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I. — G'EÇEN TUTANAK ÖZETİ 

8 Haziran 1981 Pazartesi 

Veysel Güney Haklkındaıki Ölüm Cezasının Yletrine 
Getirimesline Dair Adalet Kom&yonu Raporu (3/81) 
(S. Sayısı: 2Q8) ille; 

11402 sayılı Siılkıiyöneltiinii Kanununun 18 neft Mad
de (m) bendlihiin döğ'iştinimiesli ve bu kanunla Bir Ek 
Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi 
(2/51) (S. Sayısı: 2Q5) kabul edildi. 

123 . 4 . 19811 Taıröh ve 3451 SayıUı Kanun Kapsa
mı Dışında Kallan Kamu Kurum ve Kımiüşllarında 
Atama Usulüne İpeklin Kanun Teklifi (2/52) (S. Sa
yısı : 209), Komılsyonıun, Uslteği üzerline, yenülden ince
lenmek üzere Komisyona geri verildi. 

Kooperatifler Kanunumun 52 neft Madidlöstinıin De-
ğişltiriiillmiesine ve 'Bu Kanuna Bir Geçidi' Madde Elk-
(Üenimesina Dalir Kanun Tasarısı da (1/184) (S. Sayısı: 
206) Kabul olunda 

Geîeeelk toplantımın yapılacağı gün ve saatin 
sonradan tesplilt edileceği böltitıil'erelk 'biMleşjiıme saatt 
16.55'te son verldli. 

Haydar SALTIK 
Orgeneral 
Milli Güvenlik Konseyi 
Genel Sekreteri 

BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saatli : 10.00 

BAŞKAN : Orgeneral Kenan EVREN (Devlet Başkanı, Genelkurmay ve MiHli Güvenlik Konseyi Başkanı) 
Orgeneral Tahsin ŞAHİNKAYA (Hv. K. K. ve MİMİ GüvenKk Konseyü Üyesi) 

Orgeneral Sedat CELASUN (Jn. Gn. K. ve Mîlli Güvenlik Konseyi Üyesi) 

IBAŞKAN — Milli Güvenlik Konseyinin 59 ncu Birleşimini açıyorum. 

II. — KANIUN TASARI YE TEKLİFLERİ 

1. — Ahmet Soner Ue Kadir Tandoğan hakların
daki ölüm cezalarının yerine getirtmesine dair Baş
bakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu Raporu. 
(3/76) (S. Sayısı : 215) (1) 

'BAŞKAN — Gündemimize göre kanun tasarı ve 
tekliflerinin görüşülmesine başlıyoruz. 

'Birinci sırada, Ahmet Saner ile Kadir Tandoğan 
Haklarındaki Ölüm Cezalarının Yerine Getirilmesine 
Dair Başbakanlık Tezkeresi ve Adalet Komisyonu 
Raporu mevcuttur. Rapor, 215 Sıra Sayısı ile basılıp 
dağıtılmıştır. 

(1) 215 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 

'Bu konu ile ilgili Komisyon Sözcüsü ve Bakanlık 
Temsilcisi arkadaşlarımız yerlerini aldılar. 

Ölüm cezasının yerine getirilmesine dair Başba
kanlık tezkeresi ve eki mahkûmiyet dosyasının hava
le edildiği Adalet Komisyonu tarafından bir kanun 
tasarısı hazırlanmıştır. 

Adalet Komisyonunun hazırladığı bu tasarının 
tümü üzerinde görüşme açıyorum ve ilk sözü Komis
yon Sözcüsü arkadaşıma veriyorum. . 

Buyurun efendim. 
DENİZ HÂKİM ÖNYÜZBAŞI M. TEVFİK 

ODİMİAN (Adalet Komisyonu Başkanı) — Sayın Baş
kanım, 1>6.4.1980 tarihinde, saat 8,30 sıralarında, İs
tanbul'da bir müfrezede görevli bulunan ABD uyruk-
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lu Alberto Sam Novello ile Türk arkadaşı Ali Sabri 
Bayata otolarına binecekleri sırada, Hakkı Kolgu ve 
Kadir Tandoğan ateş ederek bu anılan kişileri öldür
müşlerdir. 

iBİIahara kendilerini bekleyen Kadir Tandoğan'la 
birlikte motosiklete binerek Boğaziçi'ne doğru kaç
maya başlamışlar, ancak Sarıyer'de güvenlik güçleri 
ile yaptıkları çatışma sonunda yaralı olarak ele geçi
rilmişlerdir. 

'Daha sonra yaralı olan Hakkı Kolgu ölmüştür. 
Yakalanan Ahmet Saner ve Kadir Tandoğan tüm 
yargılama boyunca daha önce kurulan ve bilahara da
ğıtılan, «Türkiye Halk Kurtuluş Partisi Cephesi»: isim
li gizli örgütü yeniden oluşturmak maksadıyla kuru
lan «Marksist - Leninist Silahlı Propaganda Birliği» 
isimli yasa dışı gizli örgütün Beyoğlu yakası birimini 
oluşturduklarını ileri sürmüşler ve bu şekilde Savun
malarda bulunmuşlardır. 

•Bunların amaçları Anayasal düzeni ihtilal yoluyla 
ortadan kaldırıp, Marksist - Leninist bir düzen kur
maktır. Adı geçen örgüte mensup hükümlülerin he
defleri ve eylemleri aynı gayeye yöneliktir. Bu nedenle 
Ahmet Saner ve Kadir Tandoğan eylemlerini bu gaye 
uğruna sürdürmüşler ve yukarıda anılan kişileri plan
ladıkları gibi öldürmüşlerdir. 

Sonuçta, Anayasayı zorla değiştirerek Marksist 
proletarya diktatörlüğü kurmak amacına yönelik ola
rak eylemlerini devam ettirmişlerdir. 

'Bu bakımdan, Ahrnet Saner ve Kadir Tandoğan' 
in amaçları, Türkiye'deki anayasal düzeni topyekûn 
değiştirmeyi hedef aldığından, eylemleri Türk Ceza 
Kanununun 146 ncı maddesinin 1 nci fıkrasında ya
zılı Anayasayı ihlal suçunu oluşturmaktadır. Yapılan 
yargılamaları sonunda tstanbul Sıkıyönetim Komutan
lığı 3 Numaralı Mahkemesince ölüm cezasına çarptı
rılmışlardır. 

Arz ederim. 

'BAŞKAN — Yargıtay?.. 

DENİZ HÂKİM ÖNYÜZBAŞI M. TEVFÎK 
ODMAN (Adalet Komisyonu Başkanı) — Daha son
ra Yargıtayda dava dosyası görüşülmüş, gerekçesin
de 59 ncu maddeye fazlaca değinilmediği ve nüfus 
kayıtları örnekleri olmaması nedeniyle çoğunluk kara
rıyla bozulmuş, Başsavcılığın itirazı üzerine Daireler 
Kurulunda görüşülmüş, Daireler Kurulu kararı onay
lanmış. Daha sonra sanık avukatları tarafından ka
rarın düzeltilmesi yoluna gidilmiş, fakat bu işlemleri 
de Başsavcılığın yerin'de görmemesi nedeniyle redde
dilmiş ve hüküm kesinleşmiş bulunmaktadır. 

IBAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Efendim, tümü üzerinde söz almak isteyen var 

mı?.. Yok. 
Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum. Ka

bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
î nci maddeyi okutuyorum : 

Ahmet Saner ile Kadir Tandojan Haklarındaki Ölüm 
Cezalarının Yerine Getirilmesine Dair Kanun 

MADDE 1. — a) Askeri Yargıtay Daireler Ku
rulunun 2.4.1981 tarih ve 1981/31 Esas, 1981/36 Ka
rar sayılı ilamıyla kesinleşen, istanbul Sıkıyönetim 
Komutanlığı 3 Numaralı Askeri Mahkemesinin, 
13.10,1980 tarih ve 1980/200 Esas, 1980/187 Karar 
sayılı hükmü ile Türk Ceza Kanununun 146/1 nci 
maddesi uyarınca ölüm cezasına mahkûm edilmiş bu
lunan, Trabzon Akçaabat nüfusuna kayıtlı iken, ha
len sicilli nüfusta İstanbul îli, Eminönü ilçesi, Me-
sîhpaşa Mahallesi, Hane 39/2, Cilt 17, Sahife 177'de 
kayıtlı Necati oğlu, Mürve't'ten olma 15.9.1959 do
ğumlu Ahmet Saner hakkındaki ölüm cezası yerine 
getirilir, 

b) Askeri Yargıtay Daireler Kurulunun 2.4.1981 
tarib ve 1981/31 Esas, 1981/36 Karar sayılı ilamıyla 
kesinleşen, istanbul Sıkıyönetim Komutanlığı 3 Nu
maralı Askeri Mahkemesinin, 13.10,1980 tarih ve 
1980/200 Esas, 1980/187 Karar sayılı hükmü ile 
Türk Ceza Kanununun 146/1 nci maddesi uyarınca 
ölüm cezasına mahkûm eldilmiş bulunan, sicilli nü
fusta tstanbul ili, Zeytinburnu ilçesi, Telsiz Mahalle
si, Hane 7, Cilt 32, Sahife 49'da kayıtlı Zekeriya oğ
lu, Ayşe'den olma 11.İJİ958 doğumlu Kadir Tandoğan 
hakkındaki ölüm cezası yerine getirilir. 

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

Ma'ddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

2 nci ma'ddeyi okutuyorum : 
MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yü

rürlüğe girer. 
BAŞKAN — 2 nci madde üzerinde söz almak is

teyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
3 ncü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 3. — Bu Kanunu Adalet Bakanı yürütür. 
BAŞKAN — 3 ncü madde üzerinde söz almak is

teyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir, 
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Kanun tasarısının tümünü oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Allah taksiratlarını affetsin. 

2. — 23.4.1981 tarih ve 2451 Sayılı Kanunun Kap
samı Dışında Kalan Kamu Kurum ve Kuruluşların
da Atama Usulüne İlişkin Kanun Teklifi ve İhtisas 
Komisyonu Raporu. (2/52) (S. Sayısı : 209 ve 209'a 
1 nci Ek) (1) 

BAŞKAN — Efendim, gündemimizin 2 nci sıra
sına geçiyoruz. 2 nci sırada yer alan, 23.4.1981 Tarih 
ve 2451 Sayılı Kanunun Kapsamı Dışında Kalan Ka
mu Kurum ve Kuruluşlarında Atama Usulüne İliş
kin Kanun Teklifi geçen birleşimde, yeniden incelen
mek üzere Komisyona iade edilmişti. Komisyonun 
yeniden hazırladığı rapor 209'a 1 nci Ek Sıra Sayısıy
la basılıp dağıtılmıştır. 

Bu tasarıyla ilgili Komisyon Sözcüsü ve Sayın 
Bakan yerlerini aldılar. 

Kanun teklifinin tümü üzerinde görüşme açıyo
rum. 

İlk sözü Komisyon Sözcüsü Başkaynak'a bırakı
yorum; buyurun efendim. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ
KA YNAK (İhtisas Komisyonu Başkanı) — Sayın 
Başkanım, gerek bakanlıklarda, gerek bakanlıklara 
bağlı bulunmayan kamu kuruluşlarındaki devlet me
murlarının atanma usulüne dair şimdiye kadar mev
zuatımızda bir prensip ilkesini vazeden bir yasa çı
karılmamıştır. Bundan önce, Yüksek Heyetiniz, 
23.4.1981 tarihinde 2451 sayılı Kanunu çıkararak, 
Başbakanlık ve bakanlıklara ait devlet memurlarıyla 
bu kuruluşlara bağlı diğer kamu memurlarının atan
malarını yeni bir sisteme bağlamış bulunuyor. 

Bunun dışında, kamu kuruluş ve kurumlarında 
görev yapan 'diğer devlet memurlarının herhangi bir 
yasaya bağlı olmaması nedeniyle, şimdiye kadarki iş
lemleri o kuruluş ve kurumların özel yasalarındaki 
sistemlere göre yapılırdı. 

Sayın Kara Kuvvetleri Komutanı Nurettin Ersin 
tarafından verilen 6 maddelik kanun tasarısı, 2451 sa
yılı Kanuna paralel olarak hazırlanmış; Başbakanlık, 
bakanlıklara bağlı kamu kuruluşlarıyla, bu bakanlıklar 
memurlarının atama sistemi içerisinde, aynı ilkeleri be
nimseyerek Yüksek Huzurunuza getirmiş bulunmak
tadır. 

(1) 209 ve 209'a 1 nci ek sıra faydı basmayazılar 
tutanağa eklidir. 

Kanun tasarısı 6 maddeden ibarettir. 1 nci mad
desi istisnai olanları, yani bu Kanun kapsamına gir
meyecekleri vazetmekte, özellikle 2451 sayılı Kanun 
kapsamında bulunanlar hariç, Türk Silahlı Kuvvetleri 
hariç, üniversiteler akademiler ve mahalli idareler 
hariç olmak üzere, bu kuruluşların dışında kalan ka
mu görevlilerinden üst düzeyde bulunan genel mü
dür, bölge müdürü, kurum müşaviri, genel sekreter, 
müşavirler ve müessese müdürlerinin üçlü kararna
me ile atanmalarını; bunların dışında kalan 1 ila 
4 ncü derecedeki devlet memurlarının bakan veya Baş
bakanın onayı ile atanmasını ve 5 ve daha aşağı de
recelerin ise, özel yasalarındaki hükümler gereğince 
atanmalarının düzenlenmesini öngörmektedir. 

Geçen defa, 8.6.1981 tarih ve 58 nci Birleşimde 
müzakeresine başlayıp, Komisyonumuzca geri alınan 
metinde, Komisyonumuz sadece 5 nci maddeyi de
ğiştirmeyi öngörmektedir. Bunda da, özellikle bu ka
nunun 3 ncü maddesi kapsamına giren devlet me
murlarından Bakanlar Kurulunca lüzum görülenlerin 
müşterek kararname ile atanmaları; yine 4 ncü mad
de kapsamına girip de 6 nci dereceye kadar olan dev
let memurlarının da, Bakanlar Kurulunun lüzum gös
terilenlerinin Başbakan veya bakan tarafından atan
ması; 7 ve 15 nci dereceye kadar olanların da kendi 
yasalarındaki sistem içerisinde atanmalarına devam 
edilmesi öngörülmektedir. 

Biraz önce arz ettiğim gibi, kamu personelinin 
atanma sistemi bizim mevzuatımızda mevcut olmadığı 
için, gerek 2451 sayılı Kanun, gerekse kabul buyu
rursanız bu kanun tasarısı da genellikle geçici ola
rak nitelendirilecek, zannediyorum ki, kamu memur
larının yeni bir yasası geldiğinde bir bütün içerisinde 
her iki yasa birleştirilecektir. 

Arz ederiz. 

Maddelere geçildiğinde ayrıca teknik izahat veri
lecektir efendim. 

BAŞKAN — Bu kamu görevlileri içine KİT'ler 
de dahil oluyor değil mi? 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (İhtisas Komisyonu Başkanı) — Oluyor. 
Kamu hizmeti yapan İktisadi Devlet Teşekkülleri, 
her türlü kurum ve kuruluşlar dahil. 

BAŞKAN — Peki, teşekkür ederim. 
Tümü üzerinde başka söz almak isteyen var mı?.. 

Yoktur. 
Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum. Ka

bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
1 nci maddeyi okuyunuz. 
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23.4.1981 Tarih ve 2451 Sayılı Kanunun Kapsamı I 
Dışında Kalan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Ata

ma Usulüne İlişkin Kanun Teklifi 
MADDE 1. — Bakanlıklar ve Bağlı Kuruluşlarda 

Atama Usulüne İlişkin 2451 sayılı Kanunun kapsa
mına girmeyen kamu kurum ve kuruluşlarında atama 
ve nakiller bu Kanunda belirtilen usullere göre yapılır. 

Türk Sila'hh Kuvvetleri (Jandarma Genel Komu
tanlığı dahil) ve Milli Savunma Bakanlığı ile yargı 
organları, üniversiteler, akademiler ve mahalli idare
lerin kendi özel kanunlarındaki atama ve nakillere 
ilişkin hükümlerin uygulanmasına devam olunur. 

BAŞKAN — 1 nci madde üzerinde bir izahatta 
bulunacak mısınız efendim? 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (İhtisas Komisyonu Başkanı) — Tensip 
buyurursanız kısaca izahat vereyim. 

Sayın Başkanım, biraz önce arzı malumat etmiş
tim; 2451 sayılı Kanun, Başbakanlık ve bakanlıklar 
memurlarıyla bunlara bağlı kamu kuruluşundaki dev
let memurunun atama sistemini hükme bağlamıştı. 
Buna göre, üst düzeydeki memurlar Bakanlar Kuru- I 
lu kararıyla, onun altındakiler üçlü kararnameyle ata
nacaklar, daha alttakiler de 657 sayılı Kanun kapsa
mında bulunacaklar. 

Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları (jandarma da
hil), 926 sayılı Kanun kapsamında oldukları için ata
ma sistemi orada zikredilmiştir. Tabii Milli Savunma 
Bakanlığı da aynı bünyenin içerisindedir. 

Yargı organlarının atanmaları 2556 sayılı Kanun
da vardır; zaten Anayasada da vafdır. 

Üniversite, akademiler ve mahalli idarelerdeki ça
lışan memurların da atama sistemleri kendi yasala- I 
rında bulunduğu için, bunların dışında bulunan ka
mu kuruluşlarını da bu kanun kapsamına almakta
dır. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Sayın Bakanımızın bir sözü olacak 

mı 1 nci madde üzerinde?.. 
DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — Yok 

Sayın Başkanım. 
BAŞKAN — 1 nci madde üzerinde söz almak is

teyen var mı?.. Yoktur. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir! 
2 nci maddeyi okuyunuz efendim. 
MADDE 2. — Aşağıda sayılan kadro yerlerine 

yapılacak atamalar müşterek kararname ile yapılır. 
Bunların nakilleri ve görevden alınmaları da aynı 
usule göre olur. | 
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a) Genel müdür, genel müdür yardımcısı, yöne
tim kurulu üyeleri, (Seçimle gelenler hariç) 

b) Daire başkanı (1 ve 2 nci derece) 
c) Müessese müdürü, grup başkanı (1 ve 2 nci 

derece) 
d) Genel sekreter, 
e) Müşavir (1 nci derece) 
f) Kurul başkanı, (Teftiş, fen, tetkik ve benzeri) 
g) Bölge müdürü (1 ve 2 nci derece) 
BAŞKAN — «a»'da «yönetim kurulu üyeleri» 

ibaresinden sonra virgül olmaması lazım, «(seçimle 
gelenler hariç)» tabiri, yönetim kurulu üyelerine ait 
değil midir? «Genel müdür, genel müdür yardımcısı», 
bunlar seçimle gelmez. Var mı seçimle gelenler?.. 

ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Gü
venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Yalnız Merkez 
Bankası Genel Müdürü,; 

DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — Çeşit
li banka genel müdürleri var. 

BAŞKAN — Onlar var. O halde «seçimle gelen
ler hariç»; ibaresi bütün hepsini kapsıyor. 

DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — Yal
nız bir tereddüdüm var, iyi hatırlayamadım; bu gibi 
durumlarda virgülü önce mi koyacağız, sonra mı ko
yacağız? Çünkü, alttaki bir fıkrada da geçiyor efen
dim. 

(BAŞKAN — Onu bilahara konuşuruz. 
2 nci madde üzerinde Komisyon Sözcüsü Baş-

kaynak'ın izahatını dinleyelim; buyurun. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (İhtisas Komisyonu Başkanı) — Sayın 
Başkanım, genel müdür, genel müdür yardımcısı, yö
netim kurulu üyelerinin seçimle gelmeyenleri üçlü 
kararnameyle; yani, ilgili bakan, Başbakan ve Devlet 
Başkanının imzasıyla atanacaklardır. 

Yine, daire başkanı (1 ve 2 nci derece) ye kadar 
olanlar; 

Müessese müdürü, grup başkanı, {1 ve 2 nci de
rece) ye kadar; 

Genel sekreter, hangi derecede bulunursa bulun
sun... 

BAŞKAN — Umumiyetle her türlü genel sekre
ter? 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (İhtisas Komisyonu Başkanı — Genel 
sekreterler... 

Müşavirler, birinci derece devlet memuru ise; 
Kurul başkanı (teftiş, fen, tetkik ve benzeri kuru

luşların başkanları) hangi derecede olursa olsun; 
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Bölge müdürleri de, 1 ve 2 nci derecede bulunan | 
devlet memurları ise, üçlü kararnameyle; yani, ilgili 
Bakan, Başbakan ve Devlet Başkanı imzasıyla ata
nacaklardır. I 

BAŞKAN — Evet. Diğerleri öteki maddelerde 
gösterildiği gibi. 1 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (İhtisas Komisyonu Başkanı) — Bunlar 
üst düzey yönetici kadrosunda bulunduğu için ağır
lıklı bir atama sistemi getirilmiştir. Arz ederim. 

iBAŞKAN — Sayın Bakanımızın bir tereddüdü var
dı galiba. I 

DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — Sayın 
Başkanım, demin seçimle gelenler hakkında bir soru 
tevcih etmiştiniz. Mesela, TRT. TRT yöneticilerinin 
bir kısmı hükümetten gelir, bir kısmı seçimle gelir. 
Onları hariç tutmak iyi düşünülmüş, ondan dolayı 
bir hüküm konmuş. Devlet Başkanının bütün üst yö
netim kadrolarının hepsini görüp denetleyebilme ve 
bu kararnamelerin doğru bir şekilde hazırlanmasını 
temin için getirilen bir sistem; onun için isabetli. 

ıBir tek tereddüdüm vardı Sayın Başkanım, kul
lanılan virgüller konusunda. Bu virgüller hep cümle
nin sonuna gelecek gibi geliyor bana eğer yanılmıyor
sam. Mesela, «Genel müdür, genel müdür yardımcısı, 
yönetim kurulu üyeleri» denmiş virgül konmuş, son
ra parantez içinde «seçimle gelenler hariç» denmiş. 
Zannediyorum, «(seçimle gelenler hariç») ten sonra I 
olacak virgül. 

Yine, «Müessese müdürü» virgül, grup başkanı» 
(1 nci 2 nci derece)... Virgül parantezden sonra olacak 
gibi geliyor. I 

BAŞKAN — Tabii hepsinden sonra hep virgül 
olması lazım. 

DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — Son
raya gelmesi lazım. Nokta da aynı. «Bölge müdürü» 
«nokta» denmiş «g» bendinde. Halbuki, «Bölge mü
dürü (1 ve 2 nci derece) dendikten sonra noktanın 
konması lazım. Orada bir tereddüdüm vardı, onu arz 
etmek istemiştim efendim. 

BAŞKAN — O halde, «a» fıkrasında «Genel mü
dür» den sonra virgül olacak orada. 

DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — Tabii 
efendim. 

BAŞKAN — «Genel müdür yardımcısı» virgül 
olacak; «yönetim kurulu üyeleri» dedikten sonra da 
virgül olması lazım. Eğer buraya virgül koymazsak, 
yalnız yönetim kurulu üyelerine aitmiş gibi olur pa
rantez İçindeki ifade. Ben demin bunu onun için söy

lemiştim. Yani «seçimle gelenler hariç» tabiri, hem 
yönetim kurulu üyelerine, hem genel müdür yardım
cısına, hem genel müdüre raci. 

DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — Ama 
Sayın Başkanım, genel müdür ve genel müdür yar
dımcıları... 

BAŞKAN — Varmış bazı bankalarda. Mesela 
Merkez Bankası seçimle geliyor. 

ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Gü
venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Buraya Merkez 
Bankası için ayrı bir fıkra konmak istenmiştir, «Mer
kez Bankası ve TRT Genel Müdürü hariç» diye bir 
kayıt konmak istenmiştir, eğer varsa seçimle gelen 
genel müdür veya genel müdür yardımcıları, yönetim 
kurulu üyeleri için. Benim aklımda kaldığına göre, 
Merkez Bankası Başkanı Merkez Bankası Kurulunca 
seçiliyor. Merkez Bankasının bir ayrı seçim kurulu 
var, onlar seçiyor. Bu bakımdan «seçimle gelenler ha
riç» ibaresi hepsini birden kapsayacak şekilde kon
muştur. 

DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — O za
man, bir tereddüdüm daha oluyor. Burada «yöne
tim kurulu üyeleri» deniyor. Başkan, genellikle yö
netim kurulu üyesi oluyor, başkanlık yönetim kurulu 
ile beraber oluyor. Merkez Bankasında da aynı mı
dır? Doğrudan doğruya Başkan seçiliyor galiba, üye 
değil. Orada bir tereddüdüm oldu. 

ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Gü
venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Efendim, Merkez 
Bankası Yönetim Kurulu üyeleri, yine bildiğiniz gibi, 
kanunun tayin ettiği çerçeve içerisinde seçimle gelenler
dir. 

DEVLET BAŞKANI İLHAN ÖZTRAK — Baş
kan?.. 

ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Gü
venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Başkan da, Mer
kez Bankasının ayrı bir kurulu tarafından seçiliyor. 
Onun için bunun dahil olması lazım... 

BAŞKAN — Onlar seçiyor. Binaenaleyh, «seçimle 
gelenler hariç» tabiri hepsini kapsıyor. 

Ama, ondan sonra da bir virgül konması lazım. 
Çünkü, artık hepsine birer virgül koymak gerekiyor. 
Mesela «b» fıkrasında, «Daire Başkanı, (1 ve 2 nci 
derece) denmiş; ondan sonra da bir virgül koymak la
zım; yani «ib» fıkrasının sonuna. Orada virgül yok. 

DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — Vir
gülü öne koymuşlar. 

BAŞKAN — Hayır, hiç yok, benimkinde hiç yok. 
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KANUNLAR MÜDÜRÜ ORHAN DÜLGER- j 
LER — Olması lazım, matbaa hatası. j 

BAŞKAN — Benimkiride hiç yok. Var mı si- » 
zinkinde? 

KANUNLAR MÜDÜRÜ ORHAN DÜLGER
LER — Var, elle konmuş. 

ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Gü
venlik Konseyi Genel Sekreteri) — İki ayrı baskı var
dır Sayın Başkanım. 

'BAŞKAN — Benimkinde yok. 
Şimdi, «Daire başkanı» ifadesinden sonra virgül 

olmayacak, «Daire başkanı (1 ve 2 nci derece)» den
dikten sonra virgül gelecek. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (İhtisas Komisyonu Başkanı) — Evet 
öf endim. 

BAŞKAN — Kastedilen zaten bir «Daire başka
nı» Daire başkanları falan diye bir başka tabir yok. 
O virgül daire başkanından sonra değil, «(1 ve 2 nci 
derece)» den sonra gelecek. 

Fıkralar bu şekilde düzenlenecek; en sonunda, 
«•Bölge müdürü (1 ve 2 nci derece)» dedikten sonra 
nokta konulacak. 

Böyle olursa daha anlaşılır olur; virgülleri ona gö
re düzeltelim. 

2 nci madde üzerinde başka söz almak isteyen? 
Sayın Bakanın acaba söz isteği var mı? 

DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — Aca
ba haklı mıyım bilemiyorum, bir tereddüdüm oldu; 
(a) fıkrasını «Başkan, genel müdür, genel müdür yar
dımcısı, yönetim kurulu üyeleri» şeklinde düzenle-
sek... Orada bir tereddüdüm doğdu, Merkez Bankası 
misalinden sonra. 

'BAŞKAN — Evet, genel müdür değildir o, baş
kandır. 

DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — Fık
rayı şjöyle de yapabiliriz efendim : «Seçimle gelenler 
hariç, genel müdür, başkan, genel müdür yardımcı
sı, yönetim kurulu üyeleri» «Başkan» tabirini koya
lım ne olur ne olmaz efendim. Bazı yerlerde başkan 
var. Yönetim kurulu üyesi olmadan seçilip gelen baş
kanlar da var. Oraya bir ilave faydalı olur gibi geldi. 

BAŞKAN — Yani «Gsnel müdür» den sonra bir 
«başkan» ibaresi koyalım diyorsunuz? 

DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — Eğer 
katılıyorsa Komisyon da benim fikrime efendim. 

•BAŞKAN — Evet, Merkez Bankasmınki «genel 
müdür» değildir, Başkandır. 
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DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — Başa 
«başkan»'ı alırız efendim : «'Başkan, genel müdür, 
genel müdür yardımcısı, yönetim kurulu üyeleri.» 

IBAŞKAN — Genel müdür yardımcısı ve başkan 
yardımcısı. 

ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Gü
venlik Konseyi Genel Sekreteri) — «Başkan, Başkan 
yardımcısı, genel müdür, genel müdür yardımcısı» 
şeklinde yapalım. 

BAŞKAN — Maddeyi yeni şekliyle okutacağım. 
Şimdi başka bir yerde var mı böyle bir tereddüt?.. 
Yok. 

2 nci madde üzerinde başka söz almak isteyen var 
mı efendim?.. Yok. 

O halde, şimdi Sayın Bakanın teklifine uygun ola
rak düzenlenen 2 nci maddeyi yeniden okutuyorum : 

«MADDE 2. — Aşağıda sayılan kadro yerlerine 
yapılacak atamalar müşterek kararname ile yapılır. 
Bunların nakilleri ve görevden alınmaları da aynı usu
le göre olur. 

a) Başkan, başkan yardımcısı, genel müdür, ge
nel müdür yardımcısı, yönetim kurulu üyeleri, (seçim
le gelenler hariç), 

b) Daire başkanı (1 ve 2 nci derece), 
c) Müessese müdürü, grup başkanı, (1 ve 2 nci 

derece) 
d) Genel sekreter, 
e) Müşavir (1 nci derece), 
f) Kurul başkanı (Teftiş, fen, tetkik ve benzeri), 
g) Bölge müdürü (1 ve 2 nci derece). 
BAŞKAN — 2 nci maddeyi bu okunan son deği

şik şekliyle oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

3 ncü maddeyi okuyunuz efendim : 
'MADDE 3. — 2 nci maddenin dışında kalan ve 

ilk dört dereceye giren kadro ve görevlere Başbakan 
veya ilgili Bakanın onayı ile atama yapılır. Başba
kan ve ilgili bakanlar 3 ve 4 ncü derecelerdeki görev
lere ilişkin atama yetkilerini ilgili mercilere devrede
bilirler. 

"BAŞKAN — 3 ncü madde üzerinde Komisyon 
Sözcüsü arkadaşımızın izahatı olacak mı? 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (İhtisas Komisyonu Başkanı) — Sayın 
Başkanım, 2 nci madde kapsamı dışında kalan 1 ve 
4 ncü derece devlet memurlarının atama sistemleri 
Başbakan veya ilgili bakanın onayıyla tekemmül ede
cektir. Ancak 3 ncü ve 4 ncü derece devlet memur
larının atamasını ilgili bakan veya Başbakan dilediği 
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takdirde ilgili olduğu, alakası bulunduğu müessese J 
müdürüne bırakabilecek; onu vurgulamaktadır. Arz 
ederim. 

BAŞKAN — Hükümetimizin bir deyeceği var mı?.. 
Yok. 

3 ncü madde üzerinde söz almak isteyen var mı 
arkadaşlarımızdan efendim?.. Yoktur. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

4 ncü maddeyi okuyunuz. 

MADDE 4. — 2 ve 3 ncü maddelerde belirtil
meyen kadro ve görevlere yapılacak atama ve na
killerde, bu Kanunun kapsamına giren kurum ve 
kuruluşların teşkilat kanunlarında veya özel kanun
larındaki bükümlerin uygulanmasına devam olunur. I 

BAŞKAN — 4 ncü madde üzerinde Komisyonun 
bir diyeceği var mı efen'dim? 

'HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (İhtisas Komisyonu Başkanı) — Sayın 
Başkanım, 2 ve 3 ncü maddeler 1 ile 4 ncü derece dev
let memurlarının tayin sistemini hükme bağlamıştır; 
bu madde ise 5 ile 15 derece arasında bulunan me
murların tayin sistemini ifade etmektedir. Bu da 
kendi yasalarında tayin sistemleri hangi esaslara bağ
lanmış ise, onlara devam edileceğini ifade ediyor. 
Arz öderim. 

BAŞKAN — 4 ncü madde üzerinde söz almak is
teyen var mı efendim?.. Yoktur. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

5 nci maddeyi okuyunuz. 
MADDE 5. — Bu Kanunun; 
a) Üçüncü maddesi kapsamına girenlerden Ba- I 

kanlar Kurulunca lüzum görülenlerin atama ve nakil- I 
leri müşterek kararla; I 

b) Dördüncü maddesi kapsamına girip de 6 ncı 
dereceye kadar (6 ncı derece dahil) olanlardan Ba- I 
kanlar Kurulunca lüzum görülenlerin atama ve na- I 
killeri Başbakan veya ilgili Bakan onayı ile; 

Yapılabilir. 

'BAŞKAN — Bu madde üzerinde Komisyonun 
diyeceği var mı?.. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (İhtisas Komisyonu Başkanı) — Saym 
Başkanım, 3 ncü maddede 1 ile 4 ncü derece devlet I 
memurlarının atamaları ilgili bakanın ve Başbakanın 
onayıyla tekemmül etmekte idi. Bakanlar Kurulu lü
zum gördüğü takdirde yüksek tasdike iktiran etmesi 

J ihtiyacı duyulunca, bunları 3'lü kararnameye bağlaya-
ibilmeyi öngörmektedir, 

Ayrıca 4 ncü madde kapmasına girenlerden de, 
demin arz etmiş olduğum gibi... 

BAŞKAN — 5 ve 6'da. 
HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ

KA YNAK (İhtisas Komisyonu Başkanı) — 5 ve 6 ncı 
derecedekileri de, ki onları da kendi yasalarına göre 
müessese müdürleri tayin edebilirdi, genel müdürleri 
tayin edebilirdi; bunlardan da ihtiyaç görülenleri il
gili bakanın veya Başbakanın onayıyla tekemmül et
mesi... 

I BAŞKAN — Ama Bakanlar Kurulu karar verdi
ği takdirde... 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (İhtisas Komisyonu Başkanı) — İhtiyaç 
duyulan. 

Yalnız ilgili müessese, öyle tahmin ediyorum ki, 
ilgili bakan kanalıyla konuyu Bakanlar Kuruluna in
tikal ettirir; Bakanlar Kurulu bu lüzumu uygun bul
duğu takdirde... 

I IBAŞKAN — Çünkü, öyle bir görev yeri olabilir 
ki, onu o müessese müdürüne vermekte mahzur ola
bilir. Yani Bakanlar Kurulu karar verirse bunu da 
3'lü kararname veya bakan onayıyla yapabilir, Başba
kan veya bakanın onayıyla. 

iBu 5 nci madde üzerinde söz almak isteyen var 
mı?,. Yoktur. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

6 ncı maddeyi okuyunuz. 
MADDE 6. — Bu Kanunun kapsamına giren ku

rum ve kuruluşların teşkilat kanunları ile özel kanun
larındaki inha, teklif, seçim, görüş alma ve atama ni-

I çeliklerine ilişkin hükümler saklıdır. 

BAŞKAN — 6 ncı madde üzerinde Komisyon 
Sözcüsünün bir diyeceği var mı?.. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (İhtisas Komisyonu Başkanı) — Sayın 
Başkanım, bu hüküm 2451 sayılı Kanunda da aynen 
bu tarzda benimsenmiş idi. Yani, özel kanunlarında 
inha veya teklif veya seçim, görüş alma gibi hususlar 
varsa burada da aynıdır. 

BAŞKAN — 6 ncı madde üzerinde söz almak is-
I teyen var mı?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

7 nci maddeyi okutuyorum : 
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MADDE 7. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürür
lüğe girer. 

'BAŞKAN — 7 nci madde üzerinde söz almak is
teyen var mı?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

8 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 8. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürü

tür. 
iBAŞKAN — 8 nci madde üzerinde söz almak is

teyen var mı?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Teklifin tümünü oylarınıza sunuyorum. Kabul 

edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

3. — 6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar İle 
Diğer Aletler Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin 
Değiştirilmesi ve Bu Kanuna tki Ek Madde île Bir Ek 
Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve 
İçişleri Komisyonu Raporu. (1[191) {S. Sayısı : 219) 
(D 

BAŞKAN — Gündemimizin 3 noü sırasına geçi
yoruz. 

3 ncü sırada, 6136 Sayılı Ateşi Silahlar ve Bıçak
lar Ife Diğer Aletler Hakkında Kanunun Bazı Mad
delerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna İki E'k Mad
de île Bir Ek Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Ka
nun Tasarısı ve bu konudaki işçileri Komisyonu Ra
poru mevcuttur. 

Bu rapor 219 S. Sayısı ile bastırılıp dağıtılmıştır. 
Konu ile ilgili KomÜsyon Sözcüsü ve Bakanlık Tem

silcisi arkadaşlar yerlerini aldılar. 
Kanun tasarısının tümü üzerinde ilik sözü izahatta 

bulunmak üzere Komisyon Sözcüsüne bırakıyorum. 
Buyurun. 
HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-

KAYNAK ^Çişleri Komisyonu Başkanı) — Sayın 
Başkanını; 6136 Sayılı Kanun 10.7.1953 -tarihinde ka
bul edilerek yürürlüğe girmiş bulunmaktadır. Üzerin
den çok uzun bir süre geçmiş olması ve tatbikatta ya
sanın uygulanmasında birtakım aksaklıkların ortaya 
çıkması nedeniyle Hükümet 6136 Sayılı Kanunun il
gili maddelerinde değişiklik yapmayı öngörmüş ve 
28.5.1981 tarihli bir tezkereyle kanunun özellikle 2 nci, 
4 ncü, 7 nci, 11 nci, 1'2, 13, 14 ncü maddelerinde de
ğişiklik yapmış ve yasaya bazı e'k maddeler ilave et
miş bulunmaktadır. 

(1) 219 S. Saytlı Basmayazı tutanağa eklidir. 

Yüksek malumları bulunduğu üzere 6136 sayılı 
Kanunun 1 nci maddesi, ateşli silalhlarla mermilerin ve 
bıçakların yurda sokulmaisım yasaMamıştır. Yürüdük
te bulunan 2 nci madde ise ateşli silahlarla mermilerin 
ve bıçakların yurda sokulmasına istisnai hüküm ge
tirmektedir. Eski metin çok dar anlamda bulunduğu 
için ihtoiyacı karşılayamamakta idi. Bu nedenle 2 nci 
maddede bu değişiklik yapılmıştır. Yapılan bu yeni 
değişiklikle yine Silahlı Kuvvetler, İçişleri Bakanlığı, 
yine memleketimizde görevli bulunan akredite edi'l'-
mıiş elçilikler, ayrıca kamu görevlilerinin yurt dışına 
gütmelerinde beraberinde getirecekleri silahlar »ve özel-. 
likle de Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünün spor
tif nedenlerle memleketimize ithal edcği silahlar ha^ 
riç tutulmuştur 2 nci maddeyle. 

Yine yasanın 7 nci maddesi kimlerin silah taşıya
cağını ve bulunduracağını ifade etmekteydi; 'genel il
keyi vazetmiş olup, konuyu yönetmeliğe bırakmış 
bulunuyordu. Bunu kanun çerçevesinde mütalaa et
meyi ve özellikle de suiistimale müsait olmamasını te
mine yönelik bir madde düzenlenmiştıir. 

Yine yasanın 10 ncu maddesiyle, müsadere edi
len silahların hangi yönde devlete mal edileceğini ve 
nasıl kullanılacağını ifade etmekteydi. Buna da bin 
açıklık getirilerek gerek mahkemelerce müsaderesine 
karar verilen, gerekse emniyet teşkilatı tarafından 
her ne şekilde olursa olsun zor alıma tabi tutulan si
lahların, özellikle Silahlı Kuvvetlerin ihtiyacı ve Si
lahlı Kuvvetlerin dışındaki diğer kamıu görevlilerinin 
ihtiyacında kullanılacağını ifade etmektedir. 

Yine l'l nci maddede bir değişiklik getirilerek, 
yurt içinde ve yurt dışında devlet büyüklerinin, yani 
Devlet Başkanı, Başbakan, Hükümet Üyelerinin, Ge
nelkurmay Başkanı ve Kuvvet Komutanlarının yurt 
dışında hediye ettiği silahların hatıra olarak yurda ge
tirilebileceğini, yurt içinde yine kendilerine hediye 
edilen silahların da hatıra olarak saklanabileceğini ifa
de etmektedir. 

12 ve 13 ncü maddeler de ceza tayin etmekte idi; 
fakat maddelerde gerekli saralhat bulunmadığı için 
mahkemeler bunlarda uygulama sıkıntısı çekmekteydi; 
onlara da bir açıklık getirmiş bulunmaktadır. Maddeler 
geldiğinde ayrıca teknik izahatta bulunacağız. 

'Bir de bunun dışında, 613'6 sayılı Kanuna bir ek 
4 ncü madde 'getirilmiştir. Özellikle bir sıkıntıdan doğ
maktadır bu. Kara avcılığı nedeniyle memleketimize 
alvcılık yapmak için izinli gelen kişilerin silahlarını 
deklare etmek koşuluyla yurda sokabileceklerini, yine 
antlaşmalar nedeniyle yurdumuza gelen diğer kamu 
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'görevlilerinin de silahlarını deklare etmek koşuluyla 
memleketimize 'sokabileceklerini, yurda bu tarzda so
kulan silahların ne yolda işleme tabi tutulacağım mad
de metni ihtiva etmektedir. 

/Özelikle «bir ek 5 nci maddede db bu'gün kanunun 
12 noi ve 13 ncü maddelerine giren yasak silahlarla 
işlenen suçlarda açık ve sarahat bulunmaması nede
niyle yeterli cezai önlem alınamajmakta, buna da bir 
açıklık getirilerek top, havan, roketatar, uçaksavar, 
tanksavar benzeri askeri amaçlı silalhlarla suç işleme
lerinin bundan böyle katlanarak cezaya talbi tutulma* 
smı öngörmektedir. 

Kısaca maruzatım bu kadardır. Maddelere geçil; 
diğ'İnde ayrıca tek tek izahat Vereceğim. Arz edlerüm. 

'BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Tasarının tümü üzerinde s'öz atmak İsteyen var 

mı?... Yok. 
Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum : 

Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
11 nc'i maddeyi okultuyorum : 

Ö13İ6 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Alet
ler Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştiril
mesi Ve Bu Kanuna İki Ek Madde İle Bir Geçici Mad

de Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 'Öl 3 6 sayılı Kanunun 2249 sayılı 
Kanunla değişik 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir. 

/Madde 2. — Mili Savunma Bakanlığı, Jandarma 
Genel Komutanlığı ve 'Emniyet Genel Müdürlüğü İh
tiyaçları için yurt dışından yapılacak alımlar ile 65$l 
sayılı 'Barut ve Patlayıcı Maddelerle Silah ve Teferrua
tı ve Av Malzemesinin İnhisardan Çıkarılması Hakkın
da Kanun hükümleri saklı kalmak üzere ateşli silahlar
la mermilerinin ve bıçaklarla salt saldırı Ve savunma
da kullanılmak üzere özel olarak yapılmış bulunan 
sair suç aldüerinin ülkeye sokultmalsı yasaktır. 

Ancak; 

A) Tek bir silaha ve bu silahın mermilerine mah
sus olmak üzere; 

I1, Memleketimizde akredite olhıp diplomatik ay
rıcalık ve bağışıklıklardan yararlanan kişilerin, {Kar
şılıklı olmak koşuluyla) 

•2. Memleketimizdeki yabancı 'elçilik Ve konso
losluklarda görevli olup da diplomatik ayrıcalık ve 
bağışıklıklardan yararlanmayan kişilerden gerek gö
rüldüğü için Dışişleri Bakanlığınca önerilen ve İçiş
leri 'Bakanlığınca uygun görülenlerin, (Karşılıklı ok 
m'ak ve saptanan belirli tiplerden bulunmak koşulu ile) 
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B) 'Resini görevle yurt dışına giden kişilerden, 
gittikleri yabancı ülkenin devlet veya hükümet baş
kanları ya da hükümet üyeleri yahut genelkurmay 
başkanları veya kufvvet komutanları tarafından veya 
hükümetleri adına, kendilerine silah ve mermi arma
ğan edilenlerin, silahın ve merminin armağan olarak 
verildiğinin belgelenmesi koşulu ile ve gümrük vergi 
ve resini ödenmeksizin, 

C) Memuriyetleri devamınca bir defaya ve tek 
bir silaha mahsus olmak üzere, dış temsilcilikleri
mizde elçi sınıfından olanlar ile konsolosların, askeri 
ataşeler ve güvenlik memurlarının, 

Getirdikleri silah ve mermisinin yurda sokülma-
sına lizin verilir. 

Bu silahlar için bulundurma izin belgesi, şayet 
sahibinin silah taşıma yetkisi varsa taşıma izin bel
gesi verilir. Getirilen silah birden fa,zla İse sadece bi
risi için taşıma izin belgesi düzenlenir. 

(A), 'tfB), '(C) -bentleri uyarınca yurda sokulması
na izin verilen sila'hların devir veya satışı yapılamaz. 

