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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETt 

Tokat Milletvekili Feyzullah Değerli, TRT'nin 
tutumu. 

Konya Milletvekili Şener Battal'da, Konya Sel
çuk Üniversitesinin tahsisatının kesilmesi hakkında 
gündem dışı birer konuşma yaptılar. 

Kayseri Milletvekili Kemal Doğan'ın, Kahraman
maraş olaylarıyla ilgili gündem dışı konuşmasına İç
işleri Bakanı İrfan Özaydınlı cevap verdi. 

Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı ve 9 arkada
şının, bir mahkûma ayrıcalık yaparak imtiyaz sağla
mak suretiyle hukuk ve kanunları çiğnedikleri iddia
sıyla Başbakan Bülent Ecevit ve Adalet Bakanı Meh
met Can haklarında (11/15) 

İzmir Milletvekili Erol H. Yeşilpınar ve 9 arka
daşının, kooperatifler üzerindeki yetkilerini kötüye 
kullanmak suretiyle kooperatifler ve üst kuruluşla
rını amacından saptırarak yasalara ve kalkınma pla
nına aykırı hareket ettiği iddiasıyla Ticaret Bakanı 
Teoman Köprülüler hakkında (11/16) ve 

Bursa Milletvekili Özer Yılmaz ve 9 arkadaşının 
da, Türk Standartları Enstitüsünde keyfi tasarruflar
da bulunmak suretiyle hukuk ve kanunları çiğnediği 
iddiasıyla Başbakan Bülent Ecevit hakkında (11/17) 
birer gensoru açılmasına ilişkin önergelerini geri al
dıklarına dair önergeleri okundu; Gensoru önergele
rinin geri verildiği bildirildi. 

Gökçeada ve Bozcaada ilçelerimizin sorunlarını 
saptamak amacıyla (10/3) 

Yurt dışında çalışan işçilerin sosyal ve ekonomik 
sorunlarını saptamak amacıyla (10/7) 

Türkiye Kömür işletmelerine bağlı Aşkale Linyit 
Kömür İşletmelerinin kapatılma nedenlerini sapta
mak amacıyla (10/8) 

Diyanet İşleri Örgütünün yönetimi konusunda 
(10/9) 

İçişleri Bakanlığı hizmet binalarının satın alınma
sında yolsuzluk yapıldığı iddialarını saptamak ama
cıyla (10/11) 

Karaborsa satış yapan demir ve çimento bayileri
ni saptamak amacıyla (10/14) 

Türk tarımındaki yapısal bozuklukları ve verim 
artışının sağlanması için gerekli önlemleri saptamak 
amacıyla (10/16) 

Ege tütün piyasasında üreticinin zarara uğradığı 
iddialarını saptamak amacıyla (10/19) ve 

Bazı bakanların yakınlarının gümrüklerdeki yol
suzluk olaylarına karıştığı iddialarını saptamak ama

cıyla (10/20) kurulmuş bulunan Meclis Araştırması 
Komisyonlarının görev sürelerinin 3 ay daha uzatıl
masına dair komisyon başkanlıkları tezkereleri ile; 

Görev bölümü yapmadan çalışma süreleri sona 
eren 10/6, 10/13, 10/10, 10/12 ve 10/15 esas numa
ralı Meclis Araştırma komisyonlarına yeniden 3 ay 
süre verilmesine dair Başkanlık önerisi ve 

Deniz ile ilişkilerimizin ve denizciliğimizin geliş-
tirilememesi nedenlerini saptamak amacıyla kurulan 
10/1 esas numaralı Meclis Araştırması Komisyonu 
raporunun, gündemin «Özel gündemde yer alacak iş
ler» kısmında yer alması ve rapor üzerindeki görüş
menin 3 . 1 . 1979 Çarşamba günkü birleşimde yapıl
masına dair Danışma Kurulu önerisi kabul edildi. 

Ankara Milletvekili İsmail Hakkı Köylüoğlu'nun, 
Devlet Güvenlik Mahkemelerinin kuruluş ve yargıla
ma usulleri hakkında. (2/506) ve 

Konya Milletvekili Şener Battal'ın da, Muhasebei 
Umumiye Yasası ile Artırma, Eksiltme ve İhale Ya
sasındaki miktarların yükseltilmesine ilişkin (2/2) ka
nun tekliflerinin doğrudan doğruya gündeme alınma
sına dair önergeleri reddolundu. 

Ankara Milletvekili Kenan Durukan'ın, 1475 sa
yılı îş Kanununun 1927 sayılı Kanunla değişik 14 ncü 
maddesinin iki fıkrasının değiştirilmesine dair kanun 
teklifi (2/514) nin doğrudan doğruya gündeme alın
masına dair önergesi kabul edildi. 

İstanbul Milletvekili Ekrem Ceyhun'un, 6/154 
esas numaralı, 

Bolu Milletvekili Avni AkyoFun, 6/157 esas nu
maralı ve 

Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın da 6/89 
esas numaralı sözlü soru önergelerini geri aldıklarına 
dair önergeleri okundu; sözlü soruların geri verildiği 
bildirildi. 

Dilekçe Karma Komisyonu üyeliklerine ve. 
Komisyonlarda açık bulunan üyeliklere siyasi 

parti gruplarınca gösterilen adaylar seçildiler. 

Tokat Milletvekili Faruk Demirtola ve 10 arka
daşının, 1 Mayıs'ta Taksim Alanında yapılan göste
riler konusunda bir Genel Görüşme açılmasına ilişkin 
önergesi. (8/8) üzerinde bir süre görüşüldü. 

Kocaeli Milletvekili Kenan Akman'ın, yaşlı, kim
sesiz ve yoksul vatandaşlara yapılan yardımın artırıl
masına ilişkin (6/58) 

İstanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, bazı dernek
lerin yayınladıkları bildiriye ilişkin. (6/40) 
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Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, çevre kirli
liği yaratan Çorum Çimento Fabrikasına ilişkin 
(6/46) ve. 

Edirne Milletvekili Mustafa Bulut'un, Edirne İli
nin yatırım indirimi ve teşvik tedbirlerinden yarar-
landırılmadığı iddiasına ilişkin. (6/128) Başbakandan 
Sözlü soru önergelerine Devlet Bakanı - Başbakan 
Yardımcısı Orhan Eyüboğlu. 

Niğde Milletvekili Sadi Somuncuoğlu'nun, polis 
dernekleri üyesi emniyet görevlilerinin tayinlerine 
ilişkin. (6/36) 

Ankara Milletvekili Mustafa Başoğlu'nun, Bakan
lıkta açılan maiyet memuru sınavını kazanan bazı ki
şilere ilişkin. (6/69) 

Niğde Milletvekili Sadi Somuncuoğlu'nun, DÎSK' 
in İstanbul'da düzenlediği 1 Mayıs gösterilerine iliş
kin (6/76) İçişleri Bakanından sözlü soru önergelerine 
de İçişleri Bakanı İrfan Özaydınlı cevap verdiler. 

6/24, 6/25, 6/30, 6/32, 6/33, 6/35, 6/37, 6/42, 
6/43, 6/60, 6/62, 6/130, 6/63, 6/65, 6/66, 6/67, 6/68, 
6/70, 6/74 ve 6/75 esas numaralı sözlü sorular soru 
sahiplerinin, 

6/31, 6/34, 6/38, 6/45, 6/44, 6/72 ve 6/73 esas nu
maralı sözlü sorular ilgili bakanların ve. 

6/26, 6/41, 6/59, 6/61, 6/129, 6/64 ve 6/71 esas 
numaralı sözlü sorular da soru sahipleri ve ilgili ba
kanların Genel Kurulda hazır bulunmamaları nede
niyle ertelendiler. 

28 Aralık 1978 Perşembe günü saat 15.00'te top
lanılmak üzere Birleşime saat 19.04'te son verildi. 

Başkan Divan Üyesi 
Başkanvekili Rize 

Ali Fuat Eyüboğlu Yılmaz Balta 
Divan Üyesi 

Bursa 
Halil Karaatlı 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN : Başkanvekili AK Fuat Eyüboğlu 

DİVAN ÜYELERİ : Yılmaz Balta (Rize), İrfan Blnay (Çanakkale) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 28 nci Birleşimini açıyorum. 

II. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle yoklama ya
pılacaktır; sayın üyelerin, salonda bulunduklarını 
yüksek sesle belirtmelerini rica ediyorum. 

(Yoklama yapıldı) 

BAŞKAN — Çoğunlumuz vardır. 
Sonradan gelen sayın üyelerin birer tezkere ile 

Başkanlığa müracaatını rica ediyorum. 

III. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 

1. — İstanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, TRT 
yayınları hakkında gündem dışı konuşması. 

BAŞKAN — Sayın üyeler, 3 sayın üyeye gündem 
dışı söz veriyorum. 

Sayın üyelerin, gündem dışı konuşmalarda, birleş
tirici, yapıcı davranmalarım önceden rica ediyorum. 

TRT yayınları hakkında, İstanbul Milletvekili Sa
yın Turan Kocal, buyurunuz efendim. 

Süre 5 dakika Sayın Kocal. 

TURAN KOCAL (İstanbul) — Sayın Başkan, 
sayın milletvekilleri; 
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TRT'nin özerk bir kamu kuruluşu olduğunu bili
yoruz. TRT özerk bir kamu kuruluşu olmasına rağ
men, herhalde Devletin varlığının üstünde, 

BAŞKAN — Bir dakikanızı rica edeyim Sayın 
Kocal. 

Sayın üyeler, Alman Televizyonu bir görüntü tes
pit edecektir, bunu duyurmak istiyorum efendim. 

Buyurun. 
TURAN KOCAL (Devamla) — ...Parlamento

nun üstünde, görünmeyen bir manevi güce sahip 
olmasa gerek. 

Mevcut TRT, Türk Milletinin diniyle alay eder, 
töresiyle alay eder, insanlarıyla alay eder ve bu 
TRT de milli bir TRT olarak k-rnımızda bulunur. 

Yayın haberlerinin şekli üzerinde teferruatıyla 
durmama zaman bakımından imkân yok; fakat bir 
iki misal vermek isterim. 30 . 11 . 1978 tarihinde 
Sayın Cumhurbaşkanımız Ankara Gazeteciler Cemi
yetini ziyareit eder. Bu ziyaretinde, Türkiye'deki 
anarşik hareketlerin önlenmesi anlamında, basın men
suplarıyla görüşür; fakat gel gör ki, TRT, bu görün
tüyü, televizyonda 20.30 haberlerinin en sonunda, 
spor haberlerinden evvel lütfen verir; ama 18 sene 
evvel Kumkapı'dan Yassıada'ya tünel kazacak kadar 
meczuplaşan birisinin; bugün bir konfederasyonun 
başkanı olan kişinin görüntüsünü sesiyle birinci ha
ber olarak uzun uzadıya verir. (AP sıralarından 
«Bravo» sesleri) Bu mudur bir Cumhurbaşkanımızın, 
herhangi bir yere ziyareti anında dahi, en sonunda 
TRT'de yayınlanması? Yoksa, örf ve inanç ve umu
mi teamül olarak, birinci haber olarak verilmesi ge
rekmez miydi? 

Ayrıca bir misal daha vereyim : 24 . 12 . 1978 
Pazar günü hepimizi eleme ve üzüntüye gark eden 
Kahramanmaraş hadiseleri, tam manasıyla yatışma
mış olduğu bir anda, saat 14.30 sıralarında, radyo 
bu sefer, maalesef kışkırtıcılık programını işlemekte
dir, teferruatına girmiyorum. Bu mudur milli TRT? 
Ve yine, Türk Parlamentosunun, yasama organının, 
Türk Devletini yaşatması için, Türkiye Büyük Mil
let Meclisi Başkanı Sayın Cahit Karakaş'ın, parti 
grupları ile yapmış olduğu bir görüşmeyi, değil böy
le bir iki saniye göstermek, hiçbir surette haber bül
tenine dahi alamayacak kadar salahiyetsizlik ve an
layışsızlık içerisinde - bulunan bir TRT. 

HatJta o kadar ileriye giden bir TRT ki, yasak ya- • 
yın yapan ve halk dilinde «Bizim Radyo» diye ad
landırılan radyonun yayınları ile; bizim, «Milli TRT» 
diye vasıflandırdığımız TRT'nin yayınlarını karşı

laştırdığımız zaman, aralarında hemen hemen hiç bir 
fark görmeyeceğiz ve görememekteyiz. 

ADEM ALİ SARIOĞLU (Kocaeli) — Bizimki 
daha da ileri. 

TURAN KOCAL (Devamla) — Doğrudur, bi
zimki daha da ileridir. 

Bu mudur milli TRT? Bu mudur milli TRT? 
Bunun bir yolu yordamı, buna bir hesap soracak 

makam yok mudur Türkiye'de? 
Beş dalkllık-ali'k zaman içeriisitfidıe misallerimi uzun 

uzadıya vermeme arnikam yok; fakat, şunu söylemek 
(isıterilim İki, 'bu TRT'nin tutumundan, mulha'kfcialk suret
te, ibir f^iû, suçluları hesaba çekilecektir ve Büyük 
Türk Milletimin buigünilere düşmesinin, bu şekilde 
ağır, yılkıcı faaliyetlerinto mlillıi bir müessese tarafın-
dan işlelnlmöslinıden gönilünıiüz ve kalbimiz yaralıdır. 

Burada, cümlemi şu şekilde 'bitirmek isterim: 
TRT'mim bu 'tuSüulmunıu şurada oturan ilgililere Sıthaf 
'©tımdk üzere sözlerime son verlilyor ve hepinizi saygı 
ile sıelamlıyorum. (MHP ve AP sıriallarından alkışlar) 

/BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kocal, 
2. — Artvin Milletvekili Hasan Ekinci'nin, Art

vin'in Şavşat kazasında meydana gelen olaylar ko
nusunda gündem dışı konuşması. 

BAŞKAN — Artvin Şavşat'ta meydana gelen 
olaylar konusunda, Artvin Miiletivelkiili Sayın Hasan 
Ekinci; 'buyurumuz öfendim. 

ıHASAN EKİNCİ (Artvin) — Sayın Başkan, sa
yın üyeler; Artvinlin Adai'et Parisli Şavşat İîçs başka
nımın sol militanlar tıarafından katledilmesi] ni yüfcselk 
huzurlarınızda anlatmaya çalışacağım. Benden, sanıra, 
büyük iîhtiiimialle, ha kürsüye gelip, durumu anlata
cak olan İçişleri Bakanının, en içten temıenniimle- benli 
ve Yüioe HeiyetiinlM tatmin etmesini diliyorum; ama 
fou kürsüden, her gün olduğu gibi, «Etlkıita ve yanışız 
tedbir, önlennı» tafilarandam fevkalade rahatsız olduğu
muzu da, halikımızın raihatsız olduğunu da ifade et
mek isteriim. 

Artvin ilimde Şavşat ve özellikle Ardanuç kazala
rımda devamlı hadiselerin olduğu, can ve nıial güven-
lliğinikı oümaıdığı, balkın şöhire gelemediği, cenaze
lere dalhi gidemediği, köyden .köye dahi gidemediğini 
ifade öden, can ve mal 'emniyetıMn sağlanmasını is
teyen Artvin İl ve ilçe başkanları bundan 15 güh önce 
AmkanaVa gelerek, tedbir alınmasını istemişlerdi. 

'lüaramıaıdığını halde, «içişleri Balkanını mutlaka 
ziyaret edeim ve anlatalım» dediler. Ben, tedbir ala
cağına iöjaınmadığım halde, viedanii mesuliyete altında 
ikaHmamak için, ibu heyetle beralber İçişleri Bakanına 
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gittik^ «Binlerce vatandaş dövülüyor, öldürülüyor, 
yaralamıyor ve daha (kötöü hadiseler olabilir. Eğer 
ölümle neticelenen hadise olur ve bu kam davasına 
dönüşürse, Sayun Balkan, bufnıum sorumlusu sizsiniz 
şu 'anıdan «itibaren» dilye kendisine Söyledim. 

Heyet huzurumda her zamamiki gibi bana söylediği 
şu oldu «Önfem alacağım,» 

Ne hazinidir ki, «önlem alacağım» diyen İçişleri 
Balkalnıimam ifadesimden dörtt gün sonra, Adalet Panti-
isinlin ıkurucu ve Şavşat Üçe İdare Kurulu üyesi Selim 
Dedie, Şavşalt'talkli Halkevi idarecileri olan Leminist 
5 ikisinin, kafasına demirle, sopa ile vurması sonucu, 
hunharca öMürütoüştıüır, 

Sayın İçişleri Balkanımın, «Etkin tedbir alacağım» 
vaadinden dört gün sonra oluyor ta hadise.. Bu ola
yım sorıutmilıusıu kim? 

GÜNGÖR HUN (Salkarya) — îçüşleri Balkanı. 

HASAN EKİNCİ (Devamla) — Sayın İçişleri Ba
lkanı değil rnüdiır? Burnum katili yalnız ve yalnız, yaka
lamam üıtiiraıf öden, bu Hailkevi yöneticileri midir? İç
işleri Bakamımın bu kofamda büyük bir ihmali var ve 
soruımiluıdur. 

Bu hadisede Adnan Keskin, Talât Meydan, Per
tev Aksakal diye üç müMfcan, sabıkalı olduğu halde, 
Mdli EğStliim Balkanı tarafından eğitim enstitfflerine 
(kaydedilmiş ve ayrıca Halkevi yöneticileri olduğu 
halde, yüz 'küsur suç işlemişler ve cezaları olmuş; 
buf/ijlar Şavşaitta her zaman hadise yaratmışlardır. Bu
na rağmen hiçbir önlem alınmamış ve bunlar Adalet 
Partisi yöneticisıinlim ölümüne sebep olmuşlardır. 

Şavşat'ta ve Ardanuç'ta had'iıseler devam edip 
gütmektedir; mal ve can emmıiyeti yoktur; emniyet 
'kuvvetleri görev yapamamlalktadır. Neden yapama
maktadır? Bir Ski misıali 'burada arz etmek ilsıtiyorum. 

Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanında 21.10,1978 
ıtarihinıde Dev-Yol ımitinıgine gidenken yapılan arama
da Ikaçalk Silah bulunuyor; il başkanı yakalanıyor; bir 
alkşam dahi nezarette ikallımiadam dışarı çıkıyor; ama 
onu yaikalayam Koımiıser Mehmet Han Topuz, iki 
>güın sonra Tunceli'ye polis Mustafa Kemal Büyük han 
Erzuruım'a tayin ediliyor ve karısı da Artvin'de bira-
(kılıyor. 

BAŞKAN — Saym Ekinci, bağlayınız. -
HASAN EKİNCİ (Devamla) — Siz hu zabıtaya 

görev yaptırabilir misiniz? Görev yapmastmı bekle-
yelbıilir rnıfeimiz? 

Yine, Cumhuriyet Halk Partisi İl Bnjcümen eski 
üyesi ve Artvin Halkevi Başkanı Karadeniz, evimin 
önümde (kısam siluetime ateş öötürirıken, evinde yapılan 
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aramada 'büyük tahrip kalıpîıarı, mıermiler, tabanca
lar yaikalaoırkea; bu suçta 'içeniye giriyor, çok kısa 
sürede çfkıyor; ama hunian yafcalayam komiser v© 
polisler ArttMim d̂e duramıyor. Artvin'de 'bir daha hu
zur, asayiş, Devlet ve Devlete güvem (kalır mı? 

BAŞKAN — Bağlayımız Saym Ekimdi:. 
HASAN EKİNCİ (Devamla) — Bağkyomm efen

dim. 
Artvin'de, Devletlin yerlimi, HüMiimıebin yerimi, bir 

avuç anarşist, bür avuç (terörist almısjtır ve hadüseller 
devam edip'gitaetofcediir. 

Lenimli&t teröristlerin serhat kasabalarımızda halk 
arasıma şayia halimde yalydukları çok hazin bir gerçeği 
burada ilfalde etmek iiStliıyorum: «Hükümet biziim üze
rimize gelemez; gelemiyor. Çümikü Rusya müdahale 
eder» gilbli adice, alçalkça şayiaları yayabilmektedirler. 
Bu şayialarım yayıldığı bir ilde elbette ki, hadiseler de
vam eder gider. 

Her ilim, Kahramanmaraş halime gelmesini mi bek
liyorsunuz? Tedbir almak için Kahramanmaraş mı ol
malıdır? Hiçbir tedbir alamayacağına inandığım; ama 
vicdani rahatlığa kavuşmak için tekrar ifade ettiğim 
bu konularda, Saym İçişleri Bakanının gelip, burada, 
* Sayın Ekinci yanlış söylüyorsun, yalan söylüyorsun» 
demesi lazım. Bu, beni memnun edecek; bu, sizi, 
Yüce Kurulu memnun edecektir. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 

3. — Erzurum Milletvekili Korkut özal'in, son 
olaylar ve ilgililerin takındtkları tavır konusunda gün
dem dışt konuşması. 

BAŞKAN — Som olaylar ve ilgililerim takındığı 
tavır konusunda Erzurum Milletvekili Sayın Korkut 
Özal; buyurun efendim. 

Sayın Özal, süreniz 5 dakikadır efendim. 
KORKUT ÖZAL (Erzurum) — Muhterem Baş

kan, Yüce Meclisin değerli üyeleri; 
Elim ve çok endişe verici olayların cereyan ettiği 

bir dönemden geçiyoruz. Kahramanmaraş'ta bizzat 
gördüğümüz olaylar, komşunun komşunun evini ya
kıp, komşunun komşuyu katlettiği bir ortamda bulun
duğumuzu bize çok acı olarak gösterdi. 

Fevkalade zamanlarda faaliyete geçiritoıesii gere
ken bir Anayasa mekanizmasını, sriuyönetimi 13 vi
layette başlatmak mecburiyeti de bu yüzden doğmuş
tur. 

Maraş'taki olayları yakından izlemiş; sorumsuz 
davranışların, bir yerde, milleti nasd birbirinin bo
ğaz boğaza gelmesine sebep olduğunu bizzat görmüş, 
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100'ü aşkın vatandaşımızın hayatlarını kaybettiği olay
ları yakından izlemiş bir kimse olarak, şu anda işin
de bulunduğumuz durumla ilgili bazı hususları Yüce 
Heyetinize arz etmek mesuliyeti altındayım. 

Millet ve ülkenin bütünlüğüne kasteden kimsele
rin, bu olayların, esas olarak ülke dışındaki mihrak-
lafdan kaynaklandığı, genellikle kabul ettiğimiz bir hu
sustur.; 

Türkiye'nin güçlenmesini, Türkiye'nin içinde bu
lunduğu bölgede bir siyasi ,bir iktisadi güç olmasını 
istemeyen belli mihraklar, esas itibariyle bu hareket
lerin temel sorumlularıdır. Ancak, sadece dış mih
rakların suçlu sayılmasıyla bu meselelerin izahı ve 
halledilmesi de mümkün değildir. Üzüntü ile gördü
ğümüz bir gerçek şudur : Dış mihrakların kasıtlı ola
rak yaptıkları hareketleri tesirsiz kılması gereken so
rumlu ve yetkililer, bilakis bunları daha tesirli hare
ket haline getirecek birtakım tutum ve davranışlarda 
ısrar etmektedirler; başka bir ifade ile, dış kaynakla
rın maksatlı emellerine vasıta olunmaktadır. 

Maraş'taki olayların, herhangi bir siyasi kuru
luşu, herhangi bir siyasi organı hedef almadan, 
suçlamadan, genel bir tahlili şunu veriyor : Acaba, 
bu olay niye bu hale gelmiş ve patlamış? Tespit ede
bildiğim 5 tane husus var : 

Birincisi : Devamlı olarak, Türkiye'deki iktidar 
- muhalefet diyalogunda, suçlama ve şiddet çağrısı 
olmuştur. İktidar - muhalefet diyalogları Türkiye'de, 
yapıcı değil, kışkırtıcı; düzeltici değil, bozucu bir is
tikamette devam etmiş ve etmektedir. 

Devlet yönetimi, genel olarak ve her zaman, daha 
şiddetli bir şekilde, partizanca maksatlara alet edil
mektedir. 

İdare güçsüzdür, idare etkisizdir, idare tedbirsiz
dir; idare, vuku bulan olaylar karşısında seyirci kal
maktan ileri gidememiştir ve bunlara ilaveten, so
rumsuz ve yanlı olarak yapılan beyan ve suçlamalar, 
kasıtlı bir şekilde, özellikle TRT tarafından, kamuoyu
na yansıtılmaktadır ve en nihayet, çeşitli ideolojilere 
saplanmış birçok zavallı gencimiz, «ayaklar baş ol» 
cinsine ayaklar başın yerini alırcasına, bu milletin, 
asırlarca kardeş gibi yaşamış insanlarını, bu ideolo
jilere saplanmış insanlar, birbirinin boğazına getirmiş 
ve birbirini öldürmesine kadar teşvik etmiştir. Olay
ların anatomisi budur muhterem üyeler. 

Simdi biz ne yapıyoruz? Elbette, bu Meclis önünde 
bu sorumlulukların hesabını soracak anayasal meka
nizmalar çalışacaktır; Gensoru mekanizması çalışacak
tır, Araştırma ve Soruşturma mekanizmaları da çalı

şacaktır. Ne var ki, üzüntüyle söylüyorum, bu dene
tim müesseselerinin yasal yollardan çalıştırılması bek
lenmeden, en başta Sayın Başbakanımız, TRT'de ya
yınlanan talihsiz bir beyanla, Kahramanmaraş'ta ka
nayan yaralara benzin dökmüştür. Bu sorumsuz be
yanların orada nasıl bir ters tepki yaptığını hepini
zin görmenizi isterdim. Daha, hadisenin kimin tarafın
dan, nasıl yapıldığı araştırılırken, belli bir cepheyi, bel
li bir kuruluşu amaç alarak yapılan suçlamaların, bu 
memleketin yüksek yönetimiyle bağdaşması mümkün 
değildir ve ne yazık ki, bugün TRT hâlâ, bu mevzu
da birtakım sendikaların, kuruluşların, üniversitelerin 
sorumsuz beyanlarını neşre devam etmektedir. Eğer 
bu neşirler devam ederse - beyler, muhterem üyeler, 
siyaseti bizden başka herkes yapıyor, üniversitelerin 
kuruluşları, birçok, siyaset işlerine girmemesi gereken 
kuruluşlar en sorumsuzca beyanları, en korkunç suç
lamaları TRT'nin borazanından bütün Türkiye'ye du
yuruyorlar ve bizler burada birbirimizi suçlamakla ik
tifa ediyoruz - eğer buna sahip olamazsak, bir gün 
burada bizim hikmeti vücudumuzun ne olduğu soru
lur hale gelir. 

Şükranla kaydetmek istediğim bir husus var : 
Kahramanmaraş'ta bu feci hadiselerin içerisinde ya
şayan bütün parlamenterlerimiz parti farkı gözetme
den, hadisenin fecaati karşısında yapılabilecek en gü
zel hareketi yapmışlar ve hiçbir siyasi sürtüşme, didiş
me konusu ortaya koymadan, bir araya gelip, halkı
mızı ve kamuoyumuzu teskin edecek bir kamu beya
nının altına imza atabilmişlerdir. Bunu burada şük
ranla yad ediyorum. Gönül istiyor ki, bunun örnekle
ri her yerde ve her zaman devam etsin. 

BAŞKAN — Toparlayınız efendim. 

KORKUT ÖZAL (Devamla) — Muhterem üye
ler, Türkiye bugün, bir, var olup olmama savaşı ve
riyor. Bu kürsüden ikaz ediyoruz; siyasi sahada Ma-
raş'ta meydana gelen facialar, başka yerlerde de tek
rarlanabilir. Yine tekrar ve ikaz ediyoruz: Siyasi sa
hada, sosyal alanda meydana gelen bu hareketler, eko
nomimizde de meydana gelebilir. Ekonomik yapımız
da, Maraş hadiselerine benzeyen hadiselerin vukubul-
masına yaklaşıyoruz; Türkiye, korkunç iflasların, yı
kımların yer aldığı bir ortama doğru gitmektedir ve 
burada hepimize düşen vazife, bu şartların sorumlulu
ğunu müdrik olarak, biribirimize, iyinin, güzelin, doğ
runun, bir kelimeyle, hakkın ve hakikatin tecelli et
mesi ve Türkiye'nin en hayırlı yönetimlere gitmesi ve 
bu darboğazdan en salim ve selamet şeklinde çıkma
sı için yardımcı olmaktır. Bunu yapabilenlere ve bu-
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nu yapmak için çalışanlara söyleyeceğimiz tek şey, Al
lah kendilerinden razı olsundur; ama her şeyi, en mu
kaddes değerleri dahi siyasete alet ederek, siyasetin 
aracı olarak kullanarak gitmeye devam edersek, bir-
gün bugün çalıştırdığımız örfi idare mekanizmasının 

dahi hiçbir işe yaramadığını görerek, fevkalade feci 
bir ortama kendimizi atmış oluruz, 

Yüce Meclise saygılar sunuyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Özal. 

IV. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

/. — 6136 saydı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Hak
kında Kanunun baslığı ile 1, 2, 3, 4, 5, 12, 13, 14, 15, 
16 ncı maddelerinin ve ek maddelerin değiştirilmesi
ne ve bir ek madde ve bir geçici madde eklenmesine 
dair kanun tasarısı ve içişleri ve Adalet komisyonları 
raporları. (1/160) (S. Sayısı: 250 (*) 

BAŞKAN — Gündeme geçiyoruz. 
Kanun tasarı ve tekliflerinin görüşmelerine başlı

yoruz. 
Gündemimizin, «Kanun Tasarı ve Teklifleriyle, 

Komisyonlardan Gelen Diğer îşler»! kısmının birinoi 
sırasında yer alan 250 Sıra Sayılı, 6136 sayılı Ateşli 
Silahlar ve Bıçalklar Hakkında Kanunun başlığı ile 
1, 2, 3, 4, 5, 12, 13, 14, 15, ve 16 ncı maddelerinin ve 
ek maddelerin değiştirilmesine ve bir ek madde ve bir 
geçici madde eklenmesine dair kanun tasarısı üzerin
deki görüşmelere kaldığımız yerden devam ediyoruz. 

Sayın Komisyon ve Sayın Hükümet yerinde. 
Geçen birleşimde, tasarının 8 nci maddesine ka

dar görüşülmüştü; şimdi 8 nci maddeyi okutuyorum: 
Madde 8. — Aynı Kanunun 1308 sayılı Kanunla 

değişik 13 ncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir. 

Madde 13. — Bu Kanun hükümlerine aykırı ola
rak ateşli silahlarla mermileri: 

a) Ev ve işyerinde bulunduranlar hakkında altı 
aydan bir yıla kadar hapis ve 1 000 liradan 2 500 lira
ya kadar ağır para cezası; 

b) Satın alanlar ve taşıyanlar hakkında bir yıl
dan iki yıla kadar hapis ve 2 000 liradan 5 000 lira
ya kadar ağır para cezası 

Hükmolunur. 
Ateşli silahın, bu Kanunun 12 nci maddesinin 4 

ncü fıkrasında sayılanlardan olması yahut silah veya 
mermilerinin miktar itibarıyla vehamet arz etmesi ha
linde üç yıldan beş yıla kadar hapis ve 10 000 lira
dan aşağı olmamak üzere ağır para cezasına hükmo
lunur. 

{*) 250 S. Sayılı Basmayazı 21 
rihli 25 nci Birleşim tutanağına eklidir. 

12 . 1978 ta-

Ateşli silahlara ait mermilerin pek az sayıda bu
lundurulması veya taşınmasının mahkemece az vahim 
hal olarak takdir edilmesi halinde hükmolunacak ce
za 1 aydan 6 aya kadar hapis veya 600 liradan 2 000 
liraya kadar ağır para cezasıdır. 

BAŞKAN — Bu maddenin değiştirilmesi hakkın
da esas komisyonun bir önergesi vardır. 

Bu önergeyi de okutup, Yüce Heyetin bilgisine 
sunduktan sonra, madde üzerinde görüşme açacağım. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Genel Kurul Gündeminde bulunan, 250 S. Sayılı, 

6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Hakkında Ka
nunun başlığı ile 1, 2, 3, 4, 5, 12, 13, 14, 15, 16 nci 
maddelerinin ve ek maddelerin değiştirilmesine ve 1 
ek madde ve 1 geçici madde eklenmesine dair ka
nun tasarısının 8 nci maddesinin aşağıdaki biçimde 
değiştirilmesinin önerilmesi Komisyonumuzca karar
laştırılmıştır. 

Gerekli işlemin yapılması için arz olunur. 

Başkan 
Ankara 

îsmail Hakkı Köylüoğlu 
Sözcü 

Kahramanmaraş 
Mehmet Yusuf özbaş 
(İmzada bulunamadı) 

Afyonkarahisar 
Hasan Akkuş 

Antalya 
Galip Kaya 

(İmzada bulunamadı) 
Erzincan 

Lütfi Şahin 

Kırşehir 
(a. bendine muhalifim) 

Doğan Güneşli 
Trabzon 

Lütfi Göktaş 

Başkanvekili 
Trabzon 

t. Vecdi Aksakal 
Kâtip 

Denizli 
Mustafa Kemal Aykurt 
(İmzada bulunamadı)' 

Ankara 
Orhan Eren 

(İmzada bulunamadı) 
Çorum 

M. Kemal Biberoğlu 

İçel 
Ramazan Çalışkan 

Sivas 
Tevfik Koraltan 

Tunceli 
Hüseyin Erkanlı 
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Urfa Zonguldak 
Celâl Paydaş Burhaa Karaçelik 

Zonguldak Uşak 
Koksal Toptan (1 nci fıkraya muhalifim) 

M. Selâhattin Yüksel 

Madde 8. — 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçak
lar Hakkında Kanunun 13 ncü maddesi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

ı«Madde 13. — Bu Kanun hükümlerine aykırı ola
rak ateşli silahlarla mermileri : 

a) Ev ve işyerinde bulunduranlar hakkında 6 ay
dan 1 yıla kadar hapis ve 1 000 liradan 2 500 liraya 
kadar ağır para cezası; 

b) Satın alanlar veya taşıyanlar veya ev veya iş
yeri dışındaki bir yerde saklayanlar veya bulunduran
lar hakkında bir yıldan üç yıla kadar hapis ve 5 000v 

liradan 10 000 liraya kadar ağır para cezası; 
Hükmolunur. 
Ateşli silahın, bu kanunun 12 nci maddesinin dör

düncü fıkrasında sayılanlardan olması yahut silah ve
ya mermilerin miktar bakımından vahim olması ha
linde, 5 yıldan 8 yıla kadar hapis ve 25 000 liradan 
aşağı olmamak üzere ağır para cezası hükmolunur. 

Ateşli silahlara ait mermilerin pek az sayıda bu
lundurulması veya taşınmasının mahkemece az vahim 
hal olarak değerlendirilmesi halinde hükmolunacak 
ceza bir aydan altı aya kadar hapis veya 500 liradan 
2 000 liraya kadar ağır para cezası verilir. 

