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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

'Bakamlar Kurulumun teşkilime Emekli Oramıiral 
B'ülend Ulüsu'muın giördvlemdirillmıiş olduğuma; 

Devlet Bakanlığı sayışınım 5 olarak tespiti i e 2lsine 
Başlbalkan Yardıimcılığı görevi verilmesfoin ve Gıda -
Tarımı ve 'Hayvancılık Bakanlığı ite Onman Bakana
ğınım «Tarım ve Orman Bakanlığı!» adı altımda, Ibir-
teştirMimesimin uygum gtörülrnüiş olduğuma ve Balkanlar 
Kuruluma, Balkanlar Kurulu lıils-tesıinde gösterilen zeva
tın atandığına dair Devlet 'Başkanlığı tezkerelerii Mil
li Güvenlik Konseyinin 'billgislimıe sunuldu. 

Atatürk'ün doğumunum yüzüncü yılının kutlanma
sı ve Atatürk Kültür 'Merkezi kurulması hakkımda ka

mum tdkîilfimim (2/1) (IS. Sayısı : 2 ve 2'ye 
rüşütoe'si tamamlanarak, kabul edildi. 

nci ek) gıö-

Milli G'üvenliik Konseyi İçtüzüğü ıteklfimlin (2/2) 
(S. Sayısı : 4) görüşülmesi, konu üzerinde 'bir süre 
daha çalışma yapılması amacıyla, ertelendi 

25 Eylül 1980 Perşembe günü saat 14.00'te top
lanılmak üzere ibirleşilme saat 14.40*ta isiomı verildi. 

Haydar SALTIK 
{Orgeneral 
MÜİ Güvenlik Konseyi 
Genel Sekreteri 

BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 15.30 

BAŞKAN : OrgeneraJ Kenan EVREN (Devlet Başkanı, Genelkurmay ve Milli Güvenlik Konseyi Başkanı) 
ÜYELER : Orgeneral Nurettin ERSİN (K. K. K. ve Milli Güvenlik Konseyi Üyesi) 

Orgeneral Tahsin ŞAHİNKAYA (Hv. K. K. ve Milli Güvenlik Konseyi Üyesi) 
Oramiral Nejat TÜMER (Dz. K. K. ve Milli Güvenlik Konseyi Üyesi) 

Orgeneral Sedat CELASUN (J. Gn. K. ve Milli Güvenlik Konseyi Üyesi) 

BAŞKAN — Milli Güvenlik Konseyinin 3 ncü Birleşimini açıyorum. 

İL — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ 

/. — Türkiye Cumhuriyeti Milli Güvenlik Konse
yi Yasama Görevleri İçtüzüğü teklifi. (2/2) (S. Sayı
sı : 4) (1) 

IBAŞKAN — Gündemimizde kanun tekliflerimiz 
var, 

1 nci sırada yer alan ve 4 sıra sayısı ile sizlere 
dağıtılan «Türkiye Cumhuriyeti Milli Güvenlik Kon
seyi Yasama Görevleri İçtüzüğü teklifi» ni görüşme
ye başlıyoruz., 

Bu içtüzüğün tümü üzerimde söz isteyen arkadaş
larıma söz vereceğim. Tümü üzerinde konuşmak 
isteyen arkadaşımız var mı efendim?.. Yok. 

(1) 4 S. Sayılı Basmayan Tutanağa eklidir. 

Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum : 
Kabul edenler... Etmeyenler Kabul edilmiştir. 

1 nci maddeyi okutuyorum : 

TC 
Milli Güvenlik Konseyi Yasama 

Görevleri İçtüzüğü 
Birinci Bölüm 

Milli Güvenlik Konseyinin Kuruluşu 
MADDE 1. — 12 Eylül 1980 Harekâtında idareye 

el koyma zorunda kalan, millet önünde ant içen 
Milli Güvenlik Konseyi; Genelkurmay Başkanı Org. 
Kenan EVREN, Kara Kuvvetleri Komutanı Org. 
Nurettin ERSİN, Hava Kuvveteri Komutanı Org. 
Tahsim ŞAHÎNKAYA, Deniz Kuvvetleri Komutamı 
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Ora. Nejat TÜMER, Jandarma Genel Komutanı Org. 
Sedat CELASUN'dan teşekkül eder, 

BAŞKAN — 1 nci madde üzerinde söz almak is
teyen arkadaşımız var mı?.. Yok. 

1 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 2. — Milli Güvenlik Konseyi Genelkur

may Başkanının Başkanlığında toplanır. Başkanın 
bulunmadığı birleşim ve oturumlara askeri hiyerarşiye 
bağlı kalınmak kaydıyle Konsey üyelerinden birisi 
Başkanlık eder. 

BAŞKAN — 2 nci madde üzerinde söz almak is
teyen arkadaşımız var mı?.. Yok. 

2 nci maddeyi reylerinize sunuyorum : Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler..,. Kabul edilmiştir. 

3 ncü maddeyi okutuyorum : 

tkinci Bölüm 
Milli Güvenlik Konseyi Sekreterliğinin Kuruluşu 
MADDE 3. — Milli Güvenlik Konseyi Genel Sek

reteri, Konseyin danışmanlık ve sekreterlik görevini 
yapar- Konseyin toplantılarına katılır, toplantılarda 
oy kullanamaz. Katılamadığı hallerde yetki vereceği 
bir görevli kendisini temsilen Konsey toplantısına ka
tılabilir. 

BAŞKAN — 3 ncü madde üzerinde söz almak 
isteyen arkadaşımız var mı?.. Yok. 

3 ncü maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

4 ncü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 4. — MGK Genel Sekreterliğinin kuru

luş ve görevleri çıkarılacak yönetmelikle belirlenir. 
BAŞKAN — 4 ncü madde üzerinde söz almak 

isteyen arkadaşımız var mı?., Buyurunuz. 
ORAMİRAL NEJAT TÜMER — Komutanım, 

bir hususu arz edeceğim. 

Diğer maddelerde «Milli Güvenlik Konseyi» açık 
yazılı olduğu halde bu maddede (MGK) harfleri ya
zılı,. Bir mahzuru yoksa harflerle ifade yerine bütün 
maddelerde «Milli Güvenlik Konseyi» olarak açıkça 
yazılmasını arz ediyorum. 

ıBunun dışında başkaca bir maruzatım yok. 
BAŞKAN — Buyurunuz. 
ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Gü

venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Tensip buyurur
sanız, hepsinin açık olarak yazılmasını tekliflerine 
sunacağım. Benim de dikkatimi çekti, kısaltmalar 
birkaç yerde var. 9 ncu bölümün 19 ncu maddesinde 
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var, daha sonraki maddelerde de MGK olmuş. Ka
nun haline geldiği zaman açık olarak yazılması doğ
ru olur. 

BAŞKAN — Biz bu kısaltmaları kullanıyoruz 
ama yazışmalarda kullanıyoruz; kanunlarda yahut 
içtüzüklerde bunların geçmemesi lazım. Açık olarak 
yazılması daha uygun olur. Onun için kanun yazılır
ken açık olarak yazılsın. 

'4 ncü maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

5 nci maddeyi okutuyorum : 
Üçüncü Bölüm 

İhtisas Komisyonları 
MADDE 5, — Milli Güvenlik Konseyi Genel Sek

reteri lüzum gördüğü hallerde, kanun tasarı ve teklif
leri ile diğer konular üzerinde inceleme ve araştırma 
yapması için yeteri kadar uzman kamu personelin
den oluşan geçici ihtisas komisyonları kurabilir. 

Bu komisyonlar başkaca uzman kişileri çağırıp 
fikirlerini alabilir ve çalışmalarının sonucunu rapor 
halinde Genel Sekreterliğe sunar. 

Genel Sekreterlik bu raporları inceler, nihai du
ruma getirir. 

İhtisas komisyonları raporu tasarı ve tekliflerle 
birlikte basılıp, yeteri kadar önce, Konsey üyelerine 
ve Bakanlar Kuruluna sunulur. 

BAŞKAN — Bu madde üzerinde söz almak iste
yen arkadaşımız var mı?.. Yok.; 

5̂ nci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

6 nci maddeyi okutuyorum : 
Dördüncü Bölüm 

Gündem, Birleşim ve Oturum 
ıMADDE 6. — Gündem; Milli Güvenlik Konseyi 

Başkanı adına Genel Sekreter tarafından hazırlanır. 
Gündem basıldıktan sonra, yeteri kadar önce, Kon
sey üyelerine ve Bakanlar Kurulu ile gerekli görülen 
yerlere gönderilir. 

Üyelerden birinin istemi halinde Konsey günde
minin değiştirilmesine Konsey üyelerinin salt çoğun
luğu ile karar verilir., 

BAŞKAN — Bu madde üzerinde söz almak iste
yen arkadaşımız var mı?.,. Yok. 

6 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

7 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 7. — Birleşim; Milli Güvenlik Konseyi

nin bir gün içinde yaptığı toplantılardır, 
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Oturum; bir birleşimin ara ile bölünen kısımla
rından her biridir., 

BAŞKAN — Bu madde üzerinde söz almak iste
yen arkadaşımız var mı?... Yok. 

7 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir, 

8 nci maddeyi okutuyorum : 
ıMADDE 8. — Milli Güvenlik Konseyi, başka tür

lü karar vermedikçe veya Başkanlık tarafından davet 
olunmadıkça Pazartesi, Çarşamba, Cuma günleri ön
ceden belirlenecek saatte toplanır. 

iBAŞKAN — Bu madde üzerinde söz almak iste
yen arkadaşımız var mı?.. Yok. 

8 nci maddeyi reylerinize sunuyorum : Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

9 ncu maddeyi okutuyorum : 
Beşinci Bölüm 

Kanunların Yapılması ' 
MADDE 9. — Kanun teklif etmeye Milli Güvenlik 

Konseyi üyeleri ve Bakanlar Kurulu yetkilidir. 
Kanun tasarıları gerekçesiyle birlikte Konsey 

Başkanlığına sunulur. 
İKanun tasarılarının gerekçesinde, tasarının tümü 

ve maddeleri hakkında bilgiler verilir ve kaldırılması 
veya eklenmesi istenilen hükümlerin neler olduğu ve 
neden kaldırılması, değiştirilmesi veya eklenmesi ge
rekli görüldüğü açıkça gösterilir. 

Milli Güvenlik Konseyi Başkanlığı, gelen tasarı
lardan gerekli gördüklerini ihtisas komisyonlarında 
inceletebileceği gibi doğrudan doğruya Konsey gün
demine de alabilir, 

Gelen tasarı ve teklifler hakkında Milli Güvenlik 
Konseyi üyelerine Başkanlıkça bilgi verilir. 

BAŞKAN — 9 ncu madde üzerinde söz almak 
isteyen arkadaşımız var mı?.. Yok. 

9 ncu maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

'10 ncu maddeyi okutuyorum : 
ıMADDE 10, — Konsey üyeleri ve Bakanlar Kuru

lu verdikleri kanun tasarı ve tekliflerini Konsey gün
demine alınmadan önce geri alabilirler. 

Tasarı veya teklif gündeme girmişse, geri alınma
ları Konseyin kararına bağlıdır. 

BAŞKAN — Bu madde üzerinde söz almak iste
yen arkadaşımız var mı?., Yok, 

10 ncu maddeyi reylerinize sunuyorum : Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

I 11 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 11. — Bir kanun tasarısının veya teklifi-

I nin Milli Güvenlik Konseyinde görüşülmesi sırasın
da Başbakan veya ilgili bakan veya zorunlu hallerde 
yetkilendirilmiş birinci derecede sorumlu daire amir
lerinden bir kamu görevlisi ve ilgili ihtisas komisyonu 
sözcüleri ile Genel Sekreterin görevlendireceği söz
cüler hazır bulunur. 

BAŞKAN — Bu madde üzerinde söz almak iste
yen arkadaşımız var mı?.. Yok. 

11 nci maddeyi reylerinize sunuyorum : Kabul 
edenler... Etmeyenler,., Kabul edilmiştir. 

I 12 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 12. — Kanun tasarı ve tekliflerinin gö

rüşülmesinde, önce tasarı ve teklifin tümü hakkında 
I söz verilir. Tümü üzerindeki görüşmeler bittikten 

sonra maddelere geçilmesi kabul edildiğinde madde-
j 1er ayrı ayrı görüşülerek oylanır. Maddelerin kabu

lünden sonra tasarı veya teklifin tümü oya konur ve 
kabulüyle kanunlaşır. 

Görüşülen bir madde birkaç mesele veya fıkra
dan meydana gelmişse bunların bölünerek ayrı ayrı 
oya konmaları teklif edilebilir. 

BAŞKAN — 12 nci madde üzerinde söz almak 
isteyen arkadaşımız var mı?.. Yok. 

12 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabuf 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

13 ncü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 13, — Kanun tasarı ve tekliflerinde bir 

maddenin reddi, değiştirilmesi veya metne madde 
eklenmesi hakkında Konsey üyelerinin, Başbakanın, 
Milli Güvenlik Konseyi Genel Sekreterinin veya 
ilgili bakanın verecekleri yazılı teklifler görüşmelerin 
bitiminde oya konur. Kısa teklifler sözlü olabilir. 

I BAŞKAN — Bu madde üzerinde söz almak iste
yen arkadaşımız var mı?.. Yok. 

13 ncü maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir., 

I 14 ncü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 14. — Konsey üyelerinden birinin veya 

Başbakanın veya bir bakanın yazılı istemi üzerine 
kapalı oturum yapılmasına karar verilebilir. 

Kapalı oturum tutanakları Konsey Genel Sekre
terliğince tutulur. Ancak Konsey uygun görürse 
yeminli stenograflar bu görevi yerine getirebilirler. 

Bu tutanaklar Konsey kararı olmadıkça açıklana
maz ve yayınlanamazlar, 

BAŞKAN — 14 ncü madde üzerinde söz almak 
J isteyen arkadaşımız var mı?.. Yok. 
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14 ncü maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Etmeyenler.., Kabul edilmiştir. 

15 nci maddeyi okutuyorum : 

Altıncı Bölüm 

Oylamalar 

MADDE 15. — Oylama üç şekilde yapılır. 
L İşaretle oylama, 
2. Açık oylama, 
3. Gizli oylama-
İşaretle oylama, üyelerin el kaldırması suretiyle 

yapılan oylamadır. 

Açık oylama, üzerinde üyenin ad ve soyadlarının 
yazılı olduğu oy pusulalarının kutuya atılması yahut-
ta adı okunan üyenin kabul, çekinser veya ret demek 
suretiyle yapılan oylamadır. 

Gizli oylama, üzerinde hiçbir işaret bulunmayan 
yuvarlakların kutuya atılması suretiyle yapılan oyla
madır, 

Açık oylama veya gizli oylama kararı alınmayan 
hallerde oylama işaretle yapılır. 

BAŞKAN — 15 nci madde üzerinde söz almak 
isteyen arkadaşımız var mı?.. Yok. 

15 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

16 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 16. — Milli Güvenlik Konseyi üye tam

sayısının salt çoğunluğuyla toplanır. Oylarda eşitlik 
halinde Başkanın oyu iki oy sayılır. 

BAŞKAN — Bu madde üzerinde söz almak iste
yen?,. Yoktur, 

16 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

17 nci maddeyi okutuyorum : 

Yedinci Bölüm 

Tutanaklar 

MADDE 17, — Milli Güvenlik Konseyinde tam ve 
özet olmak üzere iki türlü tutanak tutulur, 

Tam tutanak, ses alma makinesinin yardımıyla 
stenograflar tarafından tutulur. 

Tutanaklar, tutanak dergisinde yayınlanır. 

ıBAŞKAN — Bu madde üzerinde söz almak iste
yen?., Yoktur. 

'17 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir efendim. 
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18 nci maddeyi okutuyorum : 

Sekizinci Bölüm 

Güven Oylaması 

MADDE 18. — Bakanlar Kurulu Programının, 
Milli Güvenlik Konseyinde okunmasını izleyen bir
leşimde program üzerinde görüşme açılır. Görüşme
ler sonuçlandığında güven oylaması yapılır. 

Bakanlar Kurulunun Güvenoyu alabilmesi için 
Milli Güvenlik Konseyi üye tamsayısının salt çoğun
luğunun kabul oyu zorunludur. 

BAŞKAN — Bu madde üzerinde söz almak iste
yen?.. Yoktur., 

il 8 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Etmeyenler.,. Kabul edilmiştir. 

Madde 19'u okutuyorum : 

Dokuzuncu Bölüm 

(Denetim 

IMADDE 19. — Milli Güvenlik Konseyi Başbakan 
ve bakanları her zaman denetleyebilir, yazılı veya 
sözlü bilgi isteyebilir. 

Genel görüşme, soruşturma ve araştırma yolları 
ile yapılan denetleme ve görevden alma kararlan salt 
çoğunlukla alınır, 

(Denetim sırasında Bakanlar Kurulu güven iste
minde bulunabilir. Bakanlar Kurulunun veya bir 
bakanın düşürülebilmesi üye tamsayısının salt çoğun
luğu ile olur. 

BAŞKAN — 19 ucu madde üzerimde söz ataıak 
isteyenler?... 

ORGENERAL HAYDAR SALTIK ^Mlilti Gü
venlik Konseyi Geme! Sekreteri) — Saıyın Başkan, 
tenıslip buyur ulursa 19 ınıou mıadıdenlin 2 nci f iknasında 
yer alan «ve ıgörevden atana» kısmımın çıkaınlimaısımı; 
bumun 3 ncü fıkrada «Ibir bakamın 'düşürüıltebilmıesî  
deyimıi'yle aynı amüıarnıda ofliduğuınıu ıten'slipdıerıiıriie, arz 
ederim. 

BAŞKAN — Yamli, o takdirde iklindi fıkra şöyle 
oluyor : «Genel görüşme, soruışitıınma ve araçıtırma 
yoMıarıyiIıa yaıpıOıam denıetlemıe karanları salt çoğunlljuk-
lla alınır.» «ve görevden alıma» yi çıkarıyoruz. 3 meü 
fıkra; «Demetim sırasında Baklanlar Kurulu 'güven 
istemlimde bulıunalbiilıir. Bakantor Kurulumun veya biir 
bakanın düşürülebilmesi, üye t̂amsayısının sallt çoğun
luğu ile olıur.» sekilimde olacak. 

