, 

«Bıçak delici mi kesici mi, tornavida delici midir ke
sici midir?» diye ciltler dolusu içtihat kararı var ve 
Yargıtay yıllar boyu bunlarla meşgul olmuştur. Bel
ki teklif yanlış olabilir, ama imaj olarak, fikir olarak 
yerden göğe kadar haklıdır. Türk Yargıtayını bıçağın 
delici midir, kesici midir ciltler dolusu içtihatlar, 
şeytan doldurur mu, duldurmaz mı gibi gayri ciddi 
içtihatlara sebebiyet vermiştir. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz efendim. 
Sayın Komisyon, katılıyor musunuz efendim?.. 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU BAŞ
KANI ZİHNİ BETİL (Tokat) — Efendim, müsaa
de ederseniz gerekçesini açıklayacağım. 

Sayın Başkan, sayın senatörler; 
Sayın Özgüneş"in dileğine ve bu konuda açıklık 

getirmenin yararına taalluk eden görüşleri doğrudur. 
Ancak, bunları birer birer niteliklerini açıklayarak ta
nımlama mümkün değildir. Binaenaleyh, birer birer 
sayıldığı takdirde bir tanesi unütulursa veya oraya 
girmezse o uygulama yasanın çıkarılmasıyla güdülen 
amaca aykırı düşer. 

Onun içindir ki, eğer 1, 2, 3, 4, 5 sıra ile sayıp 
sadece bunlar deme mümkün olsaydı yönetmeliğe bı
rakmaya da gerek yoktu, yasanın içine konulurdu. 
Onun için, birçok ahvalde bunları tanımlayan 
müşterek vasıfları ileri sürülür ve bununla da yetinil-
meyerek benzeri denilir. 
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Uygulamada, uygulayıcı organlaı bu konuda tak
dirlerini kullanırlar, bilgilerini kullanırlar; yermez
lerse bilirkişi müessesesi harekete geçirilir. 

Resmi bilirkişinin bulunduğu hallerde, özel bilir
kişiye de başvurulmaz. 

Şimdi, 'tasarıda, «Ateşli silahlarla mermilerinin ve 
bıçaklarla salt saldırı ve savunmada kullanılmak üze
re özel olarak yapılmış bulunan diğer aletelerin..» de
niliyor. Binaenaleyh, genel bir tanımlama var. Salt 
saldın ve savunma'da kullanılmak üzere yapılmış ola
cak, özel olarak yapılmış bulunacak. Hâkim, suç ko
nusu olan hadiselerde kendi bilgisiyle yetmediği tak
dirde resmi ve bilirkişi görüşlerini almak suretiyle bu
nu çözümler. 

Bir başka yerde, «Ülke içinde kama, hançer, sal
dırma, şişli baston, sustalı çakı, pala, kılıç, kasatura, 
süngü, sivri uçlu ve oluklu bıçaklar, topuz, topuzlu 
kamçı, boğma teli veya zinvciri, muşta ile salt sal
dırı ve savunmada kullanılmak üzere özel nitelikte
ki benzeri aletlerin..» deniliyor, bunu yasaklıyor. 

Binaenaleyh, mümkün olan yapılır, mümkün olan 
sayılır, mümkün olan bu Yasada sayılmıştır ve tanım
lama için mümkün olan açıklama bu Yasada yapıl
mıştır. 

O itibarla önergeye katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Önergeye katılmıyorsunuz. 
Sayın Hükümet, -Önergeye katılıyor musunuz?.. 

ADALET BAKANLIĞI KANUNLAR PLAN
LAMA ARAŞTIRMA GENEL MÜDÜRÜ KEMA-
LETTİN ALÎKAŞİFOĞLU — Müsade edermisiniz, 
ibiraz açıklamada bulunayım?. 

BAŞKAN — Evet 

ADALET BAKANLIĞI KANUNLAR PLAN
LAMA ARAŞTIRMA GENEL MÜDÜRÜ KEMA-
LETTÎN ALİKAŞİFOĞLU — Sayın Başkan, değer
li senatörler; 

Aslında bu konu Ceza Kanununun bünyesi içinde 
halledilmiş konudur. Eğer, meseleye bu açıdan bakı
lacak olursa, en başta 189 ncu maddede tadat edilen 
ateşli silahlar, patlayıcı maddeler, tecavüz ve müda
faada kullanılan her türlü kesici, delici ve bereleyici 
aletler, yakıcı, aşındırıcı, yaralayıcı eczalar ve diğer 
her türlü zehirler ve boğucu, kör edici gazlar.. Bu 
aslında Ceza Kanunumuzun bütünüyle uygulaması 
içerisinde vardır. Kaldı ki, Yüce Heyetinizin kabul 
ettiği metin ileriye dönük bir metindir. Zira, bugün 
için düşünülmeyen; ama yarın plastikten salt saldın 
ve savunma niteliğini arz eden bir hususu siz bugün 
yönetmeliğe koyamazsanız, yarın, öbürkü gün Ceza 

Kanununun 2 nci maddesinin kapsamı içerisine al
manız ve o kişiyi cezalandırmanız mümkün değildir. 
Bu, uygulamalarla meydana çıkacak. 

BAŞKAN — Tamam, teşekkür ederim efendim. 
Efendim, Komisyon ve Hükümet Önergeye katıl

mıyor. Önergeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler.. Kabul etmeyenler.. Önerge kabul edilmemiştir. 

Sayın Ucuzal'ın bu maddeye ek olarak istediği 
kısmı yeniden okuyorum: 

«•Bu Kanun kapsamına giren ateşli silahlarla mer
milerini izinsiz olarak bulunduranlardan, Kanunun 
yürülüğe girdiği tarihten itibaren bir ay içinde bulun
dukları yerlerin vali veya kaymakamlarına müracaat 
edenlere silahın cinsi nazara alınmak şartı ile kendi
lerine bulundurma ruhsatı verilir. Bigüna takibat ya
pılmaz.» 

Evet, Önerge üzerinde söz isteyen sayın üye?.. 
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Önergemi izah 

edeceğim Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Önergenizi izah edeceksiniz, buyu

run Sayın Ucuzal. 
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Başkan, 

değerli arkadaşlarım; 
14 ncü maddeye bir geçici madde eklenmiş. Bil

diğiniz gibi bu Kanunun 4 ncü maddesinde tadat edi
len ateşli silahların dışında, saldırı ve savunmada kul
lanılan özel nitelikte bulunan aletlerin bir ay içerisin
de teslimini emrediyor metin. 

Görülüyor ki, ateşli silahlar ve mermiler bunun 
dışında kalıyor. O halde vatandaşın üzerinde bugün 
ruhsatsız ateşli silahlar ve mermiler varsa ne olacak? 
Bendeniz, önergemle onu meşru duruma getirmek is
tiyorum. Aksi halde, bir geçici madde ile teslim im
kânına yol açmıyoruz. Ne olacak vatandaşın nezdin-
deki ateşli silahlar? Kanunsuz suç aleti olarak üzerlerin
de kalacak. O halde bu kanunsuzluğu ortadan kaldır
mak, vatandaşı suçlu durumdan kurtarmak için bir 
geçici madde eklenerek, vatandaşa bulundurma ruh
satı verme imkânını sağlarsak, böylece vatandaş, meş
ruiyete ulaşmış olur. 

Efendim, bulundurma ruhsatı vermeyelim, düşün
cesinde olan arkadaşlarımıza ben istirham ediyorum. 
O halde bu durumda bulunan vatandaşlara bir imkân 
verelim, geçici 7 nci madde hükmü gibi bir geçici 8 
nci madde hükmü koyalım, ateşli silahları da hiç 
olmazsa teslim etme imkânı bağışlayarak onları suç
luluktan kurtarmanın yolunu açalım. Nitekim, bu ta
sarının dayandığı 6136 sayılı Kanun tedvin edilirken, 
orada hem bıçaklar için hem de ateşli silahlar için 
bir imkân bağışlanmıştır. 
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Bu yolu açmak üzere önergemi takdim ettim; 
önergemi lütfeder kabul ederseniz, bugün ruhsatsız 
'bulunan ateşli silahlan ruhsata kavuşturmak suretiy
le vatandaşı büyük bir sıkıntıdan kurtarmış oluruz. 
Aksi halde vatandaş, teslim etme imkânından da 
mahrum olduğu için devamlı suçlu durumda kala
caktır. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Komisyon katılıyor mu efendim. 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU BAŞ
KANI ZİHNİ BETİL (Takat) — Efendim, tasarının 
14 ncü maddesi ile 6136 sayılı Yasaya eklenen ek 
geçici maddede söylenen, «Topuz, topuzlu kamçı, bo
ğucu tel veya zinciri, muşta ile.» bunlar bu tasarıya 
ilk kez girmektedir. Tasarı yürülüğe girdiği takdirde 
bunların taşınması, bulundurulması suç olacaktır; bu
gün suç değil, yürülüğe girinceye kadar da suç değil. 
O itibarla, bunları teslime mecburiyet hükmü bu açı
dan konmuştur; suçlu durumuna düşmelerini önle
mek amacı güdülmüşt'ür. 

Sayın Ucuzal'ın önerisiyle bu konu bir değil. Ha
len yürürlükte bulunan yasaya göre «Bulundurulma
sı, taşınması veya bulundurulması suç sayılan şeylerin 
belli bir süre içinde teslim edilmesi halinde suç ol
maktan çıkarılmasını» amaçlıyor Sayın Ucuzal'ın öne
risi... 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Hayır efendim, 
ruhsat verilsin diyorum. 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU BAŞ
KANI ZİHNİ BETİL (Tokat) — Suç olmaktan çı
karıyorsunuz. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Evet, teslim de
ğil. 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU BAŞ
KANI ZİHNİ BETİL (Tokat) — Bu af sonucu do
ğurur. Daha önce bunları taşıyanlardan ve bulundu
ranlardan kovuşturmaya maruz kalanlar, hüküm gi
yenler, cezalarını çekmiş olanlar veya çekmekte bu
lunanlar, Türk Ceza Kanununun 2 nci maddesi ile 
affedilmiş sayılırlar. Oysa, bu kanunun dayandığı il
ke ve güttüğü amaç, affı öngörmüyor, affa karşıdır. 

Esasen Yüce Genel Kurulun ka'bul etmiş bulun
duğu maddelerle düzenlenmiş bulunan hükümler de 
bu önerinin kabul edilmesine imkân vermiyor ve ka
tılmıyoruz biz. 

Sayın Hüküme.?.. 
BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 

ADALET BAKANLIĞI KANUNLAR PLAN
LAMA ARAŞTIRMA GENEL MÜDÜRÜ KEMA-
LETTİN ALİKAŞİFOĞLU — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 
MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Sayın Baş

kan, bir sual sorabilir miyim? 
BAŞKAN — Kime efendim?.. 
MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Komisyon 

Başkanına. 
BAŞKAN — Komisyona, buyurun. 

MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Efendim, ben 
orada bahsettim, Sayın Komisyon Başkanı cevap ver
medi. 

Bir af kanunu çıktığı zaman, üç ay içerisinde tes
lim olanlar, aftan yararlanır; teslim olmayanlar af
tan yararlanamaz. Bir kimse iradesiyle silahını teslim 
ederse, affa tabi oluyor, iradesiyle teslim etmemiş, 
önceden yakalanmış, affa tabi değildir. Arada fark 
var mıdır? Bu itibarla, bunun genelleştirilmesi huku
ka tamamiyle aykırıdır, genelleştirme söz konusu de
ğildir, iradesiyle silahını teslim edene ruhsat veriliyor; 
hiç olmazsa, Sayın Tüten'in bahsettiği gibi, silahlar 
tensip edilmiş oluyor, kimde silah var, tespit olunuyor. 
Bu iyi bir tefsirdir, Sayın Ucuzal'ın bu önergesine ka
tıldık, Sayın Komisyon Başkanı bu suali cevaplandır
sın. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Komisyon. 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU BAŞ
KANI ZİHNİ BETİL (Tokat) — Sayın Başkanım, 
sayın üyeler; 

Bu konuyu Komisyonum/uzda enine boyuna ince
ledik ve uygulayıcılardan ve üniversite öğretim üye
lerinden de görüşler aldık ve geçmişe ait uygulama
ları da gördük. 

Bu af neticesini doğuruyor. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon katılıyor musu
nuz?.. 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU BAŞ
KANI ZİHNİ BETİL (Tokat) — Katılmıyoruz. 

MEHMET FEYYAT (istanbul) — Öğretim üyesi, 
gerekçesini bilmiyor. 

BAŞKAN — Tamam efendim, tamam. 
Hükümet ve Komisyon katılmıyor. Sayın Ucuzal' 

in okuduğum önergesini oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler.. Kabul etmeyenler.. Önerge reddedilmiş
tir. 

BAŞKAN — Sayın üyeler; 
Süreyle ilgili'bir önerge var, okutuyorum. 
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Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan Kanun Tasarısının görüşülme

sinin bitimine kadar, oturumun devamını arz ve tek
lif ederim. 

Bursa 
M. Şebip Karamullaoğlu 

BAŞKAN — Oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler.. Kabul etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 

Üçüncü önergeyi okuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Ek madde l'de sayılan kurumlar ve eklentilerin

de; bu Kanuna aykırı olarak, ateşli silahları veya 
bunların mermilerini 4 ncü maddede yazılı olan bı
çakları veya benzerlerini veya Türk Ceza Kanunu
nun 264 ncü maddesinde yazılı olanları taşıyan veya 
bulunduranlar ve 6136 sayılı Ateşli Silahlar Kanunu
na muhalefetten mahkum olanlar ile haklarında taki
bat yapılanlar hariç. 

Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 1 
ay içinde evinde veya işyerinde bulundurduğu veya 
taşıdığı yasak silahları en yakın mülki ve zabıta amir
lerine teslim edenler, bu fiillerinin bütün sonuçların
dan affedilecekleri gibi, kendilerine yerli veya yaban
cı menşeli kısa namlulu bir tabanca için bulundurma 
ruhsatı verilir. 

istanbul Rize 
Mehmet Feyyat Talât Doğan 

BAŞKAN — Önerge üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. (AP sıralarından «Geri aldılar» sesleri) 

Kim geri alıyor?.. 
TALÂT DOĞAN (Rize) — Söz istiyorum efen

dim. 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 
TALÂT DOĞAN (Rize) — Sayın Başkan, muh

terem senatörler; 
Bu önergedeki amacım, hane sahibi ve iş sahibi 

vatandaşların bugünkü ortamda ve Türkiye'nin coğ
rafi yapısında 45 milyon nüfusun 84 bin yerleşme 
yerinde yerleştiği gözönünde bulundurulursa ve bu" 
yerleşme yerlerinin çoğunluğu da köylerde tek tek ev
ler olduğu düşünülürse; hanelerin ve işyerlerinin her 
ne şekilde olursa olsun, nefsi müdafaa bakımından ko
runmasını sağlamak içindir ve bugün bu fiili duru
mun hukuksal bir duruma getirilmesini sağlamak için
dir. Çünkü, bugün bilhassa köylerde, yamaçlarda, 
dağlarda, bayırlarda sırf hanesini, işini, gücünü mu
hafaza etmek, koruyabilmek için herkeste silah var
dır; ancak ihbarlar, şunlar, bunlar dolayısıyla bütün 
vatandaş aramalarda silah bulundurmaktan hüküm 

giymekte, adliyenin de başını kaşıyacak zamanı kal
mamaktadır. 

Benim önergemde, yargı kuruluşlarına ait olan 
binalarda, her türlü eğitim ve öğretim kurumlarında, 
öğrencilerin toplu olarak oturdukları yurtlarda veya 
benzeri yerlerde, sendikalarda, derneklerde veya bun
lara yönetim veya yapı olarak doğrudan doğruya bağ
lantılı olan yerlerde veya bunların toplantı veya kong
relerinde, her türlü spor karşılaşma ve yarışmalarının 
yapıldığı yerlerde, kanuna uygun veya kanuna aykırı 
olarak grev veya lokavt yapılmakta olan işyerlerinde 
veya ceza ve tutuk evleriyle her türlü ıslah ve infaz 
KuruiTha rında veya bu saydıklarımla ilgili yerlerde ve 
6136 sayılı Kanuna muhalefetten mahkûm olmuş ve 
haklarında takibat yapılmakta olanlar tamamen hariç 
tutulmak suretiyle hakiki evini, hanesini, işyerini işi 
icabı, durum icabı koruması için silah bulundurma
ları vikaye etmek içindir. Bu, Türk Milletinin yapısı
na, milletimizin karakterine ve Allah göstermesin, 
yurt müdafaası gerektiği zaman da zorunlu olan bir 
durumdur. Yurdumuzun müdafaasında milletimizin 
geçmişte gösterdiği örnekler de vardır. İstiklal Sava
şımızda milli ordu kurulmadan evvel yer yer düş
man hırpalanmış, oyalanmış, defedilmiş, milli ordu 
teşekkül etmiş, düşmanı vatandan kovmuşmuş. Türk 
Milletinin bu kesimindeki hâlâ mevcut olan silahla
rını bu kanun dolayısıyle bir defaya mahsus olmak 
üzere, bütün arkadaşlarımın işi büyüttüğü gibi değil, 
kısa namlulu bildireceği bir silahı evinde bulundur
mak için bir ruhsat verilmesini sağlamaktan ibarettir. 

Yüksek takdirlerinize arz eder, saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın Komisyon, katılıyor musunuz efendim?.. 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU BAŞ-
KANI ZİHNİ BETİL (Tokat) — Sayın Başkan, sa
yın üyeler; 

Biraz önce arz ettiğimiz gerekçelerle katılmıyoruz 
efendim. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 

ADALET BAKANLIĞI KANUNLAR PLAN
LAMA ARAŞTIRMA GENEL MÜDÜRÜ KEMA-
LETTİN ALİKÂŞİFOĞLU — Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Efendim, okunan önergeye Komis
yon ve Hükümet katılmadıklarını beyan etmişlerdir. 
Önergeyi oylarınıza arz ediyorum: Kabul edenler.. 
Kabul etmeyeneler.. Kabul edilmemiştir. 

14 ncü maddeyi okunduğu şekliyle oylarınıza arz 
ediyorum: Kabul edenler.. Etmeyenler.. Kabul edil
miştir. 
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Madde 15. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürü-
lüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyorum: 
Kabul edenler.. Etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 

Madde 16. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürü
tür. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyorum : 
Kabul edenler.. Etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 

Kanunun tümü üzerinde lehinde, aleyhinde söz 
isteyen Sayın üye?.. Yok.. 

1. — Cumhuriyet Senatosu Rize Üyesi Talât Do-
ğan'm, Rize ili ile bazı ilçe ve bucaklarının harita 
alım işi, enerji şebekesi, içme suyu kanalizasyon ve 
diğer bazı sorunlarına dair soru önergesi ve Yerel 
Yönetim Bakanı Mahmut Özdemir'in yazılı cevabı. 
(7/1038) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Sayın Yerel Yönetim Ba

kanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz 
ederim. 17.1.1979 

Rize Senatörü 
Talât Doğan 

Soru : 
1. Rize ili : Harita alım işi, enerji şebekesi, içme-

suyu, kanalizasyon tesis yapımı, mezbaha yapımı, ga
raj yapımı, 

2. Ardeşen ilçesi : İçmesuyu, 
3. Büyükköy bucağı : Enerji şebekesi, içmesuyu, 
4. Çamlıhemşin ilçesi : Belediye binası, enerji şe

bekesi, 

5. Çayeli ilçesi : İçmesuyu, soğuk hava deposu, 
işhanı, 

6. Derepazarı bucağı : Enerji şebekesi, içmesuyu, 
kanalizasyon işi, 

7. Fındıklı ilçesi : Enerji şebekesi, içmesuyu, 
8. Güneysu bucağı : Enerji şebekesi, 
9. Gündoğdu bucağı : İçmesuyu, Sin - pas - mot. 

gaz deposu, 
10. İkizdere ilçesi : Harita alım işi, 

Kanunun tümünü oylarınıza arz ediyorum: Ka
bul edenler.. Etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 

Kanun değişik şekliyle Cumhuriyet Senatomuzda 
kabul edilmiştir. Gereği yapılacaktır efendim. 

Sayın üyeler; 

22 Mart 1979 Perşembe saat l5.00'te toplanmak 
üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 19.05 

11. İyidere bucağı : Harita alım işi, enerji şebe
kesi, içmesuyu, 

12. Kalkandere ilçesi : Enerji şebekesi, hamam ya
pımı, içmesuyu, 

13. Kendirli : Enerji şebekesi, içmesuyu, belediye 
binası, 

14. Madenli : Harita alımı, belediye binası, ener
ji şebekesi, içmesuyu, 

15. Ortaköy (Hemsin) : Enerji şebekesi, 
16. Pazar ilçesi : Enerji şebekesi, dükkân ve dü

ğün salonu. 
Yukarıda 16 kalemde belirttiğim işlerin hali hazır 

durumları nedir? Ve ne zaman bitirilecektir? 
TC 

Yerel Yönetim Bakanlığı 13.3.1979 
Ankara 

Sayı : 79/Mm-80 
Cumhuriyet Senatosu Genel Sekreterliğine 

İlgi : a) 19.1.1979 gün ve 17598-7059-7/1038 
sayılı yazınız. 

b) 9.2.1979 gün ve 17598-705»-7/1038 sayılı ya
zınız, 

Cumhuriyet Senatosu Rize Üyesi Talât Doğan'ın, 
Rize ili ile bazı ilçe ve bucaklarının harita alım işi, 
enerji şebekesi, içmesuyu, kanalizasyon ve diğer bazı 
sorunlarına dair, yazılı soru önergesine cevaben ha
zırlanan bilgiler eklidir. 

Saygılarımla arz ederim. 
Mahmut Özdemir 

Yerel Yönetim Bakanı 

VII. — SORULAR VE CEVAPLAR (Devam) 

B) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
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Rize Belediyesi Hakkında Not : 
Soru : Harita alım işi. 
Cevap : 1979 yılı sonunda ele alman 1 837 hek

tar seyrek meskûn ve 62 hektar meskûn sahayı kap
sayan ilave halihazır harita alımı işinin öncelikli kıs
mı Bankamızca ikmal edilerek 26.1.1977 tarihinde 
İmar ve İskân Bakanlığınca tasdik edilmiştir. 500 hek
tar saha içindeki Hamzabey Mahcivarını kapsayan 
I nci kısım arazi ve tersimat işleri bitirilmiş olup, ge
rekli kontroldan sonra tasdik için Bakanlığa sunula
caktır. 899 hektar sahayı kapsayan II nci kısım arazi 
işleri bitirilerek, hesapları yapılmakta olup, gerekli 
kontrolden sonra Bakanlığa sunulacaktır. 

500 hektar sahayı kapsayan III ncü kısmın ha
len arazi çalışmalarına devam edilmektedir. 

Söz konusu işlerin tamamı yıl sonuna kadar ta
mamlanacaktır. 

Soru : Enerji şebekesi. 
Cevap : Bankamız 1973 yılı yatırım programında 

yer alan, şehir elektrik şebekesi tevsii ve ıslahı işi 
1.8.1975 tarihinde Atıf Boyacıoğlu Firmasına ihale 
edilmiş olup, tesisin inşası devam etmekte iken Ba
kanlar Kurulunca yayınlan 14.7.1978 tarih ve 7/15990 
sayılı kararname gereğince yüklenici tesisin tasviyesi-
nin talep etmjş ve kesin hesabı da yapılmış bulunmak
tadır. Bugüne kadar 38 501 000 TL. sarfedilmiştir. 
Geri kalan islerin tamamlanması için hazırlanmakta 
olan 1979 yılı Birim Fiyat kitabının ikmalini müteakip 
tesis yeniden ihaleye çıkarılacaktır. 