AHMET GÜLTEKİN KIZILIŞIK (Zonguldak) 
— Sayın Başkan, b fıkrasının 1 nci cümlesi anlaşıla
madı. Acaba tekrar okutabilir misiniz? 

BAŞKAN — Sayın Işık, b fıkrasının 1 nci cümle
sini tekrar okuyorum : 

«Satın alanlar veya taşıyanlar veya ev veya işyeri 
dışındaki bir yerde saklayanlar veya bulunduranlar 
hakkında 1 yıldan 3 yıla kadar...» 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANVEKİLÎ 
ÎBRAHÎM VECDİ AKSAKAL (Trabzon) — Sayın 
Başkan, bir önergemiz daha var; 5 imzalı bir önerge 
daha gönderdik, kişisel olarak. 

BAŞKAN — Bir önergeniz daha var; bir dakika... 
Sayın Aksakal, kişisel önergeleri Komisyonun 

önergesinden sonra işleme koyacağım efendim. 
Şahısları adına sadece Sayın Hasan Yıldırım, söz 

almıştır; önce gruplara söz veriyorum. 
Buyuran Sayın Biberoğlu. 
AP GRUPU ADINA MUSTAFA KEMAL BÎ-

BEROĞLU (Çorum) — Sayın Başkan, değerli arka
daşlar; 

I Ateşli Silahlar Kanununun değiştirilmesiyle ilgili 
bu tasannın tümü üzerinde yapılan görüşmeler sıra
sında Adalet Partisi Grubu adına maruzatta bulu-

I nurken, bu tasarının nirengi noktası sayılabilecek 
I bazı önemli kısımlarına temas etmiş ve bu noktalar 

üzerinde Grubumuzun ne düşündüğünü genel olarak 
arz etmişitim. 

I Bu noktalardan birisi, ateşli silahları veya bu ka-
I nunun kapsamına giren araç ve gereçleri evinde ve 
I işyerinde bulunduranlara tertip edilecek cezanın 
I miktarına da işaret etmiştim ve özetle demiştim ki, 
I Grupumuz, ceza ile suç arasında adil bir denge bu

lunmasını itina ile gözetmektedir, istemektedir. Ce
zanın dozu iyi tayin edilmediği takdirde, bir başka 

I deyimle, eylemin ağırlığı karşısında ceza miktarının 
I az olması halinde, cezanın caydırma gücünden yok-
I sun bulunması, aksine, cezanın, eylemin ağırlığından 

daha ağır olması halinde de, bu cezanın zulüm ve 
I işkence derecelerine kadar varabileceğini ifade et-
I' mistim.. 

I Biz, Adalet Komisyonu adına verdiğimiz önergede 
I de, bu değişiklik tasarısının (a) bendini, ceza miktarı 
I bakımından tadil teklifinde bulunduk. Şöyle ki : Ta-
I sarıda, bu kanunun kapsamına giren silahları evinde 
I ve işyerinde bulunduranlar, mücerret bulunduranlar, 

en az 1 yıl hapis cezasına muhatap tutulurlarken, biz, 
takririmizle, 6 aydan 1 seneye kadar hapis cezası ön-

I gördük. Bunun nedenlerini yüksek huzurunuzda uzun 
I i uzadıya açıklamaya aslında gerek yok. Ben sadece, 
I i-kısaca, hatıralarınızı tazelemeyi ve Yüce Meclisin 
II üyelerini uyarmayı görev sayarak, birkaç cümleyle 
|j görüşlerimi arz edeceğim. 

|j Muhterem arkadaşlarım, bu memlekette asayiş 
I- durumu, vatandaşın can, mal, konut, seyahat vesair 
I; sosyal faaliyetleri, böylesine emniyetten, teminattan 
I \ yoksun hale. gelince, daha doğrusu, evinde oturan, 
\\ işyerinde ticaretini veya sanatını icra eden namuslu 
I vatandaşlar, nereden, ne zaman, ne suretle geleceği-
|j ni bilmedikleri silahlı saldırılar karşısında, Devlet ta
lî rafından, kolluk kuvvetleri tarafından, anında, gerek-
r tiği biçimde savunulanı ayacağı düşünce ve kaygısı 
|j içinde bulunursa, o vatandaşın, önceden hiçbir suç 
I i işlenmemiş veya bir suçta kullanılmamış olan silahı-
I i nı, evinde veya işyerinde, kendi canım, konutunu, iş
li yerini, malını veya efradı ailesinin ırz ve namusunu 
V meşru müdafaa halinde kaldığında kullanma kaygı-
ll sıyla bu silahları bu yerlerde bulunduran namuslu 
II Türk Vatandaşını, bu silahı bulundurduğu için - sırf 
I bulundurduğu için 1 yıldan daha yüksek cezalara 
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muhatap tutmanın, devlet olma haysiyetiyle, devlet
ten beklenen şefkat, adalet ve nasafet unsurlarıyla ve 
alelıtlak insaf ile bağdaştırılmasını uygun görmüyo
ruz. 

Bu, bir bakıma, vatandaşa, hiçbir olaya karışma
mış, hiçbir ideolojik safta yer tutmamış olan namus
lu vatandaşa, tarafsız vatandaşa, Devlet tarafından, 
«Ben seni koruyamam; bundan sorumluluk kabul et
mem; ama böyle bir saldırıya uğrarsan, kendini, meş
ru müdafaa sınırları içinde dahi korumak için bu
lunduracağın silahı da yakalarsam, seni en az 1 yıl 
hapse mahkûm ederim» demesi şeklinde değerlendiril
mek lazımdır. 

Değerli arkadaşlarım, hiçbir anarşist, hiçbir te
rörist, hiçbir ideolojik cephe mensubu militan, ce
zasını, yani evinde ve işyerinde silah bulundurmanın 
cezasını, değil 1 yıldan, 10 yıldan başlatsanız, bu si
lahı size teslim etmeyecektir; ama kanunlara say
gılı bir namuslu vatandaş, sizin çağrınız üzerine veya 
ceza müeyyideniz üzerine, mümkündür ki, bu silahı
nı getirip size teslim etmeyi düşünebilecektir. 

Buna hakkımız yoktur. Bırakalım, Komisyonumu
zun verdiği takrir gereğince, bulundurma suçunun ce
zasını, münhasıran bulundurma suçunun cezasını 6 ay
dan başlatalım. 

Grubum adına Yüce Meclîsin bu yolda oy kuU&n-
masmı istirham eder, saygılar sunarım. (AP sırala
rından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Biberoğlu. 
ŞENER BATTAL (Konya) — Grup adına söz is

tiyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 
MSP GRUPU ADINA ŞENER BATTAL (Kon

ya) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 

6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Hakkında
ki Kanun tasarısının bazı maddelerinin değiştirilmesi
ne ve geçici maddeler eklenmesine dair kanun tasarı
sının 8 nci çerçeve maddesindeki 13 ncü madde, İçiş
leri Bakanlığı teklifi olarak,-yani tasarı maddeleri 
olarak şöyle tanzim edilmiş bulunmaktadır : 

«Madde 8. — Aynı kanunun 1308 sayılı Kanun
la değişik 13 ncü maddesi aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir. 

Madde 13. — Bu kanun hükümlerine aykırı ola
rak ateşli silahlarla, bunlara ait mermileri kullan
mak amacıyla satın alanlar, taşıyanlar, ve bulundu
ranlar hakkında 1 yıldan 2 yıla kadar hapis ve 2 000 
liradan 5 000 liraya kadar ağır para cezası hükmolu-
nur. 

Ateşli silahın, bu kanunun 12 nci maddesinin 4 ncü 
fıkrasında sayılanlardan olması yahut silah veya mer
milerinin miktar itibariyle vahamet arz etmesi halin
de, 3 yıldan 5 yıla kadar hapis ve 10 bin liradan aşa
ğı olmamak üzere ağır para cezasına hükmolunur, 
Her iki unsur birleştiği takdirde, bu fıkradaki ceza
ların yukarı haddi verilir. 

Ateşli silahlara ait mermilerin az sayıda bulundu
rulması veya taşınmasının, mahkemece, az vahim 
olarak takdir edilmesi halinde hükmolunacak ceza, 
1 aydan 6 aya kadar hapis ve 600 liradan 2 000 lira
ya kadar ağır para cezasıdır. 

Bu ve 12 nci madde uyarınca, adli mercilerce zor
alımına karar verilen ve 10 ncu maddeye göre Milli 
Savunma Bakanlığı emrine verilecek olan ateşli si
lahlarla mermilerden, Emniyet Genel Müdürlüğünce 
ihtiyaç gösterilenler, ayniyat makbuzu karşılığında, 
anılan Genel Müdürlük emrine verilir. Diğerleri hak
kında 10 ncu madde hükmü uygulanır.» demektedir. 

Buna göre, 3 yıldan 5 yıla kadarlık bir ceza ge
tirilmektedir; terditli ceza getirilmektedir ve çok yük
sek bir had olarak gözükmektedir. 

Komisyonda aynı madde, hafifletilmiş gibi gö
zükmektedir : 

«Madde 8.— Aynı kanunun 1308 sayılı Kanun
la değişik 13 ncü maddesi aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir : 

Madde 13. — Bu kanun hükümlerine aykırı ola
rak ateşli silahlarla, mermileri : 

a) Ev ve işyerlerinde bulunduranlar hakkında 
6 aydan 1 yıla kadar hapis ve 1 000 liradan 2 500 li
raya kadar ağır para cezası; satın alanlar ve taşıyan
lar hakkında 1 yıldan 2 yıla kadar hapis ve 2 000 li
radan 5 000 liraya kadar ağır para cezası hükmolu
nur. 

Ateşli silahın, bu kanunun 12 nci maddesinin 
4 ncü fıkrasında sayılanlardan olması yahut silah ve
ya mermilerinin miktar itibariyle vahamet arz etme
si halinde, 3 yıldan 5 yıla kadar hapis ve 10 000 lira
dan aşağı olmamak üzere ağır para cezası hükmolu
nur. 

Ateşli silahlara ait mermilerin pek az sayıda bu
lundurulması veya taşınmasının, mahkemece, az va
him hal olarak takdir edilmesi halinde hükmoluna
cak ceza 1 aydan 6 aya kadar hapis ve 600 liradan 
2 000 liraya kadar ağır para cezasıdır» 

Değerli milletvekilleri, görüldüğü gibi, Komisyon, 
meseleyi, gelen tasarıdan biraz daha tadat ederek 
ortaya koymuş, buna göre, bulunduranları fıkra ola
rak, bent olarak, taşıyanları ve satın alanları ayırmış.; 
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Değerli arkadaşlarım, şimdi burada, Türkiye ger- I 
çeklerini geçenki konuşmamda dikkate almanızı ri
ca etmiştim; nefsi müdafaa durumunda olan insan- I 
lan söylemiştim. Avukatların, gazetecilerin, öğret
menlerin, mahalle muhtarlarının, icra memurlarının I 
tabanca ruhsatı alamadığım söylemiştim ve bunlar I 
vazifeleri icabı birtakım sıkıntıları olan, şerir insan
larla, icabında bela çıkaran insanlarla muhatap olan I 
görevlilerdir. Bir avukat düşününüz ki, ddam tale
biyle karşı tarafı yargılatmak durumunda, müdahil 
vekili. O idam talebiyle yargılananın yakınları, bu I 
avukatın düşmanıdır. Şimdi, biz bütün bu gerçekleri 
göze almadan, ruhsat işlerini kolaylaştırmadan, bu
nun haddini, ruhsat isteme hadlerini genişletmeden, 
böyle ağır hükümler getirirsek, bilesiniz ki, entellek* 
tüelleri cezaevine sokarız, dedim. I 

Bu Mecliste görüşülmüş bir öğretmen affı misa
lini söyledim; bütün parti grupları bu öğretmenin du
rumu hakkında ittifak ettiler; ama o öğretmenin du- I 
rumunu kurtaramadık. Çünkü, o öğretmeni devamlı 
takip altında bulunduran, onu takip eden-kötü bir 
grup vardı, üzerinde tabancayı ihbar ettiler, yakalat- I 
tılar; emeklilik hakkından oldu, beş çocuğuyla ailesi 
şu anda perişan, bütün parti grupları bunu bildiği 
halde, buna çözüm getiremedik. I 

Şimdi, iki yıllık, üç yıllık hapisler getiriyoruz, bü
yük hapisler getiriyoruz, ağır cezalar getiriyoruz. Bu 
işi profesyonel hale getirenlere ağır ceza getirilmesi- I 
ne «evet» diyorum; ama Türkiye'de belalı adama, 
İkabadaıyı adama pofe hıie yaklaşamıyor; İstanbul'um 
meşhur kabadayıları el'an bugün cirit atıyor ve or
talıkta dolaşıyor. Birtakım fraksiyonlara, ideoloji 
gruplarına karşı polis belayı üzerine almıyor. Savcı
larımızın, hâkimlerimizin, maalesef, hukuk icra eder- I 
ken, yargılarken çekindiği, endişe duyduğu bölgeler 
var. Onun için, geliniz Türkiye'de namuslu insanla
ra ruhsat almayı kolaylaştırın; profesyonel olana, şe- I 
rir olana bu cezayı getirin. Nefsi müdafaa durumun
da olana bu cezayı getirirseniz vebalde kalırsınız; bu
nu arz etmek istedim geçen konuşmamda. Ama, Mec
lis bir çalışma havasına girdi, bu bir reaksiyon ya
sasıdır, toplumun içinde bulunduğu anarşinin tesirin
de kaldığı için bir reaksiyon yasasıdır. Sözde, Ko
misyon hafifletmiş fazla bir hafifletme de yok. Ta- I 
bancasıyla mermi birlikte olursa, kanunun manasın- I 
dan, mermi için ayrı ceza, tabanca için ayrı ceza uy
gulamak dahi mümkün. I 

CELÂL DOĞAN (Gaziantep) — Hayır efendim, 
öyle bir şey yok. [ 
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ŞENER BATTAL (Devamla) — Hayır, hayır; iyi 
etkik edin. Maddelerin devamında iltibasa mahal ve
rici bir tarzı ifade var. 

Ayrıca değerli milletvekilleri, şu «vahamet arz 
etme» nin terazisi nedir? Bunu yönetmelikle çıkara
caklar. Gelin bunu yönetmeliğe bırakmayalım. Ya
rın iktidarlar öyle bir adette mermiyi «vahim» der, 
diğerini «vahim değil» der. Vahamet arz etmenin ob
jektif kriterini Meclis olarak ortaya koyalım. Eğer 
koymazsak, vahamet arz etme; ne kadar mermi va
hamet arz eder? Üç mermi oldu mu, hele bir hedefe 
de kullanılmışsa on mermi vahamet arz eder bana 
göre. Kaç mermi vahamet arz etmez? Her halde bu
rada 450 arkadaş varsa, 450 arkadaşın kendine gö
re vahamet arz etme tarifi vardır. 

Onun için değerli arkadaşlarım, bunu daha ob
jektif hale getirelim, kriterini tayin edelim. «Az vahim 
hal» olarak takdir edilmesi... Bu da, sübjektif takdir
lere girer. Elbette mahkemelerin, hâkimlerin takdir 
hakları vardır, ama biz mahkemeleri de müşkül du
rumda bırakmayalım. İcabında hâkim bir olayda, 
benzer olayda «vahim» der, diğer benzer olayda 
«az vahim», der. O zaman hâkimin tarafsızlığı tar
tışılır hale gelir. 

Onun için bana kalırsa bu Kanunun son derece 
önemli bir maddesini görüşüyoruz. Komisyondan ri
ca ediyorum. Gerekirse kendilerine şöyle yarım saat
lik bir mehil dahi verebiliriz. Bu madde, bu kanunun 
kalbi mesabesinde bir maddedir. Meseleyi dört başı 
mamur ele almaya, incelemeye mecburuz. Onun için 
değerli arkadaşlarım huzurlarınızı işgal etmiş bulunu
yorum. 

Hepinizi saygılarımla selamlarım, endişelerimi lüt
fen değerlendiriniz. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Battal. 

AHMET GÜLTEKİN KIZILIŞIK (Zonguldak) — 
Sayın Başkan, madde hakkında bizim söz isteğimiz 
vardı. 

BAŞKAN — Sayın Karaköç, Cumhuriyet Halk 
Partisi Grubu adına, buyurun efendim. Yalnız grup 
adına konuşan arkadaşlarımızın yetki belgelerini de 
Divana göndermelerini rica ediyorum. 

CELÂL DOĞAN (Gaziantep) — Yetki belgesini 
gönderiyoruz Sayın Başkan. 

•BAŞKAN — Buyurun Sayın Karakoç. 
CHP GRUBU ADINA BAHATTİN KARA

KOÇ (Diyarbakır) — Sayın Başkan, değerli arkadaş
larım; 
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Anarşik olayların ülkemizde endişe verici boyut
lara ulaştığı şu günlerde, anarşinin en etkin aracı olan 
ateşli silahların ve bu silahlarla ilgili 6136 sayılı Ka
nunun Meclisimizin gündemine gelmesinden daha do
ğal bir şey tasavvur edemiyorum. 

Silah, anarşik eylemlerin en etkin araçlarından bi
risidir. Bunu bugün yürürlükte bulunan 6136 sayılı 
Kanun; bulundurulmasını, taşımasını, yapılmasını, bu
nun ticaretinin yapılmasını çeşitli şekilde müeyyidele
re bağlamıştır. Ancak anarşik olayların bu boyutlara 
ulaşmasından sonra, bu kanunun yeniden gözden ge
çirilme zorunluluğunun doğması elbetteki bu kanu
nun anarşik olayları önleme açısından yetersiz görül
mesinin doğal sonucudur. Bu kanun artık bugünün 
ihtiyaçlarına cevap verememektedir diye düşünülmüş
tür, sevk edilen tasarı bu amaçla sevk edilmiştir. Mec
lîsimizde de çeşitli grupların bu doğrultudaki gö
rüşlere büyük ölçüde katıldıklarını sanıyorum. 

Bu kanunun çeşitli maddeleriyle ilgili tasarılar 
sevk edilirken, genellikle cezaların artırılması yolu 
tercih edilmiştir, izin verirseniz, ben bunu da doğal 
buluyorum. Mevcut ceza düzeyleriyle bugünün ihti
yaçlarına cevap vermiyorsa bu kanun, elbette ki da
ha etkin, daha caydırıcı hale gelmesi için tutulacak 
yollardan birisi de, bu konudaki cezaların artırılması
dır. Cezaların artırılmasının tek başına caydırıcılığı 
sağlamayacağını, hatta bazen gereksiz, fazla ceza veril
mesi halinde; bunun, hâkimlerin vicdanına ters düş
mesi sonucu uygulanmayarak, caydırıcılık etkisinin 
büsbütün ortadan kalkması ihtimalini de kabul ediyo
rum; böyle bir ihtimal de vardır. Ancak takdir edilir 
ki, cezaların ağırlığı, işlenen suçların ağırlığına, taşı
dığı ahlaki redaete göre tayin edilir, belirlenir. Bu
güne kadar az vahim görülebilen, ahlâki açıdan faz
la üzerinde durulmayan herhangi bir suç, bir fiil, her
hangi bir ortam veya zamanda, değişik bir ortam ve
ya zamanda daha vahim görülebilir, ahlaki açıdan 
daha ağır olarak mütalaa edilebilir. 

Anarşik olayların bu ölçülere varmadığı, toplu
mumuzu bu ölçüde tedirgin etmediği dönemlerde, her
hangi bir kimsenin bir tabanca taşımasını fazla önem
semeyebilirdik, bu yüzden de buna terettüp eden ce
zayı hafif tutabilirdik; ama, toplumu kökünden sars
maya başlayan olaylar bu düzeye ulaşınca, hele bun
lar bu silahların kullanılması yoluyla gerçekleşince, 
ister istemez her silah düşüncesi, bizde bir tepki uyan
dırmakta, başka zamanlarda olduğundan daha fazla 
bizi tedirgin etmektedir. Bu tedirgin ediliş halini bile 
bile, bir kişinin artık silah taşıması, daha ileri bir kas-
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ti, suç işleme konusunda daha yoğun bir azmi ifade 
eder. Bu yüzden de böyle bir ortamda silah taşıyan 
bir kimsenin ahlâki redaetinin eskisine nazaran daha 
fazla olduğunu kabul edersek, sanıyorum bir yanlış
lık yapmış olmayız. Dün silah taşıyanın cürmü, kas
tının ağırlığı, ahlâki redaeti başkadır, bugün silâh ta
şıyanın cürmü kastı ve taşıdığı ahlaki redaet başkadır; 
ölçüsü farklıdır. Bu böyle olunca, ister istemez ceza
larının da farklı olması gerekir. Sırf ceza, ahlâki re
daet açısından 'bir karşılık teşkil ediyorsa, ahlâki redae
te göre, cürmü kastın yoğunluğuna göre cezanın ağır
lığını belirliyorsak, sırf bu açıdan cezaları ağırlaş
tırmakta yarar vardır ve zorunluluk vardır. Bunun 
ötesinde cezaların ağırlaştırılmasını ölçüyü fazla ka
çırmamak şartıyla, hâkimlerin uygulama sırasındaki 
vicdanlarını tedirgin etmeyecek ölçüler içerisinde tut
tuğumuz takdirde caydırıcılık etkisini de inkâr edeme
yiz. 

AHMET GÜLTEKÎN KIZILIŞIK (Zonguldak) — 
Acaba evde bulunduranlar için de mi aynı görüştesi
niz? 

BAHATTİN KARAKOÇ (Devamla) — İzin verir
seniz onu da açıklayacağım efendim. 

Binaenaleyh, prensip olarak cezaların artırılması 
doğrultusunda hareket, doğru hareket olur kanısında
yım. Ancak, maddenin düzenleniş şekli konusunda 
birtakım haklı itirazlara ben de şahsen katılırım, gru
bumun da katıldığını biliyorum. 

Şimdi madde birkaç durum için, birkaç ceza ter
tip etmiştir. Bunlardan birincisi; kanunun yasakladığı 
ateşli silahları ev veya işyerinde bulunduranlardır. Ev 
veya işyerinde bulundurma hali, genellikle savunma 
amacına yönelik olur; böyle düşünülür; Tasarıyı sevk 
eden de, daha önceki kanun vazıılarıda ve şu anda 
bizler de böyle düşünmekteyiz. Bu yüzden de Ateşli 
Silahlar Kanununda bu cezaları getirirken, ev veya 
işyerinde hayati endişe zorunluluğu altında silahı bu
lundurmuş olan kimseyi biraz mazur görme eğilimi 
hepimizde vardır, bende de vardır. Zaten tasarı da, 
buna ait cezayı hafif tutmuştur; bunda isabet vardır. 
Ancak önceki kanunda, yani halen yürürlükte olan ka
nunda bunun cezası tıpkı taşıyanlar gibi 1 yıldan 2 
yıla kadar idi. Biz cezaları artırırken, evde bulundu
ranların veya işyerinde bulunduranların cezasının artı
rılmasını uygun bulurduk. Doğru bir hareket olurdu 
bu. Bunlar biraz daha savunma amacı içerisinde kal
dıkları için, ahlâki redaet bakımından da bu kadar 
fazla cezaya layık değildirler diye düşünmek ve ceza
larını hafif tutmak doğaldır, buna katılıyoruz. Fa-
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kat Komisyon kabul ettiği metinde cezaiyi eski halde 
de bırakmamış - artırmaktan vazgeçtik - azaltmış; eski 
halinden, yani halen yürürlükte olan halinden de da
ha aşağıya düşürmüş. 

Şimdi dün, anarşik olayların bu ölçüye ulaşma
dığı bir dönemde, bir yıldan iki yıla kadar bir cezayı 
doğal buluyorduk da; şimdi anarşi boyutlarını geliş
tirmiş, bütün toplumu tedirgin edecek ölçüye ulaşmış; 
şimdi ise, evinde ve işyerinde bulunduranların cezasını 
- hadi artırmaktan vazgeçtik - ama - azaltmak niye? 
Onu anlamadık. Azaltmak gerekmez. Bunu o şekilde 
korumak gerekirdi, kanaatindeyim. 

'Bunun dışında, (b) fıkrasında; «Satın alanlar veya 
taşıyanlar veya ev ve işyeri dışındaki bir yerde sakla
yanlar veya bulunduranlar bir yıldan üç yıla kadar 
hapis ve 5 bin liradan 10 bin liraya kadar ağır para 
cezası hükmolunur» hükmünü getirmektedir. 

Buna katılıyoruz, Aslında bir yıldan üç yıla kadar, 
tabanın bir yıl olarak belirlenmesi pek ihtiyaca cevap 
vermeyecektir kanısını taşıyoruz. Bilindiği gibi bir 
yıllık bir ceza, tecili mümkün bir cezadır. Halbuki, ar
tık bu suçlan işleyenlerin, bu şekilde ağır ölçüde iş
leyenlerin cezasının tecil edilmemesi gerektiği kanısın
dayız. Ama Komisyon ve iki büyük parti bu konu
da görüşmeler, Komisyondaki diğer partili üye arka
daşlarımız da katılmışlardır, bunu bir yıldan üç yıla 
kadar ceza olarak belirlemiştir. Buna fazla itiraz et
meyebiliriz; ama «satın alanlar veya taşıyanlar» den
mektedir. Bulunduranların cezası düşük, az; taşıyan
lar için ayrı bir ceza söz konusu; bir de satın alanlar 
çıkıyor ortaya.. Haklı olarak teknik açıdan insanın 
zihnine takılıyor. Bulunduran da, -taşıyan da bunu 
bir yerden satın almıştır. Şimdi satın alana taşıyana ka
dar ağır ceza vereceksek, bir yıldan üç yıla kadar; o 
takdirde bulundurana daha az ceza vermek imkânımız 
yoktur. 

Evinde yakalanmış tabanca olması halinde, sorsak 
«Ne oldu, nereden getirdin bunu?» dediğimizde, «sa
tın aldım» diyecektir. O halde bulundurmaktan değil, 
satın almaktan mahkûm etme durumu hâsıl olacak
tır. Bu, maddede yer alan teknik bir hatadır. Bunun 
düzeltilmesi gerektiği kanısındayım. 

Bunun ötesinde, yine maddede birtakım teknik ha
talar görebiliyoruz. Prensip olarak, cezaların artırıl
ması doğrultusundaki düzenlemeye katılıyoruz, doğru
dur. Ancak, teknik hataları taşıyan bir tasarı ve tek
lif söz konusudur. 

Bu yüzden Grubumuzun görüşü, bu maddenin, 
mümkünse sayın Komisyon tarafından geri alınarak, 

üzerinde yeniden bir görüşme yapmasını ve teknik, ha
talardan arınmış bir teklifi Meclis Başkanlığına sun
masını doğru buluruz, önerimiz budur. 

Hepinize saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Karakoç. 
Grublar adına başka söz alan sayın üye?... Yok. 
Şahıslar adına söz alan sayın üyeler: Birinci sıra

da Sayın Hasan Yıldırım; 2 nci sırada Sayın Gültekin 
Kızıîışık; 3 ncü sırada Sayın Celâl Doğan; 4 ncü sı
rada Sayın İbrahim Vecdi Aksakal; 5 nci sırada Sa
yın. Ahmet Karahan. 

Görüşmelerimizde, malum olduğu üzere, İçtüzüğü
müz hükümleri gereğince, iki sayın üyeye söz verme 
durumu vardır. 

Sayın Gültekin Kızılışı':, 8 nci madde üzerinde 
değil mi efendim? 

AHMET GÜLTEKİN KIZILTŞİK (Zonguldak) 
— Evet efendim. 

BAŞKAN — Sayın Celâl Doğan? 
CELÂL DOĞAN (Gaziantep) — Aynı madde 

üzerinde. 
BAŞKAN — Sayın Aksakal, 8 nci madde üzerinde 

mi efendim?... 
İBRAHİM VECDİ AKSAKAL (Trabzon) — 

Evet efendim. 
BAŞKAN — Sayın Aksakal, 8 nci madde üzerin

de; Sayın Karahan ise 12 nci madde üzerinde konuş
mak istemektedirler. 

Buyurunuz Sayın Yıldırım, süreniz 10 dakikadır 
efendim. 

HASAN YILDIRIM (Kars) — Sayın Başkan, çok 
değerli arkadaşlarım; 

Teknik bir konu, teknik bir madde üzerinde gö
rüş alış verişinde bulunuyoruz. Gerçekten yasaları 
Yüce Meclislerde yaptığımız zaman özellikle uygula
mada yanlışlıklara, uygulayıcılar için güçlükler çikart-

ı mamaya dikkat etmek zorundayız. Öyle ki, yasaların 
anlamının bir virgül veya bir nokta ile değişebileceği 

\ durumlarla uygulamada karşı karşıya kalmış bulunu
yoruz. 

Şimdi, ben teknik açıdan şu madde üzerinde gö
rüşlerimi ifade etmek istiyorum. Aslında, yasanın es
ki 13 ncü maddesi, «Satın alanlar, bulunduranlar, 

' satmaya tavassut edenler» yani eylemi bir madde ha-
ünde, bir yaptırıma bağlamıştı. Yeni yasanın 8 nci 
maddesi, eylemi bazı bölüm ve kısımlara ayırmış du-

: rumdadır. Şimdi 8 nci maddenin (a) fıkrasında: «Ev 
: ve işyerinde bulunduranlar hakkında» denir. Eskiden, 
sadece «Bulundurmadan», söz ediliyordu, «Satın al
madan ve tavassut edenlerden» söz ediliyordu. 
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Başka bir fıkra, (b) fıkrası ise; «Ev ve işyeri di- 1 
şmda bulunduranların» müeyyidesini daha ağır bir i 
şekle bağlamış oluyor.. Ben işlenen suç ile verilecek I 
ceza arasında hakkaniyet ölçülerine, nasafet kaideleri- I 
ne bütün arkadaşlarım gibi ben de dikkat eden bir I 
kimseyim. Bu şekildeki düzeltmeye Grupta da karşı I 
çıktım, düşüncelerimi ifade ettim, huzurlarınızda da I 
düşüncelerimi ifade edeceğim. I 

Yani bir hukukçu olarak - beni bağışlayın - göre- I 
vimi yapacağım burada. Elbette ki sonuç; yüksek I 
oylarınızla bir şekle bağlanacaktır. I 

Şimdi, düşünün, «Ev ve işyeri» deniliyor ve bunu I 
az bir ceza ile müeyyideye bağlıyoruz. Bu, insan psi- I 
kolojisidir. Diyelim ki Jandarma veya polis köye I 
geldi yahut da bir mahalleye gitti (burasını çok önemli I 
görüyorum, beni bağışlayın), bir evde arama yapılıyor, I 
adam ne kadar iyi - niyetli olursa olsun, seviyesi ne • I 
olursa olsun, bir ceza yaptırımı ile karşı karşıyadır. I 
Yani o anda, onun psikolojik durumu kendisini bir ; I 
savunmaya yöneltecektir. Evinde, gerçekten yasanın I 
suç saydığı bir alet varsa onu o anda ya kendisi .ala- I 
çaktır veyahut da çoluk çocuğuna diyecektir ki, «Şunu; I 
evin kenarındaki - çok affedersiniz - bir tuvalete ve- \ I 
yahutda evin kenarındaki samanlığın altına, açıkta bir ; I 
yere atıver» diyecektir, \ I 

Şimdi, bu durumu normal değerlendirmek lazım- • I 
dır. Burada adam kötü niyet taşıyor, zabıta kolluk; I 
kuvvetleri gitti, arama yaptı, adam kendiliğinden ta-. I 
bancayı çıkarıp getirip vermedi. : I 

Biz, getirilen yasada olduğu gibi bu halde 1 sene- • I 
den 3 seneye kadar bu adamı mahkûm edeceğiz; öte j I 
taraftan, adam evde, çoluk çocuğunun içerisinde, • I 
uzun namlulu bir tüfek.. Ee? Sırasında kızdığı zaman -; I 
uygulamada uygulayıcı arkadaşlarımız var, avukatlık, I 
hâkimlik, savcılık yapan arkadaşlarımız var - kızacak, \ I 
tüfeğe atılacak alıp getirecek, karısı, çoluk çocuğunu; I 
öldürme olanağına sahip olacak, buna biz getirip 6 ay- I 
dan 1 seneye kadar ceza vereceğiz. ; I 

Öeğerli arkadaşlarım, benim ifade etmek istediğim ; I 
şudur: I 

Diyorum ki, fiil ile, eylem ile ceza arasında hak- I 
kaniyet ölçüsü olmalıdır. Bunun için arkadaşlarımız- 1 
la beraber biz bir önerge hazırladık verdik ve mad- I 
deyi şu şekilde tayin ettik. Dedik ki, bulunduranlar I 
nerede bulundurursa bulundursun, isterse samanlığın- I 
da bulundursun.. I 

Yani şu yasa değerli arkadaşlarım, özellikle köylü
ye hitap edecektir. Köylünün evinin dışında bir kile
ri olabilecektir, samanlığı olabilecektir, ahırı olabile- I 
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çektir. Evinin dışında müştemilatı olmayan bir yerde 
kümesi olabilecektir. Şimdi orada tabancası yahut da 
tüfeği yakalandı diye bu adama, hâkimin takdirini 
vermek suretiyle 3 yıla kadar ceza verme imkânını 
bahşedeceğiz; herkesin evine girip, gördüğü yerde asılı 
olan, odasındaki tabancasına da 6 ay ceza vereceğiz. 
Ben bunu - bağışlayın sık sık tekrar ediyorum - uy
gulamadan gelen bir arkadaşınız olarak, fevkalade 
sakıncalı, adalet duygularına fevkalade ters görüyo
rum. 

Bunun için biz beş arkadaş nerede bulunursa bu
lunsun, bulundurmadan ötürü - ceza bir olsun, diye 
bir önerge verdik. 

Değerli arkadaşlarım bu yöndeki düşüncem bu. 

Yasa maddesinin hazırlanmasında sakıncalı gör
düğüm başka bir nokta üzerinde de düşüncemi arz 
edeceğim: (B) fıkrasında «Satın alanlar» diyor. Demin, 
Grup Sözcümüz Sayın Karakoç bir nebze bu nokta
ya dokundular; tartıştık dünden bu yana bu madde 
üzerinde. 

Değerli arkadaşlarım, «Satın alanlar» deniyor, arz 
ettim; köylüye hitap eder bu madde özellikle. Zeki 
olanlar, kurnaz olanlar, seviyesi yüzsüz olanlar ken
dilerini bu maddeden kurtaracaklardır. Adamın evin
de ateşli silah, tabanca yakalandı; hâkim, «Nereden 
getirdin» diye sorar. Adam köylüdür, belki de kaba
dayılık yaparak, «Efendim dağda falancaya rastladım, 
5 bin liraya satın aldım» der. Ama kanunun inceliği
ni bilen bir vatandaş: efendim, işte, ben ne bileyim, 
«evdeydi babamdan kaldı» diyecektir. 