Baışka söz altmak fosıteyem var mı?.. 
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ORGENERAL TAHSİN ŞAHÎNKAYA — 3 
meü fıkranın : «Bakanlar Kurulumun veya bir baka!-
nın düşürülelbâJimıesli MlüıKi Güvenlik Konseyi üye 'tam
sayısının ısıallt çoğunluğu :ie olur.» şeklinde değiştiril
mesi daha uygun olur kanaatindeyim. Çünkü Hü-
kümıeıtıiın de lüyelıerli var, o zaman başka maniaya ge-< 
debilir. 

BAŞKAN — Efendim, Hava Kuvvetleri Komu
tanımız Orgeneral Şıabıimkaya diyor kli : «Daha da 
açıklık getirmek için, «üye (tamsayısının» yerlinıe «ıMıi-
J|i Güvenlik Konseyi üye itamısıayıısıınıın salt çoığunilıuğıu 
ile olur.» şeklinde olsum.» Onu da ilave ediyoruz. 

Şimdi, 19 nou maddeyi ibu düzelltıimüş şekliyle bir 
daha okutuyorum : 

«MADDE 19. — Mill'li Güvenlik Konseyi Başbakan' 
ve bakamları ter zaman denetleyebilir, yazılı veya söz-
ı)lü bilgi isteyebilir. 

Genel görüşme, soruşturma ve araştırmıa yolları 
ile yapılan denetlıeme kaırariıarı saüt çoğunlukla ıailnınır.1 

Denetim şurasında Bakanlar Kurulu güvem istemlin
de bulunabilir. Bakanlar Kurulunum veya bir baka
nım düşürülebitaesıi Mlillli Oüvenliik Konseyi üıye ıtaım-
ısayısınım salt çoğunluğu lile olur;» 

ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Mili Gü-
venllik Konseyi Genel Sekreteri) — Yalnız, ısıomı düm-
üie, 'bir evvelki 'ifadenin hemen sonumda gelmese de 
ayrı bir fıkra ölsia yani «Bakanlar Kurulunun veya bir 
Ibafcanım düşürülleblmesıi» 'ayrı (bir fıkra olllsıa. Çünkü 
güven istemimde bulunmıaylla, 'düşürtülme ayrı layıu 
•unsurlardır. 

BAŞKAN — Satırbaşıına alalımı. 
ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Mıili Gü

venlik Konseyi Genel Sekreteri) — 'Satırlbaşıma laillım-
sa mesele halledilir sanırımı. 

BAŞKAN — Yani onun ıdevamıymıış gübi olıma-
sın diyorsıunuz?... 

ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Mili Gü
venlik Konseyi Genel Sekreterli) — 4 meü bir fıkra 
olarak efendim. 

ıBAŞK AN — 4 neü fıkra. 
,10 nou maddeyi bu ıs on şekliyle oylarımıza sıumu-

yorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kıabull ediılı-
ımiışitir efendimi. 

Madde 2ı0'y!i okıutuyorum : 

Onuncu ©ölüm 
Bakanların Dokunulmazlığı ve (Bakanların ıDenıatimii 

'MADDE 20. — 'Bakanlar Kurulu üıyelıarıinlden 
(birinin bakanlık görevime başlamadan önce veya bu 
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'görevinin devamı esmasımdıa göreviyle 'il|gli veya ki
şisel suçlarından ötürü kovuşturma ve soruşturma 
açılması M'illi Güvenlik Konseyimin kararımla 'bağludır. 

Adli mercilerin bu konudaki istemleri Adalet (Ba
kanlığı ve Başbakanlık kamalıyla Milli Güvenlik IKomp 
şeyi Başkanlığına 'iletilir. Konsey, konuyu gündemli-' 
mıe aldıktan sonra ilgili bakanın savumımaısiıM ailıır ve 
karara bağlar. 

BAŞKAN — 20 nöi madde üzerimde söz laılmıak 
isteyen arkadaşımız var mı?.. Yoktur. 

ORHAN DÜLGERLER (Kanunlar Müdürü) — 
Sayın Başkanım, izim verirseniz bir konu var efendıim: 
Madde başlığında, 10 nıcu bölümden ısonıra, «(Bakam
ların dokunulmazlığı ve bakanların demetimi)» ıdenlill-
miş. Bakanların denetim'i bir (üst bölümde hlükmıe 
bağlandı. Burada denetim değil, sadece dokuınıulmıaz-' 
ılığı ile ilgili soruşturmaya ve adli takibata izim. verme 
ıslöz konusu. 

BAŞKAN — Doğrudur, «ve bakanlarım ıdenetF 
mi» ibaresi silinecek. Çünkü denetim yukarıda var.: 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞH 
KAYNAK — 1,9 nou maddede lifade ediılıdli, burada 
(gereksiz. Matlaıpla mu'hteva değişik ölüyor. 

BAŞKAN — O halde 10 ncu böJlümıün altındaki 
kısım «Bakamların dokunuflımazlığiı» olarak kalıyor 
«ve bakanların denetimi» kısmımı siliyoruz., 

ORGENERAL HAYDAR SALTIK ( M ü Gü
venllik Konseyi Genel Sekreteri) — Efendim, eski ça-
toşmalarıtnızdıa, ilk mıüsveddelerimizde «Bakanlar hak
kında kovuşturma ve soruşturma açılmasıı» başlığı 
vardı. Bunu değiştirerek «Bakanılarıın dokumıulimazilı1-' 
ğıı» şekline getirdik. Ama demetim, buradaki amlla-' 
mıyla onu kapsam'iyor, 'işaret buyurduğunuz ıgilhi. 
Tensip buyurulıursa, «Bakamlarım dokumuılmazilığı» 
olarak da kalabilir, «Bakanların dokumulmıazılnğı ve 
bakanlar hakkında soruşturma, kavuşturma açıllması» 
da olabilir. Çünkü, hükme (bağlanan lik! unsur var 
burada : 

Evvela, kişisel suçlarımdan dolayı veya hizmete 
'ilişkin suçlarından dolıayı soruşturma laçıtaasımııın 
ımüsaadesi Yüksek Kurulum yetkisıinldedir. IkıimıoM, 
ıbu Kurul bu yetkiyi kullanırken evvela bakanım sa
vunmasını alır, ondan sonra olumlu veya olumsuz ka
rar verebilir. îkli unsur var. 

/BAŞKAN — Ama, 10 mcu maddenin 2 noi fıkra
sında diyoruz ki : «Genel görüşme, soruşturma ve 
(araştırma yollarıyla yapıHıan -denetleme fcaraırlıarı ısıalt 
çoğunılıukla alınır.» 
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ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Mili Gü
venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Denetleme, ba
kanlarım hizmete Miskin konularında; (20 ruoi madde) 
baklanlara, ve başbakana verilen bir dokunulmaz
lıktır. Kişisel suçlarından ötürü de, kii «mifıeltveklllıe-
rime evvelce ıtamınmış olan dokumulmazljiğı kapsayanı 
bir şekildedir. Nitekim, madde itenüipfeniirkan, «Gö
reviyle ilgili ıveya kişiseli suçlarımdan ötürü kovuştur* 
ma ve soruşturma açılması Milli Güvenlik Koniseyi'-
niim kararına bağlıdır» danlilımlişitlir. Binaenaleyh, bum
da hem «dokunulmazlık var, hem kovuşturma açıHmaı-
sı -var. «Denetim» yerine, /tensip buyurursanız «Ko
vuşturma ve soruşturma açimiasıı» diye devam ede» 
illim veya !tek bırakalım. 

Takdirlerinize :arz 'ederim. 

BAŞKAN — Eskiden olduğu gibi, «(Bakamlarım 
dokumulmazlığı ve haklarımda kovuşitunma ve soruş
turma açılması» 

Evet, bunun 'hakkımda bir görüş var mı efendim? 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK — Sayın Başkanım, yukarıda 19 mıcu 
maddedeki demetim usulü, ddari tasarruflarla ıiil|glidir; 
yani bir bakanın bakanlık faaHiyötlierıi nedenliyle. Ce-
zîaıi sorumluluk yok burada. Sadece bir genel görüş
me açarsınız; omun bakanlığıyla tutumu ve daıwia-
ınıışlıarı ve faaliyetleriyle ilglili; soruşturma açarsınız 
ıbakamlık faaliyeltiteriyle ıiJ|gIi; ıbir araştırma açarsınız, 
onun bakanlıkla iıligıılü faaliyetlerimi, yürütmeyle üljgili 
görevlerini, cezaii ısorumlıuliuk olmaksızın 'yerline gej 

ıtirdiği yönünde bir endişe olursa o bakanı görevimden! 
alaoaksınııız. Yanii, ıtaımamen oezanııın dışımda, bık ba
kanın bakanlık vazifesini hangi ölçülier içerisinde yap-
ıtığı ve hangi ölçülier içerisinde başaralı olup olımadığı-
ını denetimcin ifadesidir. Aşağıdaki ise, cezai sorum-! 
liulıuk getiriyor. Yarii bir bakanın ibafcanlıığıınıdaın ön
ce herhangi bir suçtan hakkında soruşturma 'açıılma-
sı veya bakan olduktan sorma, üıslter bakanlığı ile 'ili-' 
gülü, ister bakanlığı ile ilgili olmayan bir cezai so
rumluluğu gerektiren bir suçu iışlemıesıi hallimde hak
kında cezai kovuşturma açmak müsaadesi temamen 
siize bağlıdır. KomUtanıımım ifade ettiği giibi, sadece 
«©akanların dokunulmazlığı» itarzında da mıatlıap ola
bilir veya «Bakanların dokunulimıazlığı vıe haklarıını-' 
da soruşturma ve kovuşturma açma» tarzında da ola-
Ibi'lıir. Bu konular ayrı ayrı meselelerdir. Binimde cezaii 
sorumluluk müessesesi işler; 19 nıcu maddede idaıri 
sorumluluk meselıesi işler. 

iBAŞKAN — «Bakanlarım dokunutaaızılıiğı ve 
bakılarında soruşturma ve kovuşturma açılması» şek

linde düzelıtilımiesli dana açık bir ifaıde otur zammedi
yorum, 

;HÂKÎM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ
KA YNAK — Buradaki kovuşturma ve sorıuşiturımıa 
cezai kovuşturma ve ısoruştuırmadıır, yukarıdaki »da
iridir. 

BAŞKAN — O halde, «Bakanlarım dokunulrnaz-
lığı ve haklarımda soruşturanla ve kovuşturma açıl
ması» şeklinde olacak ve «metin içerisi'nde de ayını 
sekile dönüştürülecek. 

O halde 10 ncu Bölümün başlık kısmına ıteknar 
okuyalım : 

«10 ncu'Bölüm : 
Bakanların dokunulmazlığı ve haklarında soruş-' 

turana ve kovuşitıurmia açılması» 
BAŞKAN — 20 noi maddeyi o «halliyle okuyunuz 

efendim. 
«MADDE 20. — Bakamlar Kurulu üyelerinden bi

rinin bakanlık görevine başlamiadan önce veya bu gö
revinim devamı esmasında 'görevliyle ilgili veya kıişliset 
suçlarımdan ötürü ısomşturmıa ve kovuışturmıa açıülma-
sı Mili Güvenlik Konseyinin kararına bağlındır. 

Adli mercilerin bu konudaki istemleri Adalet IBa-
kanılığı ve Başbakanlık kamalıyla Milî/i Güvenlik 'Kon
seyi Baışkanhğınıa İletffiliır. Konsey, kamuyu gümdemliım© 
«aldıktan somra ilgili bakanımı savuınmıaisııınıı alır ve fca-ı 
'fara bağlar.» 

iBAŞKAN — Bu maddeyi Ibu şekliyle oylarımıza 
sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 211i okuituyonum : 

Orubiırtincıi «Bölıüm 

tdari Teşkilat ve Mıaüli HüMirrier 

MADDE 21. — Feslhedimliş bulunan yasama oflganr 
(larımın idari kuırullu'şları Mili Güvenlik Konseyi Ge
nel Sekreterliğime bağladır. 

)Bu kuruluışllanım malıi ve idari işlemlerine liflliışkiin 
olmak üzere; Malili Güvenlik Konseyimin ilgili emıir 
ve kararlarımın uygulanması ve MıilÜli Güvenlik Konıse-
ylinıce oluşturulacak Yürütme Organı ıtarafından alı
nacak kaıraiFİıaran da Yasama Organa bünye ve özel-
Hlikllertine göre düzenlenmesi ve uygulanmasına, Kon
seyim idari kuruluşları Genel Sekreterleri görevli ve 
yetkilidir. Milli Güvenlik (Konseyi Genel Sekreterli 
gerektiğimde bu görev ve ydtkiyi kısılülayabiillir. 

Bu kuruluşlara «bağlı bütçelerden yapılacak harca-
malara 'ait verile emirlerimi ıtediyeden önce viıze 
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etmeye Müılıi Güvenlik Konseyi Genel Sekreterliği 
yetkinidir. 

BAŞKAN — 21 mel madde üzerimde söz alimlak 
isteyen arkadaşımız?... Yok. 

21 nıci maddeyi oylarımıza sunuyorum : Kalbul 
edenİer... Etmeyenler... Kalbuli edim'iştir efendim. 

Madde 22'yi okutuyorum : 
Oniklinoi Bölüm 
,Son H'iiklömilıai! 

MADDE 22. — Bu İçtüzükte 'değişiklik 'yapıtaşını 
öngören teklifler, Mıilüıi Güvenlik Konseyi üyeleri ta
rafımdan yapiabıillir. Bu teklifler, görüşülüp kalbul 
edilmekle Konsey kararı olarak yürürlüğe gıirer. 

BAŞKAN — 22 indi ınıadde üzerinde söz almak 
asteyen?.. Yok. 

22 ııdi maddeyi oylarımıza ısunuyorumı : Kalbul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir efendim. 

Madde 23'ü okutuyorum : 
MADDE 23. — Bu İçtüzük kabulünden litıibarıen yü~ 

tfürllüğe girer. 
ıBAŞKAN — Bu madde üızerlirtde ,söz almak liısıte-

yen?... Yok. 
23 ncü maddeyi oylarımıza sunuyorum : Kalbul 

«denliler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
iMadde 24'ıü okutuyorum : 
'MADDE 2(4. — Bu İçtüzük Miilflii Güvenlik Konseyi 

tarafından yürütülür. 
IBAŞKAN — 24 mcü madde hakkımda söz almak 

isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarımıza sunuyorum •:_ Kabul edenlller... 

Etmeyenler.,.. Kabul edilımlişltiir. 
Efendim, İçtüzüğün maddelerin/i ıbifiirdlik; bu İç

tüzüğü tümüyle oylarınıza sıunuyorum : İçtüzüğü tü
müyle kalbuli edenler... Etmeyenler... Kabul edilımiiış-
tir. 

Efendim, İçtüzük görüşmesi ıbiıtti. İçtüzük kalbuli 
edilmiştir, hayırla olmasını dilenim, 

2. — 3 . 4 . 1930 Tarih ve 1580 Sayılı Belediye 
Kanununa ek Kanun Teklifi ve İhtisas Komisyonu 
Raporu {2/4) (S. Sayısı: 5) (1) 

BAŞKAN — Simidi gündemimıize göre 3 Nisan 
1930 tarih ve 1580 sayılı Belediye Kanununa ek Ka
mun Tekliflinin göıtüşmderiine başlıyoruz. 

İKomiisyon ve Hükümet ıtemslilloisi yerlerini alldı>-
' tef. 

ıBu kanıun teklifli ide 5 Sura sayısı l e basılıp, dağı
tılmıştı. 

(1) 5 S. Sayılı Basmuyazı tutanağa eklidir. 

J ıŞimdi bu kanunun tümü 'üzerinde görüşme açı-
I yoruma 

Tümü üzerimde söz almak listeyen arkadaşımız rvar 
mı efendim?.. Yoktur. 

Maddelere gedilmesini oylarımızla sunuyorum' : 
Kalbul edenler... Etmeyenler... Kabul edlilmıiştir. 

1 noi maddeyi okutuyorum : 

3 . 4 . 1930 Tarih ve 1580 Sayılı Belediye 
Kanununa Ek Kanun Teklüf i 

MADDE 1.— 3 . 4 . 1930 ıtaoh ve 1580 saydı 
Belediye Kanununa aşağıdaki geçidi maddeler eklen
miştir: 

GEÇİCİ MADDE 1. — 12 Eylül 1980 talihlim
den itibaren mevcut belediye meclisleri feshıedıüimiş 

I ve belediye başkanları görevden alanmıışltıır. 
I BAŞKAN — Efendim, 1 neti madde ve geçidi milad

ide 1 üzerinde ısöz almak isteyen arkadaşımız var rnıııı?.. 
Yok. 

I Geçici 1 nci maddeyi oylarımıza sunuyorum : IKa-
ıbul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir efendimi. 

Geçidi 2 inci maddeyi okutuyorum : 
GEÇİCİ MADDE 2. — Yeni belediye -meclisleri 

üyeleri seçilinceye kadar yasalarım Belediye Meclis
lerine verdiği görevler Belediye Kanunumun 88 mdi 
maddesinde belirtilen daire başamMerıimdlem oluşan 
belediye encümenleri tarafımdan yürütülllür. 

BAŞKAN — Bu geçici 2 noi madde üzerinde söz 
almak isteyen arkadaşımız?.. Yok. 

iGeçic'i 2 mel maddeyi oylarımıza sunuyorum : 
Kalbul edenler... Etmeyenler Kalbuli ediJmliştir. 

Geçidi 3 mcü maddeyi okutuyorum : 
GEÇİCİ MADDE 3. — Görevden a t a m Ibele-

•diye başkanları yenine fitillen görevlli veya emeklıi kaL 

mu (görevlileri veya serbest meslek sahipleri veya gö
revden alınmış bulunan belediye 'başkanları arasım
dan Sıkıyönetimi Komutanlarımın isitemBlertime uygum' 
olarak il merkezlerimde İçişleri Bakanlığınca di mer
kezli olmayan yerlerde valilerce atama yapılar ve ge
rektiğinde aynı usulerle değişüMeibıiir. 