Yurt dışına kıta ile gönderilen subay ve astsubay
ların kimlik kartılarında kayıtlı silahları için yurda 
'girişlerinde izin şartı aranmaz. 

Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünce belM'ene-
eek ihtiyaç miktarına 'göre sırf sporda kullanılan ni
şan tüfek ve tabancaları ve bunlara alit mermiler ile 
yivli av tüfeklerinin mermileri, İçişleri 'Bakanlığınca 
izin verilmek ve kontrol edilmek şartıyla Beden Ter
biyesi Genel Müdürlüğünce ithali olunabilir. Bu şe
kilde ithal olunan silahlar anılan genel müdürlüğün 
demirbaşına kayıt edilir. 'Bu silahların satış ve devri 
yapılamaz. Bu fıkra hükümlerinin uygulanmasına Mis
kin usul ve esaslar İçişleri Bakanlığı ile Gençlik ve 
Spor 'Bakanlığınca müştereken hazırlanacak bir yö
netmelikte gösterilir. 

'BAŞKAN — 1 nci madde hakkında da Komis
yon Sözcüsü Sayın Başkaynafc'ın biraz daha açık
lamasını dinleyelim1. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BA'Ş-
KAYNAK '(İçişleri Komisyonu Başkanı) — Halen 
yürürlükte bulunan metinde 1 noi fıkra aynen var idli, 
ancak «Jandarma Genel Komutanlığı» deyimi yoktu. 
Yüksek malumları olduğu üzere, M'ilfli Savunma Ba
kanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Ge
nel Müdürlüğünün 'bütçeleri ayrı ayrı bulunduğu için, 
Jandarma Genel Komutanlığının kendi silahlarını ken
dilerinin ithal etmesi yönünden 1 nCi fıkraya bir açık
lık getMtoiştar. 
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'«Ancak» ile başlayıp (A) bendi ile devam eden 1 
konuda «Tek 'bir silaha mahsus olmak üzere» deyi
mi yürürlükteki metinde vardı. 'Silahın mermisi de 
(beraberinde bir 'bütün olduğu için, oraya sadece «ve 
bu silahın mermilerine» deyimi de getirilmiştir. 

^A) fıkrasının 1 nci bendinde zaten akredite dip
lomatik mensuplarının, diplomatların, yurda, silah 'ge
tirebilecekleri hükmü eski metinde de vardı, hiçbir 
değişikliğe tabi tutulmamıştır. 

2 nci maddesinde de «Memleketimizdeki yabancı 
elçilik Ve konsolosluklarda görevli olup da diploma
tik ayrıcalığı olmayan kişilerin müsaade ile silah soka
bilecekleri de yürürlükte bulunan metinde var idi; bun-
da da hiçbir değişiklik getirilmemiştir. Ancak, (B) 
fıkrasının 'bir kısmı vardı, 'buna bir açıklık getirilmiş
tir. Resmi görevle yurt dışına giden kişilerden, gittik
leri yabancı ülkenin devlet veya hükümet balkanları 
ya da hükümet üyeleri yahut gmdkurmay başkanları 
veya, kuvvet komutanları taralından kendilerine silah 
ve merimi armağan edilmesi koşulu ile ve bunu (belgele
me şartıyla yurda 'bunları sokabilecekleri ifade edil
miştir. 

BAŞKAN — Hediyeyi veren kişi getirip kutu ile 
verdi, belge vermezse ne olacak? Şimdi orada bana 
'belge mi verin desin? 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNÂK '(İçişleri Komisyonu Başkanı) — Konu bu 
açıdan suiistimal edilebilir. Yani, bir başlka deyimle... 

BAŞKAN — Yani o belgeyi isteyecek, «Lütfen 
bir belge verin» diyecektir. 

HAKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK ctçişleri Komisyonu Başkanı) — Evet, is
teyecek Sayın Başkanım. Konsolosluk aracılığı ile bu
nu mutlaka isteyeceklerdir. Aksi halde bunun yurda 
sokulması sakıncalı olur. 

BAŞKAN — Benîm başıma geldi de onun için so
ruyorum : Irak'tan gelirken getirip kutu ile verdiler. 
Ne yazısı var, ne bir şey. Yalnızca kutunun içinde 
bir şey var. Öyle bir belge ve yazı da vermediler. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
IKAYNAK ^İçişleri Komisyonu Başkanı) — Sayın Baş-
kahüm, sefaretler bunu sağlar suiistimalleri önlemek 
bakımından. 

(C) bendinde ise, (zaten eskiden var olan) me
muriyetleri devamınca bir defaya ve tek silaha mah
sus olmak üzere dış temsilciliklerimizdeki elçiiler ve 
konsolosluklara bu imkân veriliyor idi, buna şimdi 
askeri ataşeler de ithal edilmiştik". Güvenlik memur
ları zaten eski hükümde de bundan faydalanıyorlardı, | 
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BAŞKAN — NATO'daki görevliler?... 
HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-

KAYNAK içişleri Komisyonu Başkanı) — Hayır, 
kapsam dışı. 

Bir başka deyimle, elçiler, konsolosluklar, askeri 
ataşeler deyince, Türkiye Devletini temsil eâen bir yer
de akredite olan kişileri vurgulamıştır. Ancak, getirdik
leri silah ve mermilerin yurda sokulmasına izin verilir. 
Bu silalhîar için, bulundurma izin 'belgesi, getiren kişi 
Türkiye'ye geldiğinde, şayet o kişi silah taşıma yetki-
'sine de yasa gereğince sahip olacaksa Veya Bakanlar 
Kurulunca çıkarılacak yönetmelik icabı sahip olacak
sa, o zaman kendisine taşıma belgesi de verifecektk. 

BAŞKAN — Yalnız burada bir husus var : Getiri
len silah birden fazla ise sadece birisi için taşıma iz
ni belgesi düzenlenir. Diğerleri için?... 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK ('İçişleri Komisyonu Başkanı) — Diğerleri 
için bulundurma belgesi verilir. 

BAŞKAN — Yani geri alınmaz. 
HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-

KİAYNAK (İçişleri Komisyonu Başkanı) — Hayır. 

BAŞKAN — Kendisi 3 tane satın aldı ve getirdiy
se, 'aynı mı olacak? 

HÂKCfM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ
KA YNAK (içişleri Komisyonu Başkanı) — Hayır. 

BAŞKAN — Hediye için mi?... 
HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-

KAYNÂK (İçişleri Komisyonu Başkanı) — Evet. 
Şimdi müsaade eder misiniz efendim?.. 

BAŞKAN — Devam ediyor, («ibu silalhl'ar için bu
lundurma izin belgesi» diyor: «Bu silahlar» deyimi 
buradaki '(A), (ıB) ve (C) fıkral'ardakileri de kapsar. 

«Getirilen silah birden fazla ise» diyor, «Verilen» 
denmiyor. Kendisi satın almışsa?... 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (İçişleri Komisyonu Başkanı) — Sayın 
Başkanım, (A) fıkrasında tek bir silaha ve silahın mer
milerine mahsus olmak üzere yaibancı elçiliklere bu im
kân verilmiştir. Bunlar pek siöz konusu değil, Türki
ye'ye geldiğinde. 

(B) fıkrasında İse resmi görevle yurt dışına giden.. 

BAŞKAN — Ben (C) fıkrasını soracaktım. Zaten 
orada kayıt var. (C) fıkrasını okursak, «memuriyetleri 
devamınca bir defaya ve tek bir silaha mahsus olmak 
üzere» di'yor. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (İçişleri Komisyonu Başkanı) — Tek bir 
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silaha mahsus olmak üzere, ancak >(B) fıkrasında bir
den ziyade silah hediye edilebilir deniyor. 

•BAŞKAN — 'Hayır. Bir tane hediye edilebilir, bir 
tane de kendisıi alır, iki tane olabilir. Yani, bir tane 
'kendisi almıştır, para verip almıştır. 

ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Kendisinin alması hu
susu burada yok. 

BAŞKAN — Var, (C) fıkrasında. 
'ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Miti Gü

venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Dikkat buyurur
sanız, yukarıda «resmi görevle yurt dışına giden ki
şiler» dediği zaima,n-. 

BAŞKAN — O hüküm ı(B) fıkrasında var. (C) 
f ırasında?... 

ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Gü
venlik Konseyi Genel Sekreteri) — (C) fıkrasında bir 
defaya mahsus olmak üzere. 

BAŞKAN — «'Memuriyetleri devaimınca bir defa
ya ve tek bir silaha malhsus olmak üzere, diış temsilei-
liklerirnıizde elçi sınıfından olanlar ile konsolosların, 
askeri ataşeler ve güvenlik memurlarınm, getirdikleri 
silah ve mermisinin yurda sokulmasına izin verilir» 
diyor (C) fıkrasında. Nasıl getirecek bunu? İşte ora
dan saıtın alacak. 

ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Gü
venlik Konseyi Geneli Se!kreteri) — Bir döfa alacak. 

İBAŞKAN — Bir tane alacak; bir tane de '(B) fık
rasına g'öre yurt dışındayken hediye edilmiş olabilir; 
yani iki tane olabilir. Bir tanesini kendisi almıştır, 
bir tanesini! de bulunduğu devlet Veya hükümeti hedi
ye etmiş olabilir. Onun bir tanesi için taşıma izni ve
rilebilir, diğeri için bulundurma izni verilebilir. 

Buyurun devam edin. 
HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-

KAYNAK (İçişleri Komisyonu (Başkanı) — Yurt dı
şına kıta ile gönderilen subay ve astsubayların kimı-
lik kartlların'a kayıtlı silahları için, yurda girişlerinde 
izin şartı aranmaması için hükülm getirilknli'şttür. 

BAŞKAN — Kimlik kartlarında böyle bir hane 
var mı?... 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ
KA YNAK (içişleri Komisyonu Başkam) — Sayın 
Başkanım, bilahara gelecek bir madde içinde var. 

Maddenin sonuna doğru, özellikle Beden Terbi
yesi Genel Müdürlüğünce belirlenecek ihtiyaç mikta
rına göre, sırf sporda kullanılan nişan tüfek ve taban
caları ile, bunlara ait mermiler ile, yivli av tüfekleri
nin mermilerinin İçişleri Bakanlığınca izin verilmek ve 
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kontrol edilmek koşulu ile Beden Terbiyesi Genel 
Müdürlüğünce yurda sokulabileceği; ancak bunların 
Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünce kayda alına
cağı veya demirbaşa kaydedi'leceği ifade edilmiştir. Bu 
bir ihtiyaçtan doğmak'tadır. 

Arz ederim, 

BAŞKAN — «Ancak» ile başlayan ve (A) fıkra
sı ile devam eden bölümde, «Tek bir silaha ve bu si
lahın •mermilerine mahsus olmak üzere» deniyor. 

Şimdi, silahlar için aşağıda hüfcühı koyduk ve fek' 
bir silahtır, hediye olursa falan dediik. Mermimin ra
kamını koymadık. Yani, gelen hediye silah 9̂ 1üfc ise 
9 tane mermisi mi olacak? 500 tane mermi getirirse 
de kabul edecek miyiz? 

HAKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (İçişleri Komisyonu Başkanı) — Bunu yö
netmelikle çözeceğimizi sanıyoruz. 

BAŞKAN — Mermilere ait başka bir madde gele
cek mi?... Hiçbir kayıt yok. Tek bir silah ve bu silahın 
mermilerine mahsus olmak üzere şunu, şunu, şunu de
dik, 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (içişleri Komisyonu (Başkanı) — Sayın Baş
kanım, bu yasanın işlerliği ile ilgili bir yönetmelik çı
karılacaktır. O yönetmelikle konu bir esasa bağlana
caktır. 

İBA$KAN — Vaktiyle bize Harp Okulundan çı
karken tabanca verirlerdi ve beraberinde de 100 mer
mi verirlerdi. 100 merminin üzerinde vermezlerdi. Bu
na bir kısıtlama getirmek lazım. 

HÂKtM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (İçişleri Komisyonu Başkam) — Silahın 
cinsine, gelecek merminin niteliğine göre, yönetmelik--
'te mutlaka buna bir şekil verilecektir. Örneğin, bugün 
Makine Kimya Endüstrisi Kurumu ürettiği tabanca
ları satarken, 20 mermisini de beraber vermektedir. 

BAŞKAN — Bu konuda yönetmeliğe atıf yaptık 
mı? v 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KÂYNAK (içişleri Kbmisyonu Başkanı) — Sbnunda 
var efendim. Bu maddenin içinde yoik, genelindi var. 

BAŞKAN — Mermilerin ne kadar verileceği yönet
melikle tespit edilir demedik. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ
KA YNAK (İçişleri Komisyonu Başkanı) — Son mad
deye bir şey getirebiliriz. 

BAŞKAN — O zaman, onu yeri geldiği zaman ko
nuşuruz. 
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Bu 1 nci madde üzerinde Hükümet temsilcisi ar
kadaşlarımızın bir diyeceği var mı efendim? Çünkü 
Komisyon Hükümet teklifinde bir hayli değişiklik 
yampış. 

BAHATTİN ABLUM (İçişleri Bakanlığı Temsil
cisi) — Komisyon müzakerelerine Hükümet Temsil
cisi olarak katıldık. Bakanlarımızla yapılan temas so
nunda Komisyonun yaptığı değişiklikler hususunda 
mutabık kaldık. Bu itibarla bir diyeceğimiz yoktur 
Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Peki, teşekkür ederim. 
Efendim 1 nci madde üzerinde Sayın Konsey 

Üyesi arkadaşlarımızın bir diyeceği var mı? 
Buyurun efendim, Orgeneral Şâhinkaya. 

ORGENERAL TAHSİN ŞAHİNKAYA — Efen
dim, gerçi, manasında böyle bir aykırılık yokmuş gi
bi görünüyorsa da, (B) fıkrası, sadece yurt dışına gi
den kişileri kapsıyormuş gibi geliyor. Bir de, yurt 
içerisine gelen 'büyükler var; genelkurmay başkanla
rı, devlet reisleri gibi. Bunların verdiği silahlarla ala
kalı olarak bir mana ifa etmiyor bu. Çünkü girişi 
gerektiriyor bu; «yurt içine» diyor. «Bu mermilerin 
yurda ' sokulmasına izin verilir» deniyor; ama, o 
adamdan da haiberimiz yok, almış gelmiş yurt içeri
sine, bize hediye edecek yahut herhangi bir kişiye. 
Bununla alakalı burada bir maddenin de bulunma
sında fayda var kanaatindeyim. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (İçişleri Komisyonu Başkanı) — Sayın 
Başkanım, ilerideki madde'erde Sayın Komutanımın 
ifade ettiği husus yer almaktadır. 

BAŞKAN — Peki. 
Bu yalnız dışarıdan getirilecekler için; ithal. 
1 nci madde hakkında başka söz almak isteyen? 
Buyurun Orgeneral Saltık 

ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Gü
venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Sayın Başkanım, 
maddenin (C) fıkrasına göre «Memuriyetleri deva-
mınca elçi statüsünde olanlara ve konsoloslara bir de
faya ma'hsus olmak üzere bu hakkı veriyoruz; ancak 
askeri ataşelerle sınırlandı; ılmasında bazı sakıncalar 
olacağı kanaatindeyim. Hem temsil bakımından, 'hem 
hizmet bakımından farklı durumda olmayan ulus
lararası karargâh ve teşkilatların karargâhlarında 
hizmet gören askeri personelin de bu statüden ya
rarlanması iktiza eder. 

Eğer uygun görülürse, bu (C) fıkrasının son sa
tırının «dış görevlere atanan subay, astsubaylar ile 
güvenlik memurlarının» olarak düzeltilmesi zannedi

yorum da'ha kapsamlı, daha tatminkâr bir çözüm ola
cak. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Onun için sormuştum ben de. Bir 

Binbaşı ataşeye bu izni veriyoruz da, askeri temsil 
heyeti ibaşkanı bir korgenerale, bir teşkilat nezdinde-
ki tümgenerale bu izni vermiyoruz veya bir albaya 
vermiyoruz. Onların da .orada silah taşıması gereke
bilir, orada silah edinmesi mecburiyeti hâsıl olabilir; 
bilhassa bu beynelmilel terörizm karşısında. O ba
kımdan, yalnız askeri ataşelere tanıyıp da onlara ta
nımamak: bir ayrıcalık oluyor. Ben de Saltı'k'ın gö
rüşüne iştirak ederim. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (İçişleri Komisyonu Başkanı) — Katılıyo
ruz Komisyon olarak Sayın Başkanım, uygundur. 

İBAŞKAN — O halde (C) fıkrası şöyle olacak: 
«Memuriyetleri devamıınca bir defaya ve tek bir 

silaha ma'hsus olmak üzere, dış temsilciliklerimizde 
elçi sınıfından olanlar ıie konsolosların, dış daimi 
görevde bulunan subay, astsubay ve güvenlik me
murlarının.» Bu şekilde mi oluyor? 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (İçişleri Komisyonu Başkanı) — Şöyle 
oluyor Sayın Başkanım. 

«Memuriyetleri devamınca bir defaya ve tek bir 
silaha ma'hsus olmak üzere, dış temsilciliklerimizde 
elçi sınıfından olanlar ile konsolosların, dış görevlere 
atanan subay ve astsubaylar ile güvenlik memurları
nın...» 

BAŞKAN — «Dış görevlere atanan» olmaz. Ora
ya kursa falan gidenler de olur. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (İçişleri Komisyonu Başkanı) — Onlara 
bu imkânı vermek istemiyoruz efendim. 

•BAŞKAN — Kursa atanmış; 9 aylığına gitmiş, 
onu 'kastetmiyoruz biz. Ataşelerle, beynelmilel karar
gâhlarda görev alan falan diye onu tasrih etmek la
zım. Onu o şekilde yazın da yanlış mana çıkmasın. 
İki senelik tahsile göndeririz veya başka bir görev 
veriyoruz... 

ORGENERAL TAHSİN ŞAHİNKAYA — Efen
dim onu astsubay sınıfına verince, konsolosluklarda 
ve elçiliklerde bazı silâh taşıma hakkı olan kişiler de 
var, konsolosun altında; o zaman onlara da bu hakkı 
tanımış olmamız gerekir. Mesela müsteşar var efen
dim, belki daha başkaları da var. Onun için, bunu 
yayarsak eğer, o zaman hex kim orada görevli ve si
lah taşımaya yetkili ise, o, Türkiye'ye memlekete 
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sokmak durumuna haiz olmuş olur. Bunu bir yerde 
kısıtlamamızda fayda var. 

BAŞKAN — Buyurun eefndim. 
ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Gü

venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Sayın Başkanım, 
eğer kısıtlamadan amaç, daimi görevle gönderdiği
miz subay ve astsubayları kendilerini savunmak ve 
korumak için silah almaya müsaade ettiğimiz tak
dirde aldığı silahlan getirmemek oluyorsa, Sayın 
Komutanımın 'buyurdukları 'husus çok doğru. Haki
katen elçiliklerde ve konsolosluklarda, eğer o dev
letler silah satın almasına ve taşımaya müsaade edi
yorlarsa, taşımasına da cevaz verdiğimiz daha pek 
çok memurlar var. Yalnız bu iş yaygınlaştığı sürece, 
silah getirilmesinin mahzurları da 'beraberinde arta
cak. Hükümet o nedenle yalnız elçilere ve konsolos
lara önerilen bu hakkı yeni teklifte kaldırmıştı. Ko
misyondaki çalışmalarda, «Mademki kendilerini ko
rumak için biz silalh almıyoruz, öyleyse kendi aldığı 
silahı gelirken getirmelerinde de sakınca olmamak 
gerekir» açısından meseleye ya'klaştık efendim. 

ORGENERAL TAHSİN ŞAHtNKAYA — Ya
ni astsubay sınıfına verilmiyor mu? 

BAŞKAN — Hayır, astsubaya veriyoruz da, şim
di orada müsteşara, diğer görevlilere vermiyoruz. 

Buyurun ©fendim. 
'ÜMİT ERDAL (İçişleri Komisyonu Üyesj - İç

işleri Bakanlığı Temsilcisi) — Sayın Başkanım, «elçi 
ve konsolos sınıfı» deniliıce müsteşar girer efendim. 

BAŞKAN — Müsteşar değil efendim, müsteşar
dan başka da... 

ÜMİT ERDAL (İçişleri Komisyonu Üyesi - İç
işleri 'Bakanlığı Temsilcisi) — Elçilik müsteşarlığı gi
rer efendim. 

BAŞKAN — Müsteşardan başka da görevliler 
var orada. 

ÜMİT ERDAL (İçişleri Komisyonu Üyesi - İç
işleri Bakanlığı Temsilcisi) — Kâtipler de girer efen
dim. Meslek memurlarını kapsıyor bu anlam efen
dim. Daha önceki uygulamamızda da olduğu gibi 
meslek memuru olarak kâtipten elçiye kadar hepsini 
kapsıyor efendim. Yalnız meslek memurlarını. İdari 
memurları kapsamıyor sadece. 

'BAŞKAN — Hayır. «Dış temsilciliklerimizde el
çi sınıfından olanlar ile konsolosların» diyor; o ka
dar. Elçi sınıfı deyince..., 

ÜMİT ERDAL (İçişleri Komisyonu Üyesi - İç
işleri Bakanlığı Temsilcisi) — «Elçi sınıfı» terim'ini 
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Dışişleri Bakanlığımıza sorarak koyduk buraya efen
dim. 

'BAŞKAN — Yani, yalnız elçiler değil, 'büyükelçi
ler, elçiler değil... 

ÜMİT ERDAL (İçişleri Komisyonu Üyesi - İç
işleri Bakanlığı Temsilcisi) — Hayır, efendim; 'bütün 
meslek memurlarını kapsıyor öyle dediğimiz takdir
de. Kâtip, başkâtip, müsteşar, elçi hepsini kapsıyor 
efendim, sadece idari memurlarını kapsamıyor. 

ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Gü
venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Sayın Başkanım, 
«Dış temsilciliklerimizde elçi sınıfından olanlar ile 
konsoloslar» deyimi vardı. Biz, onu Silahlı Kuvvet
ler mensuplarını ihtiva edecek şekilde genişlettik efen
dim. 

Bir de, güvenlik memurları vardı. Güvenlik me
murlarından kesin dönüş yapanlara bu izin veriliyor
du. 

O halde kalırsa kapsıyor. Maliye müşaviri, Tica
ret 'Bakanlığı müşaviri, yani bunların arasında bir 
yanlış yorumlama ola'biür; «niye 'biz alamıyoruz» de
nebilir. 

«Daimi görevle atanan subay, astsubaylar ile gü
venlik memurları» dersek daha az olur efendim. 

'BAŞKAN — Astsubayları da koyalım mı? 
ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Gü

venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Ayrıcalık olma
sın diye onları da ilave edebiliriz. 

ORGENERAL TAHSİN ŞAHİNKAYA — Me
sela Washington ataşeliğinde idari ikmal ataşesi, ast
subayı, daktilo... 

ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Gü
venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Şimdi efendim 
dış görevlerde 'diplomatik statüleri yoktur, tdari me
murlar statüsünde diplomatik kolaylıklardan fayda
lanırlar, idari memurlar gibi. 

'BAŞKAN — Ama onların unvanlarında değişik
likler yaptık. 

ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Gü
venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Unvanlarında de
ğişiklik yaptık ama, statüyü değiştirmedik. Gerek pa
saportlarında, gerek orada iken kendilerine diploma
tik kişilere sağlanan kolaylık gösterilir. 

'Tensip ederseniz onu çıkaralım. 
Yalnız şu var efendim: Güvenlik memurlarına bu 

hakkı veriyoruz, emniyet mensuplarına; gelirken ge
tirsinler diyoruz. Bazı hallerde güvenlik hizmeti ast
subaylara verilirse, güvenlik hizmeti için bu astsubay
lar giderse... 
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BAŞKAN — Var, gidebilir; hatta öyle bir çalış- r 
ma da yapılıyor. I 

ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Gü
venlik Konseyi Genel Sekreteri) — O takdirde, «ast
subaylar getiremez, bu işi gören güvenlik memuru, 
polis veya devlet memurları da getirebilir»; bu tezat 
olur. 

ORGENERAL TAHSİN ŞAHİNKAYA — Gü
venlikle ilgili askeri ve sivil memurlar... 

ORGENERAL HAYDAR SALTİK (Milli Gü
venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Seviyeyi diploma
tik statüden aşağı indirmeyelim. Yani meslek me
murları kalsın, dışişleri seviyesinde, uygun görülürse. 
Diğerleri iç'in de subaylarda sınırlandıralım, astsubay
lara kadar teşmil etmeyelim. I 

Tensip ederseniz; «Daimi görevle atanan subay 
ve güvenlik memurlarına» diyelim. I 

ORGENERAL TAHSİN ŞAHİNKAYA — Ben, 
emsal yönünden arz etmek istemiştim efendim; yani 
onu koymuşsanız öbürlerini de koymak lazım, hep- I 
sini. 

BAŞKAN — İçişleri Bakanlığı Temsilcisi arkada
şımız 'burada, Emniyet görevlileri, yani polis olarak I 
gönderdiğimiz kişilere, giderken, buradan biz tabanca I 
vermiyor muyuz, oradan mı alıyor? I 

ÜMİT ERDAL (İçişleri Komisyonu Üyesi - İç
işleri 'Bakanlığı Temsilcisi) — Oradan alıyorlar Sayın I 
Başkanım. Şu anda zaten vereceğimiz silahlar yeterli I 
olmuyor. I 

BAŞKAN — Peki, oradan alınan silah demirbaş 
mıdır, oraya kayıtlı mıdır, şahsın kendisinin midir? I 

ÜMİT ERDAL (İçişleri Komisyonu Üyesi - İç- I 
işleri Bakanlığı Temsilcisi) — Orada maballi makam
ların müsaadesi ile alıyorlar ve taşıma ruhsatı da ve
riliyor kendilerine. Zaten bazı ülkeler, ülkenin için
den alınmasına müsaade ediyor, dışarıdan silahın ge- I 
tirilmesjne katiyen müsaade etmiyorlar efendim. 
Mesela, İngiltere. 

BAŞKAN — Güzel, şimdi o takdirde ben şunu 
soracağım: Her giden güvenlik mensubu, polis; her 
gittiğinde oradan silah al ir getirirse, o getirdiği sila- I 
hı yurt içinde resmi görevde kullanabilecek mi? Kul
lanamaz; çünkü resmi görevde devletin verdiği silahı 
kullanacak, ancak evinde bulundurabilir. 

ÜMİT ERDAL (îçişle'i Komisyonu Üyesi - İç
işleri Bakanlığı Temsilcisi) — Elemdim, bugüne ka
dar, 2 aylık uygulamasında, 116 güvenlik görevlisine I 
ve 20 Dışişleri Bakanlığı görevlisine bu ruhsatları ve
rilmiş. I 
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BAŞKAN — Niye veriyoruz? Ben şimdi ona ta-
kılacağrm. Güvenlik görevlilerine biz zaten gittiği 
yerde silah veriyoruz. Elinde silahı var, hatta makine
li tabancaları var. Gördüm, benimle beraber de çok 
geldi ve buraya tayin olurken de yerine birisi gidi
yor, ona teslim ediyor; o elçilikte resmi görevli oldu
ğu için ona veriliyor. 

Şimdi 'biz bunlara silah alma yetkisi verirsek, her 
gelen silah getirecek buraya. Eğer, oradaki 'hükümet 
«Hayır ben size silah vermem, silahını kendisi alsın» 
deseydi o doğru idi, halbuki biz demirbaş olarak ve
riyoruz o silahı orada. Ne diye bir daha müsaade 
edeyim o silahı emniyet görevlilerine? 

ÜMİT ERDAL (İçişi iri Komisyonu Üyesi - İç
işleri Bakanlığı Temsilcis:) — Şu anda zaten bu yü
rürlükte efendim... 

BAŞKAN — Yani getirebiliyor mu şimdi? 
ÜMİT ERDAL (İçişbri Komisyonu Üyesi - İç

işleri Bakanlığı Temsilci*;) — Getirebiliyorlar efen
dim. Onu arz etmeye çalışıyorum, 116 güvenlik gö
revlisi almış gelmiş ve bunlara ruhsat vermişiz. 

BAŞKAN — Şimdi, emniyet görevlilerine, polis
lere, emekli oldukları zaman silah taşıma yetkisi ve
riyoruz; kendilerini korusunlar diye. Ancak evinde 
bulundurabilir, yani aldığı, getirdiği silahı evinde bu
lundurabilir, değil mi? 

ÜMİT ERDAL (İçişleri Komisyonu Üyesi - İç
işleri Bakanlığı Temsilcisi) — Evet efendim. 

ORGENERAL HAYDAR SALTİK (Milli Gü
venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Efendim, müsa
ade ederseniz bunu okuyayım. 

(B) fıkrasının 3 ncü bendinde; «Dış temsilcilik
lerde güvenlik memuru olanlardan yurda kesin dö
nüş yapanların silab getirmesi...» 

BAŞKAN — Bu müsaadeyi vermişiz zaten. 
ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Gü

venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Şimdi bunların 
hepsini birden bir fıkra içerisinde topladık. Bahis bu
yurduğunuz koruma silahları, koruma ile vazifeli ol
duğu dönemde üzerinde taşıdığı veya idinde bulun
durduğu silahıdır; ama kerrdi evine giderken, kendi 
evinden gelirken o silahla gidip geldiklerini talimin 
etmiyorum. Kendi kendilerini korumaları için genel
likle orada bellerinde veya koltuk altlarında birer si
lah taşıma, müsaade ede.ı devletlerde, ihtiyacı do
ğuyor. Bu silahı da giderken burada vermediğimiz 
için... 

BAŞKAN — Veyahut o hükümet müsaade etme
diği için. 
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ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Gü
venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Evet, oradan sa
tın alarak kullanıyorlar. Satın alıyorlarsa eğer, gelir
ken de, 'başka çareleri olmadığına göre, getirsinler 
amacıyla konulmuştur. 

BAŞKAN — Şimdi, (C) fıkrasını hazırJadvnızsa 
okur musunuz... 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAJK (İçişleri Komisyonu Başkanı) — Evet 
efendim. 

«Memuriyetleri devamınca bir defaya ve tek bir 
silaha mahsus olmak üzere dış temsilciliklerimizde 
elçi sınıfından olanlar ile konsolosların ve daimi gö
revlerde bulunan subaylar ile güvenlik memurları
nın...» 

BAŞKAN — Evet. 
Astsubaylara teşmil etmediniz değil mi? 
/ORGENERAL TAHSİN ŞAHİNKAYA — Dai

mi memuriyette bulunanlar da diyor, dahil etmişler. 
'BAŞKAN — Tabii, o d i dahil. 
ORGENERAL TAHSİN ŞAHİNKAYA — Ast

subaylar hangi sınıfa giriyor burada, onu belirtmek 
lazım. 

BAŞKAN — Emniyet görevlisine girer. Yarın 
öbürsü gün güvenlik memuru olarak astsubay gönde
rirsek, onun da ismi «Güvenlik memuru» olur zaten, 
«astsubay» demeye gerek yok. 

ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Gü
venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Efendim, güven
lik memuru dendiği zaman zaten, emniyet artı jan
darma artı 'bu maksatlarla kullanılan askerleri bera
ber kastediyor. 

BAŞKAN — Evet, geniş kapsamlı oluyor. 
HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-

KAYNAK (İçişleri Komisyonu Başkanı) — «Güven
lik memurları» deyimi geniş kapsamlı. Atama öyle 
yapılmışsa, güvenlik memuru sıfatını taşıyarak gön-
derilmişse girer kapsamına. 

'BAŞKAN — Evet, (C) fıkrasını yeni şekli ile 
okutuyorum. 

,«C) Memuriyetleri devamınca bir defaya ve tek 
bir silaha mahsus olmak üzere dış temsilciliklerimiz
de elçi sınıfından olanlar ile konsolosların ve daimi 
görevlerde bulunan subaylarla, güvenlik memurla
rının» 

BAŞKAN — 1 nci madde üzerinde başka söz al
mak isteyen var mı etfendim? 

Buyurun. 
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ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Gü
venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Sayın Başkanım, 
biraz evvel «kimlik kartı» konusunu sormuştunuz. 
Yüksek malumları, muvazzaf subay ve astsubayların 
silah numaralan kimlik kartlarının arkasına yazılı
dır. Bu fıkrayı, özellikle Kıbrıs'tan dönen subay ve 
astsubayların kendi şahsi tabancalarını, izinli olduk
ları sürede Türkiye'ye getirmede karşılaştıkları zor
lukları bertaraf etmek için koyduk. Bundan önce çok 
vaka oldu. Yeşilköy Hava Meydanında muvazzaf ar
kadaşların hüviyetlerine kayıtlı tabancalarını güm
rükten geçirmeme gibi bir faal oldu, bu kanunun 
darlığı nedeniyle. Amaç budur ve hüviyetlerine de 
kayıtlıdır getirdikleri silahlar. 

BAŞKAN — Başka söz almak isteyen olmadığı
na göre 1 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum. 
MADDE 2. — 6136 sayılı Kanunun 2249 sayılı 

Kanunla değişik 4 ncü maddesinin 3 ncü ve 4 ncü 
fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir, 

«Yalnız sporda kullanılan yivli a'teşsiz sila'hlar ve 
mermileri ile yivsiz av tüfekleri ve mermilerinin, ev 
gereçlerinden olan veya tababet, sanayi, tarım, spor 
için kullanılan aletlerle bir meslek veya sanatın icra
sı için gerekli bıçak, şiş, raspa ve benzerlerinin kul
lanılması bu Kanun bükümlerine tabi değildir.» 

«Avda veya sporda kullanılan her nevi ateşli yiv
li silahlar bu Kanunun 7 nci maddesine göre ruhsa
ta tabidir.» 

'BAŞKAN — Bu konuda Komisyonun düşüncesi 
nedir? 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (İçişleri Komisyonu Başkanı) — Sayın 
Başkanım, halen yürürlükteki metnin 3 ncü fıkrası, 
sporda kullanılan ateşli silahları ve mermilerini ruh
sata tabi tutmamıştır. Tatbikatta görüldü ki, ı«her nevi 
ateşli silahlar» deyimi tehlikeler de yaratabiliyor be
raberinde. Madde hükmü daraltılmış ve özellikle ve 
sadece yivli ateşsjz silahlar ve mermileriyle yivsiz 
av tüfekleri ruhsata tabi olmayacak. Madde metni
nin altında, avda ve sporda kullanılan her nevi ateş
li yivli silahlar ruhsata tabı olacaktır. Yalnız bu de
ğişiklik getiriliyor. Onun dışında kalan zaten tababet 
ve sanayide, tarımda kullanılan, bir meslek ve sana
tın icrası için gerekli olan bıçak, şiş, raspa ve ben
zeri malzemenin zaten ruhsatsız kullanılacağı eski 
metinde de vardı. Onlar aynen muhafaza edilmekte
dir. 

Arz ederim. 
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BAŞKAN — 2 nci madde üzerinde söz almak 
isteyen? 

Buyurun Orgeneral Saltık. 
ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Gü

venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Sayın Başkanım, 
bu düzeltme ile getirilen iki yeni unsur var; 

Birisi; yalnız sporda kullanılan yivli ateşsiz si
lahları da bu kanunun kapsamı dışına çıkardı; hava
lı, gazlı değişik türde çalışan silahlar. Halbuki, bun
dan evvel, konuyu incelediğimiz zaman, yivli av tü
fekleri da'hil ruhsata tabi idi. Şimdi bu kanun hü
kümlerine tabi olmadığına göre, yivli ateşsiz silahlar 
ruhsata tabi değildir, 'hiç bir şekilde de kontrolü yok 
demektir ki, cezai hükmü de yok demektir. 

Modern teknoloji süratle gelişiyor ve yalnız spor
da kullanılan bir silahın başka maksatlarla kullanıl
mayacağına dair elimizde bir sarahat, bir garanti de 
olmadığına göre, bunların öldürücülüğü de müsellem 
olduğuna göre, acaba Bakanlık neden yivli ateşsiz 
silahları buna dahil etmiş? Benim çözemediğim ko
nulardan (birisi bu efendim., 

İkincisi; son fıkrada «Avda veya sporda kullanı
lan her nevi ateşli yivli silahlar» denilmektedir. Ev
velce yalnız av tüfekleri idi; şimdi «her nevi» deyi
mi girdiği zaman mavzer, filinta, hatta eğer yarın 
sporda kullanılıyor şekli doğarsa belki seri ateşli si
lahlar da bunun içine girebilecektir. Bu da endişele
rimi artırdı, kendimi tatmin edemedim; avda ve spor
da kullanılacak da bu, başka yerde kullanılmayacak 
şeklinde !bir garantimiz olmadığına göre, acaba Ba
kanlık niye bu ihtiyacı hissetti? Tensip buyurulursa, 
açıklanmaya ihtiyacı olacak efendim. 

BAŞKAN — Önce Komisyon Sözcüsünü, sonra 
Bakanlık Temsilcisini dinleyelim efendim. 

Yivli ateşsiz silahlardan kastınızı anlıyorum, 
sporda, atış yerlerinde talim için falan kullanılan; 
ama Orgeneral Saltık'ın dtdiği gibi yarın, öbürsü gün 
öyle bir ateşsiz ve aynı zamanda yivli bir silah icat 
edilir ki, hiç ruhsata tabi değildir. «Ben bunu sporda 
kullanıyorum, evimde tahta yaptım, ona ateş yapıp 
duruyorum, illa gidip de bir spor tesisinde bunu yap
mak şart değil, evde spor maksadıyla aldım» derse ne 
olacak? 

Neden bu lüzum hissedildi? 
«Yalnız sporda kullanılan yivli ateşsiz silahlar...» 
Kimden geldi bu teklif? 
HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-

KAYNAK (İçişleri Komisyonu Başkanı) — Hükü
metten geldi efendim. 

BAŞKAN — Hükümet teklifinde yok bu. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (İçişleri Komisyonu Başkanı) — Efen
dim, Hükümet sadece bize son fıkrayı getirmiştir. 
«Avda veya sporda kullanılan her nevi yivli ve ateş
li silahlar bu kanunun 7 nci maddesine göre ruhsata 
tabidir» tarzında getirmişti. Fakat Hükümetten bila-
hara ikinci b.ir tasarı geldi bize. Bu da, avda ve spor
da kullanılan her nevi silahların bundan böyle ima
latının, satışının, ruhsata bağlanmasının bir yasa içe
risinde toplanması tarzında; önümüzdeki hafta için
de huzurlarınıza getireceğiz. Oradan esinlenerek yivli 
ateşsiz silahları bu tarzda burada kaleme alalım, av
da ve sporda kullanılan beı nevi ateşli silahları bu 
kanun kapsamında bulunduralım dedik. İlerde Yük
sek Huzurlarınıza getireceğimiz metinde, yivli ateşsiz 
silahlar, gazla çalışsın, herhangi bir mekanizmayla 
çalışsın, onlara dahi bilumum ruhsat vereceğiz. 

iBAŞKAN — «Yalnız sporda kullanılan yivli 
ateşsiz silahlar ruhsata tabi değil» burada. Verecek
sek o zaman çıkaralım bunları buradan. Neye lüzum 
hâsıl oldu anlayamadım. Panayırlarda atış yaptıran
lar var, tüylü falan. Onlar yivli değil ki, zaten, yivsiz 
onlar. Yivliler nerede kullanılıyor? Hükümet Temsil
cisi arkadaşımız bunu izah edebilirler mi? Buyurun 
efendim. Neden bu yivli ateşsiz silahlar 'bu madde 
kapsamının dışında; yani ruhsata tabi olmama tek
lifi nereden geldi? 

NÎHAT TURAN (İçişleri Komisyonu Üyesi - Ta
rım ve Orman Bakanlığı Temsilcisi) — Sayın Başka
nım, bu yivli ateşsiz silahlar diye 'tabir edilen silah
lar, demin de ifade edildiği gibi hava ile veya gaz 
ile çalışan, 4,5 milimetre çapında olan ve tüy veya 
ufak saçma atan silahlardır. Sayın Komisyon Başka
nımızın da belirttikleri gibi, daha sonra gelecek bir 
•tasarı içerisinde bunların, yapımlarından satışlarına 
ve kontrollarına kadar bütün hükümler Hükümet ta
sarısında yer almıştır. Ancak bir çok karışıklıklar 
meydana gelmektedir; içine bakıp da içinde yiv gö
rüldüğü zaman, bunun 6136 sayılı silahlar kapsamı
na alınacağı hususunda uygulamada karışıklıklar ol
maktadır. Bunun için ateşsiz olan yivli havalı 'silah
ların bu kanun kapsamı dışında kaldığını açıkça be
lirtmek için bu fıkrada değişiklik yapılmak istenmiş
tir Komisyonda. Bilahara bu hava ve gaz basıncı ile 
çalışan ve yivli olan nişan tüfeklerinin ve hatta ta
bancalarının imalinden, satılmasından, kullanılma
sından taşınmasına kadar bütün Önlemler de Hükü
metin arz edeceği tasanda gelecektir. 
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BAŞKAN — Buyurun, 
HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-

KAYNAK (içişleri Komisyonu Başkanı) — Sayın 
Başkanım, zaten madde metni de bunların ruhsata 
tabi olmadığı tarzında değil, bu kanun kapsamı dı
şındadır diye mütalaa ediliyor. Şöyle bağlayayım 
efendim. Bu kanun hükümlerine tabi değildir; bir 
başka kanun hükümlerine tabi olacağı da, halen eli
mizde 'bulunan metinde var; orada düzenleyeceğiz. 

BAŞKAN — O zaman neye tabi bu? Bu kanuna 
tabi değilse neye tabi? 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (İçişleri Komisyonu Başkanı) — Evet, bir 
yerde 'beraber mütalaa etmek daha uygun oluyor. 
Yalnız ilgili Bakanlığın Temsilcisinin ifade ettiği 
tarzda, bir yanlışlığa mahal vermemek için, bir yer
de hangilerinin bu kanuna tabi, hangilerinin tabi ol
madığı hususuna açıklık kazandırmak için yivli ateş
siz silahlar, yivsiz av tüfekleri bu kanuna tabi değil
dir. Ama, şimdiye kadar do zaten bu böyle idi; han
gi yasaya tabidir; yoktu o yasa. O yasayı şimdi ge
tirmiş bulunuyor Hükümet. Avda ve sporda kullanı
lan tüfekler, nişan tabancaları ve diğer gereçlerin ya
pımı, alımı, satımı ve bulundurulmasını dahi kanun 
tasarısı beraberinde getirdiği için... 

BAŞKAN — Bunu buradan çıkarıp oraya koya
caksınız. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (İçişleri Komisyonu Başkanı) — Evet. 

BAŞKAN — Peki, bu eğlence yerlerinde atılan 
tüfekler var; bu spor mudur, eğlence midir? Spora 
mı giriyor bu? 

NİHAT TURAN (İçişleri Komisyonu Üyesi - Ta
rım ve Orman Bakanlığı Temsilcisi) — Spor deyince 
bir yerde sadece poligonlarda, Beden Terbiyesi Genel 
Müdürlüğü ilgili federasyonunun yaptığı karşılaşma
lar veya eğitimler değil, bunun dışında kişilerin de 
nişancılık eğitimleri yapmak için, hatta çocuklarına 
dahi bu hava tüfekleriyle 5,5 - 6 metreden nişan tah
tasına atmak, vurmak gibi bir şeydir. Bu bir yerde 
eğlence, bir yerde nişancılığını kendi kendine kontrol 
etmektir. Nitekim panayırlarda... 

BAŞKAN — Panayırlarda attırılıyor şimdi. Adam 
oradan bir paket sigara veriyor devirirse falan. Şim
di spor mu 'bu, eğlence mı? 

NİHAT TURAN (İçişleri Komisyonu Üyesi - Ta
rım ve Of man Bakanlığı Temsilcisi) — Eğlence efen
dim. 

BAŞKAN — O zaman, şimdi burada spor diyo
ruz, orada da karışıklık doğuyor. «Spor ve eğlence» 
demek lazım, o ta'biri de koymak lazım. 

ORGENERAL HAYDAR SALTİK (Milli Gü
venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Efendim, onlar 
yivlileri kullanmayacaklar, yivli değildir o. 

NİHAT TURAN (İçişleri Komisyonu Üyesi - Ta
rım ve Orman Bakanlığı Temsilcisi) — Çoğu yivli
dir efendim. 

ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Gü
venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Panayırdakiler 
mi? 

NİHAT TURAN (İçişleri Komisyonu Üyesi - Ta
rım ve Orman Bakanlığı Temsilcisi) — Evet efendim, 
çoğu yivlidir, 

BAŞKAN — O tüyler o yivlerden geçerken dön
me 'hızı alıyor ve öyle gidiyor. Ben de yivsiz biliyor
dum; ama demek ki yivli. 

O zaman, «Yalnız sporda ve eğlence maksadıyla 
kullanılan yivli ateşsiz silahlar...» 

Eğer bunu spor kabul etmiyor isek, oralarda kul
lanılanları, demin benim sorduğum şeyi... Spor de
ğildir o, bir eğlencedir. Onu ateş eder düşürürsünüz, 
oradan bir şey kazanırsınız; ya bir para verir veya 
eşya verir! 