Soru : İçmesuyu işi. 
Cevap : Bankamız 1971 yılı yatırım programında 

100 000 000 TL. proje bedeli ile bulunmaktadır. Ka-
pitaj, isale, depo projeleri 1978 yılında tasdik edil
miştir. Şebeke projesi müteahhitçe yapılmaktadır. İşin 
programa göre bitiş tarihi 1981'dir. 

Soru : Kanalizasyon tesis yapımı. 
Cevap : Kanalizasyon tesislerinin yapımı işi 1971 

yılında yatırım programına girmiştir. 1979 yılı ön-
programında 100 milyon TL. proje bedeli ile devam 
eden işler arasında bulunmaktadır. Tesis 11.11.1977 
tarihinde imzalanan sözleşme ile 82 500 000 TL. ke
şif bedeli üzerinden % 13,50 tenzilât ile Eska Koli. 
Şti.'ne ihale edilmiştir. Yüklenici firma tarafından dü
zenlenen tatbikat projeleri 25.12.1978 tarihinde İmar 
ve İskân Bakanlığınca onaylanmış olup yüklenici işe 
başlamıştır. Sözleşmesine göre işin bitim tarihi 
25.12.1982'dir. 

Soru : Mezbaha yapımı. 
Cevap : Bankamız programında 4 500 000 lira 

proje toplamı ile yer almaktadır. 1979 yılı progra-
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mmda proje toplamı 6 000 000 lira olarak teklif edi
len tesise arsa yeni temin edilmiş olup, inşaata bu 
yıl Belediyesince başlanacaktır. Bankamız finansman 
imkânlarına göre 1981 yılında bitebileceği tahmin edil
mektedir. 

Soru : Garaj yapımı. 
Cevap : Bankamız programında etüt - proje iş

leri arasında yer almakta olup, 1979 yılı programında 
proje toplamı 18 000 000 lira olarak teklif edilmiş
tir. Belediyesince yaptırılmakta olan tesise 990 240 
liralık yatırım yapılmıştır. Bankamız finansman im
kânlarına göre 1981 yılında bitebileceği tahmin edil
mektedir. Proje Belediyesince Trabzon Teknik Üni
versitesinin Döner Sermaye kısmına yaptırılmış olup, 
inşaatı halen başlamış bulunmaktadır. 

Ardeşen (Rize) Belediyesi Hakkında Not : 
Soru : İçmesuyu işi. 
Cevap : Bankamız 1976 yılı yatırım programında 

12 000 000 TL. proje bedeli ile bulunmaktadır. İş 
kararnameye göre müteahhitçe tasfiye edilmiştir. Ge
riye kalan işlerin ne şekilde ele alınabileceği 9 ncu 
Bölge Müdürlüğümüz ve Belediyesinden alınacak bil
gilere göre kararlaştırılacaktır. 

Büyükköy (Rize) Belediyesi İle İlgili Not : 
Soru : Enerji şebekesi. 
Cevap : Bankamız 1976 yılı yatırım programında 

yer alan kasaba elektrik şebekesi tevsii işi 15.11.1977 
tarihinde Simel Şirketine ihale edilmiş olup, tesisin 
inşaası devam etmektedir. Bugüne kadar 11 341 000 
TL. sarfedilmiştir. Program gereğince 1981 yılında \k-
mal edilerek tesis işletmeye açılacaktır. 

Soru : İçmesuyu işi. 
Cevap : İş 5.3.1973 tarihinde feshedilmiştir. Geri 

kalan iş yüklenici nam ve hesabına 9 ncu Bölge Mü
dürlüğümüzce emaneten yaptırılmıştır. Geçici kabu
lü 7.6.1977'de yapılmıştır. 

Çamlıhemşin (Rize) Belediyesi İle İlgili Not : 
Soru : Belediye binası. 
Cevap : Bankamız programında etüt - proje iş

leri arasında yer almaktadır. 27.1.1978 tarihinde böl-
gemizce yapılan etütlerden arsanın imar planı dışında 
olduğu anlaşılmış olup, İmar Planlama Dairesince 
mevzii imar planı yapılması öngörülmüştür. Halen 
tadilat sonucu hususunda bir bilgi intikal etmemiştir. 

Soru : Enerji şebekesi. 
Cevap : Bankamız 1973 yılı yatırım programında 

yer alan kasaba elektrik şebekesi ve H. Hattı irtiba
tı işi 22.9.1975 tarihinde Simel Şirketine ihale edil
miş olup, tesisin inşaası devam etmekte iken Bakan-
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lar Kurulunca yayınlanan 14.7.1978 tarih ve 7/15990 
sayılı Kararname gereğince yüklenici taşaronu tesi
sin tasfiyesini talep etmiştir. Geri kalan işlerin ta
mamlanması için hazırlanmakta olan 1979 yılı Birim 
Fiyatı kitabının ikmalini müteakip tesis yeniden iha
leye çıkarılacaktır. Bugüne kadar 3 133 000 TL. sar
fedilmiştir. Tesis halen hidro - elektrik santraldan bes
lenmektedir. 

Çayeli (Rize) Belediyesi İle ilgili Not : 
Soru : İçmesuyu işi. 
Cevap : İş 1978 yılında bitmiş ve kesin kabulü 

yapılmıştır. 
Soru : Soğukhava deposu işi. 
Cevap : Bankamızca ihale edilmek suretiyle ele 

alınmış ve tesisin geçici kabulü yapılmıştır. 1978 yı
lında biten işler arasında yer alan tesisin proje top
lamı programa göre 2 000 000 lira olup, 1 575 000 
lira harcanmıştır. 

Soru : Işhanı işi. 
Cevap : Bankamız programında 8 000 000, lira 

proje toplamı ile yer almaktadır. 1979 yılı progra
mında proje toplamı 18 000 000 lira olarak teklif 
edilmiştir. Belediyesince yaptırılan tesise 7 791 410 
liralık bir harcama yapılmıştır. Bankamız finansman 
imkânlarına göre 1981 yılında bitirileceği tahmin 
edilmektedir. 

Derepazarı (Rize) Belediyesi İle İlgili Not : 
Soru : Enerji şebekesi. 
Cevap : Bankamız 1973 yılı yatırım programında 

yer alan kasaba elektrik şebekesi tevsii işi 15.10.1975 
tarihinde Rafet Korkmaz Firmasına ihale edilmiştir. 
Tesisin inşaası devam etmekte iken Bakanlar Kuru
lunca yayınlanan 14.7.1978 tarih ve 7/15990 sayılı ka
rarname gereğince yüklenici tesisin tasviyesini talep 
etmiştir. Kesin hesabı da yapılmaktadır. Geri kalan 
işlerin tamamlanması için hazırlanmakta olan 1979 yı
lı Birim Fiyat kitabının ikmalini müteakip tesis ye
niden ihaleye çıkarılacaktır. Bugüne kadar 6 712 000 
TL. sarfedilmiştir. 

Soru : İçmesuyu işi. 
Cevap : Bankamızın 1969 yılı atınm programın

dadır. İş 5.7.1973 tarihinde feshedilmiştir. Geri ka
lan iş yüklenici nam ve hesabına 9 ncu Bölge Mü
dürlüğümüzce emaneten yaptırılmış ve geçici kabulü 
11.7.1977 tarihinde yapılmıştır. 

Soru : Kanalizasyon işi. 
Cevap : Yatırım programında bulunmamaktadır. 

Şehir ve kasabalarımızın hiçbirinde fenni anlamda 
kanalizasyon tesisleri olmadığından bu tesislerin pro

jelendirilmesi ve realizasyonu için çok büyük bir ta
lep ile karşı karşıya kalınmaktadır. Bu taleplerin ay
nen karşılanabilmesi için yeterli mali ve teknik güce 
sahip bulunulmadığından vaki müracaatların muayyen 
bir öncelik sırasına göre tasnifi ve imkânlar nispetin
de ele alınmaları zarureti ortaya çıkmıştır. 4 ncü Beş 
Yıllık Plan hazırlıkları için kurulan «içmesuyu ve ka
nalizasyon Özel İhtisas Komisyonu çalışmalarında, ka
nalizasyon yatırım projeksiyonlarının çok yüksek bu
lunması, ülkemizde son yıllarda ele alınan bir konu 
olması ve bunun yanında yeterli teknik güce sahip 
olunmaması kriterleri tartışılmış ve nüfusu 50 OOO'deıı 
küçük şehir kasabalarımızın kanalizasyon proje ve te
sislerinin Bankamızca ele alınmasının mümkün olma
dığı sonucuna varılmıştır. Bu nedenle 1975 yılı nü
fusu 4 274 olan Derepazarı kasabasının kanalizas
yon proje ve tesis işinin Bankamızca ele alınması 
mümkün görülmemektedir. 

Fındıklı (Rize) Belediyesi İle İlgili Not : 

Soru : Enerji şebekesi. 
Cevap : Bankamız 1973 yılı- yatırım programında 

yer alan kasaba elektrik şebekesi tevsii işi 15.6.1973 
tarihinde Simel Şirketine ihale edilmiş ve 9.9.1977 
tarihinde ikmal edilerek işletmeye açılmıştır. Tesis için 
10 000 000 TL. sarfedilmiştir. 

Soru : İçmesuyu işi. 
Cevap : 7 000 000 TL. proje bedeli ile Banka

mızın 1976 yılı programındadır. İşin 9 ncu Bölge Mü
dürlüğümüzce keson kuyu, terfi merkezi, terfi hattı, 
inşaatı tamamlanmış olup, depo ve şebeke inşaatları 
yürütülmektedir. İş 1979 yılı içerisinde bitirilecektir. 

Güneysu (Rize) Belediyesi İle İlgili Not : 

Soru : Enerji şebekesi. 

Cevap : Bankamız 1977 yılı yatırım programında 
yer alan kasaba elektrik şebekesi tevsii işi iki defa 
ihaleye çıkarıldığı halde talep çıkmadığından tesisin 
inşaası Bankamız kontrollüğü altında Belediyesince 
yaptırılmaktadır. Program gereğince 1980 yılında ik
mal edilmesi gerekmekte ise de Belediyenin çalışma
ları Bankamızca takip edilemediğinden bu müddet 
zarfında ikmal edilip edilemeyeceği kesin olarak bi
linmemektedir. 

Gündoğdu (Rize) Belediyesi İle İlgili Not : 

Soru : İçmesuyu işi. 
Cevap : Bankamızın 1969 yılı yatırım programın

dadır. İş 1972 yılında tasfiye edilerek geriye kalan kı
sımları 9 ncu Bölge Müdürlüğünce emaneten yaptı
rılmış ve 14.1.1977'de kesin kabulü yapılmıştır. Kapi-
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taj ve isalede sel hasarı gören kısımlar 9 ncu Bölge 
Müdürlüğünce emaneten yaptırılmaktadır. 

Soru : Sinema - pasaj - motel - gazino tesisi. 
Cevap : Bankamız programında etüt - proje işleri 

arasında yer almaktadır. 1979 yılı programında proje 
toplamı 4 000 000 lira olarak teklif edilmiştir. Ancak, 
Belediyesi tesisin ekmek fabrikası, pasaj, nikâh salo
nuna dönüştürülmesinin istediğinden bu konuda ön-
etütler yapılmıştır. 

Ikizdere (Rize) Belediyesi İle İlgili Not : 

Soru : Harita alım işi. 
Cevap : Eski haritası fenni kıymetini kaybettiğin

den, tümü yeniden ele alman kasabanın halihazır 
haritası Bankamızca ikmal edilerek 26.6.1978 tarihin
de tasdik edilmiştir. 

Belediyesinin 26.12.1978 günlü harita dışında ka
lan sahası harita isteği, Mart 1979 içerisinde, kurula
cak imar komisyonunca mahallinde tetkik ettirilecek
tir. 

İlave harita isteği komisyonca uygun görüldüğü 
takdirde, programa alınarak haritası yaptırılacaktır. 

İyidere (Rize) Belediyesi İle İlgili Not : 

Soru : Harita alım işi. 
Cevap : Eski haritası fenni kıymetini kaybettiğin

den 1977 yılında tümüyle yeniden ele alınan 499 hek
tar seyrek meskun sahayı kapsayan halihazır harita 
alımı işinin arazi çalışmaları bitirilmiş olup, halen 
hesapları yapılmaktadır. Kontrol safhasından sonra 
tasdik için Bakanlığa sunulacak ve bu yıl içerisin
de bitirilecektir. 

Soru : Enerji şebekesi. 
Cevap : Bankamız 1975 yılı yatırımm programın

da yer alan kasaba elektrik şebekesi tevsii inşaası 
işi Belediyesince yaptırılmaktadır. Tesis için bugüne 
kadar 5 862 000 TL. sarfedilmiştir. 

Soru : İçmesuyu işi. 
Cevap : 8 500 000 TL. proje bedeli ile Bankamı

zın 1974 yılı programındadır. İş Belediyesince yürü
tülmektedir. Programda kesin hesap farkından devam 
etmektedir. İş tahminen 1979 yılında bitecektir. 

Kalkandere (Rize) Belediyesi İle İlgili Not : 
Soru : Enerji şebekesi. 
Cevap : Bankamız 1973 yılı yatırım programında 

yer alan kasaba elektrik şebekesi tevsii işi 22.9.1975 
tarihinde Simel Şirketine verilmiştir. Tesisin inşası 
devam etmektedir. Program gereğince yıl içinde ik
mal edilerek açılacaktır. Bugüne kadar 7 646 000 TL. 
sarfedilmiştir. 

Soru : Hamam yapımı. 
Cevap : Bankamız programında 1 300 000 lira 

proje toplamı ile yer almaktayken Belediyenin talebi 
üzerine tesisin karakteristiği pasaj, gazino, sıhhi ban
yo olarak düzeltilmiş olup, proje toplamı 5 000 000 
lira olarak tespit edilmiştir. Bankamız 1979 yılı prog
ramında ise tesisin bu bedelle bitirilemeyeceği anla
şıldığından proje toplamı 10 000 000 lira olarak tek
lif edilmiştir. Tesisin tatbikat projeleri incelenmekte
dir. 

Soru : İçmesuyu işi. 
Cevap : 2 850 000 TL. proje bedeli ile Banka

mızın 1979 yılı yatırım programındadır. Kaptaj, isa-
le depo, şebekeden oluşan kısım emaneten tamam
lanmış olup ve kesin kabulü yapılmıştır. Şimdi ise 
Kaleneroz menba ve isale hattı inşaatı belediyesince 
sürdürülmektedir. Acil olarak uygulanması istenen 
Aksu mah. proje çalışmaları devam etmektedir. 

Kendirli (Rize) Belediye İle İlgili Not : 

Soru : Enerji şebekesi. 
Cevap : Bankamız 1973 yılı yatırım programında 

yer alan kasaba elektrik şebekesi tevsii ve ıslahı işi 
28.8.1974 tarihinde Simel Şirketine verilmiştir. Tesis 
5 000 000 TL. sarfıyla 13.12.1977 tarihinde ikmal edi
lerek işletmeye açılmıştır. 

Soru : İçmesuyu işi. 
Cevap : 7 000 000 TL. proje bedeli ile Banka

mızın, 1979 yılı yatırım programındadır. Hidrolik ra
poru tasdik edilmiştir. Proje yapımı ise kararname
ye göre müteahhitçe tasfiye edilmiştir. 

Soru : Belediye binası. 
Cevap : Bankamız programında 1 500 000 lira 

proje toplamı ile yer almaktadır. Belediyesince yap
tırılan inşaata 691 173 lira yatırım yapılmıştır. 1979 
yılı programında 1 750 000 lira proje toplamı ile tek
lif edilen tesisin programa göre 1979 yılında bitebile
ceği tahmin edilmektedir. 

Madenli (Rize) Belediyesi İle İlgili Not : 
Soru : Harita alım işi. 
Cevap : 1975 yılında ele alınan 183 279,29 TL. 

ihale bedelli 316 hektar seyrek meskûn sahayı kapsa
yan halihazır harita alımı işi ihale edilen müteahhit
çe ikmal edilerek 19.3.1979 tarihinde Bankamıza tes
lim edilmiş olup, gerekli kontrol işlemleri yapılarak, 
tasdik edilmek üzere İmar ve İskân Bakanlığına su
nulmuştur. 

İşin II nci kabulüne gidilerek gerekli görülen ek
siklikler 10 gün içerisinde müteahhitçe ikmal edile
cek, 2 ay sonunda işin tasdiki yapılabilecektir. 



C. Senatosu B : 49 2tt . 3 . 1979 O : 2 

Soru : Belediye binası. 
Cevap : Bankamız programında etüt - proje iş

leri arasında yer alan Belediye binası ikmal inşaatı 
tesisi 1979 yılı programında 3 000 000 lira bedelle 
teklif edilmiştir. Belediyesince yapılan tesise 293 688 
liralık yatırım yapılmıştır. Bankamız finansman im
kânlarına göre tesisin 1981 yılında bitirileceği tah
min edilmektedir. 

Soru : Enerji şebekesi. 
Cevap : Kasaba elektrik şebekesi tesisi ve H. hat

tına irtibatı işi Belediye teşkilatı kurulmadan önce 
1975 yılında Türkiye Elektrik Kurumu Köy Elektri
fikasyon Dairesince tesis edilmiştir. Belediyesi elektrik 
şebekesinin tevsiini talep ettiğinden Bankamızca proje 
hazırlık çalışmalarına başlanmış ise de, bilahara Be
lediye projeyi kendi yaptıracağını bildirdiğinden bu 
konudaki çalışmalar durdurulmuştur. 

Soru : İçmesuyu işi. 
Cevap : Nüfusu 3 000 kişinin altında olduğu için 

iş Bankamızca ele alınmamaktadır. 
Ortaköy - Hemsin (Rize) Belediyesi İle İlgili Not : 
Soru : Enerji şebekesi. 
Cevap : Bankamız 1973 yılı yatırım programında 

yer alan kasaba elektrik şebekesi tevsii ve Hava Hat
tına irtibatı işi 17.7.1975 tarihinde Simel Şirketine ve
rilmiştir. Devam etmekte olan bu tesis için şimdiye 
kadar 3 770 000 TL. sarfedilmiştir. Yıl içinde ik
mal edilerek işletmeye açılacaktır. 

Pazar (Rize) Belediyesi İle İlgili Not : 

Soru : Enerji şebekesi. 
Cevap : Bankamız 1976 yılı yatırım programında 

yer alan kasaba elektrik şebekesi tevsii işi 20.6.1977 
tarihinde Sedai Gümüş Firmasına ihale edilmiş olup, 
tesisin inşaatı devam etmektedir. Program gereğince 
1981 yılında ikmal edilerek işletmeye açılacak olan 
bu işe bugüne kadar 1 336 000 TL. sarfedilmiştir. 

Soru : Dükkân ve düğün salonu işi. 
Cevap : Bankamız programında 11 000 000 lira 

proje toplamı ile yer almaktadır. İnşaat belediyesince 

yapılmaktadır. Bugüne kadar 5 334 976 liralık yatı
rım yapılmış bulunmaktadır. 

2. — Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi Hilmi 
Nalbant oğlu'nun, Erzurum ili içindeki Küçüksu ko
nuları ile ilgili gölet ve taşkın koruma işlerinin 1979 
yılı Programına alınıp alınmayacağına dair soru öner
gesi ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Deniz Bay-
kal'ın yazılı cevabı. (7/1054) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Enerji ve Tabii Kaynaklar Ba

kanlığı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına 
aracılığınızı saygıyla arz ve rica ederim. 

Erzurum Senatörü 
Hilmi Nalbantoğlu 

Soru : İlişik listede yer alan ve Erzurum ili için
de yapılan etütler sonunda müspet bulunan Küçüksu 
konuları ile ilgili gölet ve taşkın koruma işleri 1979 
Programına konacak mıdır? Veya hangi yıllarda han
gileri yapım programlarına alınacaktır? 

TC 
Enerji ve Tabii Kaynaklar 

Bakanlığı 
Sayı : 112/052-2.3/716 

6 , 3 . 1979 
Sn. Hilmi Nalbantoğlu'nun yazılı 
önergesi hk. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İlgi : 1 . 2 . 1979 tarih, 17681-1081-7/1054 sa

yılı yazıları. 

İlgide kayıtlı yazıları ekinde alınan, Cumhuriyet 
Senatosu Erzurum Üyesi Sayın Hilmi Nalbantoğlu' 
nun Erzurum ili içindeki Küçüksu konuları ile ilgili 
gölet ve taşkın koruma konularını içeren yazılı soru 
önergesi cevabı ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı 

Deniz Baykal 

— 215 — 
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CUMHURİYET CENATOSU ERZURUM ÜYESİ SAYIN HİLMİ 
SORU ÖNERGESİ CEVABIDIR 

NALBANTOGLU'NUN YAZILI 

SORU : 
İlişik listede yer alan ve Erzurum ili içinde yapılan etütler sonunda müspet bulunan Küçüksu konulan 

ile ilgili gölet ve taşkın koruma işleri 1979 programına konacak mıdır? Veya hangi yıllarda hangileri yapım 
programlarına alınacaktır? 

CEVAP : 
Erzurum ili Küçüksu konulan ile ilgili gölet ve taşkın koruma konulan aşağıda açıklanmıştır. 

Konu Program durumu 

1. Mrk. - Öznü ve Bedişen Köyl. taş. kon, 
2. Mrk. - Taşlı Güney ve Kümbet göleti 
3. Mrk. - Muratgeldi köyü taş. kor. 
4. Mrk. - Yoncalık köyü taş. kor. 
5. Aşkale - Büyükgeçit köyü taş. kor, 
6. Aşkale - Tecir köyü taş. kor. 
7. Oltu - Aslanpaşa Zennun taş. kor. 
8. Oltu - Topkaynak köyü göleti 
9. Oltu - Kerem köyü taş. kor. 

10. Pasinler - Altınbaşak köyü taş. kor. 
11. Pasinler - Demirdöven köyü taş. kor. 
12. Pasinler - Güzelhisar köyü taş. kor. 
13. Pasinler - Otlukkapı köyü taş. kor. 

14. Pasinler - Eğilmez köyü göleti 
15. Pasinler - Sunak köyü taş. kor. 
16. Şenkaya - Şenkaya göleti 

17. Şenkaya - Turnalı göleti 

18. Çat - Çat göleti 
19. Çat - Kızılca köyü sulaması 

Tortum - Demirciler köyü taş. kor. 
Tortum - Derekapı köyü taş. kor. 
Tortum - Uzundere buc. taş. kor^ 

23. Tortum - Dikyar köyü taş. kor. 
24. Tortum - Esendurak köyü taş. kor. 
25. Narman - Şekerli köyü taş. kor. 
26. Narman - Yanıktaş köyü taş. kor. 
27. Narman - Alabalık köyü taş. kor. 
28. Ilıca - Pulurçayı taş. kor. 

20 
21 
11 

29. Hınıs - Parmaksız köyü taş. kor. 
30,. Horasan - Eğertaşları köyü taş. kor. 

Bilgilerinize arz ederim. 