,(12 Eylül 1980 tarihli üle 2301 sayılı Kanunun yü-
rürilüğe glirdiği 19 . 9 . 1980 (tarihi arasmıda belediye 
meollislerlimim feshi ve belediye başkamlarımm görevden 
ataması ve yerlerime yenli atama yapılması hakıkım-
dakd tasarruflar geçerllidir.) 

Görevden alıınımııış belediye bıaşkamlarıının göreve 
liade edilmesi hallimde başkanlık görevlerimin devamı 

I süresince siyasi partilerle olaın lilşkieni keslir. 
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Va>lıi ve kaymakamlar dışında belediye baskanılıği'-
ınıa atanan kamu görevlisi, asıl hlizme'ti'nden izimi sar 
•ydiır ve başkanlık hizmötti sona erdiği zamaın asili gö
revine döner. 

Belediye baışkaın!jğıma atanan : 
a) iKamu görevlisi, emekli (m'arnuır veya serbest 

meslek sahibi i'se, belediye başkanı içlin 1980 ımıaüli 
tyıütt belediye bütçesi lile kabul edilen ödeneğin 1/12'si 
kadar ödenek alır. 

Belediye başkamHığına atamam kamu görevlileri ha
len bağlıı oldukları binimden almakta oldukları ımaaş 
ve düğer maili hakları almaya 'devam ©deriler. 

b) Görevimden almamış bulumam ibelied'iıye başkan1-' 
lan tekrar başkanlık görevine atanmış ise eskilden alr 
«nış oliduklıarı ödenekleri ahular, 

IBAŞKAN — Efenldim, geçici 3 ncü madde üzeriinH 
de söz almak isteyen var mı?... 

Buyurun, Sayın Hükümet Temsilcisi. 
FETHt AYTAÇ (İçişleri Bakanlığı Temsilcisi) 

— Sondan üçüncü benlide «'Kamu görevlisi, emiekılli 
memur veya serbest meslek ısıahlibi ise» deyimimi kult-
lamdık. «Emeklıi memur» dan sonra «ve emekllli su
bay» tabirimin eklıenımesimii arz ediyorum. Bir hata 
olabilir, yanlış anlaşılmalara meydan vereblir «emek-
üi subay» deyimimin eklenmesi iisıabetlıi olabilir. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — «Kıaımu görevlisi, iemekJli memur 

ve emeklıi subay veya serbest mesüıek...» diye devam 
edecek. 

Hükümet Temsiloisliniin bu teklifi üzerinde konu
şacak var mı efienıdiım? 

ORAMtRAL NEJAT TÜMER — Şimdi, baza 
yerlilerde belki asıtsulbaıy de ıseçüllir. Oralda «sivili ve as
kerli memur» desek, acaba başka ımanaya ıgıefllir mi? 
Çünkü bazı yerlerde belediye başkaraliaırı asltisubay ola
bilir, küçük yerlerde seçıileblilür, nitekim var. 

IBAŞKAN — Kamu görevlisi emekliler yahut as
ker ve süvil emekliler... 

O halde (a) fıkrasıma «Belediye başkanılığıına alta-
nan» dan sonra «Kamu görevlisi, asker ve sivi emıek-
ıliler veya serbest ımeslek saihıibi» diyoruz. 

ORGENERAL HAYDAR SALTIK (ıMİİ Gü
venlik Konseyi Genel Sekreterli) — «Kamu görevlisi, 
emekli asker ve siivti» dersek Türkçenliın akışı ıbakı-
mıındandan daha uygun olur. 

ORAMtRAL NEJAT TÜMER — «Kamu görev-
disi, serbest meslek saMbi veya asker vıe sivil emekli
ler lise» ifadesinde ıher halükârda bir akıcıılıık var. 

IBAŞKAN — «EmekMen» değil 'de, «emeklisi» de 
oliuır: «Kamu görevlisi, asker ve sivil emeklisi veya 
seribesıt meslek sahibi ise...» 

Efendim (a) fıkrasını bu (şekliyle bir dalha oku-
ituyotrunı: 

/«'Belediye baLşkanihğıma atanan : 
a) Kamu görevlisi, asker ve sivil, emıeklıM veya 

serbest meslek sahibi ise, 'belediye baışkanı içlin 1|98,0I 
mali yi'ln belediye bütçesi iJje kaibufll edıiılen ödeneğini 
1/2'sü kadar ödenek alirr.» 

ıBAŞKAN — Başka söz almak isteyen?.. Yoktur.ı 

0 halde geçici 3 ncü maddeyi bu şekıilıyÜs oyları-
naza sunuyorum : Kabul edenler... Eıtmıeyemliler... Ka
bul edilmüışttir. 

Geçici 4 ncü maddeyi okutuyorum : 
GEÇİCİ MADDE 4. — Çeşitli kanun, tüzük ve 

yönetmeliklere göre kurulıuışıları, belediye meclisli ve 
belediye encümenlerinden seçiilımliış veya seçıilecek 
üyelerin kaıtıtaasııyila imıümklün olan meclis, komisyon 
ve kurullara gerekli üyel/or, belediye encümeni tara
fından belediye personeli 'arasından görevîendiırülliır. 

BAŞKAN — Geçici 4 ncü madde üzerinde söz 
almak isteyen?.. Yoktur, 

Geçici 4 ncü mıaddeyi oylaramiiza sunuyorum : 
Kabul edenlıer,,. Etmeyenler... Kabuli edilmiştir. 

Geçici 5 mel maddeyi okutuyorum : 
OEÇtCİ MADDE 5. — Belediye Kanununun 

133 ve müteakip maddelerine göre kuıruilmuş olam be
lediye birliklıenini; sııkiiyömetim bölgelerinde Sıkıyö
netim Komutanları, sıkıyönetiiım bölgeleri dışımda 
faaliyetleri biır lü sınırları içlinde kalan birilikler için il: 
valileri ve faaliyetleri birden çok ili kapsayan birilik
ler ;için îçiş'lerti Bakamıljğı, gerektiğinde feshe, faalliıyet-
ıllerinıi durdurmaya veya sieçıilmliş üyelerden teşekkül 
eden organları yenine ibu organlların görevlerini yap
mak üzere, kamu görevlilerinden başkan atamaya ve 
fcutruMar teşkilime yetkilidirler. 

BAŞKAN — Geçidi 5 inci madde üzerinde siöz is
teyen?.. Yok. 

Geçici 5 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

1 nci maddenin içinde 5 tane geçici madde oldu
ğu için 1 ndi maddeyi tümüyle oylarınıza sunuyo
rum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiş-
ıtir. 

MADDE 2. — Bu Kanun, 12 Eylül 1980 tarihin
den geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe 
girer. 
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IBAŞIKAN — Bu madde üzerinde söz almak iste
yen?... Yok. 

Madde 2'yi oylarınıza sunuyorum: Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kalbul 'edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürü
tür. 

BAŞKAN — Bu madde üzerinde söz almak is
teyen?... Yok* 

(3 ncü maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Kanunun tümünü oylarınıza sunuyorum: Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kalbul edilmiştir. 

Efendim, Belediye Kanununa ek kanun tasarısı 
da kabul edilmiştir; hayırlı, uğurlu olsun., 

ORAMİR AL NEJAT TÜMER — Komutanım, 
kanun tekniği 'bakımından bir hususu arz etmek 
işitiyorum: Yazılış bakımından madde 1, madde 2 dıi-
ye dizip de ondan sonra geçici maddeler mi gelme
li, yoksa böyle madde l'in altına geçici madde 1, 2, 
3, 4, 5ten sonra tekrar madde 2'ye mi gelmeli? Çün
kü, yukarısıda, «Belediye Kanununa aşağıdaki geçici 
maddeler» deniyor, «Madde l'e» demiyor. 

O nedenle ben, geçici maddelerin madde 3'ten 
sonra yazılmasının daha uygun olacağını sanıyorum, 
kanun tekniği bakımından. 

ıBAŞKAN — Buyurun efendim. 

ORHAN DÜLGERLER (Kanunlar Müdürü) — 
Efendim, kanun tekniği yönünden 1 nci maddeye 
çerçeve madde diyoruz, yaşamakta olan bir kanuna 
eklenecek maddeleri çerçeveliyor. Meselâ, burada 
denebilirdi, «5 geçlici madde eklenmiştir» veya da
ha evvel geçici maddeler vardır, yeniden 3 geçici 
madde diye. 1 nci madde çerçeve maddedir, esas 
maddesidir tdkîifin, anamaddesidir; fakat çerçeve 
maddedir. 

İBu şekilde düzenleme kanun yapma tekniğine 
uygun düşüyor efendim. 

ORAMÎRAL NEJAT TÜMER — Bu belirtilen 
1580 sayılı Belediye Kanununun tamamını görmedi
ğim içlin sordum; bunun acaba hiçbir geçici maddesi 
yok muydu? 

ORHAN DÜLGERLER (Kanunlar Müdürü) — 
Evet, öyle olması lazım efendim. 

ıBAŞKAN — Var mı ef eridim başka?... 
FETHİ AYTAÇ (İçişleri Bakanlığı Temsilci-

'si) — Sayın Başkanım, Belediye Kanunu metni eli
mizde. Bu kanun zaman zaman1 bazı ek kanunlar 
•alınıştır; daha sonraki yıllarda muhtelif ek kanun
lar atmıştır. Bunlar içlinde özellikle bazı kanunlarla 
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ek maddeler getirilmiştir; fakat geçici madde geti
rilmemiştir. Geçici maddeler seçim kanunlarında 
getirilmekte lidi, bu seçim kanunları da belli süre 
sonra ömrünü doldurmakta ve o geçici maddelerin 
geçerliliği kalmamakta. 

Bu bakımdan, kanun tekniği bakımından, getir
diğimiz hükümler bir karışıklığa meydan vermeye
cek niteliktedir 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Konu üzerindeki görüşmeler ta-

mamlaınmiiştır. 
3. — 13.3,. ]1329 tarihli Jdarei Umumiyei Vilâ

yat Kanunu Muvakkatına Ek Kanun Teklifi ve İhti
sas Komisyonu Raporu. (2/5) (S. Sayısı : 6) (1) 

BAŞKAN — Gündemin 3 ncü maddesinde, 
13 . 3 . 1329 tarihli Idarei Umumiyei Vilayat Ka
nunu Muvakkatına Ek Kanun Teklifi bulunmakta
dır ve bu da 6 sıra sayısıyla basılıp, dağıtılmıştır. 

Bu konuda İhtisas Komisyonu v̂e Bakanlık Tem
silcileri yerlerini almışlardır. 

Bu kanun teklifinin tümü üzerinde görüşmek 
isteyen var mı?... Yok. Maddelerine geçilmesini oy
larınıza sunuyorum1: Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

1 nci maddeyi 'okutuyorum : 
13 . 3 . 1329 Tarihli Idarei Umumiyei Vilâyat 

Kanunu Muvakkatına Ek Kanun Teklifi 

MADDE 1. — 13 . 3 .. 1*329 tarihli Idarei Umumi-
yei Vilâyat Kanunu Muvakkatına aşağıdaki geçici 
maddeler eklenmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 1. — Mevcut il genel meclisleri 
feshedilmiştir. 

(BAŞKAN — Geçici 1 nci madde üzerinde söz 
almak (isteyen var mı efendim?... Yok, 

Geçici 1 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kalbul edilmiştir. 

Geçici 2 nci maddeyi okutuyorum: 
iGEÇtCt MADDE 2. — Yeni il genel meclisi üyele

ri seçilinceye kadar il genel meclisleri ile il da'imi 
encümenlerinün görevleri valiiler tarafından il idare 
şube başkanları arasından seçilecek 4 üyeden oluşan, 
vali başkanlığındaki bir kurul tarafından yürütülür. 
Bu kurulda görev alan personele, kuruldaki hizme
tinden dolayı ayrıca ödeme yapılmaz. 

IBAŞKAN — Geçici 2 nci madde üzerinde söz 
almak 'isteyen var mı efendimi?.,. Yok-

(1) 6 5. [Sayılı Basmayazı Tutanağa eklidir. 
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Geçici 2 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kalbul ddlilmiştir. 

Geçici 3 ncü maddeyi okutuyorum: 
GEÇİCİ MADDE 3. — Çeşitli kanun, tüzük ve yö

netmeliklere göre kuruluşları 'il genel meclisi ve il 
daimi encümenlerinden seçilmiş veya seçilecek , üye
lerin katılmasıyla mümkün olan meclis, komisyon 
ve kurullara gerekli üyeler geçici 2 nci maddede sözü 
geçen kurul tarafından görevlendirilir. 

BAŞKAN — 'Bu madde üzerinde söz almak is
teyen var mı?... Yok. 

Geçici 3 ncü maddeyi oylarınıza sunuyorum: Ka
bul edenler... Etmeyenler.., Kalbul ddilmiştiir. 

il nci ma'ddeyi, tümüyle oylarınıza sunuyorum: 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 2. — Bü Kanun, 12 Eylül 1980 tarihinden 

geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe gi
rer, 

IBAŞKAN — 2 nci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı?... YolL 

2 noi maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... ECmeyenl'er... Kabul edilmiştir. 

3 ncü maddeci okutuyorum: 
MADDE 3. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürü

tün 
BAŞKAN — 3 ncü madde üzerinde söz almak 

isiteyen var mı?... Yok. 
3 ncü maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul 

edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Kanunun tümünü oylarınıza sunuyorum: Kabul 

edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştin 
IBu kanun tasarısı da kabul edilmiştir; hayırlı, 

uğurlu olsun. 
4. — 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile di

ğer Aletler Hakkında Kanun ile Türk Ceza Kanunu
nun 264 ncü Maddesinde Yer Alan Ateşli Silahlar 
Patlayıcı Maddeler Bıçaklar ve benzeri aletlerin tes
limi hakkında Kanun Teklifi. (2/6) {S. Sayısı : 7) (1) 

BAŞKAN — Efendim, gündemimizin 4 ncü mad
desinde, 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile 
Diğer Aletler Hakkındaki Kanun ile Türk Ceza Ka
nununun 264 ncü Maddesinde Yer Alan Ateşli Si
lahlar, Patlayıcı Maddeler, Bıçaklar ve Benzeri Alet
lerin Teslimi Hakkında Kanun Teklifi bulunmakta
dır; 7 sıra sayısıyla basılıp dağıtılmıştır. 

{/) 7 S. sayılı basmayazı tutanağa eklidir. 

Bu konuda, İhtisas Komisyonu üyeleri ve Bakan
lık temsilcileri yerlerini aldılar. 

Bu kanun tasarısının tümü üzerinde söz almak is
teyen arkadaşımız var mı? Yok. 

Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

1 nci maddeyi okutuyorum. 

6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer 
Aletler Hakkında Kanun ile Türk Ceza Kanununun 
264 ncü Maddesinde Yer Alan Ateşli Silahlar, Pat
layıcı Maddeler, Bıçaklar ve Benzeri Aletlerin Tes

limi Hakkında Kanun Teklifi 

MADDE 1. — 6136 sayılı Kanun kapsamına giren 
ateşli silahlar ve mermiler ile Türk Ceza Kanununun 
264 ncü maddesinde belirtilen dinamit, bomba ve 
'buna benzer yıkıcı veya öldürücü alet veya barut ve 
benzeri ateşli eczaları ruhsatsız olarak bulunduran
lar ile 6136 sayılı Kanunun 4 ncü maddesi birinci 
fıkrasında yazılı olan 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 savunmada 
kullanılmak üzere özel nitelikteki benzeri aletleri bu
lunduranlar, bunları bu kanunun yürürlüğe girdiği 
tarihten itibaren 15 gün içinde mahalli askeri veya 
mülki makamlara teslim ettikleri takdirde halkların
da takibat yapılmaz., 

BAŞKAN — 1 nci madde üzerinde söz almak is
teyen arkadaşımız var mı? 

Buyurun efendim. 
ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Gü

venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Biraz evvel, Türk 
Ceza Kanununun 264 ncü maddesine atfen sayılan
lardan sonra, «salt saldın» deyimi geçti, muştadan 
sonra. Acaba kanunda son düzeltmelerde, «salt» ta
biri var mı, yoksa biz mi yeni getiriyoruz? 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK — Kanunda aynen 'bu deyim bulundu
ğu için, bir yanlışlığa mahal vermemek üzere aynı 
kelimeyi buraya almış bulunuyoruz. 6136 sayılı Ka
nunun 4 ncü maddesinde bu deyim aynen vardır. 

'BAŞKAN — Başka söz isteyen var mı efendim? 
Yok, 

O halde, bu maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum. 
MADDE 2. — Birinci maddede belirtilen her tür

lü silah ve patlayıcı maddeleri aynı maddede tayin 
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olunan süre içinde teslim etmeyenler hakkında 6136 
sayılı Kanun ile Türk Ceza Kanununun 264 ncü 
maddesindeki cezalar yandan az olmamak üzere iki 
misline kadar artırılır. 

'BAŞKAN — Bu madde üzerinde söz almak iste
yen? 

Buyurun. 
HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-

KAYNAK — Sayın Başkanım, maddenin sonunda, 
«iki misline kadar artırılır» deyimi var. 

Adalet Bakanlığından gelen temsilci arkadaşları
mızla bu konuyu bir kere daha müzakere mevzuu 
yaptıkı hâkimler bunu değişik anlamda kullanıyor
larmış; «iki misli» deyince üç katı olarak düşünüyor-
larmış. Eğer tensip buyurulur, sayın üyelerden birisi 
de şifahi bir öneride bulunursa, bu «iki» kelimesini, 
«ıbir misline kadar» diye değiştirmeyi düşünüyoruz. 

BAŞKAN — Yani şöyle oluyor sizin ifadenize 
göre : Farzımuhal cezası 3 sene ise, iki misli daha 
artırılırsa, 9 sene oluyor; ama bir misli dersek, o za
man 6 sene oluyor. 