NİHAT TURAN (İçişleri Komisyonu Üyesi - Ta
rım ve Orman Bakanlığı Temsilcisi) — Sayın Başka
nım, üzerinde durulan «yalnız sporda kullanılan» 
deyimi, aşağıda yivsiz av tüfeklerine de inhisar et
mektedir. Yivsiz av tüfekleri bugün avda kulla'inılır, 
bunun dışında da yine getirilen kanun taslağında, 
bir çok çiftçilerimiz, köylülerimiz sürüsünü, tarlası
nı... 

BAŞKAN — O yivsiz av tüfekleri ayrı, ona zaten 
bir şey demedik. 

NİHAT TURAN (İçişleri Komisyonu Üyesi - Ta
rım ve Orman Bakanlığı Temsilcisi) — «Yalnız spor
da kullanılan yivsiz ateşli silahlar ve mermileri ile...» 
diyoruz, ı«yivsiz av tüfekleri.» 

«Yalnız sporda» ifadesinin çıkarılmasıyla her 
halde bu tadat kâfi gelir zannındayım efendim. 

BAŞKAN — Çıkarırsak, doğrudan doğruya, «Yiv
li ateşsiz silahlar ve mermileriyle...» şekline dönüşür; 
o zaman da evinde bulundurur. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (İçişleri Komisyonu Başkanı) — Sayın 
Başkanım, bizim kanaatimiz şu : Bu türlü satışlar 
mutlaka spor gayeli oluyor, eğlence gayeli olmuyor. 
Ama bunu spor gayesinden uzaklaştırıp da eğlence 
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tarzına, bir yerde kumar tarzına dönüştürmüşler ise, I 
konuyu suiistimal ediyorlar demektir. Buna atış eği- I 
timi için müsaade ediliyor. Zannediyorum ki Spor I 
Bakanlığı da... I 

BAŞKAN — Tabii atış sporu diye sporun dalı I 
vardır. I 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (İçişleri Komisyonu Başkanı) — ... Atış I 
sporunu geliştirmek için bunları yapıyor. j 

'BAŞKAN — Öyle kabul ediliyorsa mesele yok. I 
HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-

KAYNAK (İçişleri Komisyonu Başkanı) — Öyle ka- I 
bul etmek durumundalar; ama bunu kumar tarzına, I 
eğlence tarzına dönüştürüyorlarsa, onu bir nevi bir I 
hakkın suiistimali veyahut da bu silahın suiistimali 
tarzında mütalaa etmek gerekiyor. Eğlence için silah I 
yapılmaz, spor için silah yapılır; bu maksatla da ya- I 
pılmıştır, spor için yapılmıştır; ama onu eğlencede I 
kullanıyorlar... I 

BAŞKAN — «Yalnız sporda kullanılan» deyimi 
yerine «yalnız spor maksadıyla kullanılan» şeklinde I 
düzenleyebiliriz. Daha uygun bir tabir oluyor. 

'Haydar Paşa, buyurun. I 
ORGENERAL HAYDAR SALTİK (Milli Gü

venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Efendim, mühim I 
olan şu : Yivli av tüfekleri ruhsata tabidir. Şimdi ye- I 
ni bir yaklaşımla, yivli ateşsiz silahlan bu kanun I 
kapsamının dışına çıkartıyoruz. Kanunu geldiği za- I 
man düzenlemeler de beraberinde yapılacaktır. Ama, I 
başka kanun çıkmadan, yivli ateşsiz silahların içeri- I 
sinde, bugün bahsedilen 5 mm'lik 50 metreye kadar I 
öldürücü etkisi olan gazla çalışan veya mekanik sis
temle çalışan tüfekler var. I 

'BAŞKAN — Var tabii, saçma atar. I 
ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Gü

venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Yüksek Heyeti- I 
niz hatırlarlar, çok acı bir de deneyim, tecrübe geç- I 
misti bu silahla Ankara'da, bir yaralanma, bir ölme 
hatırlarım ben, bu cins silahla. I 

Şimdi, sporu teşvik amaç ise eğer, bu sporu teş
vik etmek için başka bir kanun gelir, başka düzenle- I 
meler gelir; ona bir şey demem; ama şu anda bundan I 
kısa bir süre evvel düzenlenen 2249 sayılı Kanunla I 
değiştirilmiş olan ve yivli av tüfeklerine mutlaka ruh- I 
sat arayan sistemi biraz değiştirmiş oluyoruz; bir. I 

İkincisi; son fıkrada «Avda veya sporda kullanı- I 
lan her nevi yivli ateşli silahlar» diyoruz. «Her nevi» 
dediğimiz zaman, bugüne kadar ne ithaline müsaade 
ettiğimiz ve ne de kullanımını pek öngörmediğimiz } 
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mavzer, filinta ve benzeri dürbünlü, dürbünsüz her 
türlü silahın ruhsata tabi olacağını söylüyoruz. Biraz 
sonra da bunların kullanılmasında veya yakalanma
sında cezaları iki kata çıkarıyoruz. Yani, «bu silah
lar bir yerde elimize geçerse iki kat ceza veririz» di
yoruz. Onun için, ihtiyacı anlayamadım; yani Ba
kanlık bu ihtiyacı neden duydu onu anlayamadım 
Sayın Başkanım. Son fıkra da önemli, başlıkta o gi
riş de önemli. 

BAŞKAN — Buyurun. 
'BAHATTİN ABLUM (İçişleri Bakanlığı Temsil

cisi) — 'Efendim, bu Hükümet tasarısını hazırlarken, 
sadece şu hususlarda statü değişikliği öngördük. Amaç 
şu : Yivli av tüfekleri, 1970 senesinde yapılan bir de
ğişiklikle kanun kapsamına alınmıştı. Ama, gene 
sporda kullanılan yivli tabancalar var. Onlar, avda 
kullanılmadığı için, sporda kullanıldığı için kanun 
kapsamı dışındaydı ve kullanılması hiç bir izne tabi 
değildi. Bunun yarattığı sakıncayı giderebilmek için, 
o son fıkrada değişiklik yaparak «yivli av tüfekleri» 
gibi «sporda kullanılan yivli ateşsiz silahların» da bu 
kanun kapsamına alınmasını ihtiyaç olarak hissettik 
ve bu değişikliği önerdik. Tasarı Komisyonda görü
şülürken, o üçüncü fıkrada da, o son fıkrada yapılan 
değişikliğin sonucu olarak bir karışıklık yaratılma
sın diye, değişiklik yapılma ihtiyacı ortaya çıktı. O 
değişiklikle şunu elde etmek istiyoruz eferidim. O yü
rürlükteki üçüncü fıkra şu şekildedir: «Yalnız spor
da kullanılan ateşli silahlar ve mermileriyle yivsiz 
av tüfekleri...» ve devam ediyor. 

Şimdi, biz dördüncü fıkra, son fıkra ile sporda 
kullanılan yivli ateşli silahları da kanun kapsamına 
alınca, buradaki yalnız sporda kullanılan ateşli silah
lar tabiri neyi ifade ediyor, onu açıklamak ihtiyacı
nı duyduk ve bu nedenle, üçüncü fıkrada da bir de
ğişiklik yapılmasını zaruri gördük. 

Sonra, bir de Sayın Komisyon Başkanının ifade 
ettiği gibi, Hükümet olarak yeni bir tasan hazırla
dık; avda ve sporda kullanılan bilcümle yivsiz av 
tüfeklerinin yapımından, satışı ve kullanılması, bulun
durulması üzerine yeni bir tasan hazırladık. Eğer o 
tasarı da kanunlaşırsa bir karışıklık olmasın düşün
cesiyle üçüncü fıkradaki değişikliği uygun bulduk 
efendim. 

'Malumunuz, bu 6136 sayılı Kanun, Ateşli Silahlar 
Kanunu... 

BAŞKAN — Sayın Saltık'ın son fıkrayı soruşu
nun sebebi şu : «Avda veya sporda kullanılan her 
nevi yivli silahlar ruhsata tabidir» diyoruz, yani ruh-
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sat vereceğiz manası çıkıyor. «Neden lüzum hissedil
di» diyor. «Vermiyorduk eskiden yivli olanlara» di
yor. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (içişleri Komisyonu Başkanı) — Sayın 
Başkanım, bugüne kadar yivli ateşli (avda, sporda 
kullanılan) silahlara ruhsat verilmiyordu, bundan 
böyle bunları ruhsata bağlıyoruz. 

BAŞKAN — Yivlilere vermiyor mu idik? 
ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Gü

venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Yivli av tüfekle
rine ruhsat veriyorduk eskiden zannediyorum. 

Şimdi «her nevi» devirce, mavzeri de girecek, 
dürbünlüsü de girecek, belki seri ateşlileri de girecek. 
Daraltmıyoruz, genişletiyoruz endişesindeyim. Ama, 
Bakanlık Tem'silcisi Sayın Müşavir «daraltıyoruz» 
dediler; ama daralmıyor, genişliyor endişesindeyim 
ben. 

'BAŞKAN — içişleri Bakanlığı Temsilcisi arka
daşımızın bir diyeceği var galiba; buyurun efendim. 

ÜMİT ERDAL (İçişleri Komisyonu Üyesi - İç
işleri Bakanlığı Temsilcisi) — Sayın Başkanım, şu 
andaki uygulamada, 1970'te çıkan kanunla birlikte, 
avda kullanılan yivli setli silahlara ruhsat verilmek
tedir. Aynı çap aynı modelde kullanılan bir sila'h, 
atıcı olduğu takdirde ruhsatsız olarak taşınır. Bun
daki çelişkiyi, eşitsizliği ortadan kaldırabilmek için, 
bu kanunda, avda ve sponh kullanılan her nevi ateş
li silahların bu kanun hükmüne tabi olduğunu getir
mek istedik. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Anlayamadım. 
ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Gü

venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Efendim, eski
den nasılsa devre dışı kalıyordu, kullanabiliyordu ve 
ruhsat dahi vermiyorduk, şimdi ruhsat isteyelim di
yorlar. 

ÜMİT ERDAL (İçişleri Komisyonu Üyesi - İç
işleri Bakanlığı Temsilcisi) — Amaç o efendim, kon
trol altına alabilme gayesiyle efendim. 

ORGENERAL TAHSİN ŞAHÎNKAYA — Hep
sini bir madde altında, bir uygulama şekli altında 
toplayalım, diyorlar* 

BAŞKAN — Yani geaıişl'efürnedinfiz, daralttınız. 
ÜMİT ERDAL (İçişleri Komisyonu Üyesi - iç

işleri Bakanlığı Temlslillciisi) — Evet efendlim, daralttık. 
BAŞKAN — Tamam. 
O haOJdte, «Spordla^ devimli hep öyle geç%orsa, 

gene «Sporida» diye kalacak. Çünkü başka yerlerde 

de geçiyor. «Yafllnrz sporda kuianıJan yivli; ateşsiz 
silahlar ve mermileri ile yivsiz av tüfekleri...» diye 
gidiyor. Yani o ifadeyi değiştirmeyeceğiz «Spor 
maksadıyla» demeyeceğiz. Çünkü başka yerlerde de 
geçecek., 

İkinci maddeye kâfi derecede açıklık getirildi, 
bunlar zapta da geçti., Yalnız öteki kanun tasarısının 
bir an evvel çıkarılmasında da fayda var. Onunla 
beraber mütalaa edilmesi gerekiyor, yoksa açıkta ka
lır. Bu kanuna tabi değil, ya neye tabi? Belli değil, 
ortada kalıyor. 

2 nci madde üzerinde başka söz isteyen var mı?... 
Yok. 

Olmadığına göre 2 nci maddeyi oylarınıza su
nuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

,3 ncü maddeyi okutuyorum: 

MADDE 3. — 6136 sayılı Kanunun 7 nci ımadde-
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 7. — Ateşli silahlan ancak; 
1. Devlet Başkanı, Hükümet Başkan ve üyeleri 

ile bu görevlerde bulunmuş olanlar, 
2. Özel kanunlarına göre silah taşıma yetkisine 

sahip bulunanlar, 
3 4 IBakanlar Kurulu Kararı ile silah taşıyabilecek

lerine Karar verilen Devlet, belediye, özel idare ve 
kamu iktis'tisad'i teşebbüsleri memur ve mensupları, 

4. A) Mahkeme kararı ile ya da haklarında veri
len mahkûmiyet kararının sonucu olarak Türk Silahlı 
Kuvvetlerinden tart veya ihraç edilenler, rütbesinin 
geri alınmasına hülkmolunaniar ile 926 sayılı Kanu
nun 50 nci maddesinin (c) bendi uyarınca disiplin-
ısizlik veya ahlaki durum selbebiyle ayırma işlemine 
tabi tutulanlar veya 1402 sayılı Kanunun 2 nci mad
desi gereğince emekli edilenler hariç olmak üzere 
emekli subay ve astsubaylar, 

IB) Disiplin kurulları veya mahkeme kararıyla 
meslekten veya Devlet memurluğundan çıkarılanlar 
ya da haklarında verilen mahkûmiyet kararı sonucu 
memuriyetle ilişiği kesilenler veya siciUen ya da 1402 
sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince emekli edi
lenler hariç olmak üzere, 

a) Vali, vali muavini, kaymakam ve bucak rnü-
dürülğünden veya mülki idare amirliği hizmetlerin
den, 

ib) Hâkim, C. Savcısı ve C. Savcı yardımcısı ile 
bu meslekten sayılanlardan, 

c) Emniyet hizmetleri sınıfına dahil 'kadrolarda 
çalışan personelden, 
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İd) MİT hizmetleri mensuplarından, 
'Emekli olanlar, 
5. Bakanlar Kurulunca çıkarılacak yönetmelikte 

belirlenecek esaslara göre valiler tarafından verilecek1 

•izin vesikasını alanlar, 
Taşıyabilirler veya mesken ya da iş yerinde bulun

durabilirler. 
'Emekli subay ve astsubaylar ilgili Kuvvet Komu

tanlıkları veya Jandarma Genel Komutanlığının ka
yıtlarına geçmek ve bu makamlarca verilen kimlik 
kartlarına işlenmek şartıyla ateşli silah taşıyabilir ve
ya bulundurabilirler. Bu şekilde düzenlenen kimlik 
kartları taşıma ve bulundurma izin belgesi yerine ge
çer. 

1, 2, 3 ve 4 numaralı bentlerde sayılan kişilerin ta
şıyacakları veya bulunduracakları ateşli silahların ta
şınmasına veya bulundurulmasına yetki veren ka
yıt ve belgeler harca tabi değildir. 

1, 2, 3 ve 4 numaralı bentlerde sayılan kişilere 
ait silahlar hariç olmak üzere mesken veya iş yerinde 
bulundurulmasına izin verilen ateşli silahlar için bu
lundurma vesikası düzenlenirken yürürlükteki Harç
lar Kanunu hükümlerine göre bir defaya mahsus 
olmak üzere harç alınır. 

Silah taşımaya yetki veren kimlik kartları ile 
belgelerin düzenlenmesi ve gerektiğinde yenilenmesi 
ya da geri alınmasına ilişkin usul ve esaslar Milli 
Savunma ve İçişleri Bakanlıklarınca müştereken ha
zırlanacak bir yönetmelikte düzenlenir, 

Ateşli silahla işlenen cürümlerden hükümlü bu
lunanlar ile taksirli suçlar hariç bir yıldan fazla hapis 
cezasına mahkûm olanlara veya affa uğramış olsa
lar bile ağır hapis cezasına hükümlü bulunanlara 
hiçbir suretle ateşli silah taşıma veya bulundurma 
(izni verilemez. 

BAŞKAN — Sayın Başkaynak, buyurun. 
HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ

KAYNAK içişleri Komisyonu Başkanı) — Sayın 
Başkanım, halen yürürlükte bulunana 7 nci maddeyi 
kapsıyor.; 

'Bu ateşli silahlan, ancak eski metinde hususi ka
nunlarına göre silah taşımaya yetkili bulunanlar, 
Bakanlar Kurulu kararıyla devlet memurlarından 
kimlerin taşıyabilecekleri tasrih edilmişse, onlara ve
ya İçişleri Bakanlığınca tespit ve tayin edilecek esas
lara göre vali ve kaymakamlar tarafından silah taşı
ma veya bulundurma izni verilebileceğinden bahsedi
yor. 
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(Hükümetten gelen metin, ki Komisyonumuzda 
bunu aynen benimsemiş bulunmaktadır, konuyu iki
ye bölmüştür. Birincisi, bazı görevlerde bulunan ki
şilerin ruhsata tabi olmaksızın silah taşıyabilecekleri
mi öngörüyor; bazı kimselerin de yine Bakanlar Ku
rulunun kararıyla çıkarılan yönetmelik esaslarına 
göre silah taşıma veya izin belgesine bağlamak esa
sını vaz etmiş bulunmaktadır. 

Ateşli silahları ancak; 
!l. — Devlet Başkanı, Hükümet Başkanı ve üye-

ri ile bu görevlerde bulunmuş olanlar (Görevde olsun 
veya olmasın), 

2. — özel kanunlarına göre silah taşıma yetkisi
ne sahip bulunanlar (Bu eski metinde aynen vardı). 

3. — Bakanlar Kurulu kararı ile silah taşıyabile
ceklerine karar verilen devlet, belediye, özel idare ve 
kamu iktisadi teşebbüsleri memur ve mensupları) (ki, 
bu da aynen eski metinde vardı). 

Dördüncü bendin özellikle (A) fıkrası yeni getiril
miştir. Dördüncü bendin (A) fıkrasında; 

«Mahkeme kararı ile ya da haklarında verilen 
mahkûmiyet kararının sonucu olarak Türk Silahlı 
Kuvvetlerinden tart veya ihraç edilenler, rütbesinin 
geri alınmasına hükmolunanlar ile 926 sayılı Kanu
nun 50 nci maddesinin (c) bendi uyarınca disiplinsiz
lik veya ahlaki durum sebebiyle ayırma işlemine tabi 
tutulanlar veya 1402 sayılı Kanunun 2 nci maddesi 
gereğince emekli edilenler hariç olmak üzere emekli 
subay ve astsubaylar» in ruhsata tabi olmaksızın, kim
lik kartına işlenmesi koşuluyla Silah taşıyabilecekleri 
ifade edilmektedir., 

IBAŞKAN — Burada, 1402 sayılı Kanunun 2 nci 
maddesini niye hariç tuttunuz? . 

HAKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ
KAYNAK (İçişleri Komisyonu Başkanı) — Sıkıyö
netim Komutanlarının emekliye sevk etmelerine iliş
kin bir hüküm var, kamu düzeni açısından. Eğer böy
le bir subayı, sıkıyönetim komutanlığı emekliye sevk-
ettirmişse... 

'BAŞKAN — Yalnız subay değil, diğer memur
ları da. 

HAKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ
KAYNAK (İçişleri Komisyonu Başkanı) — Memur
lar da tabii kapsamdadır. Yalnız bu fıkra tabii subay 
ve astsubayları kapsıyor; ondan sıonra ki (B) fıkrası 
da buyurduğunuz hususu kapsıyor, 

IBurada maksat şu: Bir mahkeme kararıyla tart 
veya ihraç edilmiş kişi emekli dahi olsa silah taşıma
sın isteniyor. 
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[ikincisi, 926 sayılı Kanunun 50 nci maddesi ge
reğince disiplinsizliğe uğrayanlar da taşımasın isteni
yor. 

Yine mahkeme kararıyla rütbesinin geri alınması
na hükmedilenlerde silah 'taşımasın ki, bunlar astsu
baylar. 

Yine 1402 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğin
ce kamu düzeni, asayiş ve güvenlik açısından emekli
liği yapılan kişiler de emeklilik haklan saklı olsa dahi 
silah taşımasın isteniyor. 

IBunun dışındakiler taşıyabilecekler. 
(B) de ise sivil memurları kapsamına almış: «Disip

lin kurulları veya mahkeme kararıyla meslekten veya 
devlet memurluğundan çıkarılanlar, ya da haklarımda 
verilen mahkûmiyet kararı sonucu memuriyetle ili
şiği kesilenler veya 1402 sayılı Kanunun 2 nci mad
desi gereğince emekli edilenler hariç olmak üzere» 
ki, bunlar aşağıda sayılan kişilerdir: Vali, vali muavi
ni, kaymakam ve 'bucak müdürü ve mülki idare amir
leri... 

IBAŞKAN — «Hâkim, Cumhuriyet savcısı ve 
Cumhuriyet savcı yardımcıları ile bu meslekten sayı
lanlardan» demekle neyi kastediyoruz? 

BAKÎM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (içişleri Komisyonu Başkanı) — Bununla, 
Cumhuriyet Savcısı ve hâkimlerden Adalet Bakanlığı
nın idari kadrolarında çalışanları kastediyoruz. 

(BAŞKAN — Yani onlar 'bu mesleklerden ama 
Cumhuriyet Savcılığı veya hâkimlik yapmıyor. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAİK — (İçişleri Komisyonu Başkanı) — Ör
neğin bizler gibi; hâkim mesleğinden ama hâkimlik 
yapmıyor, 

Emniyet hizmetleri sınıfına dahil kadrolarda ça
lışan personelden ve MİT hizmetleri mensuplarından, 
(B) bendindeki koşullar da dikkate alınmak suretiyle, 
emekli olanlar bunu taşıyabileceklerdir. 

IBAŞKAN — Peki, emekli olmamış da istifa etmiş
se?... Tabii taşıyamayacak. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (içişleri Komisyonu Başkanı) — Hayır 
efendim, taşıyamayacak. 

Ayrıca, «Balkanlar Kurulunca çıkarılacak yönetme
likte belirlenecek esaslara göre valiler tarafından ve
rilecek izin vesikasını alanlar.» Bu hüküm zaten eski 
metinde de vardı, onlar taşıyabilir veya bulundura
bilirler. 
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(BAŞKAN — Emekli subay ve assubaylarla ilgili 
olanı?... 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (İçişleri Komisyonu Başkanı) — Yalnız, 
emekli subay ve assubayların silah taşıyabilmeleri, 
ilgili kuvvet komutanlıklarınca o silahların kayda 
alınmasına ve kimlik kartlarında açılacak özel bir ha
neye kaydedilmesine bağlıdır. Bununla ilgili, husus
lar şekli, biçimi, yenilenmesi, veya geri alınması da 
dahil olmak üzere 'Milli Savunma Bakanlığı ve İçiş
leri Balkanlığı taraifmdan hazırlanacak bir yönetmeliğe 
bırakılmış bulunmaktadır. 

i, 2, 3 ve 4 numaralı bentlerde sayılan kişilere, si
lahlar hariç olmak üzere, diğerlerinin mesken veya 
işyerinde bulundurmasına izin verflen ateşli silahlar 
bir defaya mahsus olmak üzere harca tabi tutulacak-
tır, 

'BAŞKAN — Tabiî muayene olma şeyi?.. 
HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-

KAYNAK (İçişleri Komisyonu Başkanı) — Tabiî 
efendim, o yönetmelikte ıgeçecek. Zaten, silah taşıma
ya yetki veren kimlik kartlarıyla belgelerin düzen
lenmesi ve gerektiğinde yenilenmesi ya da geri alın
ması bir yönetmelikle düzenleneceği için, orada yö
netmelikte ifadesini bulacaktır. 

Ayrıca, ateşli silahla işlenen cürümlerden hüküm
lü bulunanlara, cezası bir hafta olsa dahi; taksirli 
suçlar hariç, bir yıldan fazla hapis cezası bulunanla
ra; affa uğramış olsa dahi ağır hapis cezasıyla mah
kum olanlara katiyen silah taşıma veya bulundurma 
İzin belgesi verilmeyecektir. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Affa uğramış olsa bile şartı yalnız 
ağır hapis cezasına uğrayanlar için mi?.. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ
KA YNAK (İçişleri Komisyonu Başkanı) — Evet 
efendim, diğerlerinde yok. 

'BAŞKAN — Diğerlerinde affa uğramışsa yok. 
Onu niye koymadık? 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (İçişleri Komisyonu Başkanı) — Hükü
metten bu tarzda gelmişti. Hükümetten gelen şekli şu 
tarzda efendim': Ateşli silahla işlenen cürümlerden 
hükümlü bulunanlara vermeyelim deniyordu; ama 
affa uğramışsa verelim deniyordu. Taksirli suçlar 
hariç, bir yıldan fazla hürriyeti bağlayıcı ceza alan
lara vermeyelim deniyordu. Beş yıldan fazla ağır ha
pis cezası alanlara, aiffa uğramış olsalar dahi verme-
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yelim deniyordu. Biz Komisyon olarak sadece ağır 
hapsi müstelzim bir suç işlemiş ve mahkûm olmuşsa 
ona vermeyelim diyoruz^ 

BAŞKAN — «Affa uğramış olsa bile» şartını 
hepsine koymak gerekir. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (İçişleri Komisyonu Başkanı) — Olabilir 
efendim, 

'BAŞKAN — Adam ateşli silahla birisini vurmuş, 
öldürmüş; ama o esnada da bir af çıkmış ve affın 
şümulüne girmiş^ O adam bir daha aynı suçu işlemez 
diye bir şey denemez 'ki. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (İçişleri Komisyonu 'Başkanı) — Sayın 
Başkanım, taksirli suçlar hariç, bir yıldan fazla hür
riyeti bağlayıcı cezaları da kapsama alacaksak o za
man şlöyle düşüneceğiz: Taksirli suçlar hariç, bir yıl
dan fazla hapis cezasına mahkûm olanlara, affa uğ
ramış olsalar bile, ateşli silahlarla işlenen cürümlerden 
hükümlü bulunanlar ile ağır hapis cezasına hükümlü 
bulunanlara hiçbir surette... 

BAŞKAN — Zaten ağır cezalık suçlar bir yıldan 
başlar. O halde onu saymaya gerek yok, bir yıldan 
fazla dediğimize göre. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (İçişleri Komisyonu Başkanı) — Biz ona 
zaten hiç süre tanımadık. Affa uğrama keyfiyetini, 
ateşli silahlarla işlenen cürümlerle, bir yıldan fazla 
ağır hapis cezası almış olanlara teşmil edelim dedik. 

IBAŞKAN — Hayır, affa uğramış olsa dahi.. 
HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-

KAYNAK (İçişleri Komisyonu Başkanı) — Affa 
uğramış olsa dahi silah vermemeyi, ateşli silahla iş
lenen cürümlerden mahkûm olanlar ilefeğır... 

'BAŞKAN — İster ağır, ister hafif; bir yıldan 
fazla., w 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ
KA YNAK (İçişleri Komisyonu Başkanı) — Hayır, 
yıl tabiri yok. Ağır hapis cezası almış bulunanlara 
teşmil edelim diye düşündük. 

BAŞKAN — Bir yıldan fazla hapis cezası alanla
ra?.. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ
KA YNAK (İçişleri Komisyonu Başkanı) — Affa uğ-
ramışlarsa, onları da mı kapsamına alalım? 

BAŞKAN — Tabii. 
HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-

(KAYNAK (İçişleri Komisyonu Başkanı) — O zaman 

«Affa uğramış olsalar dahi» ibaresini başa alırsak 
mümkün olur, 

BAŞKAN — Evet. «Affa uğramış olsalar dahi, 
ateşli silahlarla işleneni cürümlerden hükümlü bulu
nanlar, bir yıldan azla ağır hapis veya hapis ceza
sıyla mahkûm olanlar...» Zaten bir yıldan fazladır 
ağır hapis, bir yıldan aşağı yoktur. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ
KA YNAK (İçişleri Komisyonu Başkanı) — Tabanı 
bir yıldır. 

BAŞKAN — Ama, «Ağır ve hafif» dediğimiz 
için... Bir yıldan fazla olacak; bir yıldan aşağı olur
sa, o affa girsin; ama bir yıldan fazla ise girmesin. 
Bir de, ateşli sillhla cürüm işlemiş, bundan hüküm giy
miş; Ondan sonra da affa uğramış. Biz ona bir daha 
ruhsat veriyoruz. Olmaz böyle şey. 

Orasını bir daha okur musunuz. 
HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-

KAYNAK (İçişleri Komisyonu Başkanı) — Sayın 
Başkanım, şöyle okuyabilir miyim: «Affa uğramış 
olsalar bile, ateşli silahla işlenen cürümlerden hüküm
lü bulunanlar ile taksirli suçlar hariç, bir yıldan faz
la hapis cezasına mahkûm olanlara veya ağır hapis 
cezasına hükümlü bulunanlara hiçbir suretle ateşli 
silah taşıma veya 'bulundurma izin belgesi verilemez.» 

'BAŞKAN — Taksirli suçları başa almak lazım 
değil mi? Bir daha okur musunuz... 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (İçişleri Komisyonu Başkanı) — Şöyle 
«fendim: «Affa uğramış olsalar bile, ateşli silahla 
işlenen cürümlerden hükümlü 'bulunanlar ile taksirli 
suçlar hariç, bir yıldan fazla hapis cezasına mahkûm 
olanlara...» 

'BAŞKAN — Olmadı. Taksirli suçlar hariç ol
mak üzere, affa uğrasalar dahi, ateşli silahla işlenen 
cürümden hükümlü bulunanlara, bir yıldan fazla ha
pis cezasına mahkûm olanlara hiçbir surette ateşli 
silah taşımaya ve bulundurmaya izin verilmez. Bakın 
şimdi, taksirli suçları hariç tutuyoruz. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ
KA YNAK (İçişleri Komisyonu Başkanı) — Müsade 
eder misiniz Sayın Başkanım? Ateşli silahla taksirli 
suç istense dahi, ona vermeyeceğiz. Taksirli suç, 
«sadece ateşli silahla işlenen suçlar hariç; ağır hapis 
cezasını alanlar hariç, sade sâde onun dışında ka
lanlar için taksirli suçu biz vurguladık. O zaman zatı 
devletlerinin buyurduğu gibi olur ise, «Taksirli suç» 
deyimi ateşli silaha da teşmil edilir. Taksirli olarak 
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ateşli silahla kazara bir suç işlemiş ise, o, ruhsat 
alabilir. O, hariç kalsın: 

BAŞKAN — İşte, o hariç kalsın istiyorum ben 
de. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
'KAYNAIK (İçişleri 'Komisyonu Başkanı) — «Onu 
dahi kapsama alın» buyuruyorsunuz. 

BAŞKAN — Almayalım, onu. 
'HAKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-

KAYNAK (İçişleri Komisyonu Başkanı) — Yani, 
taksirli olarak adamı yaralasa veya öldürse dahi ona 
silah verelim mi buyuruyorsunuz? 

İBAŞKAN — Tabii; suçu kazaen işlemiş; yani, bir 
sui taksiri yok. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
IKAYNAK (içişleri Komisyonu Başkanı) — O zaman 
tabii o mahkum olmaz. 

İBAŞKAN — Ama, tedbirsizlikten olmuştur. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
İKAYNAK (içişleri Komisyonu Başkanı) — O şöy
ledir efendim: Tedbirsizlik, dikkatsizlik, meslek ve 
sanatta acemilik neticesi böyle bir suç işlemiş ise, o 
taksirlidir; ama meslek ve sanattaki acemiliği veya 
kendisine izafe edilecek bir kusur yoksa, beraat eder. 
Ateşli silahla her nevi işlenen cürümlerden hükümlü 
bulunanlara vermeyelim. 

'BAŞKAN — Evet, vermeyelim, 
HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-

IKAYNAK (içişleri Komisyonu Başkanı) — Taksir
li olsa dahi... 

BAŞKAN — Taksirli olsa dahi... Onu da koyalım 
mı bilmem? 

HÂKÎM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
IKAYNAK (içişleri Komisyonu IBaşkanı) — Beraat 
ederse, alır. 

BAŞKAN — Zaten beraat ederse mesele yok. 
HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-

KYNAK (içişleri Komisyonu Başkanı) — «Hüküm
lü» diyoruz; ama emrederseniz koyarız. Ağır cezada 
taksir olmaz zaten. 

BAŞKAN — «Ateşli silahlarla işlenen cürümler
den hükümlü bulunanlar» diyoruz. Bir kere, bunun 
affa uğramasını kabul etmiyorum; yani, ateşli silahla 
cürüm işlemiş, bundan hüküm almış. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (İçişleri Komisyonu Başkanı) — Taksir
li olsun, olmasın... 

İBAŞKAN — Olsun, olmasın; bu, affa da uğrasa, 
tekrar verilmemeli buna. Ondan sonra, bir yıldan 

fazla hapis cezası almış veya bir yıldan fazla ağır veya 
hafif hapis cezası almış; bunlar da yine, affa uğrasa-
lar da alamamak Yalnız taksirli suçları hariç tuta
biliriz; Ona göre düzenleyelim fıkrayı.. 

'HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (İçişleri Komisyonu Başkanı) — Biz, 
ateşli 'silahlarla işlenen cürümleri (ister 'taksirli, ister 
kasti olsun) hariç düşünmüştük. 

BAŞKAN — Tamam, öyle. 
HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-

KAYNAK (İçişleri Komisyonu Başkanı) — Ancak, 
bunlar affa uğradıkları zaman silah alacaklardı. 

BAŞKAN — Almasın. Bizim memlekette bu af 
müessesesi suiistimale uğraımasa mesele yok. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (İçişleri Komisyonu Başkanı) — Sayın 
Başkanım, şöyle o zaman: Affa uğramış olsalar bile, 
taksirli olsun olmasın- taksirli veya kasti, - ateşli si
lahla işlenen cürümlerden hükümlü bulunanlar affa 
uğramış olsa dahi; taksirli suçlar hariç, bir yıldan 
fazla hapis cezasına mahkûm olanlar affa uğramış 
olsalar dahi, yine zaten ağır hapis cezasına hükümlü 
bulunanlar affa uğramışı olsalar dahi almayacaklar. 

BAŞKAN — Daha basit bir ifade koyalım. 
ORGENERAL HAYDAR SALTIK ( M I Gü

venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Sayın Başkanım, 
burada iki unsur var. Evvela, şu anda hükümlü bu
lunanlara uygulanacak esaslar. Zannediyorum Yüce 
Heyetiniz af dışında metni bu haliyle uygun görü
yorlar. Yani ateşli silahla işlenen cürümden hüküm
lü bulunanlara hiçbir surette 'verilmeyecek. Taksirli 
suç işlemişse eğer, bir seneye kadar hapis cezası al-
ımışsa, o müstesna; onun dışındakilere verilmeyecek. 
Bir de, ağır ceza almışlarsa, bunlara verilmeyecek. 

Şimdi, uygun görürseniz, af unsurunu bir ayrı 
cümle halinde ayrıca ilave edelim; «Bu suçları eıvvelce 
işlemiş ve affa uğramış olanlara taşıma veya bulun
durma belgesi verilemez» diyelim; ayrı bir cümle ile 
bağlansın. O vakit, yukarıda, yürürlükte olan suçlar; 
aşağıda, afla ilişkili hüküm yer alır. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ
KA YNAK (İçişleri Komisyonu Başkanı) — Şu tarz
da da 'olabilir Sayın Başkanım: «Ateşli silahla işlenen 
cürümlerden hükümlü bulunanlar ile, taksirli suçlar 
hariç, bir yıldan fazla hapis cezasına mahkûm olan
lar veya ağır hapis cezasından hükümlü bulunanlara, 
affa uğramış olsalar bile, hiçbir surdtle ateşli silah 
taşıma veya bulundurma izin belgesi verilemez.» 
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ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Mili Gü
venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Onu oraya sok
tuğumuz zaman, sarih değil o; ağır hapis cezası mit, 
affa uğramış olsa... 

«Bu suçları evvelce işlemiş ve affa uğramış olan
lara da taşıma veya bulundurma (belgesi verilemez» 
diye ayrı, sarih hüküm getirelim. 

BAIŞKAN — Hayır, evvelce işlemiş de affa uğra
mış değil; bundan sonra da affa uğrarsa vermeyelim. 

ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Gü
venlik Konseyi Genel Sekreteri) — O halde, «evvelce 
işlemişleri» karalayalım. «'Bu suçları işlemiş ve alflfa 
uğramış olanlara da taşıma veya bulundurma belgesi 
verilemez» diye ayrı bir af hükmü getirelim sonunda. 

BAŞKAN — Bu fıkra kolay anlaşılır biçimde 
yeniden düzenlensin. 

Saat 14.001te toplanmak 'üzere 'birleşime ara ve
riyorum. 

Kapanıma Saati : 12AS 

ÎKİNCt OTURUM 
Açılma Saati : 14.00 

BAŞKAN : Orgeneral Kenan EVREN (Devlet Başkanı, Genelkurmay ve Milli Güvenlik Konseyi 
ÜYELER : Orgeneral Tahsin ŞAHtNKIAYA <Hv. K. K. ve MİM Güvenlik Konseyi Üyesi) 

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

H. — KANUN TASARI VE TEKLİIÜ.ERİ (Devam) 

3. — 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile 
diğer aletler hakkında Kanunun bazı maddelerinin 
değiştirilmesi ve bu Kanuna iki ek madde ile bir ek 
geçici madde eklenmesi hakkında kanun tasarısı ve 
İçişleri Komisyonu Raporu. (1/191) (S. Sayısı : 219) 
(Devam) 

BAŞKAN — ikinci oturumu açıyorum. 
3 ncü maddenin Son fıkrasında kalmıştık; şimdi 

o "son fıkra üzerinde Komisyonun hazırladığı yeni bir 
metin varsa, 'onu dinleyelim efendim. 

Buyurun. 

•HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (içişleri Komisyonu Başkanı) — «Ateşli 
silahla işlenen cürümlerden hükümlü bulunanlarla, 
taksirli suçlar hariç olmak üzere, bir yıldan fazla, 
hürriyeti bağlayıcı cezaya mahkûm [olanlara, affa uğ
ratmış olsalar (bile hiç (bir suretle ajiteşli silah taşıma 
veya Ibuîundurma izni verilemez.» j 

BAŞKAN — Şimdi yalnız bura[da bu madde i e 
ilgili olarak bir şey soracağım: Bunlara, «affa uğrasa 
da verilemez» dedik. Bunların içindi vali, kaymakam 

veya benzeri »kişiler olursa, o zaman ne olacak? Ala
cak mı, almayacak mı? Affa uğramıştır, affa uğradığı 
için memuriyete devam edebilir; ama silah taşıma 
ruhsatı yok. Ancak başka bir madde ile de taşıma 
ruhsatı verdik emekli oldukları takdirde... 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (içişleri Komisyonu Başkanı) — O zaman 
alamayacaklar Sayın Başkanım. Eski metinde de bu 
vardı. 

BAŞKAN — Alamayacaklar. Yani, memuriyetine 
halel getirmez; fakat silah taşıma ruhsatı verilmez. 

HÂKtM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAIK (içişleri Komisyonu Başkanı) — «Ateşli 
silahla işlenen cürümlerden biriyle mahkûm olanlara 
hiçbir suretite ateşli silah taşıma veya bulundurma 
izni verilemez.» 

'Biz buraya, bir yıldan fazla hürriyeti bağlayıcı 
cezalar, aiffa uğramış olsalar (bile... 

BAŞKAN — Taımam, onu ilave ettik. 
Şimdi, üçüncü maddenin son fıkrasını yeni şek

liyle okutuyorum: 
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«Ateşli silahla işlenen cürümlerden hükümlü bu
lunanlar ile taksirli suçlar hariç olmak 'üzere (bir yıl
dan fazla hürriyeti bağlayıcı cezaya mahkûm olan
lara; affa uğramış olsalar bile hiçbir suretle ateşli 
silalh taşıma veya bulundurma izni verilemez.» 

BAŞKAN — Şimdi hu 3 ncü maddenin tümü ve
ya bu son fıkra üzerinde söz almak isteyen var mı? 

Buyurun. 
BAHATTİIN ABLUM (içişleri Bakanlığı Temsil

cisi) — Sayın Başkanım, şayet kanunlaşırsa, silah 
taşıma ve bulundurma yetkisini 'büyük ölçüde geniş
leten bir hüküm geliyor. Vaktiyle, affa uğrayanlara 
'silalh taşıma ve bulundurma belgesi veriyorduk ve af 
kanunları sık sık çıktığı için, bundan yararlanarak 
halen taşıma veya bulundurma belgesi alanlar var. 
Bunların silahları ne olacaktır? 

BAŞKAN — Bu maddede konuşamayız onu, 
sonra geçici maddede konuşuruz. Bu hüküm, kanu
nun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren tatbik edilir; 
ama ayrıca bir geçici madde ile, «vaktiyle bu gibi 
affa uğrayanlara da bu teşmil edilir» dersek, o zaman 
orada konuşuruz onu. O sizin söylediğiniz bu madde 
ile ilgisi yok. Şlimdi bu durumda, onlar taşımaya de
vam ederler. Çünkü, kanunun bu fıkrasına, «vaktiyle» 
diye bir tabir koymadık; «aıffa uğrayanlar» dediik. 
Yürürlük maddesi hangi tarihte ise, o tarihten sonra 
bu gibi 'suçları işleyenlere bu tatbik edilir. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (İçişleri Komisyonu Başkanı) — Sayın 
'Başkanım, burada Hükümet Temsilcisinin beyanına 
göre, eskiden taşıma veya bulundurma izin ruhsatı 
almış, af nedeniyle almışsa onların devam etme 
şansı vair veya bir geçici madde ile bu tarz silahı 
bulunan kişilerin silahlarını teslim ötmek için bir 
müddet vermek mecburiyetindeyiz. Bunu ileride dü
şünürüz. 

BAŞKAN — Buyurun. 
ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Gü

venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Sayın Başkanım, 
müddet verilmesi gerektiği kanaatinde değilim. Bulun
durma veya taşıma için izin verilmeyen kişiler, ve
rildiği andan itibaren silahlarını ne usulde teslim ©di
yorlarsa,. aynı usulde teslim ederler. Yani akli mele-
ıkâtını kaybeden, sağlığını kaybeden veya bu suçlar
dan birini işlemesi nedeniyle silalh bulundurma ruh
satını artık alamayacak olan kişilere uygulanan hü
kümler, bu kanunla artık hu haktan faydalanamaıyan 
kişilere de genellikle uygulanır. Umumi anlayış böyle 
olmak iktiza eder kanaatindeyim. Ayrı bir geçidi 
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maddeye ihtiyaç »olduğu kanısında değilim. Arz ede
rim. 

BAŞKAN — Hayır, eskisine tatbik edemeyiz bu
nu. Eğer geçici madde koymazsak, vaktiyle affa uğ
ramışlara da teşmil etmezsek bunu, o zaman onlar 
taşımaya devam ederler. Çünkü, ateşli silahla işlenen 
cürümlerden hükümlü bulunanlar ile, işte şimdi de
ğiştirdiğimiz gibi, taksirli ısuçlar hariç olmak üzere 
bir yıldan fazla hürriyeti bağlayıcı cezalara mahkûm 
olanlara hiçbir suretle ateşli silah taşıma veya bulun
durma izni verilemez. Bu kanunun (yürürlük maddesi 
ne zaman? Diyelim ki, yarın veyahut öbür gün; o 
tarihten itibaren bunu işleyenler çıkar. Eskiye teşmil 
edemezisiniz, eskiden verilmiş. Eğer yürürlükten kal
dırılan maddeler arasına koyarsak, o zaman olur. 

Onu sonunda görüşelim. 

ORGENERAL, HAYDAR SALTIK (Milli Gü
venlik Genel Sekreteri) — Hay hay, sonunda tekrar 
görüşürüz. Ben şöyle anlıyorum efendim: Bu, silah 
bulundurma ve taşıma ruhsatına bir sınırlama hali 
getiriyor. Silah bulundurma ve taşıma için koşulları 
saydık. Bu koşullar kalktığı zaman, nasıl ki, kişilerin 
artık ruhsatları uzatılmıyorsa, silahlarını teslim etme
leri mecburiyeti doğuyorsa, bununla da, kanunlaştığı 
tarihten itibaren alffa uğramış olsalar dahi bu tür 
cezalan almış olanların artık silahlarının ruhsatlarının 
devamına imkân verilmez. 

BAŞKAN — Garanti olması için sonuna geçici 
bir madde eklemekte fayda var. Çünkü Danıştay, 
Yargıtay alır bunu, «makabline teşmil edemeyiz» 
diye bir karar verebilir. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (İçişleri Komisyonu Başkanı) — Sayın 
Başkanım, zaten mahkûm olmuş; ıfakat affa uğra
mış, af nedeniyle kendisine silalh verilmiş. Yeni çıkan 
kanunla bundan böyle ruhsat alamayacak; ama o ruh
satın yenilenme zamanı geldiği zaman, «Senin eskiden 
bir mahkûmiyetin var, alffa uğramışsın; ama çıkan bu 
yasa gereğince sana ruhsat yenileyemem»; der. Onun 
için, geçici madde ile eskilerinin muhalfaza edilip 
edilmeyeceği veya herhangi bir tarih verirken teslim 
edilme zorunluluğunu hükme bağlamamız gerekmek
tedir. Bunun için de bir geçici madde hazırlanmakta
dır. Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Peki; o zaman dalha rahatlık olur. 
3 ncü madde üzerinde başka söz almak isteyen?. 