1977 yılında yapımı tamamlanmıştır. 
İleriki yıllar programlarında 
1979 yılı uygulama prog. tasarısında 
1979 yılı uygulama prog. tasarısında 
1976 yılında yapımı tamamlanmıştır 
1979 yılı uygulama prog. tasarısında 
1975 yılında yapımı tamamlanmıştır 
Planlama çalışmaları sürdürülmekte 
Yapımı sürdürülmekte olup, 1980 yılında tamamla
nacaktır. 
1975 yılında yapımı tamamlanmıştır. 
1975 yılında yapımı tamamlanmıştır. 
İleriki yıllar programlarında 
Yapımı sürdürülmekte olup, 1980 yılında tamamla
nacaktır. 
Planlama çalışmaları sürdürülmekte 
İleriki yıllar programlarında 
Yapımı sürdürülmekte olup, 1980 yılında tamamla
nacaktır. 
Yapımı sürdürülmekte olup, 1980 yılında tamamla
nacaktır. 
Planlama çalışmaları sürdürülmekte 
Planlama çalışmaları sürdürülmekte 
1975 yılında yapımı tamamlanmıştır. 
1979 yılı prog. tasarısında 
1975 yılında yapımı tamamlanmıştır, 
1979 yılı prog. tasarısında 
1979 yılı prog. tasarısında 
1975 yılında yapımı tamamlanmıştır. 
1976 yılında yapımı tamamlanmıştır. 
İleriki yıllar programlarına 
Yapımı sürdürülmekte olup, 1980 yılında tamamla
nacaktır. 
1979 yılı prog. tasarısında 
1979 yılı program tasansındadır. 

Deniz Baykal 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı 

216 



Kod No. İli İlçesi Konu adı Etüt tarihi Keşfi Rant. Yapılacak işler 

2301G2 Erzurum Merkez; 

2306G1 Erzurum Oltu 

2307G4 Erzurum Şenkaya 

2308G4 Erzurum Pasinler 

2313G1 Erzurum Çat 

230133 Erzurum Merkez 

230226 Erzurum Aşkale 

230604 Erzurum Oltu 

230804 Erzurum Pasinler 

230819 Erzurum Pasinler 

Taşlıköy ve Kümbet köy
leri göleti 

Topkaymak (Böcekli) kö
yü göleti. 

Şenkaya göleti 

Eğilmez köyü göleti. 

Kaza Ara. sulanması için 
baraj yapılması. 

Öznü ve Badişen köyleri 
Ara. Taş. Kor. 
Büyükgeçit köyü Ara. Ta. 
Kor. 

Aslanpaşa Mah. ve Zen-
nun mevkiinin Taş. Kor. 

Kındığı (Altunbaşak) köyü 
ve Ara. Masad deresi Taş. 
Kor. 
Demirdöven (Sürbehan) 
köyü Ara. Taş. Kor. 

31.7.1968 1 532 237 2.76 

13.6.1977 12 472 000 1.8 

27.4.1977 9 946 000 1.77 

11.11.1967 273 411 İ.16 

9.12.1969 2 195 925 1.27 

8.12.1970 904 000 4.97 

26.12.1972 187 126 7.31 

20.10.1970 294 391 3.5 

15.3.1962 51 000 4.15 

3.12.1966 163 624 5.12 

15 m. irtifada bend 
»şebekesi anakanal 
cak. 

20, 80 mı irtifada 
dolgu bend ve kapla 
lama şebekesi yapıla 
6 m. irtifada bend b 
alma ağzı bir havuz 
m. anakanal ve sulam 
kesi yapılacak kapla 

10 m. yükseklikte 
bend gövdeli gölet ya 
15 m. irtifada gölet 
doluşacak derivasyo 
ke yapılacak. 

7 500 m. iki taraflı 
siz şeddeli yatak açı 
5 000 m. depolu, 380 

taraflı şeddeli yatak 
yapılacak. 
240 m. iki taraflı H 
duvar. 50 m. de bir 
rıca iki derede topl 
m. beton kaplı yat 
kasis yapılacak. 

2 km. tulda yatak ıs 
pılacak. 

3 km. klavuz yatak 
20 m. gido duvarlı 
tulde yatak temizliği 
cak. 



Kod No. İli îlçesi 

230835 Erzurum Pasinler 

230837 Erzurum Pasinler 

231005 Erzurum Tortum 

Konu adı Etüt tarihi 

Güzelhisar köyünün Taş. 2.9.1971 
Kor. 
Sunak köyünün Taş. Kor. 16.11.1972 

Demirciler köyünün Taş. 20.10.1970 
Kor. 

231007 

231026 

231304 
1 

?231405 

Erzurum 

Erzurum 

Erzurum 

Erzurum 

Tortum 

Tortum 

Çat 

Narman 

Derekapı köyü ve bahçe
lerinin Susuzun deresi Taş. 
Kor. 

Uzundere bucağı ile Erikli 
köyü Taş. Kor. 

Kızılca köyü ve Ara. Sul. 

Şekerli köyü Ara. Taş. 
Kor. 

18.2.1967 

6.11.1968 

26.1.1976 

8.6.1978 

231414 Erzurum Narman Yanıktaş köyü Taş. Kor. 11.2.1970 

231415 Erzurum Narman Alabalık köyünün Taş. 9.8.1966 
Kor. 

Keşfi Rant. Yapılacak işler 

228 038 2.37 . 600 m. kârgir duvar 
cak. 

128 418 2.73 480 m. topuğu taş t 
şedde (Tek taraflı) ya 

208 297 1.89 Sol sahilde 150 sağ 
230 m. (380 m.) kâr 
var yapılacak. 

52 524 2.48 150 m. tulde pereli y 
lahı ve ceman 250 m 
duvarları yapılacak. 

83 000 8.1 5 adet mahmuz yapıl 

5 621 222 2.23 11 500 ve 9 500 m. 
nal ile su alma yerler 
beke yapılacak. 

2 552 000 2.51 2 900 m. topuğu tahk 
şevleri 30 cm. harçılı 
kaplı şedde yapılacak 

79 506 2.38 120 m. beton korum 
varı yapılacak. 

101 957 1.93 171 m. iki taraflı kâr 
ruma duvarı yapılac 
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3., -— Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi Hilmi 
Nalbantoğlu'nun, Tarım ürünlerinin taban fiyatına 
dair soru önergesi ve Ticaret Bakanı Teoman Köp
rülülerin yazılı cevabı. (7/1058) 

14 . 2 . 1979 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Ticaret Bakanlığı tarafından 

yazılı olarak cevaplandırılmasına aracılığınızı saygıy
la arz ve rica ederim. 

Erzurum Senatörü 
Hilmi Nalbantoğlu 

Soru : 1970 yılından bert Hükümetçe taban veya 
başfiyat verilmiş olan tarım ürünlerinin yıllar itiba
riyle 1978 yılına kadar taban fiyatlarının listeler ha
linde bildirilmesini. 

TC 
Ticaret BakanJlığı 5 . 3 , 1979 

Dışticaret Genel Sekreterliği 
İhracat Genel Müdürlüğü 

Dosya No. : 19-600 
1519 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İlgi : 20 . 2 . 1979 tarih ve 06-212.00036-00136-

212 sayılı yazıları. 
Erzurum Senatörü Sayın Hilmi Nalbantoğlu'nun 

14 . 2 . 1979 tarihli yazılı soru önergesi ile ilgili ola
rak hazırlanan 1970-78 dönemi taban fiyatlarını 
gösterir listeler ilişikte sunulmaktadır. 

Bilgilerine arz olunur. 
Teoman Köprülüler 

Ticaret Bakanı 

Destekleme alım fiyatları 
Dönem 1970 - 78 
Ürün pamuk 

1970/71 
1971/72 
1972/73 
1973/74 
1974/75 
1975/76 
1976/77 
1977/78 
1978/79 

Ege St. 1 

Ort. İçi 

270 
320 
352 
570 
768 
768 
984 

1 032 
1 375 

B (Kr 

Ort 

1 
1 

—• Desteklem 
—• Dönem : 

•/Kg.) 

. Dışı 

28Ö 
340 
375 
600 
800 
800 
025 
075 

e alım 
1970-

— Ürün : Fındık 

1970-
1971 -
1972-
1973 -
1974-
1975-
1976 -
1977-
1978-

71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 

Ant. St. 1 B (Kr./Kg.) 

Ort. İçi 

270 
315 
347 
560 
759 
759 
984 

1 032 
1 375 

fiyatları 
78 

Ortak İçi 
(Kg./Krş.) 

750 
850 
850 
970 

1 350 
1 400 
1 450 
1 650 
2 150 

(100 kuruş 
% ıoo 

Ort. Dışı ( 

280 
335 
370 
590 
790 
790 

1 025 
1 075 

Ortak Dışı 
(Kg./Krş.) 

750 
800 
800 
940 

1 305 
1 344 
1 392 
1 584 
2 064 

Çukurova 
St. 1 B (Kr./Kg.) 

3rt. İçi Ort. 

260 
300 
332 
532 
730 
730 
936 
984 

1 325 

ve 100 kuruşun 
'üne kadar) 

Dışı 

270 
320 
355 
560 
760 
760 
975 

1 025 

219 
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Destekleme alım fiyatları 
Dönem : 1970-78 

- Ürün : Tiftik 

Oğlak 

1970-
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 

71 
72 
73 
74 

,75 
76 
77 
78 

-79 

2 400 
3 180 
3 180 
3 816 

7 000 
8 000 

11 500 
19 000 

(Kr./Kg.) 1 
ince 

1 900 
2 438 
2 480 
3 322 

Konyadağ I 

1 65C 
2 014 
2 226 
3 286 

Destekleme alımı 
6 350 
7 3C0 

11 000 
17 500 

6 300 
7 200 

10 500 
17 0CO 

Sıra Deri malı ve 
İyi Konyaova diğerleri 

1 500 
1 643 
1 855 
3 180 

yapılmadı 
6 150 
7 0CI0 

10 000 
16 000 

1 200 
1 272 
1 378 
2 756 

5 350 
6 400 
9 500 

15 500 

848 
848 
848 

1 590 

3 450 
4 400 
6 000 

10 5CCf 

—• Destekleme alım fiyatları 
— Dönem : 1970 - 78 
— Ürün : Çekirdeksiz kuru üzüm 

Ortak İçi Ortak Dışı 
(Kr./Kg.) (Kr./Kg.) 

1970 - 71 
1971 - 72 
1972-73 
1973 - 74 
1974-75 
1975 - 76 
1976 - 77 
1977 - 78 
1978 - 79 

280, 
292 
292 + 15 
700 

1 000 
1 000 
1 050 
1 200 
1 750 + 500 

270 
275 
275 + 15 
665 
960 
960 

1 C08 
1 152 
1 680 

(Kâr - zarar birliğe ait 
olmak üzere 200* krş.) 

— Destekleme alım fiyatları 
— Dönem 
— Ürün : 

1970-71 
1971 -72 
1972-73 
1973-74 
1974-75 
1975-76 
1976-77 
1977-78 
1978-79 

: 1970 
Kuru ı 

-78 
ncir. 

Ortak İçi 
(Kr./Kg.) 

200 
235 
260 
420 
550 
6C0 
700 
800 + 200 

1 050 

Ortak Dışı 
(Kr./Kg.) 

190 
220 
240 
400 
528 
576 
672 
768 

1 008 

Destekleme alım fiyatları 
Dönem : 1970-78 
Ürün : Zeytinyağı 

1970-71 
1971 -72 
1972 - 73 
1973-74 
1974-75 
1975-76 
1976-77 
1977-78 
1978-79 

Tariş 
Ortak İçi Ortak Dışı 

Güneydoğu Birlik 
(Krş:/Kg.) 

Ortak İçi Ortak Dışı 

630 610 620 
780 735 770 
870 825 860 
Destekleme alımı yapılmadı. 

1 750 1 680 1 735 
1 750 1 680 1 735 
1 800 1 728 1 800 
2 300 2 208 2 300 

dönemi destekleme alım fiyatı 30.00 TL. olarak tespit edilmiştir. 

600 
725 
815 

1 665,60 
1 665,60 
1 728 
2 208 
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Baş fiyatlar (Bölgeler itibariyle) 
-— 
— • 

1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 

Dönem : 1970 
Ürün : Tütün 

Ege 

15,25 
15,25 
16,5p 
25,CO 
33,00 
43,00 
50,00 
57,00 
70,00 

78 

Marmara 

18,00 
18,00 
18,00 
33,00 
41,00 
51,00 
61,00 
68,00 
Açıklanmadı 

Karadeniz 
(TL.) 

20,00 
21,00 
21,50 
34,00 
44,00 
54,00 
62,00 
71,00 
Açıklanmadı 

Destekleme alım fiyatları 
Dönem :' 1970-1978 
Ürün : Antepfıstığı 

Ortak içi (Kr./Kg.) 

1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 

71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 

-78 
-79 

1 000 
Destekleme alımı yapılmadı 
1 300 
1 800 
2 500 
2 600 
Destekleme alımı yapılmadı 
Destekleme aîlımı yapılmadı 
5 5C0 + 
(Kâr zarar birliğine ait 

olmak üzere 10 TL.) 

Desteklemeye Tabi Ürünler ve Taban Fiyatları 
(Kg/Krş.) 

(1970 -
tş 

1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 

78 dönemi) 
Yılları 

- 1971 
- 1972 
- 1973 
- 1974 
- 1975 
- 1976 
- 1977 
- 1978 
- 1979 

Yağlık 
ayçiçeği 
tohumu 

180 
200 
220 
250 
375 
550 
575 
650 
850 

Yaş 
koza 

— 
— 
— 
— 

6 000 
7 030 
8 000 

10 000 
12 500 

Çekirdekli 
kuru 
üzüm 

— 
— 
— 
— 

675 
750 
825 

1 000 

Yağlık 
gül 

çiçeği 

— 
— 
— 
— 
— 

800 
— 

1 150 

Yerfıstığı 

— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 

1 800 
(Çerezlik) 

1 900 
(Yağlık 

Haşhaş 
tohumu 

— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 

1 000 

Patates 

— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 

200 

4. — Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi Hilmi 
Nalbantoğlu'nun, TÜBİTAK'ın Türkiye'de taşra ör
gütlerinin nerelerde bulunduğuna dair soru önergesi 
ve Devlet Bakam ve Başbakan Yardımcısı Hikmet Çe
tin'in yazılı cevabı. (7/1061) 

22.2.1979 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Devlet Bakanı tarafından ya
zılı olaraJk cevaplandırılmasına aracılığınızı arz ve rica 
ederim. 

Erzurum Senatörü 
Hilmi Nalbantoğlu 

Soru : TÜBİTAK'ın Türkiye'mizde taşra örgüt
leri nerelerde bulunuyor. 

Erzurum, Diyarbakır, Van, Sivas illerinde TÜ
BİTAK'ın bilimsel ve endüstriyel araştırma enstitüsü 
var mıdır? 

Eğer yoksa bu illerimizde birer bilimsel ve en
düstriyel araştırma enstitüsü açmayı düşünüyor mu
sunuz? Düşünülüyorsa 1979 yılı içiınde bu enstitüle
rin açılması mümkün müdür? 

— 221 — 
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TC 
Başbakan Yardımcılığı 13.3.1979 

Sayı : 01-2/4731 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İlgi : 27.2.1979 gün 6-212-COC48-7/1061 sayılı ya

zıları. 
Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi Sayın Hi'ml 

Nalibantoğlu'nun TÜBİTAK'ın taşra örgütleriyle il
gili yazılı sorusunun yanıtı ilişikte sunulmaktadır. 

Gereğini arz ederim. 
Hikmet Çetin 

Devlet Balkanı 
Başbakan Yardımcısı 

Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi Sayın Hilmi 
NaHbantoğlu'nun yazılı sorusuna yanıtımız 

Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu 
13.7.1963 gün 278 sayılı Yasa ile «Türkiye'de müs
pet bilimler alanında temel ve uygulamalı araştırma
ları geliştirmek, teşvik ötmek, düzenlemek ve koor-
dine etmek amacıyla» kurulmuş tüzel kişiliğe, idari 
ve mali özerkliğe sahip Başbakana bağlı bir kuruluş
tur. 

Yasa gereği Merkezi Ankara'da olan Kurumun 
taşra örgüitü yoktur. 

Kuruma bağlı halen iki Araştırma Enstitüsü ve 
bir Araştırma Merkezi vardır. Bunlardan «Yapı Araş
tırma Enstitüsü» ile «Güdümlü Araçlar Teknolojisi 
ve Ölçme Merkezi» Ankara'da, «Bilimsel ve Endüst
riyel Araştırma Enstitüsü» ise, sanayiin en yoğun ol
duğu bölge olan İstanbul - İzmit yöresinde. Gebze' 
dedir. 

Kurumun bugünkü programında bölgesel veya 
yöresel araştırma enstitüleri açmak yer almamaktadır. 
Bunun başlıca nedeni, aslında kıt olan araştırıcı in-
sangücü ve öteki araştırma kaynaklarını, araştırma 
yapmayı olanaksızlaştıracak küçük ve dağınık birim
ler haline bölüp dağıtmamak; büyük ve merkezi 
araştırma enstitülerinde, yoğun bir araştırma ortamın
da konuları çözümlemeye çalışmaktır. 

Mevcut iki enstitü ve bir merkez, görev alanlarına 
giren konularda bölgesel düzeyde değil bütün yurt 
düzeyinde hizmet sunmaktadır. Dolayısıyla bu ensti
tülerde, yazılı soru önergesinde belirtilen illeri yakın
dan ilgilendiren konuların da, enstiitülerin çalışma 
alanı içine girmek kaydıyla, ele alınması doğaldır. 

Bilgilerinize sunarım. 
Hikmet Çetin 

Devlet Balkanı 
Başbakan Yardımcısı 

5. — Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi Hilmi 
Nalbantoğlu'nun, yabancı devlet okullarının Bakan
lıkça teftiş edilip edilmediğine dair soru önergesi 
ve Milli Eğitim Bakanı Necdet Uğur'un yazılı ceva
bı. {711062) 

26.2.1979 

Cumhuriyet Senatosu 'Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Milli Eğitim Balkanı tarafın

dan yazılı olarak cevaplandırılması için aracılığınızı 
saygılarımla arz ve rica ederim. 

Hilmi Nalbantoğlu 
Erzurum Senatörü 

Soru : Türkiye'de Üsküdar ve İzmir ve Tarsus'ta 
Amerikan lisesinin bulunması hangi yasa gereğidir. 

Başka yabancı devlet lise veya herhangi bir okul 
veya yüksekokulunun da bulunup bulunmadığını ve 
bunlar için Başkanlıkça yapılıp yapılmadığının bildi
rilmesi rica olunur... 

TC 
Milli Eğitim Bakanlığı 15.3.1979 
Bakanlık Müşavirliği 

Sayı : OB1. 2-52 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İlgi : 1.3.1979 tarih ve 06-212000-53/00216 sayılı 

yazınız: 

Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi Hilmi Nal
bantoğîu'nun yazılı soru önergesi ile' ilgili cevabımız 
ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize saygılarımla arz ederim. 
Necdet Uğur 

Milli Eğitim Bakanı 

TC 
Milli Eğitim Bakanlığı 15.3.1979 
Bakanlık Müşavirliği 

Sayı: 031.2-52 

Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi Hilmi Nalbant
oğîu'nun yazılı soru önergesi ile ilgili yanıtımız 

Yurdumuzda yabancılar tarafından açılmış 22 
okul bulunmaktadır. 

Bu okullar ferman ve iradelere dayanılarak uzun 
yıllar önce kurulmuştur. Varlıklarını Lozan Antlaş
masına ek mektuplarla sürdürmektedirler. 

Önergede sözü edilen İstanbul - Üsküdar Ameri
kan Kız Lisesi, İzmir Amerikan Kız Lisesi ve Tarsus 
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Amerikan Lisesi de yukarda belirtilen tarzda kurul
muş okullardır. 

Bu Okullar 625 sayılı Özel Öğretim Kurumları 
Yasası ile Bakanlığımıza bağlıdır. 

Aynı Yasanın 2 nci maddesindeki «Özel Öğretim 
Kurumlan Milli Eğitim Bakanlığının denetim ve gö

zetimi altındadır» hükmü gereğince de, diğer resmi 
ve özel okullar gibi, Bakanlığımız tarafından teftiş 
edilmektedir. 

Saygılarımla. 
Necdet Uğur 

Milli Eğitim Bakanı 

>>e<! 
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Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMİ 

49 NCU BİRLEŞİM 

20 . 3 < 1979 Salı 

Saat : 15.00 

A - BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
ÎŞLER 

II 
SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 

1. — Cumhuriyet Senatosu Mardin Üyesi Meh
met AH Arıkan'ın, Kore'ye gidecek heyete dair Cum
huriyet Senatosu Başkanından sözlü sorusu. (6/105) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Sivas Üyesi Hüseyin 
Öztürk'ün, öğrenim çağındaki gençliğin içinde bulun
duğu duruma dalir Başbakandan sözlü sorusu. (6/79) 
(Gündeme giriş tarihi : 9.8.1977) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Kütahya Üyesi Os
man Aîbayrak'm, 26 Haziran tarihli gazetelerde ya
yınlanan «Bir habere ilişkin fotoğrafa» dair İçişleri 
Bakanından sözlü sorusu. (6/80) (Gündeme giriş ta
rihi : 9.8.1977) 

4. — Cumhuriyet Senatosu Aydın Üyesi Sadettin 
Demirayak'm, Aydın Belediye Başkanına dair Sağlık 
ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü sorusu. (6/82) 
(Gündeme giriş tarihi: 18.10.1977) 

5. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi Uğur 
Aîacakaptaıı'ın, 24 Ekim 1977 tarihli Cumhuriyet Ga
zetesinde yayımlanan «1599 sayılı tabanca» başlıklı 
yazıya dair İçişleri Bakanından sözlü sorusu. (6/86) 
(Gündeme giriş tarihi : 8.11.1977) 

6. — Cumhuriyet Senatosu Bursa Üyesi Şebip 
Karamultaoğlu'nun, Devlet Bakanı - Başbakan Yar
dımcısına dair Başbakandan sözlü sorusu. (6/88) (Gün
deme giriş tarihi: 20.12.1977) 

7. — Cumhuriyet Senatosu Mardin Üyesi Meh
met Ali Arıkan'ın, Mardinli vatandaşların Alman Fe
deral Devletti makamları tarafından Almanya'ya ka
bul olunmadıklarının doğru olup olmadığına dair Dış
işleri Balkanından sözlü sorusu. (6/81) (Gündeme gi
riş tarihi : 28.2.1978) 

8. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca 
Seçilen Üye Metin Toker'in, boş büyükelçiliklerin dol

durulması ve diğer atamaların yapılması için ne gibi 
çalışmalar yapıldığına dair Dışişleri Bakanından söz
lü sorusu. (6/93) (Gündeme giriş tarihi : 28.2.1978) 

9. — Cumhuriyet Senatosu Eskişehir Üyesi Ömer 
Ucuzal'ın, 5 Ocak 1978 tarihinden 17 Mayıs 1978 
tarihine kadar Hükümet üyelerinin dış ülkelere yap
tıkları seyahatlere dair Maliye Bakanından sözlü so
rusu. (6/96) (Gündeme giriş tarihi : 30.5.1978) 

10. — Cumhuriyet Senatosu Çanakkale Üyesi is
mail Kutluk'un, merkez valisi ve müşavir kadrolarına 
dair Başbakandan sözlü sorusu. (6/97) (Gündeme gi
riş tarihi : 30.5.1978) 

11. — Cumhuriyet Senatosu Rize Üyesi Talât Do-
ğan'ın, 4 Mayıs 1977 gün ve 15927 sayılı Resmi Gaze
tede yayımlanan Bakanlar Kurulu kararına dair Ma
liye Bakanından sözlü sorusu. (6/98) (Gündeme giriş 
tarihi : 6.6.1978) 

12. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi Meh
met Feyyat'm, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı 
ile Etibank'm Doğu Anadolu'daki işçi ve personeline 
dair Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü 
sorusu. (6/100) (Gündeme giriş tarihi : 26.9.1978) 

13. — Cumhuriyet Senatosu Bursa Üyesi Şebip 
Karamullaoğlu'nun, ABD kuruluşlarından biri olan 
«Tahvil ve Döviz Komisyonu» tarafından başta Tür
kiye olmak üzere son beş yıl içinde bazı ülkelerde kişi 
ve kuruluşlara rüşvet vermesi nedeniyle mahkemeye 
verildiği hakkında basınımızda çıkan habere dair 
Başbakandan sözlü sorusu. (6/101) (Gündeme giriş 
tarihi : 21.11.1978) 