Buyurun efendim. 
KBMALETTİN ALÎ KÂŞİFOĞLU (Adalet Ba

kanlığı Temsilcisi) — Sayın Başkanım, ben, Adalet 
Bakanlığı Kanunlar Planlama, Araştırma Genel Mü
dürü olarak hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Sayın Başkanım, biraz evvel Sayın Generalimin 
de ifade ettiği gibi, bu konu Türk Ceza Kanununun 
271 nci maddesinde ve 457 nci maddesinde düzen
lenmiştir. Buradaki düzenleme, «asıl cezaya, yarıdan 
bir misline kadar zammolunur» şeklindedir. O hal
de, bir düzenlemeye gidilirken, maddenin sonuna, 
«eylemlerinden dolayı verilecek asıl cezaya, yarıdan 
bir misline kadar zammolunur» şeklinde bir ilave 
yapılabilir veya yüksek tasviplerinize göre, «asıl ce
zaya, bir mislinden iki misline kadar zammolunur» 
denebilir. 

Yalnız, müsaadenizle, Yüce Huzurunuza bir ko
nuyu dalha getirmek istiyorum; o da, Sıkıyönetim 
Kanununda kabul buyurduğunuz 17 nci madde ile 
Türk Ceza Kanununun 13, 15 ve 17 nci maddelerin
de yer alan hususlardır. 

Yüksek malumları olduğu üzere Yüce Heyeti
niz, Sıkıyönetim Kanununun 17 nci maddesinde, «Bu 
surette verilecek ceza o fiil için kanunda muayyen 
olan «cezanın azami haddini geçemez» şeklinde bir 
düzenleme yapmıştı. Bununla beraber, bunun altına 
şöyle bir düzenleme de olabilir; bunu biz, Türk Ce
za Kanununun 536 nci maddesinin değişikliği sırasın-
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da geçirmiştik: «Bir misline kadar zammolunur. Şu 
kadar ki, bu suretle verilecek ceza, ağır hapiste 24 
yılı, hapiste 20 yılı; ağır para cezasında 100 bin lira
yı geçemez.,» 

Gereği, takdirlerinize saygıyla arz olunur. 
HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-

KAYNAK — Sayın Başkanım, evvela konuya şu 
açıdan bir yaklaşım yapmak gerekiyor: Eğer tensip 
buyurursanız, «bir misline kadar» deyimini kabul 
buyurursanız, ondan sonra Sayın Kâşiıfoğlu'nun ifa
desini... 

BAŞKAN — «Bir misline kadar zammolunur...» 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK — Evet efendim... 

Veya 'bir misline kadar artırılır. «İki katına ka
dar» dediğimiz zaman, uygulayıcı bazı hakimler bu
nu üç katı olarak uyguluyorlarmış. Onu tasviplerini
ze sunarım. İki katı dersek, üç katı olur; bir misli 
dersek, iki katı olur. 

ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Gü
venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Sayın Başkanım, 
bu tür silah bulundurma ve taşımanın Türk Ceza 
Kanunundaki azami ceza miktarı nedir ki, bir mis
line kadar çıkarmakla ne kadar artırılmış olur? 

BAŞKAN — Evet efendim, ne kadardır? 

KBMALETTİN ALİ KÂŞİFOĞLU (Adalet Ba
kanlığı Temsilcisi) — Sayın Başkanım, gerek 6136 
sayılı ateşli silahlar ve bıçaklarla, sair aletler hak
kındaki ceza miktarlarını sunacağım, gerekse 1 nci 
maddede yer alan 264 ncü madde konusunda size 
bilgi sunacağım. 

Eğer, konu ıbilahara, 6136 sayılı Kanunun 12 nci 
maddesine giren bir suç olursa - burada ülkeye silah 
sokmak, nakletmek, satmak ve bu maksatla bulun
durmak mevzuübalhistir - bu halde, laalettayin sila
ha vereceğimiz ceza, beş seneden sekiz seneye kadar 
ağır hapis on beş bin liradan altmış bin liraya kadar 
ağır para cezasıdır. Eğer bu kaçakçılık toplu olarak 
işlenmişse, iki ve daha fazJa kişinin bir araya gele
rek yapılması suretiyle işlenirse, hükmedilecek ceza 
sekiz seneden on iki seneye kadar ağır hapis; yirmi 
'beş bin liradan, yetmiş beş bin liraya kadar ağır pa
ra cezasıdır. Eğer önceden anlaşarak, ki ve daha faz
la kişinin katıldığı bir teşekkül vücuda getirmek su
retiyle suç işlenmiş'se, bu kaçakçılık fiili on seneden 
on beş seneye kadar ağır hapis; elli bin liradan yüz 
bin liraya kadar ağır para cezasıdır. 

Eğer bu silahlar nitelik itibariyle tam otomatik, 
seri ateşli, dürbünlü silahlardan ise, yukarıda hük-
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medilecek cezalar yarı nispetinde artırılır. Keza, bu 
silahların miktarı ağır ise, yine, hükmedilecek ceza 
bir kat artırılarak hükmolunur. Bunlar, biraz evvel 
arz ettiğim, ülkeye silah sokmak, kullanmak, aracı
lık yapmak, nakletmek, satmak ve bu amaçla bulun
durmaya yönelik kaçakçılık suçlarından dolayı ve
rilen cezalardır. Laalettayin silah satın almak, taşı
mak ve bulundurmanın cezası ise, 6136 sayılı Kanu
nun 13 ncü maddesinde gösterilmektedir. 

Yüce Başkanım, bu kanun, emirleriniz üzerine, 
tarafımızdan yeni değiştirilmiş olan bir kanundur. 
Laalettayin bir silahı satın almak, taşımak ve bulun
durmanın cezası bir yıldan üç yıla kadardır, ama ta
şınan silah veya 'bulundurulan silah veya satın alınan 
silah tam otomatik, seri ateşli ve dürbünlü bir silah 
ise, bu halde verilecek ceza, beş sene ile sekiz sene 
arasında hapis ve yirmi beş bin liradan az olmamak 
üzere ağır para cezasıdır. 

14 ncü madde ise Sayın 'Başkanım, biraz evvel 
1 nci maddede sayılan bıçak ve benzeri, salt saldırı 
ve savunmada kullanılan aletleri kapsamaktadır. 
Yüce Başkanım, bu deyiim bilerek kullanılmış bir 
deyimdir. Bugün muşta vesaire vardır; ama yarın 
hiç aklımıza gelmeyen, salt saldırı ve savunmada 
kullanılan bir alet de çıktığı zaman kanun kapsa
mına girsin ve cezalandırılsın diye ilk defa son de
ğişiklikte getirilmiştir. 

İşte bunların kaçakçılığı halinde verilen cezalar 
iki yıldan dört yıla kadar hapis; bu, teşekkül halin
de ise, beş yıldan on yıla kadar ağır hapis; toplu 
kaçakçılık ise dört yıldan yedi yıla kadar hapis; eğer 
bunların miktarı fazla ise, 1/2 oranında artırılma 
vardır. Her iki maddede de, gerek 12 nci, gerekse 
14 ncü maddede taşımada kullanılan araç kime ait 
olursa olsun ve hangi maksatlarla verilmiş olursa ol
sun, bilerek kullanıldığı tespit edildiği takdirde mut
laka ve mutlaka, ister vapur olsun, ister TIR olsun 
ister laalettayin taşımaya yönelik araç olsun, kesin
likle müsadere yoluna gidilmektedir. 

Bundan ayrı olarak, bıçakların taşınması ise, altı 
aydan hir yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmak
tadır. Buna karşılık, Türk Ceza Kanununun 264 ncü 
maddesinde yer alan, ruhsat almadan dinamit ve 
benzeri yıkıcı ve öldürücü alet ve barut veya ateşli 
ecza yapmak, yurda sokmak ve aracı olmak ve nak
letmek cezaları da, aynen 6136 saydı Kanuna uygun 
olarak 2245 sayılı Kanunla, geçen yıl yine tarafımız
dan artırılmıştır. Burada kesinlikle nakletmek, sak
lamanın cezası en asgaride beş seneden sekiz seneye 

kadar ağır hapis cezası, on beş bin liradan altmış 
bin liraya kadar ağır para cezasıdır. Tekerrürü halin
de, aynen 12 nci maddede olduğu gibi, on seneden 
on beş seneye kadar ağır hapis, elli bin liradan yüz 
bin liraya kadar ağır para cezası; toplu halde de, 
sekiz seneden on iki seneye kadar ağır hapis; yirmi 
'beş bin liradan yetmiş beş bin liraya kadar ağır 
para cezası. 

Saygıyla arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim, 

ORGENERAL HAYDAR SALTIK ( M İ Gü
venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Yüksek heyetin, 
iki misline kadar veya bir misline kadar hususunda 
karar almadan evvel, verilecek cezaların büyüklü
ğü konusunda bir izlenim alması için bu soruyu sor
muştum. Biraz evvel de denildiği şekilde, yarıdan 
bir misline kadar veya bir mislinden iki misline ka
dar konusunu müzakere etmekte fayda umarım. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Efendim, ben bu konuyu evvela 
Sayın üyelerimizin reylerine sunacağım. Yarıdan, 
yani 1/2 den bir misline kadar artırma hususunu oy
larınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler.., 
Kabul edilmiştir. 

O halde, evvela, yandan, yani 1/2 den bir misline 
kadar zammolunur, 

KEMALETTÎN ALİ K A Ş İ F O G L U (Adalet Ba
kanlığı Temsilcisi) — Ben onu hazırladım efendim. 

BAŞKAN — O halde, lütfen... 
Buyurun efendim. 
ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Efen

dim, «iki misli» dendiği zaman, uygulamada üç katı 
gübi 'bir anlam çıktığı söyleniyor. «Bir misli» dendi
ği zaman, aleyhte daha az kullanma diye bir uygula
ma mevzuu bahis olabilir mi? Bunda bir tefsire ihti
yaç var mu 

BAŞKAN — Buyurun. 
KEMALETTİN ALİ KAŞİFOGLU (Adalet Ba

kanlığı Temsilcisi) — Sayın Başkanım, emredilen 
hususu açıklayayım. Bunda hiç bir tereddüte mahal 
olmayacaktır. Çünkü biraz evvel sözünü ettiğim 271 
nci maddede tüm bunlar bir misli - örnek; polis me
muruna karşı olursa yarı nispetinde artırılır, komi
ser veya başkomisere karşı olursa bir misli artırılır, 
hâkime karşı olursa iki misli artırılır, verilecek ceza 
iki misli - artırılır; çünkü, deyimi de 'böyle kullana
cağız. Zaten benim Yüce Huzurunuza getirdiğim me
tinde de, verilecek cezayı şu örnekte görmek müm
kündür : On yıl verecek hâkimimiz; on yıl sonra, 
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bunu yarı nispetinde artıracak, beş yıl daha verecek. | 
Eğer azami haddini vermişse, on beş yıl verecek; I 
yarı nispetinde artıracak, yirmi iki sene altı ay ağır I 
hapis cezası verecek. Eğer bir misli verecekse, yine I 
cezayı verecek; «verilecek ceza bir misli artırılır» I 
dediğimiz Zaman, on beş yılı verecek hâkimim benim, I 
bir misli artırmak suretiyle otuz yıl verecek. Eğer, I 
bu, taibii, iki misli olursa, kırk beş yıl olacak. I 

BAŞKAN — Konu aydınlanmıştır. I 
Şimdi, o ilave edilecek hususu kapsayan öneriyi I 

bir arkadaşımız verecekler.. I 
KEMALETTİN ALİ KÂŞİFOĞLU (Adalet Ba

kanlığı Temsilcisi) — Sayın Başkanım, burada, «ha- I 
pis cezası yirmi yıldan, ağır hapis cezası yirmi dört I 
yıldan, ağır para cezası yüz bin liradan fazla ola- I 
maz» deyimi konusunda bir emrinizi alayım; ona I 
göre Sayın Paşama sunayım efendim, ona göre Iben I 
yardımcı olmaya çalışacağım efendim. I 

BAŞKAN — Bunun üzerinde konuşacak var mı? I 
HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-

KAYNAK — Sayın Başkanım, iki türlü ceza var. I 
Evvela, maddeyi mahsusunda verilecek cezanın bir I 
tavanı var veya genel ilkeler içerisinde, Türk Ceza I 
Kanununun 12 nci maddesinin genel ilkeleri içerisin- I 
de, her cezanın ayrı ayrı tavanı var, hapsin veya ağır I 
hapsin tavanları var. Bizim burada getirdiğimiz me- I 
tinde genel ilkeler içerisinde hapis cezasının tavanıy- I 
la sınırladık, maddeyi mahsusundaki tavanla sınırla- I 
madik. Örneğin; yasanın 13 ncü maddesinde «Bu I 
kanun hükümlerine aykırı olarak ateşli silahları sa- I 
tın alanlar bir ila üç yıl hapis cezasıyla tecziye olu- I 
nur» diyor. Biz burada altı yıl verebiliriz bunu; ve- I 
ya daha aşağılarda sekiz yıl diyor, on altı yıl vere- I 
biliriz, I 

Sayın Kâşifoğlu'nun ileri sürdüğü konu şu : Aca- I 
ba genel ilkeler içerisinde hapis cezasının, ağır hapis I 
cezasının tavanlarını da aşmayacağı hususunu bize I 
verecek misiniz? Biz Komisyon olarak genel ilkeler I 
içindeki tavanları aşmama temayülü içindeyiz. I 

BAŞKAN — Yani, yirmi ve yirmi dört. I 
HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-

KAYNAK — Evet. 
KEMALETTİN ALİ KÂŞİFOĞLU (Adalet Ba

kanlığı Temsilcisi) — Yirmi, yirmi dört, yüz bin. I 
HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER ıBAŞ-

KAYNAK — O ilkeler içerisinde kalmak koşuluyla 
bir misli artırılır dediğimiz zaman, ihtiyacımıza ce- I 
vap vermiş olur. O itibarla Ceza Hukukunun genel I 
prensiplerini zorlamayalun. Bizim görüşümüz o isti- I 
kamette. | 
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Tensip buyurursanız efendim, İçtüzüğümüzde, 
«kısa olan önergeler sözlü de yapılabilir» deniyor. 
Eğer sözlü olarak tekabbü! buyurduğunuz takdirde, 
madde metnini, «1 nci maddede belirtilen her türlü 
silah ve patlayıcı maddeleri aynı maddede tayin olu
nan süre içinde teslim etmeyenler hakkında 6136 sa
yılı Kanun ile Türk Ceza Kanununun 264 ncü mad
desindeki cezalar yarıdan az olmamak üzere bir mis
line kadar artırılır» deyimi ihtiyacı cevaplıyor. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — «Ancak» diye bir devamı var. 
HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-

KAYNAK — Biz ona katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Katılamıyorsunuz. 
iBöyle kalırsa, «bir misline kadar artırılır» diye 

kalırsa, acaba otuz seneyi geçecek bir şey oluyor 
mu? Ki, demin söylediğiniz rakamlar da oluyor. 

KEMALETTİN ALİ KÂŞİFOĞLU (Adalet Ba
kanlığı Temsilcisi) — Tabii Sayın Başkanım, yani 
örnek; bir teşekkül halinde kaçakçılıkta on beş yıl 
verdiğimiz zaman, bir misli uyguladığımız zaman 
otuz yıl ağır hapis cezası oluyor. 

Saygıyla arz ederim. 
BAŞKAN — Otuz altı yıla kadar verilebiliyor de

ğil mi? 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK — Önergeyi bu tarzda imza buyurup da 
madde metnini böyle düzenlemiş olursak, tabii ki 
aşacak. Ama bizim getirdiğimiz metin içerisinde 
olursa, Türk Ceza Kanunundaki hapis cezasının sı-
nırıyla, ağır hapis cezasının sınırını geçmemiş olaca
ğız; artırmamız halinde dahi. Biz Komisyon olarak, 
genel ilkeler içerisinde kalmak koşuluyla, o sınırla
rı geçme temayülünde değiliz. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — O halde şu hususu evvela reyleri
nize sunacağım: «Birinci maddede belirtilen her tür
lü silah ve patlayıcı maddeleri aynı maddede tayin 
olunan süre içinde teslim etmeyenler hakkında 6136 
sayılı Kanun ile Türk Ceza Kanununun 264 ncü mad
desindeki cezalar yarıdan az olmamak üzere bir 
misline kadar artırılır.» Bir ou teklif var. Evvela bu 
teklifi reylerinize sunuyorum. Bu şekliyle 2 nci mad
deyi kaibul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Gü
venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Üslup bakımın
dan müsaade ederseniz metni bir kere daha okutma
mızı öngörür müsünüz? 
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BAŞKAN — Ama oyladım artık. 
ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Mili Gü

venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Miktar değişme
yecek de, kelimelerde..., 

iBAŞKAN — «Zam edilir» lafı, değil mi? 
ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Gü

venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Burada bir unsur 
var Sayın Başkanım. «Eylemlerden dolayı verilecek 
asıl cezaya yarıdan bir misline kadar zam olur» de
yimi var. 

BAŞKAN — Zam olur, artırılır. Yani «zam» ile 
«yandan bir misline kadar artırılır» aynı şeydir, ikisi 
birdir. 

ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Gü
venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Yani bir girecek 
unsur var. O bakımdan bir defa daha okutayım mı 
burayı? 

BAŞKAN — «... şu kadar ki» diye, onu şey yap
madık. Onunla oynamaya gerek kalmadı. 

ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Gü
venlik Konseyi Genel Sekreteri) — O kısmı koymu
yoruz. Fakat, «... şu kadar ki» ye kadar olan kısmı, 
zatıaiilerinin teybe geçen kısmında, «verilecek asıl 
cezaya» deyimi yok. Verilecek asıl ceza bir ayrı un
sur, ona ilave ayrı bir unsur.* 

Tensip ederseniz bir kere dana bu şekliyle zapta 
alsınlar mı? 

'BAŞKAN — Feri cezaya olmaz ki zaten, asıl ce
zaya taibi olacak. Yani hangi cezayı artırıyoruz biz? 
Aslı, ferisi olmaz ki; kanunda yazılı ceza. 

ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Gü
venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Şimdi şöyle bir 
açıklamada bulundular : Ceza zaten artırılarak veri
lebiliyor düzeltmelerle. 

. BAŞKAN — Ee, şimdi biz onu veriyoruz. 

ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Gü
venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Bu kanun o ar
tırmaya da ilave getiriyor. Ben öyle anladım yanıl
mıyorsam. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK — Şimdi, ateşli silah taşıyan bir kimse 
için 6136 sayılı Kanunun 13 ncü maddesinde bir ce
za tespit edilmiştir. Bizim deyimimizle, evvela 'hâkim 
o cezayı tespit edecek, suçun nevine göre, silahın 
nevine göre, vahametine göre cezayı tespit edecek. 
Örneğin; bir yıl diyecek. Ondan sonra dönüş yapa
cak, örneğin bu kanun bir sayı aldığı için, filan ta
rih, filan sayılı kanunun 2 nci maddesi gereğince yarı 
nispetinde artırılırsa bjr sene altı ay hapsine diyecek 

veya bir misli artırarak iki sene hapsi diyecek. Bu
radaki aynı ifadeyi kullanıyor, konuya belki biraz 
açıklık getiriyor. Bir redakte meselesidir, Komisyon 
olarak bu deyime, «asıl olan ceza» deyimine katıla
biliriz. 

'BAŞKAN — Yalnız şu var : Asıl cezaya zaten 
kanunlarla bazı ilaveler var. Faraza filan şekilde 
olursa, şu kadar artırılır diyor. Zaten Türk Ceza Ka
nununda var. Onlara ilave ettikten sonra mı bir mis
lidir, yoksa asıl cezaya mı bir mislidir? 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK — Onları ilave ettikten Sonra bir misli.; 

BAŞKAN — O zaman «asıl ceza» demeye Kizum 
yok, gerek yok. Asıl ceza dersek, artırılmadan ev
velki ceza anlaşılır. Ne dersiniz efendim? 

KEMALETTİN ALÎ KÂŞİFOĞLU (Adalet Ba 
kanlığı Temsilcisi) — Sayın Başkanım, buyurulan hu
sus doğru alabilir, ama mesele toplu kaçakçıhksa, 
asıl ceza, artık toplu kaçakçılık için kanunda var 
olan cezadır; yani 8 seneden 12 yıla kadar ağır hapis 
cezasıdır. Bu bir artırılarak verilen bir ceza değil
dir. Bu, fiil toplu kaçakçılık olduğu için verilen bir 
cezadır. Yoksa artırılarak 8 yıla varılmıyor. Oradaki 
asıl ceza, 8 - 10 yıl cezadır. Eğer yüksek tasvipleri
nize mazhar olursa, bizim uygulayıcılar yönünden 
de çök değerli bir düzenleme olur. «Asıl cezaya» 
deyimini lütfedip kabul buyurursanız «asıl cezaya 
yandan bir misline kadar zam olunur» deyimi biz 
hukukçular için yalbancı bir deyim değil. Yoksa bü
yük karışıklıklar olur diye korkarız, 

Gereğini saygılarımla takdirlerinize sunuyorum 
efendim. 

ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Gü
venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Sayın Başkanım, 
karara sunmadan evvel, biraz evvel karar alınan bir 
madde üzerinde tekrar müzakere edildiği için müza
kerenin yenilenmesi konusunda bir karar istihsal bu
yurur musunuz? 

BAŞKAN — Şimdi efendim, bu maddeyi tekrar 
müzakereye koyuyorum. Tekrar müzakereyi kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Şimdi bir yanlışlık olmaması, uygulayıcılar bakı
mından daha açık bir ifadenin kanuna girmesi için 
'bu maddeyi şu şekilde okuyorum. 

«Madde 2. — Birinci maddede belirtilen her tür
lü silah ve patlayıcı maddeleri aynı maddede tayin 
olunan süre içinde teslim etmeyenler hakkında 6136 
sayılı Kanun ile Türk Ceza Kanununun 264 ncü 
maddesindeki asıl cezaya yarıdan bir misline kadar 
zam olunur.» 
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Doğru mu efendim? 
KEMALETTİN ALİ KÂŞİFOĞLU (Adalet Ba

kanlığı Temsilcisi) — Eylemlerden dolayı verilecek 
asıl cezaya yarıdan ibir misline kadar zam olunur. 
Eylemlerden dolayı, «264 ncü maddesindeki eylem
lerden dolayı verilecek cezaya yarıdan ibir mi'sline 
kadar zam olunur.» 

Sayın Başkanım, zatıalinize sunduğum metinde 
vardı. 

BAŞKAN — Var da, ben buraya yazıyorum. 

Şimdi tekrar okuyorum. 
«Madde 2. — Birinci maddede belirtilen her tür

lü silah ve patlayıcı maddeleri aynı maddede tayin 
olunan süre içinde teslim etmeyenler hakkında, 6136 
sayılı Kanunla, Türk Ceza Kanununun 264 ncü mad
desindeki eylemlerden dolayı verilecek asıl cezaya 
yarıdan bir misline kadar zam olunur.» 

Tamam mı efendim? 

KEMALETTİN ALİ KÂŞİFOĞLU (Adalet Ba
kanlığı Temsilcisi) — Tamam efendim. 

BAŞKAN — Şimdi bu haliyle, son okuduğum 
şekliyle bu maddeyi oylarınıza sunuyorum efendim. 
Kalbul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Efendim, madde 2 bu sön şekliyle kalbul edilmiş
tir. Verilen sözlü önergeyle 2 nci madde kalbul edil
miştir. 

Efen'dim 'bu 2 nci maddedeki önergeyi yazılı ola
rak da verdi arkadaşımız. Kolaylık olur düşüncesiy
le veriyorum. 

3 ncü maddeyi okutuyorum., 
MADDE 3. — Bu kanunla getirilmiş (bulunan 15 

günlük teslim süresi içinde 1 nci maddede sayılan her 
türlü silah ve patlayıcı maddeler ile diğer aletleri 
kullanarak bir suç işleyenler veya bunları ilgili mer
cilere teslim amacı dışında taşıdıkları sübuta ulaşan
lar bu kanunun birinci maddesi hükmünden yarar
lanamazlar. 

'BAŞKAN — Efendim 3 ncü madde üzerinde Söz 
almak isteyenler? Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kalbul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

4 ncü maddeyi okutuyorum. 
MADDE 4. — Bu kanun, yürürlüğe girmesinden 

önce işlenmiş ıbulunan 6136 sayılı Kanuna veya Türk 
Ceza Kanununun 264 ncü maddesine muhalefet suç
larına hiç bir şekilde uygulanmaz. Anılan suçlara iliş
kin soruşturma ve kovuşturmalar sürdürülür ve ke
sinleşen mahkûmiyet hükümleri de aynen yerine ge
tirilir. 

BAŞKAN — Bu madde üzerinde Komisyonun 
açıklama yapmasını rica ediyorum. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ
KA YNAK — Sayın Komutanım, Türk Ceza Kanu
nunun 2 nci maddesinde, «Herhangi bir suç için bila-
hara çıkarılacak bir yasa, cezayı hafifletmişse veya o 
suçu ortadan suç olmaktan kaldırmışsa, sanık lehine 
çıkan yasa uygulanır.» deyimi var; bu bir genel il
kedir. 

Bizim endişemiz, bu yasa çıktıktan sonra, hakla
rında 6136 sayılı Kanun veya Türk Ceza Kanununun 
264 ncü maddesi gereğince soruşturma açılan veya da
vaları devam eden veya bu suçlardan mahkûm olan 
kişilere de Türk Ceza Kanununun 2 nci maddesi ne
deniyle bir uygulama yapılmasın diye Türk Ceza Ka
nununun 2 nci maddesinden ayrılarak özel bir hüküm 
getirmiş oluyoruz. Onu arz ederim. 

BAŞKAN — Hükümet Temsilcisinin buna kata
cağı bir şey var mı efendim? 

KiEMALETTİN ALİ KÂŞİFOĞLU (Adalet Ba
kanlığı Temsilcisi) — Sayın Başkanım, iki dakikanızı 
alacağım efendim. 

6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Kanunu, 
1953 yılından beri yürürlüktedir. Bu Kanunun uygu
lanmasından itibaren 6 defa bu tür bir uygulama ile 
biz karşılaştık. 6 aylık süre tanındı, 3 aylık süre ta
nındı, 1 aylık süre tanındı. Fakat o aynı zamanda bün-
yes'inde Af Kanununu da beraber getirdi. Son uygu
lama Milli BıirMk'in 5 numaralı Kanunu ile bendenizin 
de Çankırı Savaşıyken uyguladığım bir kanundu. 

iBiraz evvel Sayın Generalimin de ifade buyurduk
ları gibi, Ceza Kanununun genel prensipleri arasında 
yer alan 2 nci madde, belli bir süre için bunları suç 
olmaktan çıkarttığı için geçmişe de yansıdı, devam 
eden davalar düştü ve infazda 6136 sayılı Kanuna 
muhalefetten dolayı mahkûm olanlara da kapılarını 
açtık. 

Bunun hemen arkasından, 27 Mayıs 1960'dan son
ra 113 sayılı Af Kanununu çıkartmak mecburiyetiyle 
karşı karşıya bıraktı idareyi. Bu da kısmi bir aftı. 

Sayın Devlet Başkanım, Ankara başta olmak üze
re, maalesef benim bulunduğum cezaevi de dahil tüm 
cezaevlerinde yangınlar çıktı, büyük felaketler mey
dana geldi. Çünkü bir yerden kapıyı açmıştık maale
sef. 113'le açtık, nihayet 334 sayılı Af Kanunu çık
mak suretiyle belki ilk anda hiç düşünülmeyen bir 
uygulama neticesi genel afla bizi karşı karşıya bıraktı. 

İşte biraz evvel Sayın Generalimin işaret ettiği ve 
benim bir hukukçu olarak, yurdunu seven bir kimse 
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olarak şu anda sözlerim de, geçmişteki bu uygulama
nın bütün kötülüğünü, bütün heyecanımla huzuru
nuza getirmek ve bu konunun bu şekilde Yüce Ko-
misyonunuzca bilinmesi yolunda bir çabadan ibaret
tir. 

iBiz, değerli meslektaşlarımla, - çünkü benim de 
kökenim asker, bununla iftihar ederim - çalışırken, 
önce 2 nci madde konusunu ele alarak meseleyi bina 
etmek istedik. Fakat bunun da bir yerde yeterli ol
mayacağı düşüncesi bizi son derece müteessir etti, ra
hatsız etti. Acaba dedik, hani 2 nci maddeden tutmaz 
da kanunun genellikle umumilik prensibinden yarar
lanarak bu yola gidilebilir. 

O halde kesin bir ifade getirelim dedik. Temenni
miz, tahmin ediyorum ki, Yüce Komisyonunuzun da 
düşüncesi Jbu olacaktır; hiçbir şekilde bunun geçmişe 
yansımaması şeklinde tecelli etmesi. Yoksa, şöyle ol
du : öyle anarşistler vardı ki, belki idam edilecekti, 
fakat şahit bulamadık idam edemedik. Ama üze
rinde tam otomatik silah yakaladık, hiç olmazsa 5 yıla 
mahkûm ettik. Şimdi bunlar cezaevlerinde. Bu mad
de dediğim gibi bu kadar önemli, bu kadar kapsamlı 
ve geçmişte 6 uygulamada, geçmişe yansıyan bir du
rumla bizi karşı karşıya bırakıyor. 

Yüce Komisyonunuz bu düzenlemeyi emretmiş
ler. Bir hukukçu olarak temennim, inşallah bu ka
nunun milletimize hayırlı olması ve kesinlikle geç
mişe yansıması yolunda hiçbir yerden, hiçbir şekilde 
işlem yapılmaması yolunda olacaktır. 

Saygıyla arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Yani netice olarak bu 4 neti maddenin gereğine 

inanıyorsunuz, değil mi efendim? Bunun konması 
lazım veya koymazsak geçmişte görülen uygulamalar 
olabilir. 

KıEMALETTıN ADİ KÂ'ŞİFOĞLU (Adalet Ba
kanlığı Temsilcisi) — Sayın Başkanım; dün 10 tane 
kitap inceledik sabahlara kadar. Kesin bu efendim. 
Eğer bu olmadığı takdirde mutlaktır. Bu olduğu tak
dirde de (affedin beni, yani bilemiyorum, inşallah di
yorum) uygulanmaz diyorum. 

BAŞKAN — Burada kesin olarak ifade ediliyor. 
Diyor ki «Hiçbir şekilde uygulanmaz», «Bu kanun, 
yürürlüğe girmesinden önce işlenmiş bulunan 6136 
sayılı Kanuna veya Türk Ceza Kanununun 264 neti 
maddesine muhalefet suçlarına hiçbir şekilde uygu
lanmaz. Anılan suçlara ilişkin soruşturma ve kovuş
turmalar sürdürülür ve kesinleşen mahkûmiyet hü-

I kümleri de aynen yerine getirilir» dendiğine göre bu-
I na rağmen böyle bir şey olabilir mi? 

HÂKÎM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK — Sayın Başkanım, bendeniz tahmin et
miyorum. Zaten, biz gerekçenin 4 neti maddesiyle il
gili geniş bir açıklama yaptık; Sayın' Kâşifoğlu'nun 
şimdi konuşmuş olduğu konuları genel gerekçemizde 
ve madde gerekçesinde dile getirdik. Tensip buyurur
sanız tutanağa geçmesi bakımından aynen okumak 
istiyorum : «Kanun teklifinin 4 ncü maddesinde; bu 
kanun ile getirilmiş hükümlerin kanunun yürürlüğe 

I girdiği tarihten önce işlenmiş bulunan suçlara hiçbir 
şekilde uygulanmayacağı, anılan suçlara diskin soruş-

I turma ve kavuşturmaların sürdürüleceği ve kesMe-
şen mahkûmiyet hükümlerinin de aynen yerine ge
tirileceği belirttim iştir. Bu kapun teklifi yalnızca ruh
satsız ateşli silah ve mermilerle 1 nci maddede yazılı 
diğer şeylerin teslimini sağlamak amacıyla hazırlan
mıştır. Teslimin fiilen gerçekleşmesi için kanun hüfc* 

I müne uygun alarak 15 günlük süre içinde bunları tes
lim edenler hakkında takibat yapılmayacağı şeklinde 
zorunlu ve kısıtlı bir hüküm getirilmiştir. Bu şarth 
ve kısıtlı hükmün, kanun tekliflinin gayesi dışında 
şümüllendiriIİmesi memleketin ve günün şartlarına ve 

I gerçeklerine uygun olmadığından, uygulamada mey-
I dana gelebilecek tereddütleri de ortadan kaldırmak için 

ibu şekilde açık bir metin yazılması gerekli bulun-/ 
muştur. Gerçekten, Türk Ceza Kanununun 2 nci mad
desinin 2 nci fıkrası, bir cürüm veya kabahatin üslen
diği zamanın kanunu ile sonradan neşir olunan ka
nun hükümleri birbirinden farklı ise failin lehinde 
>dlan kanun hükmü tatbik ve infaz olunur şeklindedir. 
Lehteki kanunun makable şümulü prensibini getiren 
bu madde kuşkusuz önemli «bir ceza hukuku kaide-
sidir. Ancak yukarıda da açıklandığı gibi, bu kanun 
teklifinin esas amacı mevcut ruhsatsız silah, mermi, 
dinamit ve diğer patlayıcı maddelerle bıçak ve benzeni 
aletlerin toplanmasın1! sağlamaktır. Genel hukuk pren
sipleri veya Türk Ceza Kanununun 2 nci maddesi 
hükümlerinin bu konuda uygulama olanağı olmamak 
gerekir. Bu itibarla açıklanan İbu hususu sağlamak 
için 4 ncü madde hazırlanmıştır.» 

Bu gerekçe istikametinde kanun metni kaleme 
alınmış bulunmaktadır, öyle zannedüyoruz ki, kanu
nun yürürlüğe girdiği tarihten 'sonra ruhsatsız silah 

I bulunanlar, teslim etmek koşuluyla bundan faydala
nacaklardır. Daha önce ruhsatsız silah taşımak nede
niyle haklarında 'soruşturma, kbvuşturma veya1 du-

I ruşması yapılanlar ile mahkûmiyet hükmü ahp da ce-
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zaevlerinde infaz safhasında bulunanlar bu kanundan 
faydalanamayacaklardır. Bundan öne© böylesine bir 
hüküm getirilmemiş olduğu için, cezaevlerinde Türk 
Ceza Kanununun 2 nci maddesinin ide var olduğunu, 
dolayısıyla bu yasanın kendilerine uygulanSması gerekfci-
ği yönde birtakım kargaşalıklar çıkmıştır. 'Biz; bu kav-
raJm kargaşalığını ortadan kaldırtmak için 4 mcü mad
deyi bu açıdan 'kaleme aldık ve gerekçesini de demin 
okumuş bulunduğum şekilde tespit etmiş bulunuyoruz. 

Arz ederim. 
'BAŞKAN — Teşekkür ederim. 

Zannediyorum konu aydınlanmıştır. 
ıO halde 4 neü maddeyi Ibu haliyle oylarınıza su* 

nuyorum efendim : Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Efendim, geçici madde ll'i okutuyorum : 
GiEÇlÎGÎ MADDE 1. — Bu kanunda, yer alan ateşli 

silahlar ille diğer maddelerin teslim şekil ve usulleri 
hakkındaki Mili Güvenlik Kontoeyi 'bildirisi uygun 
araçlarla lan edilir. 

BAŞKAN — İBu, hususta, evvela Sayın Başkay-
nak'ın açıklamasını dinleyelim. Neye lüzum 'hissedildi 
efendim? 

«AKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNA'K — Sayın Başkanım, bu silahferın ne şekil
de teslim edileceğinin (ıteslim alanlar ve teslim eden
ler açısından) 'bir şekil ve şartının olması lazım ge
lir. Çünkü 15 günlük süre içenlsinde, kendilerine 'ruh
satsız silah taşıma yetkisini 'bu yasayla getirmiş bu
lunuyoruz. V5 'günlük bu süre içerisinde, bu silahlar
la da suç işleyebilir endişesi içerisindeyiz. O iti
barla, bu yasa çıktıktan sonra, ruhsatsız silahı bulu
nanlar evvelemirde 'bunu taşıyamayacaklar, sadece bu-
lunldura'bilecekler ve 'sürenin hitamına kadarki müddet 
içerisinde o silahları da ilgili mercilere teslim etmek 
mecburiyetindeler. 