Şimdi biz bunu kurnazlık yaptığından mükâfatlan
dıracağız, buna 6 ay ceza vereceğiz. Öbür masum olan 
köylü içtenliğiyle, samimiyetiyle, «Ben efendim fa
lan yerden satın aldım» dediği zaman; kanunun, Ce
za Yasasının 79 ncu maddesi de açık; bir fiile, kanu
nun muhtelif ahkâmını ilan ediyor, en ağır cezayı ver
mek zorunda kalacaksınız. Masum vatandaşımıza ge
tireceksiniz, yasanın (b) fıkrasını uygulayacaksınız, 
köylü bir şey bilmiyor, kurnazlığını istismar etmiyor 
(b) fıkrasını uygulayacaksınız buna 1 seneden 3 seneye 
kadar ceza vereceksiniz. Bunu da sakıncalı gördük 5 
arkadaşımızla beraber. Bir önerge verdik. 

Şimdi yasa koyucu veyahut da tasarı, ateşli silah
larda ticareti engelleme amacını da güdüyor. Bunun 
için bunu buraya koymuş. Biz «Satın alınırken yaka
lananlar..» deriz ki, 

BAŞKAN — Sayın Yılıdırım, 2 dakikanız var 
efendim. Buyurun. 

HASAN YILDIRIM (Devamla) — Teşekkür ede
rim sayın Başkanım. 
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.. «Satın alınırken yakalanlar» biçiminde düzelttik. 
Yüce Başkanlığa verdik. Genel Kurulun eski tabirle 
tasviplerine iktiran ederse vazifemizi yapmış sayaca
ğız kendimizi. 

Değerli arkadaşlarım; Milli Selâmet Partisi Grup 
Sözcüsü-ki fikirlerine gerçekten saygı duyduğumuz -
arkadaşımı da burada dinledim. Arkadaşım, yasanın 4 
ve 5 nci fıkralarındaki vahamet üzerinde düşüncelerini 
ifade ettiler. Bunu kesin bir kurala bağlayalım, dediler. 

Fikirlerine saygı duyduğum bu arkadaşımın bu 
yoldaki görüşlerine, beni bağışlasınlar, katılamayaca
ğım değerli arkadaşlarım. 

Hâkimler robot değildir. Osmanlı İmparatorlu
ğundan tutun, bugüne dek hâkimlere biz hukukta özel
likle çok geniş yetki vermişizdir. Hukukta öyle yetki 
vermişizdir ki değerli arkadaşlar, Medeni Kanunun 
1 nci maddesinde yazılı olduğu üzere, «Eğer kanunda 
yeri yoksa biz yargıca kendini kanun vazıınm yerine, 
kanun koyucunun yerine koy, ona göre hüküm ver, 
demişizdir. Ben, yasa ile yargıçlara bu derece geniş 
yetkiyi verdikten sonra, artık burada bunu bir kesin 
kurala bağlayalım gibi, hâkimin takdir yetkisini kı
sıtlama cihetine gitmeyelim. Nitekim Ceza Yasamı
zın bazı hükümlerinde gerçekten bu yolda, buna ben
zer yolda hâkimlere biz geniş yetki vermişizdir. Ceza 
Yasamızın (Hukukçu arkadaşlarım yine çok iyi bilir
ler, beni bağışlasınlar, bir örnek vereyim) 523 ncü 
maddesinde; «Çalınan malın kıymeti pek hafif ise ve
rilecek ceza muayyen ölçüler içinde indirilir» der, 
ama «Şu kıymet pek hafiftir, şu miktar hafiftir» diye 
kesin bir kural Ceza Yasasında yer almış değildir. 
Yargıtayın inançları, genel uygulama bu yolda genel 
hükümler ortaya çıkmış, neler pek hafiftir, neler pek 
hafif değildir şeklinde yargıcı şöyle böyle kesin du
rumlarla karşı karşıya bırakmıştır. Onun için bu 
yeni bir madde, yeni bir getirim, gerçekten Yasanın 
şu maddesine 4 ncü ve 5 nci fıkrayı hangi arkadaşı
mız düşünmüş getirmişse veya Bakanlar Kurulundan 
çıkmış da getirilmişse, ben kendilerine huzurunuzda 
teşekkür ederim. Hepimiz için bu vicdanlarımızı sız-
1 atıcı hükümlerdi. Bir evde 1 mermi bulunuyordu, bu 
1 mermiden ötürü hâkimin biz elini kolunu bağlı sa
yardık. Yargıç boynunu büker, beraat ettirme olana
ğı olmazdı. Takdirini kullanırdı, getirirdi 59 ncu mad
deyi uygulardı. 2 ayı indirirdi 10 aya ve 1 mermiden 
ötürü bir vatandaşı mahkûm ederdi. 

BAŞKAN — Sayın Yıldırım; 2 dakika geçiyor, 
toparlayınız efendim. 

HASAN YILDIRIM (Devamla) — Bitiriyorum 
Sayın Başkanım, çok teşekkür ederim. 

Onun için gerçekten vahamet durumu, vahamet 
derecesi fevkalade yeni getirilen bir unsurdur. Yar
gıç bunu takdir eder; efendim az vahim olduğu za
man 5 - 6 ay ceza verir ve fiili niteliğine göre de te
cil edebilir, paraya da çevirebilir. 

Değerli arkadaşlarım, madde hakkındaki düşünce
lerim bundan ibarettir. Beni dinlediğiniz ve Sayın Baş
kan da vaktim dolmasına rağmen 2 dakika müsaade 
ettiği için kendisine ve sizlere saygılarımı sunarım. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yıldırım. 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANVEKİLÎ 

İBRAHİM VECDİ AKSAKAL (Trabzon) — Sayın 
Başkan Komisyon adına söz istiyorum. 

BAŞKAN — Komisyon adına söz istiyorsunuz; 
buyurun efendim. 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ 
İBRAHİM VECDİ AKSAKAL (Trabzon) — Sayın 
Başkan, muhterem arkadaşlar; 

Görülüyor ki, bu tasarının 8 - 6136 sayılı Yasa
nın 13 ncü maddesi geniş tartışmalara yer açacak ni
telikte bir maddedir. Komisyonumuz Mayıs ayı içe
risinde buna bir şekil vermişti. Bu şekli verirken de, 
«Evinde bulunduranların cezalarını» meri maddeye 
kıyasla yarıya indirmiş, 12 nci maddede vahim olarak 
nitelenen silahların cezalarını da, evinde bulundursa 
bile 3 yıldan başlatmış; yani halin icabına mümkün 
mertebe uydurmaya çalışmıştır kanunu. 

Şimdi, biraz evvel bu kürsüden sizlere hitap eden 
arkadaşımın izahlarının bırakacağı yanlış iz üzerine, 
Komisyon açıklama gereğini duymuştur; o da, «İster
se samanlıkta bulundursun, isterse mitralyöz bulun
dursun yine 6 ay cezası olacak, günün şartlarına gö
re fevkalâde terstir» şeklinde bir düşünce izhar etti
ler. Bu fevkalâde yanlış bir düşünce, Komisyonun da 
kastı bu değil, madde de bu değil. 

Maddede şu var: «Ev ve işyerinde bulunduranlar 
hakkında 6 aydan bir yıla kadar hapis..» Para cezası
nı okumuyorum. Bunlar hiçbir şekilde, herhangi bir 
fiilin içinde bulunmayan şiddet eylemi içerisinde bu
lunmayan sade vatandaş olarak görülüyor ki, son gün
lerde Devlet vatandaşı dükkânında ve evinde emniyet 
içerisinde tutamamaktadır, sabit. Sade vatandaşın 
elindeki müdafaa silahını da elinden almaya gay
ret etmek suretiyle meydanı tamamen eşkiyaya bı
rakma düşüncesinde uzak durmuştur Komisyonu
muz. 
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Devam ediyoruz; maddenin (b) bendinde, taşıyan
lar, satın alanlar ayrı bir hükme tabi tutulmuş, on
lar 1 yıldan başlatılmış, (b) bendinin ikinci paragra
fında, eğer taşınan silah nitelik itibariyle otomatik 
tabanca, uzun namlulu tüfek ya da benzeri vahim 
nitelikte bir silahsa, ya da bol miktarda ise cezası 3 
yıldan başlıyor. 

Arkadaşımın beyanında fevkalade sakıncalı ve va
him gördüğüm bir yer var; Samanlıkta da bulundu
rursa cezayı verelim, avluda da bulundurursa cezayı 
verelim, diyor. Şimdiye kadar hukuk tatbikatımız var
dır. Bir silahın sahibi ile illiyeti kurulursa, zaten ce
zası olur onun. Samanlıktaki silah sahibine ait ise, 
o cezalanır; ama sizin samanlığınızın kapıları ardına 
kadar açık, herkesin herkese hesap tuttuğu bir zaman
da samanlıkta bulduğunuz silahtan dolayı, evin sa
hibini cezalandırırsanız, hangi adalet hissini çalıştıra
bilirsiniz? Memleketi felç edersiniz. O zaman bir ta
bancayı bırakmak, mahkûm olmak için yetecek. Onu 
da komisyonumuz inceden inceye düşünmüştür. Ken
di kontrolünüz altında, üçüncü şahıslarca girilip her
hangi bir silahın bırakılması mümkün olmaması ha
linde sizin olabilir, O silah; aksi halde bir münaka
şa açılır, o münakaşayı da hâkim çözer. 

Biz Mayıs ayında bu maddeye verdiğimiz şekil
den sonra; Hükümet, şartların değiştiğini düşünerek, 
madde üzerinde bazı çalışmalar yapmıştır. Cumhu
riyet Halk Partisi Grubu önergelerle bu maddeye ye
ni şekil vermeye yönelmiştir. Birkaç gün evvel Adalet 
Komisyonu da bir başka şekil üzerinde çalışmıştır. 
Başka önergeler de mevcuttur. Zannediyorum, müna
kaşalar meseleyi bir noktaya götürecektir. Ama şu 
ana kadar söylemek istediğim şudur: Bizden evvel bu 
kürsüye gelip konuşan arkadaşımız, Meclisin yanlış 
anlamasına meydan verecek tarzda maddeyi takdim 
etmiştir. 

Tasarının da bütün arkadaşlarda olmadığını görü
yorum; hatta Adalet Komisyonu üyesi arkadaşlar
da bile tasarı yok. Çünkü çok zaman evvel dolaplara 
atıldı. Görüşüldü, görüşülecek, tasarı elde değil. 

O itibarla, yanlış anlamaya meydan bırakmamak 
üzere, Komisyon adına sizlere bir ölçüde olsun mese
leyi anlatmak istemiştim. 

Saygılar sunuyorum. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
HASAN YILDIRIM (Kars) — Sayın Başkan, bir 

soru sorabilir miyim, gerçi Tüzükte yok, ama ben o 
manada konuşmadım. Konuşmalarım arkadaşım ta
rafından yanlış anlaşıldı. 

I ADALET KOMİSYONU BAŞKANI İSMAİL 
HAKKI KÖYLÜOĞLU (Ankara) — Sayın Başkan, 

I bu konuşmalar muvacehesinde, önergeler de bulundu
ğuna göre bu maddeyi geri alıp yeniden düzenlemek 

I istiyoruz. 
I Arz ederim. 

BAŞKAN — İçtüzüğün 89 ncu maddesine göre bir 
defaya mahsus olmak üzere, üzerindeki değişiklik 
önergeleriyle beraber maddeyi Komisyona geri veri-

I yoruz. 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI İSMAİL 

HAKKI KÖYLÜOĞLU (Ankara) — İki üç saat içe
risinde düzenleyeceğiz. 

I BAŞKAN — 9 ncu maddeye geçiyoruz. 
Maddeyi okutuyorum: 

Madde 9. — Bu Kanunun 1308 sayılı Kanunla 
değişik 14 ncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir : 

Madde 14. — Her kim, bu Kanun hükümlerine 
I aykırı olarak 4 ncü maddede yazılı olan bıçak veya 

sair aletler yahut benzerlerini memlekete sokar, sok-
I maya teşebbüs eder veya bunların memlekete sokul

masına aracılık eder veya bunları memlekette imal 
eder veya bir yerden diğer bir yere nakleder veya yol
lar veya nakletmeye bilerek tavassut ederse bir yıl
dan üç yıla kadar hapis ve 3 000 liradan 20 000 lira
ya kadar ağır para cezası ile cezalandırılır. Az va
him hallerde hükmolunacak ceza yarı nispetinde in-

I dirilir. 

Birinci fıkradaki fiilleri ika etmek maksadı ile te
şekkül vücuda getirenler ile idare edenler veya teşek
küle mensup olanlar tarafından sözü geçen fıkrada 
yazılı suçlar işlenirse failler hakkında beş yıldan do
kuz yıla kadar hapis cezası hükmolunur. 

İkinci fıkradaki hal dışında iki veya daha fazla 
kimselerin toplu olarak birinci fıkrada yazılı suçları 
işlemleri halinde dört yıldan yedi yıla kadar hapis 

I cezası hükmolunur, 
Bu madde kapsamına giren bıçak veya sair aletler 

yahut benzerlerinin miktar itibarıyla vehamet arz et
mesi halinde yukarıdaki fıkralara göre hükmoluna-

I cak cezalar yarı nispetinde artırılır. 

Bıçak veya sair aletler yahut benzerleri ile bunla
rın imalinde veya naklinde bilerek kullanılan her tür
lü araç ve gerecin de zor alımına hükmolunur. 

BAŞKAN — Komisyonun madde üzeninde değişik
lik önergesi vardır, onu da okutup ondan sonra gö-

j rüşme açacağım. 
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Millet Meclisi Başkanlığına 
Genel Kurul gündeminde bulunan 250 S. Sayılı, 

6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Hakkındaki 
Kanunun Başlığı ile 1, 2, 3, 4, 5, 12, 13, 14, 15, 16 neı 
Maddelerinin ve Ek Maddelerin Değiştirilmesine ve 
Bir Ek Madde ve Bir Geçici Madde Eklenmesine 
Dair Kanun Tasarısının 9 ncu maddesinin aşağıdaki 
biçimde değiştirilmesinin önerilmesi Komisyonumuz
ca kararlaştırılmıştır. 

Gerekli işlemin yapılması için arz olunur. 

Başkan Başkanvekili 
Ankaria Trabzon 

İsmail Hakkı Köylüoğlu İbrahim Vecdi Aksakal 
Sözcü Yazman 

Kahramanmaraş Denizli 
Mehmet Yusuf Özbaş Mustafa Kemal Aykurt 
(İmzada bulunamadı) (İmzada bulunamadı) 

Afyonkarahiisar "" Ankara 
Hasan Akkuş Orhan Bren 

(İmzada bulunamadı) 
Antalya Çorum 

Galip Kaya Mustafa Kemal Biberoğlu 
(İmzada bulunamadı) 

Erzincan İçel 
Lütfü Şahin Ramazan Çalıkan 

Kahramanmaraş Kırşehir 
Hüseyin Doğan (Son cümleye muhalifim) 

Doğan Güneşli 
Sivas Trabzon 

Tevfik Koraltan Lütfi Göktaş 
Tunceli Urfa 

Hüseyin Brikanlı Celâl Paydaş 
Uşak Zonguldak 

(Son cümleye muhalifim) Burhan Kanaçelik 
M. Selâhattin Yüksel 

Zonguldak 
Koksal Toptan 

Madde 9. — 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçak
lar Hakkında Kanunun 14 ncü maddesi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir.: 

«Madde 14. — Her kim, bu kanun hükümlerine 
aykırı olanak 4 ncü maddede yazılı olan bıçak veya 
Sair aletler yahut benzerlerini ülkeye sokar, sokma
ya kalkışır veya bunların ülkeye sokulmasına aracı
lık eder veya bunlian ülkede yapar veya bir yerden 
diğer bir yere taşır veya yollar veya taşımaya ara
cılık ederse iki yıldan dört yıla kadar hapis ve onbin 
liradan yirmiıbeş bin liraya kadar ağır para cezasıyla 

cezalandırılır. Az vahim hallerde hükmolunacak 
ceza yarı oranında indirilir. 

1 nci fıkradaki eylemleri işlemek amacıyla teşek
kül kuranlar ile yönetenler veya teşekküle mensup 
olanlar tarafından sözü geçen fıkrada yazılı suçlar iş
lenirse failler hakkında beş yıldan on yıla kadar ha
pis ve ellibin liradan az olmamak üzere ağır para ce
zası hükmolunur. 

İkinci fıkradaki hal dışında iki veya daha çok ki
şinin toplu olarak birinci fıkrada yazılı suçları işle
meleri halinde dört yıldan yedi yıla kadar hapis ve 
yirmibeşbin liradan az olmamak üzere ağır para ce
zası hükmolunur. 

Bu madde kapsamına giren bıçak ve sair aletlerin 
veya benzerlerinin miktar bakımından vahim olması 
halinde yukardaki fıkralara göre hükmolunacak ce
zalar yarı oranında artırılır. 

Bıçak veya sair aletlerin veya benzerleri ile bun
ların yapımında veya taşınmasında kullanılan her 
türlü araç ve gereçlerin, bunlar başkasına ait olsa 
bile o şahıs durumu biliyor ise, zoralımına hükmo
lunur. 

Anılan bıçak veya sair aletlerin veya benzerleri
nin sahibinin rıza ve muvafakati olmadan taşıtlarıyla 
nakledilmesi halinde, asıl faile ayrıca nakilde kulla
mlan aracın rayiç değeri kadar ağır para cezası hük
molunur.» 

BAŞKAN — Madde üzerinde şahısları adına Sa
yın Gültekin Kızılışıik, Sayın Celâl Doğan. 

AP Grubu adına Sayın Biberoğlu, CHP Grubu 
adına Sayın Celâl Doğan. 

İZZET AKÇAL (Rize) — Saym Başkan, ben de 
söz istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Akçal, kişisel olarak mı? 
İZZET AKÇAL (Rize) — Evet Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Biberoğlu. 
AP GRUBU ADINA MUSTAFA KEMAL Bİ

BEROĞLU (Çorum) — Sayın Başkan, değerli ar
kadaşlarım; 

Şimdi müzakere konusu yaptığımız 14 ncü mad
de, tasarının 7 nci maddesi ve 9 ncu maddesi, daha 
önce görüştüğümüz maddelerden 12 nci madde üze
rinde yapılan müzakerelerde önemle tartıştığımız bir 
konuyu yeniden gündeme getirmektedir. Yani, ev
velce yapılan görüşmeler sırasında kabul edilen 12 nci 
maddeye göre, ateşli silahları taşımada kullanılan 
araçların, sahibi tarafından silah kaçakçılığında kul
lanıldığı bilinmese dahi; sanığın malıymış gibi veya 
vasıta sahibi de bu işii bilerek vasıtasını tahsis etmiş 
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giıbi, müsaderesi hülkme bağlanmıştır. Şimdi görüş
tüğümüz 14 ncü maddede hüküm aynıdır, prensip 
aynıdır, münakaşa konuları aynı olacaktır, sadece 
ateşli silahlar yerine bıçaklar ve benzeri aletler söz 
konusudur; 

Muhterem arkadaşlarım, ne yazık ki, 14 ncü 
maddeyi görüşme sırası geldiği şu anda, emsali bir 
hükmün tesisinde Yüce Meclisimiz büyük bir hataya 
duçar edilmiş ve Anayasaya aykırı bir hüküm Mec
lis tarafından kabul olunmuştur. 

Oysa, Anayasamızın metnine dahil olan hiçbir 
hükme karşı bir kanunun kabul edilmesi mümkün de
ğildir ve 'kabulü şöyle dursun bir Anayasa metninin, 
bir Anayasa hükmünün ihmali dahi mümkün değil
dir. Eğer kanunlar, - affınızı rica ederek, müsa
mahanıza sığınarak söylüyorum, bunu şüphesiz he
piniz biliyorsunuz- Anayasanın bir hükmüne aykı
rı ise, uygulamada, onu uygulayacak olanlar ka
nun hükmünü ihmal etmekle, bir kenara bırakmak
la, Anayasayı dikkatte tutmakla görevlidirler, so
rumludurlar bundan. 

Simidi bunu teyit eden Anayasamızın 8 nci mad
desini okuduktan sonra maruzatımın esas 'kısmına 
geçeceğim. 

«Kanunlar Anayasaya aykırı olamaz.» 
Bundan önceki oturumda 12 ncd madde olarak 

kabul eriğimiz ve Sayın Profesör Muammer Ak-
soy'un, burada yaptığı konuşmadan sonra olumlu oy 
verdiğiniz, bu suretle kanun maddesi haline getirdi
ğiniz bu müsadere hükmü, biraz sonra arz edece
ğim şekilde Anayasanın açık bir hükmüne aykırıdır. 

8 nci maddeyi okumaya devam ediyorum: «Ana
yasa hükümleri, yasama, yürütme ve yargı organ
larını, idare makamlarını ve kişileri bağlayan temel 
hukuk kurallarıdır.» 

Sanıyorum, bunda hiçbirimizin itirazı, ihtilafı 
yoktur. 

O halde, eğer bir konuda açık Anayasa hükmü 
varsa, buna aykırı oy kullanamayız, kanun çıka
ramayız, mütalaa daıhi serdetmek, sadece ideal hu
kuku izah sadedinde olabilir, «böyle olsa idi daha iyi 
olur» temennisinden ibaret olabilir; ama «bu Anayasa 
hükmünü kabul etmemek mümkündür. Bu Anaya
sa hükmünü dikkate almamalıyız, şu sebepler bunu 
emreder» şeklinde mütalalar dahi Anayasanın 8 nci 
maddesine aykırıdır. 

Bunları kaydettikten, tespit ettikten sonra esas 14 ncü 
maddede söz konusu olan müsadere hükmüne intikal 
adiyorum. Burada eğer Adalet Komisyonu üyeleri 

tarafından verilmiş olan önerge 12 nci maddede ya
pıldığı gibi değerli Halk Partili milletvekili arkadaş
larımın oylarıyla reddedilirse, olacak olan, bir ke
re daha özetle arz edeyim ki, şudur: Bir kimsenin 
kamyonu vardır, otomobili vardır, at arabası var
dır, TIR'ı vardır, bir nakil aracı, taşıma aracı 
vardır. Bunu birisine kiralamıştır; yolcu taşısın, ev 
eşyası taşısın diye. Bu vasıta ile taşıyıcı olan, vatı-
tayı kullanan ya da yükleyen kişiler bıçak kaçırmış
lardır, taşımışlardır; kesici aletler, memnu, 6136 sa
yılı Kanunun yasakladığı, bıçakları vesaiireyi kaçır
mışlardır, nakletmişlerdir. Bu yakalandığı zaman, sa
nık tecziye edilecektir; ama bu kamyonla bıçak, kaçak 
silah taşınacağını bigünah biîmeyen, başka bir mak
satla bunu tanığın veya ondan önce bir başkasının 
emrine veya yönetimine tahsis etmiş olan mal sa
hibi, oturduğu yerde kamyonunu, TIR'ını, nalklil va
sıtasını elinden kaçıracaktır. Bunun haksızlığını, bu
nun vicdanlara, izanlara ve insaf duygularına nasıl 
ve neden ters düştüğünü uzun boylu izaha gerek gör
mem. Sadece ben, Anayasanın hükmüne dayanarak, 
böyle bir hukuk kuralının bu Mecliste kabul edileme
yeceğini söylemek istiyorum. O kural şudur; Biz 
12 noi madde münasebetiyle de arz ett;k ki, cezala
rın şahfı'liği prenisibi temel hukuk ilkelerinden biri
dir. Bir suçu işlememiş, bir suçun işlenmesine ka
tılmamış, yardımcı olmamış, ona bilerek vasıta te
min etmemiş olan kimsenin malının müsaderesi su
çu işleyen şahsın dışındaki şahıslara verilmiş ceza
dır. Bu cezanın şahsiliği prensibine ters düşer. 

Ayrıca, bilmediği halde bile vasıtası elinden alı
nan kişinin cezalandırılması Ceza Hukukunun kasıt 
unsuru arama prensibine, ilkesine de aykırıdır. 

Geçen oturumda değerli arkadaşım Profesör Mu
ammer Aksoy buraya geldiler ve biz bu takriri bazı 
Halk Partili arkadaşlarımızın da muvafakat ve imza
sıyla buraya sunduğumuz ve Cumhuriyet Halk Par
tili Meclis üyesi arkadaşlarımızın da oylarıyla, kat
kılarıyla takririmizin kabul edileceğini sandığımız bir 
sırada; kendileri grublarmı yeterli şekilde etkilediler 
ve takririmizin reddine de sebep oldular. 

Binaenaleyh, Anavasaya aykırı olan o hükmün 
çıkmalının vebali Savın Aksoy'un omuzlarındadır. 
kendilerinden özür dileyerek arz ediyorum. 

Şimdi nedir o Anayasa hükmü? Müsadere ce
za mıdır, değil midir? Gerçekten cezaların şahsili
ği uvmıava mecbur olduğumuz bir hukuk kuralı, onun 
ötesinde bir Anayasa kuralı mıdır, değil midir? Eğer 
yanmızdaysa lütfen Anayasa kitabınızı açınız ve 
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33 ncü maddeyi birlikte dkuıyalım. Ben size okuya
yım, herhalde güvenirsiniz doğru okuduğuma. 

33 ncü maddenin başlığı, matlabı : «Cezaların 
kanuni ve şahsi olması; zorlama yasağı» dır. 

Bu kanunun son ve sondan bir evvelki fıkraları 
da şöyledir: 

«Ceza sorumluluğu şahsidir.» Eğer ceza ise uy
gulanan müeyyide, şahsi olması lazımdır. Yani, o 
cezaya muhatap olanın dışında kimseyi eziyete, iş
kenceye, mağduriyete, mükellefiyete, sorumluluğa 
taibi tutmamalıdır ve maddenin son fıkrası: «Genel 
müsadere cezası konulamaz.!» 

Muhterem arkadaşlar, işte müsadereyi ceza sa
yan Anayasa maddesi, Anayasa hükmü. O halde, 
okuduğum 33 ncü maddenin son ve sondan bir ev
velki fıkrası 2 hususu tespit etmiştir: 

1. Cezalar şahsi olmalıdır. Buna ters düşen bir 
hüküm bu Meclisten çıkmamalıdır. 

2. Müsadere, cezadır, ne Trafik Kanununun ön
gördüğü bir mali tazminat hükmüdür, ne Ticaret 
Kanununun öngördüğü,- itimat edenlerin itimat et
tiklerinin eylemlerinden dolayı mali sorumluluklara 
katlanmak zorunda oldukları hükmüdür. 

Bu bir Anayasa hükmüdür, bu bir ceza hükmü
dür, Öylesine bir cezadır ki, 500 bin Mira, 1 milyon 
lira, 5 milyon değerindeki bir kamyonun nahak yere 
elinden alınması cezasıdır. 

Arkadaşlarım, şimdi Yüce Meclisin 12 nci mad
de dolayısıyla kabul ettiği hüküm muvacehesinde, ey 
Bifceroğlu, sen bize ne diyorsun? Onu geri alama
yız, onu düzeltemeyiz. Aynı biçimdeki, aynı de
ğerdeki bir başka madde görüşülürken onun hilafı
na nasıl oy verelim de bu maddeyi «Müsadere olu
namaz» şeklinde çıkaralım? Onu da arz edeceğim. 

Evet, gerçekten Meclisimiz bir açmazın karşısm-
dadır; ama bunun bir izahı da vardır zamnımca. O 
da şudüır: Pekâlâ gerekçeye denilebilir ki, «o ateşli 
silahların kaçırılmasında, nakled'İlmesinde kullanılan 
Vasıtalar için öngörülmüştü ve şimdi bıçak gibi, kul
lanılma yeri ateşM silahlara nazaran daha mahdut; 
bıçak gibi, ateşli silahlara nazaran tesir etkisi ve 'ala
nı daha dar olan bir yasak aracın kullanılmasında 
kullanılan vasıtayı olsun, bu kanunsuz ve Anayasa 
dışı cezadan kurtarmak istedik, hakka rücu ettiik, 
Anayasaya hürmet duygumuzu yanılmış olmaklıktan 
çıkarak uyguladık» diyebiliriz. 

Gıruburn adına istirhamım hiç olmazsa bu mad
dede Adalet Komisyonu üyelerince verilmiş takririn 
oylarınızla desteklenmesidir. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Biberoğlu, 
Sayın Celâl Doğan, buyurun efendim. 
CHP GRUPU ADINA CELÂL DOĞAN (Ga

ziantep) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarımı; 6136 
sayılı Kanunun 1308 sayılı Yasayla değişik 9 ncu 
maddesi halkkı(n|da getirilen tadarı üzerende Grupuım 
adına söz almış bululuyorum. 

Sayın milletvekilleri, burudan önce konuyu AP 
Gruipu adına dile getiren sayın sözcünün dediklerünjde, 
özelikle müsadere açısından dediklerinde büyük bir 
ağırlık 'var; yok ddaemez; ıhuikulk illkelerii açısından 
var dem/ete Jliir ve şu ana kadar hukuktaki tatlblikat alçı
sından var denebilir. Ama, aslında maddenin, daha 
doğrusu tasarının - özünde yatan foliır espri söz kornu-
ısudur. Bu espri, yılllardaın beri Tüılkjiye'ye gerek ateş
li ısfilahlan veya bıçakları veyahut da kaçak mallan 
solkan 'şebekelere, glü)ve(n)li:lk Iku'vveltterinim veyahut da 
'devlet giüçlfâriniim bir ıtlürlü elinin yetlişemiörnesıiı mese-
lesiidir. Bu nedenle özelli'lkte üzerinde durmak üeıied'i-
ğlım müsadere açısındaki amaicı ıvurgulaımialk feıtiyo-
rtuım. 

Bir 'bakarısınız ki, tümü tatbikatçı arkadaşlarımı
zın malumu, bir geımli, fblir kotra, 'bir büyük TIR ara
ba hatta beş TIR araiba; ama sanığı, eğer bir gemü 
iise, bakıyorsunuz bür Ifopal kalptan; 'biır TIR'sa bıir 
ıbaıkıyoınaulıi|uız, gecekonduda oturan yoksul bir şoför 
veyamul!; ıda bir loitölbüsse, yine çdk yoksul şartlar vçe-
ııisinjdıe yaşayan 'ehliyetlli veya ehliyetsiz bir şoför... 

|Bıu ımladde ile ıgetMlmek isltenen, perde arkasın
dan işi idare eden güllere gitmeyi sağlamaktır. As
lında o şaJhııs açıisımldan, suçun unsurîanndı2tf| ka^t te-
şidklkıül ötlmliış, illiyet fcurulmıuşsa, meri tatbıkaita göre 
zaiten cezaya hükmedilir, doğru; ama milyonlarca 
para vuran ve vasıtasını bilerek bu işe talhsilıs • edan 
'güçlerle giltme olanağı bulunamamıştır tatbikatta. 
Dediğim ıgiibi, çoğu zaimiaın 10 miHyonı elif değerindeki 
'bir kaçakçılık vakasının sanığı, bir balkarstnız,- gece
konduda oturan yoksul, Ibir ayağı kopile veya ıkaük 
ibir kaptan, Buna gliifcmeyii amaç ediinmi'şıtıir. Yoksa, de
ğerli meslektaşım'iz AP sözcüsünün belirtliılglinde hukuk 
itdkniği açısıin|dan, Anayasa .ilkeleri açısından, gerçek-
ıten fcür ağırlık var. Ama, Ibu'nun yanında şunu da 
gözden kaÇırimıaiması gerekir değerli arkadaşımızın:: 
• Kaçakçılığın ıM'efn ve Takihine Dair 1918 sayılı- Ka
nunda da Ibıumıa, benzer hüıkümı vardır, b'ıHiyorsunuz 
'Burada kasıMTM'a konulan hüküm şudur: «©iterek 
kullanılan vasıta» denmiştir. Nitekim, Yargıtayın 
Itiüm kararlarımla baktığınızda, özellikle son senelerde, 
eğer vasıta sahibi aracını bilerek bu işe tamsi's etm'işse, 
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mutlaka vasıtalın müsaderesi cihetline gidilmektedir. 
Daha önce Türk Ceza Kanamunum 36 ntcı mıaddesin-
ıde 'bir tereddüt söz konusuydu taitıb'Jkatta. Özellikle 
uyıışüuırucu maddelerin naklimde kullanılan vasıta-
lar müsadereye tıalbi inlidir, değil tniidlir, meselesi söz 
(konusu oluyordu. Fakat Yargıtay, tsoını zamanlarda yü
ne, «ğer gizili bölmelere yerîsşlbirillmüş şekilde, bir 
amaçla taşınıyorsa veya mal sahibi veya kullanan 
şalhıs arabanın gizili bölmelerine yerleşt'İTfef'dk, biterek 
ive (isteyerek oraya, tajbıükaıtta, «zula» diye tabir edilönı 
birtakım yerlere koymuşsa, bunların da müsaderesi 
cihetlime gıiıdilmetobedir. Ancak, dediğim giıhi, Hükü
metin asıl gerekçesi ve 'amacı, bu müsaderedeki esp
ride, karanlık, perde 'arkasındaki güçlere yetişme ola
nağımı şahsi olarak bulamryorsa, hiç olmazsa 3 mil-
yonMc vasıtasını bu işe 'bilerek, 'ki aslında görünürde 
bilerek değil, ispat etime olanağı gerçekten çok zor... 

Diyor ki, «şu vasıtamı beri şoförüme verm/şiSrim. 
îstarubul'a yolcu göttür» diye. Ama bir balkansınız kıl 
o şoförün o vasıtayla taşıd'ğı yük, gerçekten yülk 
olması gerekıirken,, 'içeriisl'ınde kaçak eşyanın veyatet 
da silalhlı maddelerin veya patlayıcı maddelerim çak
tığı bir vakıadır. Bunu nasıl cezalandıracağız? B;_ı 
şahısım gasp unsurumu bulmak gerçekten çok zor. Wr 
tatbikatçı hâkim için bumu bulmak, kendıim iç;n söv-
lernliyorum, ben hâıkl'ımlük yapımıadrm, ama bir avuka^ 
olarak gördüm, o hâklimıin, o şahsan hakkımda illiydi: 
raJb:ıtaısı kurup gasp unsurunu bulması kadar zor b :r 
şey yoktur. Arma hiç olımazsa bu işe vasıta otan şah
sı maddi açıdan bir cezalandırma yoluna gitmeyi ta
sarı amaçlamaktadır. Ama şurada bir efosflkîik yoık 
mudur veyahut da en azımdan tantışılac?.ık tür ıkorrı 
değil midir? O da şudur değerlü arkadaşlarımı: Sayın 
Biberioğlıu'nıun beillktbbiği glilbi, vasıtanızı çok iyi niyetle 
bin* arkadaşa vereibilinsıiniiz, çok iyi niyette verebilirsi
niz ve verdiğiniz vasıta bir ertemce için dalhı'ı götürül
müş olsa, içeriisi'nıdıe yakalanan eşya veyahut da .ken
disi kötü niyetle koymuşsa oraya, birkaç bıçak ve-
yalhuıt da kaçak eşya veya si'iî.aJh koymuşm, s'izı'n o 'ar
kadaşa karşı hüdoiünl'yeitte verdiğiniz vasıtanın maale
sef eSlin'izden çıkmasına sağlanabilecek bu büfeme gö
re. Bence bumda b r ağırl'lk var, yoik de?i :1: ama hr>-
liratiğim gibi, nasılsa perde arkasındaki güçlere yeti-
şemeyen güvenlik kuvvelerinin, hiç olmazsa bu mad
deyle en azından zoralım yohnıa giderek, bunları cay
dırıcı etkıi sağlar amacıyla geürllmliş bir hüküm ol
duğumu zammediyorum, Bu nedenle de, daha önce en 
azımdan Sayın Bıilberoğlu'nıum befMrtttiği gibi, bundan 
önceki 12 neti maddede geçen zoralımı açısından da 

bir çeîl'ışlkiye düşmemıelk içtin, bu yasamın bütünlü günlü 
bozmamak açışımdan da tasarının bu hükmüne dıe 
müspet oy vermek durumaında kalacağız. 