14. — Cumhuriyet Senatosu Eskişehir Üyesi Ömer 
Ucuzal'ın, bazı dernek üyelerinin Muş'a yaptıkları 
gezideki masraflarıma dair İçişleri Bakanından sözlü 
sorusu. (6/102) (Gündeme giriş tarihi : 28.11.1978) 

15. — Cumhuriyet Senatosu Elazığ Üyesi Cahit 
Dalokay'ın, Elazığ Eğitim Enstitüsünün kapatılması 
olayına dair Mili Eğittim Bakanından sözlü sorusu. 
(6/103) (Gündeme giriş tarihi : 12.12.1978) 

16. — Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi Münir 
Daldal'ın, basında yayımlanan yolsuzlukla ilgili ha
berlere dair Başbakandan sözlü sorusu. (6/106) (Gün
deme giriş terini : 30.1.1979) 



17. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca 
Seçilen Üye Metin Toker'in, IMF'nin istek ve koşul
larına dair Maliye Bakanından sözlü sorusu. (6/107) 
(Gündeme giriş tarihi : 20.2.1979) 

18. — Cumhuriyet Senatosu Hatay Üyesi Musta
fa DeliveM'riin, İskenderun Demir - Çelik Tesisleri 
hakkında Tercüman Gazetesinde yayımlanan bir ya
zı dolayısıyla ne gibi işlem yapıldığına dair Sanayi 
ve Teknoloji Bakanından sözlü sorusu. (6/108) (Gün
deme giriş tarihi: 20.2.1979) 

19. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Yusuf 
Ziya Ayrım'ın, Sarıkamış merkez deposuna nakledi
len kerestelere dair Orman Bakanından sözlü so
rusu. (6/109) (Gündeme giriş tarihi : 27 . 2 . 1979) 

20. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Yusuf 
Ziya Ayrım'ın, Sarıkamış ilçesinde belediyeye ait 
Sartur oteline dair Yerel Yönetim Bakanından sözlü 
sorusu. (6/110) (Gündeme giriş tarihi : 27 . 2 . 1979) 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ 
KARARLAŞTIRILAN İŞLER 

1. — Bursa Milletvekili (Eski Milli Savunma 
Bakanı) Hasan Esat Işık'ın Dilekçe Karma Komis
yonu Genel Kurulunun 12 . 7 . 1977 Tarih ve 49 
Sayılı Haftalık Karar Cetvelindeki 5795 Sayılı Prof. 
Dr. Yusuf Yazıcı'ya ait Kararın tatbik edilemeye
ceğine dair yazısı ve 140 sayılı Kanunun 12 nci 
maddesi gereğince Kararın Genel Kurulda görü
şülmesine dair Dilekçe Karma Komisyonunun 
19 . 4 . 1978 tarih ve 173, 31 . 1 . 1979 tarih ve 
173 Sayılı raporları. (C. Senatosu : 4/440) (S. Sayı
sı : 777'e 1 nesi Ek) (Dağıtma tarihi : 15.2.1979) 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 

1. — 6136 sayüı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar hak
kında Kanunun başlığı ile 1, 2, 3, 4, 5, 12, 13, 14, 15, 
16 ncı maddelerinin ve ek maddesinin değiştirilmesi
ne ve iki ek madde ve bir geçici madde eklenmesine 
dair kanun tasarısının Millet Meclisince kabul olunan 
metni ve Cumhuriyet Senatosu İçişleri ve Anayasa ve 
Adalet komisyonları raporları. (M. Meclisi : 1/160; 
C. Senatosu : 1/614) (S. Sayısı : 875'e 1 nci Ek) (Da
ğıtma tarihi : 17 . 1 . 1979, 14 , 3 . 1979) 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

1. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Hayri 
Öner'in, Adana İline bağlı bazı ilçe köylerindeki 

2 — 

J YSE ve Bayındırlık hizmetlerine da;r Senato Araş-
I tırması isteyen önergesi. (10/66) 

2. — 1975 yılı kömür üretimi, dağıtımı, müracaat 
I ve dağıtım tarihleri hakkında kurulan Cumhuriyet 
I Senatosu Araştırma Komisyonu Raporu. (10/30) (S* 

Sayısı : 704) (Dağıtma tarihi: 18.4.1977) 
I 3. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Hayri 

Öner'in, traktör imali, ithali ve bu hususa ilişkin ku
rulan şirket ve holdingler hakkında Senato Araştır-

I ması isteyen önergesi. (10/70) 
4. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Hayri 

I Öner'in, tarım ürünlerinin taban fiyatlarının tespit 
ve ilanı hakkında Senato Araştırması isteyen öner
gesi. (10/71) 

5. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Hayri 
I Öner'in, sıtma ve bulaşıcı hastalıklarla mücadele 
I hususunda Senato Araştırması isteyen önergesi. 

(10/72) 
I 6. — Ankara imar Limitet Şirketinin Arısoy 

Kollektif Şirketi lehine sağlamış olduğu menfaat ve 
I keyfi davranışlar hakkında kurulan Cumhuriyet Se-
I natosu Araştırma Komisyonu Raporu. (10/2) (S. Sa

yısı : 781) (Dağıtma tarihi: 17.5.1978) 
I 7. — Devlet Planlama Teşkilatı ve yatırımları 

konusunda kurulan Cumhuriyet Senatosu Araştırma 
Komisyonu Raporu. (10/49) (S. Sayısı : 783) (Dağıt
ma tarihi : 31.5.1978) 

I 8. — Deprem ve depremle ilgili yerleşim, mes
ken, ulaşım, dağıtım, depolama ve afetler fonu hak
kında kurulan Cumhuriyet Senatosu Araştırma Ko
misyonu Raporu. (10/59 - 60) (S. Sayısı: 797) (Dağıt
ma tarihi: 26 . 6 . 1978) 

9. — Geri kalmış bölgelerin sorunlarını ayrıntı
larıyla belirlemek üzere kurulan Cumhuriyet Senatosu 
Araştırma Komisyonu Raporu. (10/36) (S. Sayısı : 
813) (Dağıtma tarihi : 29 . 8 . 1978) 

10. — Traktör satışları konusunda kurulan Cum
huriyet Senatosu Araştırma Komisyonu Raporu. 
(10/54) (S. Sayısı : 814) (Dağıtma tarihi : 29.8.1978) 

11. — TRT hakkında kurulan Cumhuriyet Sena
tosu Araştırma Komisyonu Raporu. (10/12, 10/15, 
10/31) (S. Sayısı : 818) (Dağıtma tarihi : 3.10.1978) 

I 12. — Çay üretimi hakkında inceleme yapmak üze-
I re kurulan Cumhuriyet Senatosu Araştırma Komis

yonu Raporu. (10/74) (S. Sayısı : 882) (Dağıtma tari
hi : 15.2.1979) 

13. — TC Ziraat Bankasının açtığı krediler ve 
bunlara bağlı harcamalar hakkında kurulan Cumhu
riyet Senatosu Araştırma Komisyonu Raporu. (10/69) 
(S. Sayısı : 883) (Dağıtma tarihi : 15.2.1979) 



14. — Cumhuriyet Senatosu Bursa Üyesi Şebip 
Karamullaoğlu'nun, Bakırköy Akıl Hastanesinde ce
reyan ettiği söylenen olaylarla ilgili Araştırma öner
gesi. (1CV79) 

15. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca 
Seçilen Üyesi Hüsamettin Çelebi'nin, TÖB - DER'deki 
oluşum ve gelişmelerle ilgili Araştırma önergesi. (10/80) 

16. — Cumhuriyet Senatosu Eskişehir Üyesi Ömer 
Ucuzal ve iki arkadaşının, polis teşkilâtına ve görev
lerine dair Senato Araştırması isteyen önergesi. 
(10/81) 

17. — Cumhuriyet Senatosu Denizli Üyesi Baha 
Akşit ve iki arkadaşının, ilaç yokluğu konusunda Se
nato Araştırması isteyen önergeleri. (10/82) 

18. — Cumhuriyet Senatosu Tabii Üyesi Mehmet 
Özgüneş'in, eğitim politikamızın ve düzeninin yur
dun gerçeklerine ve kalkınma ihtiyaçlarına uygun 
olup olmadığı ve bu hususlarda alınması gerekli ted
birler hakkında Senato Araştırması isteyen önergesi. 
(10/83) 

19. — Cumhuriyet Senatosu Erzincan Üyesi Niya
zi Ünsal'ın, THY'nın yurt içi ve yurt dışında sürdür
düğü işlemleri hakkında Senato Araştırması isteyen 
önergesi. (10/84) 
. 20. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi İbra

him Öztürk'ün, Eğitim Enstitüleri giriş sınavları ve 
bu kurumların durumları hakkında Senato Araştır
ması isteyen önergesi ve Komisyon Başkanlığının ko
nunun süresi içinde sonuçlandırılamadığına dair 
22 . 9 . 1978 tarihli tezkeresi. (10/58) 

21. — Cumhuriyet Senatosu Erzincan Üyesi Ni
yazi Ünsal'ın, Devlet Planlama Teşkilatınca Kurulan 
Kalkınma Fonuna Ayrılan 400 Milyon Liranın Da
ğıtım Şekli hakkında Senato Araştırması isteyen öner
gesi ve Komisyon Başkanlığının konunun süresi içinde 
sonuçlandırılamadığına dair 29 , 9 , 1978 tarihli tez
keresi. (10/32) 

22. — Cumhuriyet Senatosu Konya Üyesi Erdo
ğan Bakkalbaşı'nın, Su Ürünleriyle Meşgul Olan Koo
peratifler ve Su Ürünleri Üretimi Bölgelerinde kiracı 
durumunda bulunanlar hakkında Senato Araştırması 
isteyen önergesi ve Komisyon Başkanlığının konunun 
süresi içinde sonuçlandırılamadığına dair 10 . 10 . 1978 
tarihli tezkeresi. (1G/37) 

23. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Kemâl 
Sarıibrahimoğlu'nun, Hapishane ve Tevkifhanelerin 
durumu hakkında Senato Araştırması isteyen öner
gesi ve Komisyon Başkanlığının konunun süresi için
de sonuçlandırılamadığına dair, 4 . 10 , 1978 tarihli 
tezkeresi. (10/39) 

24. — Cumhuriyet Senatosu Gaziantep eski Üyesi 
Salih Tanyeri'nin, Belediyelere yapılan Devlet yardı
mı hakkında Senato Araştırması isteyen önergesi ve 
Komisyon Başkanlığının konunun süresi içinde sonuç
landırılamadığına dair, 10 . 1Q . 1978 tarihli tezkere
si, (10/26, 52) 

25. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Hayri 
öner'in, DÎSK'e kayıtlı işçilere yapılan baskı hak
kında Senato Araştırması isteyen önergesi ve Komis
yon Başkanlığının konunun süresi içinde sonuçlandırı
lamadığına dair, 4 t 10 . 1978 tarihli tezkeresi. (10/56) 

26. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Kemâl 
Sarıibrahimoğlu'nun, Türk sporunun içinde bulundu
ğu durum hakkında Senato Araştırması isteyen önerge
si ve Komisyon Başkanlığının konunun süresi içinde 
sonuçlandırılamadığına dair, 4 . 10 . 1978 tarihli tez
keresi. (10/57) 

27. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi Ham-
di Özer'in, Kamu iktisadi Teşebbüsleri içinde yer alan 
bazı kuruluşlardaki personele ödenen ikramiyeler hak
kında Senato Araştırması isteyen önergesi ve Komis
yon Başkanlığının konunun süresi içinde sonuçlan
dırılamadığına dair, 4 . 10 . 1978 tarihli tezkeresi. 
(10/61) 

28. — Cumhuriyet Senatosu Eskişehir Üyesi Ömer 
Ucuzal ve arkadaşlarının, Milli Eğitim Bakanı tara
fından yapılmış olan tayin ve nakil tasarrufları hak
kında Senato Araştırması isteyen önergesi ve Komis
yon Baş/kanlığının konunun süresi içinde sonuçlandırı
lamadığına dair, 3 . 10 . 1978 tarihli tezkeresi. (10/13) 

29. — Cumhuriyet Senatosu Sivas Üyesi Hüseyin 
Öztürk'ün, öğretmenler arasında yapılan nakil ve ta
yinlerle açığa alınanlar hakkında Senato Araştırması 
csteyen önergesi ve Komisyon Başkanlığının konunun 
süresi içinde sonuçlandırılamadığına dair, 26 . 9 . 1978 
tarihli tezkeresi. (10/22) 

30. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Ke
mâl Sarıibrahimoğlu'nun, İskenderun Demir - Çelik 
Fabrikalarında cereyan eden olaylara dair Senato 
Araştırması isteyen önergesi ve Komisyon Başkanlığı
nın konunun süresi içinde sonuçlandırılamadığına 
dair, 2 .10 . 1978 tarihli tezkeresi. (10/47) 

31. — Cumhuriyet Senatosu Sivas Üyesi Hüseyin 
Öztürk'ün, 1975 - 1976 öğretim yılında devamsızlık 
yapan ve yapmak zorunda kalan öğrencilerin uğradık
ları çeşitli mağduriyetlerinin saptanması ve bir çözüm 
yolu bulunması hakkında Senato Araştırması isteyen 
önergesi ve Komisyon Başkanlığının konunun süresi 



içinde sonuçlandırılamadığına dair, 3 . 10 . 1978 tarihli 
tezkeresi. (10/44) 

32. — Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi Hilmi 
Nalbantoğlu'nun, Lice'de depremden sonra, yapılan 
konutlar hakkında Senato Araştırması isteyen öner
gesi ve Komisyon Başkanlığının konunun süresi için
de sonuçlandırılamadığına dair, 26 . 9 . 1978 tarihli 
tezkeresi. (10/25, 42) 

33. — Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi Hil
mi Nalbantoğlu'nun Karayolları 12 nci bölgesinde 
gerçekleştirilemeyen yol yapımı hakkında Senato 
Araştırması isteyen önergesi ve Komisyon Başkanlı
ğının konunun süresi içinde sonuçlandırılamadığına 
dair 3 . 10 . 1978 tarihli tezkeresi. (10/51) 

34. — Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi Hil
mi Nalbantoğlu'nun, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığın
ca 1975 - 1976 yıllarında verilen teşvik ve uygulama 
belgelerine dair Senato Araştırması isteyen önergesi 
ve Komisyon Başkanlığının konunun süresi içinde so
nuçlandırılamadığına dair, 2.11.1978 tarihli tezke
resi. (10/45) 

35. — Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi Hil
mi Nalbantoğlu'nun, PTT Genel Müdürlüğünün 
uğratıldığı zararlar hakkında Senato Araştırması is
teyen önergesi ve Komisyon Başkanlığının konunun 
süresi içinde sonuçlandırılamadığına dair, 2.11.1978 
tarihli tezkeresi. (10/46) 

36. — Cumhuriyet Senatosu tçel eski Üyesi Lût-
fi Bilgen'in, Tarsus İşletmecilik Yüksek Okulunun 
Adana'ya nakledilmesi hakkında Senato Araştırması 
isteyen önergesi ve Komisyon Başkanlığının ko
nunun süresi içinde sonuçlandırılamadığına dair, 
7.11.1978 tarihli tezkeresi. (10/64) 

37. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sırrı 
Atalay ile Kayseri Üyesi Ziya Müezzinoğulu'nun, 
yabancı devlet ve milletlerarası kurullarla yapı
lan andlaşmalara dair Senato Araştırması isteyen 
önergeleri ve Komisyon Başkanlığının konunun süre
si içinde sonuçlandırılamadığına dair, 7 A 1.1978 
tarihli tezkeresi. (10/43) 

38. — Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi Hil
mi Nalbantoğlu'nun, TKÎ Şark Linyitleri Aşkale İş
letmesinde sürdürülen toplu sözleşme anlaşmazlığı ve 
sonuçları hakkında Senato Araştırması isteyen öner
gesi ve Komisyon Başkanlığının konunun süresi için
de sonuçlandırılamadığına dair 22.11.1978 tarihli tez
keresi. (10/76) 

39. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi Ham-
di Özer'in, Mason Localarına dair Senato Araştırma
sı isteyen önergesi ve Komisyon Başkanlığının konu

nun süresi içinde sonuçlandırılamadığına dair 
4.12.1978 tarihli tezkeresi. (10/7) 

40. — Cumhuriyet Senatosu Erzincan Üyesi Ni
yazi Ünsal'ın, Keban Projesine dahil kamulaştırma
lar, kamulaştırmalarla ilgili ödemeler projede olduğu 
halde yapılmayan işler ve bu projenin uygulama SO' 
nucu ortaya çıkan iskân işlemleri hakkında Senato 
Araştırması isteyen önergesi ve Komisyon Başkanlığı
nın konunun süresi içinde sonuçlandırılamadığına da
ir, 8.12.1978 tarihli tezkeresi. (10/50) 

41. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi Meh
met Feyyat'm, Van - Muradiye - Çaldıran ve Erciş 
yörelerinde husule gelen deprem dolayısıyla yapılan 
yardımlara, inşa edilen konutlara ve bu hususta mey
dana geldiği söylenen suiistimallere dair Senato Araş
tırması isteyen önergesi ve Komisyon Başkanlığının 
konunun süresi içinde sonuçlandırılamadığına dair, 
28 . 12 . 1978 tarihli teskeresi. (10/78) 

42. — Cumhuriyet Senatosu Erzincan Üyesi Niya
zi Ünsal'ın, işkence olayları hakkıflda Senato Araş
tırması isteyen önergesi ve Komisyon Başkanlığının 
konunun süresi içinde sonuçlandırılamadığına dair, 
4 . 1 . 1979 tarihli tezkeresi. (10/73) 

43. — Cumhuriyet Senatosu Ordu Üyesi Ata Bo-
dur'un, Yasama dokunulmazlığı hakkında Başbakan
lık tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosu, Anayasa ve 
Adalet Komisyonu raporu. (3/1419) (S. Sayısı: 842) 
(Dağıtma tarihi : 26 . 12 . 1978) 

44. — Cumhuriyet Senatosu Gümüşhane Üyesi 
Ömer Naöi Bozkurt'un, Yasama dokunulmazlığı hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosu 
Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu. (3/1341) 
(S. Sayısı : 843) (Dağıtma tarihi : 27.12.1978) 

45. — Cumhuriyet Senatosu Kırklareli Üyesi Bey
ti Arda'nın yasama dokunulmazlığı hakkında Başba
kanlık tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve 
Adalet Komisyonu raporu. (3/1468) (S. Sayısı : 876) 
(Dağıtma tarihi: 19 : 1 . 1979) 

46. — Cumhuriyet Senatosu Konya Üyesi A. 
Remzi Hatip'in yasama dokunulmazlığı hakkında Baş
bakanlık tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa 
ve Adalet Komisyonu raporu. (31491) (S. Sayısı : 
877) (Dağıtma tarihi : 19 . 1 . 1979) 

47. — Cumhuriyet Senatosu îzmir Üyesi Şeref 
Bakşık'm yasama dokunulmazlığı hakkında Başba
kanlık tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve 
Adalet Komisyonu raporu. (3/1482) (S. Sayısı: 878) 
(Dağıtma tarihi: 19 . 1 . 1979) 

48. — Cumhuriyet Senatosu Tabii Üyesi Refet 
Aksoyoğlu'nun yasama dokunulmazlığı hakkında 



Başbakanlık tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosu Ana
yasa ve Adalet Komisyonu rapor.]. (3/1441) (S. Sa
yısı : 879) (Dağıtma tarihi: 19 . 1 . 1979) 

49. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi Sü
leyman Efe'nin yasama dokunulmazlığı hakkında 
Başbakanlık tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosu Ana
yasa ve Adalet Komisyonu raporu. (3/1564) (S. Sa
yısı : 880) (Dağıtma tarihi: 19 ... 1 . 1979) 

50. — Cumhuriyet Senatosu Mardin Üyesi Meh
met Ali Ankan'ın yasama dokunulmazlığı hakkında 
Başbakanlık tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosu Ana
yasa ve Adalet Komisyonu raporu. (3/1467) (S. Sa
yısı : 881) (Dağıtma tarihi: 19 . 1 . 1979) 

51. — Diyarbakır Üniversitesi Rektörlüğünün 
(Tıp Fakültesi Yetkili Kurullarınca) Dilekçe Karma 
Komisyonu Genel Kurulunun 13 . 4 . 1978 tarih ve 
2 Sayılı Haftalık Karar Cetvelindeki 6 Sayılı Tevfik 
Hadi Açay, Şehmuz Timuroğlu, Hasan Özel, Abdül-
aziz Yaşar'a ait kararın tatbik edilemeyeceğine dair 

.yazısı ve 140 sayılı Kanunun 12 nci maddesi gere
ğince kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair Di
lekçe Karma Komisyonunun, 20 . 2 . 1979 tarih ve 
174 sayılı Raporu. (C. Senatosu : 4/466) (S. Sayısı : 
905) (Dağıtma tarihi : 1 . 3 . 1979) 

52. — İzmir Milletvekili (Eski Milli Eğitim Ba
kanı) Ali Naili Erdem'in, Dilekçe Karma Komisyo
nu Genel Kurulunun 22 . 7 . 1976 tarih ve 36 sayılı 
Haftalık Karar Cetvelindeki 4265 sayılı M. Savaş 
Tümer'e ait kararın tatbik edilemeyeceğine dair ya
zısı ve 140 sayılı Kanunun 12 nci maddesi gereğin
ce kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair Dilek
çe Karma Komisyonunun 19 . 4 . 1978 tarih ve 168 
sayılı Raporu ile Komisyon Başkanlığının 20 .2 . 1979 
tarihli tezkeresi. (C. Senatosu : 4/337) (S. Sayısı : 
775'e 1 nci Ek) (Dağıtma tarihi : 14 . 3 . 1979) 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK ÎŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
ÎŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
ÎŞLER 

X I . — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Yu
nanistan KralMc Hükümeti Arasında Trakya Hudu
dunun İşaretlenmesi Hakkında Anaprotokol ile Ekle
rinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna İlişkin 
Kanun Tasarısının Millet Meclisince kabul olunan 
metni ve Cumhuriyet Senatosu Dışişleri, Turizm ve 

$ — 

Tanıtma Komisyonu Raporu. (M.; Meclisi : 1/145; 
(C. Senatosu : 1/618) (S. Sayısı : 884) (Dağıtma tari
hi : 9 . 2 . 1979) 

2. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 
1897 sayılı Kanunla Değişik ek Geçici 8 nci mad
desinin 3 ve 4 ncü Fıkralarının Değiştirilmesi Hak
kında Kanun Tasarısının Millet Meclisince kabul 
olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve 
Adalet ve Bütçe ve Plan Komisyonları raporları. (M. 
Meclisi : 1/161; C. Senatosu : 1/630) (S. Sayısı : 904) 
(Dağıtma tarihi : 25 . 2 . 1979) 

X 3. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Irak 
Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hava Ulaştırma 
Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğu 
Hakkında Kanun Tasarısının Millet Meclisince kabul 
olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Bayındırlık 
Ulaştırma ve İmar - İskân ve Dışişleri, Turizm ve 
Tanıtma Komisyonları raporları. (M. Meclisi : 1/115) 
C. Senatosu : 1/621) (S. Sayısı : 897) (Dağıtma Ta
rihi: 2 6 . 2 . 1979) 

X 4. —• Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Libya 
Arap Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hava Ulaş
tırmasına Dair 17 Ağustos 1975 Tarihli Anlaşmanın 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Ka
nun Tasarısının Millet Meclisince kabul olunan met
ni Cumhuriyet Senatosu Bayındırlık, Ulaştırma ve 
İmar - İskân ve Dışişleri, Turizm ve Tanıtma Ko
misyonları raporları. (M. Meclisi : 1/117; C. Sena
tosu : 1/622). (S. Sayısı : 898) (Dağıtma Tarihi : 
27 . 2.1979) 