'Bu medburiyetin nasıl yerine getirileceği 'ayrıntılı 
olarak bir bildiriyle 'kamuoyuna duyurulmak mec
buriyetinde; ya bir yönetmelikle olur, veya bir bildi
riyle dur veya bir emirle olur diye dükündük. Ha'tta 
bu konunun huzurunuzda bulunan, dosyaların baş say
falarında da ne şekilde yerine getirileceği yönünde 
bir düzenleme yapmış bulunuyoruz. 

Herhangi bir tereddüde mahal vermemek için, bu 
arada sıkıyönetim kblmutamiıklarryla valilere de gerek
li tedbirleri almalarını ve silah teslim eden kişierin de 
bir makbuz veya, bir 'belge mukabili bunu teslim et
melerini, teislim alan kişilerin de bunu nasıl koruya

caklarını ve nerelere teslim edecekılerih'i ıbu bildiri ile 
çerçevelemek istemiştik. 

Özellikle ıbu köylerde, kasabalarda, ilçelerde ve 
vilayetlerde nasıl yerine getirilir? Buinıuldla teferruatı ile 
saiptamı'ş bulunuyoruz. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Efendim, Hükümet Temsilcisi arka

daşımız buna katılıyor mu? 

KEMALETTtN A l i KÂŞÎFOĞLU (Adalet Ba
kanlığı Temsilcisi) — Sayın Başkanım; 'bu bir kanun 
uygulanmasına ilişkin bir işlemdir. Kanun uygulan
masına ilişkin işlemi Yüce Konseyiniz üstlenebilir ve 
bunu bir bildiriyle kamuoyuna duyurur. Çünlkü ka
bul edilen süre geçmişite olduğundan çok kısadır ve 
15 gündür^ 

2. Bu bir kanun uygulaması olduğuna göre, bu
nu bir yönetmelikle de halletmek mümkündür. Bu 
halde de, bu kanunun hitaip elfctiği iki bakanlık var
dır; Milli Saivunma Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı.; 
Milli Savunma Bakanlığı veya İçişleri Bakanlığı tezel-
den toplanır, bir yönetmelikle meseleyi yine açıklaya
bilir. Bu Yüce 'Komisyonunuzun takdirine bağlıdır. 

Saygıyla arz ederim. 
BAŞKAN — 'Her iki şekliyle olur diyorsunuz. 
KEMALETTtN ALÎ KA$ÜFOĞLU '(Adalet Ba

kanlığı Temsilcisi) — 'Evet. 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 

'ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Mili Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Sayın Başkanım; ge
çici 1 nci madde - biraz evvel değinildiği şekilde - 'bu 
15 günlük süre içerisinde silah bulunduran kişilerin 
hakikaten silahını teslim etme veya etmeme amacıyla 
taşıdıklarını açıklığa kavuşturabilmek için getirilmek
te ve teslim usûllerini, tefslim eden, allan bakımından 
düzenlemekte. Yalnız ben bu konuda Yüksek Konse
yin bir karar almacına ihtiyaç olduğu inancında de
ğilim. Sadece ı«uygun araçlarla ilan edilir» dersek, sı
kıyönetimi uygulayan makamlar bunu nasıl teslim ala
caklarını, nasıl teslim edeceklerini, kendileri bir sıkıyö
netim bildirisi halinde ilan; ederler. Yönetmelikten de 
daha kısa zamanda hazırlanabilir kanısındayım. 

Tensiplerine arz ederim. 
Konsey bildirisi halinde kanunun içerisinde yeni

den bir ağırlığı olan unsur olmasın diye, Genelkur
may rahatlıkla, bunu sıkıyönetim komutanlıklarına 
müştereken yayınlatabilir. 

BAŞKAN — Ne diyorsunuz ©fendim? 
ıHÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-

KAYNAIC — Aynen katılıyoruz Sayın Başkanım. 
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IBAŞKİAN — Ancak «biz bunu sıkıyönetim 'komu
tanlarına (bırakırsak, her sıkıyönetim komutanı aıyrı 
ayrı usuller getirirse ne olacak? 

ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Gü
venlik Konseyi Gendi Sekreteri) — Tek bir 'bildiri 
yayımlarız; sıkıyönetim komutanlıklarına bildiri. 

BAŞKAN — O zaman biz vereceğiz demektir, işte 
aynı-

ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Gü
venlik Konseyi Genel Sekreterli) — Makamlara dbğil. 
Sayın Başkanım, Ibu detaya Yüce Makam girmesin 
'dîye arz ediyorum : Genelkurmay Başkanlhğından 
«Bütün sıkıyönetim komutanlıklarında, uygulanacak 
usuller şunlardır, şöyle hazırlanır, şöyle paketlenir, 
şöyle teslim alınır;» 'dîye tavzih eden bir hazırlık var 
zaten; ama, 'burada müzakeresi zannediyorum Ibu se
viyenin değil, dalha aşağıdaki emir buyuracağınız ka
demenin yürütebileceği 'bir hizmet olaralk dÜşünül-
mıektedir. 

HÂKÎM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK — Sayın Başkanım, konu, Yüce Konseyi
nizin bu kadar ayrıntılı ve teferruata gireceği 'bir mev
zu değil. Zaten, huzurunuzda ıbuluman dosyaların bi
rinci sayfalarında bütün ayrıntılarıyla konuyu izah 
etmiş bulunuyoruz. Yüce Konseyinizin bu şekildeki 
bir teferruatlı konuyu kamuoyuna 'duyurmasını, Sa
yın Geneli Sekreterinizin ifade buyurdukları gibi biz 
de bir yerde sakıncalı buluyoruz. Bunu Genelkurmay 
Başkanlığının Sıkıyönetim Koordine Başkanlığı tek 
bir bildiri ile yayınlayabilir; ıbu bildirisinde hem va
lilere, höm sıkıyönetim komutanlarına gerekli duyu
ruda 'bulunabilir. O bakımdan konuyu takdirlerinize 
arz ediyorum. 

BAŞKAN — O zaman «Bu kanunda yer alan ateş
li silahlar ile diğer maddelerin teslim şekil ve usul
leri uygun araçlarla ilan edilir» 'diye mi bırakacağız? 

f 

ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Mili Gü
venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Uygun araçlarla 
'ilan, eder. Uygulayıcı var. 

BAŞKAN — Kim ilan edecek? Yok. 
ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Gü

venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Bakanlar Kurulu. 
ORAMÎRAL NEJAT TÜMER — O zaman geçi

ci maddeye lüzum kalmaz» 
ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Mitti Gü

venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Geçici madde ol
madan da !bu hizmetin yürütülebileceği kanısındayız. 
Mesele, bu 15 gün içerisinde münferiden arkasında1 

silaih taşıyan kişinin «ben bunu teslim ediyordum» de-
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meşine imkân bırakmayacak bir aydınlatma yapmak
tır kamuoyuna ve uygulayıcılara. 

BAŞKAN — Hükümet Temsiloisi arkadaşımızı dim-
leyelimv 

KIBMALETTÎN ALÎ KÂŞÎFOĞLU (Adalet Ba
kanlığı Temsilcisi) — Sayın Başkanım; buyuruldluğu! 
gibi, böyle bir madde de olmadan -ki biz bunun bin
lerce tatbikatını yaptık- bir genelge ile de mesele 
kamuoyuna mal edilebilir; gerekli mercilere gerekli 
şekilde emir verilebilir. Onun için maddenin tasarıdan 
çıkartılmasında da büyük yarar olacak galiba. 

BAŞKAN — Bir sakınca yok? 
KEMALETTİN ALÎ KÂŞtFOĞLU (Adalet Ba

kanlığı Temsilcisi) — Hayır. 
BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu efendim? 

HÂKlM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK — Evet. Sayın iBaşkanım, sakıncalı bul
muştuk biz. Tabii, bunu huzurunuzda bir müzakere 
mevzuu da yapmayı uygun ve faydalı bulduğumuz 
için, çıkarmakta hiçbir sakınca1 yok. Yalnız uygula
masını idari kadrolar yapacaktır. 

BAŞKAN — Arkadaşlardan söz almak isteyen 
var mı efendim?... 

Buyurun; 
ORGENERAL NURETTİN ERSÎN — Galiba bu 

konuda görüştüğümüz zaman, kanunun hemen aka
binde, bunun acil olaralk çıkarılması, aynı zamanda 
çıkarılması isteniyordu. Onun içim bir şey hazırlanır 
ve zaman kaybına uğrarsa bunun manası kaybolur. 
Onu sağlamasını uygulaması bakımımdan... 

BAŞKAN — O balde efendim, bu geçici madde
nin bu kanun 'metninden çıkarilmasınıı reylerinize su
nuyorum : KajbUl edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Geçici maddeyi çıkarıyoruz efendim. Geçici mad» 
de kanun tasarısından çıkarılmıştır. 

5 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 5. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlü

ğe girer. 
BAŞKAN — Bu madde üzerinde söz almak iste

yen arkadaşım?... Yok. 
5 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul eden

ler... Kabul etmeyenler.... Kabul edilmiştir. 
6 ncı maddeyi okutuyorum : 
MADDE 6. — Bu Kanunu Bakamlar Kurulu yü

rütür/ 
BAŞKAN - - Söz almak isteyenler?... Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler.,t 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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Efendim, kanunun tümünü - geçici madde çıkarıl
mış olarak - oylarınıza ısunuyoruım : Kalbuıl edenler... 
Etmeyenler... KalbuH edimîştir. 

'Bu 'kanun da memleketimiz için inşallah hayır
lı neticeler verir. 

Efendim, bugünkü gündemimizde bulunan 4 ka
nun tasarısının görüşülmesini tamamlliamış bulunuyo
ruz. Gündemde görüşülecek başka husus kaimami'ş-
tır. 

Efendim, Konsey aksine kararı almadıkça, toplan
tı günlerdmiz Pazartesi, Çarşamba, Cumadır. Bu ba
kımdan, Cumartesi günü saat 15.00te toplanılmasını 
oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etoeyenier.. 
Ka'bul edilmiştıir. 

O halde, 27 Eylül 1980 Cumartesi günü saat T5.000' 
te toplartmak üzere birleşimi kapatıyorum. 

Teşekkür ederim. 
Kapanma Saati : 17.17 
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MİLLİ GÜVENLİK KONSEYİ 
GÜNDEMİ 

3 NCÜ BİRLEŞİM 

25 . 9 .1980 Petfşamlbe 

Saat : 14.00 

I. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ 
1. — Türkiye Cumhuriyeti Milli Güvenlik Konse

yi Yasama Görevleri İçtüzüğü teklifi (2/2) (S. Sayı
sı : 4) 

2. — 3 . 4 , 1930 tarilh 'Ve-'1İ5I8€! sayılı Belediye Ka
nununa ek Kanun Teklifi ve İhtisas Komisyonu Ra
poru (2/4) (S. Sayısı: 5) 

3. — 13 .3 , 1329 tarihli îdaırei Umumiyei Vila-
yat Kanunu Muvakkaltına Ek Kanun Teklifi ve İhti
sas Komisyonu Raporu1. (2/5) (S. Sayısı: 6) 

4. — Ö136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile dü
ğer Aletler Hakkında Kanun ile Tüdk Ceza Kanunu
nun 264 ncü 'Maddesinde Yeralan Ateşli Sillahlar Pat-
la;yıcı Maddeler 'Bıçaklar ve ıbenzeri aletlerin teslimi 
hakkında kanun ıteklilfi (2/6) (S. Sayıısı: 7) 





MİLLİ GÜVENLİK KONSEYİ S. Sayısı : 4 

Türkiye Cumhuriyeti Milli Güvenlik Konseyi Yasama Görevleri 
İçtüzüğü Teklifi. (2/2) 

MİLLİ GÜVENLİK KONSEYİ BAŞKANLIĞINA 

Türkiye Cumhuriyeti Milli Güvenlik Konseyi Yasama Görevleri İçtüzüğü teklifli gerekçesiyle birlikte 
ilişikte sunulmuştur. 

Arz ederim. 

Tahsin ŞAHÎNKAYA 
Orgeneral 
Hv. K. K. ve Milli 
Güvenlik Konseyi Üyesi 

TC 

MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ YASAMA GÖREVLERİ İÇTÜZÜĞÜ 

G E R E K Ç E 

Milli Güvenlik Konseyinin Yasama Organı olarak yapacağı faaliyetlerdeki usul ve yöntemler, genellikle 
Parlamento teamüllerine uygun kalınarak, bu İçtüzükle düzenlenmiştir. 

Birinci Bölümde : 
Milli Güvenlik Konseyinin yayımlanmış bulunan 'bildirisine uygun olarak Konseyin kuruluşu, Konsey 

Başkanlığı ve yönetimli 1 ve 2 ncd maddelerde düzenlenmiştir, 

İkindi1 Bölümde : 
Mlilii Güvenlik Konseyi Genel Sekreterliğinin kuruluşu ile MGK toplantılarınla katılma durumu belir

lenmiştir. 

Üçüncü Bölümde : 
özellikle kanun çalışmalarında, tasarı ve teklifleri teknik yönden inceleme ve araştırma yapmak suretiyle 

olgunlaştıracak, ilgili konuda uzmanlaşmış asker ve sivil kamu personelinden kurulacak ihtisas komisyonları 
düzenlenmiştir. 

Dördüncü Bölümde : 
Milli Güvenlik Konseyi toplantılarının gündeminin hazırlanmasıyla birleşim ve oturumların tarifi yapıl

mıştır. 

Beşindi Bölümde : 
Kanun tasarı ve tekliflerinin hazırlanmasıyla bunların görüşülmesi ve kanunlaşmasına kadarki usul ve iş

lemler düzenlenmiştir. 
14 ncü madde ile kapalı oturuma geçme usulü tespit edilmiştir-

Altıncı Bölümde : 
Oylama şekilleriyle bunların tarifleri belirlenmiştir. 
16 ncı maddede Konseyin toplanma ve karar yetersayıları ayrı ayrı dü2)enlenmıiştir. Konseyin üye sayısı 

dikkate abnmak suretiyle karar yeter sayısının, toplantıya katılanların değil de üye tamsayısının salt çoğunlu
ğu olmasına, kararların sürüncemede kalmadan süratle alınabilmesi için de, oyların eşitliği halinde Başkanın 
oyunun iki oy sayılmasına gerek duyulmuştur. 
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Yedlinci Bölüıride : 

Milli Güvenlik Konseyi toplantılarının tutanakları hakkında hükümler konmuştur. 

Sekizinci Bölümde : 
Güven oylaması bulunmaktadır. 

Dokuzuncu Bölümde : 
Bakanlar Kurulunun denetimi ve Bakanlar Kurulunun görev esnasında güven istemi belirtimıiştir. 

Onuncu Bölümde : 
Bakanlar Kurulu üyeleri hakkında görevden doğan veya görev dışı kişisel olarak cezai kovuşturma ve so

ruşturma yapılabilmesi Konseyin iznine bağlanmıştır. 

Oribirünci Bölümde : 
Feshedilmiş bulunan yasama organlarının idari kuruluşlarının mali, idari ve personele ilişkin hizmet ve 

işlemlerinde, Yürütme Organının, yasamaya müdahalesini engelleyecek mevcut hukuki düzenlemelere işlerlik 
kazandırmak ve feshedilen meclislerin idari kuruluşlarında meydana gelen mali, idari ve yönetim boşluğunu gi
dermek amacıyla hükümler konmuştur. 

Böylece, yasamanın gerektirdiği idari kuruluşlar personelinin istihdamına ilişkin görev, hak, yükümlülük 
ve özlük işlemleriyle bütçelerinin hazırlanması, ita, tediye, denetim ve Cumhurbaşkanlığı ve Sayıştay Başkanlığı büt
çelerinin harcamalarına, mevcut düzenlemeler kapsamında işlerlik kazandırılmıştır. 

Oflikinci ©ölümde : 
İçtüzüğün değiştirilmesi ile yürürlük ve yürütme hükümleri düzenlenmiştir. 

İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU 

Esas No'.':' 2/2 
Karar No. : 4 

Milli Güvenlik Konseyi Başkanlığına 

Milli Güvenlik Konseyinin Yasama Organı olarak yapacağı faaliyetlerdeki usul ve yöntemleri düzenle
yen Milli Güvenlik Konseyi Yasama Görevleri içtüzüğü Teklifi Komisyonumuzda görüşülerek uygun görül
müş ve maddeler aynen tombul edıilmiştir. 

Milli Güvenlik Konseyinin onayına arz edıilimek üzere saygıyla sunulur. 

Komisyon Başkanı Üye 
Erhan GÜRCAN . İsmet ONAR 
Tuğamiral Hâk. Kd. Aflb. 

Üye 
Altay TOKAT 
Kur. Yb. 

Uye 
Feridun BALATUOĞLU 
Hâk. Kd. AJb. 

Milli Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 4) 
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MİLLİ GÜVENLİK KONSEYİ YASAMA GÖREVLERİ İÇTÜZÜĞÜ 

BlRİNCt BÖLÜM 

Milli Güvenlik Konseyinin Kuruluşu 

MADDE 1. — 12 Eylül 1980 Harekâtında idareye eli koyma zorunda kalan, millet önünde and dçen Mil
li Güvenlik Konseyi; Genelkurmay Başkanı Org. Kenan EVREN, Kara Kuvvetleri Komutanı Org. Nimet
i n ERSlN, Hava Kuvvetleri Komutanı Org. Tahsin ŞAHtNKAYA, Demiz Kuvvetleri Komutam Ora. Ne
jat TÜMER, Jandarma Genel Komutanı Org. 'Sedat CBLAISÖN'dam teşekkül eder. 

MADDE 2. — Milli Güvenlik Konseyi Genelkurmay Başkanının Başkanlığında toplanır. Başkanın bu
lunmadığı birleşim ve oturumlara askeri hiyerarşiye bağlı kalınmak kaydiyle Konsey üyelerinden birisi Baş-

ı kanlık eder. 