«Silahlar ile bıçaklar kıyas edilmez, yanli en aızın-
daı;n biz Anayasaya dönük, hukuk ülkelerine saygılıyız» 
açısından bir gerekçe bulmuş olmayı istediler ve 
«Hiç olmazsa (bıçaklarla silahları mukayese etmeden 
bu şekilde 'koyalım» şeklindeki gerekçesine de katıla
mıyorum; beni bağışlasınlar. Şu açıdan katılamıyo-
r-um: Salt kötü niiyeble kullanılmak için taşınan fcıçalk-
lar değil bu, bumun içerisinde kaçakçılık amacıyla 
çak büyük vungumlar ve kâr amacıyla kuşanılacak 
bıçaklar da olabilecektir. O zaman da bu bütünlüğü 
sağlayamayız. 

Bu nedenle, tasarımın bu hükmüne Grup adına -
müspet oy vereceğimizli bellimtir, saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Doğan, 
Grupu adına başkaca söz alan sayın üye?.. Yoık. 
Şahsı adına Sayın Hasan Yıldırım?.. Yok. 
Sayın Gülltekfim Kızılışık, buyurun eferıiJim. 
Sayın Kızılışık, süreniz 10 dakikadır efendim. 

AHMET GÜLTEKİN KIZILIŞIK (Zonguldak) 
— Sayın Başkan, Sayın Komisyon, Sayın Bakan ve 
saygıdeğer arkadaşlarım; 

Kişisel olarak söz almamın sebebi şu; evvela bu
nu arz etmek isterim. 

Bilesiniz ki, bu tedbirler yasaları konusunda ne 
zaman şahıs olarak kürsüye çıkacak olursam olayım, 
hiç bir şekilde düşüncelerim parti gayesi gütmeye
cektir. Niçin gütmeyecektir? Ben evvela Adalet Par
tisinin milletvekiliyim, her şeyden evvel onun bana 
grup olarak vermiş olduğu karara, eğer o karar be
nim o andaki düşünceme uymasa bile, parti disiplini 
icabı uyarım; ancak, burada mümkün olduğu kadar 
iyi bir kanun, iyi bir tadil tasarısı Meclisten geçsin 
çabası içinde olduğumuz fikrini sizlere vermiş olmak 
bakımından bu tarzda hareket ediyorum. 

Sayın Komisyonun, bu madde nedeniyle yine bir 
adil teklifi geldi. Tadil teklifi, terminoloji konusun
la. 

Şimdi, falanca maddede «Efendim sair kelimesi 
ve diğer olsun» iyi olsun... Şimdi bu maddede de 
<memleket» «ülke» oldu* «tavassut» «aracılık» oldu, 
mispet» «oran» oldu, «kimse» «kişi» oldu. Ben şah

sen buna da karşı değilim; ama, falanca maddede 
«memleket» geçerken, bir sonraki maddede «ülke»; 
falanca maddede «kimse» geçerken, ötekisinde «ki
şi»... 
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Bu bir defa hukuk tekniğine aykırı oluyor. O yön
den, esasında Sayın 'Komisyonun aceleciliği bırakıp 
da, terminoloji bakımından bir değişiklik düşünüyor
sa, bu tadil tasarısının tümü konusunda terminoloji 
değişikliğini birlikte getirmesi lazım gelir. 

Yine demin, biraz evvel şöyle bir şey oldu: Bir 
evvelki maddede gruplar adına konuşmalar yapıldı, 
kişisel konuşmalar yapıldı ve Sayın Celâl Doğan'la 
benim konuşmam kaldı ve o esnada «maddeyi geriye 
alıyoruz» dediler. Tamam, maddeyi ne zaman ister
lerse geriye alırlar, ama bu da bir taaccül. Bu kadar 
aceleye lüzum yok. Çünkü biz, esasında Komisyon
daki arkadaşlarımızın hem bilgilerine, hem tecrübe
lerine saygımız vardır; ama, ne olursa olsun, belki 
onlara yardımcı olabiliriz amacıyla buraya çıkıyo
ruz. Nitekim, bir evvelki maddede, benim önergemin 
oraya gidip gitmediğini bilmiyorum, ama önergemin 
muhtevasını Halk Partili 2 tane milletvekili arkada
şım kürsüye çıktığı zaman onlar da bilmiyorlardı; 
fakat baktım ki, parti ayrımı olmaksızın yasanın gü
zelleştirilmesi ve doğru çıkması konusunda esasta bir 
fark yok ve aynı şekilde düşünüyoruz. O yönden, in
şallah o önergemiz bu sefer, şu tetkikatta nazarı iti
bara alınır. 

Şimdi 'ben hem Sayın Biberoğlu'na hak veniyo-
rum; hem Sayın Doğan'a hak veriyorum; fakat, 
hukuk düzeni içinde . «müsadere» «zoralım» 
neyse, yani o benim üzerinde duracağım konu 
değil; bir müessese olarak düzenlenmiş ve burada ne 
pahasına olursa olsun bir vasıtanın acaba müsadere
sinin yapılması doğru mu değil mi meselesi çok mü
him. Mesele, anarşik olayları önleyebilmek veyahut 
da bunların kötü neticelerini azaltabilmek. Anarşik 
olayda ne kullanılıyor? Silah kullanılıyor, mermi kul
lanılıyor, bıçak kullanılıyor ve benzeri aletler kulla
nılıyor. O halde, biz bunu yakaladığımız zaman, mü
sadere ediyoruz zaten. Bu kanun onun müsaderesini 
veyahut da zoralımını öngörüyor. Bu takdirde, mut
laka aracın da, ne pahasına olursa olsun müsaderesi 
gerekir mi, gerekmez mi meselesi düşünmeye değer. 

Bir başka madde nedeniyle bilmiyorum açıklayıp 
açıklamadığımı, ama burada yalnız araç derken na
kilde kullanılan araçlar değil; yapımda kullanılan 
araçların da o zaman müsaderesi gerekir. Yani örsün, 
çekicin, planyanın da müsaderesi gerekir. Bu yönden, 
evvela Hükümet tasarıyı getirirken ki, Hocam ana
yasal yönden sizin görüşünüze de hak veriyorum, be
nim prensip itibariyle burada söylenilen herkesin sö
züne karşı bir saygım var, fakat Hükümetin de tasa

rısına saygım var. Şu bakımdan saygım var: «Bile
rek» i onlar kabul etmişler ve koymuşlar bu şekilde. 
Ben derim ki, onların, Hükümetin bu şekilde getir
diğini, Komisyon da, bütün partilerin temsil edildiği 
Komisyon da kabul etmiş; o halde 12 nci maddede 
eğer bir hataya düşmüşsek, o hatanın telafisi yolları 
da var. Konu daha Senatoda falan da müzakere ko
nusu olacak. Aynı hataya burada düşmeyelim diyo
rum. Hükümetin getirdiği ve Komisyonca benimsen
miş olan, hepimizin temsil edildiği Komisyonca be
nimsenmiş olduğu şekilde ve o «bilerek» kelimesiyle 
beraber buradan geçirelim. 

Benim şimdilik maruzatım bundan ibaret ve tek
rar arz ediyorum, benim maruzatım şahsım adına-
dır; ama partimin her hangi bir şekilde grup kararı 
olduğu zaman, şahsi görüşümden farklı dahi olsa 
gene onu savunurum. 

Hürmetler arz ederim hepinize. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kızılışık. 
Sayın Akçal, buyurun. 
İZZET AKÇAL (Rize) — Muhterem arkadaşlar, 

tadil teklifini ben kanun yapma usulüyle bağdaştıra-
mamaktayım. Öyle zannediyorum ki, muhterem ar
kadaşlarım da bu konuda benimle beraber olacak
lardır. 

Bu tasarı Ateşli Silahlar Kanununun tadiline ait 
kanun tasarısı Mayıstan evvel Büyük Millet Mecli
sine geldi. Muhtelif maddeleri Adalet Komisyonun
da tetkik edildi, rapor tanzim edildi ve rapor Büyük 
Millet Meclisine intikal etti. 

Mayıs ayından bu tarihe kadar geçen müddet 
zarfında ne olmuştur ki, cezalar, bir çok maddelerde
ki cezalar 2 misline, daha fazlaya, çıkarılır şeklinde 
tadiller hazırlanmış ve bu tadiller geliyor, madde 
okunurken Riyasete veriliyor? Riyaset bunları oku
yor ama arkadaşların elinde yoktur. Adalet Komis
yonundan çıkmıştır bunlar. Bunlar üzerinde tartışma
lar yapıyoruz. 

Ben rica ederim, arkadaşların elinde bulunma
yan bu tadil teklifler: üzerinde tartışma imkânımız 
olmadığına göre, Adalet Komisyonu geri alsın, ra
porunu bastırsın, arkadaşlara dağıtsın, ondan sonra 
müzakere yapılsın. 

İçtüzük hükümleri de bunu amirdir. Komisyon
dan gelen raporlar basılır, arkadaşlara dağıtılır, mu
ayyen zaman geçer, ondan sonra burada konuşulur. 

Şimdi, üzerinde konuşulan maddedeki 1 senelik 
cezanın, Adalet Bakanlığında kanun hazırlanırken, 
layiha hazırlanırken 1 seneden 2 seneye çıkarılması 
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kâfi görülmüş, tespit edilmiş; aradan bir kaç ay geç- ı 
miş, bu çalışmasından, bu tespitinden Adalet Bakan- [ 
lığı, ne sebeple ise vazgeçmiş, cezayı bir misli uzat
mış, bunları Adalet Komisyonu Başkanına vermiş; I 
Adalet Komisyonu Başkanı, Komisyonda bunu gö- I 
rüşme mevzuu yapmış ve ondan sonra Komisyonun I 
teklifi olarak bunu Umumi Heyete getiriyor. Bunu I 
ciddiyetle bağdaştırmak mümkün değildir. Türkiye I 
Büyük Millet Meclisinin tarihinde böyle esaslı, de- I 
vamlı kanunlar üzerinde bu şekilde muamele yapıl- I 
dığı görülmüş değildir. I 

Bu madde ile müsadere hükmü getirilmektedir. 
7 nci madde ile de getirilmiştir. Sayın Profesör Mu- I 
ammer Aksoy, Anayasanın hazırlanmasında vazife I 
almış, fikirlerini ve prensiplerini kabul ettirmiş bir 
insandır. Bilgisine, gayretine, çalışmasına hürmetim I 
vardır; ama bir yanılgıya düşmektedir; kendisiyle 7 I 
nci maddenin kabulünden sonra ayak üstü yapılan I 
konuşmalara iştirak ettim «Müsadere bir ceza hük- I 
müdür, müeyyidedir» dedim. «Hayır değildir» dedi. I 
Müeyyidedir, cezai bir müeyyidedir. I 

Kendilerinin Anayasanın hazırlanmasında bunun I 
üzerinde durdukları kanaatini taşımaktayım, zabıtla- I 
rı iyi tetkik etmedim. Fakat şahsı hakkında, alakası I 
hakkında bilgi sahibi bulunduğum için bu kanaati 

• taşıyorum. I 
Bakın şimdi, Biberoğlu arkadaşım okudu Anaya

sanın 33 ncü maddesini. Matlap, «Cezaların kanuni I 
ve şahsi olması; zorlama yasağı» dır. Şimdi burada I 
en son fıkrada; «Genel müsadere cezası konulamaz» I 
yolunda kati bir hüküm vardır. Emsal olarak göster- I 
diler: «1918 numaralı Kanunda vardır, Orman Ka- I 
nununda vardır. Biz de, onlar gibi getiriyoruz. Tev- I 
hidi içtihat kararı ile de tedvin edilmiştir, o hükmü I 
buraya getiriyoruz» derler. Buraya daha sertini ge- I 
tiriyor, o hükmü getirmiyor, ondan çok sertini geti- } 
riyor. I 

Her hangi bir şahıs, başkasının vasıtasını, bir I 
hasta nakli için, zahire nakli için, bir yerden bir ye- I 
re eşya nakli için almış olabilir; bununla kaçakçılık I 
yapar, kaçak mal bu vasıtada bulunur. O takdirde 1 
müsadere edilir mal. Fer'an zi methal değil, iştiraki I 
yok, hiç bir surette iştiraki yok, suça iştiraki yok, I 
malını müsadere edeceksiniz. Olmaz bu. I 

Kanunlarda varsa, ki vardır; 1918 numaralı Ka- I 
nunda ve Orman Kanununda. Bu maddeler Anayasa I 
Mahkemesine gittiği takdirde mutlaka iptal edilir. I 

Varsa, ki vardır, bunların da kaldırılması için I 
arkadaşlarımızın, gruplarımızın harekete geçmesi ve I 
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bu maddelerin kaldırılması için kanun teklifi ile gel
meleri lazımdır. 

Arkadaşlarımızın teklifleri bu vaziyeti ile Anaya
saya aykırı olduğundan dolayı bu hüküm, Adalet 
Komisyonunun bu maddeyi geri alıp bu hüküm üze
rinde tekrar tetkik yapıp, Anayasaya aykırı olup ol-' 
madiği hususlarını da düşünerek Meclise getirmesini 
öneririm, 

BAŞKAN — Bağlayınız Sayın Akçal, süreniz 
doldu efendim. 

İZZET AKÇAL (Devamla) — Ben Adalet Ko
misyonundan, hatta Adliye Vekilinden rica ederim, 
emrivakilerle Meclisi işgal etmesinler. Bu madde de
ğildir yalnız; 7 nci madde, 12 nci madde, 14 ncü 
madde değil, ek maddeler vardır; onları da geçire
ceklerdir. O maddeler hakkında arkadaşlarımızın bir 
fikri yoktur, malumatı yoktur. Bir sayfa, iki sayfa 
tadil teklifini burada duyarak kısa bir devre içerisin
de alacağımız notlarla, üzerinde hiç çalışmadan rey 
vermekliğimiz mümkün değildir. 

Ben şahsen anarşik olayları önlemeye matuf ol
duğuna kani değilim bu kanunun. Ama içerisinde 
Anayasaya aykırı hükümler gördüğümden ve Adliye 
Vekâletinin, hatta Adalet Komisyonumuzun sık sık 
fikir değiştirerek maddeyi 5 ay gibi bir zamanda tek
rar tadil etmek suretiyle Umumi Heyete getirdiğin
den dolayı ciddi bir tetkik yapılmadığına kaniim. 
Bu itibarla bu kanuna rey verecek değilim. Ama ka
nunun maddeleri konuşulurken yapıcı olarak fikirle
rimi her arkadaş gibi ben de beyan edeceğim. 

Hürmetlerimi arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Akçal. 
Sayın üyeler, bu saate kadar, 82'ye göre açtığı

mız görüşmelerde meselenin teknik tarafını düşüne
rek, süreleri tümü üzerindeki süreler olarak uygula
dım. Çalışma saatimizin ilerlediğini düşünerek, bun
dan sonra süreyi son maddeye göre, yani gruplara 
10'ar dakika, şahıslara da 5'er dakika olarak uygu
layacağımı duyururum efendim. 

Buyurun Sayın Komisyon. 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI İSMAİL 
HAKKI KÖYLÜOĞLU (Ankara) — Sayın Başkan, 
sayın arkadaşlarım; bu maddedeki, üzerinde hassasi
yetle durulan fıkra hakkında geçen oturumda da ko
nuşmalar yapıldı. Hepsini dinledik. Hepimiz biliyo
ruz ki, kanunların hukuka uygun olarak tedvin edil
mesi lazımdır ve yine kanunların Anayasaya uygun 
olacağı tabiidir. 
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Beğensek de beğenmesek de, batıl saysak da say-
masak da, hukuk adamları arasında ihtilaflı olsa da 
olmasa da, değişmediği müddetçe Anayasanın amir 
hükümlerine uymaya mecburuz. Beğenmediğimiz, bi
zim de sizin de birçok maddeleri vardır, olabilir. 
Ama gerek Anayasa gerek kanunlar değiştirilmediği 
müddetçe itaat edeceğiz. Bu bizim vatandaşlık bor
cumuzdur, hukuka saygımızdır. 

Demin Sayın Akçal ve Sayın Biberoğlu, Anaya
sanın 8 nci maddesini okudular. Orada diyor ki, 
«Anayasa hükümleri, yasama, yürütme ve yargı or
ganlarını, idare makamlarını ve kişileri bağlayan te
mel hukuk kurallarıdır.» İşte bu Anayasanın amir 
hükmüne hepimiz, bütün devlet; idare makamları ve 
yürütme ve yargı ve yasama uymaya mecburdur. İş
te buradan başlayarak diyoruz ki, bu fıkra Anaya
saya ve hukukun umumi prensiplerine aykırıdır. 
Çünkü hukukta bir temel kaide vardır. Der ki: Fiil
le netice arasında bir irtibat lazımdır. Eğer eylem
de, fiilde fail bilerek hareket etmemişse, kastı yok 
demektir. Kastı olmayan bir kimseye ceza verile
mez. 

Anayasanın, gene arkadaşlarımın söylediği gibi, 
33 ncü maddesinde de cezaların şahsiliği prensibi vaz 
edilmiştir. Yine geçenlerde Sayın Hoca ve biraz ev
vel Sayın Akçal da dediler ki, o 33 ncü maddenin 
son fıkrasında, «müsadere cezası verilemez», diyor. 

Geçenlerde Sayın Profesör burada «müsadere 
ceza değildir»; dedi. işte Anayasanın bu fıkrasına gö
re, müsaderenin ceza olduğu anlaşılmaktadır. Şimdi. 
Hoca, belki başka bir maddede söz aldığı zaman 
gene hukuk kaidelerinden, hukukçuların ihtilafların
dan, fikirlerinden, nazariyattan bahsedecektir; ama 
şimdi hepimizin anladığı bu amir hükümlerv karşı
sında hukukçuların nazari konuşmaları bizi ilgilen
dirmez. Bu maddeler, bu Anayasa kaideleri, hüküm
leri değişmediği müddetçe, hepimiz buna uymaya 
mecburuz. Gelin birlikte değiştirelim. O zaman yeni 
koyacağımız hükümlere göre itaat ederiz. 

işte bu sebepten ötürüdür ki, biz Komisyonda 
arkadaşlarla birlikte bu maddenin, bu fıkranın bile
rek unsurunu koyduk ve bu koyduğumuz ve verdi
ğimiz önergenin Anayasaya, hukukun anaprensiple-
rine, hakka ve adalete ve nasafete uygun olduğu ka
naatindeyiz. Önergemiz lehine oy kuUanılmasım arz 
ederim., 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Köylüoğlu. 
İZZET AKÇAL (Rize) — Sayın Başkan, sualle

rime cevap vermediler. 

BAŞKAN — Sayın Akçal, müzakere şeklimizin 
böyle olduğunu zatıaliniz de biliyorsunuz. 

İZZET AKÇAL (Rize) — Zapta geçmesinde fay
da vardır. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon kendi görüşlerini 
bu şekilde arz ettiler. Artık Komisyon görüşünü ta
mamladı; ama sizin sorularınıza açıklık getirmek ve 
cevaplamak bakımından da, Komisyondan tekrar ri
ca edelim. 

Bir defaya mahsus olmak üzere bu uygulamayı 
yapıyoruz, 

İZZET AKÇAL (Rize) — Teklif nereden geldi 
Komisyona? Komisyon rapora bağladı da niçin bas
tırıp dağıttırmadı? Ben Başkandan sordum. Aslında 
bu vazife Millet Meclisi Başkanının vazifesidir. 

BAŞKAN — Sayın Köylüoğlu, siz buyurun yeri
nize. 

MUAMMER AKSOY (istanbul) — Sayın Baş
kan, bir önergem vardır, önergem münasebetiyle ma
ruzatta bulunacağım. 

BAŞKAN — Bakacağım Sayın Aksoy. 
Sayın Akçal, 88 nci maddeyi okuyorum : «Deği-

-"iklik önergeleri. Kanunlarda veya îçttüzükte aksine 
hüküm yoksa, kanun tasarısı veya teklifinde bir mad
denin reddi, komisyona iadesi, değiştirilmesi veya 
metne madde eklenmesi hakkında, milletvekilleri, esas 
komisyon veya Hükümet değişiklik önergeleri vere
bilir.» 

Bu, Komisyonun hakkı olan bir değişiklik öner
gesidir. Bu bakımdan, dediğimiz şekilde daha önce
den basılıp diğer kanun teklifleri gibi sayın üyelere 
dağıtılma durumu olmamıştır efendim. 

İZZET AKÇAL (Rize) — Bir tane değil, ayrıca 
bir kanun kadar. 

BAŞKAN — Madde üzerinde bir değişiklik öner
gesi daha vardır, okutuyorum : 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan 6136 sayılı Kanunda değişik

lik yapılmasına dair tasarının 9 ncu maddesinin aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

İstanbul Niğde 
Muammer Aksoy Yılmaz Cemal Bor 

Uşak Hatay 
M. Selahattin Yüksel Öner Miski 

Diyarbakır Hatay 
Bahattin Karakoç Sabri Öztürk 

Gaziantep 
Celâl Doğan 
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Madde 9. — 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar 
Hakkında Kanunun 14 ncü maddesi aşağıdaki şekil
de değiştirilmiştir. 

«'Madde 14. — Her kim, bu kanun hükümlerine 
aykırı olarak 4 ncü maddede yazılı olan bıçak veya 
başkaca aletler yahut benzerlerini ülkeye sokar, sok
maya kalkışır veya bunların ülkeye sokulmasına ara
cılık eder veya bunları ülkede yapar veya bir yerden 
diğer bir yere taşır veya yollar veya taşımaya aracılık 
ederse iki yıldan dört yıla kadar hapis ve on bin lira
dan yirmi'beş bin liraya kadar ağır para cezası ile ce
zalandırılır. Az vahim hallerde hükmolunacak ceza 
yan oranında indirilir. 

Birinci fıkradaki eylemleri işlemek amacı ile te
şekkül kuranlar ile yönetenler veya teşekküle mensup 
olanlar tarafından sözü geçen fıkrada yazılı suçlar 
işlenirse failler hakkında beş yıldan on yıla kadar ha
pis ve elli bin liradan az olmamak üzere ağır para ce
zası hükmolunur. 

İkinci fıkradaki hal dışında iki veya daha çok kişi
nin toplu olarak birinci fıkrada yazılı suçları işleme
leri halinde dört yıldan yedi yıla kadar hapis ve yir
mi'beş bin liradan az olmamak üzere ağır para cezası. 
hükmolunur. 

Bu madde kapsamına giren bıçak ve başkaca alet
lerin veya benzerlerinin miktar bakımından vahim ol
ması halinde yukarıdaki fıkralara göre hükmoluna
cak cezalar yarı oranında artırılır. 

Bıçak veya başkaca aletlerin veya benzerleriyle 
bunların yapımında veya taşınmasında bilerek kulla
nılan her türlü araç ve gereçlerin, başkasına ait olsa 
ve başka amaçla kullanılmak üzere verilmiş bulunsa 
bile zoralımına hükmolunur.» 

Gerekçe : 
Önerilen yeni 14 ncü maddenin 1 nci fıkrasındaki 

(Bilerek) sözcüğü, kasta dayanmayan eylemin cezalan
dırılmasının esasen mümkün olmaması nedeniyle faz
lalık arz etmesinden ötürü çıkarılmış, fıkranın kaçak
çılık eylemini içermesi nedeniyle hapis cezası ile pa
ra cezası artırılmıştır. 

ikinci ve üçüncü fıkralardaki hapis cezalarına ay
rıca ağır para cezası eklenerek diğer fıkralar hüküm
leriyle uyum sağlanmış, ayrıca ikinci fıkradaki hapis 
cezası 9 yıldan 10 yıla çıkarılmak suretiyle sonra ge
len fıkralardaki artırmalar nedeniyle hükmolunacak 
cezalardaki kesirler bertaraf edilmiştir. 

Zoralıma ilişkin son fıkra ile kanunun 12 nci 
maddesine paralel hüküm getirilmiş ve anılan madde 
gerekçesinde açıklandığı üzere 1918 sayılı Kaçakçı

lığın Men ve Takibi Hakkındaki Kanunun 47 nci 
maddesinin müphem yanlarını da giderici nitelikte 
Yargıtay İçtihadı Birleştirme Genel Kurulunun 
5.4.1950 ve E. 21. K. 7 sayılı ve Ceza Genel Kuru
lunun çeşitli ve müstakar kararlarından yararlanılmış 
ve dil Türkçeleştirilmiştir. 

BAŞKAN — Önergeleri geliş sırasına göre okut
tum; aykırılık sırasına göre işleme koyacağım. 

Komisyonun önergesi daha geniş kapsamlı aykırı
lığı ifade ettiği için önce onu işleme koyuyorum efen
dim. 

Metni tekrar okutuyorum: 
Madde 9. — 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçak

lar Hakkında Kanunun 14 ncü maddesi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

«Madde 14. — Her kim, bu kanun hükümlerine 
aykırı olarak 4 ncü maddede yazılı olan bıçak veya 
sair aletler yahut benzerlerini ülkeye sokar, sokmaya 
kalkışır veya bunların ülkeye sokulmasına aracılık 
eder veya bunları ülkede yapar veya bir yerden di
ğer bir yere taşır veya yollar veya taşımaya aracılık 
ederse iki yıldan dört yıla kadar hapis ve onbin lira
dan yirmi beş bin liraya kadar ağır para cezasıyla ce
zalandırılır. Az vahim hallerde hükmolunacak ceza 
yarı oranında indirilir. 

Birinci fıkradaki eylemleri işlemek amacıyla te
şekkül kuranlar ile yönetenler veya teşekküle mensup 
olanlar tarafından sözü geçen fıkrada yazılı suçlar 
işlenirse, failler hakkında beş yıldan on yıla kadar 
hapis ve elli bin liradan az olmamak üzere ağır pa
ra cezası hükmolunur. 

İkinci fıkradaki hal dışında iki veya daha çok 
kişinin toplu olarak birinci fıkrada yazılı suçları iş
lemleri halinde dört yıldan yedi yıla kadar hapis ve 
yirmibeş bin liradan az olmamak üzere ağır para ce
zası hükmolunur. 

Bu madde kapsamına giren bıçak ve sair aletle
rin veya benzerlerinin miktar bakımından vahim ol
ması halinde yukarıdaki fıkralara göre hükmolunacak 
cezalar yarı oranında artırılır. 

Bıçak veya sair aletlerin veya benzerleri ile bun
ların yapımında veya taşınmasında kullanılan her 
türlü araç ve gereçlerin, bunlar başkasına ait olsa 
bile o şahıs durumu biliyor ise, zoralımına hükmolu
nur. 

Anılan bıçak veya sair aletlerin veya benzerleri
nin sahibinin rıza veya muvafakati olmadan taşıtla
rıyla nakledilmesi halinde, asıl faile ayrıca nakilde 
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kullanılan aracın rayiç değeri kadar ağır para cezası 
hükmolunur.» 

BAŞKAN — Komisyonun değişiklik metnini okut
tum. Metin komisyonun olduğu için sormuyorum. 

Sayın Hükümet, metne iştirak ediyor musunuz? 
ADALET BAKANI MEHMET CAN (Adana) — 

Takdire bırakıyorum efendim. 

BAŞKAN — Takdire bırakıyorsunuz... 
MUAMMER AKSOY (İstanbul) — Sayın Baş

kan, bir noktayı arz edeceğim: 
Son fıkra tam anlaşılamadı; bizim verdiğimizden 

fafklı bir nokta mı var? 
Son cümleden evvelki cümle okunursa biz de ka

tılabiliriz efendim; yani «Bu vasıfta bıçak gibi başka 
aletlerin ve benzerleriyle» diye aynı fıkra gibi geli
yor; takip edebilirsek biz de katılırız. 

BAŞKAN — Sayın Aksoy, sizin önergenizin 
«Ağır para cezası hükmolunur» kısmına kadar aynı, 
ondan sonra şu sümle eklenmiştir: «Anılan bıçak ve
ya sair aletlerin veya benzerlerinin sahibinin, rıza ve 
muvafakati olmadan taşıtlarıyla nakledilmesi halinde, 
asıl faile ayrıca naklinde kullanılan aracın rayiç de
ğeri kadar ağır para cezası hükmolunur.» 

MUAMMER AKSOY (İstanbul) — Buna katı
lırız; ama ben grup adına savunma yapmak isterim. 
Çünkü, Anayasayla ilgili birtakım hususları belirtti
ler; bu da Anayasaya aykırı oluyor o zaman. 

Sayın Başkan «Anayasaya uygun» dedi. Halbuki 
diğer bir noktada da... 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI İSMAİL 
HAKKI KÖYLÜOĞLU (Ankara) — Hayır, biz öyle 
bir şey söylemedik efendim; bizim önergemiz başka. 

BAŞKAN — Müzakere açmıyorum o konuda ar
tık. 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI İSMAİL 
HAKKI KÖYLÜOĞLU (Ankara) — Efendim, ihti
laflı olan husus şu: «Bıçak ve sair aletlerin veya ben
zerleri ile bunların yapımında ve taşınmasında kulla
nılan her türlü araç ve gereçlerin, bunlar başkasına 
ait olsa bile, o şahıs durumu biliyor ise, zoralımına 
hükmolunur» dedik. 

Biz bu fıkrayı kabul ediyoruz. Bunun aksi ise, 
bunlarda «biliyor» yok. 

BAŞKAN — Bir dakika. 
MUAMMER AKSOY (İstanbul) — Hayır efen

dim, biz buna katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Bir dakika efendim, o kısmı tes

pit edeyim. 

, ADALET KOMİSYONU BAŞKANI İSMAİL 
HAKKI KÖYLÜOĞLU (Ankara) — Tamam efen
dim tamam, Sayın Başkan tamam, bizim önergemiz 
tamam, onlar da kabul ediyor. 

MUAMMER AKSOY (İstanbul) — Hayır efen
dim, biz katılmıyoruz, farklıdır. 

BAŞKAN — Bir dakika dağişiklik şeklini belirti
yorum efendim: Bıçak veya başka aletlerin veya ben-

I zerleriyle bunların yapılmasında veya taşınmasında.» 
Siz de, sadece «bilerelk», şeyi oraya, «kullanılan 

I ve her türlü araç ve gereçlerin başkasına ait olsa ve
ya başka amaçla kullanılmak üzere verilmiş bulun
sa bile zoralımına hükmolunur.» 

MUAMMER AKSOY (İstanbul) — Çünkü 12 nci 
maddede o şekilde kabul edilmiştir, ona paralel ola
rak öyle kabul etmeliyiz. 

I BAŞKAN — «Bilerek» kelimesi yer almamıştır; 
o bakımdan katılmıyorsunuz. 

MUAMMER AKSOY (İstanbul) — Efendim 
ama bizimki o zaman daha aykırı olmuş oluyor, ön
ce bizim önergemizin işleme konulması gerekirdi. 
Çünkü bizimkinde, bilmenin ötesinde bir durum var, 

i o, en aykırı bir durumdur. Binaenaleyh, önce bunun 
tartışılması lazım, ondan sonra ikinci kademede ko-
misyonunki görüşülebilir. 

I BAŞKAN — Esas metne bakıyorum. 
Sayın Aksoy, esas kısımda «bıçak veya sair alet

ler, yahut benzerleriyle bunların imalinde veya nak
linde bilerek kullanılan her türlü araç ve gerecinde 
zor alımına hükmolunur» denildiğine göre, sizinkin-
de de aynı ifade olduğuna göre, komasyonunki daha 
aykırılık ifade etmektedir efendim. 

MUAMMER AKSOY (İstanbul) — Sayın Baş
kan, bizimki başka, «... başka amaçla kullanılmak 
üzere verilmiş bulunsa bile...» Ancak bizimki ileri 
giden bir çözüm. Komisyonunki daha mutedil. Bunu 
ben objektif bir görüşle ifade ediyorum. 

BAŞKAN — Gayet tabii. 
MUAMMER AKSOY (İstanbul) — Sırf o açı

dan bizimki daha ileri giden bir çözüm. 
BAŞKAN — ... Gayet tabii. Teknik bir konu-

I dur aslında, fakat sizin verdiğiniz değişiklik önerge-
I sindeki ifadelerle diğer ifadeleri tespit ettiğimize gö-
I re, daha aykırılık ifade etmiş... Bu bakımdan, ki... 

ŞENER BATTAL (Konya) — Sayın Başkan, 
64 ncü maddeye göre tutumunuz aleyhinde söz isti
yorum, 

BAŞKAN — Nedir tutumun aleyhinde olan? 
ŞENER BATTAL (Konya) — Tutumunuz aley-

I hinde söz istiyorum. 
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BAŞKAN — Tutumumda ne var Sayın Battal? 
ŞENER BATTAL (Konya) — Aykırı olan öner

geyi oya sunma mecburiyeti var. Aykırılık hususunu 
izah edeceğim, söz istiyorum. 

BAŞKAN — Benim tutumumda herhangi bir şey 
yok Sayın Battal. Bu bakımdan da müzakere açma
ya lüzum görmüyorum. 

Sayın Hükümet?.. 
ADALET BAKANI MEHMET CAN (Adana) 

— Yüce Heyetin takdirine bırakıyorum. 
BAŞKAN — Hükümet takdire bıraktı. 
Komisyonun değişiklik önergesini oylarınıza su

nuyorum : Kabul edenler... 
MEMDUH EKŞİ (Ordu) — Sayın Başkan, ko

misyon metnini bir defa daha okutur musunuz? 
BAŞKAN — Bir defa daha okutayım efendim, 

anlaşılamadı demek ki. 
Komisyonun değişiklik metnini bir defa daha 

okutuyorum. 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI İSMAÎL 

HAKKI KÖYLÜOĞLU (Ankara) — Sayın Başkan, 
asıl mesele ihtilaflı konu, fıkradaki «bilerek veya 
bilmeyerek» kelimesidir. Bunu arkadaşlara, son cüm
le, son fıkra olarak arz edin. 