Yok. 
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Bu maddeyi «on fıkrasında yapılan ve okunan de
ğişik şekliyle oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

4 ncü maddeyi okuyunuz. 
MADDE 4. — 'Öl 3 6 sayılı Kanunun 1308 sayılı 

Kanunla değişik 10 ncu maddesi aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir. 

Madde 10. — Mahkemelerce zoralımına karar ve
rilen veya güvenlik kuvvetlerince herhangi 'bir şekilde 
ele (geçirilen ateşli silahlarla mermiler ve bıçaklar bir 
tutanak karşılığı Milli Savunma Bakanlığı emrine 
verilir. 

Milli Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komu
tanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, MİT Müsteşarlığı 
•ve Gümrük ve Muhafaza Genel Müdürlüğünün ih
tiyaçları bu silah ve mermilerden öncelikle karşılanır. 

Birinci fıkra gereğince Milli Savunma Bakanlığı 
emrine verilen ateşli silahlardan, Türk Silahlı Kuv
vetleri ile ikinci fıkrada belirtilen kurumların ihtiyaç
ları karşılandıktan sonra arttan miktarından 'bir kıs
mını, özel kanunlarına göre silah taşıma yetkisine 
haiz olan veya Bakanlar Kurulu ikararı ile silah taşı
malarına ve zati silah edinmelerine izin verilen kişi
lere bedel takdiri suretiyle ve Makine Kimya En
düstrisi Kurumu aracılığı ile satmaya Milli Savunma 
Bakanlığı yetkilidir. 

BAŞKAN — Buyurun Başkaynak. 
HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-

KAYNAK (İçişleri Komisyonu Başkanı) — Sayın 
Başkanım, bu, halen yürürlükteki metinde kısa olarak 
kaleme alınmış idi. 6136 sayılı Kanunun 10 ncu 
maddesini de, 1176 sayılı Yasa tamamlıyordu. 

Bu haliyle ilgili kanun maddesi, 11716 sayılı Ka
nunu da kapsayacak şekilde daha da genişletilmiş 
bulunmaktadır. Mahkemelerce müsaderesine karar 
verilen veya her ne şekilde olursa olsun güvenlik kuv
vetlerince ele geçirilen bu silahlar, eski metinde ol
duğu gibi, Milli Savunma Bakanlığına 'teslim edilecek. 

Milli Savunma Bakanlığı bu silahlardan, Silahlı 
Kuvvetlerin, Jandarma Genel Komutanlığının, Emni
yet Genel Miüdürlüğünün MİT Müsteşarlığının ve 
Gümrük Muhafaza Genel Müdürlüğünün ihtiyaçla
rını karşılayacak; onlardan da artarsa, Makine ve 
Kimya Endüstrisi Kurumu aracılığı ile satacak. 

BAŞKAN — Parasını kim alacak? 
HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER ıBAŞ-

KAYNAK (İçişleri Komisyonu Başkanı) — Milli 
Savunma Bakanlığı alacak. Çünkü 1176 sayılı Kanu
nun - hatırımda yanlış kalmadıysa - 3 ncü maddesi, 

Makine Kimyanın bu tarzda satacağı silahlar, Milli 
Savunma Bakanlığının yine silah, araç ve gereçleri 
faslında sarfa yetkili. 

BAŞKAN — Di'ş ülkelere satamaz mı? 
HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-

KAYNAK (içişleri Komisyonu Başkanı) — Orada 
var efendim, ben arz edeyim. 

M 76 sayılı Kanuna göre, ihtiyacımızdan fazla 
bulunan bu silahları Makine ve Kimya Endüstrisi 
Kurumuna devrettiğimiz zaman, Genelkurmay Baş
kanlığının görüşünü almak koşuluyla, başka ülkelere 
parası mukabili satmaya, hibe etmeye, değerinden 
düşük satmaya veya o ülkelerdeki bizim ihtiyacımız 
bulunan silah, araç ve gereçle takas etmeye' Bakanlar 
Kurulu yetkili kılınmış o yasada; 1176 sayılı Kanunla 
bu bir bütünleme oluyor. Yetkimiz var buna. 

BAŞKAN — Yani dış ülkelere de satılabilecek? 
HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ

KAYNAK (İçişleri Komisyonu Başkanı) — Satabi
liyoruz. Tatbikatımız o yönde şimdiye kadar. 

BAŞKAN — Milli Savunma Bakanlığı satmaya 
yetkilidir; o halde, satmaya o yetkili olduğuna göre 
parası, da Milli Savunma Bakanlığına veriliyor. 

Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu fiyat tak
diri yapıyor; bir de aracılık yapıyor. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ
KAYNAK (İçişleri Komisyonu Başkanı) — Evet. 

Halen 1176 sayılı, Kanun, Silahlı Kuvvetlerin en
vanterinde bulunan ihtiyaç fazlası silah, araç ve 
gereçlerin Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu ara
cılığı ile, Bakanlar Kurulu kararı ile dost ve mütte
fiklere, Genelkurmay ve Dışişleri Bakanlığının uygun 
görüşü alındıktan sonra dost ve müttefiklere hilbe 
edilmesine, satılmasına veya takas edilmesine cevaz 
veriyor. 

Arz ederim. 

/BAŞKAN — Peki, teşekkür ederim-
4 ncü madde üzerinde siöz almak isteyen var mı?.. 
ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Gü

venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Ufak bir baskı 
hatası var efendim, üçüncü fıkranın ortasında; mü
saade ederseniz okuyorum: «... Silah taşıma yetkisi
ne haiz...» denilmiş; «silah taşıma yetkisini haiz» 
olarak düzeltilmesi lazım. 

BAŞKAN — Talbii; «yetkisini» olması lazım. 
Başka söz almak isteyen?.. Yok. 
4 ncü maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul 

edenler... Etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 
5 nci maddeyi okutuyorum: 
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MADDE <5. — 6136 sayılı Kanunun 11 nci mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 11. — Hatıra Iteşkil eden veya antika olan 
ateşli silahlarla bucakların (bulundurulmasına izin ve
rilmesi zorunludur. 

Ancak, görevleri nedeniyle Devletçe verilen ve
ya kendilerince hu amaçla temin ©dilen ve bu görev
leri sona erdikten sonra meskenlerinde kalan veya 
kanuni yakınlarına intikal eden kılıç, meç ve benzeri 
aletler için izin belgesi aranmaz. 

BAŞKAN — Bu 11 nci maddenin 3 ncü fıkra
sında, «Antika olan ateşli silahlarla bıçaklar için 
verilen izin, bunların yalnız sahibine bırakılmasına 
veya nakline müsaadeyi tazammun edip, üstte taşı
maya cevaz vermez. Antika olan ateşli silahlarla bı
çakların izin vesikalarıyla birlikte satışı serbesttir» 
deniyor. 

Bunu anlamadım; ne diye satıyor, kime satacak? 
Ötekilerde satışa müsaade etmiyoruz da, bunda niye 
satışa müsaade ediyoruz? 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (İçişleri Komisyonu Başkanı) — Sayın 
Başkanım, bu antika olan eşyaları, elinde bulunduran 
kişilerin, yine antikaya meraklı olan başka kişilere 
naklinde hiçbir yasal mahzur yok. O nedenle, yani 
bende de olsa, bir başka kişide de olsa antikalık 
vasfını devam ettiriyor; ben, gerektiğinde antika 
meraklısı bir şahsa, bulundurma ruhsatı ile bera
ber verebilirim, satabilirim, devredebilirim. Bunu 
tazammun ediyor. 

BAŞKAN — Bu husus Eski Kanunda da var 
mıydı? 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ
KA YNAK (İçişleri Komisyonu Başkanı) — Vardı, 
bu imkân vardı. 

Sayın Başkanım, eskiden şöyle idi: «Hatıra teş
kil eden ateşli silahlarla bıçaklar için verilen izin, 
bunların yalnız sahibine bırakılmasına veya nakline 
müsaadeyi tazammun edip, üstte taşınmasına cevap 
vermez. Antika olan ateşli silahlarla bıçakların izin 
vesikalarıyla birlikte satışı serbesttir. İsteyenler vesi
kalarını değiştirebilirler» 

ıBu konuda, yüksek malumları olduğu üzere, 
antikacılar var; bunları alıp satanlar var, ticaretini 
yapanlar var. Asıl olan, bu antika eşyaların, tarihi 
olan eşyaların meraklılarına... 

BAŞKAN — Ama İstiklâl Harbinden olanlar sa-
tılamıyor? 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (İçişleri Komisyonu Başkanı) — Hayır, 
onlar hatıra. Antikalar ayrı, hatıralar ayrı. 

BAŞKAN — Peki; biz, 12 Eylülden sonra çıkar
dığımız bir kanunla - antika olsun olmasın - bütün si
lahları teslim aldık, herkes teslim etti. Şimdi, bun
lara müsaade ediyoruz. Derlerse ki, «Babamızdan 
kalan veya dedemizden kalan silahı teslim etmiştik; 
şimdi müsaadesi çıktı; geriye verin.» Nasıl içinden 
çıkılacak1 bunun? 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ
KA YNAK (İçişleri Komisyonu Başkanı) — Efen
dim, biz o zaman zaten, bu kanun kapsamında bulu
nanları almamıştık; yani, bulundurma ruhsatı bulun
mayan antika silahları teslim almıştık; bulundurma 
veya taşıma ruhsatı veya izin belgesi bulunmayanları 
teslim aldık; ruhsatı veya izin belgesi olanlarınkini 
almamıştık o tarihte, alırken de zaten kendilerine, 
«ceza vermeyeceğiz» demiştik, 2305 sayılı Kanunla. 
Bilahara çıkardığımız bir yönetmelikle de, «ileride 
6136 sayılı Kanunu yeni baştan düzenleyeceğiz. Eli
nizde bulunan, bulundurma veya taşıma ruhsat veya 
izin belgesi 30 Haziran 1981 tarihine kadar da geçerli 
demiştik. O itibarla teslim almadık. 

BAŞKAN — Yani onlar duruyor. 
HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-

KAYNAK (İçişleri Komisyonu Başkanı) — Duru
yor, kendilerinde duruyor. Yalnız şöyle bir ifade 
olmuştu: Bulundurma ruhsatı olmayan meç, kılıç, 
emsali eşyalar vardı onlara da bilahara bir af çıkart
tık, iade ettik bir başka ifadeyle, ruhsatsızdılar onlar, 
iade ettik. 

BAŞKAN — Yani, bundan bir problem çıkmaz 
şimdi. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (içişleri Komisyonu Başkanı) — Hayır. 

BAŞKAN — 5 nci madde üzerinde söz almak is
teyen var mı?.. Yoktur. 

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

6 nci maddeyi okuyunuz. 
MADDE 6. — 6136 sayılı Kanunun 2249 sayılı 

Kanunla değişik 12 nci maddesinin üçüncü ve dör
düncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Birinci fıkradaki eylemleri işlemek amacıyla te
şekkül kuranlarla yönetenler veya teşekküle mensup 
olanlar tarafından sözü geçen fıkrada yazılı suçlar 
işlenirse failler hakkında on yıldan onbeş yıla kadar 
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ağır (hapis ve ellibin liradan yüzbin liraya kadar 
ağır para cezası hükmolunur. Bu fıkrada yazılı teşek
kül, iki veya daha fazla kimsenin birlikte cürüm iş
lemek amacı etrafında birleşmesi ile oluşur. 

Ateşli silahın tüfek veya mermi yatağı dahil mer
mi kapasitesi 10 adetten fazla tabanca veya seri ateşli 
kısa sürede çok sayıda ve etkili biçimde mermi ata
bilen tam otomatik veya dürbünlü tüfek veya dür
bünlü tabanca veya bu fıkrada sayılanların benzer
leri olması ya da bu niteliği taşımayan ateşli silah
lar veya her türlü mermilerin miktar bakımından va
him olması halinde yukarıdaki fıkralarda yazılı ce
zalar yarı oranında artırılarak hükmolunur. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Başkaynak. 
HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ

KAYNAK (içişleri Komisyonu Başkanı) — Sayın 
Başkanım, bu, cezayı tazammun ediyor. 6136 sayılı 
Kanunun halen yürürlükte bulunan 12 nci maddesi
nin 1 nci fıkrasıda eylemleri işlemek amacıyla teşek
kül kuranların ceza alacaklarını ifade ediyor. Ancak, 
madde metninde teşekkülün ne olduğu tarif edilme
mişti. Bu fıkraya sadece, mahkemelere uygulamada 
kolaylık olsun diye Türk Ceza Kanunundan alarak 
teşekkülün tarifini yaptık. Altında, «tki veya daha 
fazla kimsenin birlikte cürüm işlemek amacıyla et
rafında birleşmeyle oluşur» tarzında bir ibare kul
landık. Şuraya kadar aynı efendim. 

Değişik fıkrada; «Eylemleri işlemek amacıyla te
şekkül kuranlarla yönetenler veya teşekküle mensup 
olanlar tarafından sözü geçen fıkrada yazılı suçlar 
işlenirse, failler hakkında 10 yıldan 15 yila kadar 
ağır hapis ve 50 'bin liradan 100 bin liraya kadar 
ağır para cezası hükmolunur.» 

Buraya kadar aynen vardır. 

BAŞKAN — Ondan sonrasını ilave ettiniz... 
HAKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ

KAYNAK (içişleri Komisyonu Başkanı) — Evet. 
Yani, mahkemelere uygulamada kolaylık görsünler 
diye. 

BAŞKAN — Bu teşekkülün ola'bilmesi için iki 
veya daha fazla kişinin bir araya gelmesi... 

HÂKtM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ
KAYNAK (içişleri Komisyonu Başkanı) — Bir 
amaç etrafında birleşmiş olması lazım geliyor. 

ikinci fıkrada şu ibare vardı efendim; ateşli sila
hın, tüfek veya mermi deyimi şu tarzda ifadesini 
bulmuştu eski metinde: «Ateşli silah, tüfek veya 
seri ateşli, kısa sürede çok sayıda ve etkili biçimde 
mermi atabilen.» Bu, «çok sayıda» deyimi nsdir, 

onun ifadesi yoktu. Mermi yatağı dahil, 10 mermi 
yakabilen silah bu kanun kapsamına alınmaktadır. 

Mahkemeler çok çeşitli uygulamalar yapıyorlardı, 
bazısı 5 bazısı 7 mermi atabilene «çok sayıda mer
mi atıyor» diyebiliyordu. Teknik 'bir mesele sanıyo
rum ki, Hükümet de o açıdan konuyu ele almış; 
«Mermi yatağı dahil, 10 mermiyi yakabilen, alabilen 
bir silah çok mermi atıyor, dolayısıyla cezası ağır 
olsun» tarzında bir hüküm getirmiş bulunuyorlar. 
Arz ederim efendim. 

BAŞKAN — Brovning tabancalar, normal, bizim 
Silahlı Kuvvetler de bulunan tabancalar; o da 10 alır; 
9 dur. l 

HÂKtM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ
KAYNAK (içişleri Komisyonu Başkanı) — Kanun 
kapsamına giriyor. 

BAŞKAN — iyi ama, bize Topçu Okulundan 
çıkarken, Harbiyeden çıkarken verdikleri Brovvning-
tir, 9 alır. 

Eskisinde de-öyle mi idi? 

HÂKtM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ
KAYNAK (içişleri Komisyonu Başkanı) — Hayır. 
Orada bir ibare kullanmamışlar, miktarı söylememiş
ler. 

BAŞKAN — Bunu nasıl tespit ettiniz, 10 rakamı 
nasıl tespit edildi acaba Hükümetçe? 

HÂKtM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ
KAYNAK (içişleri Komisyonu Başkanı) — Hükü
metten bu tarzda geldi. 

ÜMİT ERDAL (içişleri Komisyonu Üyesi ve 
içişleri Bakanlığı Temsilcisi) — Efendim, bunu La-
boratuvar Daire Başkanlığımızın görüşü doğrultusun
da tespit ettik. Mahkemeler, bilirkişi olarak devamlı 
Laboratuvar Daire Başkanlığımıza müracaat ettiği 
için güç durumda kalıyorlardı; kendilerine bir kıstas 
arıyorlardı. O nedenle, kanunda bunu açık rakamla 
belirtme ihtiyacını hissettik. 

BAŞKAN — Benim bildiğim 14'lükler vardır bu 
seriden. Bu 10'u ilk defa duydum; yani bu 10 ra
kamının bulunuşunu. 

ÜMÎT ERDAL (içişleri Komisyonu Üyesi ve 
içişleri Bakanlığı Temsilcisi) — Normal standartta 8 
mermiyi geçenleri böyle kabul ediyoruz. 

BAŞKAN — Öyle kabul ediyorsunuz, normali 
7'dir; namludaki ile beraber 8 olacak. 

ÜMtT ERDAL (içişleri Komisyonu Üyesi ve 
içişleri Bakanlığı Temsilcisi) — Evet Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Onun üstündekileri artık fazla mi'k-
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tarda atan kabul ediyoruz ve yan misli artırılarak 
veriliyor, dürbünlü tüfek gibi, dürbünlü tabanca gibi. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ
KAYNAK (İçişleri Komisyonu Başkanı) — Şimdi 
madde metni şöyle efendim: Birinci fıkrada, 5 yıldan 
8 yıla kadar hapis cezasını gerektiriyor; ama mermi 
yatağı dahil, 10 mermi alabiliyorsa, cezası yarıya 
artırılıyor. 

BAŞKAN — Yani, 7,5 ilâ 12 sene oluyor. 
HÂKtM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ

KA YNAK (İçişleri Komisyonu Başkanı) — Evet. 

BAŞKAN — 6 ncı madde üzerinde söz almak is
teyen var mı efendim?.. Yoktur. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler.. 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

7 nciı maddeyi okuyunuz : 
MADDE 7. — 6136 sayılı Kanununun 2249 sa

yılı Kanunla değişik 14 ncü maddesinin 2 nci fıkrası 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Birinci fıkradaki eylemleri işlemek amacı ile te
şekkül kuranlar ile yönetenler veya teşekküle men
sup olanlar tarafından sözü geçen fıkrada yazılı 
suçlar işlenirse failler hakkında beş yıldan on yıla 
kadar hapis ve ellibin liradan az olmamak üzere 
ağır para cezası hükmolunur. Bu maddede yazılı 
teşekkül, iki veya daJha fazla kimsenin birlikte cü
rüm işlemek amacı etrafında birleşmesi ile oluşur. 

BAŞKAN — Bu maddeyi izah eder misiniz 
Başkaynak? 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ
KAYNAK (İçişleri Komisyonu Başkanı) — Sayın 
Başkanım, halen yürürlükteki metin aynen şöyle: 
«Birinci fıkradaki eylemleri işlemek amacıyla te
şekkül kuranlar ile yönetenler veya teşekküle mensup 
olanlar tarafından sözü geçen fıkrada yazılı suçlar 
işlenirse, failler hakkında 5 yıldan 10 yıla kadar ha
pis ve 50 bin liradan az olmamak üzere ağır para 
cezasına hükmolunur.» 

BAŞKAN — Var, zaten gene aynı orası. 
HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ

KAYNAK (İçişleri Komisyonu Başkanı) — Tatbi
katta, bu teşekkülün ne olduğu belirlenmediği için, 
sadece biraz önce kabul buyurduğunuz metinde oldu
ğu gibi, «Bu maddede yazılı teşekkül iki veya daha 
fazla kimsenin birlikte cürüm işlemek amacı etrafın
da birleşmesiyle oluşur» tarzında yeni bir açıklık ge
tiriyor. 

BAŞKAN — Demek ki, hem 12 nci maddede, 
yani 2249 sayılı Kanunun değişik 12 nci maddesinin 
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3 ncü fıkrasında ve hem de 14 ncü maddesinin 2 nci 
fıkrasında iki defa tekrar edilmiş oluyor bu teşekkül. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ
KAYNAK (İçişleri Komisyonu Başkanı) — Evet. Te
şekkül halinde suç işlemede ceza artırılıyor, iki mad
dede de ayrı ayrı artırılıyor. Zaten her iki madde 
cezai maddelerdir. Mahkemeler muhtelif uygulama 
yaptıkları için teşekkülün tarifini yapıyoruz. Arz ede
rim. 

BAŞKAN — 7 nci madde üzerinde söz almak is
teyen var mı?.. Yoktur. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

8 nci maddeyi okuyunuz : 
MADDE 8. — 6136 sayılı Kanuna 2249 sayılı 

Kanunla eklenen ek madde 2'nin 2 nci fıkrası aşağı-
deki şekilde değiştirilmiştir. 

Bu Kanuna göre işlenen suçun, 3005 sayılı Ka
nun hükümlerine tabi olmayan veya anılan Kanuna 
tabi olup da fiili imkansızlık nedeni ile suç üstü hü
kümlerinin uygulanmasına olanak bulunmayan başka 
bir suçla birlikte işlenmesi halinde birinci fıkra hük
mü uygulanmaz. 

BAŞKAN — Evet, Başkaynak bunun izahını ya
par mısınız? 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ
KAYNAK (İçişleri Komisyonu Başkanı) — Sayın 
Başkanım, yürürlükteki metinde, «Bu Kanuna göre 
işlenen suçun, - 3005 sayılı (meşhut suçlarla ilgili bir 
yasa) - kanun hükümlerine tabi olmayan veya anı
lan kanuna tabi olup da o fiili imkânsızlık veya da
ha ağır bir suç işlenmesiyle birlikte olması koşulu ile 
işlemesi halinde cürmümeşhut hükümleri uygulanmaz» 
deniyor idi. Bir suç işlendiği zaman ağır cezalı mıdır, 
değil midir? Bunun bidayette tetkiki imkânsız oldu
ğu için... 

BAŞKAN — Onu kaldırınız. 
HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ

KAYNAK (İçişleri Komisyonu Başkanı) — Sadece 
ağır cezayı kaldırmış oluyoruz. Diğer metni aynen 
muhafaza ettik. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Evet Efendim. 
8 nci madde üzerinde söz almak isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
9 ncu maddeyi okutuyorum : 
MADDE 9. — 6136 sayılı Kanuna aşağıdaki 

ek maddeler eklenmiştir. 
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EK MADDE 4. — Kara Avcılığı Kanunu esas
larına göre izin alıp turist olarak avcılık yapmak ya
da Gençlik ve Spor Bakanlığınca tertip olunacak 
atıcılık yarışmalarına katılmak üzere yurda gelen ya
bancılar beraberlerinde getirdikleri miktarı yönetme
likte 'belirtilen yivli ve yivsiz av tüfekleri ile nişan tü
fek ve tabancalarını ve bunların aksamı ile mermi
lerini gümrük makamlarına deklare etmek ve giriş 
kapısı emniyet makamlarından izin almak koşuluyla 
geçici olarak yurda sokabilirler. 

Anlaşmalarla yurdumuza görevli olarak gelen 
yabancılar ile bilimsel araştırmalar yapmak amacıyla 
gelen kişiler de beraberlerinde getirecekleri yivli ve
ya yivsiz av tüfekleri ve aksamı ile mermilerini îçiş-
leri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünden izin al
mak ve gümrük makamlarına deklare etmek şartiyle 
yurda sokulabilirler. 

Yukarıdaki fıkralara göre yurda sokulmasına izin 
verilen silah, silah aksamı ve mermileri ilgili kişile
rin pasaportuna kaydolunur. Bu kayıt silah, aksamı 
ve mermileri için taşıma izin vesikası yerine geçer. 
Yukarıda belirtilen şartlara uygun olarak getirilen 
yivli veya yivsiz av tüfekleri, nişan tüfek ve taban
caları ve bunlara ait aksam ile sarfedilmeyen mer
milerin ülkemiz terkedilirken yolcu beraberinde yurt 
dışına çıkarılması zorunludur. 

IBAİŞKAN — 03u çerçeVe 9 ncu maddeye bağlı 
olarak ek 4 ncü madde üzerinde Komisyon Başka
nı Başikaynak'ın bir diyeceği var mı efendim?. 

HÂKlÜM TUĞGENERAL MUZAFFER BAS
IK A YNAK (İçişleri Komisyonu IBaşkanı) — Sayın 
'Başkanım, bu, dikkat buyurülursa 3 fıkradan ibaret
tir. 

(1 nci fıkra, (Kara Avcılığı Kanunu esasları gere
ğince, avcılık maksadıyla yurdumuza gelen kişilerin 
silah ve mermilerini ve teçlhizatlarını beraberlerinde 
gümrük kapılarına deklare etmek ve gümrük kapı
larındaki emniyetten müsaade almak koşuluyla soka
bileceklerini; 

2 nci fıkra, antlaşmalarla yurdumuza görevli ola
rak gelen 'yabancıların, bilimsel araştırma yapmak 
amacıyla gelen kişilerin, 'beraberlerinde getirecek
leri yivsiz av tüfekleri ve aksamı ve mermilerini Em
niyet Genel Müdürlüğünden müsaade almak ve yi
ne gümrüğe deklare etmek koşuluyla memleketimi
ze sokabileceklerini; 

3 ncü fıkra ise, bunları yurdumuzda bulunduk
ları sürece kullanabileceklerini; ancak çıkarken de, 
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artan miktarı geriye çıkaracaklarını hükme bağla
mış bulunmaktadır. 

Şimdi 6/136 sayılı Kanunda yok idi, tatbikatta bir 
sıkıntı çekiliyordu, onun için kara avcılığı maksa
dıyla yurdumuza gelen turistlere bu imkân verilmiş, 
yine antlaşmalarla yurdumuza gelen kamu görevli
lerine bu imkân bahşedilmiş oluyor; ancak, güm
rüklere deklare etmek, pasaportalarına kaydedilmek, 
İçişleri 'Bakanlığından izin almak ve çıkarken de, 
beraberlerinde silahlarını ve mermilerini 'götürme ko
şulu ile. 

BAŞKAN — IBen, Hükümet Temsilcisi arkada
şımdan şunu öğrenmek istiyorum: Yurt dışından ka
ra avcılığı için gelen böyle büyük mikyasta avcı klüp
leri var mı? IBöyle bir müracaat oluyor mu?. 

(Buyurun. 
NÎitfAT TURAN (İçişleri Komisyonu Üyesi ve Ta

rım ve Orman iBakanlığı Temsilcisi) — Sayın (Başka
nım, yurdumuzda 1976 yılından beri av tümüyle ya
saklanmıştır. 1977-ll978 yılından bu yana da, sadece 
yaban domuzu avına izin verilmiş ve bunun için de 
bazı seyahat acentalarının, Tarım ve Orman Bakan
lığından özel izin almaları şartıyla dışarıdan avcı ge
tirmelerine müsaade edilmiştir ve bundan da, 'her 
domuz başına 100 dolar alınmaktadır.. 

Rainiz 15 yıldan beri korunan bazı sahalarda di
ğer türler, hatta yaban keçisi çoğaldı. Bu sene bu
raları da ava açmak ve av turizmini geliştirmek ama
cıyla böyle bir duruma ihtiyaç duydu. Zira, yivsiz av 
tüfekleriyle bu kabil hayvanları vurmak güç ve sa
dece yivsiz av tüfekleriyle müsaade edildiği için de 
talep az idi. 'Bu yivsiz av tüfeklerinin geçici ithaline 
izin verildiği takdirde, av turizminin gelişmesine ve 
daha fazla döviz sağlanmasına imkân sağlanacak ve 
önümüzdeki yıllarda dalha da geliştirilecektir. Bu 
bakımdan İhtiyaç duyduk. 'Sayın Başkanım. 

.BAŞKAN — 'Bunlar daha ziyade hangi ülkeler
den geliyor?.., 

NtHAT TURAN (İçişleri Komisyonu Üyesi ve Ta
rım ve Orman Bakanlığı Temsilcisi) — Büyük av 
için daha ziyade Almanya, Avusturya, Belçika ve 
Hollanda'dan gelmiş bulunuyorlar. 

BAŞKAN — Diğer ülkelerin de böyle -müsaade
si var mıdır, dışarıdan gelenlere memleketlerinde av
lanma müsaadesi veriyorlar mı?.. 

NİİHAT TURAN ((İçişleri 'Komisyonu Üyesi Ta
rım ve Orman İBakanlığı Temsilcisi) — Efendim, 
diğer ülkelerde, bilhassa Ooğu Avrupa ülkelerinde 
endüstri haline getirilmiştir; büyük paralar karşılı
ğında ayı, yaban domuzu, geyik gibi hayvanlar vur-
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durulmakta 've beheri için ıbin, 2 bin, 3 bin hatta bir 
ayı için 5 bin dolar 'dahi alınmaktadır. (Biz, domuz 
başına 100 dolar alıyoruz efendim. 

IBAIŞIK'AN — Domuzu da alıp götürüyorlar mı? 
NîfHAT TURIAİN f(îçişleri 'Komisyonu Üyesi Ta

rım ve Orman Bakanlığı Temsilcisi) — Hayır efen
dim, sadece profesini alır. Gelen büyük adcılar av 
hayvanlarını prdfeleri için vururlar. Yaban do-
domuzunun prof esi, azı dişidir; onunla övünür, 25 
cm. 28 cm. boyundadır; onunla yarışmalara girer.. 

BAŞKAN — Yani, etini alıp götürmüyor, bir 
zevk için geliyorlar. 

Ek 4 ncü madde üzerinde söz almak isteyen var 
mı?.. 

'Buyurun Orgeneral Saltık. 
ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Gü

venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Sayın Başkanım, 
biraz evtvel Hükümetin verdiği izahattan da anladı
ğımıza göre, Türkiye'de avlanmak için müracaat eden
lere ve Gençlik ve Spor 'Bakanlığının düzenlediği atı
cılık yarışmasına katılacaklara bu tür silahlan getir
me müsaadesi veriyoruz; ama bu silahı getiren, giriş 
kapısında - metin üzerinde ayrıca değineceğim - be
yannamesini emniyet makamına verip, oradan izin 
alıyor; pasaportuna da kaydoluyor, ona göre çıkı
yor. ıBunun özellikle mermi ve silah yönünden bazı 
zorluklar yaratacağı inancındayım. Mademki, mü
saadeyi bidayette - Kara Avcılığı Kanununa göre, 
daha evvel - almadan giremeyecektir; Kara Avcılığı 
Kanununa göre, Orman Bakanlığından müsaade alır
ken, getireceği silahın miktarı hakkında da bir ön 
müsaade almasında fayda olmaz mı acaba efendim? 

Diğer kısımlar hakkında da bazı deyimlerim ola
cak; ama daha evvel şunu ifade edeyim; bu avlan
maya gelen kişilerin kimler olduğunun bilinmesi ge
tirdikleri silahların hakiki miktarının bilinmeden 'güm
rük kapısının önüne 50-ı60 tane dürbünlü tüfek gel
mesi halinde, bu kadarının lazım olup olmayacağının 
Emniyet Genel Müdürlüğünce takdiri biraz zor bir ko
nu olacak. Bilmiyorum Hükümet bu konuda ne dü
şünüyorlar efendim? 

.'BAŞKAN —Buyurun efendim. 
NAHtT TURAN ,(ilçişleri Komisyonu Üyesi ve 

Tarım ve Orman IBakanlığı Temsilcisi) — Sayın Baş
kanım, bu ön izinler seyahat acentalarına verilmek
tedir ve bu seyahat acetaları da yabancı seyahat acen
talarına bunu pazarlamaktadırlar. Yalnız bu Ön iznin 
verilmesi onbeş yirmi gün önce olmkla beraber, 
seyahat acentasının bunu pazarlaması ve o ava ka

tılacak kişileri ismen bize bildirmeleri çok gecikmek
tedir. Biz, kişi olarak izin vermekteyiz. (A) seyahat 
acentasına, «Şu tarihlerde, belli edilen avlaklarda, Ba
kanlıkça bizim tespit ettiğimiz avlaklarda, yaban do
muzu veyahut da bu sene yaban keçisi için bir av
lak açılacaktır. Şu avlakta, şu tarihler arasında j8 ki
şiye müsaade edilmiştir» denmektedir. 

Bunun satılması, pazarlanması sürebilmektedir. 
Öyle olmaktadır ki, son anıda dahi, uçağın hareke-1 

tine veyahut da partinin başlamasına üç dört gün 
kala dahi parti dolmamaikta, bir iki kişi daha almakta
dır. 

Şimdi bunların onbeş yirmi gün önceden isim
lerinin istenmesi, kayıtların alınması, Emniyet Genel 
Müdürlüğünden bunun istenmesi bir yerde bu durumu 
önleyecek, frenleyecek ve akım azalacaktır. Diğer bü
tün ülkelerde girişler doğrudan doğruya kapılarda 
yapılıyor. Bugün bunu uygulayan Kuzey Avrupa 
ülkeleri, Kuzey Afrika ve Orta Afrika ülkeleri, Do
ğu Avrupa ülkelerinde bütün bu işlemler kapılarda 
yapılmakta ve bilhassa Orta Avrupalı turistler de, 
zengin avcılar da buna alışmış durumdalar. 

Bu bakımdan, emniyet kapılarındaki bu kayıtla
rı, doğruca emniyet teşkilatının tel'sizleriyle derhal 
bildirmek, yurdumuza giren silah miktarını da bil
mek imkânı mevcuttur. Bunda da bir zorluğun çıka
cağını pek tahmin etmiyorum. 

2 nci fıkrada yer alan. kişiler ise, daha önceden 
yurda gelmeleri talep edilen ve hatta bilinen kişiler
dir ki, bunlar uzun süre kalacaklardır, ülkemizde bu
nu uzun süre kullanacaklardır ve öbürlerinden farkla
rı vardır. 

Bilimsel araştırmalar için gelecek olanlar da yine 
aynı şekildedir. Daha ziyade bunlar da yaban ha
yatı yönünden yapacağı bilimsel araştırmalar için -
mesela, ya geyikler üzerinde ya ayılar üzerinde - izin 
isteyecektir ve getireceği silahı daha önceden belirt
mesi yönünden zamanı vardır; fakat diğerlerinden bu 
mevcuttur. 

Bir ikinci husus: Sportif karşılaşmalarda da 
Türkiye'de düzenlenen uluslararası yarışmalara da
vet edilen ülkelerin katılacak atıcıları, bunların tü
feklerinin miktarı çok zaman ancak son anda belli 
olmaktadır; bundan önce katılan arkadaşımız bunu 
belirtti, Havaalanında girişte, gelen kişilerin isim
leri bildirilmektedir, ki nitekim bizim atıcılarımız da
hî Bulgaristan'da yapılan, halen devam eden atı
cılık müsabakalarına üç gün önce izinlerini almış
lar ve telsizle bildirmişler, pasaportlarını alıp gitmiş-
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lerdir. Bu gibi, trafiğin hızlı seyrettiği bir yerde izne 
bağlamak, bir yerde baştan bunu engellemek olur. 
Bu bakımdan fıra ikiye ayrılmıştır. Arz ederim. 

(BAŞKAN — Buyuran. 
ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Gü

venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Efendim, bir iki 
defa karşılaştık; Arap Şeyhliklerinden Konya Böl
gesinde avlanmaya gelmek isteyenler var. Bunlar ka
pıya geldiler, 24 tane winchester tüfek, bilmem ne-
kadar şeyle. «Ne yapalım bunları?» dediler. Peki, 
müsaade edin, gelsin dedik; ama, benzeri olaylar bi
ze aksetmeden de olabilir. Endişem oydu; ama, ma
demki amaç avcılığı ve av sporunu teşvik etmektir, 
ona bir şey demeyeceğim. 

Bu fıkrada yine benim bir maruzatım var. «Dek
lare» kelimesini ben uygun bulmuyorum, «Beyan» 
daha rahat olur diye düşünüyorum, eğer uygun gö
rürseniz. «Gümrük makamlarına beyan etmek» ki, 
beyanname ile yapılır bu. Zannediyorum iki yerde ge
çiyor. 

BAŞKAN — Bundan evvelki bir kanunda da ha
tırımda kaldığına göre «ıDeklare» kelimesini kaldır
mıştık. 

ORGENERAL HAYDAR SALTTK (Milli Gü
venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Uygun görürse
niz, «Beyan» olarak düzeltelim. Zaten beyanname 
ile dolduracak. 

BAŞKAN — Maddede geçen «Deklare»leri, «(Be
yan» olarak değiştirelim. Türkçe bir kelime değil; 
«Beyan» da Türkçe değil ya; ama hiç olmazsa her
kes tarafından bilinen bir kelime, yerleşmiş. 

Ek 4 ncü madde üzerinde başka söz almak iste
yen?.. Yoktur. 

Ek 4 ncü maddeyi oylarınıza sunuyorumı: Kabul 
edenler.. Etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 

Ek 5 nci maddeyi okuyunuz. 
EK MADDE 5. — Bu Kanunun 12 ve 13 ncü 

maddelerine aykırı eylemleri; top, havan, roketatar, 
uzaksavar, tanksavar ve benzeri askeri amaçlı savaş 
silahları veya mermilerine ilişkin olduğu takdirde anı
lan maddelere göre hükmedilecek cezalar bir kat ar
tırılır. 

BAŞKAN — ıBu madde metninde niye makineli 
tüfek ve ağır makineli tüfekler yok? Top var, havan 
var, roketatar var, uçaksavar var, tanksavar var «Ve 
benzeri» denilmiş, Hafif ve ağır makineli tüfekler 
var bizim A-4, A-6. «Benzeri» deyince, onlar pek 
girmez. Acaba Hükümet mi evvela teklif etmişti bu
nu, yolcsa Komisyon mu ilajve etti? 

Buyurun efendim. 

M. EMİN TURGUT (içişleri Komisyonu Üyesi 
- Adalet Bakanlığı Temsilcisi) — 19718 senesinde Mil
li Güvenlik Kurulunun 237 sayılı bir tavsiye kararı 
vardı. Bu kararda, özellikle kaçakçılığın önlenmesi 
isteniyor. Bu meyanda yasal tedbirler olarak, 6136 
sayılı Kanunun belirli maddelerine birtakım ilaveler 
yapılmak suretiyle, askeri amaçlı savaş silahlarının 
da kanun kapsamına alınması teklif ediliyor idi. 

Bu konuda yapılan çalışmalar sırasında, askeri 
amaçlı silahların da bizzatihi ateşli silah olması itiba
riyle, 6136 sayılı Kanunun kapsamı içinde bulundu
ğu düşünüldü; ama, meydana çıkmış bir tereddüt de 
vardı veya birtakım daha önce karşılaşılmayan silah
lar yeni yeni elde ediliyordu. Bunların uygulama
sında doğan tereddüdü giderebilmek için, bir taraf
tan bu silahların ateşli silah olması itibariyle, 6136 
sayılı Kanun kapsamında olduğunu vurgulamak ve 
tereddütleri gidermek; bir taraftan da, bu silahların 
etkinliği, vahameti sebebiyle diğer silahlar için ön
görülen cezadan daha ziyade ceza verebilmek için 
artırma hükmü getirildi. '61% sayılı Kanunun 12 nci 
maddesinde, otomatik 'silahlar, seri ateşli silahlar za
ten söz konusu olduğu için, biz, hafif makineli ve 
ağır makineli tüfeklerin zaten mevcut olduğu dü
şüncesiyle ayrıca ilavesine lüzum görmemiştik; ama 
vahameti gözönünde tutularak, bunların da ilavesi 
Yüce Konseyce tensip buyurulursa pek tabii ilave 
edilebilecektir. 

'BAŞKAN — Bunu eğer buraya koymazsak, de
min okuduğumuz yarı nispetinde artırılır maddesi 
vardı, oraya girecek onlar. 

M. EMİN TURGUT (İçişleri Komisyonu Üyesi -
Adalet Bakanlığı Temsilcisi) — Evet. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ
KA YNAK (İçişleri Komisyonu Başkanı) — Sayın 
Başkanım, biz Hükümetten gelen metne bu konuda 
sadık kaldık. Çünkü Genelkurmay Başkanlığıyla mu
tabakat hasıl ederek önümüze gelmişti metih. Ancak, 
cezanın l/3*den yarıya kadar artırılır ibaresi bizim 
için az bulundu; böylece bir kat artırmayı Komis
yon olarak öngördük; ama takdir buyurduğunuz gi
bi, makineli tüfekler bu sayılan ateşli silahlar c'üm-
lesindendir. Ateş gücü, öldürücü gücü, bugünkü tat
bikattaki yaygın bulunuşu.. 

BAŞKIAN — Menzili de fazladır. Ağır makineli 
tüfekler iki kilometreye kadar rahatça tesir eder. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNA'K (İçişleri Komisyonu Başkanı) — Menzili 
de fazladır. 
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'İçişleri Bakanlığı ve Genelkurmay Başkanlığı müş-< 
tereken hazırladığı için, özellikle de bunu sıkıyöne
tim koordinasyonuyla da koordine ederek önümü
ze 'getirdiği için, silahların cinsine dokunmayı düşün
medik. 

'BALKAN — Top cinslerini yalnız koymuş. 
«ÂK/ÎM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-

KAYNAK (İçişleri Komisyonu Başkanı) — Top, 
havan, roketatar, uçaksavar, tanksavar ile makineli 
tüfekler ve benzeri askeri amaçlı savaş silahlan der 
isek, ihtiyacı karşılamış oluruz. Arz ederim. 

BAİŞIKAN — Mesela, füze de girer bunun içine, 
benzeri şeyin içine füze de girer. 

O halde, demin benim söylediğim, ağır makineli, 
hafif makineli tüfek, demin okuduğumuz maddede
ki yarı nispetindeki artırılır maddesine dahil olacak. 
Buradakiler bir misli, bir kat artırılarak. 

Ek 5 nci madde üzerinde söz almak isteyen var 
mı? 

Buyurun. 
ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Gü

venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Koyalım Sayın 
Başkanım. «..Tanksavar, ağır Ve hafif makineli tü
fek ve benzeri askeri amaçlı silahlar» diyelim, öbür 
taraftaki otomatik silahlar.. 

.BAŞKAN — Kısa menzillidir onlar; dürbünlüler 
vs.. 

ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Gü
venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Otomatik silah 
bundan farklıdır. Hem atabildiği mermi miktarıyla, 
hem. 

ıBAŞKAN — 400 metreye kadar. 
ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Gü

venlik 'Konseyi Genel Sekreteri) — Bu, bu manzu
menin en uçtaki unsuru olacak. Ağır ve hafif maki
neli tüfek.. 

BAŞKAN — O halde, «Tanksavar» dan sonra, 
«Ağır ve hafif makineli tüfekler ve benzeri askeri 
amaçlı silahlar» denilecek. 

Ek 5 nci maddeyi bu şekliyle bir daha okuyunuz 
efendim. 

EK MADDE 5. — Bu kanunun 12 ve 13 ncü 
maddelerine aykırı eylemleri; top, havan, roketatar, 
uçaksavar, tanksavar, ağır ve hafif makineli tüfek
ler ve benzeri askeri amaçlı savaş silahları veya mer
milerine ilişkin olduğu takdirde, anılan madidelere 
göre hükmedilecek cezalar bir kat artırılır. 

'BAŞKAN •— Ek 5 nci madde üzerinde başka söz 
almak isteyen var mı? Yoktur. 
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Ek 5 nci maddeyi bu son okunan şekliyle oyla
rınıza sunuyorum öf endim: ıKabul edenler.. Etme
yenler.. Kabul edilmiştir. 

Ek madde 4 ve ek madde 5'e bağlı çerçeve 9 ncu 
maddeyi, bu ek maddelerle birlikte oylarınıza sunu
yorum:: Kabul edenler.. Etmeyenler.. Kabul edil
miştir. 

10 ncu maddeyi okuyunuz efendim. 
MADDE 10. — 6136 sayılı Kanuna aşağıdaki Ek 

Geçici Madde eklenmiştir. 
EK GEÇİCİ MADDE 2. — 61,36 sayılı Kanun 

kapsamına alınan ve özellikleri içişleri ve Gençlik 
ve Spor Bakanlıklarınca müştereken çıkarılacak yö
netmelikte belirlenecek sporda kullanılan evvelce ruh
sata tabi olmayan ateşli yivli silahları ellerinde bu
lunduranlar bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten 
itibaren altı ay içinde müracaat ederek 7 nci mad
de esaslarına göre ruhsat almaya mecburdurlar. 

BAŞKAN — 10 ncu madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı efendim? ) 

'Buyurun Orgeneral Saltık. 
ORGENERAL HAYDAR (SALTIK (Milli Gü

venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Sayın Başkanım, 
geçici bir madde girmiş durumda bu çerçeve 10 ncu 
maddenin içerisine. Eğer tensip ederseniz, biraz ev
vel bahsedilen 7 nci madde hükmüne göre kendisine 
artık silah ruhsatı verilmeyecek kişilerin tabi olacağı 
işlem, bir madde ile burada şeklini almalı. 

'BAŞKAN — Ek geçici 3 ncü madde olarak, öyle 
mi? 

ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Gü
venlik Konseyi Genel Sekreteri) — 3 mcü madde 
olabilir. 

İBir diğer konu da efendim, daha evvel de arz et
miştim; 7 nci maddede bazı kişilere bulundurma ve
ya taşıma ruhsatını hak olarak tanıyoruz, özellikle 
emekli olduklarında. Bunlardan bu kanun nedeniyle 
silahlarını iade edenler var. Bunların acaba kendileri
ne tekrar teslim alan makamlardan iadesi için bir 
madde 'getirelim mi? 