İKİNCİ BÖLÜM 

Milli Güvenlik Konseyi Sekreterliğinin Kuruluşu 

MIADDE 3. — Milli Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri, Konseyin danışmanlık ve -sekreterliik görevimi ya
par., Konseyin toplantılarınla katılır, toplantılarda oy 'kullanamaz. Katılamadığı hallerde yetki vereceği bir 
görevli kendMni temsıilen Konsey toplantısına katılabilir, 

MADDE 4. — MGK Genel Sekreterliğinin kuruluş ve görevleri çıkarılacak yönetmelikle belirlenir. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

İhtisas Komisyonları 

MADDE 5. — Milli Güvenlik Konseyi Genel Sekrsteri lüzum gördüğü hallerde, kanun tasarı ve teklif-
( feri ile diğer konular üzerinde inceleme ve araştırma yapması için yeteri kadar uzman kamu personelinden 
oluşan geçici ihtisas komisyonları kurabilir. 

'Bu komisyonlar başkaca uzman kişileri çağırıp fikirlerini alabilir ve çalışmalarının sonucunu rapor halin
de Genel Sekreterliğe sunar, 

. Genel Sekreterlik bu raporları inceler, nihai duruma getirir. 
İhtisas 'komisyonları raporu tasan ve tekliflerle birlikte basılıp, yeteri kadar önce, Konsey üyelerine ve Ba-

'kanlar Kuruluma sunulur. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Gündem, Birleşim ve Oturum 

MADDE ö. — Gündem; Mili Güvenlik Konseyi Başkanı adına Genel Sekreter tarafından hazırlanır. 
Gündem 'basıldıktan sonra yeteri kadiar önce Konsey üyelerime ve Bakanlar Kurulu ile gerekli görülen yer
lere gönderilir. 

Üyelerden birinin istemi halimde Konsey gündeminin değiştirilmesine Konsey üyelerinin salt çoğunluğu 
ile karar veriliri 

MADDE 7, —• Birleşin; Milli Güvenlik Konseyinin bir gün (içinde yaptığı toplantılardır. 
Oturum; bir birleşimin ara ile bölünen kısımlarından her biridir. 

Milli Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 4) 
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MADDE 8. — Miü Güvenlik Konseyi, başka türlü [karar vermedikçe veya Başkanüılk taraflından davet 
olunmadıkça Pazartesi, Çarşamba, Cuma günleri önceden belirlenecek saatte toplanır. 

BEŞİNCİ BÖLÜM 

Kanunların Yapılması 

MADDE 9. — Kanun teklif etmeye Milli Güvenlik Konseyi üyeleri ve Bakanlar Kurulu yetkilidir. 
Kanun tasarıları gerekçesiyle birlikte Konsey Başkanlığına sunulur. 
Kanun tasarılarının gerekçesinde, tasarının tümü ve maddeleri hakkında bilgiler verilir ve kaldırılması veya 

eklenmesi istenilen hükümlerin neler olduğu ve neden kaldırılması, değiştirilmesi veya eklenmesi gerekli gö
rüldüğü açıkça gösterilir. 

Milli Güvenlik Konseyi Başkanlığı, gelen tasarılardan gerekli gördüklerini ihtisas komisyonlarında incele
tebileceği gibi doğrudan doğruya Konsey gündemine de alabilir. 

Gelen tasarı ve teklifler hakkında Milli Güvenlik Konseyi üydienine Başkanlıkça bilgi verilir. 

MADDE 10. — Konsey üyeleri ve Bakanlar Kurulu verdikleri kanun tasarı ve tekliflerini Konsey günde
mine alınmadan önce geri alabilirler. 

Tasarı veya teklif gündeme girmişse, geri alınmaları Konseyin kararına bağlıdır.. 

MADDE 11. — Bir kanun tasarısının veya teklifinin Milli Güvenlik Konseyinde görüşülmesi sırasında Baş
bakan veya ilgili bakan veya zorunlu hallerde yetkilendirilmiş birinci derecede sorumlu daire amirlerinden 
bir kamu görevlisi ve ilgili ihtisas komisyonu sözcüleri ile Genel Sekreterin görevlendireceği sözcüler hazır 
bulunur. 

MADDE 12. — Kanun tasarı ve tekliflerinin görüşülmesinde, önce tasarı ve 'tekliflin ıtlümü hakkında söz 
verilir. Tümü üzerindeki görüşmeler bittikten sonra maddelere geçilmesi kabul edildiğinde maddeler ayrı ayrı 
görüşülerek oylanır. Maddelerin kabulünden sonra tasarı veya teklifin tümü oya konur ve kabulüyle kanun
laşır. 

Görüşülen bir madde bir kaç mesele veya fıkradan meydana gelmişse bunların bölünerek ayrı ayrı oya 
konmaları teklif edilebilir. 

MADDE 13. — Kanun tasarı ve tekliflerinde bir maddenin reddi, değiştirilmesi veya metne madde ek
lenmesi hakkında Konsey üyelerinin, Başbakanın, M.G.K. Genel Sekreterimin veya ilgili balkanın verecekleri 
yazılı teklifler görüşmelerin bitiminde oya konur. Kısa teklifler sözlü lOÜalbilr. 

MADDE 14. — Konsey üyelerinden birinin veya Başbakanın veya bir bakanın yazılı istemi üzerine kapa
lı oturum yapılmasına karar verilebilir. 

Kapalı oturum tutanakları Konsey Genel Sekreterliğince tutulur. Ancak Konsey uygun görürse yeminli ste
nograflar bu görevi yerine getirebilirler. 

Bu tutanaklar Konsey kararı olmadıkça açıklanamaz ve yayınlanamazlar. 

ALTINCI BÖLÜM 

Oylamalar 

MADDE 15. — Oylama üç şekilde yapılır. 

1. İşaretle oylama, 
2. Açık oylama, 
3. Gizli oylama. 
İşaretle oylama, üyelerin el kaldırması suretiyle yapılan oylamadır. 
Açık oylama, üzerinde üyenin ad ve soyadlannın yanlı olduğu oy pusulalarının kutuya atılması yahutta adi 

okunan üyenin kabul, çekimser veya ret demek suretiyle yapılan oylamadır. 

Milli Güvenlik Konseyi • (S. Sayısı : 4) 
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Gizli oylama, üzerinde hiçbir işaret bulunmayan yuvarlakların kutuya atılması suretiyle yapılan oylamadır. 
Açık oylama veya gizli oylama kararı alınmayan hallerde oylama işaretle yapılır. 

MADDE 16. — Milli Güvenlik Konseyi üye tamsayısının isaflt. çoğunluğuyla toplanır. Oylarda eşitlik halin
de Başkanın oyu dkıi oy sayılar. 

YEDİNCİ BÖLÜM 

Tutanaklar 

MADDE 17. — Milli' Güvenlik Konseyinde tam ve özet olmak üzere diki türlü tutanak tutulur. 
Tam tutanak, ses alma makinesinin yardımıyla stenograflar tarafından tutulur. 
Tutanaklar, tutanak dergisinde yayınlanır. 

SEKİZİNCİ BOLÜM 

Güven Oylaması 

MADDE 18. — Bakanlar Kurulu Programının, MiMi Gülvenlk Konseyinde okunmasını izleyen 'birleşimde 
program üzerinde görüşme açılır. Görüşmeler sonuçlandığında güven oylaması yapılır. 

Bakanlar Kurulunun Güvenoyu alabilmesi için Milli Güvenlik Konseyi üye tamsayısının salt çoğunluğunun 
kabul oyu zorunludur. 

DOKUZUNCU »ÖLÜM 

Denetim 

MADDE 19. — M. G. K. Başbakan ve bakanları her zaman denetleyebilir, yazılı veya sözlü blgi isteye-
büir£ 

Genel görüşme, soruşturma ve araştırma yollan ille yapılan denetleme ve görevden alma kararlan salt 
çoğunlukla alınır. 

Demetim sırasında Bakanlar Kurulu güven 'istemlinde bulunabilir. Bakanlar Kurulunun veya bir bakanın 
düşürülebilmesi üye tamsayısının sallt çoğunluğu ile olur., 

ONUNCU BÖLÜM 

Bakanların Dokunulmazlığı ve Bakanların Denetimi 

MADDE 20. — Bakanlar Kurulu üyelerinden birinin bakanlık görevine başlamadan önce veya bu görevi
nin devamı esnasında göreviyle ilgili veya kişisel suçlarından ötürü kovuşturma ve soruşturma açılması Milli 
Güvenlik Konseyinin kararına bağlıdır. 

Adli mercilerin bu konudaki istemleri Adalet Bakanlığı ve Başbakanlık kanalıyla Milli Güvenlik Konseyi 
Başkanlığına iletilir. Konsey, konuyu gündemine aldıktan sonra ilgili bakanın savunmasını alır ve karara bağ
lar. 

ONİBÎRİNCİ BÖLÜM! 

İdari Teşkilat ve Mali Hükümler 

MADDE 21. — Feshedilmiş bulunan yasama organlarının idari kuruluşları Milli Güvenlik Konseyi Genel 
Sekreterliğine bağlıdır. 

Bu kuruluşlann mali ve idari işlemlerine ilişkin olmak üzere; Milli Güvenlik Konseyinin ilgil emir ve 
kararlarının uygulanması ve Mili Güvenlik Konseyince oluşturulacak Yürütme Organı tarafından alınacak 

Milli Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 4) 
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kararların da Yasama Organı bünye ve özeMklerdne göre düzenlenmeisi ve uygulanmasına, Komeyİn idari ku
ruluşları Genel Sekreterleri görevli ve yetkilidir. Milli Güvenlik Konseyi Genel Sökreteti gerektiğinde bu 
görev ve yetkiyi ıkmtlayabiir. 

Bu kuruluşlara bağlı bütçelerden yapılacak harcamalara ait verile emirlerini tediyeden önce vize etmeye 
Milli Güvenlik Konseyi Genel Sekreterliği yetkilidir. 

ONitKİNÜÎ BÖLÜM 

Son Hükümler 

MADDE 22. — Bu İçtüzükte değişiklik yapılmasını öngören teklifler, Milli- Güvenlik Konseyi üyejeri ta
rafından yapılabilir. Bu teklifler, görüşülüp kabul edilmekle Konsey kararı olarak yürürlüğe girer. 

MADDE 23. — Bu İçtüzük kabulünden itibaren yürürlüğe girer. ^ 

MADDE 24. — Bu İçtüzük Milli Güvenlik Konseyi tarafından yürütülür. 

Milli Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 4) 
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3 . 4 . 1930 Tarih ve 1580 Sayılı Belediye Kanununa Ek Kanun 
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Teklifi ve İhtisas Komisyonu Raporu. (2/4) 
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$ . 4 . 1930 Tarih ve 1580 Sayılı Belediye Kanununa Ek Kanun Teklifi gerekçesiyle birlikte ilişikte su
nulmuştur. :' ' ^ -O T 

Arz ederine '/".vs•<< ..-.;•'-\ 

Sedat CELASUN l 

Orgeneral 
J. Gn. K, ve MÜH 
GüVenJik Konseyi Üyesi 

GENEL GEREKÇE 

Türk iSilalhlı Kuvvetlerinin 12 Eylül 1980 günü giriştiği ve gerçekleştirdiği Cumhuriyeti Kollama ve Koru
ma harekâtı ülkemizde özellikle tarafsız bir yönetim tesis etme amacındadır. Belediye meclislerinde görevi 
üyelerin büyük çoğunluğu partili vatandaşlardır. Partili olan bu kişilerin görevlerini devam ettirmeleri yeni 
yönetimin tarafsızlık ilkesine aykırı oynaktadır. Siyasi parti faaliyetleri de durdurulduğuna göre; siyasi faa
liyetlere müsaade edilip seçimlerle yeni üyelerin seçilmesine kadar 1580 Sayılı Kanuna geçici maddeler ilave 
edilerek konu ile ilgili yasal düzenlemenin yapılması ihtiyacı ortaya çıkmış ve bu teklif bu amaçla hazırlan
mıştır. 

MADDE GEREKÇELERİ 

L 1 nci maddede; güdülen amacı sağlamak için 3 . 4 .. 1930 tarih ve 1580 sayılı Belediye Kanununa 
geçici maddeler getirilmektedir. 

2. Geçici 1 nci maddede; 12 eylül 1980 günü icra edilen Cumhuriyeti Kollama ve Koruma harekâtından 
sonra bu kanun teklifi kanunlaşıncaya kadar fevkalade durum gereği yapılan tasarruflar yasallaştmtmakitadır. 

3. Geçici 2 nci maddede; feshedilen Belediye meclislerinin görevlerinin memurlardan oluşan belediye en-
cümenleri tarafından yürütülmesi sağlanmaktadır. 

4. Geçici 3 ncü maddenin birinci fıkrasında boşalan belediye başkanlıklarına getirilecekler, atama esas
ları've görevlendirilecek personele verilecek ödenek esasları düzenlenmektedir. 

Geçici 3 ncü maddenin diğer fıkralarında görevlendirilecek personelle verilecek ödenek esasları saptanmak
tadır. 

5. Geçici 4 ncü maddede; çeşitli yasalarda belediye meclisinden veya encümeninden üyelierin katılmasıyla 
teşekkül eden komisyonlarda, fesihler .sebebiyle meydana gelen boşlukların ne şekilde giderileceği gösteril
mektedir. 

6. Geçici 5 nci maddede; 1580 sayılı Belediye Kanununun 133 ve sonraki maddelerine göre kurulmuş ve 
daha sonra politüze olmuş birliklerin gerekltiğinde faaliyetlerinin durdurulması ve seçilmiş üyelerden kurulu or
ganları yerine kamu görevlilerimden oluşacak kurulların teşkil edilmesi esasları hükme bağlanmaktadır. 

7. 2 nci maddede; Bu Kanunun yürürlük tarihi gösterilmektedir. 
18. 3 ncü maddede; Bu Kanunun Bakanlar Kurulunca yürütüleceği hükme bağlanmaktadır, 



İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU 

Esas' No. : 2/4 
Karar No. : 5 

24 . 9 . 1980 

MîHi Güvenlik Konseyi Başkanlığına 

3 . 4 . 1930 tarih ve 1580 sayılı Belediye Kanununa Ek Kanun Teklifi Komisyonumuzda görüşülerek uy
gun bulunmuş ve maddeler aynen kalbul ddilmiştir. . ;.• 

Milli Güvenlik Konseyinin onayına arz edilmek üzere saygıyla sunulur. 

Komisyon Başkanı 
Alton ATEŞ 
Muti. Yb, 

Üye 
Kemal YILMAZ 
Kur. Yb. 

Üye 
Fethi AYTAÇ 
İçişleri Bakanlığı 
Mahalli İdareler Gn. Md. 

Üye 
Bahattin A BLUM 
İçişleri Bakanlığı 
Başhukuk Müşaviri 

Üye 
Faik YÜCEL 
içişleri Bakanlığı 
İller İdaresi Gn. Md. 
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3.4.1930 Tarih ve 1580 Sayılı Belediye Kanununa Ek Kanun Teklifi ; 

MADDE 1. — 3 . 4 . 1930 tarih ve 1580 sayılı Belediye Kanununa aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştin 

GEÇtCl MADDE 1. — 12 Eylül 1980 tarihinden itibaren mevcut belediye mecflisierii feshedilmiş ve Be
lediye Başkanları görevden alınmıştır. 

GEÇtCt MADDE 2. — Yeni Belediye meclisleri üyeleri seçilinceye kadar yasaların Belediye Meclisleri
ne verdiği görevler Belediye Kanununun 88 noi maddesinde belirtilen daire başamirîerinden oluşan belediye 
encümenleri tarafından yürütülür. 

GEÇÎCÎ MADDE 3. — Görevden alınan belediye 'balkanları yerine fiilen görevli veya emekli kamu gö
revlileri veyaı serbest meslek sahipleri veya görevden alınmış bulunan belediye başkanları araisından Sıkı
yönetim Komutanlarının istemlerine uygun olarak il merkezlerinde içişleri Bakanlığınca il merkezi olmayan 
yerlerde valilerce atama yapılır ve gerektiğinde aynı usullerle değiştirilebilir. 

(12 Eylül 1980 tarihi ile 23011 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 19 , 9 . 1980 tarihi arasında belediye mec
lislerinin feshi ve belediye başkanlarının görevden alınması ve yerlerine yeni atama yapılması hakkındaki ta
sarruflar geçerlidir.) 

Görevden ailinmış belediye başkanlarının göreve iade edilmesi hainde başkanlık görevlerinin devamı sü
resince siyasi partilerle olan ilişkileri kesilir. 

Vali ve kaymakamlar dışında belediye başkanlığına atanan kamu görevM, asıl hizmetinden izini sayı
lır ve (başkanlık 'hizmeti sona erdiği zaman asli görevine döner. 

'Belediye 'başkanlığına atanan : 
a) Kalmü görevlisi, emekli memur veya serbest meslek sahibi ise, belediye başkanı için 1980 mali yılı 

'belediye bütçesi ile kalbu'I edilen ödeneğin 1/2'sıi kadar ödenek attır-
'Belediye başkanlığına. atanan kamu görevlileri halen bağlı aMükları birimden almakta oldukları maaş 

ve diğer mali hakları almaya devam ederler. 
b) Görevinden alınmış 'bulunan 'belediye başkanları tekrar başkanlık görevine atanmış ise eskiden almış 

oldukları ödenekleri alırla^ 

GEÇfCÎ MADDE 4. — Çeşitli kanun, tüzük ve yönetmeliklere göre kuruluşları, belediye meclisi ve 
belediye encümenlerinden seçilmiş veya seçilecek üyelerin katıllmasiyle mümkün olan ımecls, komisyon ve 
kurullara gerekli üyeler, 'belediye encümeni tarafından Ibelediye personeli arasından göreVledirilir. 

GEÇİCt MADDE 5. — Belediye Kanununun 133 ve müteakip maddelerine göre kurulmuş olan belediye 
birliklerini; sıkıyönetim bölgelerinde Sıkıyönetim Komutanları, sıkıyönetim bölgeleri dışında faaliyetleri bir 
il sınırları içinde kalan birlikler için il valileri ve faaliyetleri birden çok ili kapsayan birlikler için İçişleri Ba
kanlığı, gerektiğinde feshe, faaliyetlerini durdurmaya veya seçilmiş üyelerden teşekkül eden organları yerine 
bu organların görevlerini yapmak üzere; kamu görevlilerinden başkan atamaya ve kurullar teşkiline yetkili
dirler. 