BAŞKAN — Efendim metnin bütünü üzerinde 
eğer anlaşılmamış bir durum varsa, bir şüphe varsa, 
bütününü okuyalım; yoksa son fıkrasını okuyalım. 

AHMET NİHAT AKAY (Çanakkale) — Sayın 
Başkan, oylamaya geçildi, tekrar müzakere yapıyor
sunuz. 

BAŞKAN — Oylamaya geçmedim efendim. Geç
medim, geçeceğimi söyledim. Arkadaşlarım, anlaşıl
madığını ifade ettiler. Genel Kurulun daha iyi anla
yabilmesi için bir defa daha okumada sakınca gör
müyorum, 

«Bu madde kapsamına giren bıçak ve sair aletle
rin veya benzerlerinin miktar bakımından vahim ol
ması halinde yukarıdaki fıkralara göre hükmoluna-
cak cezalar yarı oranında artırılır. 

Bıçak veya sair aletlerin veya benzerleri ile bun
ların yapımında veya taşınmasında kullanılan her 
türlü araç ve gereçlerin, bunlar başkasına ait olsa 
bile o şahıs durumu biliyor ise, zoralımına hükmo-
lunur. 

Anılan bıçaklar veya sair aletlerin veya benzerle
rinin sahibinin rıza ve muvafakati olmadan taşıtla
rıyla nakıledilmesi halinde, asıl faile ayrıca nakilde 
kullanılan aracın rayiç değeri kadar ağır para cezası 
hükmolunur», denilmektedir efendim. 
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j Komisyonun biraz önce son fıkrasını tekrar oku
duğum değişiklik önergesini oylarınıza sunacağım. 

[ Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Reddedilmiştir 
efendim. 

9 nou maddede değişiklik isteyen diğer önergeyi 
ıtdkjnar okutuyorum : 

Madde 9. — 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçak
lar Haklkınlda Kanunun 14 rucü maddesi aşağı dalki se
kilide değiştirilrrtlştir. 

«Madde 14. — Her küm, bu kanun hükümlerine 
aykırı olarak 4 ndü maddede yazılı olan bıçak veya 
başkaca alettiler yahut benzerlerini ülkeye sokar, sok
maya kalkışır veya Ibunıların ülkeye sokullımasıina ara
cılık. ©der veya bunları ülkede yapar veya bı'r yerden 
diğer bir yere taşır vöya yollar veya taşınmaya ara
cılık edeme ilkli yıldan «dört yıla kadar hapis ve onbin 
liradan yirmıibeşbin liraya kadar ağır para cezası ille 
cezalandırılır. Az vahim hallerde bükmıofanacak ceza 
yarı oranımda imdirilliır. 

Bininci fıkradaki eylemleri işlemek amacı Öle te
şekkül kuranlar ite yönetenler veya teşekküle mıensup 
olanlar tarafından sözü geçen fıkrada yazılı suçlar iş-
'îorairsie failler hakkında beş yıldan on yıla kaldar hapis 
va elIDbiin liradan az olmamak üzere ağır para cezası 
hükımıolunıur. 

Iıkbıai fıkrada 'hal dışında lilkd veya daha çok ki-
I şilnin toplu olarak birinci fıkrada yazılı suçları işle

meleri hainde dört yıldan yödli yıla kadar hapis ve 
I yii'rnûbeş bin liradan az oilmamlak üzere ağır para 
I cezası hülkımo'.'ıunur. 

'Bu madde kapsamına g/iren bıçak ve başkaca alet
lerin veya benzerlerinin mlilktar bakımından,! vahim 

I olması halinde yukarıdaki fıkralara göre hukmoluna-
cak cezalar yarı oranınlda artırılır. 

ıBıçak veya başkaca aletlerin veya benzerleri ile 
bunların, yapımında veya taşınmasimda bilerek kulla-

I nılan her türlü araç ve gereçlerin, başkasına ait olsa 
ve başka amaçla kullanılmak üzerle verilmiş bulunsa 

I bile zor alımına hlülkımoûiunurj» 
I BAŞKAN — Değfişliklik önergesini oylarınıza su-
I inpyoruırn: Kabul edenler... 

MUAMMER AKSOY (İstanbul) — Önerge hak-
I kında maruzatta bulunmak iistiyorum Sayın Başkan? 

BAŞKAN — Pöki efendim. 
I O halde Komisyona da soralım. 
I Sayın Komfiısyon?.. 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI İSMAİL 
HAKKI KÖYLÜOĞLU (Ankara) — Sayın Başkan, 

I önergeyi kimler vermiş, isimleri okunmadı? 
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•BAŞKAN — Önergedeki imzalan okutuyorum 
©fendim : 

«İstanbul Niğde 
Muammer Aksoy Yılmaz Cemal Bor 

'Uşak Diyarbakır 
M. Selahattin Yüksel Bahattin Karakoç 

Hatay 
ıSaibri Öztürk ve arkadaşları»' 

BAŞKAN — Önergeye katılıyor musunuz Sayın 
Komisyon? 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI İSMAİL 
HAKKI KÖYLÜOĞLU (Ankara) — Katılmıyoruz 
Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılmıyor. 
Sayın Hükümet?.. 
ADALET BAKANI MEHMET CAN (Adana) 

— Katılıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Hükümet önergeye katılıyor, Komis

yon katılmıyor. 
Sayın Aksoy, önergenizi izah etmek için hâlâ ısrar 

ediyor musunuz? 
MUAMMER AKSOY (İstanbul) — Evet, söz isti

yorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Aksoy. 
MUAMMER AKSOY (İstanbul) — Sayın Baş

kan, değerli arkadaşlarım; huzurunuza gelmemin se
bebi, yapılan bazı isnatlardır diyebilirim; çok saygı 
duyduğum ve gayet objektif konuşan arkadaşlar tara
fından söylenmiştir. İyi niyetli olduğundan hiçbir şüp
hem yoktur ve tam manasıyla seviyeli bir tartışma 
yapılmaktadır; ancak, biz de görüşlerine katılamıyo
ruz. Bu noktada bazı kavramlarda ayrı düşünmemiz 
siöz konusudur. 

33 ncü maddeyi, hasbelkader, belirttik, oraya ge
tirenlerdeniz ve özellikle belirttik ki, mesela, gazete 
sahibinin, eskiden olduğu gibi, bir hakaretten dolayı 
ağır para cezasına maruz kalması önlenmek istenmiş
tir; mesul müdürlerin cezaya maruz kalması önlen
mek istenmiştir, rehine toplama usulü önlen
mek istenmiştir cezaların şahsiliğinde. Ama, müsade
re, ceza kavramının dışında ve tedbir kavramıyla baş
ka mali mesuliyet kavramları arasında bulunan başka 
bir müessesedir. Anayasanın 33 ncü maddesinin son 
fıkradaki genel müsadere ise, bunun müsadereyle hiç
bir ilgisi olmayıp, gerçekten cezadır. Çünkü, bir şah
sın, o suçla alakası olmayan bütün malarının - bi
zim Osmanlı devrinde olduğu gibi - müsaderesi (ki, 
bir insana verilen mali ölüm cezası) asla kabul edile
meyecek bir keyfiyettir. 

I Meselemize gelince; burada biz, hiçbir suretle bir 
şahsa ceza vermiyoruz. O şahıs, tutuyor, itimat ettiği 
(Hukukta önemli bir söz var, «İtimadını nerede bı-
raktıysan orada arayacaksın») birisine; şoförüne, 
kardeşine, arkadaşına kamyonunu teslim ediyor. O da 
bunu kötü maksatlarla kullanıyor. Şu durumu, aracı 
teslim ettiğin anda hesaba katmaya mecbursun. Kat
madın mı, seni hapishaneye sokan yok. Eğer müsa
dere ceza olsaydı, yalnız 11 nci maddede bulunmaya 
değil, bir şahıs, malı müsadere edilirse, sabıkalı du
rumuna geçerdi. Müsadere edildiği zaman sabıkalı 
olur mu? Halbuki, nakdi ceza, para cezasına maruz 
kalırsa sabıkalı duruma gelir, mükerrer olur. Böyle 
bir şey söz konusu değil. 

Adaletle bağdaşır mı, bağdaşmaz mı? Bunu konu
şabiliriz, bunda haklısınız. Ama, o zaman da diyoruz 
ki, memlekette silah kaçakçılığının özellikle yurt dı
şından geldiği bir vakıa iken, motorlu vasıtalar da 
tehlikeli vasıtalar ise, bunu kime teslim ettiğini düşü
nen, bütün akıbetleri hesaba katabilmelidir. Nitekim, 
daha evvelki kanunlarda da bu yolda hüküm konmuş 

ı ve maalesef arkadaşların dediği gibi, tevhidi içtihat 
kararı verilirken «Bu, hukuk kurallarına aykırıdır» di
ye bir kayıt yok, baktım. «Genel kurallara» diyor, 
«bu özel kanun istisna getiriyor» bunu anlatıyor. Biz 
de aynı şekilde bir istisna getiriyoruz. Eğer bir aykı
rılık varsa, Anayasa Mahkemesi elbette ki iptal ede
cektir. Ben hiçbir suretle, eğer ceza söz konusu olsa, 

j bunun verilmesine asla razı olamam, hatta sonuç ya-
I rarh bile olsa. Nitekim, bazı teknik elemanların bize 

getirmiş olduğu teklifteki (Parti adına bir komisyon 
I kuruldu) «kamyon sahipleri ayrıca hapis cezası gö-
I receklerdir, bilmeseler dahi» şeklindeki hükme, «Bu 

olmaz» dedik; bu, ceza prensibiyle bağdaşmaz. Ama, 
mali mesuliyeti kabul etmediğimiz takdirde, bugün 
TIR sahipleri, kamyon sahipleri birçok olayda «bil
miyorum» diye kurtulacaklardır; mahkemenin tak-

I dir yetkisi var, duruma göre bakacak, «Bunda tahsis 
I vaziyeti, var mı, yok mu?>x 

Son olarak arkadaşlarım, Sayın Mustafa Dağıstan-
lı'nın sorduğu bir soru vardı; bunu cevaplandırmak 
ve getirilen hükmün kastından çok daha fazla bir şü
mule sahip olduğu yolundaki yanlış bir anlayışı dü
zeltmek isterim. Diyor ki : «Bir şahıs otomobilini, dü
ğün için gidecek bir arkadaşına vermiş. O da yolda 
giderken, birisi, efendim sandığım var, demiş ve bin
miş. Sandığın içerisinde kaç tane silah olursa olsun, 
o şoför durumunda olan, emanet ettiği kişi, ona da
hil değil, suç ortağı değil, birisini insanlık adına aıl-

I mış, yahut da taşımak için almış, onun içinde de sü-
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rüyle silah çıkmış»... Bizim kastettiğimiz bu hal de
ğil; kaçakçılığa onun tahsis edilmesidir. Yani, ne oto
büste 20 - 30 - 40 kişinin silahlı çıkması, ne de benim 
otomobilime bel'ki içinde 30 tane, 100 tane, 1 000 ta
ne mermi yahut da silah bulunan bir sandığın konma
sı şekli değildir amaçlanan. «Beni de al» demiş, al
mış... Bizim kastettiğimiz, teslim edilen adam, kendi
sine güvenilen adam (Şofördür, oğludur, kardeşidir) 
'kaçak silah için kullanmış vasıtayı. îşte o zaman, iti
madını nerede bıraktıysan orada ara, ona rücu et, 
ondan talep et, ondan tazminat iste deme durumuna 
geliyoruz, Aksi halde, namütenahi hilelerin önüne ge
çebilmeye imkân yoktur; herkes «bilmiyorum» diye
rek Türkiye'de korkunç silah kaçakçılığının devamın
da bir rol oynamış olacaklardır. Durum bundan 'iba
rettir. 

Bu nedenle, hukuk prensiplerine aykırıdır, cezala
rın şahsiliğine aykırı bir cihet yoktur. Yalnız, Tür
kiye'deki silah kaçakçılığının anakaynağı olan bü
yük nakil vasıtalarının sahiplerinin, bundan büyük 
kâr elde edebilmek için fakir kişilere kamyonlarını, 
TIR/larını, hatta gemilerini tahsis edip, sonunda da 
yakalandıkları zaman gemilerini kurtarıp, kaçakçılığa 
devam ötmelerini önlemek için getirilmiş bir hüküm 
söz konusudur. Ondan ötürü, vermiş olduğumuz 
önerge sadece benim veya 5 kişinin önergesi değildir, 
gruptaki bütün arkadaşların kabul etmiş olduğu bir 
önerge idi ve Komisyondan da farklı bir hareket 
yapmadık. Çünkü Grup Başkanımıza sorduk; Grup 
Başkanı, «Komisyonda mutabakata varılan hususlar
da önerge verilmeyecek, ama mutabakata varılmayan 
hususlarda önerge verilebilecek» dedi. Bu hususta da 
mutabakata varılmadığını beyan ettiler. Onun için biz 
de, Grupumuzda, lehte aleyhte bütün yönleriyle ko
nuyu inceleyip, doğru gördüğümüz bu maddeyi 5 ki
şinin imzasıyla getirdik. 

Teşekkür ederim, sağolun. 
MUSTAFA KEMAL BÎBEROĞLU (Çorum) — 

Sayın Başkan, önergenin aleyhinde konuşabilir miyim? 

'BAŞKAN — Önergenin aleyhinde konuşma duru
mu, bildiğiniz gibi ancak tümü üzerindedir. Tümü gö
rüşülürken aleyhte ve lehte görüşme yapılabiliyor; 
maddeler konuşulurken önerge aleyhinde görüşme 
yapılamıyor efendim. 

MUSTAFA KEMAL BÎBEROĞLU (Çorum) — 
Sayın Başkan, Sayın Muammer Aksoy, bana, söyle
mediğim ve kasdetmediğim bir anlamı izafe etti; Ana
yasanın 33 ncü maddesi dolayısıyla. Bu hususta açık
lama yapmak istiyorum. 

BAŞKAN — Oradan açıklayınız, müsaade ediyo
rum Sayın Biberoğlu. 

MUSTAFA KEMAL BİBEROĞLU (Çorum) — 
Sayın Başkan, ben konuşmam sırasında 33 ncü mad
dede «Genel müsadere cezası yasaktır» hükmünden 
hareket ederek, burada da müsadere hükmü bulun
mayacağı tezini savunmadım. Ben, Anayasanın müsa
dereyi ceza saydığını ispat için oraya, o hükme da
yandım. Böyle olmasaydı Anayasa «müsadere cezası» 
demez, «müsadere olunamaz» müsadere hükmü ko
nulamaz tarzında kullanabilirdi. Yoksa «ceza» demek 
suretiyle benim iddiamın gerçekliğini Anayasanın met
ni de ispat etmektedir. Bir de yaptıkları kıyaslama, 
gerçeğe uygun değildir. 

BAŞKAN — Çok kısa lütfen Sayın Biberoğlu. 
MUSTAFA KEMAL BİBEROĞLU (Çorum) — 

Müsaade etmediniz ki Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Mümkün değil efendim. 

MUSTAFA KEMAL BÎBEROĞLU (Çorum) — 
Efendim, mesela bir gazetenin yazıişleri müdürü, ga
zetesinde çıkan yazıyı (kim yazarsa yazsın) okumuş, 
ıttıla kesbetmiştir. Bir suç vukuunda onun bundan 
b;güna haberi yoktur. Oysa kabul edilen madde, bu 
madde metni, bu hükmün tümünün aleyhinde olmak
tadır ve ikincisi ile kıyaslanamaz. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Değişiklik önergesini onayınıza sunacağım: Kabul 

edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
9 ncu maddeyi değişik şekliyle oylarınıza sunaca

ğım: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Biraz önce Komisyonun geri aldığı 8 nci madde 
gelmiştir. Komisyonun yaptığı değişik şekli okutuyo
rum: 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan yasa tasarısının 8 nci madde

sinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif 
ederiz. 

Gaziantep Zonguldak 
Ahmet Karahan Burhan Karaçelik 

Ankara Trabzon 
İsmail Hakkı Köylüoğlu İbrahim Vecdi Aksakal 

Çorum Zonguldak 
Mustafa Kemal Biberoğlu Koksal Toptan 

«Madde 8. — 6136 sayılı Kanunun 13 ncü mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Madde 13. — Bu Kanun hükümlerine aykırı ola
rak ateşli silahlarla mermileri satın alırken yakalanan
lar veya taşıyanlar veya ev veya işyeri dışında bulun-
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duranlar hakkında 18 aydan 3 yıla kadar hapis ve 
3 000 liradan 5 000 liraya kadar ağır para cezası hük-
molunur. 

Ev veya işyerinde bulunduranlar hakkında 1 yıldan 
2 yıla kadar hapis ve 2 000 liradan 4 000 liraya kadar 
ağır para cezası hükmolunur. 

İkinci fıkradaki halde, failin meslek, kişilik ve ah
laki eğilimleri dikkate alınarak hükmolunacak ceza ya
rıya kadar indirilir. . 

Ateşli silahın, bu Kanunun 12 nci maddesinin 4 
ncü fıkrasında sayılanlardan olması ya da silah veya 
mermilerin miktar bakımından vahim olması halinde 
5 yıldan 8 yıla kadar hapis ve 25 000 liradan aşağı 
olmamak üzere ağır para cezası hükmolunur. 

Ateşli silahlara ait mermilerin pek az sayıda bu
lundurulması veya taşınmasının mahkemece az va
him hal olarak değerlendirilmesi halinde hükmoluna
cak ceza, 1 aydan 6 aya kadar hapis ve 500 liradan 
2 030 liraya kadar ağır para cezasıdır.» 

BAŞKAN — Sayın Battal, söz mü istiyorsunuz 
efendim? 

ŞENER BATTAL (Konya) — Madde üzerinde 
söz istiyorum. Daha evvel Grup adına yetki belgesi 
vermiştim, isterseniz yeniden verebilirim. 

BAŞKAN — Görüşmelere başladığımızda belge
nizi alalım efendim. 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI İSMAİL 
HAKKI KÖYLÜOĞLU (Ankara) — Sayın Başkan, 
bu maddenin, «taşıyanlar» fıkrasındaki cezanın 1,5 se
neye çıkarılmasına muhaliftim, oradan muhalefet ya
zım okunmadı. 

BAŞKAN — Evet. Zaten anlaşılmayan bir husus 
için tekrar sizinle görüşülecek efendim. 

MUSTAFA KEMAL BÎBEROĞLU (Çorum) — 
Sayın Başkan, okunanı tam anlayamadım. Komisyon 
üyesi olarak kabul oyu verenler arasında adım mı 
okundu? 

'BAŞKAN — Sayın Biberoğlu, Komisyondan metin 
gelsin de tekrar okuyayım. 

Sayın üyeler, özür dileyerek belirtmek istiyorum 
ki, Komisyon metni noksan olarak Divana gelmiştir. 
Bu bakımdan tekrar Komisyona verilme lüzumu du
yulmuştur. 

10 ncu maddeye geçiyorum efendim. 
10 ncu maddeyi okutuyorum : 
Madde 10. —• Aynı Kanunun 1308 sayılı Kanunla 

değişik 15 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş
tir : 

Madde 15. — Bu Kanun hükümlerine aykırı ola
rak 4 ncü maddede yazılı olan bıçak veya sair alet
ler yahut benzerlerini satanlar, satmaya aracılık eden
ler, satın alanlar, taşıyanlar veya bulunduranlar hak
kında altı aydan bir yıla kadar hapis ve 1 000 lira
dan 2 500 liraya kadar ağır para cezası hükmolu
nur. Az vahim hallerde onbeş günden üç aya kadar 
hapis veya 300 liradan 1 000 liraya kadar ağır para 
cezasına hükmolunur. 

Bu madde kapsamına giren bıçak veya sair alet
ler yahut benzerlerinin miktar itibarıyla vahamet arz 
etmesi halinde yukarıdaki fıkraya göre hükmoluna
cak cezalar yarı nispetinde artırılır. 

Zabıtaca imaline izin verilen bıçak ve benzerleri
ni kullanma maksadı dışında satanlar, satmaya aracı
lık edenler, satın alanlar, taşıyanlar veya bulunduran
lar hakkında da aynı ceza hükmolunur. 

BAŞKAN — 10 ncu madde üzerindeki Komisyo
nun değişiklik önergesini de okutup ondan sonra gö
rüşme açacağım. 

MÜM Mecliısli Başkanllığuna 
Genel Kurul 'günıdemlhıde bulunan, 250 S. Sayılı, 

6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Hakkında ka
nun başlığı ile 1,2,3,4,5,12,13,14,15, 16 nci Maddele
rinin ve Ek Maddelerinin Değiştirilmesine ve Bir Ek 
Madde ve Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Ka
nun Tasarısının 10 ncu maddesinin aşağıdaki biçim-
değiştirilmesinin önerilmesi Komisyonumuzca karar
laştırılmıştır. 

Gerekli işlemin yapılması için arz olunur. 

. Başjkafm 
Ankara 

îsımail Hakkı Köyliüoğlu 

Sözcü 
Kalhraımıanmaraş 

Melhmet Yusuf Özibaş 
tmızajda bulunamadı! 

Afyonkarahfear 
Hasan Aklkıuş 

Antalya 
Gallip Kaya 

imzada bulunaimadı 

Erziinıcan 
Lütfü Şahin 

ıBaşkanvekil'i 
Trabzon! 

t. Vecdii Aksakal 

Kâtip 
Denizli 

Musitalfa Kemal Aykııınt 
İmzada ibulluınıaımadı 

Ankara 
Orhan Eren 

fonzlaıda ıbuılunalmadı 

Çonutm 
M. Kemal 'DilberoğSu 

Içdl 
Ramazan Çalışkan 
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KaJbnaîtıaıumıaraş 
Hüseyin Doğan 

Sivas 
Tevfik Koraten 

Tunceli* 
Htöseyün Erkanlı 

Kiinşehtir 
Doğan Güneşi 

Tnaıbzton 
Lütfii Götktaş 

Urâa 
Celâl Paydaş 

Uşalk Zonguddalkl 
M. SeMıaitftıiını Yüksel Burhan Karaçelik 

Zonguldak 
Koksal Topitan 

Madde 10. — 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçak
lar Hakkında Kanunun 15 ncj maddesi aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir. 

«Madde 15. — Bu Kanuni 'hükümlerine aykırı 
oîaraik 4 ncü nıaddede yaızılı olan bıçak veya sair 
aMUer vıeya benzerleriLT|i yapanıliar, satmaya aracılık 
edenler, satın alanlar, taşıyanlar veya bulunduranlar 
halkfkıında altı aydan 'bir yıla ıkadar, ıhaıpiis ve üçbin 
İradan pnibin liraya kadar ağır para cezası hükmo-
İunur. 

Bu madde kapsamına gürem, bıçak veya saiir alet-
ıleıün veya benzerlerinin miktar balkımnDdan vahim 
olması halinde yutoarıdaiki flücraya göre hüfkmoluna-
cak cezalar yarı oranında artırılır. 

Bu kanunun 4 ncü maddesinle göre yapımına izin 
verilen bıçakları veya benzerlerini kullanma amacı 
dışında satanlar, satmaya aracılık edenler, satın alan
lar, taşıyanlar veya butaduranliaır hakkında da aynı 
cezıa hülkmolueıur^ 

BAŞKAN — Madde üzerimde grupları adına söz 
isteyen sayın üye?.. 

IBuıyuırprı Sayın Şener Battal. 
ıŞENER BATTAL (Konya) — 8 nci madde üze

rinde 'konuşmak âsitliıyorum. 

'BAŞKAN — Salyın Şenler Battal, o maddeyi Ko-
rnfeyona geıü verdiifk. Kapaifltılk ve 10 nıou madde üze
rinde ıgöırÖşMe açttk. 

ŞENER BATTAL (Konya) — Ben 8 nci madde 
üzerinde tode sekiyle söz istedim efendim. 

BAŞKAN — Peki efendüm, tamam. 
Başka söz isteyen?.. Yok. 
ÎZZET AKÇAL (R&e) — Bir sual sormak isti

yorum:. 
'BAŞKAN — Sual sorma durumu yok Sayın Ak-

çaH. Şimldli, Ücişisd görüşmelerden sonra, sadece sual-

se sizıe imkân veririm, Yok. eğer görüşme ise o şekil
de ıbelftelm. 

İZZET AKÇAL (Rizie) — Kişisel söz istedlim 
efendim. 

BAŞKAN — Kişisel olaralk 3 ncü sıradasınız. 
Sayın Hasan Yıldırım, Sayın Hüseyin Erfkanlı, Sa-

yıa izzet Akça! Iki'şlisel olaraık söz almışlardır. 
Sayın Yılldırıta?.., 
HASAN YILDIRIM (Kars) — Söz halkkımı Sa

yın Akçal'a veriyorum. 
BAŞKAN — Sayın Akçal'a veriyorsunuz. Buyu

run Sayın Akçal-
iSayın Akçal süreniz 5 daüöikla efendim. 
ÎZZET AIKÇAL (Rlilze) — Daha kısa olaeaık. Ben 

'bundan evvelki ıkonıuşmamda da, komisyon ve Ada
let Balkanundan sormuştum; mayıs ayından evvel ha-
zırladılküarı layihada ne nokısanhk, yahut ne selbep 
gördüler ıkli, şimdi ta teklifli yapmaktadırlar? 

, Yine Adalet Komisyonundan 'soruyoruimi: Adalet 
Komisyonuı ta tadil tekl'fdnli ne surette ele almıştır, 
Mim hazıırflattıaşır ve Komisyonda ne sebeple görüş
müşlerdir? Bu cihetler hakkında Adalet Bakanı iza
hat verir, zapta geçerse Herde mesuHiyetlerinin şü
mulünü tayin etmede de yararlı olacağı kanaatin
deyim. 

Çünlkü; bu şeMde uzun, kanunun hacmi kadar 
geniş tadüflfer hliçibir zalmıan, 'basılıp, ırMetvekilleriiıne 
dağıtılmadan getirtilip Ikönuşulmaınıştır. 

Hürmet edenim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Akçal 
Sayın Hüseyin Erikanlı, tayuırunuz ©fendim. 

HÜSEYİN ERKANLI (Tunceli) — Sayın Baş
kan, değerli arkadaşlarım; 

Aslımda, Kamiısyondan geçip Yüce Meclise ka
dar gelen kanu/nı tasartan iyi tetiklik ediMiğinde, an
laşılmayan ve boşjlulklarlla dolu metin hallinde Mec
listen geçiyor, onaylanıyor ve 'bitiyor. Ondan sonra 
da 'kanunlarda anlaşılmayan veya anlaşılması güç 
olan birçolk hükümler yer alıyor. 

Maddeyi incelerken şu hususa çok iyi dîlkkat et
mek lazımdır. Mesela 4 ncü maddede, «tfîıçaık veya 
başjka aletleri veya beruzerierM ısaitanılaır» denmiştir. 
«Benızerterinli satamilar» dediğimlitz vakit alkla 'birçok 
şeyler ıgelîr. Mahkeme, bu (konuda 'karar veriırken 
«ıbenızerleri» taMrini teşhis ötmek için, ıtıespit etmek 
fiçln blilirkiilşiiye ıbaşvuama meöbudyetânde kıahr. 

Bence, fcanun tasarısının bu maddesinin bu kısmı 
muğlalktır ve tutarh değidir, Komlisyondan geçerken, 
de bu yainılışlılk yapılmıştır. 
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Bir de bu kanun tasarısının 4 neü maddesinde; 
«Yapımına dizini verilen bıçak veyalhuit'ta Ihenızerlıeırani 
kullanma amacı dışımda satanlar» hükmü yer al-
ımıştır. 

ıŞSmidli, îçî şüer'i Bakanlığı yapımıtnıa izin veriyor, 
'Sİİiz bunları 'yaipıyiomsuıniuz, fakat satarken amacı dı
şında saltıyorsuniuız. Şliımjdi, 'bir hâkim olarak, bir 
hukukçu olarak gelin de bu maddenin altından çı
kın. 

O balkımdan, ibu « Amacı dışında satanlar» 
talbinutnji benice kanun tasarısının bu maddesinden çı-
karlmalk genelidir. 

Ardacı niaısıil tespıiıt edocelksinliz, amacın ne oldu
ğumu, ısıataaiı kliştain haıngıi amıaçla sattığını ne ile 
anlayacaksınız, ©linlilzdökli ölÇlü nedir? 'Bulup ne mah
kemeyi yürüten sıaycı ibliir, ne ide hâkim bilir, .nıe de 
ıbu hülkımıe dayanarak karam verdiği zaman adilane 
'bir neiüiceiye varıılmııiş olur. 

Bu balkımdan, İbu son fıkradaki 'kısmın çılkan1!-
(masında, yalnji arz ©ttliğiiım glilbi; «.... Benzerlerini kul
lanıma amacı dışınldla satanlar» m aynı bükme taıbi 
tutulması yanlıştır; hu fıkranın kaldırılmasında ya
rar vardır. 

Teşekkür eder saygılar sunarüm. 
BAŞKAN — Teşekkür öde^m Sayın Erkanlı. 
ıSayın Kızjlışık siz 10ı ncu madde 'üzerinde de mi 

sözl liisıüilyioırfsutnjuız?. 
AHMET GÜLTEKİN KIZILIŞIK (Zonguldak) 

— Evet. 
•BAŞKAN —' Buyurun! öfenıdim. 

AHMET GÜLTEKÎN KIZILIŞIK (Zonguldak) 
—• ISaym Başkan, ısialyın KoimÜsiyon, Hükümet ve say
gı değier milletyefkillii arkadaşlarım; hepinizi saygıyla 
selamilarım. 

Şiımıdi sıaym Komisyonumı... 
İZZET AKÇAL '(Rize) — Saıy*i| Başkan, arka-

daşlanimdan rica ediyorum güıiüMlü komıuşımasınlar, 
anlaşılmıyor,. 

BAŞKAN — Beni d'e ıriica edıiyorum saym Ko
misyon üyelerinden ve arkadaşlarımdan, Genel Ku
rulun takip ödeoeğli sekilide lüıtıfien aranızdaki tarıtış-
rnıaıyı 'yapınız. 

'Buyuranı efendim. 
AHMET GÜLTEKÎN KIZILIŞIK {Devamla) 

—• .... Sayın Komisyonun Ibliınaz evvel getirmiş oldu
ğu değiişiiklDilkte hürriyetti bağlayıcı cezalar aynen kal1-! 
ımıalkla ıberajber, para cezaları Ikionıuisunda 'bir aortun 
var. Malum, Komisyon, bütün partilerin liştirakıiyfe 
teşekkül elden hür komisyon, Faikalt, acaba sayın Ko-

miısiyonıdatif ve dle Sayın Hükümetten bu konudaki 
'görüşlerini şöylece soruyorıum; şimdi daha evvel 15 
ııci madde midimi aynen şıöyle idi: «Bu kanun hü-
ıküımfleıtiınıe aykırı olarak 4 ncü maddede yazılı olan 
bıçak vesaitr aletler yahut benzerlerini satanlar, sat
maya aracılık edenler, saten alanlar, taşıyanlar veya 
'bulunduranlar hakkında 6 aydan 1 yıla kadar hapis 
ve 1 OiOO liradan 2 500( İraya kadar ağır para cezası 
hükmioılıunıuın.» 

- ıŞimdi burada 1 OOÛ liradan 2 50ü, liraya kadar 
ağır paıüa cezaisi miktarı asgari haddi 3 0100' 'liraya 
çıkarıldı. Her ne kadar patlanın değerli hesapsız de
necek derecede düşmüşse de, daha evvel kabul edi
len bu metnimi toaibuil edildiğli zaman ile bugün gö
rüşüldüğü zaman arasında çok kısa bir mesafe var; 
bu bakımdan 'böyle aşın derecede blir artışa niçin 
lüzum görüllmüiştiür? Bunju sayın Komisyonun ce-
vap'l'amdOTiıasını aırzu adl'iyioıluz. 

Bir de, pek tabii bu hususta belki hataya düşe
bilirim, yalnız şunu arz ediyorum: Değişiklik öneri
leri okundukça hiç birimizin kafası teyp olmadığına 
göre, burada okunanı aynen anlama imkânımız, 
veyahut da muhafaza edebilme imkânımız yok. Ba
na öyle geldi ki, sanki «az vahim hallerde 15 gün
den 3 aya kadar hapis veya 300 liradan 1 000 liraya 
kadar ağır para cezasına hükmolunur» hükmü haıs-
fedilmiştir, yani çıkarılmıştır. Eğer çıkarılmamış 
ise, bunda da bir değişiklik yapılmıştır. Bu deği
şikliğe nüye lüzum görülmüştür? 

ı«Bu madde kapsamına giren bıçak vesair aletler 
yahut benzerlerinin miktar itibariyle vehomet arz 
etmesi halinde, yukarıdaki fıkraya göre hükmolu-
nacak cezalar yarı nispetinde artırılır.» 

Acaba, Sayın Komisyon, az vahim hallerde belli 
blir asgaıri had kabul ettiği halde, vahamet arz eden 
hallerde nispetli, oranlı bir artırma sistemini getiri
yor; az vahimde de aynı oranlı indirimi düşünseydi, 
daha iyi olamaz mıydı? 

Şimdi biiraz evvelki konuşmacı arkadaşımın fikri
ne ben de bu yönden iştirak ediyorum. Son fıkra
da «zabıtaca imaline izin verilen bıçak ve benzer
lerini kullanma maksadı dışında satanlar, satmaya 
ajracıhk edenler, satın alanlar, taşıyanlar ve bu
lunduranlar hakkında aynı ceza hükmolunur.» Bu
nun tespiti çok güç. 

Bursa'daki tarihi, antik, turistik olarak bıçak 
yapan dükkânların hepsinin kapanmasına ve bu adam
ların hepsinin mahkemeye sevk edilmesine, mahkû
miyetine kadar gideriz. Onun için Yüce Meclisin 
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siayın üyeleri, reaksriyoner hükümler daiiima sonunda ! 
büyük zararlar meydana getirir. 