X 5. — 17 Mayıs 1977 tarihinde Trablusgarp'ta 
İmzalanan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Lib
ya Arap Halk Sosyalist Cemahiriyesi Arasında Tür^ 
kiye Libya Ortak Gemi İnşa ve Onarım Şirketi Ku
rulması Hakkında Anlaşmanın Onaylanmasının Uy
gun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısının Millet 
Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Se
natosu Bayındırlık, Ulaştırma ve İmar - İskân ve 
Dışişleri, Turizm ve Tanıtma komisyonları raporla
rı. (M. Meclisi : 1/134; C. Senatosu : 1/619) (S. Sa-
•yıs» : 899) (Dağıtma tarihi : 1 . 3 . 1979) 

6. — 1462 sayılı Harp Okulları Kanununun bazı 
maddelerinin değiştirilmesi ve bu Kanuna bir Ek 
Geçici Madde eklenmesi hakkında Kanun Tasarısı
nın Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cum-: 
huriyet Senatosu Milli Savunma Komisyonu Rapo
ra. (M. Meclisi : 1/173; C. Senatosu : 1/623) (S. Sa
yısı : 901) (Dağıtma tarihi : 1 , 3 , 1979) 
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7. — 357 sayılı Askeri Hâkimler Kanununa iki 
ek madde eklenmesi hakkında Kanun Tasarısının 
Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuri
yet Senatosu Anayasa ve Adalet ve Milli Savunma 
komisyonları raporları. (M. Meclisi : 1/146; C. Se
natosu : 1/625) (S, Sayısı : 902) (Dağıtma tarihi : 
1 , 3 . 1979) 

X 8. — 17 Mayıs 1977 tarihinde Trablusgarp'da 
imzalanan «Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Lib
ya Arap Halk Sosyalist Cemahiriyesi Arasında De
niz Nakliyatı Ortak Şirketi Kurulması Hakkında An
laşma» nın onaylanmasının uygun bulunduğuna dair 

Kanun Tasarısının Millet Meclisince kabul olunan 
metni ve Cumhuriyet Senatosu Bayındırlık, Ulaştır
ma ve imar - iskân ve Dışişleri, Turizm ve Tanıt
ma komisyonları raporları. (M. Meclisi : 1/133; C. 
Senatosu : 1/620) (S. Sayısı : 900) (Dağıtma tarihi : 
9 , 3 , 1979) 

X 9. — Nükleer Silahların Yayılmasının Önlen
mesi Antlaşmaının on'aylanımasının uygun bulundu
ğu hakkında Kanun Tasarısının Millet Meclisince 
kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Milli 
Savunma ve Dışişleri, Turizm ve Tanıtma komisyon
ları raporları. (M. Meclisi : 1/174; C. Senatosu : 
1/616) (S. Sayısı : 906) (Dağıtma tarihi : 13.3.1979) 



a*»«* : 18 CUMHURİYET SENATOSU S, Sayısı : 875'e 1 nci Ek 

6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Hakkında Kanunun Bas
lığı ile 1, 2, 3, 4, 5, 12, 13, 14, 15, 16 n o Maddelerinin ve Ek Mad
desinin Değiştirilmesine ve İki Ek Madde ve Bir Geçici Madde 
Eklenmesine Dair Kanun Tasarısının Millet Meclisince Kabul 
Olunan Metni ve Cumhuriyet Senatosu İçişleri ve Anayasa ve 
Adalet Komisyonları Raporları. (M. Meclisi : 1/160; C. Senatosu : 

1 614) 

(Not : M. Meclisi S. Sayısı : 250) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 4 . 1 . 1979 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 2067-11325 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Mille* Meclisinin 2 . 1 . 1973 tarihli 29 ncu Birleşimimde görüşülerek işaret oyuyla kabul edilen, 6136 
sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Hakkında Kanunun Başîiğı i!e 1, 2, 3, 4, 5, 12, 13, 14, 15, 16 ncı maddeleri
nin ve Ek Maddesinin Değiştirilmesine ve İki Ek Ma:!.3e ve Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kaaus 
Tasarısı, dosyası iîe birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Cahit Karakaş 

Millet Meclisi Başknoı 

Not : Bu tasan 19 . 6 . 1978 tarihinde Başkanlıkça İlk Komisyona haçale edilmiş ve Genel Kurulun 
21, 28 . 12 . 1978; 2 . 1 . 1979 tarihli 25, 28 ve 29 ncu birleşimlerinde görüşülerek kabul edilmiştir. (Millet 
Meclisi S. Sayısı : 250) 

TC 
Başbakanlık 16 . 6 , 1978 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi Başkanlığı 

Sayı : 101-301/06898 

MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Adalet Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulması Bakanlar Kurulunca 
15 . 6 . 1978 gücünde kararlaştırılan «6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Hakkında Kamunun başlığı 
ile i , 2, 3, 4, 5, 12, 13, 14, 15, 16 ncı maddelerinin ve ek maddesinin değiştirilmesine ve bir ek madik ve 
bir geçici madde eklenmesine dair kanun tasarısı» iîe gerekçesi ilişikte gönderilmiştir. 

•Gereğinin yapılmasını izinlerine saygıyla sunarım, 
Bülent Ecevit 

Başbakan 



GENEL GEREKÇE 

Genel anlamda toplumda bir düzen sağlamak ve onu devam ettirmek amacıyla konulmuş bulunan ku
rallar ve yaptırımlardan oluşan yasaların, dinamik bir yapıya sahip olan toplumun gerisinde kalmaları ve 
zaman süreci içinde artık onun gereksinmelerini karşılayamayacak bir duruma gelmeleri doğaldır. Doğal 
olan diğer bir husus da bu yasaların toplumun gelişen ve değişen koşullarını karşılamak amacıyla gerektiğin
de değiştirilmeleridir. 

Yurdumuz ekonomisinin büyümesi ve bu büyümenin neden olduğu ekonomik sıkıntılar, giderek sosyal 
huzursuzlukların artmasına ve suçların hem nicelik hem de nitelik yönlerinden çoğalmalarına yol açmakta
dır. Bu çoğalma, topluma ve bireylere yönelik şiddet eylemlerinde daha belirgin hale gelmekte, toplumda 
tehlikeli bir güvensizlik ve huzursuzluk yaratmaktadır. 

Şiddet eylemlerinin aracı, genellikle silah veya silah yerine kullanılan gereçlerdir. Bunların yapımını, 
taşınmalarını, bulundurulmalarını ve yurda sokulmalarını düzenleyen ve aykırı davranışiarı yaptırmalara 
bağlayan Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Hakkındaki Kanun 1953 yılında yürürlüğe girmiştir. Kanun, daha son
raki yıllarda bir kaç kez değişikliğe uğramış ise de, bu değişiklikler bazı ayrıntılarla ilgili olup şimdi duyu
lan gereksinmeleri karşılayabilecek niîel'kte değildir. Bu nedenlerle sözü edilen kanunda, hızlı bir tırmanma 
içinde bulunan şiddet ve saldırı eylemlerinde kullanılan silah, araç ve gereçleri bakımından günün değişen 
koşullarına ve gelişen teknolojiye uygun olarak; kaplamının genişletilmesi, suçun önlenmesinde önemli bir 
öge olan yaptırımların ağırlaştırılması ve suçların kavuşturulmasında yasal olanaklar elverdiğince ivediliğin 
sağlanması için, köklü değişikliklere gidilmesi kaçınılmaz bir zorunduk haline gelmiştir. 

MADDE GEREKÇELERİ 

1. Kanunun başlığı, kapsamının genişletilmesi amacıyla yapılan değişikliğe uygun olarak değiştirilmiş, 
birinci madde, bu kapsamı yansıtacak biçimde yeniden düzenlenmiştir, «...salt saldırı ve savunmada kullanıl
mak üzere özel olarak yapılmış bulunan sair aletler:..» dizesi, bugün ateşli silahlar ve bıçaklar kadar etkili 
bir biçimde saldırıda kullanılan silah ve aletleri de bu kanun kapsamına almıştır. Bunların ne oldukları veya 
olabilecekleri dördüncü maddedeki değişiklikte açıklanmıştır, 

2. İkinci maddede, yürürlükten kaldırılmış bulunan «4371- sayılı Kanun»' metinden çıkarılmış, kanunun 
başlığı ile birinci maddesine paralel olarak, «salt saîdm ve savunmada kullanılmak üzere özel olarak ya
pılmış bulunan sair aletler»1 ve uygulamadaki durumun metne yansıtılması ve maddeye açıklık getirilmesi 
için; «-.Milli Savunma Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü ihtiyaçları için yurt dışından yapılacak alım
lar» dizeleri eklenmiş, 4374 sayılı Kanunun yerini alan 6551 sayılı Kanuna, karışıklığa neden olmamak 
amacıyla adıj'la yer verilmiştir. 

3. Üçüncü maddede hüküm değişikliğine gidilmemiş, ancak kanun tekniğine uymak ve uygulayıcılara 
kolayhk sağlamak bakımından maddede numaraları yer alan kanunların adları da yazılmıştır. 

4. Kanunun dördüncü maddesinin birinci fıkrası, kanunun kapsamını içeren birinci maddeye uygun ola
rak değiştirilmiştir. Yeni getirilen hükme göre, topuz, topuzlu kamçı, boğucu tel veya zinciri, muşta ile salt 
saldırı ve savunmada kullanılmak üzere özel nitelikte bulunan benzeri aletlerin de yurt içinde yapımı yasak
lanmıştır. Bugünkü uygulamada, bir kama veya susta!', bıçak kadar tehlikeli ve saldırı aleti olarak kullanıl
maya elverişli bulunan bu sayılan aletlerin yapımı, kanundaki boşluk nedeniyle sürdürülmekte ve saldırı 
amacıyla taşındıkları veya bulunduruldukları bilinmesine rağmen taşıyan veya bulunduranlar hakkında her
hangi bir işlem yapılamamaktadır. Yeni düzenleme il? bu aletler ve salt saldırı yahut savunma amacıyla kul
lanılmak üzere özellikle yapılmış bulunan benzerleri yasaklanmış olup bıçaklar gibi yaptırım altına alınmışlar
dır. Birinci fıkraya eklenen «kılıç, kasatura ve pala», şimdiki uygulamada cezayı gerektirmekte ise de, uygu
lamayı doğrulamak için madde metnine alınmışlardır. 

Bu maddenin 2 ve 3 ncü fıkraiannda hüküm değişiklik yapılmamış, yahüz bir kaç -.ezdik yaşayan dili-
m i zc uydurulmuştur. 

C. Senatosu (S. Sayısı : 875'e 1 nci Ek) 
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5. Bu maddedeki hüküm değişikliği, birinci ve dördüncü maddelerdeki değişikliği yansıtmak amacıyla 
«alet» sözcüğünün eklenmesinden ibarettir. Ayrıca maddeye anlatım sadeliği getirilmiştir. Sözü edilen bu 
«alet» lerin kullanılmasına izin verilmemesi söz konusu olamayacağı için ikinci fıkrada herhangi bir değişiklik 
yapılmamıştır. 

6. Kanunun 12 nci maddesinin birinci fıkrasında hüküm değişikliği yapılmamıştır. Fıkrada numaraları 
yazılı kanunların adları da yazılmış, genel gerekçeye uygun olarak fıkradaki hapis cezasının alt sınırı iki 
yıldan dört yıla, üst sınırı ise dört yıldan yedi yıla; para cezasının alt ve üst sınırları da beş katma çıkarıl
mıştır. İkinci ve üçüncü fıkralardaki ağır hapis cezasının alt sınırı, diğer fıkralardaki cezalarla uyum sağlamak 
için birer yıl artırılmıştır. 

Bu maddeye eklenen son iki fıkra, suçun «vahameti le» ve suça konu silahın gelişmişlik ve etkinliğine 
göre artan oranda cezalar getirmiştir. Uygulayıcılarla sade vatandaşlar arasındaki geçerli hukuki temellere 
dayanan yaygın bir kanıya göre yurda makinelıi tüfek veya tabanca sokanlarla sade klasik tabanca sokan
lar arasmda bir ayrım yapılması zorunludur. Bu nedenle, suç konusu ateşli silahın; seri ateşli, kısa sürede 
çok sayıda veya etkili biçimde mermi atabilir nitelikte olması nedeniyle «otomatik» sayrlabilen tüfek veya 
tabanca olması yahut tabanca veya tüfeğin dürbünlü bu1 anması hallerinde cezalar ağırlaştırılmalıdır. Ayrıca 
yukarıda kilerin benzerleri yanında sadece tüfek sözcüğü ile tanımlanan ve bugünkü niteliğine göre yivli -
setli, şarjörlü veya bağlı ateşli silah da bu kategoriye girmektedir. Bundan başka, suç konusu ateşli silahın 
niteliğine bakılmaksızın, mermiler de dahil olmak üzere «vahamet» arz edecek kadar fazla sayıda olması da 
cezayı artırıcı bir neden olarak sayılmaktadır. «Vahamet» arz eden miktarın ne olduğu mahkemelerin tak
dirine bırakılmıştır. 

Yeni getirilen 5 nci fıkra, 4 ncü fıkrada belirlenen ve müstakil'en cezanın artırılmasını gerektiren iki duru
mun birleşmesi halinde cezanın daha da artırılmasını öngörmektedir.! 

16 nci maddenin yeniden düzenlenmesi nedeniyle 12 nci madde ile ilgili olarak Kaçakçılığın Men ve Ta
kibine dair 5 91S sayılı Kanunun uygulanmayacağına ili ikin son fıkra kaldırılmış, ayrıca ateşli silahlar ile mer
milerinin yapımında ve taşınmasında bilerek kullanılan araç ve gereçlerin zoralımını öngören bir fıkra eklen
miştir. Türk Ceza Kanununun 36 nci maddesine paralel olarak suç konusu silah ve mermilerin de zoralımına 
karar verileceği burada da zikredilmiştir. 

7. Kanlımın 13 ncü maddesi yeniden düzenlenmiş olup, birindi fıkradaki hapis cezası olduğu gibi korun
muş, ancak para cezası günün koşullarına uygun bir et'unl'iği sağlamak için artırılmıştır. Yeniden eklenen 
ikinci fıkra, 12 nci maddenin dört ve beşinci fıkraların 'aki hükümlerle paralellik kurmuştur. Buna göre ör
neğin; bir makineli tüfek veya tabanca taşıyan, bulund ran yahut satan kişi, klasik tipte bir tabancayı taşıyan, 
bulunduran veya satandan daha çok cezaya çarptırılanıktır. Ayrıca silahın veya merminin çok sayıda olması 
nedeniyle «vahim» bir durum olarak takdir edilmesi halinde de aynı ceza verilecektir. Her iki öğenin bir 
arada bulunması cezanın daha da artırılmasını gerektirmektedir 

Yeni eklenen üçüncü fıkra, uygulamada çok karşılaıilan ve yasal olanak bulunmaması nedeniyle bazı du
rumlarda suça uygun olmayan bir cezanın verilmesi dunımunu bertaraf eden adil bir hükmü kapsamaktadır. 
Örneğin; bir kaç merminin aranan bir evde bulunması veya bir merminin cepte yahut üstte taşınması durum
larında halcime, pek ağır olmayan hapis veya para cezalı verme olanağı tanımaktadır. 

8. Kanunun 14 ncü maddesi, yeniden düzenlenen 12 nci madde biçiminde değiştirilerek bıçak ve diğer 
aletlerin kaçakçılığını teşekkül meydana getirmek sureciyle veya toplu olarak yapanları artan oranlarda ceza
landırmakta, ayrıca «vahamet» halinde cezayı artırmak-a ve zoralıma yer vermektedir. 

9. 15 nci madde, 4 ncü maddedeki «aletleri» kapsamına alacak ve 14 ncü maddenin yeni dördüncü fık
rasına benzer bir hükmü kapsayacak biçimde yeniden düzenlenmiştir., 

10. Uygulamada karışıklığa yol açan 16 nci mad 1e, Kaçakçılığın Men ve Takibine dair 1918 sayılı Ka
nun hükümlerinin, bu kanun kapsamına giren suçlar ha^'anda uygulanmayacağı konusunda bir hüküm geti
rilerek değiştirilmiştir. Bu suretle kapsam genişletilerek Kanunun bütün maddelerine teşmili sağlanmıştır. 

11. 6136 sayılı Kanunun ek maddesinin birinci fıkrasınla «Sendikalar» sözcüğü ile, fıkra sonundaki «müş
temilat» deyimine açıklık getirmek amacıyla, «...ve bunlara yönetim ve yapı olarak doğrudan doğruya bağ-

C. Senatosu (S. Sayısı : 875'e 1 nci Ek) 
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lantıh olan» dizesi eklenmiş, ikinci bentteki hapis cezasından başka ayrıca para cezası hükmolunnıası öngö
rülmüştür. 

12. Getirilen dk ikinci maddenin birinci fıkrasında, 6136 sayılı Kanun kapsamına giren suçların, 3005 sa
yılı Kanunun birinci maddesinin (a) bendindeki yer ile 4 ncü maddesindeki zaman koşullarına bakılmaksızın 
suçüstü hükümlerine göre kovuşturulması öngörülmüştür. Böylece bu tür suçların kamuoyunda yarattıkları 
etki gözönünde bulundurularak soruşturma ve davaların hızla sonuçlandırılması amacı güdülmüştür. 

ikinci fıkrasında ise, 3005 sayılı Kanun hükümlerinin, kanuni veya fiili nedenlerle uygulanamayacağı hal
ler sayılmak suretiyle, doğacak tereddütlerin giderilmesi istenmiştir. 

Son fıkra ile de, 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununa 1696 sayılı Kanunla eklenen ek madde 
1 'deki hükümler saklı tutulmuştur. 

13. Getirilen geçici 7 nci madde ile, bu kez 6136 sayılı Kanun kapsamına alınan bazı suç aletlerinin bir 
ay içinde yerel kolluk kuvvetlerine teslimi zorunluğu öngörülmüştür. 

14. Tasarının 15 nci maddesinde Kanunun yürürlük tarihi, 16 ncı maddede de yürütecek makam belir
lenmiştir. 

Cumhuriyet Senatosu 
Genek Sekreterliği 4.1.1979 

Kanunlar Müdürlüğü 
TASARI VEYA TEKLİFİN 

Sıra Sayısı 
M. M. C. S. Ö Z E T İ 

250 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Hakkında Kanunun Başlığı ile 1, 2, 3, 4, 5, 12, 13, 
14. 15, 16 ncı Maddelerinin ve Ek Ma idesinin Değiştirilmesine ve İki Ek Madde ve Bir Ge
çici Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı. 

MİLLET MECLÎSİNDE KALDIĞI SÜRE : 3 aydan fazla. 
CUMHURİYET SENATOSUNDA KALACAĞI SÜRE : 3 ay. 
SÜRENİN BİTİŞ TARİHİ : 4 Nisan 1979. 

TASARI VEYA TEKLİFİN HAVALE EDİLDİĞİ 
KOMİSYONLAR, TANINAN SÜRE (Gün) 

1. İçişleri Komisyonuna : 4.1.1979 bir hafta 
2. Anayasa ve Adalet Komisyonuna : Bir hafta 

Gündeme 
16.1.1979 

İçişleri Komisyonu Raporu 
Cumhuriyet Senatosu 

İçişleri Komisyonu 8.1.1979 
Esas No. : 11614 

Karar No. : 3 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Millet Meclisi Genel Kurulunun 2.1.1979 tarihli 29 ncu Birleşiminde görüşülerek işaret oyu ile kabul edi
len 6136 sayılı «Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Hakkında Kanunun Başlığı ile, 1, 2, 3, 4, 5, 12, 13, 14, 15, 16 ncı 
Maddelerinin Değiştirilmesine ve İki Ek Madde ve Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair» Kanun Tasarısı, Ko-

C. Senatosu (S. Sayısı ; 875e 1 nci Ek) 



— s 

misyonumuzun 5 . 1 . 1979 tarihli toplantısında, Adalet ve İçişleri Bakanlıkları temsilcilerinin de katılma
sıyla incelendi ve görüşjüldü. 

Yurdumuz ekonomisinin büyümesi ve bu büyümenin neden olduğu ekonomik sıkıntılar, giderek sosyal 
'huzursuzlukların artmasına ve suçların hem nitelik hem de nicelik yönlerinden çoğalmasına yol açmaktadır. 
Bu çoğalma, şiddet eylemlerinin daha 'belirgin hale gelmesine, toplumda tehlikeli bir güvensizlik ve huzursuz
luk yaratılmasına neden olmaktadır. 

Şiddet eylemlerinin aracı, genellikle silan ve silah yerine kullanılan gereçlerdir. Bunların yapılması, taşın
ması ve yurda sokulması 10 . 7 . 1953 tarih ve 6136 sayılı Kanunla düzenlenmiştir. Aradan geçen uzun za
man içinde, yukarıda belirtilen nedenlerden dolayı meydana gelen değişmeler, halikımızı ümitsizlik ve huzur
suzluklara sevlkeden anarşik olaylann 6136 sayılı Kanunla önlenebıilmesihin olanaik dışı olduğunun bilinci 
içinde hareket eden Komisyonumuz üyöleri 6136 sayılı Kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesi, bazı ek: 
geçici ve geçici madde eklenmesi hakkında kanun tasarısını, yapmış olduğu toplantıda her yönden tetkik ve 
müzakere ederek, maddelere geçilmesine karar vermiştir. Kanun tasarısının 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ııou mad
delerini aynen 10 nou maddeyi Hükümetlin getirdiği teklif istikâmetinde değiştirmiştir. Buna göre 15 günden 
3 aya kadar olan hapis cezası ile 500 liradan 1 0€O liraya kadar olan para cezasını az ve yetersiz bulan Ko
misyonumuz bu ceza ve para miktarını artırmayı olum lu bularak Hükümet teklifinin 10 ncu maddesini benim
semiştir. Diğer 11, 12, 13, 14, geçici madde 7 iye 15, 16 ncı maddelerini de aynen kabul etmiş tir. 

Havalesi gereğince Anayasa ve Adalet Komisyonuna gönderilmek üzere Yüksek Başkanlığınıza saygı ile 
sunulur. 

Sözcü 
Aydın 

Söz hakkım sa'klı kalmak 
üzere muhalif görüşüm 

ektedir. 
Sadettin Demirayak 

Üye 

Başkan ve Bu Kanunda Sözcü 
Ankara 

İbrahim Öztürk 

Kâtip 
Sinop 

A. Vehbi Uğur 
Toplantıda bulunamadı 

Uye 
Konya 

Erdoğan Bakkalbaşı 
Üye 

İstanbul 
Vefa Poyraz 

Toplantıda bulunamadı 
Üye 

Tabii Üye 
Ekrem Acuner 

Toplantıda bıriunamaidı 

Üye 
Malatya 

Ham di Özer 
Üye 

İzmir 
Münir Daldal 

Toplantıda bulunamadı 
Üye 

Tabii Üye 
M. Şükran Özkaya 

Kahramanmaraş 
Rıza Akgün 

Üye 
Manisa 

Oral Karaosmanoğlu 
Toplantıda bulunamadı 

Üye 
C. Bşk. S. Üye 

Namık Kemal Şentürk 
Toplantıda bulunamadı 

Üye 
Balıkesir 

Hikmet Aslanoğlu 
Üye 

Muğla 
Haldun Menteşeoğlu 

Toplantıda bulunamadı 
Üye 

Tekirdağ 
Orhan Öztürk 

6136 Sayılı Ateşli SiMıla-r ve Bıçaklar Hakkında Kanunun Başlığı i!e 1, 2, 3, 4, 5, 12, 13, 14, 15, 16 ncı 
Maddelerinin DeğLşîikiilme^hıe ve tkj Ek Madde ve Bir Geçidi Madde Eklenmesinle Daliar Kaaıun Tasan sı 

Hakkımda Karşıt Görüşüm 

Mevcut Yasanın 4 ncü maddesinde yapılan değişiklikte - topuz, topuzlu kamçı, boğma teli veya zinciri... 
salt -saldın ve savunmada kullanılmak üzere özel nitelikteki benzeri aletlerin - uygulamada değişik 'boyutlara 
ulaşacaktır. Zira, 

Köylü ve çiftçilerin kullandığı zincir, ot bağlamada kullanılan tel, at koşturmada kullanılan topuzlu kam
çı, TCK 189 ncu maddesince tadat edilen balta, çapa, kazma, orak, nacak gibi araçlar saldırı ve savunmada 
kullanıldığında silah sayılmaktadır. Bu araçlar değiştirilen Yasada yapımı,, taşınması, bulundurulması yasaklan
makta ve diğer maddelerde suç sayılmaktadır. 