IBAlŞKAN — Bulabilecekler mi 650 bin 700 bin 
silahın içinde?' 

-HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (İçişleri Komisyonu Başkanı) — Sayın 
Başkanım, biz 2305 sayılı Yasayı çıkarırken, ruh
satı bulunmayan silahları muayyen süre içerisinde tes
lim etmeleri koşuluyla ceza vermeyeceğimizi ifade et
miştik. Yeni getirdiğimiz metinle bu kişilere tekrar 
ruhsatlı silah verme hakkını getirmiş oluyoruz. Ta-
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bii bu getireceğimiz koşula bağlı oldu, getireceği
miz maddeyi şöyle düzenledik: 

«61'3ı6 sayılı Kanun, bu kanunu değiştiren 7 nci 
maddesi kapsamına 'girip de 2305 sayılı Kanun uya
rınca silahlarını teslim edenlerden, silahın menşei 
belli olmak koşuluyla yani bize teslim edilirken ben 
filan yerden almıştım, cinsi şudur demesi koşuluyla-
bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 6 ay 
içinde müracaat edenlerin silahları kendilerine iade 
edilir» diyoruz. 

Eğer 'böyle bir koşul taşımıyorsa, belli değilse ken
disinin teslim ettiği silah veya 'bize teslim ettiği sila
hın menşeini, nereden temin ettiğini ispat edemiyor
sa, yani kaçakçılardan mı almış, meşru yerden mi te
min etmiş, bunu ispat edemiyorsa onlara vermeye
ceğiz. İçişleri Bakanlığıyla bu konuyu konuştuk, tes
lim alırken Genelkurmay Başkanlığı da, «Bir liste 
muhteviyatına göre aldık; numarasını, sicilini, cin
sini, mermisini, miktarını kaydederek aldık» diyorlar. 
Eğer orada ismi çıkacaksa ve belirliyse o silah, ve
receklerdir. Yoksa iade etmeyeceğiz onları. 

BAŞKAN — Yani hazırladınız mı öyle bir geçi
ci madde? 

HÂKÎM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ
KA YNA'K (İçişleri Komisyonu Başkanı) — (Evet 
efendim, prensibini kabul 'buyurmanıza bağlı. 

'BAŞKAN — Bunu 600 bin 700 bin silah içerisin
de 'bulabilecekler mi? Belki onun yerine geçebilecek 
başka bir silah verebilirler. Ama o da.. 

ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Gü
venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Hayır, o olmaz. 
Kendi silahını alamadıktan sonra başkasının silahı 
olmaz. 

BAŞKAN — Komisyonun ek geçici 3 ncü madde 
olarak bir önerileri var, okutuyorum: 

Milli Güvenlik Konseyi .Başkanlığına 
Görüşülmekte olan kanun tasarısının 10 ncu çer

çeve maddesi kapsamına, aşağıdaki ek geçici madde
nin ek geçici madde 3 olarak ilave edilmesini arz ve 
teklif ederim. 

Haydar SALTIK 
Orgeneral 
Milli Güvenlik Konseyi 
Genel Sekreteri 

EK GEÇİCİ MADDE 3. — '61'3<6 sayılı Kanunun 
bu kanunla değiştirilen 7 nci maddesi hükümlerine 
göre, kendilerine hiçbir suretle ateşli silah taşıma ve
ya bulundurma izni verilmemesi gerekenlerden, bu 
kanunun yürürlüğe girdiği tarihten evvel ateşli silah 
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taşıma veya bulundurma izni verilmiş olanların bu 
izin belgeleri iptal edilir. Belgeleri iptal edilenler ateş
li silahlarını mahalli mülki veya askeri makamlara 
teslim ederler. 'Bu şekilde teslim alınan salahların 
Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumunca tespit olu-
ancak bedelleri Devletçe sahiplerine ödenir. 

BAŞKAN — «Şu kadar süre içerisinde» deme
dik. 

HÂİKtM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ
KA YİNAK (İçişleri Komisyonu Başkanı) — Bir ev
velki geçici maddede var o efendim; 2 nci geçici mad
dede. 

BAŞKIAN — Hayır yok. 
iKanun çıktıktan sonra yarın yürürlüğe girerse, 

hemen ertesi günü veremediği takdirde (yürürlüğe 
girdiği takdirde) cezaya çarptırılabilir. Onun için Ken
dilerine bir süre vereceğiz; hastanede olan, yurt dı
şında olan vardır, daha muttali olamamıştır; bun
ları düşünmek lazım. 2 veya 3 aylık bir süre vermek 
lazım. 

HAİK4M TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (İçişleri Komisyonu Başkanı) — Sayın 
Başkanım ÖÜ36 sayılı Kanunun ek 3 ncü maddesinde, 
Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin de taban
ca taşıma hakları vardı, bilahara bunu kaldırdık. Kal
dırınca, 2313 sayılı Kanunla bu tür milletvekillerinin 
30 gün içinde teslim etme koşulunu getirdik. 

(BAŞKAN — Sonra bir 15 gün uzattık. 
HÂİKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ

KA YNAK (içişleri 'Komisyonu Başkanı) — Uzattık. 
Aynı ilkeyi burada da benimseyip, «90 gün için

de» diyebiliriz. Belki haberleri olmayabilir. 
BAŞKAN — O halde: 
«.. Gerekenlerden, bu kanunun yürürlüğe gir

diği tarihten evvel ateşli silah taşıma veya bulundur
ma izni verilmiş olanların bu izin belgeleri iptal edi
lir. Belgeleri iptal edilenler ateşli silahlarını kanu
nun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 3 ay içerisin
de mülki ve askeri makamlara teslim ederler» diye 
bir süre ilave etmek lazım. 

'«Belgeleri iptal edilenler ateşli silahlarını kanu
nun yürürlüğe girdiği tarihli takip eden 90 gün içinde 
mahalli mülki ye askeri makamlara teslim ederler» 
diyelim. Devam ediyor: 

ı«Bu şekilde teslim alınan silahların Makine ve 
Kimya Endüstrisi Kurumunca tespit olunacak be
delleri devletçe sahiplerine ödenir» 

iDevlete şimdi bir yük daha çıkmış oluyor; pa
rayla satın alacak bunları. 
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HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (içişleri Komisyonu Başkanı) — Eski 
metne de koyduğumuz için 'bunu, böyle oluyor. 

BAŞKAN — Evet, ötekilerine de verdik. 
Bunu bir daha okuyunuz efendim. 
«EK GEÇtCÎ MADDE 3. — 6136 sayılı Kanu

nun bu kanunla değiştirilen 7 nci maddesi hüküm
lerine göre kendilerine hiçbir suretle ateşli silah taşı
ma ıveya bulundurma izni verilmemesi gerekenler
den, bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten evvel ateş
li silah taşıma veya bulundurma izni verilmiş olan
ların bu izin belgeleri iptal edilir. 

Belgeleri iptal edilenler ateşli silahlarını, kanunun 
yürürlüğe girdiği tarihi takip eden 90 gün içinde ma
halli mülki veya askeri makamlara teslim ederler. 
Bu şekilde teslim alınan silahların Makine ve Kim
ya Endüstrisi Kurumunca tespit olunacak bedelleri 
devletçe sahiplerine ödenir.» 

ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Mili Gü
venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Belgelerini (iptal 
ediyoruz, ondan sonra da 'bir süre veriyoruz. Yani 
belgesini iptal ettiğimiz kişi 3 ay için bu silahını ya
nında bulundurmuş veya üzerinde taşımış oluyor. 

Eğer ben yanlış anlamadıysam belgeleri iptal edi
lecek, süre ondan sonra başlayacak. 

BAŞKAN — Değil, iptal edildiik'ten sonra süre 
ıtanımaz. Geçici süre tanıyacağız. Mahalli, müflk'i ida
reler de bunların hepsini birden meydana çıkaramaz; 
tetkik edecek ta'bii ki. 

IBAHATTt'N ABLÜM (içişleri Bakanlığı Temsil
cisi) — Bütün belgelerii tetkik etmesi lazımdır. 

BAŞKAN — Bu 3 aylık süre ona da lazım; tara-
yalbilmesi için. Belki üç ay süre kâfi bile gelmeyecek 
hazı yerlerde. 

ıNÎHAT TURAN {içişleri Komisyonu Üyesi) - iç
işleri Bakanlığı Temsilcisi) — Şu anda bulundurma 
ruhsatı 195 370 tane, yönetmeliğe göre taşıma ruhsa
tı 'vermiş olduklarımız 15 462 tane, kamu görevlisi 
olarak 48 '247 tane, inceleme safhasında olup duru* 
m unda tereddüt ettiğimiz de 40 bin dosya vardır eli
mizde. Bu şartlar altında 'bu dosyaların altından 3 ay
da da çıkmamız mümkün değil efendim. Uygulama
da tümüyle bir değişiklik oluyor; bütün dosyaları ye
niden ele almamız gerekecek. Arz ederim. 

BAŞKAN — Yalnız burada Haydar Saltık'ın dedi
ği doğru; başka şekilde yazmak lazım bunu. «Belgeleri 
iptal edilen ateşli silahların» diyoruz. Demek ki evve-
la aptal edilecek, o mana çıkıyor bu yazıda .iptal 
edildikten sonra belgesiz olarak 3 ay daha taşıma hak

kı tanıyoruz kişiye. îptal edilmiş olmasına rağbıen 3! 
ay iç'ride teslim edecek manası çıkıyor. Halbuki «3 ay 
içinde iptal edilir ve mahalli, mülki amirliklere tes
lim edilir falan» deseydik daha iyi olurdu. O kısmın 
'bu şekilde tekrar bir dalha düzenlenmesi lazım. 

Sonra bu mahalli ve mülki amirlikler, acaba bu ce
za almış da affa uğramış mı, uğramamış mı, nereden 
bilecek onu? Binaenaleyh şahsın kendisinin müracaat 
ötttnesi esas olmalı. 

Buyurun efendim. 
BAHATTİN ABLÜM (içişleri Bakanlığı Temsilci

si) — Sayın Başkanım, bu durumda, bu hüküm yü
rürlüğe girer girmez Bakanlıkta 'bütün dosyaları te
ker teker inceleyecekler. Bunları belgelemek için 196'2' 
den önce de tanınmıştır bu 3 aylık süre. Bu 3 ay süre 
çok azdır. 

BAŞKAN — Azdır. 
O kişıinıin vaktiyle lbk seneye kadar ceza alıp al

madığını, affa uğrayıp uğramadığını bilmez ki, dosya
sında böyle bir kayıt yoktur. Şahıs kendisi bilirse bi
lecek hunu. Onun müracaat etmesi esas olmalı; şah
sın kendisi bilir; vaktiyle ben böyle ceza almıştım, af
fa uğramıştım, o halde götüreyim de şu silahımı tes
lim edeyim demesıi lazım. 

ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Mili Gtt-
venlik Konseyi Genel1 Sekreteri) — Şu hususun mut-. 
laka aydınlanması lazım; Ateşli silah ruhsatı verilme
den evvel savcılıktan aldıkları belgede affedilen ce
zalara dair kayıt var mıdır yok mudur? 

BAŞKAN — Evet, buyurun. 
M. EMİN TURGUT (içişleri Komisyonu Üyesi -

Adalet Bakanlığı Temsilcisi) — Şimdi, 647 sayılı Ka
nuna göre bazı mahkûmiyetler, beli süre zarfında o 
şahıs ikinci bir suç işlemediği takdirde, mahkeme ka
rarıyla silinir. Yani yok sayılır. Bir de en son çıkan ka-
nuhda, 12 seneye kadar olan hürriyeti 'bağlayıcı ceza
lar affedilm'iştir. Affedilince bunlar, Adalet Bakanlığın
da Adli Sicil Bölümünde kurulan komisyon marife
tiyle bunlar tasfiye edilmiştir. Bu itibarla mahkûmiye--
ti olan kişilerin mahkûmiyetini sağlıklı olarak tespit 
İmkânı yoktur. Sadece hırsızlık, dolandırıcılık gibi, af
fa uğramış olsa dahi yüz kızartıcı sayılan suçların fiş
leri muhafaza edilmiştir. Bunda sabıkanın tespiti yö
nünden büyük güçlük doğacaktır. 

BAŞKAN — Onun için ben diyorum ki, bu ka
nun çıktıktan sonra şahsın kendisi gidip «hen vaktiy
le böyle bir suçtan dolayı ceza görmüştüm, affa da 
uğramıştım, binaenaleyh ben silahımı teslim ediyorum» 
demesi lazım. 
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M. EMİN TURGUT (İçişleri Komisyonu Üyesi -
Adalet Bakanlığı Temsilcisi) — Sayın Başkanım, mü
saade ederseniz, her martta ruhsatlar yenilendiğine gö
re, bu geçici maddeyi ruhsat yenilenmesinde uygulana
cak bir madde olarak koyduğumuz takdirde, yeniden 
tahkikat yapma imkânımız olacak. 

•BAŞKAN — Marttan marta mı oluyor bu? 
M. EMİN TURGUT (İçişleri Komisyonu Üyesi -

Adalet Bakanlığı Temsilcisi) — Evet Sayın Başkanım, 
'BAŞKAN — Sayın Başkaynak, Emniyet Genel 

Müdürlüğü Temsilcisi arkadaşımız diyor ki, bunu 
her martta yeniliyoruz, binaenaleyh ancak o zaman 
•biz bunun tahkikatını yapabiliriz, daha evvel bunu 
dosyalarından çıkarmamız mümkün değildir. 

«AKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ
KAYNAK {İçişleri Komisyonu Başkanı) — Biz de o 
zaman ona göre yaparız. 

BAŞKAN — Ona göre yapılacak. 
O halde, martta olduğuna göre, marttan sonra 

ibir süre tanıyacağız tabii. 
MAKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ

KAYNAK '(İçişleri Komisyonu Başkanı) — Tabii Sa
yın Başkanım. 

BAŞKAN — Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, 4 ay. 
Demek ki bir senelik süre tanıyacağız şimdÜ. 

Peki vöyle yapacağımıza şahısları da mesul tut
sak bundan; 'benim demin dediğim gibi. 

'M. EMİN TURGUT (İçişleri Komisyonu Üyesi -
Adalet Bakanlığı Temsilcisi) — İyi olur efendim. 

(BAŞKAN — Gelsin şahıs, kendisi teslim etsin. 
M. EMİN TURGUT (İçişleri Komisyonu Üyesi -

Adalet Bakanlığı Temsilcisi) — Aksi halde idareye 
yalan beyanda bulunmaktan suç işlemiş duruma gel
miş olur. 

BAŞKAN — Evet. 
O zaman, Martta yapacağımız yenileme iştemin-

dıe, bunların yapılacak tahkikat neticesinde yalan be-
yanda bulundukları veya teslim etmedikleri meydana 
çıkarsa,, >bu maddeye göre gerekli cezaya çarptırılırlar. 
Radyoda ve gazetelerde ilan da yaptırılır, izah edilir 
vatandaşlara. 

ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Mili Gü
venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Adalet Bakanlığı 
TemsilaM, «ibunîann sicilleri de kalmadı» der. 

BAŞKAN — Hayır, sicilleri kalmamıştır dia, ileri
de bir ihbar olur, bir şey olur... 

ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Mili Gü
venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Adalet Bakanlığı 
Temsilcisi bunu bir kere daha izah ederse. 
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M. EMİN TURGUT (İçişleri Komisyonu Üyesi -
Adalet Bakanlığı Temsilcisi) — Efendim, 647 sayılı 
Kanunun bir maddesi, 'bir cürüm işleyen kişi miktarı
nı koyuyor, hepsini değil. Ama getirdiğimiz hükme 
göre, silah taşıması bulundurması mümkün olmayan 
kişilerin de bazı cezaları, belli süre zarfında suç işle
medikleri takdirde mahkeme kararıyla silinecek. Silin
diği. andan itibaren, çok özel bir ihbarla, onun mahze
ne kaldırlmış mahkûmiyet dosyası tarihiyle ve nu
marasıyla ihbar edilmedikten sonra, resmen müraa-
caa't edince ı«bu kişinin sabıkası yoktur» denilecek. 

BAŞKAN — Onun için, şahsın kendisine bıraka* 
' hm diyorum. 

Eğer Adalet Bakanlığı Temsilcisi arkadaşımız, Em-
! niyet Genel Müdürlüğü - İçişleri Bakanlığı Temsilci-
; si arkadaşımız, bu getirilecek ek geçici 3 ncü madde-
; nin tatbikinin imkânsız olduğunu belirtiyorlarsa (ki 
: ben ölyle anlıyorum) bunun içinden çıkılmaz. Çünkü 
I dosyalar kaldırılmıştır. Ancak bir ihbar vukuunda, ve 
j dosya numarası vesairesi de belirtilmek kaydıyla çıka-
, rılalbilir diyorlarsa, o zaman bu ek 3 ncü maddeyi biz 
•; şahsın kendi vicdani sorumluluğuna bırakıyoruz de-
I mettir ki, kanunun genelinde bu olmaz. O zaman bu 
1 geçidi 3 ncü maddeyi getirmeye gerek yok. 
İ HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
\ KAYNAK. (İçişleri Komisyonu Başkanı) — Sayın 
\ Başkanım, zaten çıkan af kanunlara, cezaları ve onun 
• bütün neticeleri ortadan kaldırır. 

İ IBAŞKAN — Bundan evvel kaldırmıştır. 
HAKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-

- KAYNAK (İçişleri Komisyonu Başkanı) — Ve hiç-
;• bir kaydı kuydu şu aşamada bulunmaz .Ayrıca, Adalet 
I Bakanlığı Temsilcisinin dediği gibi, Cezaların İnfazına 
; İlişkin Yasada da, muayyen süreler geçtikten sonra, 
{ mahkeme kararı ile geçmişteki mahkûmiyetlerinin tü-
'• mü silinir. Bunu tespitte de zannediyorum ki HükÜ-
İ met sıkıntfâı çökebilir. Eğer tensip buyurursanız, tat-
; bikat zorluğu da var, eskiden müktesep hak olarak al-
J mış bulunanlar devam etsinler, kanunun yürürlük ta-
I rihinden sonrakiler bu imkânı... 
1 'BAŞKAN — Bundan sonrakiler 'takip edilir, o ko-
I ^ y . 
I O halde verilen bu önergeyi ben şimdi oyîayaca-
i ğım. Ek geçici 3 ncü maddeyi... 

ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Mili Gü
venlik Konseyi Genel Sekreteri) — önergeyi geri 

] alıyoruz. 
BAŞKAN — Ek geçici 3 ncü Madde olarak ve

rilen önerge geri alınmıştır. 
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Şimdi 10 ncu maddeyi, ek geçici 2 nci madde ile 
birlikte oylayacağım. 

'Söz almak isteyen var mı?.. Yok. 
O 'halde 10 ncu maddeyi ek geçici 2 nci ma,dde ile 

'birlikte oylarınıza sunuyorum : Kalbul edenler.. Etene
ye nler... Kabul edilmiştir. 

İH nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 11. — Bu Kanun yayımı tarihinde yü

rürlüğe girer. 
'BAŞKAN — 11 nci madde üzerinde söz almak is

teyen?... Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kalbul edenler... 

lE/tmeyenler... Kabul edilmiştir. 
T2 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 12. — Bu Kanun hükümlerini Bakan

lar Kurulu yürütür. 
(BAŞKAN — 1'2 nci madde üzerinde Ö̂z almak İs

teyen?.... Yok. 
'Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kalbul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir . 
Tasarının tümünü oylarınıza sunuyorum : Ka'bul 

edenler... Etmeyenler... Ka'bul edilmiştir. 

4. — 7269 Sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler 
Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardım
lara Dair kanımda değişiklik yapılmasına ilişkin Ka
nun teklifi ve Bütçe - Plan Komisyonu Raporu. (2/53) 
(S. Sayısı : 214) (1) 

IBAŞKAN — Gündemimizin 4 ncü sırasında yer 
alan, 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Do
layısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara 
Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanım 
Teklifi ve Bütçe - Plan Komisyonu Raporunu görüş
meye başlıyoruz. 

'Rapor 214 sıra sa'yı'sı ile 'basılıp dağıtılmıştır. 
Komisyon Sözcüsü ve Bakanlık Tem'silcisi arka

daşlarımız yerlerini aldılar. 
Kanun teklifinin tümü üzerinde görüşme açıyor 

ve ilk sözü Komisyon Sözcüsü Sayın Küçükafomef'e 
'bırakıyorum. 

Buyurunuz. 
EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 

'(Bütçe - Plan Komisyonu Başkam) — Sayın Baş
kanım, 9 Aralık 1980 tarihinde Kızılay Genel Başkanı, 
Yüksek Makamlarına Kızılay'ın dertlerini bildiren 
.9-10 sayfalık bir müracaatta bulundu ve zatıâlileri bu
nun üzerine «tetkik edilsin, Kızılay'a yardımcı ola
lım» diye emir buyurdunuz. 

(1) 214 S. Sayılı Basmayan tutanağa eMMir. 

Bugün huzurunuza bu emrinizin b'ir kısmının ge
reği için geldik. Zaman zaman 'bunu son şekline götti1-
receğiz. 

Emriniz üzerine, Kızılay'dan huzurunuza getirile
cek dertlerini istedik. Şu anda acil 2 dert'ten birisi Afet
ler Kanununda bir değişikliği kapsamakta, diğeri ise 
2490 sayılı Kanunun 66 ve 69 ncu maddelerindeki 
değişiklikleri ihtiva etmektedir, 

Yüksek malumları olduğu üzere, 2490 sayılı Ka
nun toptan ele alınmış ve şu anda da zannederim Hü-
kü'me'tte olup tetkiklerin de sonuna gelinmiştir. Kızı-
layımızın bu isteği yeni kanun metnimin içinde yeri
ni almamışsa, burada onu Hükümetin de izni ile mon
te edip huzurunuza, getirmeye gayret edeceğiz. Bu ba
kımdan huzurunuza bulgun yalnız Tabii Afetler Ka
nunu ile ilgili olarak müracaatlarını, 33 ncü maddesin
deki bir değişikliği getirdik. 

Kanun metninde, talbi afetler için bir fon kurul
muştur. Bu fon îmar ve İskân Bakanlığımızın emrin
dedir. Kanunun 33 ncü maddesinin (b) fıkrası, hayır 
kurumları, mahalli idareler, mal sandıkları ve diğer ku
ruluşlar, tabii afetler amacına yönelik olarak aldık
ları her türlü yardımı bu fona vermeye medburdurîar. 
Ancak, Kızılay'ın aldığı ayni yardımlar bunun dışın
dadır. 

Kızılayımız haklı olarak der ki, bizim diğer yar
dım kurulu'şîanridan büyük bir farkımız var. Zaten 
afetlerde koşmamız yardımcı olmamız bizim birinci 
vazifemizdir. Binaenaleyh, biz nakdi yardımımızı da 
bu fona vermeyelim, kendimiz idare edelim. Çünkü 
nakdi yardım ile ayni yardımı biribifinden kesin hat
larıyla ayırmak mümkün değildir; çadır verdiğimiz 
zaman yerine yeni çadır alıp koymak zorundayız, 
derler. Bu değişiklik Komisyonumuzca da uygun görül
dü ve huzurunuza bu metni getirdik Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Şimdi bu kanun teklifinin tümü üzerinde gjörÜşme 

açıyorum ': Söz almak isteyen üye var mı?... Yok. 
Tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum : Ka

'bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
1 nci maddeyi okutuyorum : 

7269 Sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayı
sıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair 
Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi 

MADDE 1. — 7269 Sayılı Umumi Hayata Mü
essir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapıla
cak Yardımlara Dair Kanunun 2.7.1968 tarih ve 1051 
sayılı Kanunla değişik 33 ncü maddesinin (b) fıkrası 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
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b) Hayır kurumları, mahalli idareler, ma! San
dıkları ve diğer kuruluşlar tarafından kalbul oluna
cak bu amaca yönelik nakdi yardım ve bağışlar, 

Ayni yardımlar doğrudan doğruya Türkiye Kı
zılay Demeğine yapılır. Türkiye Kızılay Demeğine 
yurt içinden ve yurt dışından yapılacak her türlü nak
dî ve ayni yardımlar bu maddenin kapsamı dışında 
olup, Kızılay mevzuatına tabidir. 

'BAŞKAN — 1 nci madde üzerinde söz almak is
teyen var mı?... Hükümet Temsilcisi arkadaşlarımız bu 
madde ile mutabık mıdırlar?... Mutabıklardır. 

Konsey Üyesi arkadaşlarımızdan söz almak iste
yen?... Yok. 

1 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler.. Etmeyenler... Ka'bul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 2. — Bu Kanun yayımı' tarihinde yü

rürlüğe girer. 

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

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
'Etmeyenler... Kalbul edilmiştir. 

3 ncü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 3. — Bu Kanunu Balkanlar Kurulu yü-

rü'tür. 
BAŞKAN — 3 ncü madde üzerinde söz almak is

teyen?... Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kalbul edenler... 

Eİtmeyenler... Kalbul edilmiştir. 
Tekilin tümünü oylarınıza sunuyorum : Kalbul 

edenler.. Etmeyenler... Ka'bul edilmiştir. 
IBu suretle Kızılay'ın bir isteği yerine geldi; de

min de söylediğiniz gibi, diğerleri üzerinde çalışmalar 
sürdürülüyor. 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
^Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Emirleriniz ge
reğince tamamlanacaktır. 

'BAŞKAN — Teşekkür ederim. 

5. — 4759 Sayılı îtler Bankası Kanununun deği
şik 2 nci maddesinin değiştirilmesi ve bu Kanuna ge
çici madde eklenmesi hakkında Kanun tasarısı ve 
Bütçe - Plan Komisyonu Raporu. {1/183) (S. Stcyısı : 
213) (1) 

BAŞKAN — Gündemimizin 5 nci sırasında 4759 
sayılı İller Bankası Kanununun Değişik 2 nci Madde
sinin DeğiştMmesi ve Bu Kanuna Geçici Madde Ek-

(1) 213 S. Say eh Basmayazı tutanağa efklidir. 
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lenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Bütçe - Plan Ko
misyonu Raporu mevcuttur. 

Bu rapor 213 sıra sayısıyla basılıp dağıtılmıştı. 
Komisyon Sözcüsü ve Bakanlık Temsilcisi arka

daşlarımız yerlerini aldiar. 
Kanun tasarısının tümü üzerinde görüşme açıyor 

Ve ilk izanatita bulunmak üzere sözü Komisyon Söz
cüsü arkadaşımız Küçükahmet'e bırakıyorum. 

Buyurun. 

EMBKUİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Sayın Başkanım, 
4759 sayılı İller Bankası Kanununun 2 noi maddesi, 
'bu kanunun sermayesini düzenleyen maddedir ve ser
mayesi de ancak kanunla artırılabilir. Halen 2 milyar 
sermayesi vardır. Bu sermayenin 20 milyara çıkartıl
ması bir hükümet tasarısı olarak gelmiştir. 

Gerçekten de, 'İller Bankası sadece hizmetleri bakı
mından değil, sermaye teşekkülü bakımından da ken
dine özgü olan bir bankadır. Ü özel idareleri ve be
lediyeler belli bir payları devamlı olarak bu bankaya 
veımekte ve banka da bundan dalha fazlasını onlara' 
hizmet olarak tekrar aksettirmektedir. Bu fonlar bir 
taraftan birikmiştir ve şu anda 2 milyarlık sermayesi
nin üzerine geçmişlerdir. Bu fazla para orada muvak
kat bir hesapta toplandığı için banka bundan yete
rince istif ade edememektedir. 

Bunun kendileri bugün için biraz geniş tuitmuşl'ar-
dır, ama zaten 20 milyara ancak 6-7 senede varabile
cektir ve bir de bunun artırılması için de yetki iste-
mekCedirler. Bankanın özel hizmetleri dolayısıyla bu--
na ihtiyacı vardır. Nitelim 1980Me banka ilk defa Ha
zineden 14 milyar lira talepte bulunmuştur. Halbuki 
bankanın kuruluş esprisinde Hazineye el atmamak var
dır. Sermayesinin yetersizliğinden ileri gelmiştir bu. 
Sermayesinin artırılması bir zarurettir. 

Arz ettiğim gibi, zaten sermiayesinin 20 milyara 
yükselmesine Yüksek Konsey karar verdiği takdirde 
ancak bu 5-6 senede gerçekleşecektir, hemen bu se
ne olacak değil. 

BAŞKAN — 5-6 sene sonra da 20 milyar kâfi gel
meyecektir. 

IflMEKLt AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — 40 milyara yük
seltmek için de yetki istiyorlar. 

BAŞKAN — Tümü üzerinde başka söz almak is
teyen var mı?.. Yok.-

Tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
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Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kalbui edilmiştir. 

1 nci maddeyi okutuyorum : 
4759 Sayılı İller Bankası Kanununun Değişik 2 nci 
Maddesinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Geçici Mad

de Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı 
MADDE 1. — 4759 sayılı tiler Bankası Kanunu

nun Değişik 2 nci maddesi aşağıdaki şeklide değiştiril
miştir. 

Madde 2. — Bankanın Sermayesi 20.000.OfOD.000 
liradır. Bu sermaye Bakanlar Kurulu kararıyla bir mis
line kadar artırılabilir. 

'BAŞKAN — Yalnız o «2O.0O0.0i00.O0Q» dan sonra 
bu rakam kerre içinde yazı ile de yazılsa iyi olur. Bir 
sıfır noksan çıkar 2 milyar olur o. Onun için usulden
dir paralı işlemlerde, çdk yazarken bile hem rakamla, 
'hem de yazı ife yazmak lazımdır. Yani, onu kerre içe
risinde yazı ile «yirmi milyar» diye tekrar etmekte 
fayda var. 

1 nci madde üzerinde söz almak isteyen var mı?... 
Yok. 

Maddeyi bu değişik şekliyle oylarınıza sunuyorulmi: 
Kalbui edenler.. 'Etmeyenler... Kaibul edilmiştir. 

£ nci maddeyi okutuyorum : 
'MADDE 2. — 4759 sayılı tiler Bankası Kanu

nuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. 
«GEÇİCİ MADDE — Bu Kanunun yürürlüğün-. 

den önce 2 nci ma'dde gereğince .tahsil edilip Bankaca 
muvakkat hesaba alınmış ve alınacak olan paylar, 
'bu Kanunun yürürlüğe girmesini müteakip ortaklık 
payları olarak Banka sermayesine eklenir.;» 

•BAŞ/KAİN — Sayın Küçükahmiet bunu izah eder 
misliniz? 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Sayın Başkanım, 
biraz eVvel de arz ettiğim gibi, bankanın sermaye avan
sı şeklindeki gelirler il özel idareleri ve belediyeler
den alacağı paylardır. Şu anda 'bunlar birikhıiştir, bu 
geçici mad'de ile evvela Yüksek Konseyde kanunlaştı
ğı takdirde birikmişin Sermaye kaydı, bundan sonra 
da 20 milyara varıncaya kadar her gelen payın, ayrıca 
bir kanun çıkartmaya lüzum kalmadan sermaye kaydı 
için yetki veren bir geçici maddedir. 

'BAŞ/KAN — Teşekkür ederim. 
'2 nci madde üzerinde söz almak isteyen var mı?.. 

Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kaibul edilmiştir. 
3 ncü maddeyi Okutuyorum : 

— «ö 
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MADDE 3. — Bu Kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

BAŞKAN — 3 ncü ma'dde üzerinde söz almak is
teyen?... Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kaibul edenler... 
Etmeyenler... Kaibul edilmiştir. 

4 ncü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 4. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar 

Kurulu yürütür. 
iBA$KA'N — 4 ncü madde üzerinde söz isteyen?.. 

Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyoruim : KaJbul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Tasarının tümünü oylarınıza sunuyorum : Kabul 

edenler.. Etmeyenleır... Kabul edilmiştir. 
Teşekkür ederim efendim. 

6. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sierra 
Leone Cumhuriyeti Hükümeti arasında 14 Ağustos 
1979 tarihinde Ankara'da İmzalanan Kültür Anlaş
masının onaylanmasının uygun bulunduğuna dair 
Kanun tasarısı. (1/28) (S. Sayısı : 40) (1) 

BAŞKAN — Gündemimizin 6 nci sırasında, Tür
kiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sierra Leone Cumhu
riyeti Hükümeti arasında 14 Ağustos 1979 tarihinde 
Ankara'da imzalanan Kültür Anlaşmasının Onaylan
masının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
mevcuttur. 

Bu tasarı 40 sıra sayısıyla basılıp dağıtılmıştır. 
İlgili Bakanlık Temsilcisi arkadaşlarımız yerlerini 

aldılar. 
Tasarı doğrudan gündeme alındığı için ihtisas ko

misyonu yoktur; ancak, ihtisas Komisyonları Daire 
Başkanı, Genel Sekreterlik görevlisi olarak yerini al
mıştır. 

Kanun tasarısının tümü üzerinde görüşme açıyo
rum. Anlaşma hakkında izahatta bulunmak üzere ev
vela Komisyon Sözcüsü arkadaşıma söz veriyorum. 

Buyurun. 
KURMAY ALBAY CUMHUR EVCÎL (İhtisas 

Komisyonları Daire Başkam) — Sayın Başkanım, Tür
kiye Cumhuriyeti ile Sierra Leone Cumhuriyeti Hü
kümeti arasında 14 Ağustos 1979 tarihinde Ankara' 
da Dışişleri bakanları tarafından imzalanan kültür an
laşmasının onaylanmasının uygun bulunduğu hakkın
da kanun tasarısı tensiplerine sunulmaktadır. 

Yüksek malumları olduğu üzere, Sierra Leone 
Cumhuriyeti bir Batı Afrika ülkesidir, eskiden ingiliz 

(1) 40 S. Sayılı basmayazı tutanağa eklidir. 
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sömürgesi idi. 27 Nisan 1961 tarihinde bağımsızlığını 
kazanmıştır. Yüzölçümü 72 740 kilometrekare ve nü
fusu 3 milyon, resmi dili ingilizce ve başkenti de 
Freetown'dur. Bu ülke demir, elmas ve boksit ma
denleri bakımından zengindir. Ayrıca, pirinç, mısır, 
turunçgiller, kahve ve kakao da tarımsal ürünler ara
sında sayılabilir. 

Sierra Leone bağımsızlığını kazanır kazanmaz Hü
kümetimiz tarafından tanınmıştır Sayın Başkanım. Bu 
ülke dış politikasını bağımsız ve bağlantısız hükümet
ler doğrultusunda ılımlı ve Batı yanlısı bir şekilde yü
rütmektedir. İki ülke arasında halen herhangi bir so
run yoktur. 

Tensiplerine sunulan bu anlaşma onaylandığı tak
dirde, ikili münasebetlerimizde düzenli bir gelişme 
olacağı düşünülmektedir. Bu kültür anlaşmasıyla iki 
ülke arasında kültür, sanat, bilim, eğitim ve teknoloji 
alanlarında karşılıklılık ilkesine dayalı mübadele ya
pılacaktır. Buna göre, burslar verilecek, bilim adamı, 
araştırmacı, yazar, gazeteci ve sanatçı değişimi ger
çekleşecektir. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Acaba Sierra Leone Hükümeti bu 
anlaşmayı tasdik etti mi? 

SALİH ZEKİ KARACA (Dışişleri Bakanlığı Tem
silcisi) — Henüz etmedi. 

BAŞKAN — Bizi mi bekliyor acaba, niye tasdik 
etmedi? Onlarda da, bizde vaktiyle olduğu gibi çok 
mu zor oluyordu meclisten geçirmek? 1979'dan beri 
onlar da tasdik etmemişler. 

SALİH ZEKİ KARACA (Dışişleri Bakanlığı Tem
silcisi) — Efendim, bunun neden tasdik edilmediği hu
susunda bir bilgimiz yük. Zira bu ülkede ikametli 
bir büyükelçimiz yok, Gana Büyükelçiliğimiz ile ilgi 
kurduk. O itibarla yakinen takip edemiyoruz durumu. 

BAŞKAN — O halde tasdik edilip, edilmediği hak
kında da bir bilginiz yok? 

SALİH ZEKİ KARACA (Dışişleri Bakanlığı Tem
silcisi) — Tasdik edilmediği hakkında bilgimiz var. 
Edilse idi, haberimiz olurdu. 

BAŞKAN — Yani bizim büyükelçilik vasıtasıyla 
gelirdi?.. 

SALİH ZEKİ KARACA (Dışişleri Bakanlığı Tem
silcisi) T- Tekit ettik; fakat henüz bir cevap alama
dık. 

BAŞKAN —• Nüfusu ne kadar dediniz bu ülke
nin? 

SALİH ZEKİ KARACA (Dışişleri Bakanlığı Tem
silcisi) «— 3 milyon. 
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BAŞKAN — Peki, teşekkür ederim. 
Tümü üzerinde söz almak isteyen var mı efen

dim?.. Yoktur. 
Tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum : Ka

bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
1 nci maddeyi okuyunuz efendim. 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sierra Leone Cum
huriyeti Hükümeti Arasında 14 Ağustos 1979 Tari
hinde Ankara'da İmzalanan «Kültür Anlaşmasının 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 

Tasarısı 
MADDE 1. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 

Sierra Leone Cumhuriyeti Hükümeti arasında 14 Ağus
tos 1979 tarihinde Ankara'da imzalanan «Kültür An
laşmasının onaylanması uygun bulunmuştur. 

BAŞKAN — 1 nci madde üzerinde söz almak iste
yen var mı?.. Yoktur. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okuyunuz. 
MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürür

lüğe girer. 
BAŞKAN — 2 nci madde üzerinde söz almak is

teyen?.. Yoktur. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
3 ncü maddeyi okuyunuz. 

MADDE 3. — Bu Kanunun hükümlerini Bakanlar 
Kurulu yürütür. 

BAŞKAN — 3 ncü madde üzerinde söz almak is
teyen?.. Yoktur. 

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

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

Efendim, teşekkür ederim. 

7. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Nijerya 
Federal Cumhuriyeti, Federal Askeri Hükümeti Ara
sında Kültür Anlaşmasının onaylanmasının uygun 
bulunduğuna dair Kanun tasarısı. (1/9) (S. Sayısı : 
41) (D 

BAŞKAN — Gündemimizin 7 nci sırasına geçiyo
ruz. 

7 nci sırada, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Nijerya Federal Cumhuriyeti, Federal Askeri Hükü
meti Arasında Kültür Anlaşmasının Onaylanmasının 

(1) 41 S. Sayılı basmayazı tutanağa eklidir. 
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Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı mevcut. 
Bu tasarı 41 sıra sayısı ile basılıp dağıtılmıştır. 
Bu tasarı ile ilgili Bakanlık Temsilcisi yerlerini al

dılar. 
Bu tasarı da doğrudan gündeme alındığı için İhti

sas Komisyonu yoktur; ancak İhtisas Komisyonları 
Daire Başkanı Genel Sekreterlik görevlisi olarak ye
rinde hazırdır. 

Kanun tasarısının tümü üzerinde görüşme açıyo
rum ve ilk sözü yine Komisyon Sözcüsü arkadaşıma 
bırakıyorum. Bu anlaşma hakkında kısa izahat ver
mek üzere buyurunuz. 

KURMAY ALBAY CUMHUR EVCİL (İhtisas 
Komisyonları Daire Başkanı) — Sayın Başkanım, bu 
anlaşma Türkiye Cumhuriyeti ile Nijerya Federal 
Cumhuriyeti arasında Ankara'da 21 Ekim 1976 tari
hinde imzalanmıştır. Bu da biraz önce sunulan kültür 
anlaşması niteliğinde bir anlaşmadır. 

Nijerya, malumları olduğu üzere bir Batı Afrika 
ülkesidir ve 1960 yılında bağımsızlığını kazanmıştır. 
Yüzölçümü 923 768 kilometrekare, nüfusu 72 mil
yon 220 bindir ve nüfusun çoğunluğu Müslümandır. 
Resmi dili İngilizce ve başkenti Lagos'tur. Petrol, ki
reçtaşı, kömür, kalay üretir ve satar. Tarımsal ürün
leri ise; kakao, yerfıstığı, palmiye ürünleri ve kauçuk
tur. 

Nijerya, bağımsızlığını kazanır kazanmaz, Hükü
metimizce tanınmıştır. Afrika'nın en güçlü ülkelerin
den biridir. Bağlantısız blokun politikasını ılımlı ve 
Batı yanlısı olarak uygulamaktadır ve Afrika'nın güç
lü olduğu kadar da en çok sözü geçen ülkelerinden bi
ridir. 

Halen Türkiye Cumhuriyeti ile Nijerya Federal 
Cumhuriyeti arasında özel kuruluşlar aracılığı ile de 
ticari ilişkiler devam etmekte ve sürdürülmektedir. 

Bu anlaşma ile de Sayın Başkanım, karşılıklı burs
lar verilecek, bilim adamı, araştırmacı, yazar, gaze
teci ve sanatçı değişimi gerçekleştirilecektir. 

Bu anlaşma onandığı takdirde, ikili münasebetleri
mizde düzenli bir gelişme olacağı düşünülmektedir. 

Nijerya Hükümeti tarafından, biraz önce Dışişleri 
Bakanlığı Temsilcisinin belirttiğine göre, bu anlaşma 
onaylanmıştır. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Tümü üzerinde söz almak isteyen var mı efendim?.. 

Yoktur. 
Tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 

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

1 nci maddeyi okuyunuz efendim. 
«Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Nijerya Federal 
Cumhuriyeti Federal Askeri Hükümeti Arasında Kül
tür Anlaşması»nın Onaylanmasının Uygun Bulundu
ğuna Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 21 Ekim 1976 tarihinde Ankara' 
da imzalanmış bulunan «Türkiye Cumhuriyeti Hükü
meti ile Nijerya Federal Cumhuriyeti Federal Askeri 
Hükümeti Arasında Kültür Anlaşmasının onaylanma
sı uygun bulunmuştur. 

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

Buyurun. 
SALİH ZEKİ KARACA (Dışişleri Bakanlığı Tem

silcisi) — Sayın Başkanım, burada bir noktaya değin
mek isterim. 

Şimdi Nijerya'da askeri hükümet yoktur, sivil hü
kümet var. Metnin içerisinde belki bu ibareyi mahsup 
etmek uygun olabilir; fakat kanun bugün çıktığına 
göre, bilmem hukuk müşavirine danışmak uygun ol
maz mıydı? Doğrudan buraya geldiği için... 

BAŞKAN — Şimdi doğrudan doğruya «Nijerya 
Federal Cumhuriyeti» diye mi tabir ediliyor? 

SALİH ZEKİ KARACA (Dışişleri Bakanlığı Tem
silcisi) — Evet. 1979'dan itibaren sivil idareye geçti. 

BAŞKAN — Bu anlaşma hangi senede yapıldı? 
SALİH ZEKİ KARACA (Dışişleri Bakanlığı Tem

silcisi) — 1976'da. 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 
ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Güven

lik Konseyi Genel Sekreteri) — Dışişleri Bakanlığı 
bu tür anlaşmaların bütününü 12 Eylülden sonra tek
rar gözden geiçrerek Başbakanlığın bir tezkeresi ile 
bize gönderdi. Bu tezkere içerisinde de bunların bu 
halleriyle kanunlaşması istendi. O nedenle komisyon 
kurarak inceletmeye ihtiyaç hissetmedik. Herhalde o 
zaman dikkatlerinden kaçmış olacak. 

Eğer uygun görürseniz, o kısmı düzeltmek iktiza 
ediyorsa, «Nijerya Federal Hükümeti ile» demekle ik
tifa edelim. Biz, Başbakanlık tezkeresi ile bunların bü
tününü aldık, peyderpey Konseyin gündemine getir
dik efendim. 

SALİH ZEKİ KARACA (Dışişleri Bakanlığı Tem^ 
silcisi) — Kanun maddelerinde tatbik edelim. Anlaş
ma metninde kalmasında mahzur olmaz sanıyorum. 
Çünkü 1974'de imzalanmıştır, imzalandığı tarihte ora
da bir askeri hükümet vardı. Bunu değiştiririz; fakat 

•—' wl^*l 
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kanunumuzda o ibareleri hiç olmazsa yivme arasında 
koymamız... 

BAŞKAN — Ama o tarihte bu anlaşma imzalan
mış ve o imzalandığı tarihte de askeri federal hükü
met varmış. Biz onu onaylıyoruz şimdi. Yeni bir an
laşma değil bu. , 

Buyurunuz. 
ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milü Güven

lik Konseyi Genel Sekreteri) — Tensip buyurursa
nız Komisyona geri alalım, Dışişleri Bakanlığı ye
niden incelesin, ondan sonra tekrar gündeme getire
lim, kanun teklifi metniyle. 

BAŞKAN — Çünkü bu Resmi Gazetede yayınla
nacak şimdi; ayıp bir şey olmasın devletler arasında. 

O halde, Komisyon bu anlaşmayı, yeniden etüt et
mek üzere geri alıyor. Bundan sonraki gündeme alırız. 

Teşekkür ederim. 

Efendim, bu tasarıyı Komisyon (şimdi konuşuldu
ğu gibi) geri alıyorlar. Bunun Komisyona geri veril
mesini oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

Efendim, gündemimizde görüşülecek başka konu 
ve tasarı bulunmadığından, bilahara tespit edilecek 
gün ve saatte toplanmak üzere birleşimi kapatıyorum. 