Şimdi size bk misal vermek istiyorum. Şu an- j 
da o kanunu hatırlamıyorum fakat, bu Meclisten 
bir zamanlar bir kanun geçti. Şu fuarlarda para ba
sıyorsunuz; sarıya, kırmızıya, yeşile veya numara
ya, somunda size çıkarsa o parayı alıyorsunuz. Bun- I 
lar için 2 sene hapis cezasını gerektirir bir kanun 
geçti. Ve ben bu sebepten dolayı polisin kimseyi 
mahkemeye sevk edebildiğini zannetmiyorum. Ce
saret de edemiyor sevk etmeye. Çünkü bu kadar 
ufak bir şeyden bir adamı 2 seneye mahkûm etmek 
çok ağır olur. Bu yönden, Sayın Komisyonun bu 
teklifti, bilhassa bu maddeyi bir defa daha tezek
kür ederek Meclise getirmesi sayam tavsiyedir. Eğer 
Sayın Komisyon bu fikrimize iştirak etmeyecekse, o 
zaman son fıkranın oylaması hususunda, Yüce Mec
lisin sayın üyelerinin buna rey vermemeleri hususunu ı 
arz ederim. Şimdilik maruzatımız bu kadardır. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Başka söz isteyen sayın üye?.. Yok. 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI ÎSMAİL 
HAKKI KÖYLÜOĞLU (Ankara) — Sayın Başkan, 
bu maddeyi de bir düzenleme için geri istiyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon, maddeyi bir düzenle
me için geri istiyor. Değişiklik önergeleriyle birlik
te geri verilmiştir efendim. 

11 nci maddeyi okutuyorum: 
Madde 11. — Aynı kanunun 16 ncı maddesi 

aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 
Madde 16. — Bu Kanunun kapsamına giren suç

larda Kaçakçılığın Men ve Takibine dair 1918 sayılı 
Kanun hükümleri uygulanmaz. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?. 

AHMET GÜLTEKİN KIZILIŞIK (Zonguldak) — 
Söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun. 
AHMET GÜLTEKİN KIZILIŞIK (Zonguldak) — 

Prosedür olarak oturduğumuz yerden soru sormak 
veyahutta bu konuda Komisyonun görüşünü almak 
imkânı olmadığı içlin «söz istiyorum» şeklinde kür
süye çıkmak mecburiyetinde kaldım. 

Acaba, 1918 sayılı Kanun genel olarak kaçakçı
lığın men ve takibi konusunda prensipler koymuş
tur; hani buna niye lüzum görüyoruz ve bu husus
taki görüşleri nedir? Çünkü ileride benim size açık
layacağım Trafik Kanununun bir 76 ncı maddesi ola- j 

cak, onda da trafiğin düzenlenmesi konusunda bil
cümle kanunlardaki hükümler mülgadır diye bir 
madde getirmek suretiyle belediyeler bugün sıkıntı 
içerisinde kaldı, bu sebepten dolayı mahalli gelir
leri yok edildi. Kırsal yörelerdeiki esas görevli ve 
yetkili jandarma organizasyonunun görev yetki ve 
sorumluluğu ortadan kaldırıldı; polisin tümünün, 
Polis Vazife ve Salahiyet Kanunundaki görev yetki 
ve sorumluluğu kaldırıldı ve 40 bin polisin 1/10'i 
olan hatta 1/15'i olan bir miktar, bütün Türkiye bu 
miktara teslim edildi. 

Onun için burada da böyle bir hataya düşmeme
miz bakımından Sayın Komisyon niçin acaba bu hük
mü bu şekilde huzurumuza getirmiştir? Sorum bu
dur, saygılarımla arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Başkada! söz isteyen sayın üye?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunacağım: Kabul... 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI İSMAİL 

HAKKI KÖYLÜOĞLU (Ankara) — Efendim, Baş-
kanvekili bir açıklamada bulunacak. 

BAŞKAN — Komisyondan rica ediyorum, bir 
daha oylamaya geçeceğim zamandan önce talepte 
bulunsunlar. 

Buyurun Sayın Aksakal. 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ İB
RAHİM VECDİ AKSAKAL (Trabzon) — Vazgeç
tim Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Komisyon vazgeçti. 
Tekrar maddeyi oylarınıza sunacağım: Kabul 

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

12 ncli maddeyi okutuyorum: 
Madde 12. — Aynı kanunun 1308 sayılı Ka

nunla eklenen ek maddesi aşağıdaki şekilde değişti
rilmiştir: 

Eik maadde 1. — Üniversite, yüksekokul, aka
demi ve her türlü eğitim v öğretim kurumlarında, 
öğrencilerin toplu olarak ' .aimet etlikleri yurt ve ben
zeri yerlerde, sendikala.da, derneklerde ve bunlara 
yönetim ve yapı olariaik doğrudan doğruya bağlantılı 
olan yerlerde ve bunların toplantı ve kongrelerinde, 
her türlü spor müsabakalarının yapıldığı yerlerde, ka
nuna uygun veya kanuna aykırı olarak grev veya lo
kavt yapılmakta olan işyerlerinde ve yukarıda yazılı 
yerlerin müştemilatında ve adiliye dairelerinde; 

'1. Bu Kanuna aykırı olarak ateşli silahları, bun
lara ait mermileri, 4 ncü maddede yazılı olan bıçak 
veya sair aletleri veya benzerlerini, Türk Ceza Ka
nununun 264 ncü maddesinde yazılı olanları taşıyan 
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veya bulunduranlar hakkında kanunda belli edilen 
cezaların, iki katı hükmolunuır. 

2. Bu maddede gösterilen yerlerde 6136 sayılı 
Kanunun 13 ve 15 noi maddelerinde ve Türk Ceza 
Kanununun 264 ncü maddesinde yazılı olanları, 6136 
sayılı Kanunun 7 nci maddesinin 1 nci ve 2 nci bent
lerinde gösterilen görevliler ile Ordu, Emniyet ve 
Jandarma mensupları dışında, ruhsatlı olsalar dahi 
taşıyan ve bulunduranlar hakkında kanunda daha 
ağır bir cezayı gerektirmediği takdirde bir yıldan iki 
yıla kadar ve 2 000 Kiradan 5 000 liraya kadar ağır 
para cezası hükmolunur. 

BAŞKAN — Komisyonun değişiklik önergesini 
de okuttuktan sonra görüşme açacağım. 

Millet MeclM Başkanlığına 
Genel Kurul gündeminde bulunan, 250 S. Sayılı, 

6113 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Hakkında Ka
nunun başlığı ile 1, 2, 3, 4, 5, 12, 13, 14, 15, 16 nci 
maddelerinin ve Ek Maddelerinin Değiştirilmesine ve 
1 Ek Madde ve 1 Geçici Madde Eklenmesine Dair 
Kanun Tasarısının 12 noi maddesinin aşağıdaki bi
çimde değiştiiırilmesinin önerilmesi Komisyonumuzca 
kararlaştırılmıştır. 

Gerekli işlemin yapılması için arz olunur. 

Başkan 
Ankara 

İsmail Hakkı Köylüoğlu 
Sözcü 

Kahrama nm araş 
Mehmet Yusuf Özbaş 
imzada bulunamadı 

Afyonkarahisaır 
Hasan Akkuş 

Antalya 
Galip Kaya 

İmzada bulunamadı 
Erzincan 

Lütfü Şahin 
Kahramanmaraş 
Hüseyin Doğan 

Sivas 
Tevfik Koraltan 

Tunceli 
Hüseyin Erkanlı 

Uşak 
M. Selâbattin Yüksel 

Başkan vekilli 
Trabzon 

İbrahim Veodli Aksakal 
Denizli 

Mustafa Kemal Aykut 
İmzada bulunamadı 

Ankara 
Orhan Eren 

İmzada bulunamadı 
Çorum 

Mustafa. Kemal Boberoğlu 

İçel 
Ramazan Çalışkan 

Kırşehir 
Doğan Güneş'i 

Trabzon 
Lütfi Göktaş 

Urfa 
Celâl Paydaş 
Zonguldak 

Burhan Karaçe'l'k 
Zonguldak 

Koksal Toptan 

Madde 12. — 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçak
lar hakkında Kanunun ek birinci maddesi aşağıda
ki şekilde değiştirilmiştir: 

«Ek madde 1. — Yargı kuruluşlarına ait binalar
da, her türlü eğitim ve öğretim kurumlarında, öğ
rencilerin toplu olarak oturdukları yurtlarda veya 
benzeri yerlerde, sendikalarda, derneklerde veya 
bunlara yönetim veya yapı olarak doğrudan doğru
ya bağlantılı olan yerlerde veya bunların toplantı ve
ya kongrelerinde, her türlü spor karşılaşma ve yarış
malarının yapıldığı yerlerde, kanuna uygun veya ka
nuna aykırı olarak grev veya lokavt yapılmakta olan 
işyerlerinde veya ceza ve tutukevleriyle, her türlü 
ıslah ve infaz kurumlarında veya yukarıda yazılı ku
rumların eklentilerinde; 

1. Bu kanuna aykırı olarak ateşli silahları ve
ya bunların mermilerini, 4 ncü maddede yazılı olan 
bıçakları veya sair aletleri veya benzerlerini veya 
Türk Ceza Kanununun 264 ncü maddesinde yazılı 
olanları taşıyan veya bulunduranlar hakkında ka
nunda belli ediilen cezaların iki katı hükmolunur. 

2. Bu maddede gösterilen yerlerde 6136 sayılı 
Kanunun 13 ncü ve 15 nci maddelerinde ve Türk 
Ceza Kanununun 264 ncü maddesinde yazılı olanları, 
6136 sayılı Kanunun 7 noi maddesinin birinci ve (ikin
ci bentlerinde gösterilenlerin dışında, ruhsatlı olsalar 
bile taşıyan veya bunlunduranlar hakkında kanunda 
daha ağır bir cezayı gerektirmediği takdirde altı ay
dan bir yıla kadar haplis ve Ükibin liradan beş bin 
liraya kadar ağır para cezası hükmolunur.:» 

BAŞKAN — Gruplar adına söz isteyen sayın 
üye?... Gruplar adına söz isteyen yok. 

Şahıslar adına söz isteyen sayın üye?.. Yok. 
Bir önerge daha var, okutuyorum: 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan kanun tasarısının 12 noi mad

desi ile değiştirilen ek 1 nci maddeye aşağıdaki 3 ncü 
bendin eklenmesini arz ve teklif ederiz. 

Trabzon Balıkesir 
Vecdi Aksakal E. Engin Tanrıverdi 

Sakarya Samsun 
Güngör Hun Nafiz Kurt 

Ordu Zonguldak 
Bilal Taranoğlu Gültekin Kızılışık 

«Bu maddede sayılan yerlerde silah veya mermi 
veva bıçaklarla diğer aletleri veya benzerlerini veya 
TCK'nun 264 ncü maddesinde yazılı olanları kulla
nanlar hakkında, bu eylemler için kanunda öngö
rülen cezalar üç kat artırılarak hükmolunur.» 
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BAŞKAN — Önce Komisyonun değişiklik öner
gesini işleme koyuyorum. 

CELAL DOĞAN (Gaziantep) — imzaları unuttu
nuz Sayın Başkan. 

BAŞKAN — imzalar okundu efendim. 
Yalnız, evet, Vecdi Aksakal yok, o imza silinmiş, 

onun dışındakiler Engin Tanrıverdıi, Güngör Hun, 
Nafliz Kurt, Bilal Taranoğlu, Gültekin Kızılışık. 

AHMET GÜLTEKİN KIZILIŞIK (Zonguldak) 
— Metni de tekrar okuyunuz isterseniz efendim; im
zaları dinlemeyen metni de diyememiştir belkü. 

BAŞKAN — Metin okundu Sayın Kızılışık, oyla
yacağımız zaman tekrar okuruz. 

İBRAHİM VECDİ AKSAKAL (Trabzon) — Biz 
bu önergeyi geri 'almak istiyoruz, imza sahibi olarak; 

BAŞKAN — Hangi önergeyi? 

İBRAHİM VECDİ AKSAKAL (Trabzon) — Son 
okunan. 

BAŞKAN — Son önerge, onda sizlin imzanız yok. 
İBRAHİM VECDİ AKSAKAL (Trabzon) — 

Okundu imzamız. 
BAŞKAN — Sizin imzanız yok. 

İBRAHİM VECDİ AKSAKAL (Trabzon) — 
Sayın Başkan, şöyle bir şey arz edeyim: Bir başka 
değişiklik vardır. Bu geri alındığıma göre o askıda 
kaldı. Fevkalade de açık bir durum doğdu. Bu iti
barla ben bir imza sahibi arkadaşa geri aldırayım 
efendim. 

BAŞKAN — Tabii buyurun, buyurun. 
Komisyonun önerge metnini bir kere daha oku

tuyorum efendim: 

«Madde 12. — 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bı
çaklar Hakkında Kanunun ek birinci maddesi aşağı
daki şekilde değiştirilmiştir. 

«Ek madde 1. — Yargı kuruluşlarına ait bina
larda, her türlü eğiim ve öğretim kurumlarında, öğ
rencilerin toplu olarak oturdukları yurtlarda veya 
benzeri yerlerde, sendikalarda, derneklerde veya bun
lara yönetim veya yapı olarak doğrudan doğruya 
bağlantılı olan yerlerde veya bunların toplantı veya 
kongrelerinde, her türlü spor karşılaşma veya yarış
malarının yapıldığı yerlerde, kanuna uygun veya ka
nuna aykırı olarak grev veya lokavt yapılmakta olan 
işyrelerinde veya ceza ve tutuk evleriyle her türlü 
ıslah ve infaz kurumlarında veya yukarıda yazılı ku
rumların eklentilerinde; 

1. Bu kanuna aykırı olarak ateşli silahları veya 
Dunların mermilerinii, 4 ncü maddede yazılı olan bı
çakları veya sair aletleri veya benzerlerini veya Türk 

Ceza Kanununun 264 ncü maddesinde yazdı olan
ları taşıyan veya bulunduranlar hakkında kanunda 
belli edilen cezaların iki katı hükmolunur. 

2. Bu maddede gösterilen yerlerde 6136 sayılı 
Kanunun 13 ncü ve 15 nci maddelerinde ve Türk 
Ceza Kanununun 264 ncü maddesinde yazılı olanla
rı, 6136 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin birinci ve 
ikinci bendlerinde gösterilenlerin dışında, ruhsatlı 
olsalar bile taşıyan veya bulunduranlar hakkında 
kanunda daha ağır bir cezayı gerektirmediği takdir
de altı aydan bir yıla kadar hapis ve ikibin liradan 
beşbin liraya kadar ağır para cezası hükmolunur.» 

BAŞKAN — Sayın Aksakal?.. 
İBRAHİM VECDİ AKSAKAL (Trabzon) — Sa

yın Başkan, imza sahiplerini bulamadım. 
BAŞKAN — Tamam, işleme koyuyorum efen

dim. 
Şimdi komisyonun okuttuğum önergesini işleme 

koyacağım: 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler..T Kabul edil

miştir. 
Biraz önce okutulan diğer önergeyi tekrar okutu

yorum: 
Yüksek Başkanlığa 

Görüşülmekte olan kanun tasarısının 12 nci mad
desiyle değiştirilen ek 1 nai maddeye aşağıdaki 3 ncü 
bendin eklenmesini arz ve teklif ederiz. 

Balıkesir Sakarya 
E. Engin Tanrıveıidi Güngör Hun 

Samsun Ordu 
Nafiz Kurt Bilâl Taranoğlu 

Zonguldak 
Gültekin Kızılışık 

«Bu maddede sayılan yerlerde silah veya mermi 
veya bıçaklarla diğer aletleri veya benzerlerini veya 
TCK'nun 264 ncü maddesinde yazılı olanları kulla
nanlar hakkında, bu eylemler için kanunda öngörü
len cezalar üç kat artırılarak hükmolunur.» 

AHMET GÜLTEKİN KIZILIŞIK (Zonguldak) 
— Önergeyi geri alıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Geri alıyor önerge sahipleri; öner
ge geri verilmiştir. 

12 nci maddeyi biraz önceki okuttuğum Komis
yonun değişik önergesi şeklinde oylarınıza sunaca
ğım: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

13 ncü maddeyi okutuyorum: 
Madde 13. — Aynı Kanuna aşağıdaki ek 2 ve 

3 ncü maddeler eklenmişti^ 
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Ek madde 2. — Bu Kanunda yazılı suçları iş
leyenler hakkındaki soruşturma ve kovuşturmalar, 
3005 sayılı Meşhut Suçların Muhakeme Usulü Hak
kındaki Kanunun 1 ndi maddesinin (a) (bendindeki 
yer ve ıaynı Kanunun 4 ne ümaddesinde yazılı zaman 
kayıtlarına bakılmaksızın, sözü edilen kanun hüküm
lerine göre yapılır. 

Bu yasaya göre işlenen suçun, 3005 sayılı Ka
nun hükümlerine tabi olmayan veya anılan Kanuna 
ta)bi olup da fidÜi imkânsızlık nedeniyle" suçüstü hü
kümlerimi uygulanmasına olanak bulunmayan daha 
ağır cezayı gerektiren başka bir suçla birlikte işlen^ 
mesi halinde birinci fıkra hükmü uygulanır. 

1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu
nun 1696 sayılı Kanunla eklenen ek madde l'deki 
hükümler saklıdır.; 

Ek madde 3. — Cumhuriyet Senatosu ve Mil
let Meclisi Başkanları ile yeni ve eski üyeleri, Hükü
met Başkan ve üyeleri silah taşıma yetkisini haizdir. 

BAŞKAN — Ek 2 nci madde ile ilgili komisyonun 
değişiklik önergesini okutuyorum: 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Genel Kurul gündeminde bulunan, 250 S. Sayılı, 

6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Hakkında Ka
nunun başlığıyla 1, 2, 3, 4, 5, 12, 13, 14, 15, 16 ncı 
Madddlerinıin ve Ek Maddelerinin Değişfliriknesliıne ve 
Bir Ek Madde ve Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair 
Kanun Tasarısının 13 ncü maddesinin aşağıdaki bi
çimde değiştirilmesinin önerilmesi Komisyonumuzca 
kararlaştırılmıştır. 

Gerekli işlemin yapılması için arz olunur. 

Başkan 
Ankara 

İsmail Hakkı Köylüoğlu 
Sözcü 

Kahramanmaraş 
Mehmet Yusuf Özbaş; 
îmzada bulunamadı 

Afyonkarahisar 
Hasan Akkuş 

Antalya 
Galip Kaya 

İmzada bulunamadı 
Erzincan 

Lütfü Şahin 
Kahramanmaraş 
Hüseyin Doğan 

Başkanvekİli 
Trabzon 

ibrahim Vecdi Aksakal 

Denizli 
Mustafa Kemal Aykut 

İmzada bulunamadı 
Ankara 

Orhan Eren 
İmzada bulunamadı 

Çorum 
M. Kemal Biberoğlu 

İçel 
Ramazan Çalışkan 

Kırşehir 
Doğan Güneşli 

Sivas 
Tevfik Koraltan 

Tunceli 
Hüseyin Erkanlı 

Uşak 
M. Selâhattin Yüksel 

Trabzon 
Lütfi Göktaş 

Urfa 
Celâl Paydaş 

Zonguldak 
Burhan Karaçelik 

Zonguldak 
Koksal Toptan 

Madde 13. — 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçak
lar hakkında Kanununa aşağıdaki ek 2 ve ek 3 ncü 
maddeler eklenmiştir.! 

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

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

BAŞKAN — Ek 2 nci madde üzerinde söz iste
yen Sayın gruplar?... 

GÜLTEKİN KIZILIŞIK (Zonguldak) — Sayın 
Başkan söz istemiyorum, yalnız aydınlanmak için bir 
hususu öğrenmek istiyorum, zaman uzamasın diye. 

Şu anda Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu ya
nımda yok, «1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü 
Kanununun 1696 sayılı Kanunla eklenen ek madde 
l'deki hükümler saklıdır» denmektedir* 

Acaba sayın komisyon başkanı kısa bir izahat ve
rebilir mi?f 

BAŞKAN — Sayın komisyon?.., 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI İSMAİL 

HAKKI KÖYLÜOĞLU (Ankara) — Efendim her 
ikisi de 3005 sayılı Kanuna tabi olduğu için hiçbir 
fark kalmıyor. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Başka söz isteyen sayın üye?..., 

Yok. 
Biraz önce okuttuğum komisyonun ek 2 ile ilgili 

değişiklik önergesini oylarınıza sunuyorum: Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir efen
dim. 

Ek 2 ndi maddeyi komisyonun biraz önce kabul 
edilen değişik şekliyle oylarınıza sunuyorum: Kabul 
edenler.... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir, 
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Ek 3 ncü maddeyi okutuyorum : 
Ek Madde 3. — Cumhuriyet Senatosu ve Mil

let Meclisi Başkanları ile yeni ve eski üyeleri, Hükü
met Başkan ve üyeleri silah taşıma yetkisini haizdir. 

BAŞKAN — Bu maddeyle ilgili komisyonun de
ğişiklik önergesi yardır, okutuyorum : 

«Ek Madde 3. — Cumhuriyet Senatosunun, Mil
let Meclisinin ve Bakanlar Kurulunun üyeleri ve es
ki üyeleri silah taşımaya yetkilidirler.» 

BAŞKAN — Ek madde 3 üzerinde söz isteyen sa
yın gruplar?... Yok. 

Şahısları adına söz isteyen sayın üye?... Yok. 
Ek madde 3 üzerindeki diğer değişiklik önergele

rini sırasıyla okutuyorum: 
Millet Meclisi Başkanlığına 

6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar hakkındaki 
Yasadaki değişiklikleri içeren tasarının 13 ncü çer
çeve maddesinin ek 3 ncü maddesinin aşağıdaki şe
kilde değiştirilmesini arz ederiz. 

tzmir 
Akın Simav 

Ek Madde 3. — Cumhuriyet Senatosunun, Millet 
Meclisinin ve Bakanlar Kurulunun üyeleri ve eski 
üyeleri ile, belediye başkanları silah taşımaya yetkili
dirler. 

GEREKÇE : 
Kamu görevi yapan belediye başkanları, bu gö

revlerini yaparken sık sık kişilerin husumetlerini üzer
lerine çekmekte ve sürekli tehdit altında bulundurul
maktadırlar. 

Şimdiye değin bu yüzden yaşamlarından olan çok 
belediye başkanı vardır.. Adana Belediye Başkanı 

Ege Bagatur, görevi başında öldürülen Emet Belediye 
Başkanı ye örneklerden sadece ikisidir. 

Manisa Muğla 
Hasan Ali Dağlı Sami Gökmen 

Kırklareli Malatya 
Gündüz Onat Ali Kırca 

Konya Malatya 
Durmuş Ali Çalık Turan Fırat 

ALTAN ÖYMEN (Ankara) — Sayın Başkan, saat 
19,00'a gelmiştir efendim. 

BAŞKAN — Sayın üyeler, çalışma süremiz dol
muştur. Görüştüğümüz 13 ncü maddenin bitimine ka
dar sürenin uzatılmasını oylarınıza sunacağım. 

ALTAN ÖYMEN (Ankara) — Tekniği üzerinde 
müzakere cereyan edecek efendim, süre uzayabilir, 
bırakalım efendim. 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI İSMAİL 
HAKKI KÖYLÜOĞLU (Ankara) — Bırakalım efen
dim. 

BAŞKAN — Sayın üyeler, usul olarak ben oyla
dım. Siz sürenin uzatılmamasına karar verirsiniz, gö
rüşmeleri bu noktada keseriz efendim. Sürenin uza
tılmasını oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmemiştir efendim. 

Çalışmalarımıza kaldığımız yerden devam etmek 
üzere, gündemde yer alan kanun tasarı ve teklifleriy
le, komisyondan gelen diğer işleri sırasıyla görüşmek 
üzere 2 Ocak 1979 Salı günü saat 15.00'te toplanıl
mak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 19.09 
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Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

,28 NCİ BİRLEŞİM 

28 . 12 . 1978 Perşembe 

Saat : 15.00 
1 

BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 
SUNUŞLARI 

1. —• İçtüzüğün 38 nci maddesine göre doğrudan 
doğruya gündeme alınma önergeleri. 

2 
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

3 
SEÇİM 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞ
TIRMASI YAPILMASINA DAİR ÖNGÖ 

RÜŞMELER 
1. — Tokat Milletvekili Faruk Demirtola ve 10 

arkadaşının, 1 Mayıs'ta Taksim Alanında yapılan 
gösteriler konusunda, Anayasanın 88 nci, Millet Mec
lisi içtüzüğünün 100 ve 101 nci maddeleri uyarınca 
bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi. (8/8) 

2. — Konya Milletvekili Necmettin Erbakan ve 
14, arkadaşının, Taksim Alanında yapılan 1 Mayıs 
gösterileri konusunda Anayasanın 88 nci, Millet 
Meclisi içtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uya
rınca txir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi. (10/26) 

3. — Adana Milletvekili Hasan Gürsoy ve 9 ar
kadaşının, anarşik olayların gerçek, nedenleri ile alı
nacak tedbirleri saptamak amacıyla Anayasanın 88 
nci, Millet Mecfösi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü mad
deleri uyarımca bir Meclis Araştırması açılmasına iliş
kin önergesi. (10/27) 

4. — Ankara Milletvekili Mustafa Başoğlu ve 10 
arkadaşının, Hükümetin işçi haklarıyla ilgili tutumu 
konusunda Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzü
ğünün 100, ve 101 nci maddeleri uyarınca bir Genel 
Görüşme açılmasına ilişkin önergesi. (8/9) 

5. — Ankara Milletvekili Mustafa Başoğlu ve 
11 arkadaşının, iş kazalarının nedenleri ile alınması 
gereken önlemleri saptamak amacıyla Anayasanın 
88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 102 ve 103 ncü 

maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılma
sına ilişkin önergesi. (10/29) 

6. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı ve 9 
arkadaşının, İstanbul Valisinin icraatı konusunda 
Anayasanın 88 noi, Millet Meclisi içtüzüğünün 102 
ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi. (10/30) 

7. — istanbul Milletvekili Fehmi Cumalıoğlu 
ve 9 arkadaşının, Çalışma Bakanının tutumu konu
sunda Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğü
nün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
Araştırması açılmasınla ilişkin önergesi (10/31) 

8. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv ve 9 ar
kadaşının, Konya Milletvekili Mustafa Üstündağ'ın 
Bakanlığı zamanında yakınlarına Kıbrıs'ta men
faat sağladığı iddialarım saptamak amacıyla Ana
yasanın 88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 102 ve 
103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi. (10/32) 

9. — Zonguldak Milletvekili Koksal Toptan 
ve 12 arkadaşının, demir tevzi ve tahsis işlerinde 
yolsuzluk yapıldığı iddiasını saptamak amacıyla 
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 
ve 103 ncü maddeleri uyaonca bir Meclis Araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi. (10/33) 

10. — İstanbul Milletvekili Turan Kocal ve 10 
arkadaşının, yurt dışında öğrenim yapan öğrenci
lerin sorunlarını saptamak amacıyla Anayasanm 88 
nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü mad
deleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına iliş
kin önergesi. (10/34) 

11. — İstanbul Milletvekili Turan JCoçal ve 9 ar
kadaşının, Demirci Eğitim Enstitüsünde meydana 
gelen olaylarla bu olaylar karşısında Milli Eğitim 
Bakanının tutumunu saptamak amacıyla Anayasa
nın 88 nci Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 
ncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi. (10/35) 

12. — Zonguldak Milletvekili Koksal Toptan ve 
17 arkadaşının, Zonguldak - Ereğli Kömürleri İş
letmesinde yapılan tayin ve nakiller ile sonuçlarım 
saptamak amacıyla Anayasanın 88 nci, Millet Mec-



11si içtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarın
ca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi. (10/36) 

13. — Kars Milletvekili Hasan Yıldırım ve 9 ar
kadaşının, Anamuhalefet Liderinin Kars Kalesine 
kızıl bayrak çekildiği iddiasını saptamak amacıyla 
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 
ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi. (10/37) 

14. — MM Selâmet Partisi Miiet Meclisi Grupu 
Başkam Necmettin Erbakan ve 12 milletvekilinin,, 
hububat fiyatları ve destekleme alımları konusun
da Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 
100 ve 101 nci maddeleri uyarınca bir genel görüş
me açılmasına ilişkin önergesi. (8/10) 

15. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı ve 9 ar
kadaşının, Hükümetin Hakkâri yöresinde çarpışan ya
bancı ilki aşiretle ilgili tutumu konusunda Anayasanın 
88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 100 ve 101 nci 
maddeleri uyarınca bir Genel Görüşme açılmasına iliş
kin önergesi. (8/11) 

103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi. (10/43) 

21. — Kocaeli Milletvekili Adem Alı Samoğlu ve 
9 arkadaşının, özel sektöre ait bir kömür işletmesine 
Enerji ve Tabii Kaynaklar ve Sosyal Güvenlik Bakan
larınca yasa dışı olanaklar sağlandığı iddiasını sapta
mak amacıyla Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtü
züğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/44) 

22. — Balıkesir Milletvekilli İlhan Aytekin ve 9 ar
kadaşının, Milli Eğitim Bakanının Balıkesir Necati 
Eğitim Enstitüsü ile ilgili tutum ve davranışları hak
kında Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 
102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/45) 

23. — Bolu Milletvekili Müfit Bayraktar ve 9 arka
daşının, Edirne Gümrüğünde meydana geldiği iddia 
edilen bir kaçakçılık olayını ve sorumlularım sapta
mak amacıyla Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi iç
tüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/46) 

24. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Şeref-
oğlu ve 9 arkadaşının, Uşak Eğitim Enstitüsünde bazı 
öğrencilere baskı yapılarak öğrenimden alıkonulduğu 
iddiasını saptamak amacıyla Anayasanın 88 nci, Mil
let Meclisi içtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uya
rınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi. (10/47) 

25.; — Afyonkarahisar Milletvekili Ali ihsan Ulu-
bahşi ve 10 arkadaşının, haşhaş ekimi ve taban fiya
tı politikası konusunda Anayasanın 88 nci, Millet 
Meclisi içtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uya
rınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi. (10/49) 

26. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı ve 9 
arkadaşının, bazı valilere baskı yapıldığı konusunda 
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 100 
ve 101 nci maddeleri uyarınca bir Genel Görüşme 
açılmasına ilişkin önergesi. (8/12) 

27. —• Samsun Milletvekili t. Etem Ezgü ve 10 
arkadaşının; içişleri Bakanının, kolluk kuvvetlerinin 
güvenliği konusundaki tutumu hakkında Anayasanın 
88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 100 ve 101 nci 
maddeleri uyarınca bir Genel Görüşme açılmasına 
ilişkin önergesi. (8/13) 

28. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı ve 9 ar
kadaşının; kamulaştırılan Bafa Gölünün halikın yara
rına tahsis edilmediği iddiasını saptamak amacıyla, 

16. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı ve 9 ar
kadaşının, ilaç yokluğu konusunda Anayasanın 88 nci, 
Millet Meclisi içtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi. (ÎO/39) 

17. — istanbul Milletvekili Turan Kocal ve 9 ar
kadaşının, Çalışma Bakanının Bakanlığı ile ilgili tu
tumu konusunda Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi 
içtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir 
Meclîs Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/40) 

18. — Kırşehir Milletvekili Mustafa Eşref oğlu ve 
11 arkadaşının, Edirne Eğitim Enstitüsü yangım ne
denleri ve diğer eğitim enstitülerinin eğitim, öğretim 
ve yönetim durumlarını saptamak amacıyla Anayasa
nın 88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 102 ve 103 ncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi. (10/41) 

19̂  — Antalya Milletvekili Kaya Çakmakçı ve 9 
arkadaşının, Antalya Belediye Başkanının tutum ve 
davranışları hakkında Anayasamn 88 nci, Millet 
Meclisi içtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uya
rınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi. (10/42) 

20. — Aydın Milletvekili Nahit Menteşe ve 15 
arkadaşının, Tariş ve iştiraklerinde yasa dışı uygu
lamalar yapıldığı iddiasını saptamak amacıyla Ana
yasanın 88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 102 ve 



12. — Trabzon Milletvekili Kemal Cevher'in, 
Fiskobirlik eski Genel Müdürü hakkındaki Danıştay 
Kararma ilişkin Ticaret Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/41) 

113. — Mardin Milletvekili Abdülkadir Timurağa-
oğlu'nun, Doğu ve Güneydoğu yörelerinin sorunları
na ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/42) 

14. — Mardin Milletvekili Abdülkadir Timurağa-
oğlu'nun, Doğu ve Güneydoğu yörelerinin sorunları
na ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/43) 

15. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, ya
bancı uyruklu kadınlarla evli Dışişleri Bakanlığı men
supları bulunup bulunmadığına ilişkin Dışişleri Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/45) 

16. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, 2022 
sayılı Kanunun uygulamasına Miskin Maliye Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/44) 

17. — Artvin Milletvekili Hasan Ekinci'nin, Diya
net tşleri Başkanlığında görevden alınan müfettişlere 
ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi. (6/59) 

18. —' Sivas Milletvekili Ali Güfbüz'ün, «Kurta
rılmış Bölge» deyimine ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi. (6/60) 

Anayasanın 88 nci, Millet MecM içtüzüğünün 102 
ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırma
sı açılmasına İlişkin önergesi. (10/50) 

29. — Manisa Milletvekili Sümer Oral ve 9 arka
daşının; Tekel Genel Müdürlüğünce Manisa - Kırka
ğaç ilçesine yapılan tuz tahsislerinde ayrıcalık yapıl
dığı yolundaki iddiaları saptamak amacıyla Anaya
sanın 88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 102 ve 
103 ncü maddeleri uyarınca bdr Meclis Araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi .(10/51) 

6 
SÖZLÜ SORULAR 

,1. — Artvin Milletvekili Hasan Ekinci'nin, anar
şik olaylara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/24) 

2. — izmir Milletvekili Zeki Efeoğlu'nun, basın 
toplantısında yaptığı açıklamalara ilişkin Başbakan 
dan sözlü soru önergesi. (6/25) 

3. — izmir Milletvekili Zeki Efeoğlu'nun, Bakan
lık girişindeki tabloların kaldırılmasına ilişkin Tica
ret Bakanından sözlü soru önergesi. (6/26) 

4. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Şeref-
oğlu'nun, Kahramanmaraş Adalet Partisi il ve ilçe 
binasına yapılan saldırıya ilişkin içişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/30) 

'5. — Kayseri Milletvekili Mehmet Doğan'ın, gö
revden alınan genel müdürlere ilişkin Ticaret Baka
nından sözlü soru önergesiı (6/31) 

6. — Elazığ Milletvekili Mehmet Tahir Şaşmaz'ın, 
anarşik olayların önlenmesinde polis yerine askeri 
birliklerin kullanılmasına üjşkin içişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/32) 

7. — Erzurum Milletvekili Nevzat Kösoğlu'nun, 
yüksek dereceli bazı emniyet mensuplarının görevden 
alınmasına ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru öner 
gesi. (6/33) 

8. — Niğde Milletvekili Sadi Somuncuoğlu'nun, 
ilköğretim müfettişlerinin durumuna ilişkin Milli Eği
tim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/34) 

9. — Erzurum Milletvekili Nevzat Kösoğlu'nun, 
bazı öğrenci yurtlarının aranmasına ilişkin içişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/35) 

10. — Artvin Milletvekili Hasan Ekinci'nin, istan
bul valisine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/37) 

11. — Çorum Milletvekili Mustafa Kemal Biber-
oğlu'nun, kanuni faiz oranlarının yükseltilmesine iliş
kin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi. (6/38) 