C, Senatosu (S, Sayısı : 875'e 1 nci Ek) 
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Bu durumda yapılan değişiklikten zarar görenler günlük yaşamlarını bu araçlarla yapanlar görecektir ki, 
değişiklik gayesi dışına çıkılmış oluyor. 

Mevcut Yasanın 5 nci maddesinde yapılan değişiklik fazla olmaktadır. Madde 4 birinci fıkra sonuna ekle
mek mümkündür. Örneğin, 

«....benzeri aletlerin yapımı» ıkölimesıinden sonra yasaktır eklenmeden satılması, satın alınması, taşın
ması ve bulundurulması yasaktır. Denebilirdi. İkinci fıkrada 4 ncü madde altına eklenirdi. 

Mevcut Yasanın 12 nci maddesinde yapılan değişiklik, değişen koşular altıdna isabetli bulunmakta ise de 
noksandır. Zira, 

Orduda mevcut bulunan 'roketatarlar, geri tepmesiz 81 mm. ve 105 mm. toplar görevli ve yetkililer dışın
da bulunduğunda ve kullanıldığında cezasız veya çok hafif bir ceza ile karşılanabilecektir. Madde kapsamı 
içine bunlar da alınmalı idi. 

Ayrıca, para cezaları, Ceza Yasamızda değişiklik yapılmadan yukarı haddi aşan şekli ile tanzim edilmiş
tir ki hatadır. Bununla 'birlikte para zecaları madde metninde eskiden olduğu gibi miktarları yazı ile olmalı ra
kamla değil. 13 ncü maddede yazı ile yazılmış olmasına rağmen bu maddede rakamla yazılmış kanun tekniği 
bakımından hatalı olduğu kanısındayım. 

Araç ve gereçler hakkındaki zoralıma hükmıolunma hali uygulamada fayda sağlamayacaiktır. Olay safhası 
ile hüküm safhası arasında çoğu kez yılları aşan bir süre oluyor. Bu zaman zarfında ne araç kalır ne de ge
reç. Suç konusu silahlar olay sırasında nasıl emanete ahnıyorsa araç ve gereçler de emanete alınmalı veya 
tutuklama ile birlikte zoralıma hüküm verilebilmelidir. Bu halde kanundan beklenen fayda sağlanmış olabiliir. 

Mevcut Yasanım 13 ncü maddesinde yapılan değişiklikte ahenk sağlanmamıştır. Zira, 
Tabancayı kullanan ile taşıyan arasında bir değişiklik olmadığı gibi, sandığında bulunduran arasında de

ğişiklik sağlanmamıştır. 
Uygulamada ceza tayinli yapılırken cezanın aşağı sınırından başlama yapılır. Yukarı sınıra bakılmaz. Bu 

nedenle ateşli silahı kullananın cezası 2 yıldan, yakalanan ve taşıyan için 1,5 yıldan, ev ve işyerinde bulun
duranın da cezası 1 yıldan başlamalıdır. 

Bu maddenin son fıkrasında belirlenen pek az sayıda ve az vahim hal deyimlerinin açıklamaya kavuş
turulması sayı olarak da belirlenmesinde zorunluk vaı dır. Uygulamada değişik görünüm ve karar ortadan 
başka türlü kaldırılamaz. Bu nedenle bu maddede mevcut değisikliklerin belirlediğim şekli ile sakıncaları var
dır. 

Mevcut Yasanın 14 ncü maddesinde yapılan değişiklik, mecvut Yasanın 4 ncü maddesinde yapılan deği
şiklik nedeni ile 'köylü ve çiftçiler aleyhine durum yaratacaktır. 

Aydın Senatörü 
Sadettin Demirayak 

( - I - ) 

Anayasa ve Adalet Komisyonu Raporu 
Cumhuriyet Senatosu 

Anayasa ve Adalet Komisyonu 11.1. 1979 
Es,as No. : 1/614 
Karar No. : 58 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 

Millet Meclisi Başkanlığının 2 Ocak 1979 tarihli ve 29 ncu Birleşiminde görüşülerek işaret oyuyla kabul 
edilen «6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Hakkında Kanunun başlığı ile 1, 2, 3, 4, 5, 12, 13, 14, 15, 
16 nci maddelerinin ve ek maddesinin değiştirilmesine ve iki ek madde ve bir geçici madde eklenmesine dair 
kanun tasarısı» Millet Meclisi Başkanlığının 4 Ocak 1979 tarihli ve 2067 - 11325 sayılı yazıları ile Cumhuri
yet Senatosu Başkanlığına gönderilmiştir. Cumhuriyet Senatosu Başkanlığınca 4 Ocak 1979 tarihinde İçişleri 
Komisyonuna göndeılilen tasarı, 8 Ocak 1979 tarihinde de Komisyonumuza gönderilmiştir. 

C, Senatosu (S, Sayısı : 875'e 1 nci Ek) 
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Komisyonumuz; 10 ve 11 Ocak 1979 tarihli toplantılarında anılan tasarıyı, Adalet Bakanlığı Kanunlar -
Planlama, Araştırma Genel Müdürü Kemalettin Alikâşifoğlu ve Başmüşavir Salim Özdemir de hazır bulun
duğu halde, görüşmüştür. 

A) «6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Hakkında Kanun»; 15 Temmuz 1953 tarihinde yürürlüğe gir
miş ve sıra ile 11 Temmuz 1956, 16 Şubat 1957 ve 30 Haziran 1970 tarihlerinde yürürlüğe konulan 6768, 6910 
ve 1308 sayılı yasalarla kimi hükümleri değiştirilmiş ise de, toplumumuzun arada geçen zaman içinde doğan 
gereksinmelerini karşılayacak niteliğini kaybetmiştir. 

Bu gereksinme; şiddet ve saldın eylemlerinin tırmanmakta olduğunun ve gelişen teknolojinin gözönünde 
bulundurulması suretiyle, o eylemlerde kullanılan silah, araç ve gereçler bakımından yasa kapsamının geniş
letilmesi, suçun önlenmesinde önemli bir öğe olan cezaların ağırlaştırılması, suç ve suçların soruşturulmasın-
da ve yargılanmasında Anayasal ve yasal olanaklar ölçüsünde ivediliğin sağlanması biçiminde açıklanabilir. 

Bu amaçla hazırlanmış bulunan ve 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Ha'kkırida Kanunun başlığı ile 
1, 2, 3, 4, 5, 12, 13, 14, 15, 16 ncı maddelerinin ve ek maddesinin değiştirilmesi ve Kanuna iki ek madde 
ile bir geçici madde eklenmesini öngören tasarının taşıdığı özellikler şöylece özetlenebilir : 

1. Tasarıda, yürürlükteki Kanunda yer almayan ve bıçaktan çok daha geniş ölçüde etkili olan topuz, 
topuzlu kamçı, boğma teli veya zinciri gibi salt saldırı ve savunmada kullanılmak üzere özel olarak yapılmış 
bulunan diğer aletler Kanun kapsamına alınmıştır. 

2. Getirilen yeni hükümlerle, silahların cinsine göre bir ayırım yapılmış ve tüfek veya seri ateşli, kısa 
sürede ve çok sayıda ve etkili biçimde mermi atabilen otomatik veya dürbünlü tüfek veya tabancalar veya 
bunların benzerlerinin cezası, 12 nci ve 13 ncü maddelerde ayrı bir düzenlemeye tabi tutulmuştur. 

Bunun gibi silah veya mermilerin sayı bakımından vahim olması hali de ayrı bir ağırlaştırıcı neden ola
rak kabul edilmiştir. 

Silah ve mermilerde olduğu gibi bıçak veya benzeri aletlerde de sayı ve nitelik ağırlaştırıcı bir neden ola
rak belirlenmiştir. 

3. Tasarının en önemli özelliklerinden biri de, kaçakçılık hallerini düzenleyen 12 nci ve 14 ncü madde
lerde Yargıtay'ın İçtihadı Birieştirme «Tevhidi İçtihat» kararma uygun olarak (Ateşli silahlarla mermilerinin 
ve bıçak ve benzerlerinin yapımında veya taşınmasında bilerek kullanılan her türlü araç ve gereçlerin başka
larına ait olsa ve başka amaçla kullanılmak üzere verilmiş bulunsa bile) zoralımına hükmediîmesi hususunun 
getirilmiş olmasıdır. 

4. Bilindiği gibi 1696 sayılı Kanunla 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununa eklenen ek 1 nci 
maddede, 6136 sayılı Kanunun 12 nci maddesi kapsamına giren suçların yer ve zaman kaydına bakılmaksızın 
3005 sayılı Meşhut Suçların Muhakeme Usulü Kanunu hükümlerine tabi olacağı kabul edilmişti. 

Bu kez 6136 sayılı Kanunun bütün maddeleri 3005 sayılı Kanun hükümlerine tabi tutulmuş, ancak işle
nen suçun, 3005 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayan veya tabi olup da hakkında genel hükümlere göre 
kovuşturmasını gerektirecek nedenler bulunan başka bir suçla bağlantılı olarak işlenmesi halinde 30O5 sayılı 
Kanun hükümlerinin uygulanmayacağı belirlenmiştir. 

Bu değişiklikle, bu tür suçların kamuoyunda yarattığı etki gözönünde bulundumlarak, soruşturma ve da
vaların hızla sonuçlandırılması olanağı sağlanmış olacaktır. 

5. Tasarının 12 nci maddesiyle 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar hakkında Kanunun ek 1 nci mad
desinde yapılan değişiklikle, büyük toplulukları içeren öğretim kurumlan yanında, yargı kuruluşlarına ait 
binalarda, ceza tutukevleri ile her türlü ıslah ve infaz kurumlarında 6136 sayılı Kanun ile Türk Ceza Ka
nununun 264 ncü maddesinde yazılı bulunan silah ve benzerlerinin taşınması ve bulundurulması ağır yaptırım
lara bağlanmıştır. 

B) Komisyonumuzda yapılan görüşmelerde; Cumhuriyet Senatosu İçişleri Komisyonu tarafından, 6136 sa
yılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Hakkında Kanunun 15 nci maddesinde değişiklik yapan 10 ncu madde dı
şında, Millet Meclisince kabul edilen metnin aynen kabul edildiği gözönünde bulundurulmuş ve incelenmesi 
için Millet Meclisinin kabul ettiği metin esas alınmıştır. 

C) 1. 6136 sayılı Kanunun başlangıç kısmında belirtilen maddeler değiştirilirken, kimi maddelerde, 
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a) «6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Hakkında Kanunun ..... maddesi aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir.» deyimi, kimi maddelerde de, 

b) «Aynı Kanunun .... maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.» 
c) «6136 sayılı Kanunun 1308 sayılı Kanunla değişik .... maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir». 
d) «Aynı Kanunun 1308 sayılı Kanunla değişik .... maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir», 
e) «6136 sayılı Kanunun .... maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir», 
Deyimleri kullanılmıştır. 
2. Millet Meclisince kabul edilen metnin değişik maddelerinde, aynı anlamda olmak üzere, «sair», «di

ğer» ve «başkaca» deyimlerinin kullanıldığı görülmüştür. 
3. Bunun gibi, «Memleket», «ülke» ve «yurt» deyimlerinin kullanıldığı da saptanmıştır. 
Komisyonumuz; bu tür deyimlerin yasa tekniğine aykırı düştüğünü görmekle birlikte, esasa etkili olma

dığı için, bu konuda değişiklik yapma yoluna gitmeyi zorunlu saymamıştır. 
D) Komisyonumuz; aşağıda açıklanacak nedenlerle tasarının Millet Meclisince kabul edilen maddelerin

den sadece 5, 8 ve 10 ncu maddelerinde değişiklik yapmış, öteki maddelerini olduğu gibi benimsemiştir. 
E) Komisyonumuzca değiştirilen maddelerin gerekçelerine gelince : 

1. Tasarının 5 nci maddesiyle, 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Hakkında Kanunun 1303 sayılı 
Kanunla değişik 4 ncü maddesi Millet Meclisinde değişikliğe tabi tutulurken, yürürlükte bulunan Kanunda ve 
sevkedilen Hükümet tasarısında «ev gereçlerinden olan»aletler de kanun kapsamı içinde tutulmuş bulunmasına 
rağmen «ev gereçlerinden olan» sözcüklerine, değiştirilerek kabul olunan maddenin 3 ncü fıkrasında, zühul 
eseri olarak yer verilmediği görülmüştür. Komisyonumuzca sözü edilen fıkraya, «ev gereçlerinden olan» 
aletler de eklenmek suretiyle büyük bir kitleyi ilgilendiren ve uygulamada tereddütlere ve karışıklıklara yol 
açabilecek olan bu zühulün düzeltilmesi yoluna gidilmiştir. 

2. Tasarının 8 nci maddesiyle, 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Hakkında Kanunun 13 ncü mad
desi Millet Meclisince değiştirilirken, maddeye, ev veya işyerinde bulundurmada (failin samkasjzlığı, geçmişte
ki hali, mesleki durumu, ahlaki eğilimleri, kişiliği ve maksadının sadece savunma olduğunun anlaşılması halin
de hükmoinnacak ceza yarıya indirilir.) biçiminde bir fıkra eklenmiştir. 

Bu fıkraya göre silah ve mermilerin ev veya işyerinde bulundurulması halinde, hâkimlere hiç bir takdir 
yetkisi tanınmaksızm ceza altı aya indirilmektedir. 

Oysa ki, yürürlükteki 6136 sayılı Yasaya göre bu eylemin cezası bir yıl hapisten başladığı için, Millet Mec
lisince kabul edilen metnin yürürlüğe girmesi halinde Türk Ceza Kanununun 2 nci maddesi hükmü de he-
seba karılarak, failin lehinde olan kanun tatbik ve infaz olunacağı tabi bulunduğundan, ortaya kısmi bir af 
uygulaması çıkacaktır. Bu ise tasarının amaç ve ilkesine ters düşmektedir. 

Komisyonumuzca; bu konuda yapılan düzenleme ile yukarıda açıklanan sakıncalar giderilmiştir. 

Aslında maddede yapılan en önemli değişiklik terörist olaylarda kullanılan tüfek veya seri ateşli, kı
sa sûrede çok sayıda ve etkili bir biçimde mermi atabilen otomatik veya dürbünlü tüfek veya tabancalar veya 
bunların benzerleri için hükmolunacak cezanın beş yıldan sekiz yıla kadar hapis cezası olarak belirlenmesi 
haminde olmuştur. 

Yine yeni bir anlayış içerisinde ve sadece mermilere yönelik olmak üzere, mermilerin pek az sayıda bu
lundurulması ve taşınmasının mahkemece vahim takdir edilmemesi durumunda, hükmolunacak ceza bir 
avdan alcı aya kadar hapis ve beşyüz liradan iki. bin liraya kadar ağır para cezası olarak kabul edilmiştir. 

3. Millet Meclisi, tasarının 10 ncu maddesi ile Kanunun 1308 sayılı Kanunla değişik 15 nci maddesini 
değiştirirken; bıçak ve diğer aletlerin veya benzerlerinin miktar bakımından az vahim olması halinde onbeş 
günden üç aya kadar hapis ve beşyüz liradan bin liraya kadar ağır para cezasına hükmolunur fıkrasını getir
miştir. 

ELI değişiklik, tek, hatta birkaç bıçak ve benzeri aletlerin cezasını mevcut metindeki altı aydan bir yıla 
kadar hapis cezasından otomatik olarak onbeş güne indirmektedir. 

Millet Meclisi bu değişikliği, sadece mermiler için kullanılan bir değişikliğe uygun olarak düzenlemeye ça
lışmışsa da, her iki madde arasında nitelik ve nicelik bakımından büyük ayrılıklar vardır. 
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rBiHndiği gibi tek bir bıçağın az vahim h a i düşünülemez. 15 nci maddenin 1 nöi fılkirasmida esasen tek bir 
bıçalk için altı aydan bir yıla kadar hapis cezası öngörül müştür. 

Komiisyanıimıuzca değiştirilerek 'kabul edilen 13 ncü madde gerekçesinde açıMaındığı üzere, Millet Mecli
since yapılmış olan değişiklik, cezanın altı aydan onibeş gün hapse dönüştürülmesi suretiyle büyük bir af nite
liği yaratacaktır. 

Bu nedenlerle Komisyonumuz, 15 nci maddeyi, bu sakıncaları giderecek; ıbiçimde düzenlemeyi zorunlu 
görmüştür. 

F) Komisyonumuz; bu tasarının önemini ve bu tasarının bir an önce yasalaşmasınia toplumumuzca du
yulan gereksinmeyi gözönüne alarak, öncelik ve ivedilikle görüşülmesinlin Cumhuriyet Senıatosu Genel Ku^ 
rulona önerilmesini de karara bağlamıştır. 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun olurlarına arz edilmek üzere işbu raporumuz, Yüksek Başkanlığa 
saygı ile sunulur. 

Başkan 
Tokat 

Zihni Betil 

Sözcü 
Manisa 

M. Fahri Dayı 

Kâtipı 
Samsun 

Şaban Demirdağ 

Bursa, 
Şeref Kayalar 

Cumhurbaşkanıınca S. Ü. 
Safa Reisoğlu 

Çanlkırı 
Gürhan Titrek 

Hatay 
Mustafa Deliveli 

10 OcaJk 1979 tarihinde yapılan top
lan tıdalki görüşmelerin 'tümüne, 11 
Ocak 1979 tarihinde yapılan toplan
tıdaki görüşmelerin öğleye kadar olan 
kısmiina ıkatıldı ve mazereti nedeniyle 

ayrıldı, 

İstanbul 
Ali Oğuz 

İzmir 
Kâmran Erkmenoğlu 

Niğde 
Ergun Özkan 

Toplantıda bulunamadı 

Sivas 
Muhittin Taylan 

T a M Üye 
Mucip Ataiküı 

Toplantıda bulunıamadı 

Tabii Üye 
Ahmet Yıldız 

10 Ocalk 1979 tarihinde yapılan top
lantıya ve tasarının 6 nci maddesi 
dahil görüşme ve oylamalara katıl 

diktan sonra mazereti nedeniyle 
ayrıldı. 

Tekirdağ 
Hayri Mumcuoğlu 

Uşaik 
Ahmet Tahtakılıç 

Toplantıda ıbulunamadı 
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Cumhuriyet Senatosu 

Genel Sekreterliği 21 . 2 . 1979 
Kanunlar Müdürlüğü 

Sayı : 6998-11614 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

6136 sayıh Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Hakkında Kanunun başlığı ile ls 2, 3, 4, 5, 12, 13, 14, 15, 16 nci 
Maddelerinin ve Ek Maddesinin Değiştirilmesine ve İki Ek Madde ve Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair 
Kanun Tasarısı Komisyonumuzun istemi üzerine Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 20.2.1979 tarihli 
42 nci Birleşiminde geri verilmiştir. 

Gereğini rica ederim. 
Sayguarımla. 

Sırrı Atalay 
Cumhuriyet Senatosu Başkam 

( - II - ) 

Anayasa ve Adalet Komisyonu Raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Anayasa ve Adalet Komisyonu 23 . 2 . 1979 

Esas No. : 1/614 
Karar No. : 62 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 

II Ocak 1979 tarih ve Esas 1/614, Karar 58 sayılı rapora ek rapordur. 
1. «6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Hakkında Kanunun başlığı ile 1, 2, 3, 4, 5, 12, 13, 14, 15, 16 

nci Maddelerinin ve Ek Maddesinin Değiştirilmesine ve 2 Ek Madde ve Bir Geçici Madde eklenmesine Dair 
Kanun Tasarısı» Komisyonumuzda görüşülmüş, Komisyonumuz tarafından düzenlenen 11 Ocak 1979 tarih 
ve Esas 1/614, Karar 58 sayılı rapor üzerine Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 1 Şubat 1979 tarihli 31 
nci Birleşiminde görüşülmesine başlanmış ve 20 Şubat 1979 tarihli 42 nci Birleşiminde de tasarının 13 ncü 
maddesinde yer alan (Ek Madde 3)'ün değiştirilmesi için verilen önerge ve yapılan konuşmalar Komisyonu
muzca değerlendirilmek üzere Komisyonumuz sözcüsü tarafından geri alınmıştır. 

2. Komisyonumuz; 23 Şubat 1979 tarihinde Adalet Bakanı, Adalet Bakanlığı temsilcileri, Emniyet Genel 
Müdür Yardımcısı Refet Erdoğan, Emniyet Genel Müdürlüğü Laboratuvar Dairesi Başkanı Yusuf Aydın ve 
Balistik Şubesi Müdürü Muhittin Kaya hazır oldukları halde, toplanmış ve temsilcilerden gerekli bilgileri 
aldıktan sonra, oy çokluğuyla aşağıdaki husus ve görüşleri saptamıştır. 

3. Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca Türkiye Büyük Millet Meclisine su
nulan tasarıda (Ek Madde 3) yoktur. Bu madde tasarıya, 

(Ek Madde 3. — Türkiye Büyük Millet Meclisi ile Bakanlar Kurulunun üyeleri ve eski üyeleri beyan ede
cekleri tabancalardan birini taşımaya yetkilidir.) 

Biçiminde saptanarak Millet Meclisince eklenmiştir. 
I - Söz konusu ek maddede «Beyan» için belli bir süre öngörülmemiştir. O halde yasa kapsamına giren 

her kişi, duyacağı gereksinmeye göre birçok kez beyanda bulunabilecek ve izinsiz tabanca taşıma ya da bu
lundurma yasağının sürekli olarak dışında kalabilecektir 

II - Beyan edilecek tabancalar için sayısal bir sıralama da getirilmemiştir. 
III - Beyan edilecek ve içlerinden biri taşınabilecek olan tabancaların nitelikleri de belirlenmemiş oldu

ğundan; tabanca tanımı içinde yer alan fakat yurda sokulması, satılması, satınalınması, taşınması, bulundurul-
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ması yasalara göre yasak olan tomson, sten ve benzeri her türlü tabancanın, beyan edilmesi koşulu ile taşın
ması ya da bulundurulması, yasa kapsamına giren kişiler için suç olmaktan çıkarılmış olacak, bu da af so
nucu doğuracak ve bu sonuçtan Türk Ceza Kanununun 2 nci maddesi gereğince yasa kapsamı dışındaki kişi
ler de yararlanacaktır. 