Hepinize teşekkür ederim. 

Kapanma Saati : 15.40 
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; I. - KAjNüN TASARI VB TEKUtFLERİ 

fi'. — Ahmet Saner ile Kadit Tandoğan hakların
daki ölüm cezalarının yerine getirime^ine dair 
Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu Raporu. 
0/76) (S. Sayısı: 2Î5) - ^ 

2. — 23.4.198'1 tarih ve 2451 sayılı Kanunun 
kapsamı dışında kalan Kamu Kurum ve Kuruluşla
rında Atama Usulüne ilişkin Kanun teklifi ve İhti
sas Komisyonu Raporu. (2/52) (S. Sayısı : 209 ve 
2Q9'a İnci Ek). 

3. — 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile 
diğer aletler hakkında Kanunun bazı maddelerinin 
değiştirilmesi ve bu Kanuna iki ek madde ile bir ek 
geçici madde eklenmesi hakkında Kanun tasarısı ve 
İçişleri Komisyonu Raporu. (1/191) (S. Sayısı : 219) 

4. — 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler 
Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardım

lara dair Kanunda değişiklik yapılmasına ilişkin Ka
nun teklifi ve Bütçe - Plan Komisyonu Raporu. 
(2/53) (S. Sayısı: 214) 

5. — 4759 sayılı İller Bankası Kanununun deği
şik 2 nei maddesinin değiştirilmesi ve bu Kanuna ge
çici madde eklenmesi hakkında Kanun tasarısı ve 
Bütçe - Plan Komisyonu Raporu. (1/183) (S. Sayısı : 
213) 

6. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sierra 
Leone Cumhuriyeti Hükümeti arasında 14 Ağustos 
1979 tarihinde Ankara'da imzalanan KUMr Anlaş
masının onaylanmasının uygun bulunduğuna dair 
(Kanun tasarısı. (1/28) (S. Sayısı: 401) 

7. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Nijerya 
Federal Cumhuriyeti, Federal Askeri Hükümeti Ara
sında Kültür Anlaşmasının onaylanmasının uygun 
bulunduğuna dair Kanun,tasarısı, (1/29) (S. Sayısı : 
41) 



MİLLİ GÜVENLİK KONSEYİ S., Sayısı : 40 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sierra Leone Cumhııriyeti^Hü-* 
kümeti Arasında 14 Ağustos 1979 Târihinde Ankara'da İmzalanan-
Kültür Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 

Kanun Tasarısı. (1 /28) 

TC 
Başbakanlık 17 . 10 . 1980: 

Kanunhar ve Kararlar Tetkik 
Dairesi Başkanlığı 

Sayı : 112-531/06882 
Konu : Kanun tasarıları. 

MlLLt GÜVENLİK KONSEYİ BAŞKANLIĞINA 

Ügi ; 30 . 9 . 1980 tarihli ve 101-603/06639 sayılı yazımız. 
Ekli iisttedç konulara ye «siki Millet Meclisi 'Başkanlığına sunuluş tarih ye sayılan beHirtüen kanun tasar 

nüan Bakanlar Kurulunca betnSmsennıiilştir. 
Konseykı ^onayına sunubnak uzıere aralan Kanun tasarılarının işleme kanulmasaını-.ara; edı&Uacfe. 

Bülend ULUSU 
Barbakan 

/ 

17.10.1980 Ta rM ve 112 - 531/06882 Sayılı Yaznun EH. 

L İ S T E 

K O N U S U 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Devletleri Hükü
metleri Arasında Kuzey Atlantik Anlaşmasının II. ve III. Maddelerine 
Uygun Olarak Savunma ve Ekonomik Alanında İşbirliğinde Bulunul
masına Dair Anlaşma ile Bunlarla İlgili Tamamlayıcı Anlaşmaların ve 
Uygulama Anlaşmalarının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı. 
Tedhişçiliğin önlenmesine Dâir Avrupa Sözleşmesinin Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı. 
Nafaka Yükümlülüğü Konusundaki Kararların Tanınmasına ve Tenfizine 
İlişkin Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı. 
Nafaka Yükümlülüğüne Uygulanacak Kanuna Dair Sözleşmenin Onay
lanmasının Uygun Bulunduğuna İlişkin Kanun Tasarısı. 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İspanya Devleti Hükümeti Arasında 
Hava Ulaştırma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
İlişkin Kanun Tasarısı. 

Tarihi 

24 . 4 . 1980 

2 . 1 1 . 1978 

26 . 6 . 1979 

26 . 6 . 1979 

23 . 7 , 1979 

Sayısı 

101-554/02065 

101-327/08695 

101-426/03512 

101-123/03512 

101-444/04949 
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K O N U S U 

Uydular Aracılığı ile Deniz Haberleşmesi Uluslararası Teşkilatı 
(INMARSAT) Sözleşmesi ve İşletme Anlaşmasının Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı. 

16 Şubat 1976 Tarihinde Barselona'da İmzalanan Akdeniz'in Kirlenmeye 
Karşı Korunmasına Ait Sözleşme ile İki Protokol ve Eklerinin Onaylan
masının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı. 

Uluslararası Bir Aile Cüzdanı İhdasına İlişkin Sözleşmenin Onaylanma
sının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı. 

' Vasiyet Tasarruflarının Biçimine İlişkin Kanun Çatışmaları Konusunda 
Sözleşmeye Katılmamızın Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı. 

Dünya Kültürel ve Doğal Mirasının Korunmasına Dair Sözleşmeye 
Türkiye Cumhuriyetinin Katılmasının Uygun Bulunduğu Hakkında 
Kanun Tasarısı. 

Çocukların ve Gençlerin Sanayide İşe Elverişlilikleri Yönünden Sağlık 
Muayenesine Tabi Tutulmaları Hakkında 77 Sayılı Milletlerarası Çalışma 
Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun 
Tasarısı. , 

1971 Psikotrop Maddeleri Sözleşmesine Katılmamızın Uygun Bulunduğu 
Hakkında Kanun Tasarısı. 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sierra Leone Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında 14 Ağustos 1979 Tarihinde Ankara'da İmzalanan Kültür 
Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı. 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Nijerya Federal Cumhuriyeti Federal 
Askeri Hükümeti Arasında Kültür Anlaşmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı./ 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Malezya Hükümeti Arasında 
13 Şubat 1977 Tarihinde Ankara'da İmzalanan Kültür Anlaşmasının 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı. 

GEREKÇE 

Ülkemiz Üçüncü dünya, bu arada Afrika ülkeleriyle münasebetlerini genişletmek ve geliştirmıelk kararın
dadır. Siyah Afrika ülkeleriyle ikili münasıeıbeüerıiınıiz som yıllama kadar sınırlı seviyede ve hareketsiz kalmış
tır. Bu ülkelerle münasebetlerimlizin geliştirilmesi için başlatılan siyasi, ekanomiik, ticari girisıiml'er yanında 
kültüre! ve imli alanda da iştbirlğli (imikânları olduğu görütoıiektedir. Ülkemiz ite Sierra Leone arasında bu 
(imkânların değerlendirilerek, karşılıklı bursl'ar verilmesiini, sağlamak, bilüm adamı, araştırmacı yazar, gazeteci 
ve sanatçı değişirn'M gerçdkleştirmtelk, kültür, sanalt, billiım, eğiMlm ve teknoloji alanlarında münasebetleri dü
zenlemek amacıyla, Stierra Leone Dışişleri Bakanının üilkemfee yaptığı resmi ziyaret sırasında Ankara'da 
14 AğuBltos 1979 tarihinde ezcümle Mır «Kültür Anlaşması» imzalanmıştır. 

Bu anlaşma ile, ik'iM münasebetlerimizde yeni ve düzenli bir gelişime beklenmektedir. 

TarJhÜ 
• 1 

15 . 1 ..1980 

13 . 2 . 1979 

5 . 6 . 1979 

17 . 8 . 1978 

15 . 1 . 1980 

7 .11 . 1977 

31 . 1 2 . 1979 

6 . 2 . 1980 

22 . 5 . 1980 

6 . 2 . 1980 

Sayısı 

11 2-348/01025 

101-393/10678 

101-425/03512 

101-79/07276 

101-521/08255 

101-87/07166 

101-511/08092 

101-526/01290 

101-561/04193 

101-525/01291 

Milli Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 40) 



Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sierra Leone Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 14 Ağustos 1979 Tari
hinde Ankara'da İmzalanan «Kültür Anlaşması'nın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 

Tasarısı 

MADDE 1. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sierra Leone Cumıhuriyeti Hükümetli arasmda 14 Ağus
tos 1979 tarihinde Ankara'da 'imzalanan «Kültür Anlaşması>>nın onaylanması uygun 'bulunmuştur. 

MADDE 2. k— Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu Kanunun hükümlerini Balkanlar Kurulu yürütür, 

Milli Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 40) 
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TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE SİERRA LEONE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ 

ARASINDAKİ KÜLTÜR ANLAŞMASI 

Türkiye Gumburliyeti Hükümeti (ile Sierra Leone Cumhuriyeti Hükümeti, iki ülke arasımda mevcut dos
tane bağların kuvvetlendiıriiknıesıi ve (kültür, sanat, bilim ve teknoloji, alanlıanmdaki ilÜşkıilerinii daha da (teş
vik ötmek ve geliştirmek arzusu ile aşağıdaki hususlar üzerinde mutabakata varmışlardır. 

MADDE - I 

Akit Taraflar, ülkelerimin kültürünün dama iyi tanıtılmasını teşvik etmek 'için tiki ülke arasında kültürel 
Ve emtellektüel değişimleri aşağıdaki faaliyetlerli düzenlemek suretiyle kolaylaştıracak ve teşvik edeceklerdir: 

A) Yayın ve filmler, radyo ve televizyon programları ile sanat eserleri değişimi. 

B) Üniversite ve yüksekokul profesörleri, öğretmen, bilim adamı, araştırıcı, tıp doktoru, teknisyen, 
diğer uzman ve öğrencilerin, kendilerine çalışmalarını tamamlayabilmeleri için mümkün olan bütün kolay
lıklar sağlanmak suretiyle, değişimli; 

C) Gazetecilerim, yazlarların, artistlerin, müziisyenfenim ve dans sanatçılarının karşılıklı ziyaretleri. 

D) Atlet ve spor takımlarının ziyaretleri. 

E) lAikiilt Tarafların üzerinde mutabakata varacakları diğer faaliyetler. 

MADDE - II 

Her Âkfit Taraf, kendi ülkesiindeki üniversite ve yüksekokullarda, diğer tarafın kültürü ile ilgili, ede
biyat, tarih ve diğer konularda ders ve kursların ihdasımı teşvik edeceklerdir. 

MADDE - III 

Her Âkit Taraf, kendi ülkesliimde yürürlükte olan kanun ve yönetmeliklere uygun olarak, düğer tarafça 
kültürel müesseselerin kurulmasını ve geMştirilımesini kolaylaştıracak ve teşvik edecektir. «Müessese» deyi
mi, kültür enstitülerini, okulları, kütüphanıelerli ve hedefi işbu anlaşmanın ruhuma ve amaçlarına uygun diğer 
teşekkülleri kapsar. 

MADDE - IV 

Âkfit Taraflar, ımülteka'bilem, diğer tarafın vatandaşlarına etüd ve araştırma yapabilmeleri için, burslar tah
sisi imkânlarını araştıracak ve taraflardan birimde alınan derece, diploma ve diğer 'belgelerin diğer tarafça 
akademik ve mesleki maksatlarla hangi usul ve şartlar altında 'tanınabileceğini inceleyeceklerdir. 

MADDE - V 

Âkit Taraflar, gerektiğimde, işibu Anlaşmanın uygulanması için gerekli ek programlar hazırlamması konu
sunda birbirleriyle istişarelerde bulunacaklardır. 

MADDE - VI 

Iş'bu Anlaşma Âklit Tarafların, anlaşmanın yürürlüğe girmesi (için gerekli bütün yasal işlemlerim tamam
landığından yekdiğerini haberdar ettikleri tarihten 30 gün sonra yürürlüğe girecektir. 

Milli' Güvenlik • Konseyi (S. Sayısı : 40) 
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MADDE - VII 

Her likii Âküt Taraf, diğer tarafı, üç ay öncesinden haberdar etmek şartıyla işbu Anlaşmayı her zaman 
feshedebilir. 

Hükümetlerince, usulüne uygun olarak kendiledne yetki verilen aşağıda imzalan bulunan Temsilciler iş
bu Anlaşmayı imzalamışlardır. 

, Ankara'da, 14 Ağustos 1979 tadilinde heır bid eşit şdkülde geçeri olmak üzere -iletti de İngilizce olarak 
yapılmıştır. 

Türkiye Cumhuriyeti Sierra Leone Cumhuriyeti 
Hükümeti Adına Hükümeti Adına 
Prof. Dr. Gündüz Ökçün Abdulali Osman CONTEH 
DIŞİŞLERİ BAKANI DIŞİŞLERİ BAKANI 

Milli Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 40) 





MİLLİ GÜVENLİK KONSEYİ S. Sayısı : 41 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Nijerya Federal Cumhuriyeti 
Federal Askeri Hükümeti Arasında Kültür Anlaşmasmm Onaylan

masının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı. (1 /29) 

TC 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik 
Dairesi Başkanlığı 

Sayı : 112-531/06882 

17 . 10 . 1980 

Konu : Kanun tasarıları. 

MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ BAŞKANLIĞINA 
Ügi : 30 , 9 . 1980 tarihli ve 101-603/06639 sayılı yazımız. 
Ekli listede konuları ve esiki Millet MedM Btaşkjam lığına sunuluş faııiih ve sayaları belirtÜen kamum tasa

ndan Bakanlar Kurutunca talimsenmtiştlr. 
Konseyin onayıma summinnak üzere anptaı Kamum ̂ tasarılarımın işleme konuflmasııra arz edebim. 

Bülend ULUSU 

17.10.1980 Tarihli ve 112 - 531/06882 Saydı Yazınım Eki. 

L İ S T E 

K O N U S U 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Devletleri Hükü
metleri Arasında Kuzey Atlantik Anlaşmasının II. ve III. Maddelerine 
Uygun Olarak Savunma ve Ekonomik Alanında İşbirliğinde Bulunul
masına Dair Anlaşma ile Bunlarla İlgili Tamamlayıcı Anlaşmaların ve 
Uygulama Anlaşmalarının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı. 
Tedhişçiliğin Önlenmesine Dair Avrupa Sözleşmesinin Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı. 
Nafaka Yükümlülüğü Konusundaki Kararların Tanınmasına ve Tenfizine 
İlişkin Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı. 
Nafaka Yükümlülüğüne Uygulanacak Kanuna Dair Sözleşmenin Onay
lanmasının Uygun Bulunduğuna İlişkin Kanun Tasarısı. 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İspanya Devleti Hükümeti Arasında 
Hava Ulaştırma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
İlişkin Kanun Tasarısı. 
Uydular Aracılığı ile Deniz Haberleşmesi Uluslararası Teşkilatı 
(INMARSAT) Sözleşmesi ve İşletme Anlaşmasının Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı. 

Tarihli Sayısı 

24 . 4 . 1980 

2 . 1 1 ' . 1978 

26 , 6 . 1979 

S6 . 6 . 1979 

23 . 7 , 1979 

15 , 1 • , İ98Ö 

101-554/02065 

101-327/08:695 

101-426/03512 

101-123/03512 

101-444/04949 

112-348/01025 
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K O N U S U Tarihi Sayısı 

16 Şubat 1976 Tarihinde Barselona'da İmzalanan Akdeniz'in Kirlenmeye 
Karşı Korunmasına Ait Sözleşme ile iki Protokol ve Eklerinin Onaylan
masının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı. 
Uluslararası Bir Aile Cüzdanı ihdasına ilişkin Sözleşmenin Onaylanma
sının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı. 
Vasiyet Tasarruflarının Biçimine ilişkin Kanun Çatışmaları Konusunda 
Sözleşmeye Katılmamızın Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı. 
Dünya Kültürel ve Doğal Mirasının Korunmasına Dair Sözleşmeye 
Türkiye Cumhuriyetinin • Katılmasının Uygun Bulunduğu Hakkında 
Kanun Tasarısı. 
Çocukların ve Gençlerin Sanayide işe Elverişlilikleri Yönünden Sağlık 
Muayenesine Tabi Tutulmaları Hakkında 77 Sayılı Milletlerarası Çalışma 
Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun 
Tasarısı. 
1971' Psikotrop Maddeleri Sözleşmesine Katılmamızın Uygun Bulunduğu 
Hakkında Kanun Tasarısı. 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sierra Leone Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında 14 Ağustos 1979 Tarihinde Ankara'da1 imzalanan Kültür 
Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı. 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Nijerya Federal Cumhuriyeti Federal 
Askeri Hükümeti Arasında Kültür Anlaşmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı.. 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Malezya Hükümeti Arasında 
13 Şubat f)ll Tarihinde Ankara'da imzalanan Kültür Anlaşmasının 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı. 

13 . 2 . 1979 

5 . 6 . 1979 

17 . 8 , 1978 

1 5 . 1 . 1980 

7 . 1 1 . 1977 

31' .12. 1979 

6 . 2 . 1980 

22 . S . 1980 

6 . 2 . 1980 

101-393/10678 

101-425/013512 

101-79 / 07276 

101-521/08255 

101-87 / 07166 

101-511/08092 

101-526/01290 

101-561/04193 

101-525/01291 

G E R E K Ç B 

Ülkemiz Üçüncü dünya, 'bu arada Afrika ülkeleriyle ilişkilerini yaygınlaştırmak ve geliştirmek kararında
dır. Siyah Afrika ülkeleriyle ikili ilişkilerimiz son yıllara kadar sınırlı düzeyde ve durgun kalmıştır. Bu ül
kelerle ilişldlerimizin geliştirilmesi için başlatılan siyasi, ekonomik, ticari girişimler yanında kültürel ve bilim
sel alanda da işbirliği imkânları olduğu görülmektedir. Ülkemiz ile Nijerya arasında bu imkânların değerlen
dirilerek, karşılıklı! (burslar verilmesini sağlamak, bilim adamı, araştırmacı, yazar gazeteci ve sanatçı değişimi
ni gerçekleştirmdk, kültür, sanat, bilim, eğitim ve teknoloji alanlarında ilişkileri düzenlemek amacıyla, Ni
jerya Enformasyon ıBalkanrnın ülkemize yaptığı resmi ziyaret sırasında Ankara'da 21 Ekim 1976 tarihimde 
ezcümle bir «Kültür Anlaşması» imzalanmıştır. 

Bu anlaşma ile, ikili ilişkilerimizde yeni ve düzenıli bir gelişme beklenmektedir. 

Milli Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 41) 



«Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Nijerya Federal Cumhuriyeti Federal Askeri Hükümeti Arasında Kültür 
Anlaşması» nın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 21 Ekim 1976 tarihinde Ankara'mda 'imzalanmış bulunan «Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti 
ile Nijerya Federal Cumhuriyeti Federal Askeri Hükümeti Arasında Kültür Anlaşması» nın onaylanması uy
gun bulunmuştur. 

MADDE 2. — Bu Kanun yayımlandığı tarihte yürürlüğe giren 

MADDE 3. — iBü Kanunun 'hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür/ 

Milli Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 41) 
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TÜRKÜYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ÎLE NİJERYA FEDERAL CUMHURİYETİ FEDERAL AS
KERÎ HÜKÜMETİ ARASINDA KÜLTÜR ANLAŞMASI 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Nijerya Federal Cumhuriyeti Federal Askeri Hükümeti (Bundan son-
,ra Âkit Taraflar olarak zikredilecektir.) 

Ülkeleri arasında mevcut karşılıklı dostluk ve anlayış bağlarını güçlendirmek ve kültür, eğitim, bilim 
,ve teknoloji alanlarındaki ilişkilerini daha da teşvik ve geliştirmek amacı ile aşağıdaki hususlarda anlaşmış
lardır, 

Maidde : 1 

Âkit Taraflar, ülkeleri arasında kültür, eğitim, bilim ve teknoloji alanlarındaki işbirliğini aşağıdaki yollarla 
teşvik edeceklerdir : 

a) Üniversite profesörleri, öğretmenler, uzmanlar, teknisyenler, 'bilimsel araştırmacılar ve öğrenciler mü
badelesi!. 

h) Âkit Taraflar, Üniversite ve Üniversite üstü 'öğrencilerinin, yekdiğerinin üniversitelerinde, yükseköğre
tim, teknik eğitim ve diğer eğitim kuruluşlarında öğrenim yapmalarını sağlamak üzere birbirleri emrine burs
lar tahsis edeceklerdir* 

Madde ': 2S 

Âkit Taraflar, imkânları nispetinde, yekdiğerinin dili, kültürü. ve edebiyatı üzerinde, kendi ülkelerinde 
bulunan münasip eğitim, bilim ve teknik kuruluşlarında incelemeler yapılmasını teşvik ve deruhte edecekler
dir.: 

Madde : 3 

Âkit Taraflar, karşılıklı olarak, müzik ve tiyatro grupları, .sanatçı, oyuncu, müzisyen, yazar ve gazeteci
ler mübadelesi ile yekdiğerinin ülkesinde konserler, şergiller ve konferanslar düzenleyerek milletlerinin birbir
lerinin kültürünü tanımasını teşvik edeceklerdir. 

' - • ' Madde : 4 

a) Âkit Taraflar, yekdiğerinin kültür ve uygarlığını öğrenmek ve tanımak amacı ile kitaplar, dergiler, ilmi 
ve teknik yayınlar, mecmualar, gazeteler, fotoğraflar teatisi için bir program düzenleyecekler ve ülkelerinin 
genel gelişmesini gösteren istatistiki bilgiler teati edeceklerdir. 

b) Âkit Taraflar, kitle haberleşmesi' alanında işbirliğini sağlamak amacıyla film, ses bandlan, basın, 
radyo ve televizyon yayınları ile film malzemesi teatisi için programlar düzenlemeyi taahhüt ederler. 

c) Âkit Taraflar, bir önceki paragrafta belirtilen maksatla, müzeleri, kütüphaneleri ile diğer kültürel ku
ruluşları hakkında görüş ve biligl teatisini kolaylaştıracaklar ve aynı zamanda eski eserlerini, tarih ve sanat
larını tanıtan belgeler hakkında bilgi teatisini sağlayacaklardır. 

Maddö : 5 

a) Âkit Taraflar, mümkün olduğu nispette, yekdiğerinin öğrencilerine, kendi vatandaşlarına sağladık
ları eğitim kolaylıklarını ve imkânları uygulayacaklardır. 

b) Âkit Taraflar, normal olarak kendi vatandaşlarının faydalandıkları ayrıcalık ve yararları, Âkit Tara
fın öğrencilerine de sağlayacaklardır., 

Madde : 6 

Âkit Taraflar, mümkün olduğu nispette ve karşılıklı mübadele çerçevesinde, diğer Taraf vatandaşlarına, 
giriş sınavlarındaki gerekli şartlar yerine getirildiği takdirde, okulları ile teknik ve bilimsel araştırma kurum
larına devarnını sağlamayı deruhte ederler. 

Milli Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 41) 



— 5 — 

Madde : 7 

a) Âkit Taraflardan her biri, diğer Tarafın kendi üniversitelerinde ve yükseköğretim kuruluşlarında bu
lunan yetenekli öğrencilerine burs tahsisi için gayret sarfedecektir. 

b) Âkit Taraflar, akademik ve mesleki amaçlar için diğer Tarafın kuruluşlarınca verilen derece, diplo
ma ve diğer belgelerin muadeleti için gerekli usul ve şartları tetkik edeceklerdir. 

Madde : 8 

Âkit Taraflar, karşılıklı Teknik Yardım amacı ile ihtiyaç duydukları uzmanların kendilerine tahsis edil
mesini isteyebileceklerdir. Bu talepler, ilgili kuruluşlar arasındaki gerekli temaslar yapıldıktan sonra, profe
sörlerin, konferansçıların, diğer üniversite öğretim üyelerinin ve tıp uzmanlarının mübadelesini kapsayabilir. 

Madde : 9 

Âkit Taraflar, diğer Tarafın eğitim alanındaki gelişmesine yararlı bir katkıda bulunabilecek kendi eği
tim istatistiklerini, bilgileri ve belgeleri diğer Tarafa vermeye gayret edeceklerdir. 

Madde : 10 

Âkit Taraflar, spor dallarının gelişmesini ve ülkeleri arasında dostane spor yarışmaları düzenlenmesini 
sağlamak amacı ile iki ülkenin spor kuruluşları arasında işbirliğini teşvik edeceklerdir. 

Madde : 11 

Âkit Taraflar, bu Anlaşmanın uygulanması için diplomatik kanallarla, kültürel ve bilimsel mübadeleler 
için belirli taahhütleri ihtiva eden iki yıllık planlarla ve sıra ile tarafların başkentlerinde bu maksatla yapıla
cak müzakereler yoluyla gayret sarfedecekler ve işbirliği yapacaklardır. 

Madde ; 12 

Âkit Taraflar, milletlerinin kültürü, tatbiki sanatları ve yaşamlarının tanıtılmasında turizmin büyük öne
mini nazarı itibara alarak, turistik seyahatleri teşvik edecekler ve birbirlerine her türlü gerekli yardımı sağ
layacaklardır. 

Madde : 13 

Bu Anlaşmanın uygulanması ile ilgili mali konular karşılıklılık esasına göre düzenlenecektir. 

t Madde : 14 

Âkit Taraflar, bu Anlaşmanın uygulanması ve yorumunda çıkabilecek anlaşmazlıkların diplomatik yollarla 
çözümlenmesi için azami gayreti göstereceklerdir. 

Milli Güvenlik Konseyi (S. Sayısı :. 41) 
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Madde : 15 

İşbu Anlaşma, Âkit Taraflardan her birinin Anayasası uyarınca tasdik edildiğini gösterir belgelerin teati 
edildiği tarihte 4 yıl süre ile geçerli olmak üzere yürürlüğe girer. Bundan sonra, altı ay önceden Taraflardan 
biri, diğerine Anlaşmayı sona erdirmek isteğini yazılı olarak bildirmedikçe, Anlaşmanın geçerlilik süresi ken
diliğinden bir yıl daha uzatılır. 

İşbu Anlaşma Ankara'da 21 Ekim 1976 tarihinde, ikisi de aynı derecede geçerli olmak üzere, ingilizce ve 
Türkçe dillerinde iki asıl nüsha olarak (imza edilmiştir. 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti 
Adına 

İhsan Sabri Çağlayangil 
Dışişleri Bakanı 

Nijerya Federal Cumhuriyeti 
Federal Askeri Hükümeti v 

Adına 
Tümgeneral I. B. M- Haruna 

Enformasyon Bakanı 

..«..-
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MİLLİ GÜVENLİK KONSEYİ S. Sayısı : 209 

23 . 4 . 1981 Tarih ve 2451 Sayılı Kanun Kapsamı Dışında Kalan 
Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Atama Usulüne İlişkin Kanun 

Teklifi ve İhtisas Komisyonu Raporu. (2 /52 ) 

5 Haziran 1981 
MİLLİ GÜVENLİK KONSEYİ BAŞKANLIĞINA 

«23 . 4 . 1981 tarih ve 2451 sayılı Kanunun Kapsamı Dışında Kalan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında 
Atama Usulüne İlişkin Kanun Teklifi» ve gerekçesi ilişikte sunulmuştur. 

Gereğini emirlerine arz ederim. 
Nurettin ERSİN 
Orgeneral 
K. K. K. ve Milli Güvenlik 
Konseyi Üyesi 

GENEL GEREKÇE 
Milli Güvenlik Konseyi tarafından kabul edilerek yürürlüğe girmiş 'bulunan 23" . 4 . 1981 tarih ve 2451 

sayılı «Bakanlıklar ve Bağlı Kuruluşlarda Atama Usulüne İlişkin Kanun» un genel gerekçesi kısmında belir
tildiği üzere; bugünkü mevzuatımızda atama usul ve esasları genellikle teşkilat kanunlarında gösterilmiştir. 
İlgili yasalarda atama usulüne ilişkin değişik hükümlere rastlanmaktadır. Kamu kuruluşlarında atama yetki ve 
usullerinin bütünüyle gözden geçirilmesi ve genel esaslara bağlanması hususu ele alınması gereken önemli bir 
konudur. Ancak bu konuda'ki çalışmalar uzun zamana ihtiyaç göstereceğinden, yeni düzenlemeler yapılınca
ya kadar Devletin atama politikasının yeknesak bir sistem içinde yürütülmesini sağlamak için acil yasal ön
lemler alınması gereklidir. 

23.4.1981 tarih ve 2451 sayılı Kanun Başbakanlık ve bakanlıklarla bunlara bağlı 'kuruluşları kapsamı
na almış 'bakanlıklara doğrudan doğruya bağlı olmayan İktisadi Devlet Kuruluşları ve benzeri diğer kamu ku
rum ve kuruluşlarını kapsamı dışında bırakmıştır. 

2451 sayılı Kanunun kapsamına giren kamu kuruluşlarında atamalar anılan Kanunla yeknesak bir dü
zenlemeye tabi tutulduğu halde bu Kanunun kapsamı dışında kalan kamu kurum ve kuruluşlarındaki atama
lar ise iki yönden çelişkili uygulamalara neden olmaktadır. 

Şöyle 'ki; 
1. Teşkilat kanunları veya tabi oldukları özel kanunlarda değişik atama usulleri bulunmaktadır. 
2. Bakanlıklar ve bağlı kuruluşlarda atama yetkileri müşterek karar veya bakan onayına ait bulunduğu 

halde diğer kamu kuruluşlarında önemli pek çok kadro ve görev yerlerindeki atamalarda ilgili bakanların veya 
Başbakanın yetkisi bulunmamaktadır. 

Bu şekilde yapılan atamalar sonuçları bakımından da bakanlıklar ve bağlı kuruluşlarda yapılan atamalara 
göre farklılık arz etmektedir. 

2451 sayılı Kanun 'kapsamı dışında kalan kamu kurum ve kuruluşlarındaki atama usullerinin de (bu ku
rum ve kuruluşların özelliği dikkate alınmak suretiyle) 2451 sayılı Kanundaki atama usulüne benzer şekilde 
uygulanmasını sağlamak zorunluluğu karşısında bu Kanun Teklifi hazırlanmıştır. 

MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 1. — Maddede kanun kapsamına giren kamu kurum ve kuruluşları belirtilmiştir. 
Madde 2. — Bu madde müşterek kararla yapılacak atamaları düzenlemektedir. Maddede müşterek karar

la yapılması gerekli kadro yerleri kadro dereceleri dahil sayılmıştır. 
Madde 3. — İlk dört dereceye giren kadro ve görevlere yapılacak atamalar bu madde ile düzenlenmiş

tir. Kuşkusuz ikinci maddenin hükümlerine göre müşterek kararla yapılacak atamalar bunun dışındadır. 
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Maddede Başbakan veya ilgili bakanın onayı ile atama yapılacağı belirtilmiştir. Pek tabiidir ki bir kısım 
kamu kuruluşlarının işlemlerinin tedviri Başbakan tarafından bir Devlet Bakanına bırakılmışsa atama yetki
si de aynı Devlet Bakanına bırakılabilecektir. Ayrıca üçüncü ve dördüncü derecelerdeki görevlere ilişkin ata
ma yetkileri iBaşbâkan veya ilgili Bakan tarafından ilgili mercilere yani Kanun kapsamına giren kurum ve ku
ruluşun yetkililerine devredilebilecektir. 

Madde 4. — 2 ve 3 ncü madde hükümleri dışında kalan atama ve nakillerde kurum ve kuruluşların tabi 
oldukları önceki bükümlerin uygulanmasına devam olunacaktır. 

Madde 5. — Bu madde bazı kadro ve görev yerlerinden Bakanlar Kurulunca önemli (görülenlerin müş
terek karar ile Başbakan veya ilgili Bakan onayı ile yapılması konusunda 'Bakanlar Kuruluna yetki vermek
tedir. 

Örneğin Başbakan veya ilgili Bakan onayı ile atama ve nakilleri yapılanlardan Bakanlar Kurulu kararı 
ile belirtilecek bir kısmının atanmaları müşterek karar ile yapılabilecektir. 4 ncü madde kapsamındaki ata
malarda da Bakanlar Kurulu gerekli düzenleme yapabilecektir. 

Madde 6. — Bu made kurum ve kuruluşların teşkilât kanunları ile özel kanunlarında yazılı inha, teklif, 
seçim, görüş alma ve atama niteliklerine ilişkin hüküm1eri saklı tutmaktadır. Kuşkusuz bu (hükümler bu Ka
nun [Teklifinin getirmiş bulunduğu esas ve usuller de gözönünde bulundurmak suretiyle uygulanacaktır. 

Kanun Teklifinin 7 ve 8 nci maddeleri yürürlük ve yürütme ile ilgilidir. 

İhtisas Komisyonu Raporu 

Milli Güvenlik Konseyi 
İhtisas Komisyonu 6 Haziran 1981 
Esas No. : 2/52 
Karar No. : 43 

Milli Güvenlik Konseyi Başkanlığına 

23 . 4 . 1981 tarih ve 2451 sayılı Kanunun Kapsamı Dışında Kalan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında 
Atama Usulüne İlişkin, K. K. K. ve Milli Güvenlik Konseyi Üyesi Sayın Orgeneral Nurettin Ersin tarafın
dan hazırlanmış bulunan Kanun Teklifi Komisyonumuzca incelenip görüşüldü. 

Kanun Teklifinin genel gerekçe kısmında da belirtildiği üzere; 2451 sayılı Kanunun kapsamı dışındaki 
Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Atama Usullerinde yeknesaklığı sağlamak amacıyla yapılmış bulunan Kanun 
Teklifinin tümü ve madde metinleri aynen benimsenmiştir. 

Kanun Teklifi ve gerekçesi raporumuz ile birlikte Milli Güvenlik Konseyinin onayına saygı ile arz olunur. 

Başkan Üye 
Muzaffer BAŞKAYNAK İsmet ONUR 

(Hâkim Tuğgeneral (Hâkim Kd. Albay 

Üye 
Ersin ESEROL 
Hâkim Yarbay 

Milli Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 209) 

Üye 
Alt an ATEŞ 

'Muhabere Yarbay 
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TEKLİF 

23 . 4 . 1981 Tarih ve 2451 Sayılı Kanunun Kapsamı Dışında Kalan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Atama 
Usulüne İlişkin Kanun Teklifi 

MADDE 1. — 'Bakanlıklar ve Bağlı Kuruluşlarda Atama Usulüne İlişkin 2451 sayılı Kanunun kapsa
mına girmeyen kamu kurum ve kuruluşlarında atama ve nakiller bu Kanunda belirtilen usullere göre yapılır. 

Türk Silahlı Kuvvetleri (Jandarma Genel Komutanlığı dahil) ve Milli Savunma Bakanlığı ile yargı organ
ları, üniversiteler, akademiler ve mahalli idarelerin kendi özel kanunlarındaki atama ve nakillere ilişkin hüküm
lerin uygulanmasına devam olunur. 

MADDE 2. — Aşağıda sayılan kadro yerlerine yapılacak atamalar müşterek kararname ile yapılır. Bunların 
nakilleri ve görevden alınmaları da aynı usule göre olur. 

» 
a) Genel müdür, genel müdür yardımcısı, yönetim kurulu üyeleri, (Seçimle gelenler hariç) 
b) Daire başkanı (1 ve 2 nci derece) 
c) Müessese müdürü, grup başkanı (1 ve 2 nci derece) 
d) Genel sekreter, 
e) Müşavir (1 nci derece) 
f) Kurul başkanı, (Teftiş, 'fen, tetkik ve benzeri) 
g) Bölge müdürü (il ve 2 nci derece) 
MADDE 3. — 2 nci maddenin dışında kalan ve ilk dört dereceye giren kadro ve görevlere Başbakan 

veya ilgili Bakanın onayı ile atama yapılır. Başbakan ve ilgili bakanlar 3 ve 4 ncü derecelerdeki görevlere iliş
kin atama yetkilerini ilgili mercilere devredebilirler. 

MADDE 4. — 2 ve 4 ncü maddelerde belirtilmeyen kadro ve görevlere yapılacak atama ve nakillerde, bu 
Kanunun kapsamına giren kurum ve kuruluşların teşkilat kanunlarında veya özel kanunlarındaki hükümlerin 
uygulanmasına devam olunur. 

MADDE 5. — Bakanlar Kurulunca görülen lüzum üzerine, atama ve nakilleri bu Kanunun; 
a) Üçüncü maddesi kapsamına girenlerin müşterek kararla; 
b) Dördüncü maddesi kapsamına girenlerin müşterek karar, 
Başbakan veya ilgili Bakan onayı ile; 
Atama ve nakilleri yapılabilir. 

MADDE 6. — Bu Kanunun kapsamına giren kurum ve kuruluşların teşkilat kanunları ile özel kanunların
daki inha, teklif, seçim, görüş alma ve atama niteliklerine ilişkin hükümler saklıdır. 

MADDE 7. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 8. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 

IMilli Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 209) 
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İHTİSAS KOMİSYONU METNİ 

23 . 4 . 1981 Tarih ve 2451 Sayıh Kanunun Kapsamı Dışında Kalan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Atama 
Usulüne İlişkin Kanun Teklifi 

MADDE 1. — Teklifin 1 nci maddesi aynen benimsenmiştir. 

MADDE 2. — Teklifin 2 nci maddesi aynen benimsenmiştir. 

MADDE 3. — Teklifin 3 ncü maddesi aynen benimsenmiştir. 

MADDE 4. — Teklifin 4 ncü maddesi aynen benimsenmiştir. 

MADDE 5. — Teklifin 5 nci maddesi aynen benimsenmiştir. 

MADDE 6. — Teklifin 6 nci maddesi aynen benimsenmiştir. 

MADDE 7. — Teklifin 7 nci maddesi aynen benimsenmiştir. 

MADDE 8. — Teklifin 8 nci maddesi aynen benimsenmiştir. 

Milli Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 209) 





MİLLİ GÜVENLİK KONSEYİ S. Sayısı : 209'a 1 nci Ek 

23 . 4 . 1981 Tarih ve 2451 Sayılı Kanun Kapsamı Dışmda Kalan 
Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Atama Usulüne İlişkin Kanun 

Teklifi ve İhtisas Komisyonu Raporu. (2 /52) 

ı 
İhtisas Komisyonu Raporu 

TC 19 Haziran 1981 
Milli Güvenlik Konseyi 

İhtisas Komisyonu 
Esas No. : 2/52 
Karar 'No. : 46 

Millfi Güvenlik Konseyi Başkanlığına 

Milli Güvenlik Konseyinin 8.6.1981 tarih ve 58 nci (Birleşiminde Komisyonumuza tekrar görüşülmek üze
re iade edilen; Kara Kuvvetleri Komutanı ve Milli Güvenlik Konseyi Üyesi Sayın Orgeneral Nurettin Ersin' 
in «23.4.1981 tarih ve 2451 sayılı Kanun Kapsamı Dışında Kalan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Atama 
Usulüne İlişkin 209 S. Sayılı Kanun Teklifi» Komisyonca incelenmiş, kanun teklifinin 5 nci maddesi gerek
çeye uygun biçimde yeniden düzenlenerek 4 ncü madde kapsamına giren ve 6 ncı dereceye kadar (6 ncı derece 
dahil) olanlardan Bakanlar Kurulunca lüzum görülenlerin atama ve nakilleri Başbakan veya ilgili Bakan ona
yı ile yapılabileceği şeklinde, diğer maddeleri de ilk metnimizde olduğu gibi aynen benimsenmiştir. 

Raporumuz Milli Güvenlik Konseyinin onayına arz olunur. 

'Başkan Üye Üye 
Muzaffer BAŞKAYNAK İsmet ONUR Ersin ESEROL 

Hâkim Tuğgeneral Hâkim Kd. Albay Hâkim Yarbay 

İHTİSAS KOMİSYONU METNİ 

23 . 4 . 1981 Tarih ve 2451 Sayılı Kanunun Kapsamı Dışında Kalan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Atama 
Usulüne İlişkin Kamın Teklifi 

ıMADDE 5. — Bu Kanunun; 

a) Üçüncü maddesi kapsamına girenlerden Bakanlar Kurulunca lüzum görülenlerin atama ve nakilleri 
müşterek kararla; 

b) Dördüncü maddesi kapsamına girip de 6 ncı dereceye kadar (6 ncı derece dahil) olanlardan Bakan
lar Kurulunca lüzum görülenlerin atama ve nakilleri Başbakan veya ilgili Bakan onayı ile; 

Yapılabilir, 





MİLLİ GÜVENLİK KONSEYİ S. Sayısı : 213 

4759 Sayılı İller Bankası Kanununun Değişik 2 nci Maddesinin De-
<giştirilmesi ve Bu Kanuna Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Ka-

. nun Tasarısı ve Bütçe - Plan Komisyonu Raporu. (1/183) 

TC 
Başbakanlık 25 Mayıs 1981 

Kanunlar Ve Kararlar 
'Tetkik Dairesi Başkanlığı 

Sayı : 101-599/03816 

MiLLt GÜVENLIK KONSEY! BAŞKANLIĞINA 

İmar ve İskân Bakaıthğuıca, harariaiBan ve Başkan lığımıza arzı Bakaolaır Kua^ulunca 13 , 5 .. 1981 tarihine 
de fcanarlaştınlaa» «4759 sayılı tiler Bankası Kamunu nun Değişik 2JBCÎ İNfljadfl̂ ginim Pejpgtiıjilfanıesli ve Bu 
Kanuna Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı» .Şle gerekçesi ekli, olarak göodlecıibnSşfİr. 

Gereğimi emiirlerine arz ederim. 
BiUmd Ulusu 

G E R E K Ç E 

a) .'İller Bankasının sermayesini 'belirleyen 4759 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin aşağıdaki nedenlerle 
•değiştirilmesi zorunlu görünmektedir. 

T. Kanunun yürürlüğe girdiği 1945 yılı konjonktürüne göre Banka sermayesi 100 milyon lira olarak sap
tanmış, 111.3.1954 günlü 6407 sayılı Kanun ile 300 milyon liraya yüksdtilmiş ve Bankalar Kuruluna bu ser
mayeyi 1 misline kadar artırabilme yetkisi verilmiştir. Bankalar Kurulu anılan yetkisini 17.2.1959 gün ve 
4/îft3©9 sayılı Kararname ile kullanarak, sermayeyi 600 milyon liraya çıkartmıştır. 60Q milyonluk sermaye 
2&.5vi;9£5 günlü 618 sayjlr kanun değişikliği ile yasallaşmış ve bu kanunda da aynen kabul edilen' yetkiye daya
lı olarak Bakanlar Kumlunun 27.1.1968 gün ve 6/3413 sayılı Kararı ile 1 milyar 200 milyon liraya çıkarılan! 
-.franka sermayesi son defa 1974 yılı Bütçe Yasasının 81 nci maddesi hükmünün verdiği yetkiye dayanılmak 
rü^çre alınan 24.1.1975 gün ve 7^3'66 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile 2 milyar olarak 'saptanmış ve hafen 
iBaı&amız sermayesi 2 000 000 000,— TL. sidir. 

'Bu asada 13.6. 1#45 günlü 4759 sayılı İller Bankası Kuruluş Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi 
ve Ibu kanuna ek madde eklenmesi hakkında kanun tasarısı üzerindeki çalışmalar 1971 yılından, beri devam 
etmiş olup, Bakanlar Kurulunca 12.2.1975 tarihinde TBM'M ne arzı kararlaştırılan ve Millet Meclisinin 4 neü 

r^öaeaninde de hükümsüz kaldıktan «onra yenilenen bu tasarı son olarak Millet Meclisi, İçişleri Komisyonuna 
intikal etmiş, 1979 yılında bu komisyonda yapılan toplantıda zamanın Yerel Yönetim Bakanlığı temsilcileri, 
tasaıjyı,tetkik.-etmek üzere süre istetmişler ve tasan üze rindeki son işlem bu safhada kalmıştır. 

^ncajk, 1974 yılı ile bunu izleyen] yıllardaki devalüasyonlar ve buna 'bağlı olarak konjonktürde ortaya çıkan 
dtHİyyk miktardaki artışlar karşısında Bankanın 2 000 000 000,— TL. lik nominal sermayesi yetersiz kalmış ve 
. föanfcanın ortak-idarelerinin hişfejerine düşen sermaye payları son yıllarda 'belediye ade^n^İieki artışa paralel 
, -olag^k kısa zamanda tahsil ediler-ek tamamlanmakta ve ortak idarelerden sermaye payı adı .ajtroçîa ;bir tahsilat 
^api^nasına imkân kalmamaktadır. 