19. — izmir Milletvekili Zeki Efeoğlu'nun, Hükü
metin dış politikasına ilişkin Dışişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/61) 

20. — istanbul Milletvekili ihsan Toksarı'nın, 
Ağrı Eğitim Enstitüsü Müdürüne ilişkin Milli Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/129) (*) 

21. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
DlSK'in yapacağı 1 Mayıs gösterilerine ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi. (6/62) 

22. — içel Milletvekili Süleyman Şimşek'in Ak
deniz Gübre Fabrikasına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi. (6/130) (*) 

23. — Diyarbakır Milletvekili M. Yaşar Göçmen' 
in, Dünya Bankası Başkanı Mc. Namara'nın ziyare
tine Şişkin Barbakandan sözlü soru önergesi. (6/63) 

24. — Diyarbakır Milletvekili M. Yaşar Göçmen' 
in, Türküye Elektromekantik Sanayi Anonıim Şirketine 
ilişkin işletmeler Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/64) 

C*) İçtüzüğün 96 nci maddesi uyarınca sözlü so
ruya çevrilmiştir. 
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25. — Diyarbakır Milletvekili M. Yaşar Göçmen' 
in, Bakanlıkta çalışan bazı memurlara baskı yapıldığı 
iddiasına İlişkin Çalışma Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/65) 

26. — Gümüşhane Milletvekili Mehmet Çatalbaş'ın, 
Gümüşhane Adalet Partisi Merkez ilçe Başkanının 
gözaltına alınış nedenlerine ilişkin içişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/66) 

27. — Erzurum Milletvekili Nevzat Kösoğlu'nun, 
Ankara Valisine ilişkin içişleri Bakanından sözlü, so
ru önergesi. (6/67) 

28. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Türkiye - Nato ilişkileri ile SSC Birliği Genel Kur
may Başkanının Türkiye'yi ziyaretine ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi. (6/68) 

29. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Hükümet üyelerinin dış seyhatlanna ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi. (6/70) 

30. — Malatya; Milletvekili Mehmet Recai Kutan' 
in, Mersin 4 ncü Gübre Kompleksinin ihalesine iliş
kin Sanayi ve Teknoloji Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/71) 

31. — Ankara Milletvekili Mustafa Başoğlu'nun, 
Gene! Sağlık Sigortasıyla ilgili beyanına ilişkin Sağ
lık ve Sosyal Yardım Balkanından sözlü soru öner
gesi (6/72) 

32. — Ankara Milletvekili Mustafa Başoğlu'nun, 
işçi sağlığı ve iş emniyetine ilişkin Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanından söztü soru önergesi. (6/73) 

33. — Kayseri Milletvekili Mehmet Doğan'ın 
1 Mayıs'ta DlSK tarafından düzenlenen gösterilere 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/74) 

34. — Gaziantep Milletvekili Cengiz Gökçek'in, 
1 Mayıs gösterileri nedeniyle yaptığı açıklamaya 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/75) 

35. — Zonguldak Milletvekili Köksak Toptan'ın, 
Ereğli Kömürleri işletmelerinden emekliye ayrılan iş
çilerin kıdem tazminatlarına ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi. (6/77) 

36. — Kayseri Milletvekili Mehmet Doğan'ın, 
Kıbrıs Türk Federe Devletinin Danışmanına ilişkin 
Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi. (6/131) (*) 

37. — izmir Milletvekili Erol H. Yeşilpınar'ın, 
1 Mayıs gösterilerine ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi. (6/78) 

38. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, Ba
yındırlık Bakanının demecine ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi. (6/79) 

39. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, Ba
demler Köyü Benzin İstasyonunun hizmete açılışına 
ilişkin Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi. (6/80) 

40. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
toplu sözleşmelerle ilgili beyanına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi. (6/81) 

41. — Hatay Milletvekili Ali Yılmaz'ın, orta de
receli okullardan ahlâk derslerinin kaldırılacağı id
dialarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/82) 

42. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, bir 
kısım emniyet mensuplarının özel koruyucu olarak 
görevlendirildiği iddiasına ilişkin içişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/83) 

43. — Adana Milletvekili Hasan Gürsoy'un, orta 
dereceli okullardan ahlâk derslerinin kaldırılacağı 
iddialarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü so
ru önergesi. (6/84) 

44. — Konya Milletvekili ihsan Kabadayı'nın, 
anarşik olayların soruşturmalarını yapan görevlilerin 
başka illere tayin edildiği iddiasına ilişkin Başbakan
dan sözlü sora önergesi. (6/85) 

45. — Ankara Milletvekili Mustafa Başoğlu'nun, 
YSE Genel Müdürlüğünde bir kısım işçilerin siyasi 
nedenlerle işten çıkarıldığı iddiasına ilişkin Köy iş
leri ve Kooperatifler Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/86) 

46. — İstanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, orta 
dereceli okullardan ahlak derslerinin kaldırılacağı id
dialarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü so
ru önergesi. (6/87) 

47. — Sivas Milletvekili Ali Gürbüz'ün, orta de
receli okullardan ahlâk derslerinin kaldırılacağı id
dialarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü so
ru önergesi. (6/88) 

48. — Mardin Milletvekili Abdülkadir Timurağa-
oğlu'nun, bazı müzelerin cami haline getirilmesine 
ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi. (6/90) 

49. — istanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, öğ
renci yurtlarıyla ilgili beyanlarına ilişkin Gençlik ve 
Spor Bakanından sözlü soru önergesi. (6/91) 

50. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Kültür Bakanlığının «Seçme Kuruluna» seçilen kişi
lere ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/92) 

(*) İçtüzüğün 96 ncı maddesi uyarınca sözlü so
ruya çevrilmiştir. 



51. — İstanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, Gazi-
Eğitim Enstitüsü öğretmenlerine ilişkin Milli Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/93) 

52. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, Be
den Terbiyesinde görevli bîr kişiye ilişkin Gençlik ve 
Spor Bakamndan sözlü soru önergesi. (6/94) 

53. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, bazı 
kurumlarda din ve ibadet hürriyetlerinin kısıtlandığı 
iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/95) 

54. — Ankara Milletvekili Mustafa Başoğlu'nun, 
polis derneklerine ilişkin îçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi. (6/96) 

55. — Gaziantep Milletvekili Ekrem Çetin'in, 
mayınlı sınır topraklarına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi. '6/132) (*) 

56. — Artvin Milletvekili Hasan Ekinci'nin, Dev
let lojmanlarında oturanların senatör ve milletvekili 
olup olmadığına ilişkin Maliye Bakamndan sözlü so
ru önergesi. (6/98) 

57. — Mardin Milletvekili Abdülkadir Timurağa-
oğlu'nun, Mardin iline bağlı ilçelerin sağlık hizmet
lerine ilişkin Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/99) 

58. — istanbul Milletvekili Nihat Kaya'mn, Hü
kümetin kuruluşundan bugüne kadar ertelenen grev
lere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/133) 
(*) 

59. — Ankara Milletvekili Mustafa Başoğlu'nun, 
Anadolu Ajansında çalışanların sosyal haklarına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/100) 

60. — Kahramanmaraş Milletvekili M. Yusuf Öz-
baş'ın, işkence iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/101) 

61. — Kastamonu Milletvekili 1. Hilmi Dura'nın, 
Kastamonu Cide Lisesinde bazı öğretmenlerin ka
nunsuz işi bırakma eylemine katıldıkları iddiasına iliş
kin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/134) (*) 

'62. — Kırşehir Milletvekili Mustafa Eşrefoğlu' 
nun, abone olunan bazı dergi ve gazetelere ilişkin 
Milli Eğitim Bakanından sözlü soru Önergesi. (6/135) 
(*) 

63. — Bolu Milletvekili Avni Akyol'un, Töb -
Der'in Bolu'dâki icraatlarına ilişkin Milli Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/136) (*) 

64. — Artvin Milletvekili Hasan Ekinci'nin, Art
vin - Şavşat kazasında meydana gelen olaylara iliş
kin Adalet Bakamndan sözlü soru önergesi. (6/102) 

65. — Niğde Milletvekili Sadi Somuncuoğlu'nun, 
Bayındırlık Bakanlığında çalışan bir memura işkence 
yapıldığı iddiasına ilişkin îçişleri ve SaJHık ve Sosyal 
Yardım Bakanlarından sözlü soru önergesi. (6/103) 

66. — İstanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, Türk 
Ceza Kanununun 141 ve 142 nci maddeleri ile ilgili 
beyanına ilişiklin Bayındırlık Bakamndan sözlü soru 
önergesi. (6/104) 

67. — Sivas Milletvekili Tevfik Koraltan'ın, Sivas 
Divriği Ulucami Müzesi soygununa ilişkin İçişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi. (6/105) 

68. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, bazı 
memurlara rapor verilmemesi için sağlık kurullarına 
ve doktorlara baskı yapıldığı iddiasına ilişkin Sağhk 
ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/106) 

•69. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, em
niyet teşkilatındaki tayin ve nakillere ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/107) 

70. — Bolu Milletvekili Müfit Bayraktar'ın, Rize 
- Pazar Kız Meslek Lisesi mezuniyet gününde ahlâk 
dışı olaylar olduğu iddiasına ilişkin Milli Eğitim Ba
kanından sözlü soru önergesi. (6/137) (*) 

71. — Balıkesir Milletvekili İlhan Aytekin'in, 
19 Mayıs Bayramı ile ilgili beyanına ilişkin Gençlik 
ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi. (6/138) (*) 

72. — Elazığ Milletvekili Rasim Küçükel'in, Ela
zığ'da meydana gelen olaylara ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/108) 

73. — Adana Milletvekili Hasan Gürsoy'un, yaban
cı iki aşiretin çarpıştığı iddiasına ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/109) 

74. — Mardin Milletvekili Abdülkadir Timurağa-
oğlu'nun, Mardin Ovasının sulanması ile ilgili çalış
malara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/1101) 

75. — Konya Milletvekili Agâh Oktay Güner'in, 
Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi. (6/l i l l) 

76. — Niğde Milletvekili Sadi Somuncuoğlu'nun, 
22 Haziran günü televizyonda kullanılan bir cümle 
ye ilişkin Turizm ve Tanıtma Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/112) 

(*) İçtüzüğün 96 ncı maddesi uyarınca sözlü so
ruya çevrilmiştir. 



77. — Niğde Milletvekili Sadi Somuncuoğlu'nun, 
eski sıkıyönetim komutan ve görevlilerinin can gü
venliklerine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/113) 

78. — istanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, bele
diyelere yapılan yardımlara 'ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi. (6/114) 

Î79. — Sivas Milletvekili Ali Gürbüz'ün, Toplum
sal kalkınmada Gençlik projesine» ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi. (6/115) 

80. — İstanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, Ah
lat Örduevinde meydana gelen bir olaya ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi. (6/116) 

81. — Sivas Milletvekili Ali Gürbüz'ün, Sivas -
Divriği Mçesi Ulu Cami soygun olayına ilişkin İçiş
leri Bakanından sözlü soru önergesi. (6/117) 

82. — Niğde Milletvekili Sadi Somuncuoğlu'nun, 
1 . 1 . 1978 ile 1 . 7 . 1978 tarihleri arasında yapı
lan tayin ve nakillere ilişkin Milli Eğitim Bakanın
dan sözlü soru önergesi. (6/150) (*) 

83. — Bolu Milletvekili Avni Akyol'un, Hac 
ile ilgili olarak alınan tedbirlere ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi. (6/151) (*) 

84. — İzmir Milletvekili Ş/inasi Osma'nın, Mont
rö'de yapılan görüşmeler sırasında, otel salonunda 
bulunan antik bir heykelin Başbakana refakat eden
ler tarafından kırıldığı iddiasına ilişkin Dışişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi. (6/152) (*) 

85. — İstanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, bazı 
tarihi eserlerin Kariye Müzesinden çalınmasına ilişkin 
Kültür Bakanından sözlü soru Önergesi. (6/118) 

86. — İstanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, Kü
ba'da yapılan, Dünya Komünist Gençliği Toplantısı
na CHP'den bir parlamenterin katıldığı iddiasına iliş
kin, Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/119) 

87. — İstanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, gözal
tına alınan kişilere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi. (6/120) 

88. — İstanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, Balı
kesir Cezaevinde meydana gelen olaylara ve sorumlu
larına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/12ir 

!89. — Kırşehir Milletvekili Mustafa Eşrefoğlu' 
nun, TÖB - DER üyesi öğretmenler ile TÖB - DER 
Genel Kurul toplantısına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi. (6/122) 
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9Û. — Adana Milletvekili Hasan GürsoyVfU 
TÖB - DER Genel Kurul toplantısına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi. (6/153) (*) 

91. — İstanbul Milletvekili Ekrem Ceyhun'un, 
1 . 1 . 1977 ile 15 . 9 . 1978 tarihleri arasında mey
dana gelen anarşik olaylara ve sonuçlarına ilişkin İç
işleri Bakanından sözlü soru önergesi. (6/155) (*) 

92. —- İstanbul Milletvekili Ekrem Ceyhun'un, 
1 . 1 . 1978 ile 1 . 9 . 1978 tarihleri arasında yapı
lan tayin ve nakillere ilişkin Milli Eğitim Bakanın
dan sözlü soru önergesi. (6/156) (*) 

93. — Erzurum Milletvekili Nevzat KÖsoğlu'nun, 
İtalya ile yapılacak milli futbol karşılaşmasına iliş
kin Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru Önerge
si. (6/123) 

94. — Gaziantep Milletvekili Ekrem Çetin'in, 
1 . 1 . 1978 tarihinden itibaren yapılan tayin ve na
killere ilişkin Turizm ve Tanıtma Bakanından sözlü 
soru önergesi. (6/158) (*) 

95. — Konya Milletvekili Şener Battal'ın, haşhaş 
ekiminin kısıtlanması kararına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi. (6/124) 

96. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Sağmalcılar Cezaevinden 13 tutuklunun kaçmasına 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi. (6/126) 

97. — Burdur Milletvekili Ahmet Sayın'ın, Ba
kanlıkta görevli bir memureye ilişkin Köy İşleri ve 
Kooperatifler Bakanından sözlü soru önergesi. (6/127) 

98. — Denizli Milletvekili Mustafa Kemal Ay-
kurt'un, Dışişleri Bakanının Sosyalist Enternasyonal 
toplantısına katılmasına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi. (6/139) 

99. — Artvin Milletvekili Hasan Ekinci'nin, Art
vin Halkevi Derneği Başkanına ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/140) 

100. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
TV'de gösterilen bir filme ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi. (6/141) 

HÖl. — Sivas Milletvekili Ali Gürbüz'ün, özel oto
ların kısıtlı kullanılmasına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi. (6/142) 

102. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, 
Keskin Lisesindeki Atatürk'ü anma törenine ilişkin 
Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/143) 

(*) İçtüzüğün 96 ncı maddesi uyarınca sözlü so* 
ruya çevrilmiştki 
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103. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'm, 
kömür üretimine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/144) 

104. — Antalya Milletvekili Galip Kaya'nın, Ame-
rika'daki bir Türk doktoru ile ilgili gazete haberine 
ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi, 
(6/145) 

105. — İstanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, İs
tanbul'da ortaya çıkarılan silah deposuna ilişkin İçiş
leri Bakanından sözlü soru önergesi. (6/146) 

106. — Ankara Milletvekili Mustafa Başoğlu'nun, 
toplu sözleşmelerle sağlanan artış farklarının öden
memesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/147) 

107. — İstanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, cezae
vinde çekimi yapılan bir TV filmine ilişkin Adalet 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/148) 

108. — İstanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, fakül
te ve yüksekokullardaki öğrencilerin can güvenliğine 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi. (6/149) 

7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

1. — 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Hak
kında Kanunun başlığı ile 1, 2, 3, 4, 5, 12, 13, 14, 15, 
16 ncı maddelerinin ve ek maddelerin değiştirilmesi
ne ve bir ek madde ve bir geçici madde eklenmesine 
dair kanun tasarısı ve İçişleri ve Adalet komisyonları 
raporları. (1/160) (S. Sayısı : 250) (Dağıtma tarM : 
20 . 9 . 1978) 

X 2. — Bazı vergi kanunlarında değişiklik yapıl
masına ilişkin kanun tasarısı ve Plan Komisyonu ra
poru. (1/126) (S. Sayısı : 111) (Dağıtma tarihi : 
n' . 5 . 1978) 

3. — İsparta İli Yayla mahallesi, Hane 131, Cilt 
7/2, Sayfa 38'de kayıtlı Osman oğlu Zeliha'dan olma 
21.3.1942 doğumlu Ahmet Mehmet Uluğbay (Ulubay)' 
m ölüm cezasının yerine getirilmesine dair Başbakan
lık tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu. (3/86) (S. 
Sayısı : 12) (Dağıtma tarihi : 14.2,1978) 

4. — Yalvaç ilçesi,Debbağlar Mahallesi, Hane 21 
de nüfusa kayıtlı Ramazan oğlu, Emine'den doğma 
1.2.1956 doğumlu Hüseyin Çaylı'nın, ölüm cezasının 
yerine getirilmesine dair Başbakanlık tezkeresi ve 
Adalet Komisyonu raporu. (3/85) (S. Sayısı : 13) 
(Dağıtma tarihi : 14.2.1978) 

5. — Malatya, Merkez İlçesi, Ismetiye Mahallesi, 
Hane 122/94, Cilt 18, Sayfa 82'de i -yıtiı Hacıbekir 
oğlu Emine'den doğma 1939 doğumlu Muzaffer Öner' 
in, TCK'nun 450/4-5 maddesi uyarınca ölüm cezası
nın yerine getirilmesine dair Başbakanlık tezkeresi ve 
Adalet Komisyonu raporu. (3/87) (S. Sayısı : 14) (Da
ğıtma tarM : 14,2.1978) 

6. — Hendek İlçesi, Aşağıçalıca Köyü, Hane 13, 
Cilt 8, Sayfa 131'de kayıtlı Mehmet Emin oğlu, Ayşe 
Şerife'den olma 25.10.1945 doğumlu Sabri Altay hak
kında TCK'nun 450/3, 4 ncü maddesi uyarınca ölüm 
cezasının yerine getirilmesine dair Başbakanlık tezke
resi ye'Adalet Komisyonu raporu. (3/88) (S. Sayısı : 
15) (Dağıtma tarihi: 14.2.1978) 

7. — Dursunbey İlçesi, Naipler Köyü, Hane 15'de 
kayıttı Yusuf oğlu Şekibe'den olma 25.1.1947 doğum
lu Adem Özkan'ın, ölüm cezasının yerine getirilme
sine dair Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyo
nu raporu. (3/89) (S. Sayısı : 16) (Dağıtma tarihi : 
14.2.1978) 

8. — Korkuteli İlçesi, Yazır h 6yü, Hane 92, Cilt 
5703, Sayfa 34'de kayıttı İsmail oğlu Düriye'den ol
ma Ağustos 1951 doğumlu Osman Demiroğlu'nun 
ölüm cezasının yetine getirilmesine dair Başbakanlık 
tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu. (3/205) (S. 
Sayısı : 17) (Dağıtma tarihi : 14.2.1978) 

9. — Devlet memurlarının disiplin cezalarının af
fına dair kanun teklifinin reddi hakkında C. Sena
tosu Başkanlığı tezkeresi ve M. Meclisi Adalet Ko
misyonu raporu. (M. Meclisi : 2/360; C Senatosu : 
2/83) (M. Meclisi S. Sayısı : 48; C. Senrtc.ıu S. Sa
yısı : 481) (Dağıtma tarihi : 28 . 2 . 197&) 

10. — C. Senatosu Adana Üyesi Kemâl Sarıibra-
himoğlu'nun, 1136 sayılı Avukatlık Kanununun ge
çici 17 nci maddesinin son fıkrasının kaldırılmasına 
ve geçici l/A fıkrasının (a) bendinin tadiline ilişkin 
kanun teklifi, Konya Milletvekili Şener Battal'ın, 1136 
sayılı Kanunun geçici 17 nci maddesine bir fıkra ek
lenmesine dair kanun teklifi ve Sivas Milletvekili 
Azimet Köylüoğhı'nun, 1136 sayılı Avukattık Yasa
sının geçici 17 nci maddesinin 1238 saydı Yasa ile 
değişik son fıkrasının kaldırılmasına dair yasa öne
risi ve Adalet Komisyonu raporu. (2/315, 2/289, 2/334) 
(S. Sayısı : 49) (Dağıtma tarihi : 28.2.1978) 

11. — 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Ka
nununun 110 ncu maddesinin değiştirilmesi hakkında 
kanun teklifinin reddine dair C. Senatosu Başkanlı
ğı tezkeresi ve M. Meclisi Adalet Komisyonu raporu* 
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19. — C. Senatosu Ankara Üyesi Yiğit Köker'in, 
4367 sayılı Ordu mensuplarıyla, Emniyet Umum Mü
dürlüğü ve Gümrük Muhafaza ve Muamele sınıfın
da çalışanlara birer er tayını verilmesi hakkındaki 
Kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesi hakkında 
kanun teklifi ve içtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca 
Gündeme alınma önergesi. (2/262) (S. Sayısı : 67) 
(Dağıtma tarihi r 30 . 3 . 1978) 

20. — Çalışma eski Bakanı Ali Rıza Uzuner'in. 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
10 . 1 . 1972 tarih ve 34 sayılı Haftalık Karar Cetve
lindeki Emine Şinik'e ait 2510 sayılı Kararın tatbik 
edilemeyeceğine dair yazısı ile C. Senatosu Başkanlı
ğı tezkeresi ve 140 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi ge
reğince Kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair 
Dilekçe Karma Komisyonu raporu. (M. Meclisi : 
5/6; C. Senatosu : 4/168) (M. Meclisli S. Sayısı : 69\ 
C, Senatosu S. Sayısı : 378, 378'e 1 ve 2 nci ek) (Da
ğıtma tarihi : 7 . .4 . 1978) 

21. — Maliye eski Bakanı Mesut Erez'in, Dilekçe 
Karma Komisyonu Genel Kurulunun 30 . 6 . 1970 
tarih ve 8 sayılı Haftalık Karar Cetvelindeki 883 sa
yılı Hicriye İlker'e ait Kararın tatbik edilemeyeceği
ne dair yazısı ile C, Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve 
140 saydı Kanunun 9 ncu maddesi gereğince kararın 
Genel Kurulda görüşülmesine dair Dilekçe Karma 
Komisyonu raporu. (M. Meclisi : 5/8; C. Senatosu : 
4/191) (M. Meclisi S, Sayısı : 75; C. Senatosu S. Sa
yısı : 389, 389'a 1 ve 2 nci ek) (Dağıtma tarihi : 
24 . 4 , 1978) 

22. — Milli Savunma eski Bakanı İlhami Sancar' 
m, Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
21 -, 6 . 1973 tarih ve 159 saydı Haftalık Karar Cet
velindeki 19065 saydı Bekir Şirin'e ait Kararın tatbik 
edilemeyeceğine dair yazısı ile C. Senatosu Başkanlığı 
tezkeresi ve 140 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi gere
ğince kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair Di
lekçe Karma Komisyonu raporu. (M. Meclisi : 5/9; 
C, Senatosu : 4/166) (M. Meclisi S. Sayısı : 76; C. Se
natosu S. Sayısı : 379, 379'a 1 ve 2 nci ek) (Dağıtma 
tarihi: 24 . 4 . 1978) 

(M. Meclisi : 2/359; C. Senatosu : 2/81) (M. Mecli
si S. Sayısı : 50; C. Senatosu Ss Sayısı : 482) (Dağıt
ma tarihi : 28 . 2 , 1978) 

12. — C. Senatosu Balıkesir eski Üyesi Mehmet 
Güler ve 32 arkadaşının, Ticaret ve Sanayi Odaları, 
«Ticaret Odaları», «Sanayi Odaları», «Ticaret Bor
saları» ve Ticaret ve Sanayi Odaları, Ticaret Odaları, 
Sanayi Odaları ve Ticaret Borsaları Birliği Kanunu
nun bazı maddelerini değiştiren kanun teklifinin red
dine dair C. Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve M. Mec
lisi Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu ra
poru. (M. Meclisi : 2/390; C. Senatosu : 2/282) (M. 
Meclisi S. Sayısı : 51; C. Senatosu S. Sayısı : 1374 
ve 1374'e ek) (Dağıtma tarihi : 28 t 2 . 1978) " 

13. — 6972 sayılı Korunmaya Muhtaç Çocuklar 
Hakkındaki Kanunun 1 nci maddesinin değiştirilme
si hakkındaki kanun teklifinin reddine dair C. Sena
tosu Başkanlığı tezkeresi ve M. Meclisi Adalet Ko
misyonu raporu, (M. Meclisi : 2/363; C. Senatosu ; 
2/118) (M. Meclisi S. Sayısı : 52; C. Senatosu S. Sa
yısı : 699 ve 699'a birinci ek) (Dağıtma tarihi : 
28 . 2 . 1978) 

14. — C. Senatosu Nevşehir Üyesi Ragıp Üner'in, 
765 saydı Türk Ceza Kanununun 403 ncü maddesi
nin 2 ve 4 ncü bentlerinde değişiklik yapdmasına iliş
kin kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu. (2/313) 
(S. Sayısı : 53) (Dağıtma tarihi : 28.2,1978) 

15. — C. Senatosu Nevşehir Üyesi Ragıp Üner'in, 
765 sayılı Türk Ceza Kanununun 450 nci maddesi
nin 2 nei fıkrasında değişiklik yapılmasına ilişkin 
kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu. (2/312) 
(S. Sayısı : 54) (Dağıtma tarihi : 28. ? .1978) 

16. — Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu'nun, 
1136 sayılı Avukatlık Kanununun geçici 2 nci mad
desine bir bent eklenmesi hakkında kanun teklifi ve 
Adalet Komisyonu raporu. (2/321) (S. Sayısı : 60) 
(Dağıtma tarihi : 7.3.1978) 

17. — Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu'nun, 
1086 saydı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 
445 noi maddesine bir fıkra eklenmesine dair kanun 
teklifi ve Adalet Komisyonu raporu, (2/338) (S. Sa
yısı : 61) (Dağıtma tarihi : 7. 3 .1978) 

18. — Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu'nun, 
Türk Ceza Kanununun 455 ve 459 ncu maddelerine 
birer fıkra eklenmesi hakkında kanun teklifi ile 455 
nci maddesinin ikinci fıkrasının değiştirilmesi hak< 
kında kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu, 
(2/322, 2/328) (S. Sayısı : 62) (Dağıtma tarihi : 
7,3.1978) 

23, — Konya Milletvekili Şener Battal ile İstan
bul Milletvekili Süleyman Arif Emre'nin, 1 Mart 1926 
tarihli ve 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 426, 427 
ve 428 nci maddelerinin değiştirilmesine dair kanun 
teklifi ve Konya Milletvekili Şener Baıttal'ın aynı Ka
nunun 426 ve 428 nci maddelerinin değiştirilmesine 
ilişkin kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu. 
(2/293, 2/291) (S. Sayısı : 79) (Dağıtma tarihi : 
25 . 4 . 1978) 



24. — Süleyman oğlu 1942 doğumlu Süleyman Özel' 
in özel affına dair kanun teklifinin Millet Meclisince 
reddedien metni hakkında C. Senatosu Başkanlığı 
tezkeresi ve C. Senatosunca kabul edilen metne dair 
M. Meclisi Adalet Komisyonu raporu. (M. Meclisi : 
2/288; C. Senatosu : 2/126) (M. Meclisi S. Sayısı : 
6'ya 1 nci ek; C. Senatosu S. Sayısı : 767) (Dağıtma 
tarihi : 26.4.1978) 

25. — C. Senatosu Mardin Üyesi Mehmet Ali Arı-
kan'm, 5434 sayılı TC Emekli Sandığı Kanununa ge
çici bir madde eklenmesine dair kanun teklifi ve Plan 
Komisyonu raporu. (2/106) (S. Sayısı : 81) (Dağıtma 
tarihi : 26 . 4 . 1978) 

26. — Nuri Saym'ın, özel affına dair kanun teklifi
nin Millet Meclisince reddedilen metni hakkında C. 
Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve C. Senatosunca ka
bul edilen metne dair M. Meclisi Adalet Komisyonu 
raporu. (M. Meclisi : 2/348; C. Senatosu : 2/127) (M. 
Meclisi S. Sayısı : 7'ye 1 nci ek; C. Senatosu S. Sa
yısı : 765) (Dağıtma tarihi : 26.4.1978) 

27. — Rize Milletvekili Yılmaz Balta'nın, 657 nu
maralı Kanunun 1897 numaralı Kanunla değişik 36 nci 
maddesinin Ortak Hükümler (A) bendinin (2) numa
ralı altbendinin değiştirilmesine dair kanun teklifi ve 
Plan Komisyonu raporu. (2/554) (S. Sayısı : 97) (Da
ğıtma tarihli : 10 . 5 . 1978) 

28. — Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu ile An
kara Milletvekili Semih Eryıldız'ın, 5 . 1 . 1961 ta
rihli ve 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununun 
5 nci maddesine bir fıkı a eklenmesi hakkında kanun 
teklifi ve Dışişleri ve Milli Eğitim komisyonları ra
porları. (£/394) (S. Sayısı : 105) (Dağıtma tarihi : 
18 . 5 . 1978) 

29. — C. Senatosu Cumhurbaşkanınca Seçilen Üye
si Hüsamettin Çelebi ve 7 arkadaşının, 359 sayılı 
TRT Kanununun 29 . 2 . 1972 tarih ve 1568 saydı 
Kanunla değiştirilen 47 nci maddesinin değiştirilme
sine ve bu Kanuna bir geçici madde eklenmesine dair 
kanun teklifi ve Plan Komisyonu raporu. (2/130) (S. 
Sayısı: 108) (Dağıtma tarihi: 18 . 5 . 1978) 

30. — Balıkesir Milletvekili Cihat Bilgehan'ın, Fah
rettin Dönertaş'ın özel affına dair kanun teklifi ve 
Adalet Komisyonu raporu. (2/532) (S. Sayısı : 109) 
(Dağıtma tarihi : 18 . 5 . 1978) 

31. — 1475 sayılı iş Kanununa bir madde eklen
mesine dair kanun tasarısı ile Ankara Milletvekili 
Semih Eryıldız ve Sivas Milletvekili Azimet Köylü-
oğlu'nun,.aynı Kanuna bir madde eklenmesine dair 

kanun teklifi ve Sağlık ve Sosyal işler Komisyonu 
raporu. (1/132, 2/470) (S. Sayısı : 110) (Dağıtma ta
rihi : 29 . 5 . 1978) 

32. — C. Senatosu Cumhurbaşkanınca Seçilen Üye
si Hüsamettin Çelebi'nin 1 . 3 . 1926 tarih ve 765 
sayılı Türk Ceza Kanununun 220 nci maddesine bir 
fıkra eklenmesine ilişkin kanun teklifi ve Adalet Ko
misyonu raporu. (2/287) (S. Sayısı : 112) (Dağıtma ta
rihli : 7 . 6 . 1978) 

33. — Tokat - Merkez İlçesi Sofyon Mahallesi Ha
ne : 103, a i t : 2-A, Sayfa : 119'da kayıtlı Mehmet 
oğlu Meliha'dan olma ve 25 . 9 . 1957 doğumlu 
Ednan Kavaklı'nm, Türk Ceza Kanununun 450/9 ncu 
maddesi uyarınca idam cezasıyla mahkûmiyetine 
dair Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu ra
poru. (3/316) (S. Sayısı : 113) (Dağıtma tarihi : 
7 . 6 s 1978) 

34. — 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Ka
nununun bazı maddelerinin değiştirilmesi, bazı mad
delerine fıkra ve bu Kanuna bir ek madde eklenmesi; 
1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 
427 nci maddesinin 2 nci fıkrasının değiştirilmesi ve 
443 ncü maddesine bir fıkra eklenmesi; 647 sayılı Ce
zaların infazı Hakkında Kanunun bazı maddelerinin 
değiştirilmesi : 765 saydı Türk Ceza Kanununun bazı 
maddelerinin ve 5435 sayılı Kanunun 2 nci maddesi
nin değiştirilmesi; 1918 saydı Kaçakçdığın Men ve 
Takibine Dair Kanunun, bazı maddelerinin değiştiril
mesi, 33 ncü maddesine bir fıkra eklenmesi ve 58 nci 
maddesinin 2 nci fıkrasının yürürlükten kaldırılması 
hakkında kanun tasarısı ve Adalet Komisyonu raporu. 
(1/130) (S. Sayısı : 114) (Dağıtma tarihi : 7.6.1978) 

35. — Ali Ulusoy'un özel affına dair kanun tasa
rısı ve Adalet Komâsyon/u raporu. (1/138) (S. Sayısı : 
119) (Dağıtma tarihi : 14.6.1978) 

36. — Mehmet oğlu 1933 doğumlu Şerif Darak'ın, 
özel affına dair Kamun tasarısı ve Adalet Komisyonu 
raporu. (1/127), (S. Sayısı : 120) (Dağıtma tarihî : 
14 . 6 .1978) 

37. — Veli oğlu 1955 doğumlu Baki Güneş'in özel 
affına dair kanun tasarısı ve Adalet Komisyonu ra
poru. (1/129) (S. Sayısı : 121) (Dağıtma tarihi : 
14.6 .1978) 

38. — Mehmet oğlu 1946 doğumlu Akif Çauk'ın, 
özel affına dair ikanun tasamı ve Adalet Kcjmisyonu 
raporu. (1/96) (S. Sayısı : 122) (Dağıtma tarihi : 
14.6.1978) 

35. — ismail Niyazi Aksoy'un özel affına dair ka
nun tasarısı ve Adalet Komjısyorp raporu. (1/139) 
(S. Sayısı : 123) (Dağıtma tarihi : 14.6.1978) 



- 1 0 -

40. — Demir oğlu 1956 doğumlu Mehmet Emin 
Tamibahçeoi'nıiın özel affına daiır kanun tasarısı ve 
Adalet Komıiısyonu raporu. (1/128) (S. Sayısı : 124) 
(Dağıtma tarihi : 14.6.1978) 

41. — Kütahya Milletvekili Nizamettin Çoban ile 
34 arkadaşının, 20 - 21 Mayıs 1963 olayları dolayı
sıyla Harp Okulundaki öğrenimlerini tamamlaya-
mayarak ayrılan askeri öğrencilerin okulda geçen sü
relerinin borçlanmaksızın fiili hizmet sürelerine ilâ
vesi hakkında kanun teklifi ve Milli Savunma ve 
Plan komisyonları raporları. (2/533) (S. Sayısı : 126) 
(Dağıtma tarihi: 15 . 6 . 1978) 

42. — Bursa Milletvekili Kasım Önadım'ın, 15 Ma
yıs 1957 tarihli ve 6964 sayılı Ziraat Odaları ve Zi
raat Odaları Birliği Kanununun bazı maddelerinin 
değiştirilmesi v« Kanuna bazı hükümler eklenmesi 
hakkında kanun teklifi ve Tarım, Orman ve Köy İş
leri Komisyonu raporu. (2/399) (S. Sayısı : 128) (Da
ğıtma tarihi: 19 . 6 \ 1978) 