IV - Yaşam hakkının temel hakların en başta geleni olduğu ve saldırıya karşı savunmanın da yaşam hak^ 
kımn doğal bir sonucu sayılması gerektiği, bu gereksinme nedeniyle yasal hiçbir koşula bağlı kalınmaksızın 
tabanca da taşınabileceği düşüncesi ileri sürüldüğü takdirde de; bu, her şeyden önce 6136 sayılı Ateşli Silah
lar ve Bıçaklar Hakkında Kanunun çıkarılması, 6768, 6910 ve 1308 sayılı kanunlarla değiştirilmesi ve görü
şülmekte olan tasarı ile bir kez daha değiştirilmesine gereksinme duyulması amaçlarına aykırı düşer, daha 
önemlisi Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri ile Bakanlar Kurulu üyelerine böyle bir hak tanınıp o hak
kın aynı sıfatı taşımayan vatandaşlara tanınmaması biçiminde bir sonuç doğurur ve böyle bir sonuç da hiç 
kuşkusuz «Eşitlik» ilkesini bozar. 

4. 6136 sayılı Yasa incelendiği zaman görülür ki, ateşli silahları, sadece, yasada sayılan görevleri yapan
lar ve yasaya göre izin belgesi alanlar taşıyabilir ya da bulundurabilir. Nitekim bu yasanın yürürlükte olan 
ve görüşülmekte olan tasarı ile değiştirilmesi öngörülmemiş bulunan 7 nci maddesine göre ateşli silahları, 
ancak, 

I - Kanunlara göre silah taşıma yetkisine sahip olanlar, 
II - Bakanlar Kurulu kararıyla silah taşıyabileceklerine karar verilen Devlet, belediye, özel idare ve İk

tisadi Devlet Teşekkülleri memur ve hizmetlileri, 

III - İçişleri Bakanlığınca saptanacak esaslar dairesinde vali ve kaymakamlar tarafından verilecek izin bel
gesini alanlar, 

Taşıyabilirler. 
İçişleri Bakanlığı; yukarıda III ncü bentte sözü edilen esasları, «6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar 

Hakkında Kanun Gereğince Valiler ve Kaymakâmlarca Silah Taşıma ve Bulundurma Belgesi Verilmesinde 
Uygulanacak Esaslara İlişkin Yönetmelik» adı altında hazırlanmış ve 18 Mayıs 1978 tarih ve 16291 sayılı 
Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe koymuştur. 

Bu yönetmeliğe göre; 
(Vali ve kaymakamların takdirine göre izin belgesi verilecek kişiler)'i saptayan 1 nci maddesinin (i) ben

dinde «Türkiye Büyük Millet Meclisinin eski üyeleri ile Türkiye Büyük Millet Meclisi üyesi olmayan eski Hü
kümet üyelerine» yönetmelikte belirtilen esaslar uyarınca, istekleri halinde ve silah taşımalarında sakınca bu
lunmadığının saptanması koşulu ile vali ve kaymakâmlarca silah taşıma izin belgesi verileceği öngörülmüş, 

«işgüçleri gereği silah taşıma izin ve belgesi verilecek kişiler»'i saptayan 4 ncü maddesinin (a) bendi hük
müyle de halen Cumhuriyet Senatosu üyesi veya milletvekili olan parlamenterlerin ve Hükümet Başkan ve 
üyelerinin silah taşıma durumları düzenlenmiştir. 

Bu hükmün uygulanmasında vali ve kaymakamların silah taşıma izin belgesi verip vermeme konusunda 
herhangi bir takdir yetkileri yoktur. İstek halinde bu makamlar belgeyi verme zorunluluğundadırlar. 

Yönetmelik hükümleri gereğince, yönetmelik kapsamına giren diğer kişiler için olduğu gibi, parlamenter
lere izin belgesi ile taşıma yetkisi verilen silah, vali ve kaymakâmlarca verilecek (Silah satmalına izin belgesi) 
ne dayanılarak Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumundan satın alınacak yerli imalat tabancadır, esasen 6136 
sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Hakkında Kanunun 1 nci maddesiyle ateşli silahlarla mermilerinin yurda 
sokulması veya yurt içinde imali yasaklanmış olduğundan, yabancı memlekette imal edilen bir silahın, taşıma 
belgesine bağlanmasına yasal yönden olanak yoktur. 

5. Sonuç :; 

Bundan sonra Komisyonumuz; tasarıya Millet Meclisince eklenen ek 3 ncü maddeyi, bu raporun 3 ncü 
maddesinde açıklanan sakıncaları giderecek biçimde yeniden düzenleme olanağı bulunup bulunmadığı üzerin
de durmuş ve oy çokluğu ile; 

I - Ek 3 ncü maddenin sözü edilen sakıncaları tamamen giderecek biçimde yeniden düzenlenmesine ola
nak bulunmadığına, 
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li - Yürürlükteki mevzuatın konuyu sakıncasız bir biçimde düzenlemiş olduğuna, 
III - Bu nedenlerle tasarının 13 ncü maddesine Millet Meclisince eklenen ek 3 ncü maddenin tasarıdan çı

karılmasına, 
karar vermiştir. 
İşbu raporumuz, Genel Kurulun olurlarına arz edilmek üzere, Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan 
Tokat 

Zihni Betil 

Bursa 
Şeref Kayalar 

Toplantıda bulunamadı 

Hatay 
Mustafa Deliveli 

Toplantıda bulunamadı 

Niğde 
Ergun Özkan 

Toplantıda bulunamadı 

Tabii Üye 
Karşıyım. 

Ahmet Yıldız 

Sözcü 
Manisa 

Af. Fahri Dayı 

Cumhurbaşkanınca Seçilen Üye 
Safa Reisoğlu 

istanbul 
Ali Oğuz 

Toplantıda bulunamadı 

Sivas 
Muhittin Taylan 

Toplantıda bulunamadı 

Tekirdağ 
Hayri Mumcuoğlu 

Kâtip 
Samsun 

Şaban Demirdağ 
Toplantıda bulunamadı 

Çankırı 
Muhalifim 

Gürhan Titrek 

izmir 
Kâmran Erkmenoğlu 

Tabu Üye 
Muhalifim 

Mucip Ataklı 

Uşak 
Ahmet Tahtahlıç 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Hakkında 
Kanunun Başlığı ile 1, 2, 3, 4, 5, 12, 13, 14, 15, 16 ncı 
Maddelerinin ve Ek Maddesinin Değiştirilmesine ve 
Bir Ek Madde ve Bir Geçici Madde Eklenmesine 

Dair Kanun Tasarısı. 

MADDE 1. — Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Hak
kında Kanunun başlığı aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir. 

«Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Sair Aletler Hak
kında Kanun». 

MADDE 2. — 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bı
çaklar Hakkındaki Kanunun 1 nci maddesi aşağı
daki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 1. — Ateşli Silahlarla mermilerinin ve bı
çaklarla salt saldırı ve savunmada kullanılmak üzere 
özel olarak yapılmış bulunan sair aletlerin memleke
te sokulması, yapılması, satılması, satın alınması, ta
şınması veya bulundurulması bu kanun hükümlerine 
tabidir. 

MADDE 3. — Aynı Kanunun 2 nci maddesi aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 2. — Milli Savunma Bakanlığı ve Emni
yet Genel Müdürlüğü ihtiyaçları için yurt dışından 
yapılacak alımlar ve Barut ve Patlayıcı Maddelerle 
Silah ve Teferruatı ve Av Malzemesinin İnhisardan 
Çıkarılması Hakkındaki 6551 sayılı Kanun hüküm
leri saklı kalmak üzere ateşli silahlarla mermilerinin 
ve b'çakla salt saldırı ve savunmada kullanılmak 
üzere özel olarak yapılmış bulunan sair suç aletleri
nin memlekete sokulması yasaktır. 

MİLLET MECLİSİNİN KABUL ETTİĞİ METİN 

6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Hakkında 
Kanunun Başlığı ile 1, 2, 3, 4, 5, 12, 13, 14, 15, 16 ncı 
Maddelerinin ve Ek Maddesinin Değiştirilmesine ve 
İki Ek Madde ve Bir Geçici Madde Eklenmesine 

Dair Kanun Tasarısı. 

MADDE 1. — Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Hak
kında Kanunun başlığı aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir. 

Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hak
kında Kanun. 

MADDE 2. — 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bı
çaklar Hakkındaki Kanunun 1 nci maddesi aşağı
daki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 1. — Ateşli Silahlarla mermilerinin ve bı
çaklarla salt saldırı ve savunmada kullanılmak üzere 
özel olarak yapılmış bulunan diğer aletlerin memleke
te sokulması, yapılması, satılması, satın alınması, ta
şınması veya bulundurulması bu kanun hükümlerine 
tabidir. 

MADDE 3. — Aynı Kanunun 2 nci maddesi aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 2. — Milli Savunma Bakanlığı ve Emni
yet Genel Müdürlüğü ihtiyaçları için yurt dışından 
yapılacak alımlar ve Barut ve Patlayıcı Maddelerle 
Silah ve Teferruatı ve Av Malzemesinin İnhisardan 
Çıkarılması Hakkındaki 6551 sayılı Kanun hüküm
leri saklı kalmak üzere ateşli silahlarla mermilerinin 
ve bıçaklarla salt saldm ve savunmada kullanılmak 
üzere özel olarak yapılmış bulunan sair suç aletleri
nin memlekete sokulması yasaktır. 

Ancak; 
A) Tek bir silaha mahsus olmak üzere : 
1. Memleketimizde akredite olup diplomatik ay

rıcalık ve bağışıklıklardan yararlanan kişilerin (kar
şılıklı olmak koşulu ile)', 

2. Memleketimizdeki yabancı elçilik ve konsolos
luklarda görevli olup da diplomatik ayrıcalık ve ba
ğışıklıklardan yararlanmayan kişilerden lüzumuna bi
naen Dışişleri Bakanlığınca teklif olunan ve İçişleri 
Bakanbğınca uygun görülenlerin (karşılıklı olma ko
şulu ile saptanan belirli tiplere göre), 

3. Dış temsilciliklerde güvenlik memuru olanlar
dan yurda kesin dönüş yapanların. 
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İÇİŞLERİ KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ 
METİN 

6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Hakkında 
Kanunun Başlığı ile 1, 2, 3, 4, 5, 12, 13, 14, 15, 16 ncı 
Maddelerinin ve Ek Maddesinin Değiştirilmesine ve 
İki Ek Madde ve Bir Geçici Madde Eklenmesine 

Dair Kanun Tasarısı. 

MADDE 1. — Millet Meclisi 
Maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Meclisi 
Maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Metninin 1 nci 

Metninin 2 nci 

MADDE 3. — Millet Meclisi Metninin 3 ncü 
Maddesi aynen kabul edilmiştir. 

< - I - ) 
ANAYASA VE ADALET KOMİSYONUNUN 

KABUL ETTİĞİ METİN 

6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Hakkında 
Kanunun Başlığı ile 1, 2, 3, 4, 5, 12, 13, 14, 15, 16 ncı 
Maddelerinin ve Ek Maddesinin Değiştirilmesine ve 
İki Ek Madde ve Bir Geçici Madde Eklenmesine 

Dair Kanun Tasarısı. 

MADDE 1. — Millet Meclisi 
Maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Meclisi 
Maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Metninin 1 nci 

Metninin 2 nci 

MADDE 3. — Millet Meclisi 
Maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Metninin 3 ncü 
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(Hükümetin Teklifi) 

MADDE 4. — Aynı Kanunun 3 ncü maddesi aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 3. — Memleket içinde ateşli silahlarla mer
milerinin yapılması, Türkiye'de Harp Silah ve Mü
himmatı Yapan Hususi Sanayi Müesseselerinin Kont
rolü hakkındaki 3763, Makine ve Kimya Endüstrisi 
Kurumu hakkındaki 5591 ve Barut ve Patlayıcı Mad
delerle Silah ve Teferruatı ve Av Malzemesinin İnhi
sardan Çıkarılması Hakkındaki 6551 Sayılı Kanunla
rın hükümlerine tabidir. 

MADDE 5. — Aynı Kanunun 1308 Sayılı Ka
nunla değişik 4 ncü maddesi aşağıdaki şekilde değişti
rilmiştir. 

Madde 4. — Memleket içinde kama, hançer, sal
dırma, şişli baston, sustalı çakı, pala, kılıç, kasatura, 
sivri uçlu ve oluklu bıçaklar, topuz, topuzlu kamçı, 
boğucu tel ve zinciri, muşta ile salt saldırı ve savun
mada kullanılmak üzere özel nitelikte bulunan ben
zeri aletlerin yapımı yasaktır. 

Bunlardan bir sanat veya mesleğin icrası için kul
lanılması zorunlu bulunanların yapımına zabıtaca*izin 
verilir ve bunlar zabıtaca damgalanmadıkça satışa çı
karılamaz. 

Yalnız sporda kullanılan ateşli silahlar ve mermi
leri ile yivsiz av tüfekleri ve mermileri, ev gereçlerin
den olan veya tababet ve sanayide yahut tarımda 

C, Senatosu (S, S; 

(Millet Meclisinin Kabul Ettiği Metin) 

B) Memuriyetleri devamınca bir defaya ve tek 
bir silaha mahsus olmak üzere, dış temsilciliklerimiz
de elçi sınıfından olanlar ile konsolosların, 

C) Yabancı devlet veya hükümet başkanları, hü
kümet üyeleri tarafından veya hükümetler adına ken
dilerine silahın hatıra olarak verildiğini belgeleyen
lerin, 

Beraberinde getirdikleri silahların yurda sokulma
sına müsaade edilir. 

Yukarıdaki fıkranın (C) bendine göre yurda so
kulmasına izin verilen silahların satışı ve deviri ya
saktır. Bu silahlar için yalnız bulundurma belgesi ve 
rilir. 

Yukarıdaki hükümler gereğince yurda sokulması
na izin verilmesi öngörülen silahların hangi esas ve 
koşullarla yurda sokulabileceği İçişleri ve Dışişleri 
Bakanlıklarınca birlikte düzenlenecek bir yönetmelik
le belirtilir. 

MADDE 4. — Aynı Kanunun 3 ncü maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 3. — Memleket içinde ateşli silahlarla mer
milerinin yapılması, Türkiye'de Harp Silah ve Mü
himmatı Yapan Hususi Sanayi Müesseselerinin Kont
rolü hakkındaki 3763, Makine, ve Kimya Endüstrisi 
Kurumu Hakkındaki 5591 ve Barut ve Patlayıcı Mad
delerle Silah ve Teferruatı ve Av Malzemesinin İn
hisardan Çıkarılması Hakkındaki 6551 sayılı kanun
ların hükümlerine tabidir. 

MADDE 5. — 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bı
çaklar Hakkında Kanunun 1308 sayılı Kanunla de
ğişik 4 ncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş
tir. 

Madde 4. — Ülke içinde kama, hançer, saldırma, 
şişli baston, sustalı çakı, pala, kılıç, kasatura, süngü, 
sivri uçlu ve oluklu bıçaklar, topuz, topuzlu kamçı, 
boğma teli veya zinciri, muşta ile salt saldırı ve sa
vunmada kullanılmak üzere özel nitelikteki benzeri 
aletlerin yapımı yasaktır. 

Bunlardan bir sanat veya mesleğin icrası için kul
lanılması zorunlu bulunanların yapımına İçişleri Ba
kanlığınca yapılacak bir yönetmelikte Belirlenen ku
rallara göre izin verilir. 

Yalnız sporda kullanılan atelşli silahlar ve mermi
leri ile yivsiz av tüfekleri ve mermileri, tababette, sa
nayide, tarımda, sporda veya bir meslek ve sanat ic-
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(İçişten! Komisyonunun Kaıbul Ettiği Metin) 

MADDE 4. — Millet Meclisi 
Maddesi aynen kabul edilmiştir, 

Metninin. 4 ncü 

MADDE 5. — Millet Meclisi 
Maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Metninin 5 nci 

(Anayasa ve Adalet Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 4. — Millet Meclisi 
maddesi aynen kabul edilmiştir.; 

metninin 4 ncü 

MADDE 5. — 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bı
çaklar Hakkındaki Kanunun 1308 sayılı Kanunla de
ğişik 4 ncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 4. — Ülke içinde kama, hançer, saldırma, 
şişli baston, sustalı çakı, pala, kılıç, kasatura, süngü, 
sivri uçlu ve oluklu bıçaklar, topuz, topuzlu kamçı, 
boğma teli veya zinciri, muşta ile salt saldırı ve sa
vunmada kullanılmak üzere özel nitelikteki benzeri 
aletlerin yapımı yasaktır. 

Bunlardan bir sanat veya mesleğin icrası için 
kullanılması zorunlu bulunanların yapımına İçişleri 
Bakanlığınca yapılacak bir yönetmelikte belirlenen 
kurallara göre izin verilir. 

Yalnız sporda kullanılan ateşli silahlar ve mer
mileri ile yivsiz av tüfekleri ve mermilerinin, ev ge
reçlerinden olan veya tababet, sanayi, tarım, spor için 
kullanılan aletlerle bir meslek veya sanatın icrası için 
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(Hükümetin Tekfif i) 

kıdlandan bıçaklarla benzerleri bu kanun hükümle
rine tabi değildir. 

Yivli av tüfekleri bu kanunun 7 nci maddeslhıe 
göre ruhsata tabidir. 

MADDE 6. — Aynı Kanunun 6768 saydı Ka
nunla değişik 5 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir. 

Madde 5. — Yukarıdaki maddelerde yurda so
kulması ve yapımı yasaklanan ve 4 ncü maddenin bi
rinci fıkrası kapsamına giren bıçak ve aletlerin satıl
ması, satın alınması, taşınması ve bulundurulması ya
saktır. 

Bir sanat veya mesleğin icrası için kullanılmasına 
zabıtaca izin verilen bıçaklar bu yasağın dışındadır-
lar. 

MADDE 7. — Aynı Kanunun 1308 saydı Ka
nunla değişik 12 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir. 

Madde 12. — Her kim bu Kanunun kapsamına 
giren ateşli silahlarla bunlara ait mermileri sokar, 
sokmaya teşebbüs eder veya bunların memlekete so
kulmasına aracdık eder veya bunları Türkiye'de 
Harp Sdah ve Mühimmatı Yapan Hususi Sanayi 
Müesseselerinin Kontrolü hakkındaki 3763 ve Maki
ne ve Kimya Endüstrisi Kurumu hakkındaki 5591 
sayılı Kanunların hükümleri dışında memlekette 
imal eder veya bu suretle memlekete sokulmuş veya 
memlekette imal edilmiş olan ateşli silahları veya 
mermileri bir yerden diğer bir yere nakleder veya 
yollar veya nakletmeye büerek aracdık ederse, dört 
yıldan yedi yıla kadar hapis ve 5 000 İradan 50 000 
liraya kadar ağır hapis cezası de cezalandmluv 

Birinci fıkradaki fiilleri ika etmek maksadı ile 
teşekkül vücuda getirenlerle idare edenler veya teşek
küle mensup olanlar tarafından sözü geçen fıkrada 
yazılı suçlar işlenirse faiBer hakkında sekiz yddan 
onbeş yda kadar ağır hapis cezası hükmolunur. 

İkinci fıkradaki hal dışında iki veya daha fazla 
kimselerin toplu olarak birinci fıkrada yazılı suçları 
işlemeleri halinde altı yıldan on yda kadar ağır ha
pis cezası hükmolunur. 

Ateşli silahların; tüfek veya seri ateşli, kısa süre
de çok sayıda ve etkili biçimde mermi atabilen oto
matik veya dürbünlü tüfek veya tabancalar veya bu 
fıkrada saydamların benzerleri olması yahut ateşli 
silah veya mermüerinin miktar itibariyle vehamet arz 

(Mîllet Merisinin Kabul Ettiği Metin) 

rasında kullanılan bıçak, şiş, raspa ve benzerleri bu 
Kanun hükümlerine talbi değildir. 

Yivli av tüfekleri bu Kanunun 7 nci maddesine 
göre ruhsata tabidir. 

MADDE 6. — 6136 saydı Ateşli Silahlar ve Bı
çaklar Hakkında Kanununun 5 nci maddesi aşağıdaki 
şeküde değiştirilmiştir. 

Madde 5. — Yurda sokulması ve yapımı yasak
lanan ve 4 ncü maddenin 1 nci fdcrası kapsamına gi
ren bıçak ve aletlerin satdması, satın alınması, taşın
ması ve bulundurulması yasaktır, 

Bir sanat veya mesleğin icrası için kuHandmasma 
4 ncü maddeye göre izin verilen bıçaklar bu yasağın 
dışındadırlar. 

MADDE 7. — 6136 saydı Ateşli Silahlar ve Bı
çaklar hakkında Kanunun 12 nci maddesi aşağıdaki 
şeküde değiştirilmiştir. 

Madde 12. — Her kim bu kanunun kapsamın& 
giren ateşli silahlarla bunlara ait mermileri ülkeye 
sokar veya sokmaya kalkışır veya bunların ülkeye so
kulmasına aracıhk eder veya bunları Türkiye'de Harp 
Sdah ve Mühimmatı yapan hususi sanayi müessese* 
lerinin kontrolü hakkındaki 3763 ve Makine ve Kim
ya Endüstrisi Kurumu hakkındaki 5591 saydı Ka
nunların hükümleri dışında ülkede yapar veya bu su
retle ülkeye sokulmuş ve ülkede yapılmış olan ateşli 
silahları veya mermileri bir yerden diğer bir yere ta
şır veya yollar veya taşımaya bilerek aracdık eder, 
satar veya satmaya aracılık ederse veya bu amaçla 
bulundurursa beş yıldan sekiz yıla kadar ağır hapis 
ve onbeşbin liradan altmışbin liraya kadar ağır para 
cezasıyla cezalandırdır. 

Üçüncü fıkradaki hal dışında iki veya daha çok ki
şinin toplu olarak birinci fıkrada yazılı suçlan işle
meleri halinde sekiz yıldan oniki yıla kadar ağır ha
pis ve yirmibeşbin liradan yetmişbeşbîn liraya kadar 
ağır para cezası hükmolunur. 

Birinci fıkradaki eylemleri işlemek amacıyla teşek
kül kuranlarla, yönetenler veya teşekküle mensup 
olanlar tarafından sözü geçen fıkrada yazdı suçlar 
işlenirse faider hakkında on yıldan onbeş yıla kadar 
ağır hapis ve edibin liradan yüzbin liraya kadar ağır 
para cezası hükmolunur. 

Ateşli silahın; tüfek veya seri ateşli kısa sürede 
çok sayıda ve etküi biçimde mermi atabüen otomatik 
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(İçişleri Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 6. — Millet Meclisi 
maddesi aynen kabul edilmiştir, 

Metninin 6 ncı 

MADDE 7. — Millet Meclisi Metninin 7 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

(Anayasa ve Adalet Komasyonunun Kabul Ettiği Metin) 

gerekli bıçak, şiş, raspa ve benzerlerinin kullanılma
sı bu kanun hükümlerine tabi değildir. 

Yivli av tüfekleri bu kanunun 7 nci maddesine 
göre ruhsata tabidir. 

MADDE 6. — Millet Meclisi 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

metninin 6 ncı 

MADDE 7. — Millet Meclisi 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

metninin 7 nci 

C. Senatosu (S, Sayısı : 875'e 1 nci Ek) 
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(Hükümetin Teklifi) 

etmesi halinde yukarıdaki fıkralarda yazılı cezaları 
yarı nispetinde artırılarak hükmolunur. 

Yukarıdaki fıkrada yazılı miktar bakımından hâ
sıl olan vehamet ile silahların niteliğine ilişkin unsur
lardan biri birleştiği takdirde hükmolunacak ceza 
bir katı artırılır. 

Ateşli silahlar ile mermiler ve bunların imalinde 
ve naklinde bilerek kullanılan her türlü araç ve ge
recin de zoralımına hükmolunur. 