Nitekim, 1978 yılından devredilen sermaye tahsilatı fazlası 3*6.936 434,—-TL. sı afojp,:$w mehlağın ser
maye hesabına aktarılmasına yasal imkân kalmadığından,-^ miktarın ye^ 

^irHhesâba alınmasına zaruret hâsıl olmuştur. 
Banka sermayesinin 10 000 000 000,— TL. sına çıkarılması ve sermaye payı olarak tahsil edilip muvak

kat hesaba, alınmış olan meblağın ortaklık payları olarak Banka sermayesine eklenmesi hususunu teminen ha-



zırlanan 'kanun tasarısı ve gerekçe raporu 28.2.1979 tarih, 392/3944-0 sayılı yazı ile Yerel Yönetim Bakanlığına 
ve bilahara de 12.12.1I979 günlü 2271/182453 sayılı yazımızla îmar ve İskan Bakanlığına gereği için yoÜlanı-
mış olup, bu güne kadar herhangi 'bir gelişme sağdanmamıştır. 

Aynı konuda Banka sermayesinin 10 000 000 000,— TL. sına çıkartılması hususunda 12 Mart 1964 gün
lü 440 sayılı Yasanın geçici 5 nü maddesinin 4 ndü fıkrası delaletiyle 30.4.1979 günlü 27 sayılı Kamın Hükmün
de Kararnamenin 1 nci maddesi hükmüne dayanılarak Bakanlar Kurulu kavrarının istihsali isteğiyle îmar ve 
İskan Bakanlığına İller Bankasının gönderdiği 10.1.1980 günlü 87/5680 sayılı isteik yazısı Maliye Bakanlığının 
Banka sermayesinin artırılmasının kanun konusu olduğuna, Bakanlar Kurulu kararı ile artırılamayacağına 
dair cevap alınmıştır. 

1978 yılından devreden nominal sermaye tahsilatı fazlası 36 926 434,— TL. sına ilaveten 1979 yılı 11 ay
lık fiili sermaye tahsilatı 400 551 161,— TL. sının halen sermaye hesabına aktarılmasına yasal imkân kalma
dığından, bu miktarın sermaye artırılıncaya kadar muvakkat bir hesaba alınmasına zaruret hâsıl olmuştur. 

31.8.1980 tarihi itibariyle sermaye fazlası ise; 
36 926 434,— TL. sı, 31. 12.1978 sonuna göre muvakkat hesaba aktarılan, 
22 048 755,— TL. sı, 1978 yılı kârından ayrılan % 30 köy sermaye payı, 

341 554 729,— TL. sı, 31.12.1979 sonuna göre muvakkat hesaba aktarılan. 
22 450 194,— TL. sı, 1979 yılı kârından ayrılan % 30 köy sermaye payı, 

324 306 375,— TL. sı 1980 yılı içinde (3'1.8.1980) fazfa tahsilat olmak üzere; 

Toplam1 747 286 487,— TL. sidir ve (bu meblağ zorunlu olaraık muvakkat bir hesaba, alınacaktır. 
Bu 'halin çeşitli sakıncaları olduğu bir gerçektir. 
a) Önce Banka 'en önemli kaynağı olan Belediyeler sermaye payı tahsilatından yoksun kalmıştır. 
Oysa ki, İller Bankasının 5 yıllık yatırım programı gereği üzerine aldığı görevleri aksatmadan yerine geti

rebilmesi için belediyelerden ortaklık payı tahsilâtına davet etmesi zorunlu bulunmaktadır. Niteikim 5 yılık 
programın gerçekleştirilmesi için yapılan hesaplardan bu tahsilatın devam edeceği gözönünde bulunduru'lmuş-
tur. 

Bankamızın Dördüncü 5 yıllık kaKcınma planının 4 ncü yılına ait 1981 yılı ön programında muhtelif sek
törler itibariyle yatırım teklif imiz; 

Devam Eden Yeni İşler (Bin TL.) 
Sektörü İşler Yatırımı* Yatırımı Toplam 

Harita 
İmar Planı 
Enerji 
tçmesuyu 
Kanalizasyon! 
Çeşitli Yapı .< 
A) Turizm 
B) ifmajat Sanayii :' 
14 Gıda 
2. İçki 
3, Gübrd 
C) Ticaret Hizmetleri 
Elek. Hak. ve Gereç Falb. 
Arazi Kullanımı Planlaması 
Çimentodan Gereçler ve Yapı Elemanları Tesisleri 
Bkl. Oto. ve İnş. Malh. Sağ. Oto Yapım ve Onarım 
Tesisleri 

Toplam : 

259 715 10 460 270 175 
79 000 l 000 30 000 

12 150 500 1 249 000 .13 399 500 
10 743 328 331 000 Dİ 074 328 
17 097 221 506 004 17 603 225 

1 330 000 23 1 330 023 

1 147 OM 20 1 147 020 
290 000 — 290 000 
80 000 — 80 000 

6 170 000 114 6 170 114 
485 000 — 485 000 
36 000 — 36 000 
5 000 5 000 

500 000 500 000 
50 372 764 2 097 621! 52 470 385 

MilH Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 213) 
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Aslında, Bankanın hemen hemen bütün ysırdım ve yatırımlarını Belediyelere yöneltmiş bulunduğu bir 
gerçek olduğuna göre, belediyelerin sermaye paylarını göndermeye devam etmeleri ve Banka sermayesine 
katılmalarının bir oran ile sınırîandınlmaması doğal bir sonuç olarak belirmektedir. 

Ib) (Bankanın memleket ölçüsünde yapacağı hizmetlerin günün gereksinme ve koşullarına göre giderek 
çoğatmalkta olduğu bir gerçektir. 

4759 sayılı kanunun 2 nci maddesinde, önerilmekte olan değişlükh'ğin yapılması ve yufcarfda belirtildiği gibi 
sermaye artırımı konusundan yıllardan beri sürdürülegelen uygulamanın böylece sonuçlanması Belediyele
rin yerine getirmek zorunda oldukları kamu hizmetlerinin daha rasyonel bir şekilde yapılıp tamamlanmasını 
sağlayacaktır, 

öte yandan belediyelerin ortaklık sermaye paylarını göndermeye devam etmeleri ve yeni 'kurulan beledi
yelerin de paylarım oranında sermayeye iştirak etmeleri hakça bir uygulama olacak, aksi takdirde yeni kuru
lacak bir belediye hiç ortaklık payı ödemediği ve ödemeyeceği halde bu güne kadar ortaklık payı ödemiş 
olara belediyelerle aynı çizgide bulunacak ve Bankadan aynı şekil ve suretle yararlanacaktır ki, bu da eşitlik 
ilkesini bozar ve diğer belediyelerin hukukunu zedeler nitelik taşıyacaktır. 

Tasarının kanunlaşması halinde bu ha'ksızlık da ortadan kalkacaktır. 
c) Nihayet, tasarının kanunlaşması ile iller Bankası 4759 sayılı Kanunun 7 nci maddesinde yazılı «Or

tak idarelerine kredi sağlamak, bunlar tehine teminat vermek» şeklindeki çok önemli diğer bir görevini 
de en uygun koşullarda yerine getirmeyi /sürdürebilecektir. 

Bu nedenlerle Bankanın daha verimli ve kendisine özgü kuruluş ve işleyiş biçimiyle memleket ölçüsün
de yararlı ve kuvvetli bir müessese olarak kalmasını ve çalışmalarını yapabilmesi için Banka sermayesinin 20 
milyar liraya yükletiknesini teminen 2 nci maddenin değiştirilmesi uygun ve zorunlu bulunmaktadır. 

B) Geçici maddenin getirilmesine aüt gerekçe : 
4759 sayılı Kanunun diğer bazı maddeleri ile birlikte 2 nci maddesinin de değiştirilmesi yolundaki çalışmalar 

herne kadar 1971 yılından bu yana ele alınmış ise de çeşitli nedenlerle işbu değişikliği gerçekleştirmeye ola
nak bulunmadığından, yukarıda da açıkça belirtildiği üzere, belediyelerin ortakMc payı tahsilatı yasal sımra 
ulaşmış ve hatta bu sınırı aşmıştır. Değişiklik çalışmalarına bu yıl içinde büsbütün ağırlık verilmiş ve kısa za
manda olumlu sonuç alınacağı görüşüniden hareketle belediyelerden sermaye yapı tahsilatına devam edilegelmiş 
ve bu yolda yapılan tahsilat geçici bir hesaba alınmış ve ahnagelmektedir, 

Bu nedenle, tasarının yasallaşması halinde işbu muvakkat hesaptaki paraların ait oldukları sermaye tahsi
latı hesabına aktarılmasının sağlanması hususunun bir geçici madde ile düzenlenmesi zorunlu olmuştur. 

Bütçe - Plan Komisyonu Raporu 

TC 
Milli Güvenlik Konseyi 16 Haziran 1981 
Bütçe - Plan Komisyonu 

Esas No. : 11183 
Karar No. : 80 

Milli Güvenlik Konseyi Başkanlığına 

Bakanlar Kurulu tarafından 25..5.1981 tarihinde Milli Güvenlik Konseyine sunulan «4759 sayılı İller 
Bankası Kanununun değişik 2 net maddesinin değiştirilmesi ve bu Kanuna Geçici Madde Eklenmesi Hak
kında Kanun Tasarısı» Komisyonumuzca incelenmiştir. 

tiler Bankasının 13 . 6. 1945 tarifti ve 4759 sayılı Kuruluş Yasası ile sermayesi 100 000 000 TL. olarak sap
tanmıştır. Ancak ekonomik koşullara ayak uydurabilmek amacıyla çeşitli zamanlarda sermaye artırımı devam 
etmiştir. Son olarak 24. 1 . 1975 tarih ve 7/9366 sayılı Kararname ile filer Bankasının sermayesi 2000000 000 
TL.'sı olarak saptanmıştır. 

Milli Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 213) 
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Bankanın yurtjtfüzeyinde yapacağı hjzmeterin günün gereksinme ve koşullarınagöre giderek çoğalmakta ol
duğu bilinen bir gerçektir. 

.••'1974yılı ile'feamu ekleyen, yıllardaki dava)îatsyoııiar ve 'buna bağlı olarakfcoojottkfürde. ortayaçıkan «büyük 
miktardaki artışlar karşısında Bankanın 2 000 000 000 TL.'lık nominal sermay#siv yetersiz-k^^ 

:!#ri*j£fHH$ı^j^ 

Ayrıca bankanın hemen hemen tüm yandım ve yatırımlarım belediyelere yöneltmiş bulunduğu bilinmekle 
beraber belediyelerin ortaklık sermaye paylarını göndermeye devam etmeleri ve yeni kurulan belediyelerin 
de paylan oranında sermayeye iştirak etmeleri hakça bir uygulama olacaktır. 

©eje^iyejerin prtjakhk pay ı^a^ i^ ı yaM^mıra..ulaşmış ye faa^a bu smurajşılrr^ 
sereye , yapı tafesllatınaKd^şm ,edjteıesir ye tahsilatın muvakkat bir JıesaJba almn>awa .devam .ej^gejmis^k. 

Muvakkat hesaptaki paraların ait oldukları sermaye tahsilatı (hesabına aktarılmasının sağlanması hususu
nun düzenlenmesi gerektiği anlaşılmıştır. 

Bu bilgiler ışığında tasarının maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir., 

,Tasarıma ,çer#evet 1 nci maddesi..Bakanlar,JCurulıuna. «errçayısyi b/irt.mMne Jcaldar. aflttmıa yetkisi verilmek 
suretiyle değiştirilerek, 

Çerçeve 2 HCÎ madide üe yürürlök ve -yürütmeyi düzenleyen 3 ve 4 neü-maddeler aynen kabul edilmiştir. 
' M M "Güvenlik»iüCons«^*nin <«ıa»ywa,arz,»©tarasur. 

Başkan 
Mmnü KÜÇ^KAJHMST 

Bto.^^miral 

K5&tip»Üye 
Turhan AKPORAY 

Mly.Kd.Alb. 

Üye 
Güven BOŞGELMEZ 

Başkan Yardımcısı 
Tanju ERDEM 

Dz, Kd. Kur. AJb. 

Kâtip Üye 
Tahsin EKİNCİ 
Mly. Kd. Bnb. 

Üye 
Serpil ULUER 

Üye 
Mehmet KÂMÎLOĞLU 

Üye 
Berici MELLİ 

Başkan Yardımcısı 
Haşmet YURTAL 

Mly. m- Alb. 

Üye 
Nazmir. BİLGİÇ 

Üye 
Doğan KAYRAN 

Milli Güventik'K-onseyi ^.Sayısı : 2Aİ3) 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

4759 Sayılı İller Bankası Kanununun Değişik 2 nci 
Maddesinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Geçici 

Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 4759 sayılı İller Bankası Kanu
nunun değişik 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir. 

«Madde 2. — Bankanın sermayesi 20 000 000 000 
liradır. Bu sermaye Bakanlar Kurulu kararıyla artı
rılabilir.» 

MADDE 2. — 4759 sayılı İller Bankası Kanu
nuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. 

t«GEÇİCt MADDE — Bu Kanunun yürürlüğün
den önce 2 nci madde gereğince tahsil edilip Bankaca 
muvakkat hesaba alınmış ve alınacak olan paylar, 
bu Kanunun yürürlüğe girmeaiınıi müteakip ortaklık 
payları olarak Banka sermayesine eklenir.» 

MADDE 3. — Bu Kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

MADDE 4. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar 
Kurulu yürütür;, 

BÜTÇE - PLAN KOMİSYONU METNİ 

4759 Saydı Her Bankası Kanununun Değişik 2 ! nci 
Maddesinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Geçici 

Madde Eklenmesi Hakkında Kamun Tasarısı 

MADDE 1, — 4759 sayılı İller Bankası Kanunu
nun Değişik 2 nci maddesfi aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir. 

Madde 2. — 'Bankanın Sermayesi 2O.OOO.0OQ.00O 
liradır. Bu sermaye Bakanlar Kurulu kararıyla bir mis
line kadar artırılabilir. 

MADDE 2. 
kabul edilmiştir. 

Tasarının 2 nci maddesi aynen 

MADDE 3. 
kabul edilmiştir. 

MADDE 4. 
kabul edilmiştir. 

Tasarının 3 ncü maddesi aynen 

— Tasarının 4 ncü maddesi aynen 

13 , 5 . 1981 

Başbakan 
B. Ulusu 

Devlet Bak. - Başbakan 
Yrd. 

Z. Baykara 
Devlet Bakanı 

Prof. Dr. M. N. Özdaş 
Dışişleri Bakanı V. 
Prof. Dr. İ. Öztrak 
Ticaret Bakam V. 

S. Kocatopçu 
Tarım ve Orman Bakanı 

Prof. Dr. S. Özbek 
Turizm ve Tamtma Bakanı 

/. Evliyaoğlu 

Devlet Bak. - Başbakan 
Yrd. 

T. Özal 
Adalet Bakanı 

C. Menteş 
Maliye Bakanı 

K. Erdem 
Sağ. ve Sos. Yrd. Bakanı V. 

Dr. Ş. Tüten 
Çalışma Bakanı V. 

î. Evliyaoğlu 
İmar ve İskân Bakam 

Dr. Ş. Tüten 
Sosyal Güvenlik Bakanı 

S. Side 

Devlet Bakanı 
Prof. Dr. 1. Öztrak 

Milli Savunma Bakanı V. 
Z. Baykara 

Milli Eğitim Bakanı 
H. Sağlam 

Gümrük ve Tekel Bakanı 
R. Baturalp 

Sanayi ve Teknoloji Bakanı 
Ş. Kocatopçu 

Köy İşleri ve Koop. Bakanı 
M. R. Güney 
Kültür Bakanı 

C. Baban 

Devlet Bakam 
M. Özgüneş 

İçişleri Bakanı 
S. Çetiner 

Bayındırlık Bakanı 
Dr. T. Önalp 

Ulaştırma Bakanı 
N. Özgür 

Enerji ve Tabii Kay. Bakanı 
S. Bingöl 

Gençlik ve Spor Bakanı 
V. Özgül 

! > • • " « 

Milli Güvenlik Konseyi {S. Sayısı : 213) 
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MİLLİ GÜVENLİK KONSEYİ S. Sayısı : 214 

7269 Sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak 
Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanunda Değişiklik 
Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi ve Bütçe - Plan Komisyonu 

Raporu. (2 /53) 

16 Haziran 1981 

MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYÎ BAŞKANLİĞİNA 

«7269 Sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Ahnacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara 
Dair Kanun» da degtjlklik yaptftnası hakkında kanun teklifi ve gerekçesi ilişikte sunulmuştur. 

Gereğini arz ederim. 

Nurettin ERSİN 
Orgeneral 
Kara Kuvvetleri Komutam ve 
Mffli Güvenlik Kenseyİ Üyesi 

G E R E K Ç E 

Umumi afet ve felâketlerde etkili yardımın yapılabilmesi için 7269 sayılı bir Yasa bulunduğu malumlarıdır. 
Bu Yasa, uygulanacağı umumi afet ve felaketlerde her türlü nakdi ve ayni yardımların İmar ve tskân Bakan
lığınca teşkil olunacak bir fona yatırılmasını ve yardıdımların tek elden yapılmasını hedef almaktadır. 

7269 sayılı Yasanın 33 ncü maddesi, yasa uyarınca yapılacak harcamaları karşılamak amacıyla hangi kay
naklardan yararlanılacağını belirtmektedir. Kızılay'ın, sadece uluslararası teşkilat aracılığıyla ayni olarak gelen 
yardımları, imar ve tskân Bakanlığının talimatı uyarınca bizzat yapabileceği, onun dışındaki her türlü yardım
ların fona aktarılmasını emretmektedir. Madde metnindeki hayır kurumları, çeşitli alanlarda faaliyet göste
ren dernekler olduğu için maddenin tanzim tarzı Kızılay istisna edilirse isabetlidir. Ancak her türlü afet ve 
felaketlerde en yetkili ayni ve nakdi yardımları yapma ve sağlık hizmetlerimi yerine getirme görevi Tüzüğü 
gereği Kızılay'a verilmiş olduğu için, gerek yardımlar, gerekse yetişmiş ve eğitilmiş personeli bakımından 
umumi afet ve felaketlerde 'Kızılayı'ı kendi mevzuat ve usullerine göre yine îmar ve iskân Bakanlığının yanın
da hizmet verme imkânı tanınmalıdır. Bugüne kadar vukubulan umumi afet ve felaketlerde en kısa zaman
da ve en müessir yardım tedbirlerini Kızılay almaktadır. Yaptığı geniş ölçüdeki çadır, giyecek ve yiyecek 
yardımlarının ve bu yüzden tükenen stoklarının yenilenmesi 'bakımından afet ve felaketler vesilesiyle yapı
lacak yardımların bu kaynakları beslemekte kullanılmasına imkân tanınmalıdır. Aksi halde milyonlarca liralık 
ayni yardım ve nakdi yardım yapıldıktan sonra bu giderlerin yerleri doldurulamadığı takdirde bir sonraki afet 
ve felaketin yardım 'hizmetlerinde önemli aksama belirecektir. Öte yandan uluslararası Kızılay ve Kızılhaç teş
kilatları, afet ve felaket vukuunda tüm dış yardımları uluslararası mevzuat gereği Kızılaylara yapmaktadır. 
Böylece alınan bir yardımın doğruca İmar ve Iskan Bakanlığı fonuna aktarılması bu açıdan da sakıncalı ol
makta yardımı yapan yabancı Kızılay, Kızılhaç teşkilatları bu davranışımızı nizamlara aykırı bulmaktadırlar. 
Zira uluslararası .Kızılay ve Kızılhaç teşkilatlarında yardım hizmetinin bizzat mahalli dernek eliyle yapılması, 
aracı kullanılmaması ve yardımların başka kuruluşlara devri doğru bulunmamaktadır. 

\Bu nedenle, 7269 sayılı Yasanın 33 ncü maddesi (b) fıkrasının teklif edilen şekilde değiştirilmesi arz olu-
mur. 
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Bütçe - Plan Komisyonu Raporu 

T.C. 
Milli Güvenlik Konseyi 
Bütçe - Plan Komisyonu 

Esas No. : 2/53 
Karar No. : 81 

16 Haziran 1981 

Milli Güvenlik Konseyi Başkanlığına 

Kara Kuvvetleri Komutanı ve Milli Güvenlik Konseyi Üyesi Orgeneral Nurettin Ersin tarafındaa 
Milli Güvenlik Konseyi Başkanlığına sunulan «7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alı
nacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi» Ko
misyonumuzca incelenmiştir. 

Yapılan inceleme sonucunda, teklifin genel gerekçesinde belirtilen nedenlerle yapılan değişiklik Komis
yonumuzca da olumlu bulunarak maddelerin incelenmesine geçilmiştir. 

7269 sayılı Kanunun 33 ncü maddesi (b) fıkrasında yapılan değişiklikle, Doğal Afetlerde ayni bağışlar 
yanında münhasıran Kızılay'a yapılacak para bağışlarının da Kızılay tarafından sürdürülen acil yardım faa
liyetlerinde sarfedilebilmesini düzenleyen 1 nci madde ile, 

Yürürlük ve yürütmeyi düzenleyen 2 ve 3 ncü maddeler aynen kabul edilmiştir. 
Milli Güvenlik Konseyinin onayına arz olunur. 

Başkan 
Hüsnü KÜÇÜK AHMET 

Em. Amiral 

Başkan Yardımcısı 
Tanju ERDEM 

Dz. Kd. Kur. Alb.. 

Başkan Yardımcısı 
Haşmet YURTAL 

Mly. Kd. Alt». 

Kâtip Üye 
Turhan AKPORAY 

Mly. Kd. Alb. 

Kâtip Üye 
Tahsin EKİNCİ 
Mly. Kd. Bnb. 

Üye 
Nazmi BİLGİÇ 

'Üye 
Güven BOSGELMEZ 

Üye 
Mehmet KÂMI LOĞ LU 

Üye 
Doğan KAYRAN 

Üye 
Berki MELLİ 

Üye 
Serpil ULUER 

Milli Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 214) 
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TEKLİF 

7269 Sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayı
sıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair 

Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun 
Teklifli 

MADDE 1. — 7269 Sayılı Umumi Hayata Mü
essir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapıla
cak Yardımlara Dair Kanunun 2 y. 7 , 1968 tarih ve 
1051 sayılı Kanunla değişik 33 ncü maddesinin (b) 
fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

b) Hayır kurumları, mahalli idareler, mal san
dıkları ve diğer kuruluşlar tarafından katml oluna
cak 'bu amaca yönelik nakdi yardım ve bağışlar, 

Ayni yardımlar doğrudan doğruya Türkiye Kı
zılay Derneğine yapılır. Türkiye Kızılay Derneğine 
yuft içinden ve yurt dışından yapılacak her türlü nak
di ve ayni yardımlar bu maddenin kapsamı dışında 
olup, Kızılay mevzuatına tabidir. 

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yü-
rülüğe girer. 

MADDE 3. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yü
rütür. 

BÜTÇE - PLAN KOMİSYONU METNİ 

7269 Sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dola
yısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara 
Dalir Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun 

Teklifi 

MADDE 1. — Teklifin 1 nci maddesi aynen ka
bul edilmiştir. 

MADDE 2. 
bul edilmiştir. 

MADDE 3. 
bul edilmiştir. 

Teklifin 2 nci maddesi aynen ka-

— Teklifin 3 ncü maddesi aynen ka-

» • » « ^ « 

Milli Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 214) 





MİLLİ GÜVENLİK KONSEYİ S. Sayısı : 215 

Ahmet Saner ile Kadir Tandogan Haklarındaki ölüm Cezala
rının Yerine Getirilmesine Dair Başbakanlık Tezkeresi ve Adalet 

Komisyonu Raporu. (3/76) 

TC 
Başbakanlık 

öttük ve Yazı İşleri Genel Müdürlüğü 
Sayı : 308-0&786 22 Mayıs 1981 

Konu : Ölüm Cezası 

MÎLLİ GÜVENLİK KONSEYİ BAŞKANLIĞINA 

TCK'mm 146 ncı ntatâdiesiife ımuihalefet ısuçuMdlaiD doğayı Jıgfetonyartia IgaıpıbMİ Sdfayprçetim Kioa?M#a?dfğı 3 
No. Bu Alskeıü Mahkleınesilndeıı verfilen öOttım (oezası, Als'ksri Yargtfey Daireler Kurulııınm 2A19&1 gjün ve 
198H/M-36 sayılı tan ile onaylaman Alıaniet ISaner ve Ksdİf Tandogan halkJannda düzenfleınen soruşturma 
dosyası ve dVUDi Savunma Bakanlığmm 20.5.1981 günlü 1981/1744-'5 saydı yazasmm !falir örneği «feK olarak gön-
derîlmiştir. 

Geregirii emirlerine «re ederim. 
Bülend Ulusu 

Adalet Komisyonu Raporu 

TC 
Milli Güvenlik Konseyi 

Adalet Komisyonu 
Esas No. : 3/76 
Kam- No. : 25 17 Haziran 1981 

MÎ3İ Güvenlik Konseyi Bakanlığına 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının tamamını veya hır kısmım tağyir ve tdbdil veya ilgaya ve suç tarihi 
İtibariyle bu kanunla teşekkül etmiş bulunan Büyük Millet Meclisini İskata veya vazifesini yapmaktan mene 
cdbren teşebbüs suçundan hükümlü Ahmet 'Saner ile Kadir Tandogan haklarında istanbul Sıkıyönetim Ko
mutanlığı 3 No. lu Askeri Mahkemesinin 13.110.1980 tarih ve 198O/30Ö Esas, 1980/187 Karar sayılı hükmü 
ile verilen ve Askeri Yargıtay Daireler Kurulunun 2.4.1981 tarih ve 1981/31 Esas, 1981/3'6 Karar sayılı ilamı 
ile onaylanmak suretiyle kesinleşen ölüm cezasının yerine getirilmesi, Başbakanlığın 22.5.1981 tarih ve 308-
06786 sayılı yazıları ile istenmiş olduğundan ekteki Kanun metni hazırlanmıştır. 

Raporumuz MM Güvenlik Konseyinin onayına arz olunur. 

(Üye Üyö 
M, Tevfik ODMAN Abdülkadir GENELÎOĞLU A. Tuncer SÖNMEZ 

Deniz Hâkim ön. Yzov Adalet Bakanlığı Adalet Bakanlığı Kanunlar 
M.G.K. Hufc. tş. Kanun, Kanunlar Plan. Araş. Plan. Araş. On. Md. Müşaviri 

ve Kararlar Daire Başkanlığı Gn. Md. Müşaviri 
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Alutjet 'Sanıer ile Kaldlîr Tando^an Haiklarındaiki ÖMm Ceızalannın Yerime GetirilmlesSne DaSr Kanun 

MADDE 1. — a) Askeri Yargıtay Daireler Kurulunun 2.4.19811 tarih ve 1981/31 Esas, 1981/36 Karar sa
yılı ilamıyla kesinleşen, istanbul Sıkıyönetim Komutanlığı 3 Numaralı Askeri Mahkemesinin, 13.10.1980 ta
rih ve 1980/20Ö Esas, 1980/187 Karar sayıh hükmü ite Türk Ceza Kanununun 146/1 nci maddesi uyanınca 
ölüm cezasına mahkûm edilmiş 'bulunan, Tralbzon Akçaalbat nüfusuna kayıtlı iken, halen sicili nüfusta îstan-
Ibul İli, Eminönü îlçesi, Mesihpaşa Mahallesi, Hane 39/2, Cilt 17, Salhife 177 de kayıtlı Necati oğlu, Mürvetten 
oüma 15.9.1959 doğumlu Ahmet Saner hakkındaki ölüm cezası yerine getirilir. 

b) Askeri Yargıtay Daireler Kurulunun 2.4.19811 tarih ve 1981/311 Esas, l981/3>6 Karar sayılı ilamıyla ke
sinleşen, îstanlbul Sıkıyönetim Komutanlığı 3 Numaralı Askeri Mahkemesinin, 13.10.1980 tarih ve 1980/200 
Esas, 1980/ıl(87 Karar sayılı hükmü ile Türk Ceza Kanununun 146/1 nci maddesi uyarınca Ölüm cezasına mah
kûm edlilmiş 'bulunan, sicilli nüfusta İstanbul îîi, Zeytin burnu İlçesi, Telsiz Mahallesi, Hane 7, Cilt 3% Sahıife 
49 da kayıtlı Zekeriya oğlu, Ayşe'den olma 11.1.1958 doğumlu Kadir Tandoğan hakkındaki ölüm cezası 
yerine getirilir. 

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer* 

MADDE 3. — Bu Kanunu Adalet Bakanı yürütür. 

Milli Güvenlik Konseyi ((S. Sayısı : 215) 



MİLLİ GÜVENLİK KONSEYİ S. Sayısı : 219 

6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında 
Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna İki Ek 
Madde ile Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı 

ve İçişleri Komisyonu Raporu. (1 /191) 

TC 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 28 Mayıs 1981 

Başkanlığı 
Sayı : 101-868/03922 

MİLLİ GÜVENLİK KONSEYİ BAŞKANLIĞINA 

İçişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 28.5.1981 tarihinde kararlaş
tırılan «6136 sayıh Ateşli Silahlar ye Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiş
tirilmesi ve Bu Kanuna İki Ek Madde İle Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı» ite ge
rekçesi ekli olarak gönderilmiştir. 

Gereğini emirlerine arz ederim, 

Bülend ULUSU 
Başbakan 

I 

GENEL GEREKÇE 

6136 sayılı Ateşli Sfılahfaır ve Bıçaklar ile Diğer Aletler HalkJkıınJda Kanunun uygulama ile ortaya çıkan 
bazı boşhılkîariinın doldurulması ve özellikle ceza hükümlerinde 'ortaya çıkan bazı aksaklıkların giderilmesi 
zaruret haline gelmiştir, 

Kanun 'kapsamına güren 'ateşli silahların yurda sokulması, taşınması ve 'bulundurulması esaslarının günün 
şartlarına uygun 'hale getirilmesi, belge verilmesi zoruinlu olduğu hükme bağlanan anlti'ka silahlarla, hatıra 
teşkil eden ateşli silahların ne olduğunun açıklığa kavuşturulması ve özellikle teknikteki gelişmeler sonucu 
yenii tür sMaMafl-m yapılması neden'iyle ceza hükümlerinin uygulamasında ortaya çıikan zorlukların gaderillmesıi 
amacıyla 6136 sayılı Kanunun 2, 4, 7, 1 Ot, M, 12, 13, 14 ncü maddeleriyle ek ikinci maddesinin değiştiril
mesi gereklii görülmüş, ülkeye yivli 'tüfeklerin sokulması yasağının av 'turizmlini önleyici etkilerinin gideril
mesi içlin yeni bir düzenleme yapılması gerekli görülerek 'bü konuyu düzenleyen hükmün ek madde olarak 
kanunda yer alması sağlanmıştır., 

II 

MADDE GEREKÇELERİ 

Maldde 1. — Tasarının 1 noi maddesiyle 6136 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin değiş tir ilmesu amaçlanmış
tır. Yürüdükteki malddenfin yarattığı sorunları şöylece belıi'riemek mümkündür. 

a) Yürürlükteki madde, Dışişleri Bakanlığı görevüiler'inlden elçi sınıfından olanlarla'konsolosların, memu
riyetlerinin devamı süresince 'bir defaya mahsus olmak üzere ve dış temsilCıi'Mılderimiızdte görevli güvenlik me-
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müriarımıin kfla ülkeye kesün dlöinüş yaptıkları zaman, sahip oldukları 'bir tek silahı ülkeye sokmalarıma izin ver
mektedir. Bu hüküm, uygulamada adaletsiz bliır durum yaratmış, yukarıda sayılanlar dışında kalan pek çok 
dış görev yapan kamu personeli bu haktan yararianam'adıklaırı için şikâyetçi olmuş ve bu olanağın kendile
rine de tanınması için giriişinTİerde bulunmuşlardır. Böyle bir kapının açılmasının ülkeye tahminlerden çok s»i-
lah girmesine neden olacağı ve çok sakıncalı bir durum oluşturacağı kuşkusuzdur., 

b) Keza yürüdükteki madde, yalbancı devlet veya hükümet başkanları, hiükürnet üyeleri tarafından ken
dilerine silah armağan edilenleırin bu silahları ülkeye getirmelerine olanak tanımaktadır. Maddenin bu şek
liyle, armağan 'alan kişi 'her kim olursa olsun bu silahı yunda sdkabilmdktedlir. Armağan edüllem ve yurda 
siokuflmasına izin verilecek silahların hem armağan kabul edenler hem de armağan edenler açısından bir
takım esaslara bağlanmaması sorun yaratmaktadır. 

Maddenin, dış temsilciiMerinııizde görevli koruma memurları 'ile elçi ve konsolosluk sınıfından olanların 
yurda ısilalh 'sokmalarım önleyecek şekilde ve yurt dışında armağan edilen silahlar için de gerek armağan 
alan gerek armağan elden açısından bîr takım esaslar belirleyecek 'biçimde yeniden düzenlen
mesi, iarmiağan kalbul edecek kişilerin resmi görevle yuırtt dışına gönderilen kişiler olarak 
belirlenip, armağan veren kişiler olarak, yabancı ıdevlet ve hükümet 'başkanları, hükümet 
üyeleri Genelkurmay Başkanları ve Kuvvet Komutanları olarak sınırlandırılmaısı ve yurda sokulan silahın 
gümrük vergisi ve ıresimılerimıden bağışık olmıaisı uygun 'görülmüş ve 'düzenleme bu esaslara göre yapılmıştır. 

Madde 2. — Taslarının 2 nci m'adldesiyie 6136 sayılı Kanunun 4 ncü malddesiinin son fıkrası dleğiştirilmek-
tedür, 

6136 ısayıllı Kanunum 4 nöü m'ad)deisi'nin 3 ncü fıkrası «'Münhasıran sposrda ve avda kullanılan lateşli si
lahlarla mermilerin» bu Kanun kapsamında olmadığını hükme bağlayarak, av ve spor silahlarını 6136 sa
yılı Kanun uygulaması ıdışımda bırakmış bu nedenle söz konusu ıa!v ve sporda kullanılan ateşi silahlar idare
min denetimli dışında kalmıştır. Sadece av 'tezkeresi almak bu silahların bulundurulması, taşınması ve avda 
kullanılma'sı için ydterllii olduğu cihetle yivli ve seri aıteşli uzun namMu 'av tüfeklerimin vatandaşlarımız ve 
özelikle yabancı turistler tarafından rasigele kullanılması av kaynaklarımızın süratle azalmasına ve hatta 
yok olmasına neden olacak duruma gelmiştir. Bu sakıncayı gidermek üzere 1970 yılında 130)8 sayılı Ka
nunla 4 ncü maddeye eklenen bir fıkra ile yilvli av tüfdkleri 6136 sayılı Kanun kapsamına alınmış bu su
retle yivli aiv 'tütfdMeriniin kontrolü sağlanmış ve dolayısıyla av kaynaklarımızın tahribi önlenmiştir. Ancak; 
sporda kullanılan yivli veya yivsüz silahlar 6136 sayılı Kanunun kapsamı dışında kalmaya devam etmiştir. 
Hangi silahların münhasıran sponida kullanıldığını tefrik mümkün olamadığından söz konusu hüküm uygu
lamada tereddütler yaratmaktadır. 

Yukarıda açıklanan sakıncanın giderilmesi ve etkili ateşli silahtardan olan yivli spor silahlarının da Ka
nun kapsamına alınmışı gerekli görilmidktedlir. Bunu sağlamak üzere 6136 sayılı Kanunun 2249 sayılı Ka
nunla değiştirilen 4 ncü maddesinin son fıkrasının önerilen biçimde dteğiştk'ilmesi amaçlanmıştır. 

Madde 3. — Taslarının 3 ncü maddesiyle 6136 sayılı Kanunun 7 nci maddesi değiştirilmektedir. 
Yürürlükteki 7 nci madde, ateşli silahların kimler tarafından taşınabileceğini belirlemektedir. Maddenin ye

tersiz kalan kapsamı silah taşıması gerekli görülen bazı kamu görevlilerine silah taşıma izni verilmesini engelle
mektedir. Diğer taraftan görevleri icabı yasaların verdiği yetkiye dayanarak veya Bakanlar Kurulunca izin veril
mek suretiyle silah taşıyan bazı kamu görevlilerinin emekli olmaları halinde zati silahlarını taşımalarına izin veril
mesini güçleştirmekte ve yıllarca taşıdıkları ve aktif olarak çalıştıkları sırada ifa ettikleri görevin gereği olarak 
maruz kalabilecekleri düşmanlıklara ve husumetlere karşı nefislerini korumak için emekli oldukları zaman da si
lah taşıma zorunda olan bu kişilerin taşıyacakları silahlar için uzun formalitelere boyun eğme ve oldukça yüklü 
harç ödeme zorunda bırakmaktadır. 

Yukarıda açıklanan sakıncaları gidermek ve bu arada Devlet Başkanı ile, hükümet başkanı ve hükümet üye
lerine ve daha önce belirtilen bu görevlerde bulunmuş olanlara silah taşıma yetkisi vermek ve diğer taraftan ak
tif görevde iken özel yasalarına göre silah taşıma yetkisini haiz olan veya Bakanlar Kurulu karan ile, ifa ettikleri 
görev gereği silah taşımalarına izin verilen bazı kamu görevlilerinin, emekliye sevkedilmeleri durumunda da zati 
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silahlarını taşımalarına imkân vermek üzere maddenin değiştirilmesi gerekli görülmüştür. Silah taşımalarına ya
sayla izin verilen emekli kamu görevlilerinin bu iş için harç ve resimden muaf olmaları öngörülmüş ve bunlara 
verilecek belgelerle 'bunların yenilenmesi esas ve usullerinin Milli Savunma Bakanlığının görüşü alınarak İçişleri 
Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikle düzenlenmesi uygun mütalaa olunmuştur. 

Diğer taraftan, suç işleyen bazı kişilerin, cezalarını çektikten sonra da silah taşımaları sakıncalı olacağından 
buna ilişkin hükmün maddeye eklenmesi gerekli görülerek bu hüküm maddeye eklenmiştir. 

Yeni düzenlenen madde ile getirilen bir başka değişiklik silah taşımak veya bulundurmak isteyen vatandaşlara 
bu imkânı veren belgenin (vesikanın) münhasıran valilerce verilmesi hususudur. Eskiye oranla değiştirilen bir baş
ka hususta, valilerce silah taşıma vesikası verilirken uyulacak esasların Bakanlar Kurulunca çıkarılacak bir yönet
melikte gösterilmesi keyfiyeti olmuştur. Eski metinde bu yetki yani yönetmelik çıkarma yetkisi İçişleri Bakanlığı
na ait idi. Yönetmeliklerin sık sık değiştirilmesi ve adeta her İçişleri Bakanı değiştikçe yeni bir yönetmelik yapıl
ması, uygulamayı içinden çıkılmaz hale getirmiş ve idarenin kontrol imkânlarını adeta ortadan kaldırmıştır. Tasa
rıda öngörülen yöntem, yani yönetmeliğin Bakanlar Kurulunca çıkarılması esasının benimsenmesi, bu aksaklığı 
giderici bir tedbir olarak düşünülmüştür. 

Harçlar Kanunun'da yapılan değişiklikle Ateşli Silahları evde veya iş yerinde bulunduracaklara verilecek bu
lundurma vesikalarının harca tabi olması hükme bağlanmıştır. Bu hükümle 6136 sayılı Kanunun 7 nci maddesi
nin son fıkrası ilga edilmiş bulunmaktadır. Harçlar Kanunu s'on 'hükmüyle Bulundurma vesikalarından yıllık 
harç alınmasını öngörmektedir. (Bulundurma vesikaları bir sefer düzenlenmekte ve silah sahip değiştirinceye ka
dar geçerli olmaktadır. Bu vesikaların senede veya iki senede bir değiştirilmesi söz konusu değildir. Ve böyle bir 
mecburiyetin sağlıyacağı bir yararda bulunmamaktadır. Bu durum dikkate alınarak bulundurma belgelerinden dü
zenlendiği sırada bir sefer harç alınması uygun görülerek buna göre bir düzenleme yapılmış bulunmaktadır. 
Ancak yeni düzenlenen 7 nci madesinin 1 nci fıkrası 4 No. lu bendi kapsamında olan emekli kamu personelinin 
harçtan muaf tutulması öngörüldüğü cihetle onlara verilecek bulundurma belgelerinden harç alınması söz konu
su olmayacaktır, 

MADDE 4. — Tasarının 4 ncü maddesiyle 6136 sayılı Kanunun 10 ncu madesi değiştirilmiştir. 
Yürürlükteki metin adli mercilerce zoralımına karar verilen veya herhangi bir şekilde güvenlik kuvetlerince 

ele geçirilen ateşli silahlarla bıçakların Milli Savunma Bakanlığına mal edilmesini öngörmekte ve 1308 sayılı 
Kanunla eklenen ikinci fıkrası da bu silahlardan Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı ih
tiyacının karşılanacağı hükmünü içermektedir. Ele geçen silahların çokluğu ve çeşitliliği, müsadere kararı verilen 
bu silahlardan Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığı gibi kuruluşların ihtiyacının da 'karşılanması isteklerini gün
deme getirmiştir. 

Diğer taraftan, gerek yasaların verdiği imkân gerek Bakanlar Kurulunca verilen izinle görevleri gereği si
lah taşıma yetkisine sahip ve zati silah edinme durumunda olan kamu görevlilerine bu silahlardan satılması yo
lundaki istekler yoğunluk kazanmış bulunmaktadır. 

Zoralımına karar verilen veya herhangi bir biçimde güvenlik güçlerinin eline geçen silahların miktar ve çe
şit itibariyle son yıllarda görülen artış, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı dışında, 
Gümrük Muhafaza Genel Müdürlüğü gibi silah gereksinimi duyan diğer kuruluşların muhtaç olduğu ateşli si-
lalhları da karşılayacak durumda olduğu için, bu yoldaki taleplerin karşılanmasına olanak sağlayacağı düşünü
lerek maddenin 2 nci fıkrasının bu yolda değiştirilmesi ve gerek yasa gereği silah taşıma durumunda olan gerek
se Bakanlar Kurulu Kararı ile silah taşımalarına ve zati silah edinmelerine izin verilen kamu görevlilerine ele ge
çirilen bu sMalhlaırdian satılması için MM Savunma Bakanlığına yetki veren hükmün maddeye eklenmesi uygun gö
rülmüştür,̂  

Madde 5. — Tasarının 5 nci maddesiyle 6136 sayılı Kanunun 11 nci maddesi değiştirilip yeni bir dü
zenlemeye tabi tutulmaktadır. 

6136 saıyılı Kanunun 1.1 no] maddesi 'antika olan ve hatıra teşkil eden ateşli silahlar ve bıçaklarla ilgili 
hüküm taşımaktadır. Ancak maddede antika silahın ne olduğu, hangi silahın hatıra teşkil ettiğini belirle
yen hüküm bulunmadığı için uygulamada oldukça önemli aksamalar yaratmakta ve şikayetlere konu olmak
tadır. 
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Yukarıda belirtilen sakıncanın giderilmesi için 11 nci maddeye yapılan ekle hangi silahların hatıra teşkil 
ettiği yazılmak suretiyle belirlenmiş ve antikanın tarifi yapılarak, özellikle bir silahın antika sayılabilmesi 
için bugün artık imal edilmeme koşulu temel unsur kabul edilmiş ve silahın antika olup olmadığı hususunun 
tespit yetkisi Emniyet Genel Müdürlüğü polis laboratuvarlarına verilmiştir. 

Madde 6. — Tasarının 6 nci maddesiyle 6136 sayılı Kanunun 12 nci maddesinin 4 ncü fıkrası değiş
tirilmiş ve maddeye son fıkra olarak bir fıkra eklenmiştir. 

12 nci maddenin 4 ncü fıkrasına «veya mermi kapasitesi 10 adetten fazla tabanca» ibaresi ile «tam» 
kelimesi eklenmiştir. 

ibarenin eklenmesi ile, mermi kapasitesi 10 adetten fazla olması itibariyle gerek muhatabında uyandıra
cağı korku, gerek suçta kullanılması halinde sağlayacağı etkinlik gözönünde tutularak, daha küçük mermi 
kapasitesi olan tabancalardan farklılığına ceza yönünden de paralellik ve silahlara öngörülen cezalar ara
sında denklik ve uyarlık sağlanması amaçlanmıştır. Otomatik kelimesinin başına «tam»; kelimesi eklenmek 
suretiyle uygulamada tabancaların niteliğini tespitte karşılaşılan güçlüklerin giderilmesine çalışılmıştır. 

Maddenin 3 ncü fıkrasında geçen «teşekkül»* kavramı Türk Ceza Kanununun 264 ve 313 ncü madde
lerinden yararlanmak suretiyle tarif edilerek, kavrama açıklık getirilmiştir. 

Madde 7. — Tasarının 7 nci maddesiyle 6136 sayılı Kanunun 13 ncü maddesinin 2 nci fıkrası değişti
rilmiştir. 

13 ncü maddenin 2 nci fıkrasında söz konusu edilen silahların niteliği 12 nci maddede belirlendiği, mer
miler için nitelik aranmayacağı cihetle, fıkradaki «veya nitelik^ ibaresi metinden çıkarılarak uygulamada 
doğacak tereddüdün giderilmesi amaçlanmıştır. 

Madde 8. — Tasarının 8 nci maddesiyle 6136 sayılı Kanunun 14 ncü maddesine bir son fıkra eklen
miştir. 