MADDE 2. — Bu Kanun, 12 eylül 1980 tarihinden geçerli olmak, üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer, 

MADDE 3. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 

• • mmw 
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MİLLİ GÜVENLİK KONSEYİ S. Sayısı : 6 
1 3 . 3 . 1 3 2 9 Tarihli İdarei Umumiyei Vilâyat Kanunu Muvakka-
tına Ek Kanun Teklifi ve İhtisas Komisyonu Raporu. ( 2 / 5 ) 

MİLLİ GÜVENLİK' KONSEYİ BAŞKANLIĞINA 

13 . 3 •. 1329 Tarihli İdarei Umumliyei Vilâyat Kanunu Muvakkatına Ek Kanun Teklifi gerekçesiyle bir
likte ilişikte sunulmuştur. 

Arz ederim. 

Sedat CELASUN 
Orgeneral 
J. Gn. K. ve Milli 
Güvenlik Konseyi Üyesi 

GENEL GEREKÇE 

Türk Silahlı Kuvvetlerinin 12 Eylül 1980 günü icra ettiği Cumhuriyeti Kollama ve Koruma harekâtı ül
kemizde tarafsız bir yönetim tesis etme amacındadır. İl Genel Meclisleri ile il daimi encümenlerin'de görevli 
personel partili vatandaşlardır. Partili olan bu görevlilerin görevlerini devam ettirmeleri yeni yönetimin ta
rafsızlık ilkesine aykırı olmaktadır. Siyasi parti faaliyetleri de durdurulduğuna göre; siyasi faaliyetlere müsaade 
edilip seçimlerle yeni üyelerin seçilmesine kadar 13 . 3' . 1329 Tarihli İdarei Umumiyei Vilâyat Kanunu Mu
vakkatına geçici maddeler ilave edilerek konu ile ilgili yasal düzenlemenin yapılması ihtiyacı ortaya çıkmak
tadır. ' 

MADDE GEREKÇELERİ 

1, 1 nci maddede; güdülen amacı sağlamak için 13 . 3 . 1329 tarihli İdarei Umumiyei Vilâyat Kanu
nuna ek geçici maddeler getirilmektedir. 

2. Geçici 1 nci maddede; 12 eylül 1980 günü icra edilen Cumhuriyeti Kollama ve Koruma harekâtından 
sonra bu kanun teklifi kanuniaşmcaya kadar fevkalade durum gereği yapılan tasarruflar yasal!aştırılmaktaajr. 

3. Geçici 2 nci maddede; fesıhedilen il genel meclisleri ile il daimi encümenlerinin görevleri vali başkan
lığında il idare şube başkanları arasından seçilecek 4 üyeden oluşan tarafsız ıbir kurulca yürütüleceği hükme 
bağlanmaktadır. 

4. Geçici 3 ncü maddede il genel meclisi üyelerinin görevlerine son verilmesi, il daimi encümenlerinin fes
hedilmesi sonucunda genel meclis veya daimi encümen üyelerinin katılmasıyla teşeikkül eden bazı kurul ve 
komisyonların ne şekilde çalışacağı açıklığa kavuş'turulmak'tadir. 

5, 2 nci maddede; bu kanunun yürürlük tarihi gösterilmektedir. 

6, 3 ncü maddede; bu kanunu Bakanlar Kurulunun yürüteceği hükme bağlanmaktadır, 
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. İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU 

.'JEMS NO.••'>: 3/5 ; 24 . 9 . m<* 
Katar No. : 6 

MiDi Güvenlik Konseyi Başkanlığına 

13 . 3 . 1329 tafiMi idarei Umunaıiyei Vilâyat Kanunu Muvakkatma ek kanun teklifi Komisyonumuz
da görüşülereik uygun bulunmuş ve maddeler aynen kabul edilmiştir. 

Milli Güvenlik Konseyinin onayına arz edilmek üzere saygıyla sunulur. 

Komisyon Başkanı Üye Üye 
Alton ATEŞ Kemal YILMAZ Bahattin ABLUM 
Müh. Yb. Kur. Yb. İçişleri Bakanlığı 

Başhukuk Müşaviri 

Üye Üye 
Fethi AYTAÇ Faik YÜCEL 
İçişleri Bafcanlıği İçişleri Bakanlığı 
Mahalli İdareler Gn. Md. İller İdaresi Gn. Md. 

Milli Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 6) 
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13 . 3 . 1329 tarihli İdarei Umumiyei Vilâyat Kanunu Muvakkatına Ek Kanun Teklifi 

MADDE 1. — 13' . 3 , 1329 tarihli îdarei Umumiyei Vilâyat Kanunu Muvakkatına aşağıdaki geçici 
maddeler eklenmiştir. 

GEÇtCÎ MADDE 1. — Mevcut il genel meclisleri feshedilmiştir. 

GEÇÎCl MADDE 2. — Yeni ti genel meclisi üyeleri seçilinceye kadar il genel meclisleri ile il daimi encü
menlerinin görevleri valiler tarafından il idare şube başkanları arasından seçilecek 4 üyeden oluşan, vali baş
kanlığındaki bir kurul taraıfmdan yürütülür. Bu kurulda görev alan personele, kuruldaki hizmetinden dolayı 
ayrıca ödeme yapılmaz. 

GEÇÎCÎ MADDE 3. — ÇeşMi kanun, tüzük ve yönetmeliklere göre kuruluşları il genel meclisi ve il daimi 
encümenlerinden seçilmiş veya seçilecek üyelerin katılmasıyla mümkün olan meclis, komisyon ve kurullara 
gerekli üyeler geçici 2 nci maddede sözü geçen kurul tarafından görevlendirilir. 

MADDE 2. — Bu Kanun, 12 eylül 1980 tarihinden geçerli olmalk üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 

Mili Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 6) 
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MİLLİ GÜVENLİK KONSEYİ S. Sayısı : 7 

6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında 
Kanun ile Türk Ceza Kanununun 264 ncü Maddesinde Yer Alan 
Ateşli Silahlar, Patlayıcı Maddeler, Bıçaklar ve Benzeri Aletlerin 

Teslimi Hakkmda Kanun Teklifi. (2/6) 

MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ BAŞKANLIĞINA 

6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun ile Türk Ceza Kanununun 264 ncü 
Maddesinde yer alan Ateşli Silahlar, Patlayıcı Maddeler, Bıçaklar ve Benzeri Aletlerin Teslimi Hakkmda 
tarafımızdan düzenlenen Kanun Teklifi ve gerekçesi Milli Güvenlik Konseyinin onayına arz edilmek üzere 
saygı ile sunulur. 

Nurettin ERSİN Sedat CELASUN 
Orgeneral Orgeneral 
KKK ve Milli Güvenlik Konseyi Üyesi J. Gn. K. ve Milli Güvenlik Konseyi Üyesi 

GENEL GEREKÇE 

Özellikle son yıllarda giderek artan anarşik ve terörist hareketlerin tüm yurt sathına yayılması sonucu 
ruhsatsız silah edinme çabalarının da yoğunlaştığı, vasıfsız bir tabancanın dahi değerinin çok üstünde fiyat
lara alıcı bulduğu, silah tacirlerinin bu kârlı alışverişi yurdun en ücra köşelerinde fütursuzca sürdürdükleri 
bilinen bir gerçektir. 

Sorunların uygarca çözümü mümkün iken silahla çözüm yolunu tercih edenleri bu tutum ve davranıştan 
alıkoymak, silah tedarikine yönelik çabaları karşılıklı sevgi, saygı ve hoşgörüye dönüştürmek ve bu amaçla 
toplumu silahtan arındırmak sağduyu sahibi her fert için kaçınılmaz bir görev haline gelmiştir. 

Arz edilen nedenlerle hazırlanan kanun teklifinde ruhsatsız silah bulunduranlar silahlarını resmi mercilere 
teslime davet olunmuş ve süresi içinde bu çağrıya uyarak silahlarını teslim edenlerin takibata maruz kalma
yacağı anailkesi getirilmiştir. 

Ancak silahını teslim etmemek suretiyle yasa dışı tutum ve davranışını sürdürmekte direnenlere uygula
nacak ceza hükümlerinin artırılması suretiyle de yasalara saygılı olan ve olmayanlar arasındaki muvazene
nin teminine çalışılmış ve- kanun teklifi anılan amaçla hazırlanmıştır. 

MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 1. — Kanun teklifinin 1 nci maddesinde gerek 6136 sayılı Kanunda gerekse Türk Ceza Ka
nununun 264 ncü maddesinde belirtilen her türlü ateşli silah, patlayıcı maddeyi ruhsatsız olarak bulunduran
lar ile bıçak ve benzeri aletleri salt bulunduranların bu yasa dışı tutum ve davranışlarına son vermeleri ve 
maddede yer alan her çeşit silah ve patlayıcı maddeleri mahallin mülki ve askeri makamlarına bu Kanunun 
yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 15 gün içinde teslim etmeleri gerektiği vurgulanmıştır. Bu çağrıya uyarak 
nedametini kanıtlayanların takibata maruz kalmayacakları aym maddede hükme bağlanmıştır. 

2 nci Madde; Kanun teklifinin genel gerekçesi ile 1 nci maddenin gerekçesinde belirtilen amaç gözönünde 
bulundurularak hazırlanmıştır. 

Şöyle ki; her türlü ruhsatsız ateşli silahlar ile diğer şeylerin teslimi için 15 günlük süre tanınarak bu süre 
içinde teslim edenler hakkında takibat yapılmayacağı 1 nci maddede belirtilirken, 15 günlük süre içinde tes-
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lim etmeyenler ile bunları sonradan edineceklerin, yürürlükteki kanunlarda yazılı cezalarının artırılması zo
runlu görülmüş ve bu nedenle bu suçlar için uygulanacak cezaların yarıdan az olmamak kaydıyla iki katına 
kadar artırılacağı esası getirilmiştir. 

Böylece 15 günlük sürenin sonunda yapılacak sıkı ve devamlı kontrollerle ateşli silah ve mermiler, dina
mit ve diğer patlayıcı maddeler ile bıçak ve benzeri aletleri bulundurdukları, taşıdıkları tespit edilenlerin ceza
ları iki misline kadar artırılabileceğinden, cezaların bu şekilde artırılması ve suçluların derhal bulunup tecziye-
edilmeleri hususu bu konudaki suçlarda caydırıcı bir önlem olacağı gibi; halen ellerinde bu nevi ateşli silah 
ve diğer şeyleri bulunduranların da ileride yakalanıp ağır bir cezaya çarptırılmamak için 15 günlük süre için
de bunları teslim etme yolunu tercih etmeleri sağlanmak istenmiştir. 

Diğer yönden; kanun teklifinin 1 nci maddesi ile getirilen 15 günlük çağrı süresine rağmen ellerindeki 
bu ateşli silah ve maddede sayılan diğer şeyleri teslim etmeyenlerin, bu şekilde ısrarlı ve pişmanlık gösterme
yen nitelikteki davranışlarının önceden yürürlükte bulunan ceza miktarından daha fazla bir ceza ile müey-
yidelendirilmesi gerekli bulunmuştur. 

3 ncü Madde; Kanun teklifinin genel gerekçesinde açıklanan amaç doğrultusunda hazırlanmıştır. 1 nci 
maddede gösterilen süre içinde ruhsatsız ateşli silah ve diğer şeyleri teslim edenler hakkında takibat yapılma
yacaktır. Ancak belirtilen bu süre içinde ruhsatsız ateşli silah ve diğer maddelerin kullanılması suretiyle suç 
işleyenler, suç teşkil eden bu şekildeki davranışları nedeniyle 1 nci maddenin getirdiği hükümden yararlan
maya layık görülmemişlerdir. Bu şekilde suç işleyenler işledikleri suçun ve bulundurdukları veya taşıdıkları 
ruhsatsız ateşli silah ve maddede yazılı olan diğer şeyler yönünden suçun işleniş tarihi olarak belirlenecek 
tarihte yürürlükte olan kanun hükmüne göre tecziye edileceklerdir. Örneğin 15 günlük teslim süresi içinde 
ateşli bir silahla suç işleyen kişi, 1 nci madde hükmünden yararlanamayacağı gibi ateşli silahı bulundurduğu 
veya taşıdığı subuta ulaşan tarihe göre yürürlükte olan kanun hükmü gereğince cezalandırılacaktır. 

Bundan ayrı olarak 15 günlük teslim süresi; ruhsatsız ateşli silah ve mermiler ile 1 nci maddede yazılı 
olan diğer şeylerin, bu süre içinde taşınmalarına olanak sağlayan bir hüküm niteliğünde olmadığından 15 gün
lük teslim süresi içinde bu gibi şeyler sadece ve sadece ilgili makama teslim edilmek üzere götürülebilecek, 
teslim amacı dışında taşınamayacaktır. Bu hususu belirtmek için teslim amacı dışında taşıdıkları subuta ula
şanların da 1 nci madde hükmünden faydalanmamaları öngörülmüştür. Teslim şekli ve usullerinin ne şekilde 
olacağı geçici madde ile düzenlenmiştir. 

Kanun teklifinin 4 ncü Maddesinde; bu kanun ile getirilmiş hükümlerin kanunun yürürlüğe girdiği tarihten: 
önce işlenmiş bulunan suçlara hiçbir şekilde uygulanmayacağı anılan suçlara ilişkin soruşturma ve kovuş
turmaların sürdürüleceği ve kesinleşen mahkûmiyet hükümlerinin de aynen yerine getirileceği belirtilmiştir. 

Bu kanun teklifi yalnızca ruhsatsız ateşli silah ve mermilerle 1 nci maddede yazılı diğer şeylerin teslimini 
sağlamak amacıyla hazırlanmıştır. Teslimin fiilen gerçekleşmesi için kanun hükmüne uygun olarak 15 gün
lük süre içinde bunları teslim edenler hakkında takibat yapılmayacağı şeklinde zorunlu ve kısıtlı bir hüküm 
getirilmiştir. 'Bu şartlı ve ıkısıth hükmün, kanun teklifinin gayesi 'dışında şümuüendiritaesi memleketin ve gü
nün şartUariîia ve gerçeklerine uygun otoadiğm!dan, uygulamada meydana gelebilecek tereddütleri de ortadan 
kaldırmak için bu şekilde açık bir maddenin yazılması gerekli bulunmuştur. 

Gerçekten, Türk Ceza Kanununun 2 nci maddesi 2 nci fıkrası «Bir cürüm veya kabahatin işlendiği za
manın kanunu ile sonradan neşir olunan kanun hükümleri birbirinden farklı ise failin lehinde olan kanun hük
mü tatbik ve infaz olunur» şeklindedir. Lehteki kanunun makable şümulü prensibini getiren bu madde kuş
kusuz önemli bir ceza hukuk kaidesidir. Ancak yukarıda da açıklandığı gibi bu kanun teklifinin esas amacı 
mevcut ruhsatsız silah, mermi, dinamit ve diğer patlayıcı maddelerle bıçak ve benzeri aletlerin toplanmasını 
sağlamaktır. Genel hukuk prensipleri veya Türk Ceza Kanununun 2 nci maddesi hükümlerinin bu konuda 
uygulama olanağı olmamak gerekir. Bu itibarla açıklanan bu hususu sağlamak için 4 ncü madde hazırlan
mıştır. 

Kanun teklifinin geçici madesi; 15 günlük süre içinde yapılacak teslimlerin ne şekilde ve hangi usullere 
göre teslim edileceğinin, Milli Güvenlik Konseyinin bir bildirisi ile ilan olunacağını düzenlemektedir. 

Kanun teklifinin 5 ve 6 nci maddeleri yürürlük ve yürütme ile ilgilidir. 

Milli Güvenlik Konseyi /(S. Sayısı : 7) 
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6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar İle Diğer Aletler Hakkında Kanun İle Türk Ceza Kanununun 264 ncü 
Maddesinde Yer Alan Ateşli Silahlar, Patlayıcı Maddeler, Bıçaklar ve Benzeri Aletlerin Teslimi Hakkında 

Kanun Teklifi 

MADDE 1. — 6136 Sayılı Kanun kapsamına giren ateşli silahlar ve mermiler ile Türk Ceza Kanununun 
264 ncü maddesinde belirtilen dinamit, bomba veya buna benzer yıkıcı veya öldürücü alet veya barut ve 
benzeri ateşli eczaları ruhsatsız olarak bulunduranlar ile 6136 Sayılı Kanunun 4 ncü maddesi birinci fıkra
sında yazılı olan 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 savunmada kulla
nılmak üzere özel nitelikteki benzeri aletleri bulunduranlar; bunları bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten 
itibaren 15 gün içinde mahalli askeri veya mülki makamlara teslim ettikleri takdirde haklarında takibat 
yapılmaz. 

MADDE 2. — Birinci maddede belirtilen her türlü silah ve patlayıcı maddeleri aynı maddede tayin olu
nan süre içinde teslim etmeyenler hakkında 6136 Sayılı Kanun ile Türk Ceza Kanununun 264 ncü madde
sindeki cezalar yarıdan az olmamak üzere iki misline kadar artırılır. 

MADDE 3. — Bu kanunla getirilmiş bulunan 15 günlük teslim süresi içinde 1 nci maddede sayılan her 
türlü silah ve patlayıcı maddeler ile diğer aletleri kullanarak bir suç işleyenler veya bunları ilgili mercilere 
teslim amacı dışında taşıdıkları sübuta ulaşanlar bu kanunun birinci maddesi hükmünden yararlanamazlar. 

MADDE 4. — Bu kanun, yürürlüğe girmesinden önce işlenmiş bulunan 6136 Sayılı Kanuna veya Türk 
Ceza Kanununun 264 ncü maddesine muhalefet suçlarına hiç bir şekilde uygulanmaz. Anılan suçlara ilişkin 
soruşturma ve kovuşturmalar sürdürülür ve kesinleşen mahkumiyet hükümleri de aynen yerine getirilir. 

GEÇİCİ MADDE 1. — Bu kanunda yer alan ateşli silahlar ile diğer maddelerin teslim şekil ve usulleri 
hakkındaki Milli Güvenlik Konseyi bildirisi uygun araçlarla ilân edilir, 

MADDE 5. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 6. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 
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Milli Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 7) 