MADDE 8. — Aynı Kanunun 1308 sayılı Ka
nunla değişik 13 ncü maddesi aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir : 

Madde 13. — Bu kanun hükümlerine aykırı ola
rak ateşli silahlarla bunlara ait mermileri satanlar, 
satmaya aracılık edenler, satınalanlar, taşıyanlar ve
ya bulunduranlar hakkında bir yıldan iki yıla kadar 
hapis ve 2 000 liradan 5 000 liraya kadar ağır para 
cezası hükmolunur. 

Ateşli silahın, bu kanunun 12 nci maddesinin 
dördüncü fıkrasında sayılanlardan olması yahut si
lah veya mermilerinin miktar itibariyle vehamet arz 
etmesi halinde üç yıldan beş yıla kadar hapis ve 
10 000 liradan aşağı olmamak üzere ağır para ceza
sına hükmolunur. Her iki unsur birleştiği takdirde 
bu fıkradaki cezaların yukarı haddi verilir. 

Ateşli silahlara ait mermilerin az sayıda bulundu
rulması veya taşınmasının, mahkemece az vahim ola
rak takdir edilmesi halinde hükmolunacak ceza bir 
aydan altı aya kadar hapis veya 600 liradan 2 000 
liraya kadar ağır para cezasıdır. 

(Millet Meclisinin Kabul Etliği Metin) 

veya dürbünlü tüfek veya tabancalar veya bu fıkra
da sayılanların benzerleri olması ya da bu niteliği ta
şımayan ateşli silahlar veya her türlü mermilerin 
miktar bakımından vahim olması halinde yukarıdaki 
fıkralarda yazılı cezalar yarı oranında artırılarak hük
molunur. 

Dördüncü fıkrada niteliği belirtilen ateşli silahlar 
ile benzerlerinin miktar bakımından vahim olması 
halinde 1, 2 ve 3 ncü fıkralarda yazılı cezalar bir kat 
artırılarak hükmolunur. 

Ateşli silahlar ile mermiler ve bunların yapımın
da veya taşınmasında bilerek kullanılan her türlü araç 
ve gereçlerin başkasına ait olsa ve başka amaçla kul
lanılmak üzere verilmiş bulunsa bile zoralımına hük
molunur. 

MADDE 8. — 6136 sayılı Kanunun 13 ncü mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 13. — Bu Kanun hükümlerine aykırı ola
rak ateşli silahlarla, mermileri : 

Satın alırken yakalananlar veya taşıyanlar veya 
ev veya işyeri dışında bulunduranlar hakkında bir 
yıldan üç yıla kadar hapis ve üçbin liradan beşbin 
liraya kadar ağır para cezası hükmolunur. 

Ev veya işyerinde bulunduranlar hakkında bir yıl
dan iki yıla kadar hapis ve ikibin liradan dörtbin li
raya kadar ağır para cezası hükmolunur . 

İkinci fıkradaki halde failin sabıkasızlığı, geçmiş
teki hali, mesleki durumu, ahlaki eğilimleri, kişiliği 
ve maksadının sadece savunma olduğunun anlaşılma
sı halinde hükmolunacak ceza yarıya indirilir. 

Ateşli silahın, bu Kanunun 12 nci maddesinin 
dördüncü fıkrasında sayılanlardan olması ya da silah 
veya mermilerin miktar bakımından vahim olması 
halinde beş yıldan sekiz yıla kadar hapis ve yirmibeş-
bin liradan aşağı olmamak üzere ağır para cezası 
hükmolunur. 

Ateşli silahlara ait mermilerin pek az sayıda bu
lundurulması veya taşınmasının mahkemece az va
him hal olarak değerlendirilmesi halinde hükmoluna
cak ceza, bir aydan altı aya kadar hapis ve beşyüz 
liradan ikibin liraya kadar ağır para cezasıdır. 

C, Senatosu (S, Sayısı : 875'e 1 nci Ek) 



(İçişleri Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 8. — Millet Meclisi metninin 8 nci mad
desi aynen kabul edilmiştir. 
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(Anayasa ve Adalet Komisyonunun Kabul eîiiği Metin) 

MADDE 8. — 6136 saydı Ateşli Silahlar ve Bı-
çaMar Hakkındaki Kanunun 1308 sayılı Kanunla de
ğişik 13 ncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş
tir, 

Madde 13. — Bu kanun hükümlerine aykırı ola
rak ateşli silahlarla bunlara ait mermileri satınalan 
veya taşıyanlar veya bulunduranlar hakkında bir yıl
dan üç yıla kadar hapis ve üç bin liradan beş bin lira
ya kadar ağır para cezası hükmolunur. 

Ateşli silahın, bu Kanunun 12 nci maddesinin 
4 ncü fıkrasında sayılanlardan olması ya da siîah ve
ya mermilerin sayı veya nitelik bakımından vahim 
olması halinde beş yıldan sekiz yıla kadar hapis ve 
yirmibeş bin liradan az olmamak üzere ağır para ce
zası hükmolunur. 

Bu Kanunun 12 nci maddesinin 4 ncü fıkrasında 
sayılanlar dışındaki ateşli silahın bir adet olması ve 
mutat sayıdaki mermilerinin ev veya işyerinde bulun
durulması halinde verilecek ceza bir yıldan iki yıla 
kadar hapis ve beş yüz liradan iki bin liraya kadar 
ağır para cezasıdır, 

Ateşli silahlara ait mermilerin pek az sayıda bu
lundurulmasının veya taşınmasının mahkemece vahim 
olarak taîkdim edilmemesi durumunda hükmolunacak 
ceza bir aydan altı aya kadar hapis ve beş yüz liradan 
iki bin liraya kadar ağır para cezasıdır. 
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(Hükümetin Teklifi) 

MADDE 9. — Aynı Kanunun 1308 sayılı Ka
nunla değişik 14 ncü maddesi aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir : 

Madde 14. — Her kim, bu kanun hükümlerine 
aykırı olarak 4 ncü maddede yazılı olan bıçak veya 
sair aletler yahut benzerlerini memlekete sokar, sok
maya teşebbüs eder veya bunların memlekete sokul
masına aracılık eder veya bunları memlekette imal 
eder veya bir yerden diğer bir yere nakleder veya 
yollar veya nakletmeye bilerek tavassut ederse bir 
yıldan üç yıla kadar hapis ve 3 000 liradan 20 000 
liraya kadar ağır para cezası ile cezalandırılır. 

Birinci fıkradaki fiilleri ika etmek maksadı ile 
teşekkül vücuda getirenlerle idare edenler veya te
şekküle mensup olanlar tarafından sözü geçen fıkra
da yazılı suçlar işlenirse failler hakkında beş yıldan 
dokuz yıla kadar ağır hapis cezası hukrnolunur. 

İkinci fıkradaki hal dışında iki veya daha fazla 
kimselerin toplu olarak birinci fıkrada yazılı suçlan 
işlemeleri halinde dört yıldan yedi yıla kadar hapis 
cezası hükmolunur, 

Bu madde 'kapsamına giren bıçak veya sair alet
ler yahut benzerlerinin miktar itibariyle vehamet arz 
etmesi halinde yukarıdaki fıkralara göre hükmoluna-
cak cezalar yarı nispetinde artırılır. 

Bıçak veya sair aletler yahut benzerleri ile bun
ların imalinde veya naklinde bilerek kullanılan her 
türlü araç ve gerecin de zoralımına hükmolunur. 

MADDE 10. — Aym Kanunun 1308 sayılı Ka
nunla değişik 15 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir. 

Madde 15. — Bu Kanun hükümlerine aykırı ola
rak 4 ncü maddede yazılı olan bıçak veya salı" alet
ler yahut benzerlerini satanlar, satmaya aracılık eden
ler, satınalanlar, taşıyanlar veya bulunduranlar hak
kında altı aydan bir yıla kadar hapis ve 1 000 lira
dan 2 500 liraya kadar ağır para cezası hükmolu-
nur.ı 

Bu madde kapsamına giren bıçak veya sair alet
ler yahut benzerlerinin miktar itibarîyle vehamet arz 
etmesi halinde yukarıdaki fıkraya göre hükmoluna-
cak cezalar yarı nispetinde artırılır. 

(Millet Meclisinin Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 9. — 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçak
lar Hakkında Kanunun 14 ncü maddesi aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir. 

Madde 14. — Her kim, bu kanun hükümlerine 
aykırı olarak 4 ncü maddede yazılı olan bıçak veya 
başkaca aletler yahut benzerlerini ülkeye sokar, sok
maya kalkışır veya bunların ülkeye sokulmasına ara
cılık eder veya bunları ülkede yapar veya bir yerden 
diğer bir yere taşır veya yollar veya taşımaya aracılık 
ederse iki yıldan dört yıla kadar hapis ve on bin lira
dan yirmibeş bin liraya kadar ağır para cezası ile ce-ı 
zalandırılır. Az vahim hallerde hükmolunacak ceza 
yan oranında indirilir. 

Birinci fıkradaki eylemleri işlemek amacı ile te
şekkül kuranlar ile yönetenler veya teşekküle mensup 
olanlar tarafından sözü geçen fıkrada yazılı suçlar iş
lenirse failler hakkında beş yıldan on yıla kadar ha
pis ve elli bin liradan az olmamak üzere ağır para ce
zası hükmolunur. 

İkinci fıkradaki hal dışında iki veya daha çok ki
şinin toplu olarak birinci fıkrada yazılı suçları işleme
leri halinde dört yıldan yedi yıla kadar hapis ve yir
mibeş bin liradan az olmamak üzere ağır para cezası 
hükmolunur. 

Bu madde kapsamına giren bıçak ve başkaca alet
lerin veya benzerlerinin miktar bakımından vahim 
olması halinde yukarıdaki fıkralara göre hükmoluna
cak cezalar yarı oranında artırılır. 

Bıçak veya başkaca aletlerin veya benzerleri ile 
bunların yapımında veya taşınmasında bilerek kulla
nılan her türlü araç ve gereçlerin, başkasına ait oka 
ve başka amaçla kullanılmak üzere verilmiş bulunsa 
bile zoralımına hükmolunur. 

MADDE 10. — 6136 sayılı Kanunun 15 nci mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 15. — Bu Kanun hükümlerine aykın ola
rak 4 ncü maddede yazılı olan bıçak vesair aletler 
veya benzerlerini yapanlar, satmaya aracılık edenler, 
satınalanlar, taşıyanlar veya bulunduranlar hakkında 
altı aydan bir yıla kadar hapis ve üç bin liradan on bin 
liraya kadar ağır para cezası hükmolunur. 

Bu madde kapsamına giren bıçak veya sair aletle
rin veya benzerlerinin miktar bakımından az vahim 
olması halinde onbeş günden üç aya kadar hapis ve 
beş yüz liradan bin liraya kadar para cezasına hükmo-
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(Anayasa ve Adalet Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 9. — Millet Meclisi metninin 9 neu mad-

MADDE 10. — Aynı Kanunun 1308 sayılı Ka
mınla değişik 15 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir. 

Madde 15. — Bu kanun hükümlerine aykırı olarak. 
4 ncü maddede yazılı olan bıçak, veya sair aletler ya
hut benzerlerini satanlar, satmaya aracılık: edenler, 
satınalanlar, taşıyanlar veya bulunduranlar hakkında 
altı aydan bir yıla kadar hapis ve bin liradan iki bin 
beş yüz liraya kadar ağır para cezası hükmolunur. 

Bu madde kapsamına giren bıçak veya sair aletler 
yahut benzerlerinin miktar itibariyle vehamet arz et-

desi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 10. — 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bı
çaklar Hakkındaki Kanunun 1308 sayılı Kanunla de
ğişlik 15 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 15. — Bu kanun hükümlerine aykırı ola
rak 4 ncü maddede yazılı olan bıçak veya diğer alet
ler veya benzerlerini satanlar, satmaya aracılık eden
ler, satınalanlar, taşıyanlar veya bulunduranlar hak
kında altı aydan bir yıla kadar hapis ve üç bin lira
dan on bin liraya kadar ağır para cezası hükmolu
nur, 

Bu madde kapsamına giren bıçak veya diğer alet
lerin veya benzerlerinin sayı veya nitelik bakımından 
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{Hükümetin TekKf i) 

Zabıtaca 'imaline izin verilen bıçak ve benzerle
rini kullanma maksadı dışında saitanlar, satmaya ara
cılık edenler, satınalanlar, taşıyanlar veya bulunduran
lar hakkında da aynı ceza hükmolunur. 

MADDE 11. — Aynı Kanunun 16 ncı maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Madde 16. — Bu Kanunun kapsamına giren suç
larda Kaçakçılığın Men ve Takibine dair 1918 sayılı 
Kanun hükümleri uygulanmaz, 

MADDE 12. — Aynı Kanunun, 1308 saydı Ka
nunla eklenen ek maddesi aşağıdaki şekilde değişti
rilmiştir : 

Ek Madde 1. — Üniversite, yüksekokul, akademi 
ve her türlü eğitim ve öğretim müesseselerinde, öğ
rencilerin toplu olarak ikamet ettikleri yurt ve ben
zeri yerlerde, sendikalarda, derneklerde ve bunla
ra yönetim ve yapı olarak doğrudan doğruya bağlan
tılı olan yerlerde ve bunların toplantı ve kongrele
rinde, her türlü spor müsabakalarının yapıldığı yer
lerde, kanuna uygun veya kanuna aykırı olarak grev 
veya lokavt yapılmakta olan işyerlerinde ve yukarıda 
yazılı yerlerin müştemilatında; 

1. Bu Kanuna aykırı olarak ateşli silahları, bun
lara ait mermileri, 4 ncü maddede yazılı olan bı
çak veya sair aletleri yahut benzerlerini, Türk Ceza 
Kanununun 264 ncü maddesinde yazılı olanları taşı
yan veya bulunduranlar hakkında Kanunda belli edi
len cezaların iki katı hükmolunur. 

2. Bu maddede gösterilen yerlerde 6136 sayılı 
Kanunun 13 ve 15 nci maddelerinde ve Türk Ceza 
Kanununun 264 ncü maddesinde vazıh olanları, 6136 
sayılı Kanunun 7 nci maddesinin 1 nci ve 2 nci bent
lerinde gösterilen görevliler ile ordu, emniyet ve jan
darma mensupları dışında, ruhsatlı olsalar dahi taşı
yan ve bulunduranlar hakkında Kanunda daha ağır 
bir cezayı gerektirmediği takdirde bir yıldan iki yıla 
kadar hapis ve 2 000 liradan 5 000 liraya kadar ağır 
para cezası hükmolunur^ 

(Millet Meclisinin Kabul Ettiği Metin) 
• 

lunur. Vahim olması halinde yukarıdaki fıkraya göre 
hükmolunacak cezalar yarı oranında artırılır. 

Bu Kanunun 4 ncü maddesine göre yapımına izin 
verilen bıçakları veya benzerlerimi kullanma amacı 
dışında satanlar, satmaya aracılık edenler, saitınaîarilar, 
taşıyanlar veya bulunduranlar hakkında da aynı ceza 
hükmolunur. 

MADDE 11. — Aynı Kanunun 16 ncı maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 16. — Bu Kanunun kapsamına giren suç
larda Kaçakçılığın Men ve Takibine dair 1918 sayılı 
Kanun hükümleri uygulanmaz. 

MADDE 12. — 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bı
çaklar Hakkında Kanunun ek birinci maddesi aşağıda
ki şekilde değiştirilmiştir. 

Ek Madde 1. — Yargı kuruluşlarına ait binalarda, 
her türlü eğitim ve öğretim kurumlarında, öğrencile
rin toplu olarak oturdukları yurtlarda veya benzeri 
yerlerde, sendikalarda, derneklerde veya bunlara yö
netim veya yapı olarak doğrudan doğruya bağlantılı 
olan yerlerde veya bunların toplantı veya kongrelerin
de, her türlü spor karşılaşma ve yarışmalarının ya
pıldığı yerlerde, kanuna uygun veya kanuna aykırı 
olarak grev veya lokavt yapılmakta olan işyerlerinde 
veya ceza ve tutukevleri ile her türlü ıslah ve infaz 
kurumlarında veya yukarıda yazılı kurumların eklen
tilerinde; 

1. Bu Kanuna aykırı olarak ateşli silahlan veya 
bunların mermilerini, 4 ncü maddede yazılı olan bı
çakları veya sair aletleri veya benzerlerini veya Türk 
Ceza Kanununun 264 ncü maddesinde yazılı olanları 
taşıyan veya bulunduranlar hakkında kanunda belli 
edilen cezaların iki katı hükmolunur. 

2. Bu maddede gösterilen yerlerde 6136 sayılı Ka
nunun 13 ncü ve 15 nci maddelerinde ve Türk Ceza 
Kanununun 264 ncü maddesinde yazılı olanları, 6136 
sayılı Kanunun 7 nci maddesinin birinci ve ikinci bent
lerinde gösterilenlerin dışında, ruhsatlı olsalar bile 
taşıyan veya bulunduranlar hakkında kanunda daha 
ağır bir cezayı gerektirmediği takdirde altı aydan bir 
yıla kadar hapis ve iki bin liradan beş bin liraya kadar 
ağır para cezası hükmolunur. 
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(İçişleri Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

mesi halinde yukarıdaki fıkraya göre hükmolunacak 
cezalar yarı nispetinde artırılır. 

Zabıtaca imaline izin verilen bıçak ve benzerlerini 
kullanma maksadı dışında satanlar, satmaya aracılık 
edenler, satın alanlar, taşıyan ve bulunduranlar hak
kında da aynı ceza hükmolunur. 

MADDE 11. — Millet Meclisi Metninin 11 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 12. — Millet Meclisi Metninin 12 nci 
Maddesi aynen kabul edilmiştir. 

(Anayasa ve Adalet Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

vahim olması halinde yukarıdaki fıkraya göre hükmo
lunacak cezalar yarıdan bir katına kadar artırılır, 

Bu kanunun 4 ncü maddesine göre yapımına izin 
verilen bıçakları veya diğer aletleri veya benzerlerini 
kullanma amacı dışında satanlar, satmaya aracılık 
edenler, satın alanlar, taşıyanlar veya bulunduranlar 
hakkında birinci fıkradaki; o bıçak veya diğer alet
lerin veya benzerlerinin sayı ve nitelik bakımından 
vahim olması halinde de ikinci fıkradaki cezalar hük
molunur. 

MADDE 11. — Millet Meclisi metninin 11 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 12. — Millet Meclisi metninin 12 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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(Hükümetin Teklifi) 

MADDE 13. — Aynı Kanuna aşağıdaki ek 2 nci 
madde eklenmiştir. 

Ek Madde 2. — Bu Kanunda yazılı suçları iş
leyenler hakkındaki soruşturma ve kovuşturmalar, 
3005 sayılı Meşhut Suçların Muhakeme Usulü hak
kındaki Kanunun birinci maddesinin (a) bendindeki 
yer ve aynı Kanunun 4 ncü maddesinde yazılı za
man kayıtlarına bakılmaksızın, sözü edilen kanun hü
kümlerine göre yapılır. 

Bu yasaya göre işlenen suçun, 3005 sayılı Kanun 
hükümlerine tabi olmayan veya anılan kanuna tabi 
olup da fiili imkânsızlık nedeniyle suç üstü hüküm
lerinin uygulanmasına olanak bulunmayan daha ağır 
cezayı gerektiren başka bir suçla birlikte işlenmesi 
halinde birinci fıkra hükmü uygulanmaz. 

1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununa 
1696 sayılı Kanunla eklenen ek madde l'deki hüküm
ler saklıdır. 

MADDE 14. — Aynı Kanuna aşağıdaki geçici 
7 nci madde eklenmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 7. — Bu Kanunun 4 ncü mad
desi hükümleri kapsamına alınan topuz, topuzlu kam
çı, boğucu tel veya zinciri, muşta ile salt saldırı ve 
savunmada kullanılmak üzere özel nitelikte bulunan 
benzeri aletleri ellerinde bulunduranlar bu kanun yü
rürlüğe girdiği tarihten itibaren bir ay içinde, mahalli 
zabıta makamlarına teslime zorunludurlar. 

MADDE 15. — Bu Kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

MADDE 16. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yü
rütür. 

(Millet Meclisinin Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 13. — 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bı
çaklar hakkında Kanuna aşağıdaki ek 2 ve ek 3 ncü 
maddeler eklenmiştin 

Ek Madde 2. — Bu Kanunda yazılı suçları işle
yenler hakkındaki soruşturma ve kovuşturmalar, 3005 
sayılı Meşhut Suçların Muhakeme Usulü hakkındaki 
Kanunun birinci maddesinin (a) bendindeki yer ve 
aynı kanunun dördüncü maddesinde yazılı zaman 
kayıtlarına bakılmaksızın sözü edilen kanun hüküm
lerine göre yapılır. 

Bu kanuna göre işlenen suçun, 3005 sayılı Kanun 
hükümlerine tabi olmayan veya tabi olup da hakkın
da genel hükümlere göre kovuşturma yapılmasını zo
runlu kılacak nedenler bulunan başka bir suçla bağ
lantılı olarak işlenmesi halinde birinci fıkra hükmü 
uygulanmaz. 

Ek Madde 3. — Türkiye Büyük Millet Meclisi ile 
Bakanlar Kurulunun üyeleri ve eski üyeleri beyan 
edecekleri tabancalardan birini taşımaya yetkilidir.; 

MADDE 14. — Aynı Kanuna aşağıdaki geçici 
madde eklenmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 7. — Bu Kanunun 4 ncü mad
desi hükümleri kapsamına alınan topuz, topuzlu kam
çı, boğucu tel veya zinciri, muşta ile salt saldırı ve 
savunmada kullanılmak üzere özel nitelikte bulunan 
benzeri aletleri ellerinde bulunduranlar bu kanun yü
rürlüğe girdiği tarihten itibaren bir ay içinde, mahalli 
zabıta makamlarına teslime zorunludurlar. 

MADDE 15. — Bu Kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

MADDE 16, — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yü
rütür. 



(İçişleri Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 13. — Millet Meclisi Metninin 13 ncü 
Maddesi aynen kabul edilmiştir. 

27 — 

(Anayasa ve Adalet Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 13. — Millet Meclisi metninin 13 ncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 14. — Millet Meclisi Metninin 14 ncü 
Maddesi aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCÎ MADDE 7, — Millet Meclisi Metninin 
Geçici 7 nci Maddesi aynen kabul edilmiştir, 

MADDE 15. — Millet Meclisi Metninin 15 nci 
Maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 16. — Millet Meclisi Metninin 16 nci 
Maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 13, — Millet Meclisi metninin 14 ncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir.. 

MADDE 15, — Millet Meclisi metninin 15 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştin 

MADDE 16. — Millet Meclisi metninin 16 n« 
maddesi aynen kabul edilmiştir, 
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ANAYASA VE ADALET KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 

6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Hakkında Kanunun Başlığı ile 1, 2, 3, 4, 5, 12, 13, 14, 15, 16 ncı Madde-
delerinin ve Ek Maddesinin Değiştirilmesine ve Bu Kanuna Bir Ek Madde ve Bir Geçici Madde Eklenmesine 

Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 13. — 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar hakkında Kanuna aşağıdaki ek 2 nci madde eklen
miştir. 

Ek madde 2. — Bu Kanunda yazılı suçları işleyenler hakkındaki soruşturma ve kovuşturmalar, 3005 sayılı 
Meşhut Suçların Muhakeme Usulü hakkındaki Kanunun birinci maddesinin (a) bendindeki yer ve aynı kanu
nun dördüncü maddesinde yazılı zaman kayıtlarına bakılmaksızın sözü edilen kanun hükümlerine göre yapılır. 

Bu kanuna göre işlenen suçun, 3005 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayan veya tabi olup da hakkında 
genel hükümlere göre kovuşturma yapılmasını zorunlu kılacak nedenler bulunan başka bir suçla bağlantılı 
olarak işlenmesi halinde birinci fıkra hükmü uygulanmaz. 
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