12 nci maddede olduğu gibi 14 ncü maddede de «teşekkül» kavramı, eklenen fıkrada tarif edilerek 
kavram açıklığa kavuşturulmuştur. 

Madde 9. — Tasarının 9 ncu maddesiyle 6136 sayılı Kanunun 2 nci ek maddesinin ikinci fıkrası de
ğiştirilmiştir. 

Ek madde 2 de 6136 sayılı Kanun kapsamına giren suçlarda 3005 sayılı Kanunda öngörülen şartlara 
bakılmaksızın, 3005 sayılı Kanun hükümlerinin uygulanacağı belirtilmiş ve bununla bu suçların takibinde 
sürat, cezasında etkinlik sağlanması amaçlanmış ise de, maddenin 2 nci fıkrasında geçen «Daha ağır ce
zayı gerektiren»* ibaresi uygulamada evrak tefrikini gerektirdiği ve büyük zorlukların doğmasına sebebiyet 
verdiği görüldüğünden, 2 nci fıkrada geçen «Daha ağır cezayı gerektiren» ibaresi metinden çıkarılmıştır. 
Bu değişiklikten, işlemlerde süratin sağlanması ve formalite çokluğundan kaçınılması amacı güdülmüştür. 

Madde 10. — Tasarının 10 ncu maddesiyle 6136 sayılı Kanuna (Ek Madde 3) olarak yeni bir madde ek
lenmiştir. 

Kanunun 4 ncü maddesinde yapılması öngörülen değişiklikle avda ve sporda kullanılan her nevi yivli 
ateşli silahlar kanun kapsamına alınmakta ve sonuç olarak bu tür silahların yurda sokulması önlenmiş ol
maktadır. Bu çok rijit durumu bir ölçüde yumuşatmak, Milli parklarda ve Devletçe korumaya alınan av
laklarda miktarı çoğalan ve planlı şekilde yapılacak avcılığa müsait hale gelen av hayvanlarının turist av
cılar tarafından avlanması suretiyle ülkemize döviz sağlaması için yasal imkân yaratılması gerekli görülmüş
tür ve bunu sağlayan hüküm ek üçüncü madde olarak düzenlenmiştir. 

Madde 11. — Tasarının 11 nci maddesiyle 6136 sayılı Kanuna ek madde 4 olarak yeni bir madde da
ha eklenmiştir. 
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61316 sayılı Kanunda geçen ateşi silahlar talbdıri belirli silahlara hasredilmeyerek geniş anlamda kulla
nılmıştır. Bu söbeple roket, roketatar, küçük çapta top gibi savaş silahlarının bu kanun kapsamına girdi
ğinden şüphe yoktur. Ancak bu hususta bazı tereddütler duyulduğundan, bir yandan tereddütlerin giderile
rek konuya açıklık getirilmesi, kanunun kapsamının vurgulanması, diğer yandan daha etkili ve tahrip gücü 
fazla silah ve mermilerin cezası ağırlaştırılmak suretiyle ceza adaleti yönünden uyum ve dengenin sağlana
bilmesi için yeni bir ek madde düzenlenmiştir. 

Madde 12. — Tasarının 12 nci maddesiyle 6136 sayılı Kanuna 8 nci geçici madde eklenmiştir. 

6136 sayılı Kanunun 4 ncü maddesinde yapılması öngörülen değişiklikte kanun kapsamına alınan yivli 
spor silahların ruhsata bağlanabilmesi için süre tanınması için geçici hüküm getirilmesi zorunlu görülmüş
tür. 

Madde 13. — Yürürlük hükmünü taşımaktadır. 

Madde 14. — Yürütmeye ilişkin hüküm getirmektedir. 
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İçişleri Komisyonu Raporu 

TC 
Milli Güvenlik Konseyi 

İçişleri Komisyonu 20 Haziran 1981 
Esas No. : 1/191 
Karar No. : 13 

MİLLİ GÜVENLİK KONSEYİ BAŞKANLIĞINA 

«6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiş
tirilmesi ve Bu Kanuna İki Ek Madde ile Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı», nın Ko
misyonumuzca yapılan incelemesi sonucunda tasarının tümü gerekçedeki açıklamaları da gözönünde bulun
durularak benimsenmiş ve maddelerin müzakeresine geçilmiştir. 

Konunun önemine, avcılık ve atıcılık sporlarında kullanılan silahlar yönünden özel ihtisas bilgisine ihti
yaç duyulacağı nazara alınarak davet edilen Atıcılık Federasyonu Başkanı Metin Sertoğlu ile bu sporda 
bilgi ve becerisi olduğu saptanarak davet edilen Yalçın Önyürüden de uzman sıfatıyla yararlanılmıştır. 

Tasarının 1 nci maddesine yurda sokulmasına izin verilen silahların mermilerinin de girmesine imkân 
yaratan bir açıklık getirilmiş; yürürlükteki metinde yurt dışında görevli güvenlik memurlarının kesin dönüş 
yapmaları halinde ve dış temsilciliklerimizde elçi sınıfından olanlar ile konsolosların bir defaya ve tek bir 
silaha mahsus olmak üzere yurda silah getirmelerine müsaade eden hüküm bulunduğu halde tasarı madde
sinde bu hükmün yer almadığı ve gerekçesinin de inandırıcı nitelikte bulunmadığı dikkate alınarak yürür
lükteki metin hükmü Komisyon metninde ihya edilmiş; yurda sokulan silahların devir ve satış suretiyle 
el değiştirmesi sakıncalı görülerek bunu önleyici hüküm maddeye ilave edilmiş; yurt dışına kıta ile görev
lendirilen subay ve astsubayların sahip oldukları ve kimlik kartlarında kayıtlı bulunan şahsi silahlarını be
raberlerinde götürmeleri halinde dönüşlerinde aynı silahı yurda sokabilmeleri için maddeye gerekli hüküm 
konmuş; Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünce yürütülmekte olan sportif faaliyetler için ihtiyaç duyulan 
Ateşli Yivli silahlarla yivli av tüfekleri mermilerinin ithaline imkân veren bir hüküm eklenmiş ve madde 
sayılan ihtiyaçları karşılayacak biçimde yeniden düzenlenmiştir. 

Tasarının ikinci maddesi ile Kanunun 4 ncü maddesinin 4 ncü fıkrası değiştirilerek avda ve sporda kul
lanılan her nevi ateşli yivli silahlar ruhsata tabi tutulduğundan bu değişiklik paralelinde maddenin 3 ncü 
fıkrasının da değiştirilmesi zorunluluğu doğmuş ve söz konusu 3 ncü fıkra komisyon metninde yer aldığı bi
çimde düzenlenerek maddeye ilave edilmiştir. 

Tasarının 3 ncü maddesi ile değiştirilerek yeni bir düzenlemeye tabi tutulan 7 nci maddedeki çarşı ve 
mahalle bekçileri ile uzman jandarma çavuşlar madde metninden çıkarılmış emekli subay ve astsubayların 
silah taşıma ve bulundurmasına ilişkin usul ve esasların kanunda belirtilmesi gerekli görülerek bunu dü
zenleyen hüküm maddeye eklenmiş, silah taşıyanlardan harçtan muaf tutulması gereken kişiler kapsamı ge
nişletilerek yeni bir düzenlemeye tabi tutulmuş; silah taşıması ve bulundurması yasaklanan kişilere ilişkin 
fıkra ihtiyacı karşılayacak biçimde redaksiyona tabi tutulmuş söz konusu bu ihtiyaçları tümü ile karşılayacak 
madde komisyonumuzca yeniden düzenlenmiştir. 

Tasarının 4 ncü maddesine ihtiyaçları karşılar nitelikte ilaveler yapmak ve gereken redaksiyona tabi 
tutmak suretiyle madde yeniden düzenlenmiştir. 

Tasarının 5 nci maddesi; hatıra teşkil eden silahlar arasına ülke dışında Devlet ve Hükümet Başkanları 
veya hükümet üyeleri tarafından hediye edilen silahların da ilavesi suretiyle kapsamı genişletilmiş; hediye 
edilen silahların devir ve satışını engelleyici bir hüküm maddeye ilave edilmiş ve antika silahların tespitine 
ilişkin esas ve usullerin yönetmelikte gösterileceği belirtilerek metin anılan değişiklikleri kapsayacak biçim
de yeniden düzenlenmiştir. 
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Tasarının 6 nci maddesi; özüne sadık kalınarak ancak biçim yönünden redaksiyona tabi tutularak komis
yonumuzca yeniden düzenlenmiştir. 

Tasarının 7 nci maddesi ile değiştirilmek istenen Kanunun 13 ncü maddesinin 2 nci Merası yürürlükte
ki haliyle ihtiyacı karşılar nitelikte bulunduğu ve herhangi bir değişikliğe tabi tutulmasına gerek olmadığı 
sonucuna varılarak Tasarının bu maddesi metinden çıkarılmıştı^ 

Tasarının 8 nci maddesi 7 nci madde olarak özüne sadık kalınıp redaksiyona tabi tutularak yeniden 
düzenlenmiştir. 

Tasarının 9 ncu maddesi 8 nci madde olarak aynen benimsenmiştir. 

Tasarının 10 ncu maddesi 9 olarak ve bu maddeye bağlı Ek madde 3, Ek madde 4 olarak ve redaksi
yona tabi tutulmak suretiyle yeniden düzenlenmiştir. 

Tasarının 11 nci maddesi ile 6136 saydı Kanuna ilave edilen Ek madde 4 komisyonumuzca 9 ncu mad
de çerçevesi içine Ek madde 5 olarak alınmak suretiyle aynen benimsenmiştir. 

Tasarının 12 nci maddesi ile 6136 sayılı Kanuna eklenmek istenen Geçici 8 nci madde komisyonumuz
ca 10 ncu madde çerçevesi içinde ve Ek Geçici 2 nci madde olarak yeniden redaksiyona tabi tutularak dü
zenlenmiştir. 

Tasarının yürürlük ve yürütmeye ilişkin 13 ve 14 ncü maddeleri Komisyonumuzca 11 ve 12 nci mad
deler olarak aynen benimsenmiştir. 

Raporumuz Milli Güvenlik Konseyinin onayına arz olunur. 

Başkan 
Muzaffer BASK AYMAK 

Hâkim Tuğgeneral 

Üye 
Hüseyin ÇÖL 
Hv. Kd. Alb. 

GENKUR. Tem. 

Üye 
Feridun BALATLIOĞLU 

Hâkim Kd. Albay 

Üye 
Hulki İMER 

M. S. B. Prs. Albay 

Üye 
M. Emin TURGUT 

Adalet Bakanlığı 
Kan. Pln. Ar. Gn. Md. lüğü 

Üye 
Ümir ERDAL 

Emniyet Genel Müdürlüğü 
Asayiş Daire Başlkanı 

Üye 
Nihat TURAN 

Tarım ve Orman Bakanlığı 
Milli Parklar ve Avcılık 
Genel Müdür Yardımcısı 

Üye 
Turhan BOZKURT 

Gençlik ve Spor Bakanlığı 
Başmüşaviri 

Üye 
Orhan GÜVEN 

M. K. E. K. Pazarlama ve 
İhracat Dairesi Başkam 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ | 

6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer 
Aletler Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin 
Değiştirilmesi ve (Bu Kanuna İki Ek Madde ile Bir 
Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 6136 sayılı Kanunun 2249 sayılı 
Kanunla değişik 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. I 

«Madde 2. — Mili Savunma Bakanlığı, Jan
darma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Mü
dürlüğü gereksinimi için yurt dışından yapılacak 
alımlar ayrık olmak ve 6551 sayılı Barut ve Pat
layıcı Maddelerle Silah ve Teferruatı ve Av Mal
zemesinin fnhisardan Çıkarılması Hakkında Kanun 
hükümleri saklı kalmak üzere, ateşli silahlarla I 
mermilerinin ve ^bıçaklarla salt saldırı ve savunmada I 
kullanılmak üzere özel olarak yapılmış bulunan 
sair suç aletlerinin ülkeye sokulması yasaktır. I 

Ancak; 

A) Tek bir silâha mahsus olmak üzere; I 

1. Memleketimizde akredite olup diplomatik I 
ayrıcalık ve bağışıklıklardan yararlanan kişilerin 
(karşılıklı olmak koşulu Me) 

2. Memleketimizdeki yabancı elçilik ve kon- I 
solusluklarda görevli olup da diplomatik ayrıcalık 
ve bağışıklıklardan yararlanmayan kişilerden, gerek 
görüldüğü için Dışişleri Bakanlığınca önerilen ve I 
İçişleri Bakanlığınca uygun görülenlerin (karşılıklı 
olmak ve saptanan belirli tiplerden bulunmak koşulu 
ile) 

B) Resmi görevle yurt dışına giden kişiler- I 
den, gittikleri yabancı ülkelerin Devlet veya hükümet 
başkanları ya da hükümet üyeleri yahut gemelkur- I 
may başkanları ve kuvvet komutanları tarafından 
veya hükümetleri adına kendilerine silâh armağan 
edilenlerin (silâhın armağan olarak verildiğinin bel- I 
gelenmesi koşulu ile gümrük vergi ve resim öden- I 
meksizin.) I 

Getirdikleri silahın yurda sokulmasına izin verilir. I 
Bu silahlar için bulundurma ve sahibinin silah taşıma 
yetkisi varsa, (getirilen silah birden fazla ise sadece bi
risi için) taşıma izin belgesi verilir. J 
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İÇİŞLERİ KOMİSYONU METNİ 

6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer 
Aletler Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiş
tirilmesi ve Bu Kanuna iki Ek Madde ile Bir Geçici 

Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 6136 sayılı Kanunun 2249 sayılı 
Kanunla «Değişik 2 nci ımaddesli aşağıdaki şekilde de-
ğiştiidfaistiiır., 

iMıaldde 2. — Mili Savunma Bakanlığı, Jandarma 
Gendi Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü ih
tiyaçları için yurt dışından yapılacak alımlarıyla 
6551 sayılı Barut ve Patlayıcı Maddelerle Silah ve 
Teferruatı ve Aiv Malaemesıinlin inhisardan Çıkarıl
ması Hakkında Kanun hükümleri saklı ka'limak üze
re ateşli silahlarla mermilerinim ve bıçaklarla salt 
saldırı ve saivunımalda kullanılmak üzere özel olarak 
yapılmış bulunan sair suç aletlerinin ülkeye sokul
ması yasaktur., 

Ancak; 

A) Tek Ibir silaha ve (bu siMum mermilerime mah
sus olmak üzere; 

1. Memleketimizde akredite olup diplomatik ay
rıcalık ve bağışıklıklardan yararlanan kişilerin, (Kar
şılıklı olmak 'koşuluyla) 

% iMemleketimlizdek'i yabancı elçilik ve konso
losluklarda görevli olıup da diplomatik ayrıcalık ve 
bağışıklıklardan yararlanmayan kişilerden gerek gö
rüldüğü için Dışişleri Bakanlığınca önerilen ve içiş
leri Bakanlığımca uygun görülenlerin, (Karşılıklı ol
mak ve saptanan belirli tiplerden bulunmak koşulu 
ile) 

|B) Resmi görevle yurt dışına giden kişilerden, 
gittikleri yabancı ülkenin devlet veya hükümet baş
kanları ya da hükümet üyeleri yahut genelkurmay 
başkanları veya kuvvet komutanları tarafımdan veya 
hükümetleri adıma, kendilerime silah ve mermi ar
mağan edilenlerim, silahın ve merminin armağan 
olarak verildıiğimüm belgelenmesi koşulu ile ve güm-
riük vergi ve resmi ödenmeksizin, 

C) 'Memuriyetleri devamımca bir defaya ve tek 
bir silaha mahsus olmak üzene, dış temsiiciilikleri-
mizde elçi sınıfından olanlar 'ile konsoloslarım, askeri 
ataşeler ve güvenlik memurlarının, 
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MADDE 2. — 6136 sayılı Kanunun 2249 sayılı Ka
nunla değişik 4 ncü maddesinin son fıkrası aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

«Avda veya sporda kullanılan her nevi yivli ve ateş
li silahlar bu kanunun 7 nci maddesine göre ruhsata 
tabidir,»/ 

MADDE 3. — 6136 sayılı Kanunun 7 nci maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

ı«Madde 7. — Ateşli silahları ancak; 

1, Devlet Başkanı, hükümet başkanı ve üyeleri ile 
hu görevlerde bulunmuş olanlar. 

2, Özel kanunlarına göre silah taşıma yetkisine sa
hip bulunanlar, 

3, Bakanlar Kurulu Kararı ile silah taşıyabilecek
lerine k.arar verilen, Devlet, Belediye, Özel İdare ve 
Kamu İktisadi Teşebbüsleri memur ve mensupları, 

(İçişleri Komisyonu Metni), 

Getıirldlilkİeri silah ve mermisinin yurda sokulma-
ısına izlin verilin 

ıBu silahlar için hııilıundurma izlin ıbelgesi, şayet 
sahibinin silah taşıma yetkisi varsa taşıma iza'ın bel
gesi verilir. Getirilen silah hürden fazla ise sadece 
birisi için taşıma izin belgesi düzenlenir. 

(A), '(JB), (C) bentleri uyarınca yurda sıokulması-
na fein verilen silahların devir veya satışı yapılamaz. 

Yurt dışına kıta ile gönderilen sulbay ve astsubay
ların Ikiimliik kartlarımda kayıtlı silahları için yurda 
girişlerinde izin şartı aranmaz. 

IBeden Terbiyesi Genel Müdürlüğünce belirlene
cek ihtiyaç miktarına göre sırf sporda (kullanılan ni
şan tüfek ve tabancaları ve hunlara ait mermiler ile 
yivli av tüfeklerinin mermileri, İçişleri Bakanlığımca 
izin verilmek ve 'kontrol edilmek şartıyla Beden Ter
biyesi Geneli Müdürlüğünce ithal olunabilir. Bu şe-
Ikilde ithal olunan silahlar anılan genel müldürüğün 
demirbaşına kayıt edilir. Bu silahların satış ve devri 
yapılamaz. 'Bu fıikra hükümlerimin uygulanmasına iliş-
ikin usul ve esaslar İçişleri tBakanlığı ile Gençlik ve 
Spor Baikanlığınca müştereken hazırlanacalk bir yö
netmelikte (gösterilir. 

MADDE 2. — 6136 sayılı Kanunun 2249 sayılı 
Kanunla değişik 4 ncü maddesinin 3 ncü ve 4 ncü 
fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Yalnız sporda kullanılan yivli ateşsiz silahlar ve 
mermileri 'ite yivsiz av tüfekleri ve mermilerinin, av 
gereçlerinden olan veya tababet, sanayi, tarım, spor 
için Jcullanılan afetlerle hir meslek veya sanatın icra
sı için gerelkli foıçak, şiş, raspa ve benzerlerinin kul
lanılması bu Kanun hükümlerine tabi değildir.» 

«Alvdıa veya sporda kullanılan her nevi ateşli yiv
li silahlar hu Kanunun 7 ncd (maddesine göre ruhsa
ta talbidlir.» 

MADDE 3. — 6136 sayılı Kanunun 7 ncü mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 7. — Ateşli silahlan ancak; 

L Devlet Başkanı, Hükümet Başkan ve üyeleri 
ile tbu görevlerde ibulunmuş olanlar, 

2. özel kanunlarına göre silah taşıma yetkisine 
sahip bulunanlar. 

3, Bakanlar Kurulu Karan ile silah taşıyabilecek
lerine karar verilen Devlet, belediye, özel idare ve ka
mu iktisadi teşebbüsleri memur ve mensupları, 
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4. Disiplin kurulları veya mahkeme kararı ile ya da 
haklarında verilen mahkûmiyet kararı sonucu tard ve 
ihraç edilenler veya sicillen emekliye sevkedilenler ha
riç olmak üzere, emekli;, 

a) Suibay veya astsubaylar ile jandarma uzman 
çavuşları, 

ib) Vali, vali muavini, kaymakam ve bucak mü
dürlüğü yapmış olanlar, 

c) Hâkim, C. Savcısı ve C. Savcı Yardımcıları ile 
bu mesleklerden sayılanlar, 

d) ıBmniyet hizmetleri sınıfına dahil kadrolarda ça
lışan personel ile çarşı ve mahalle bekçileri, 

e) MİT hizmetleri mensupları, 

;5J Bakanlar Kurulunca çıkarılacak yönetmelikte 
belirlenecek esaslara göre, valiler tarafından verilecök 
izin vesikasını alanlar, taşıyabilirler veya mesken ya da 
iş yerinde bulundurabilirler.. 

Yukarıdaki fıkranın 4 ncü bendinde sayılanların 
taşıyacakları veya bulunduracakları silahlar için dü
zenlenecek vesikalar harca tabi değildir. Bu vesika
ların düzenlenmesi ve gerektiğinde yenilenmesi esas
ları İçişleri Bakanlığınca Milli Savunma Bakanlığının 
görüşü alınarak düzenlenecek yönetmelikte belirlenir. 

Bu maddenin birinci fıkrasının 4 No. lu bendinde 
sayılan emeklilere ait silahlar hariç olmak üzere mes
ken veya işyerinde bulundurulmasına izin verilen 
ateşli silahlar için, bulundurma vesikası düzenlenir
ken yürürlükteki Harçlar Kanunu hükümlerine göre 
bir sefere mahsus olmak üzere harç alınır. 

Taksirli suçlar hariç olmak üzere, ağır hapis 
veya bir yıldan fazla hapis cezasına hükümlü bulu
nanlarla; affa uğramış olsalar bile, beş seneden ziya
de ağır hapis cezasına hükümlü veya ateşli silahla 
işlenen cürümlerden biri ile hükümlü bulunanlara 
ateşli silah taşıma ve bulundurma izni verilmez. 

- (içişleri Komisyonu Metni) 

4. A) Mahkeme kararı ile ya da haklarında veri
len mahkûmiyet kararının sonucu olarak Türk Silahlı 
Kuvvetlerinden tart veya ihraç edilenler, rütbesinin ge
ri alınmasına hükmolunanlar ile 926 sayılı Kanunun 50 
nci maddesinin (c) 'bendi uyarınca disiplinsizlik veya 
ahlaki durum sebebiyle ayırma işlemine tabi tutulanlar 
veya 1402 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince 
emekli edilenler hariç olmak üzere emekli subay ve 
astsubaylar, 

B) Disiplin kurulları veya mahkeme kararıyla mes
lekten veya Devlet memurluğundan çıkarılanlara ya da 
haklarında verilen mahkûmiyet kararı sonucu memu
riyetle ilişiği kesilenler veya sicillen ya da 1402 sayılı 
Kanunun 2 nci maddesi gereğince emekli edilenler ha
riç olmak üzere, 

a) Vali, vali muavini, kaymakam ve bucak mü
dürlüğünden veya mülki idare amirliği hizmetlerinden, 

b) Hâkim, C. Savcısı ve C. Savcı yardımcısı ile bu 
meslekten sayılanlardan, 

c) Emniyet hizmetleri sınıfına dahil kadrolarda ça
lışan personelden, 

d) MİT hizmetleri mensuplarından, 

Emekli olanlar. 
5< Bakanlar Kurulunca çıkarılacak yönetmeklikte 

belirlenecek esaslara göre valiler tarafından verilecek 
izin vesikasını alanlar, 

Taşıyabilirler veya mesken ya da iş yerinde 'bulun
durabilirler.: 

Emekli subay ve astsubaylar ilgili Kuvvet Komutan
lıkları veya Jandarma Genel Komutanlığının kayıtla
rına geçmek ve bu makamlarca verilen kimlik kartları
na işlenmek şartıyla ateşli silah taşıyabilir veya bulun
durabilirler. Bu şekilde düzenlenen kimlik kartları taşı
ma ve bulundurma izin belgesi yerine geçer. 

1, 2, 3 ve 4 numaralı bentlerde sayılan kişilerin ta
şıyacakları veya 'bulunduracakları ateşli silahların taşın
masına veya bulundurulmasına yetki veren kayıt ve bel
geler harca tabi değildir., 

,1, 2, 3 ve 4 numaralı bentlerde sayılan kişiler© ait 
silahlar hariç olmak üzere mesken veya iş yerinde 'bu
lundurulmasına izin verilen ateşli silahlar için bulundur
ma vesikası düzenlenirken yürürlükteki Harçlar Kanu
nu hükümlerine göre bir defaya mahsus olmak üzere 
harç alınır.ı 
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MADDE 4. — 6136 sayılı Kanunun 1308 sayılı 
Kanunla değişik 10 ncu maddesi aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir. 

«Madde 10. — Mahkemelerce zoralımına karar ve
rilen veya güvenlik kuvvetlerince herhangi bir şekilde 
ele geçirilen ateşli silahlarla mermileri ve bıçaklar 
Milli Savunma Bakanlığı emrine verilir. 

Milli Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Ko
mutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Gümrük 
Muhafaza Genel Müdürlüğünün gereksinimleri bu si
lah ve mermilerden öncelikle karşılanır. 

Birinci fıkra gereğince Milli Savunma Bakanlığı 
emrine verilen ateşli silahlardan, Türk Silahlı Kuv
vetleri ile ikinci fıkrada belirtilen kurumların gerek
sinimleri karşılandıktan sonra artan miktarından bir 
kısmını, özel kanunlarına göre silah taşıma yetkisini 
haiz olan veya Bakanlar Kurulu kararı ile silah ta
şımalarına ve zati silah edinmelerine izin verilen ki
şilere bedel takdiri suretiyle satmaya Milli Savunma 
Bakanlığı yetkilidir.» 

MADDE 5. — 6136 sayılı Kanunun 11 nci mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Madde 11. — Hatıra teşkil eden veya antika 
olan ateşli silahlarla, bıçakların bulundurulmasına izin 
verilmesi zorunludur. 

Ancak, görevleri nedeni ile Devletçe verilen veya 
kendilerine bu amaçla temin edilen ve bu görevleri 
sona erdikten sonra meskenlerinde kalan veya ka
nuni yakınlarına intikal eden kılıç, meç ve benzeri 
aletler için izin belgesi aranmaz. 

(İçişleri Komisyonu Metni) 

Silah taşımaya yetki veren kimlik kartları ile bel
gelerin düzenlenmesi ve gerektiğinde yenilenmesi ya da 
geri alınmasına ilişkin usul ve esaslar Mili Savunma ve 
içişleri Bakanlıklarınca müştereken hazırlanacak bir yö
netmelikte düzenlenir,, 

Ateşli silahla işlenen cürümlerden hükümlü bulu
nanlar ile taksirli suçlar hariç bir yıldan fazla hapis ce
zasına mahkûm olanlara veya affa uğramış olsalar bile 
ağır hapis cezasına hükümlü bulunanlara hiçbir su
retle ateşli silah taşıma veya bulundurma izni verile
mez. 

MADDE 4. — 6136 sayılı Kanunun 1308 sayılı Ka
nunla değişik 10 ncu maddesi aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir.: 

Madde 10. — Ma'hkemelerce zoralımına karar ve
rilen veya güvenlik kuvvetlerince herhangi bir şekilde 
ele geçirilen ateşli silahlarla mermiler ve bıçaklar bir 
tutanak karşılığı Milli Savunma 'Bakanlığı emrine veri
lir. 

Milli Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komu
tanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, MİT Müsteşarlığı 
ve Gümrük ve Muhafaza Genel Müdürlüğünün ihtiyaç
ları bu silaıh ve mermilerden öncelikle karşılanır. 

'Birinci fıkra gereğince Milli Savunma Bakanlığı em
rine verilen ateşli silahlardan, Türk Silahlı Kuvvetleri 
ile ikinci fıkrada belirtilen kurumların ihtiyaçları kar
şılandıktan sonra artan miktarından bir kısmını, özel 
kanunlarına göre silah taşıma yetkisine haiz olan veya 
Bakanlar Kurulu kararı ile silah taşımalarına ve zati 
silah edinmelerine izin verilen kişilere bedel takdiri su
retiyle ve Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu aracı
lığı ile satmaya Milli Savunma Bakanlığı yetkilidir. 

MADDE 5. — 6136 sayılı Kanunun 11 nci madde
si aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 11. — Hatıra teşkil eden veya antika olan 
ateşli silahlarla bıçakların bulundurulmasına izin ve
rilmesi zorunludur. 

Ancak, görevleri nedeniyle Devletçe verilen ve
ya kendilerince bu amaçla temin edilen ve bu görev
leri sona erdikten sonra meskenlerinde kalan veya 
kanuni yakınlarına intikal eden kılıç, meç ve benzeri 
aletler için izin 'belgesi aranmaz. 
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Hatıra teşkil eden ateşli silahlarla bıçaklar için 
verilen izin bunların yalnız sahibine bırakılmasına 
veya nakline müsaadeyi tazammun edip üstte taşın
masına cevaz vermez. Antika olan ateşli silahlarla bı
çakların izin vesikaları ile birlikte satışı serbesttir. 

Bu kanun uygulanmasında hatıra silah deyimi : 

a) Yurt içinde, yabancı Devlet veya hükümet 
başkanları veya üyeleri tarafından hediye edilip 
mevzuata göre yurda sokulmasıyla ilgili işlemleri ta
mamlanmış olan, 

b) Cumhurbaşkanı, Başbakan ve Genelkurmay 
Başkanı tarafından hediye edilen, 

c) 6136, 6768, 1308 ve 2313 sayılı kanunların ge
çici maddeleri ile belirlenen süreler içinde başvurula
rak vesikaları alınmış olması koşulu ile; 

1. Birinci TBMM azalarına zafer hatırası ola
rak verilen ve mirasçılarına intikal eden muayyen 
alameti havi silahlar, 

2. istiklâl savaşından önceki savaşlardan yanla
rında kalan veya mirasçılarına intikal ettiği belge
lendirilen silahlar, 

3. İstiklâl savaşına katılan subay ve erat ile cep
he gerisinde ulvi maksadın husuli için gayret gös
terenlerin ellerinde kaldığı veya mirasçılarına intikal 
ettiği tespit edilen silahlar, 

4. İstiklâl savaşında cephe komutanları tarafın
dan hizmetlerine karşılık hatıra olarak verildiği veya 
mirasçılarına intikal ettiği tespit edilen silahlar, 

5. Kore savaşına katılan subay, astsubay, erbaş 
ve erlere Türk ve ya'bancı komutanlar tarafından ha
tıra olarak verilen silahlar, 

6. Harp veya 'barış hâtırası olarak yanlarında 
kalan veya mirasçılarına kaldığı belgelendirilen yahut 
geçmişteki bir hizmetin veya olayın anısı olarak Dev
let büyüMerinee verifidiğü ibellgelenıddrıileın, ateşli 
veya ateşsiz silah ve bıçakları ifade eder. An
tika silah deyimi; eskiden kalma, değerli, belli bir 
özelliği olan ve artık imal edilmeyen ateşli, ateşsiz 
silah ve bıçakları ifade eder. Silahın antika olup ol
madığı Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Laboratu-
varlarınca tespit olunur. 
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Antika olan ateşli silahlarla bıçaklar için verilen 
'izin bunların yalnız sahibine bırakılmasına veya nak
line müsaadeyi tazammun edip üstte taşımaya cevaz 
vermez. Antika olan ateşli silahlarla bıçakların izin 
vesikalarıyla birlikte satışı serbesttir. 

Bu Kanunun uygulanmasında hâtıra silah deyi
mi : 

a) Yurt içinde ve yurt dışında yabancı Devlet 
veya hükümet 'başkanları ya da hükümet üyeleri 
tarafından ya da hükümet adına kendilerine hediye 
edilip, hediye edildiği usulüne göre belgelenmiş olan, 

<b) Devlet Başkanı, Başbakan veya Genelkur
may Başkanı tarafından hediye edilen ve hediye edil
diği belgelendirilen, 

c) 6136, 6768, 1308 ve 2313 sayılı kanunların 
geçici maddeleriyle belirlenen süreler içinde başvu
rularak vesikaları alınmış olması koşulu ile; 

il. (Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi azala
rına zafer hatırası olarak verilen veya mirasçılarına 
intikal eden muayyen alameti havi bulunan, 

2. İstiklal Savaşından önceki savaşlardan yanla
rında kalan veya mirasçılarına intikal ettiği belgelen
dirilen, 

3. İstiklal Savaşına katılan subay ve erat ile cep
he gerisinde ulvi maksadın husulü için gayret göste
renlerin ellerinde kaldığı veya mirasçılarına intikal 
ettiği tespit olunan, 

4. İstiklal Savaşında cephe komutanları tarafın
dan hizmetlerine karşılık hâtıra olarak verildiği ve
ya mirasçılarına intikal ettiği tespit edilen, 

Ateşli veya ateşsiz silah ve bıçakları ifade eder. 
'Bu maddenin dördüncü fıkrasının (a), (b) ve (c) 

fbendleri kapsamındaki silâhların satışı yapılamaz. 

Antika silah deyimi; eskiden kalma, değerli, bel
li bir özelliği olan, benzerlerine az rastlanan ve ar
tık imal edilmeyen ateşli, ateşsiz silah ve bıçakları 
ifade eder. Silahın antika olup olmadığı çıkarıla
cak yönetmelikte belirlenecek usul ve esaslara göre 
tespit olunur. 
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MADDE 6. — 6136 sayılı Kanunun 2249 sayılı 
Kanunla değişik 1!2 nci maddesinin 4 ncü fıkrası aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiş ve bu maddeye son fıkra 
olarak bir fıkra eklenmiştir. 

4 ncü fıkra : «Ateşli silahın tüfek veya mermi 
kapasitesi 10 adetten fazla tabanca veya seri ateşli 
kısa sürede çok sayıda ve etkili biçimde mermi ata
bilen tam otomatik veya dürbünlü tüfek veya taban
calar veya bu fıkrada sayılanların benzerleri olması 
ya da bu niteliği taşımayan ateşli silahlar veya her 
türlü merm'ilerin miktar bakımından vahim olması 
halinde yukarıdaki fırkalarda yazılı cezalar yarı ora
nında artırılarak hükmolunur.» 

«'Son fıkra : Bu maddede yazılı teşekkül, iki ve
ya daha fazla kimsenin birlikte cürüm işlemek ama
cı etrafında birleşmesi ile oluşur.» 

(MADDE 7. — 6136 sayılı Kanunun 2249 sayılı 
Kanunla değişik 13 ncü maddesinin 2 nci fıkrası aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

(«Ateşli silahın, bu Kanunun 12 nci maddesinin 
4 ncü fıkrasında sayılanlardan olması ya da silah ve
ya mermilerin sayı bakımından vahim olması halin
de beş yıldan sekiz yıla kadar hapis ve yirmibeş bin 
liradan az olmamak üzere ağır para cezası hükmo
lunur.» 

MADDE 8. — 6136 sayılı Kanunun 2249 sayılı 
ıKanunla değişik 14 ncü maddesine son fıkra olarak 
aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

«'Bu maddede yazılı teşekkül, iki veya daha fazla 
kimsenin birlikte cürüm işlemek amacı etrafında bir
leşmesi ile oluşur.» 

(MADDE 9. — 6136 sayılı Kanuna 2249 sayılı 
Kanunla eklenen ek madde 2'nin 2 nci fıkrası aşağı
daki şekilde değiştirilmiştir. 

«Bu Kanuna göre işlenen suçun, 3005 sayılı Ka
nun hükümlerine tabi olmayan veya anılan Kanuna 
tabi olup da fiili imkansızlık nedeni ile suç üstü hü
kümlerinin uygulanmasına olanak bulunmayan başka 
'bir suçla birlikte işlenmesi halinde birinci fıkra hük
mü uygulanmaz.» 

(İçişleri Komisyonu Metni) 

MADDE 6. — 6136 sayılı Kanunun 2249 sayüı 
Kanunla değişik 12 nci maddesinin üçüncü ve dör
düncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Birinci fıkradaki eylemleri işlemek amacıyla te-> 
şekkül kuranlarla yönetenler veya teşekküle mensup 
olanlar tarafından sözü geçen fikrada yazılı suçlar 
işlenirse failler hakkında on yıldan onbeş yıla kadar 
ağır hapis ve elli bin liradan yüz bin liraya kadar 
ağır para cezası hükmolunur. Bu fıkrada yazılı teşek
kül, iki veya daha fazla kimsenin birlikte cürüm iş
lemek amacı etrafında birleşmesi ile oluşur.» 

«Ateşli silahın tüfek veya mermi yatağı dahil mer
mi kapasitesi 10 adetten fazla tabanca veya seri ateşli 
kısa sürede çok sayıda ve etkili biçimde mermi ata
bilen tam otomatik veya dürbünlü tüfek veya dür
bünlü tabanca veya bu fıkrada sayılanların benzer
leri olması ya da bu niteliği taşımayan ateşli silah
lar veya her türlü mermilerin miktar bakımından va
him olması halinde yukarıdaki fıkralarda yazılı ce
zalar yarı oranında artırılarak hükmolunur.» 

MADDE 7. — 6136 sayılı Kanunun 2249 sayılı 
Kanunla değişik 14 ncü maddesinin 2 nci fıkrası aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Birinci fıkradaki eylemleri işlemek amacı ile 
teşekkül kuranlar ile yönetenler veya teşekküle men
sup olanlar tarafından sözü geçen fıkrada yazılı suç
lar işlenirse failler hakkında beş yıldan on yıla ka
dar hapis ve ellibin liradan az olmamak üzere ağır 
para cezası hükmolunur. Bu maddade yazılı teşek
kül, iki veya daha fazla kimsenin birlikte cürüm iş
lemek amacı etrafında birleşmesi ile oluşur.» 

MADDE 8. — Tasarının 9 ncu maddesi 8 nci 
madde olarak aynen benimsenmiştir. 

MADDE 9. — 6136 sayılı Kanuna aşağıdaki ek 
maddeler eklenmiştir. 
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iMADDE 10. — 6136 sayılı Kanuna aşağıdaki Ek 
Madde 3 eklenmiştir. 

(«(EK MADDE 3. — Antlaşmalarla yurdumuza 
görevli olarak gelen yabancı personel ile turist ola
rak avcılık yapmak veya tertip edilecek uluslararası 
atıcılık yarışmalarına katılmak yahut bilimsel araştır
malarda bulunmak üzere gelecek yabancıların bera
berlerinde getirecekleri yivli ve yivsiz av tüfekleri ile 
nişan tüfek ve tabancalarının ve bunların aksamı ile 
geliş amaçlarına göre beher silah için miktarı yönet
melikte belirlenecek mermi ve fişeklerin yurdumuza 
geçici olarak sokulmasına Gümrük makamlarına dek
lare ddlilmesü (koşulu ile İçişleri Bakanlığı Emniyet 
Genel Müdürlüğünce izin verilir. Bu şekilde yurda 

(İçişleri Komisyonu Metni) 

EK MADDE 4. — Kara Avcılığı Kanunu esas
larına göre izin alıp turist olarak avcılık yapmak ya 
da Gençlik ve Spor Bakanlığınca tertip olunacak 
atıcılık yarışmalarına katılmak üzere yurda gelen ya
bancılar beraberlerinde getirdikleri miktarı yönetme
likte belirtilen yivli ve yivsiz av tüfekleri ile nişan tü
fek ve tabancalarını ve bunların aksamı ile mermile
rini gümrük makamlarına deklare etmek ve giriş ka
pısı emniyet makamlarından izin almak koşuluyla ge
çici olarak yurda sokabilirler. 

Antlaşmalarla yurdumuza görevli olarak gelen 
yabancılar ile bilimsel araştırmalar yapmak amacıyla 
gelen kişiler de beraberlerinde getirecekleri yivli ve
ya yivsiz av tüfekleri ve aksamı ile mermilerini İçişle
ri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünden izin al
mak ve gümrük makamlarına deklare etmek şartiyle 
yurda sokabilirler. 

Yukarıdaki fıkralara göre yurda sokulmasına izin 
verilen silah, silah aksamı ve mermileri ilgili kişile
rin pasaportuna kaydolunur. Bu kayıt silah, aksamı 
ve mermileri için taşıma izin vesikası yerine geçer. 
Yukarıda belirtilen şartlara uygun olarak getirilen 
yivli veya yivsiz av tüfekleri, nişan tüfek ve tabanca
ları ve bunlara ait aksam ile sarfedilmeyen mermile
rin ülkemiz terkedilirken yolcu beraberinde yurt dı
şına çıkarılması zorunludur. 

EK MADDE 5. — Bu Kanunun 12 ve 13 ncü mad
delerine aykırı eylemleri; top, havan, roketatar, uçak
savar, tanksavar ve benzeri askeri amaçlı savaş silah
ları veya mermilerine ilişkin olduğu takdirde anılan 
maddelere göre hükmedilecek cezalar bir kat artırı
lır. 

MADDE 10. — 6136 sayılı Kanuna aşağıdaki Ek 
Geçici Madde eklenmiştir. 
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sokulmasına izin verilen silahlarla aksamı ve mermi
ler yabancının pasaportuna kaydolunur. Bu kayıt; 
silahlar, aksamı ve mermiler için taşıma izin vesika
sı yerine geçer. 

Yukarıdaki şartlara uygun olarak getirilecek yivli 
ve yivsiz av tüfekleri, nişan tüfek ve tabancalarının 
ve bunlara ait aksam ve sarf edilmeyen mermi ve fi
şeklerin ülkemizi tefkederken yolcu beraberinde yurt 
dışına çıkarılması zorunludur.»» 

•MADDE M. — 61316 sayılı Kanuna sağıdaki Ek 
'Madde 4 eklenmiştir. 

«EK MADDE 4. — Bu Kanunun 12 ve 13 ncü 
maddelerine aykırı eylemler; top, havan, roketatar, 
uçaksavar, tanksavar ve benzerleri askeri amaçlı sa
vaş silahları veya mermilerine ilişkin olduğu takdir
de, anılan maddelere göre hükmedilecek cezalar üçte 
birden yarıya kadar artırılır.» 

MADDE 12. — 6136 sayılı Kanuna aşağıdaki 
geçici madde 8 eklenmiştir. 

«Geçicü Mıadlde 8. — Bu Kanunun 4 ncü mad
desi üle 61136 sayılı Kanun hükümleri 'kapsamına alı
nan ve sporda kullanılan evvelce ruhsatı alınmamış 
ylvfli silahlan elerinde buılJunıduranlar ıbu Kanunun 
yürüdüğe girdiği tarihten itibaren 6 ay içinde mü
racaat ederek 'bu Kanun hükümlerine göre ruhsat 
almaya mecburduriıar. 

iMADDE 13. — Bu Kanun yayımı tarihinde yü
rüdüğe girerJ 

(İçişleri Komisyonu Metni) 

EK GEÇİCİ MADDE 2. — 6136 sayılı Kanun kap
samına alınan ve özellikleri İçişleri ve Gençlik ve Spor 
Bakanlıklarınca müştereken çıkarılacak yönetmelikte 
belirlenecek sporda kullanılan evvelce ruhsata tabi 
olmayan ateşli yivli silahları ellerinde bulunduranlar 
bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay 
içinde müracaat ederek 7 nci madde esaslarına göre 
ruhsat almaya mecburdurlar. 

MADDE 11. — Tasarının 13 ncü maddesi 11 nci 
madde olarak aynen benimsenmiştir. 
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MADDE 14. — Bu Kanun hükümlerim Balkan
lar Kurulu yürütür. 

(İçişleri Komisyonu Metni) 

MADDE 12. — Tasarının 14 ncü maddesi 12 nci 
madde olarak aynen benimsenmiştir. 

Başbakan 
B. Ulusu 

Devlet Bak. - Başbakan 
Yrd. 

Z. Baykara 

Devlet Bakanı 
Prof. Dr. M. N. Özdaş 

Dışişleri Bakanı 
/. Türkmen 

Devlet Bak. - Başbakan 
Yrd. 

T. Özal 

Adalet Bakanı 
C. Menteş 

Maliye Bakanı 
K. Erdem 

Devlet Bakanı 
Prof. Dr. İ. Öztrak 

Milli Savunma Bakanı 
Ü. H. Bayülkcn 

Mitli Eğitim Bakanı 
H. Sağlam 

28 Mayıs 1981 

Devlet Bakanı 
M. Özgün es 

içişleri Bakanı 
S. Çetiner 

Bayındırlık Bakanı 
Dr. T. Önalp 

Ticaret Bakanı Sağlık ve Sos. Yrd. Bakanı 
K. C ant ürk Prof. Dr. N. Ayanoğlu 

Gümrük ve Tekel Bakanı 
R. Baturalp 

Ulaştırma Balkanı V. 
M. R. Güney 

Tarım ve Orman Bakanı Çalışma Bakanı 
Prof. Dr. S. Özbek Prof. Dr. T. Esener 

Turizm ve Tanıtma Bakanı İmar ve İskân Bakanı 
/. Evliyaoğlu Dr. Ş. Tüten 

Sanayi ve Teknoloji Bakanı 
Ş. Kocatopçu 

Köy İşleri ve Koop. Bakanı 
M. R. Güney 

Enerji ve Tabii Kay. Bakanı 
5. Bingöl 

Gençlik ve Spor Bakanı 
V. Özgül 

Sosyal Güvenlik Bakanı 
S. Side 

Kültür Bakam 
C. Baban 

• * — » 
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