43. — C. Senatosu Nevşehir Üyesi Ragıp Üner ve 
Kastamonu Milletvekili Sabri Tığlı ile Ankara Mil
letvekili Seroifa Bryıldız'ıın, 1580 sayılı Belediye Ka
nununa bazı maddeler eklenmesine dalir kanun tek
lifi ve İçişleri Komisyonu raporu. (2/227) (S. Sayı
sı : 130) (Dağıtma tarihi: 19 . 6.1978) 

X 44. — Uyuşmazlık Mahkemesinin kuruluş ve 
işleyişi hakkında kanun tasarısı ve Trabzon Millet
vekili Lütfi Göktaş ve 2 arkadaşı ile Sivas Milletve
kili Azimet Köylüoğlu'nun aynı mahiyette olan ka
nun teklifi ve İçişleri, Milli Savunma ve Adalet ko
misyonları raporları. (1/108, 2/221) (S. Sayısı : 131) 
(Dağıtma tarihi : 21 . 6 . 1978) 

45. — Trabzon Milletvekili Ahmet Şener'in, 1765 
sayılı Üniversite Personel Kanununun bazı madde
lerini değiştiren 1991 sayılı Kanunun 16 ncı madde
sinin 3 ncü fıkrasının değiştirilmesine ilişkin kanun 
teklifi ile Adana Milletvekili Hasan Gürsoy'un, aynı 
Kanunun 4 ncü maddesinin 2 nci fıkrası ve 16 ncı 
maddesinin 3 ncü fıkrasının değiştirilmesine dair ka
nun teklifi ve Milli Eğitim ve Plan komisyonlan ra
porları. (2/142, 2/566) (S. Sayısı : 133) (Dağıtma ta
rihi : 22 . 6.1978) 

46. — Çocuk mahkemelerinin kuruluşu, görev ve 
yargılama usulleri hakkında kanun tasarısı ve Ada
let Komisyonu raporu. (1/107) (S. Sayısı : 134) (Da
ğıtma tarihi : 23 . 6 . 1978) 

47. — Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu'nun, 
Sümerbank'a bağlı Sivas Çimento Müessesesinin 
T. Çimento Sanayii TAŞ'ne devri hakkında kanun 

teklifi ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret ve Plan 
komisyonları raporları. (2/378) (S. Sayısı : 135) (Da
ğıtma tarihi : 23.6.1978) 

48. — Balıkesir Milletvekili Sadullah Usumi ile 
Kars Milletvekili Doğan Araslı'nın, Basın yolu ile 
işlenmiş suçların affı hakkında kanun teklifi ve Ada
let Komisyonu raporu. (2/357) (S. Sayısı : 136) (Da
ğıtma tarihi : 23 . 6 . 1978) 

49. — Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu'nun, 
20 . 4 . 1929 tarihli ve 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri 
Usulü Kanununda değişiklik yapılmasına dair kanun 
teklifi ve Adalet Komisyonu raporu. (2/330) (S. Sa
yısı : 137) (Dağıtma tarihi : 27.6.1978) 

50. — Urfa Milletvekili Necmettin Cevheri'nin, 
Yusuf Kemal Yaşar'ın, özel affına dair kanun teklifi 
ve Adalet Komisyonu raporu. (2/593) (S. Sayısı : 
138) (Dağıtma tarihi: 26 . 6 .1978) 

51. — Konya Milletvekili İhsan Kabadayı ve 6 
arkadaşının, Türk vatandaşlığı hakkındaki 403 sayılı 
Kanuna ek kanun teklifi ve Dışişleri ve İçişleri ko
misyonları raporları. (2/397) (S. Sayısı : 139) (Dağıt
ma tarihi: 27. 6 .1978) 

52. — Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Alpaslan ile 
4 arkadaşının, İçel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, 
657 sayılı Kanunun 1897 sayılı Kanun ile değişik 36 
ncı maddesinin ortak hükümler kısmının (A) bendi
nin yeniden düzenlenmesine dair kanun teklifleri ve 
Plan Komisyonu raporu. (2/120, 2/606) (S. Sayısı : 
140) (Dağıtma tarihi: 23 . 6 .1978) 

53. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 
1897 saydı Kanunla değişik ek geçici 8 nci madde
sinin değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı ile An
kara Milletvekili İsmail Hakkı Köylüoğlu, Ankara 
Milletvekili t. Hakkı Köylüoğlu ile 6 arkadaşının aym 
kanunu değiştiren kanun teklifleri, Yozgat Milletve
kili Mevlüt Güngör Erdinç, C. Senatosu Adana Üye
si Kemâl Sarıibrahimoğlun'nun, Hâkim, savcı, Ana
yasa Mahkemesi, Danıştay ve Sayıştay üyeleri, Ana
yasa Mahkemesi raportör, Danıştay raportör, kanun-
sözcüsü ve başyardımcıları ile Sayıştay raportör ve 
savcılarının maaş ve tazminatlarına ilişkin kanun 
teklifleri ve Adalet ve Plan komisyonları raporları. 
(1/161, 2/121, 2/314, 2/502, 2/511) (S. Sayısı : 141) 
(Dağıtma tariki: 27. 6.1978) 

X 54. — C. Senatosu İdare amirlerinin, 1978 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelde değişik
lik yapılması hakkında kanun teklifi ve Bütçe Kar-
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ma Komisyonu raporuna dair C. Senatosu ve Bütçe 
Karma Komisyonu başkanlıkları tezkereleri. (M. 
Meclisi : 2/609; C. Senatosu : 2/134) (M. Meclisi S. 
Sayısı : 142; C. Senatosu S. Sayısı : 799) (Dağıtma 
tarihi : 28 .6 .1978) 

55. _ 5434 sayılı TC Emekli Sandığı Kanunun 
bazı maddelerinin değiştirilmesine ve bu kanuna ek 
ve geçici maddeler eklenmesine dair kanun tasarısı 
ve Plan Komisyonu raporu. (1/153) (S. Sayısı : 143) 
(Dağıtma tarihi: 29 .6 .1978) 

56. — Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü kuruluş 
ve görevleri hakkında kanun tasarısı ve İstanbul Mil
letvekili Süleyman Arif Emre'nin, aynı konuda tek
lifi ile İstanbul Milletvekili Süleyman Arif Emre ve 
Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu'nun, Devlet Ar
şiv Kanun teklifi ve Adalet, İçişleri ve Plan komis
yonları raporları. (1/45, 2/223, 2/309) (S. Sayısı : 144) 
(Dağıtma tarihi : 20.9.1978) 

57. — Kütahya Milletvekili İlhan Ersoy'un, imar 
affı kanun teklifi ve İçişleri ve Bayındırlık, İmar, 
Ulaştırma ve Turizm komisyonları raporları. (2/225) 
(S. Sayısı : 145) (Dağıtma tarihi : 20.9.1978) 

58. — Diyarbakır Milletvekili Abdüllatif Ensarioğ-
lu'nun, yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına iliş
kin Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet ko
misyonlarından kurulu Karma Komisyon raporu. 
(3/227) (S. Sayısı : 146) (Dağıtma tarihi : 20.9.1978) 

59. — Adana Milletvekili Mehmet Halit Dağlı'nın, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Baş
bakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet komisyon
larından kurulu Karma Komisyon raporu. (3/242) 
(S, Sayısı : 147) (Dağıtma tarihi : 20.9.1978) 

60. — Rize Milletvekili Yılmaz Balta'nın, yasama 
dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Başbakanlık 
tezkeresi ve Anayasa ve Adalet komisyonlarından ku
rulu Karma Komisyon raporu. (3/237) (S. Sayısı : 
148) (Dağıtma tarihi : 20.9.1978) 

61. — Siirt Milletvekili Zeki Çeliker'in, yasama do
kunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Başbakanlık 
tezkeresi ve Anayasa ve Adalet komisyonlarından ku
rulu Karma Komisyon raporu. (3/228) (S. Sayısı : 
149) (Dağıtma tarihi : 20.9.1978) 

62. — Rize Milletvekili Yılmaz Balta'nın, yasama 
dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Başbakan
lık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet komisyonlarından 
kurulu Karma Komisyon raporu. (3/246) (S. Sayısı : 
150) (Dağıtma tarihi : 20.9.1978) 

63. — Gaziantep Milletvekili Emin Altınbaş ile 
Celâl Doğan'ın, yasama dokunulmazlıklarının kal

dırılmasına ilişkin Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa 
ve Adalet komisyonlarından kurulu Karma Komis
yon raporu. (3/251) (S. Sayısı : 151) (Dağıtma tari
hi : 20.9.1978) 

64. — Diyarbakır Milletvekili Mehmet Yaşar Göç-
men'in yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına iliş
kin Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet ko
misyonlarından kurulu Karma Komisyon raporu. 
(3/252) (S. Sayısı : 152) (Dağıtma tarihi : 20.9.1978) 

65. — Konya Milletvekili Necmettin Erbakan'ın 
yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Baş
bakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet komisyonla
rından kurulu Karma Komisyon raporu. (3/201) (S. 
sayısı : 153) (Dağıtma tarihi : 20 . 9 . 1978) 

66. — Konya Milletvekili Necmettin Erbakan'ın 
yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Baş
bakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet komisyonla
rından kurulu Karma Komisyon raporu. (3/202) (S. 
sayısı : 154) (Dağıtma tarihi : 20 . 9 . 1978) 

67. — Siirt Milletvekili Mehmet Nebil Oktay'ın 
yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Baş
bakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet komisyonla
rından kurulu Karma Komisyon raporu. (3/206) (S. 
Sayısı : 155) (Dağıtma tarihi : 20.9.1978) 

68. — Kahramanmaraş Milletvekili Oğuz Söğütlü* 
nün yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin 
Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet komisyon
larından kurulu Karma Komisyon raporu. (3/207) (S. 
Sayısı : 156) (Dağıtma tarihi : 20 . 9 . 1978) 

69. — İzmir Milletvekili Kaya Bengisu'nun yasa
ma dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Başba
kanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adıalet komisyonların
dan kurulu Karma Komisyon raporu. (3/208) (S. Sa
yısı : 157) (Dağıtma tarihi : 20 . 9 . 1978) 

70. — Yozgat Milletvekili Ali Fuat Eyüboğlu'nun 
yasama dokunulmazlığının kal'dınfaıasına ilişkin Baş
bakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet komisyonla
rından kurulu Karma Komisyon raporu. (3/209) (S. 
Saıytsı : 158) (Dağıtma tarihi : 20 . 9 . 1978) 

71. — İsparta Milletvekili Süleyman Demirel'in 
yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Baş
bakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet komisyonla
rından kurulu Karma Komisyon raporu. (3/216) (S. 
Sayısı : 159) (Dağıtma tarihi : 20 . 9 . 1978) 

72. — Urfa Milletvekili Mehmet Celâl Bucak'ın 
yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Baş
bakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet komisyonla
rından kurulu Karma Komisyon raporu.. (3/220) (S. 
Sayısı : 160) (Dağıtma tarihi : 20 _. 9 . 1978) 
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73. — Gaziantep Milletvekili Ekrem Çetin'in ya
sama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Başba
kanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet komisyonların
dan kurulu Karma Komisyon raporu. (3/223) (S. Sa
yısı : 161) (Dağıtma tarihi : 20 . 9 . 1978) 

74. — İsparta Milletvekili Süleyman Demirel'in 
yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Baş
bakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet komisyon
larından kurulu Karma Komisyon raporu. (3/226) (S. 
Sayısı : 162) (Dağıtma tarihi : 20.9.1978) 

75. — Niğde Milletvekili Yılmaz Cemal Bor'un ya
sama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Başba
kanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet komisyonların
dan kurulu Karma Komisyonu raporu. (3/183) (S. Sa
yısı : 163) (Dağıtma tarihi : 20 . 9 . 1978) 

76. — Siirt Milletvekili Abdülkadir Kaya'nın ya
sama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Başba
kanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet komisyonların
dan kurulu Karma Komisyon raporu. (3/186) (S. Sa
yısı : 164) (Dağıtma tarihi : 20 . 9 . 1978) 

77. — Adana Milletvekili Mehmet Oğuz Yazıcı-
oğlu'nun yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına 
ilişkin Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından kurulu Karma Komisyon raporu. 
(3/187) (S. Sayısı : 165) (Dağıtma tarihi : 20.9.1978? 

78. — Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Alpaslan'ın 
yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Baş
bakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet komisyon
larından kurulu Karma Komisyon raporu. (3/188) (S. 
Sayısı : 166) (Dağıtma tarihi : 20 . 9 . 1978) 

79. — îzmir Milletvekili Süleyman Genc'in yasa
ma dokunulmazlığının (kaldırılmasına ilişkin Başba
kanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet komisyonların
dan kurulu Karma Komisyon raporu. (3/192) (S. Sa
yısı : 167) (Dağıtma tarihi : 20 . 9 . 1978) 

80. — Ordu Milletvekili Hamdi Mağden'in yasa
ma dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Başbakan
lık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet komisyonlarından 
kurulu Karma Komisyon raporu. (3/193) (S. Sayısı : 
168) (Dağıtma tarihi : 20 . 9 . 1978) 

81. — Denizli Milletvekili Ömer İhsan Paköz'ün 
yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Baş
bakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet komisyonla
rından kurulu Karma Komisyon raporu. (3/195) (S. 
Sayısı : 169) (Dağıtma tarihi : 20 . 9 . 1978) 

82. — Uşak Milletvekili Galip Çetin'in yasama 
dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Başbakanlık 
tezkeresi ve Anayasa ve Adalet komisyonlarından ku

rulu Karma Komisyon raporu. (3/199) (S. Sayısı : 
170) (Dağitma tarihi : 20 . 9 . 1978) 

83. — Konya Milletvekili Necmettin Erbakan'ın 
yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Baş
bakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyon
larından kurulu Karma Komisyon raporu. (3/200) 
(S. Sayısı : 171) (Dağıtma tarihi : 20 . 9 . 1978) 

84. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın ya
sama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Başba
kanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonla
rından kurulu Karma Komisyon raporu. (3/194) 
(S. Sayısı : 172) (Dağıtma tarihi : 20 . 9 . 1978) 

85. — Ankara Milletvekili Oğuz Aygün'ün yasa
ma dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Başba
kanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonların
dan kurulu Karma Komisyon raporu. (3/160) (S. Sa
yısı : 173) (Dağıtma tarihi : 20 . 9 . 1978) 

86. — Samsun Milletvekili Mustafa Dağıstanh'nın 
yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Baş
bakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyon
larından kurulu Karma Komisyon raporu. (3/145) 
(S. Sayısı : 174) (Dağıtma tarihi : 20 . 9 . 1978) 

87. — Adana Milletvekili Alparslan Türkeş'in ya
sama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Başba
kanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonla
rından kurulu Karma Komisyon raporu. (3/161) 
(S, Sayısı : 175) (Dağıtma tarihi : 20 . 9 . 1978) 

88. — Konya Milletvekili Necmettin Eı.bakan'ın 
yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin. Baş
bakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyon
larından kurulu Karma Komisyon raporu. (3/162) 
(S. Sayısı : 176) (Dağıtma tarihi : 20 . 9 . 1978) 

89. — Zonguldak Milletvekili Bülent Ecevit'in ya
sama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Baş
bakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonla
rından kurulu Karma Komisyon raporu. (3/163) 
(S. Sayısı : 177) (Dağıtma tarihi : 20 . 9 . 1978) 

90. — İsparta Milletvekili Süleyman Demirel'in 
yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Baş
bakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyon
larından kurulu Karma Kornişon raporu. (3/164) 
(S. Sayısı : 178) (Dağıtma tarihi : 20 . 9 . 1978) 

91. — Erzincan Milletvekili Nurettin Karsu'nun 
yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Baş
bakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyon
larından kurulu Karma Komisyon raporu. (3/166) 
(S. Sayısı : 179) (Dağıtma tarihi : 20 . 9 . 1978) 

92. — Zonguldak Milletvekili Bülent Ecevit'in 
yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Baş
bakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyon-
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lanndan Kurulu Karma Komisyon raporu (3/168) (S. 
Sayısı : 180) (Dağıtma tarihi : 20.9.1978) 

93. — Sivas Milletvekili Ali Gürbüz'ün yasama 
dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Başbakanlık 
Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet komisyonlarından 
Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/169) (S. Sayısı: 
181) (Dağıtma tarihi : 20.9.1978 

94. — Zonguldak Milletvekili' Bülent Fcevit'in 
yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Baş
bakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet komisyon
larından Kurulu Karma Komisyon raporu. (3/170) 
(S. -Sayısı : 182) (Dağıtma tarihi: 20.9.1978) 

95. — Van Milletvekili Musîih (Muslihittin; Gö-
rentaş'ın yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına 
ilişkin Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından 'kurulu Karma Komisyon raporu. 
(3/171) (S Sayısı : 183) (Dağıtma tarihi: 20.9.1978) 

96. — Konya Milletvekili Necmettin Erbakan'ın 
yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin 
Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komis
yonlarından kurulu Karma Komisyon raporu. 
3/172) (S. Sayısı : 184) (Dağıtma tarihi : 20.9.1978) 

97. — İzmir Milletvekili Yüksel Çakmur'un yasa
ma dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Başba
kanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet komisyonların
dan kurulu Karma Komisyon raporu (3/173) (S Sa
yısı : 185) (Dağıtma tarihi : 20.9.1978) 

98. — Ağrı Milletvekili Mikâil Aydemir'in yasa
ma dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Başba
kanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet komisyonların
dan kurulu Karma Komisyon raporu. (3/174) (S. 
Sayısı: 186) (Dağıtma tarihi: 20.9.1978) 

99. — İstanbul MiUefcvakaM Cengiz Özyalçın'ın, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Baş
bakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyon
larından kurulu Karma Komisyon raporu (3/176) 
(S. Sayısı: 187) (Dağıtma tarihi: 20.9.1978) 

100. — Niğde Milletvekili Burhan Ecemiş'in yasa
ma dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Başba
kanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet komisyonla
rından kurulu Karma Komisyon raporu (3/177) 
(S. Sayısı : 188) (Dağıtma tarihi : 20.9.1°79) 

101. — Samsun Milletvekili ibrahim Etem Ez-
gü'nün yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına 
ilişkin Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından kurulu Karma Komisyon raporu 
(3/178) (S. Sayısı : 189) (Dağıtma tarihi : 20 . 9 . 1978) 

102. — Zonguldak Milletvekili M. Kemal Ana-
dol'un yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına iliş 
kin Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 

komisyonlarından kurulu Karma Komisyon raporu. 
(3/180) (S. Sayısı : 190) (Dağıtma tarihi : 20.9.1978) 

103. — Ankara Milletvekili Selâhattin Öcal'ın ya
sama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Baş
bakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet komisyon
larından kurulu Karma Komisyon raporu. (3/181) 
(S. Sayısı : 191) (Dağıtma tarihi : 20 . 9 . 1978) 

104. — Erzincan Milletvekili Nurettin Karsu'nun 
yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin 
Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet komis
yonlarından kurulu Karma Komisyon raporu. (3/182) 
(S. Sayısı : 192) (Dağıtma tarihi : 20 . 9 . 1978) 

105. — Muş Milletvekili Kasım Emre'nin yasama 
dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Başbakan
lık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet komisyonlarından 
kurulu Karma Komisyon raporu. (3/126) (S. Sayısı.: 
193) (Dağıtma tarihi : 20 . 9 . 1978) 

106. — Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Alpaslan'ın 
yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Baş-
baikanhk tezkeresi ve Anayasa ve Adalet komisyon
larından kurulu Karma Komisyon raporu. (3/127) 
(S. Sayısı : 194) (Dağıtma tarihi : 20 . 9 . 1978) 

107. — îzmir Milletvekili Mahmut Türkmenoğ
lu'nun yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına iliş
kin Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet ko
misyonlarından kurulu Karma Komisyon raporu. 
(3/129) (S. Sayısı : 195) (Dağıtma tarihi : 20.9.1978) 

108. — Tokat Milletvekili Cevat Atılgan'ın yasa
ma dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Başba
kanlık teskeresi ve Anayasa ve Adalet komisyon
larından kurulu Karma Komisyon raporu. (3/130) 
(S. Sayısı : 196) (Dağıtma tarihi : 20 . 9 . 1978) 

109. — Zonguldak Milletvekili Bülent Ecevit'in 
yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Baş
bakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet komisyon
larından kurulu Karma Komisyon raporu. (3/159) 
(S. Sayısı : 197) (Dağıtma tarihi 20 . 9 . 1978) 

110. — Trabzon Milletvekili Ahmet Şener ile 
Giresun Milletvekili M. Kemal Çilesiz'in yasama do
kunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Başbakanlık 
Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonlarından 
Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/131) (S. Sayı
sı : 198) (Dağıtma tarihi : 20.9.1978). 

111. — Urfa Milletvekili Mehmet Aksoy'un ya
sama dokunulmazlığının kaldırılmasınla ilişkin Baş
bakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komis
yonlarından Kurulu Karma Komisyon Raporu 
(3/135) (S. Sayısı : 199) (Dağıtma tarihi : 20.9,1978) 

112. — içel Milletvekili Nazım Baş'm yasama do
kunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Başbakanlık 
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Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonlarından 
Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/139) (S^ Sayı
sı : 200) (Dağıtma tarihi : 20.9,1978) 

113. — Adana Milletvekili Hasan Cerit'in yasama 
dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Başbakanlık 
Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonlarından 
kurulu Karma Komisyon raporu. (3/140) (S. Sayı
sı : 201) (Dağıtma tarihi : 20.9.1978) 

114. — Antalya Milletvekili Ömer Buyrukçu'nun 
yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Ko
misyonlarından Kurulu Karma Komisyon Raporu. 
(3/141) (S, Sayısı : 202) (Dağıtma tarihi 20.9.1978) 

115. — Kocaeli Milletvekili İbrahim Akdoğan'ın 
yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Baş
bakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komis
yonlarından Kurulu Karma Komisyon Raporu. 
(3/142) (Si Sayısı : 203) (Dağıtma tarihi : 20.9.1978) 

116. — Elazığ Milletvekili Rasim Küçükel'in ya
sama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Baş
bakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komis
yonlarından Kurulu Karma Komisyon Raporu. 
(3/144) (S. Sayısı : 204) (Dağıtma tarihi : 20.9.1978) 

117. — İzmir Milletvekili Adil Demir'in yasama 
dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Başbakan
lık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonla
rından Kurulu Karma Komisyon Raporu. (3/146) 
(S. Sayısı : 205) (Dağıtma tarihi : 20.9.1978) 

118. — Kars Milletvejüli Abdülkerim Doğru'nun 
yasama dokunulmazlığının kaldırılmasma ilişkin Baş
bakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyon
larından Kurulu Karma Komisyon Raporu. (3/148) 
(S. Sayısı : 206) (Dağıtma tarihi : 20.9.1978) 

119. — Adana Milletvekili Ahmet Topaloğlu'nun 
yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Baş
bakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet komisyon
larından kurulu Karma Komisyon raporu. (3/150) 
(S. Sayısı : 207) (Dağıtma tarihi : 20 . 9 . 1978) 

120. — Konya Milletvekili Necmettin Erbakan'ın 
yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Baş
bakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet komisyon
larından kurulu Karma Komisyon raporu. (3/151) 
(S. Sayısı : 208) (Dağıtma tarihi : 20 . 9 . 1978) 

121. — Konya Mi'lleitvelkili Necmettin Erbakan'ın 
yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Baş
bakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet komisyon
larından kurulu Karma Komisyon raporu. (3/152) 
(S. Sayısı ; 209) (Dağıtma tarihi : 20 . 9 , 1978) 

122. — Niğde Milletvekili Sadi Somuncuoğlu'nun 
yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Baş
bakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet komisyon
larından kurulu Karma Komisyon raporu. (3/153) 
(S. Sayısı : 210) (Dağıtma tarihi : 20 . 9 . 1978) 

123. — Hatay Milletvekili Mehmet Sait Reşa'nın 
yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Baş
bakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet komisyon
larından kurulu Karma Komisyon raporu. (3/154) 
(S. Sayısı : 211) (Dağıtma tarihi : 20 . 9 . 1978) 

124. — Konya Milletvekili Necmettin Erbakan'ın 
yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Baş
bakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet komisyon
larından kurulu Karma Komisyon raporu. (3/157) 
(S. Sayısı : 212) (Dağıtma tarihi : 20 . 9 . 1978) 

125. —"Ankara Milletvekili Semih Eryıldız'ın ya
sama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Baş
bakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet komisyon
larından kurulu Karma Komisyon raporu. (3/260) 
(S. Sayısı : 213) (Dağıtma tarihi : 20 . 9 . 1978) 

126. — Erzurum Milletvekili İsmail Hakkı Yıldı-
rım'ın yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına iliş
kin Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet ko
misyonlarından kurulu Karma Komisyon raporu. 
(3/262) (S. Sayısı : 214) (Dağıtma tarihi : 
20 . 9 . 1978) ' 

127. — Tokat Milletvekili Sermet Durmuşoğlu' 
nun yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin 
Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet komis
yonlarından kurulu Karma Komisyon raporu. 
(3/263)' S. Sayısı : 215) (Dağıtma tarihi : 20.9.1978) 

128. — Tokat Milletvekili Sermet Durmuşoğlu'nun 
yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Baş
bakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonla
rından kurulu Karma Komisyon raporu. (3/277) (S. 
Sayısı : 216) (Dağıtma tarihi : 20.9.1978) 

129. — İzmir Milletvekili Adil Demir'in yasama do
kunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Başbakanlık 
tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonlarından 
kurulu Karma Komisyon raporu. (3/293) (S. Sayısı : 
217) (Dağıtma tarihi : 20.9.1978) 

130. — Bolu Milletvekili Ahmet Çakmafk'ın yaısata'a 
dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Başbakan
lık tezkeresi ve Anayasa ye Adalet Komisyonların
dan kurulu Karma Komisyon raporu. (3/90) (S. Sa
yısı : 218) (Dağıtma tarihi : 20.9.1978) 

13"İl — Tokat Milletvekili Feyzullah Değerli'nin 
yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Baş
bakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyon-



larından kurulu Karma Komisyon raporu. (3/91) (S. 
Sayısı : 219) (Dağıtma tarihi : 20.9.1978) 

13 2. — tçel Milletvekili Nazım Baş'ın yasama do
kunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Başbakanlık 
tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonlarından 
kurulu Karma Komisyon raporu. (3/92) (S. Sayısı : 
220) (Dağıtma tarihi : 20.9.1978) 

133. — îzmir Milletvekili Kaya Bengisu'nun yasa
ma dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Başba
kanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonla
rından kurulu Karma Komisyon raporu. (3/93) (S. 
Sayısı : 221) (Dağıtma tarihi : 20.9.1978) 

134. — îzmir Milletvekili Adil Demir'in yasama 
dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Başbakanlık 
tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonlarından 
kurulu Karma Komisyon raporu. (3/94) (S. Sayısı : 
222) (Dağıtma tarihi : 20.9.1978) 

135. — Trabzon Milletvekili Ömer Çafcıroğlu'nuû 
yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Baş
bakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komis
yonlarından kurulu Karma Komisyon raporu. (3/95) 
(S. Sayısı : 223) (Dağıtma tarihi : 20.9.1978) 

136. — Urfa Milletvekili Celâl Paydaş'ın yasama 
dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Başbakanlık 
tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonlarından ku
rulu Karma Komisyon raporu. (3/96) (S. Sayısı : 
224) (Dağıtma tarihi : 20.9.1978) 

137. — Çankırı Milletvekili Arif Tosyalıoğlu'nun 
yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Baş
bakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyon
larından kurulu Karma Komisyon Raporu. (3/97) 
(S. Sayısı: 225) (Dağıtma tarihi : 20 . 9 . 1978) 

138. — Adana Milletvekili Alparslan Türkeş'in ya
sama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Başba
kanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonla
rından kurulu Karma Komisyon Raporu. (3/99) (S. Sa
yısı : 226) (Dağıtma tarihi: 20 . 9 . 1978) 

139. — Erzincan Milletvekili Nurettin Karsu'nun 
yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Baş
bakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyon
larından kurulu Karma Komisyon Raporu. (3/101) 
(S. Sayısı: 227) (Dağıtma tarihi: 20 . 9 . 1978) 

140. — Kırklareli Milletvekili Mehmet Dedeoğlu' 
nun yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin 
Başbakanlık Tezkeresi! ve Anayasa ve Adalet Komis
yonlarından Kurulu Karma Komisyon Raporu. (3/102) 
(S. Sayısı: 228) (Dağıtma tarihi: 20 . 9 .1978) 

141. — izmir Milletvekili Coşkun Karagözoğlu' 
nun yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin 
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Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komis
yonlarından Kurulu Karma Komisyon Raporu. (3/104) 
(S. Sayısı: 229) (Dağıtma tarihi : 20 . 9 . 1978) 

142. — Balıkesir Milletvekili İlhan Aytekin'in yasa
ma dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Başbakan
lık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonlarından 
Kurulu Karma Komisyon Raporu. (3/106) (S. Sayısı: 
230) (Dağıtma tarihi: 20 . 9 . 1978) 

143. — Balıkesir Milletvekili İlhan Aytekin'in ya
sama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Başba
kanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonların
dan Kurulu Karma Komisyon Raporu. (3/107) (S. Sa
yısı : 231) (Dağıtma tarihi: 20 . 9 . 1978) 

144. — Erzurum Milletvekili İsmail Hakkı Yıldı-
rım'm yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına iliş
kin Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Ko
misyonlarından Kurulu Karma Komisyon Raporu. 
(3/108) (S. Sayısı: 232) (Dağıtma tarihi: 20 . 9 . 1978) 

145. — Aydın Milletvekili Behiç Tozkoparan'ın ya
sama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Başba
kanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonların
dan Kurulu Karma Komisyon Raporu. (3/109) (S. Sa
yısı : 233) (Dağıtma tarihi: 20 , 9 . 1978) 

146. — Erzincan Milletvekili Nurettin Karsu'nun 
yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin 
Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet ko-
misyonlanndan kurulu Karma Komisyon Raporu. 
(3/112) (S. Sayısı : 234) (Dağıtma tarihi : 20.9.1978) 

147. — Ordu Milletvekili Kemal Şensoy'un yasa
ma dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Başba
kanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet komisyonla
rından kurulu Karma Komisyon Raporu (3/115) 
(S. Sayısı : 235) (Dağıtkna tarihi : 20 -t 9 . 19/8) 

148. — Zonguldak Milletvekili Bülent Fcevit'in 
yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin 
Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet korniş-

u yonlarından kurulu Karma Komisyon Raporu 
(3/116) (S. Sayısı : 236) (Dağıtma tarihi : 20.9.1978) 

149. — Bursa Milletvekili Kasım önadım'ın ya
sama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Baş
bakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet komis
yonlarından kurulu Karma Komisyon Raporu 
(3/118) (S. Sayısı : 237) (Dağıtma tarihi : 20.9.1978) 

150. — Bolu Milletvekili Ahmet Çakmak'm ya
sama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Baş
bakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet komis
yonlarından kurulu Karma Komisyon Raporu 
(3/119) (S. Sayısı : 238) (Dağıtma tarihi : 20.9.1978) 
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151. — Siirt Milletvekili Mehmet Nebil Oktay'ın 
yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin 
Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet ko
misyonlarından kurulu Karma Komisyon Raporu 
(3/120) (S. Sayısı : 239) (Dağıtma, tarihi : 2Q.9.1978) 

152. — Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Alpaslan'ın 
yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin 
Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet ko
misyonlarından kurulu Karma Komisyon raporu. 
(3/122) (S. Sayısı : 240) (Dağıtma tarihi : 20.9.1978) 

153. — Zonguldak Milletvekili Kemal Anadol'un 
yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin 
Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet ko
misyonlarından kurulu Karma Komisyon Raporu. 
(3/124) (S. Sayısı : 241) (Dağıtma tarihi : 20.9.1978) 

154. — îzmir Milletvekili Ali Naili Erdem'in, ya
sama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Baş
bakanlık teskeresi ve Anayasa ve Adalet komis
yonlarından kurulu Karma Komisyon raporu. 
(3/125) (S. Sayısı : 242) (Dağıtma tarihi : 20.9.1978) 

155. — Baha Altuğ Altınay'ın özel affına dair ka
nun tasarısı ve Adalet Komisyonu raporu. (1/155) 
(S. Sayısı : 243) (Dağıtma tarihi : 20 . 9 . 1978) 

156. — Ankara Milletvekili Semih Eryıldız'ın 2556 
sayılı Kanunun 15 . 6 . 1967 tarih ve 884 sayılı Ka
nunla değişik 18 nci maddesine ilişkin (2) sayılı cet
vele bir ibare ve aynı maddeye bir fıkra ile geçici bir 
madde eklenmesi hakkında kanun teklifi ve Adalet 
Komisyonu raporu. (2/345) (S. Sayısı : 244) (Dağıt
ma tarihi : 20 . 9 . 1978) 

X 157. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Irak 
Cumhuriyeti Hükümeti arasında Hava Ulaştırma An
laşmasının onaylanmasının uygun bulunduğu hakkın- i 
da kanun tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve 
Turizm ve Dışişleri Komisyonları raporları. (1/115) 
(S. Sayısı : 245) (Dağıtma tarihi : 20 . 9 . 1978) 

X 158. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Yu- " 
nanistan Krallık Hükümeti arasında Trakya Hududu
nun İşaretlenmesi Hakkında Anaprotokol ile eklerinin 
onaylanmasının uygun bulunduğuna ilişkin kanun 
tasarısı ve Dışişleri Komisyonu raporu. (1/145) (S. 
Sayısı : 246) (Dağıtma tarihi : 20 . 9 . 1978) 

X 159. — 17 Mayıs 1977 tarihinde Trablusgarp'ta I 
imzalanan «Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Libya 
Arap Halk Sosyalist Cemahiriyesi arasında Deniz 
Nakliyatı Ortak Şirketi kurulması hakkında Anlaşma
nın onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun 
tasarısı ve Bayıdırlık, îmar, Ulaştırma ve Turizm ve j 

Dışişleri komisyonları raporları. (1/133) (S. Sayısı : 
247) (Dağıtma tarihi : 20 . 9 . 1978) 

16Q. — 1-1 .5 . 1976 tarihli ve 1995 sayılı İstan
bul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyeleri ve Öğretim 
Yardımcıları Kadro Kanununa Ek kanun tasarısı ve 
Milli Eğitim ve Plan komisyonları raporları. (1/105) 
(S. Sayısı : 248) (Dağıtma tarihi : 20 . 9 . 1978)' 

161. — C. Senatosu istanbul Üyesi Erdoğan Ada-
lı'nın, 657 sayılı Kanunu tadil eden 1897 sayılı Kanunun 
36 - A/12 maddesine (e) fıkrası ve aynı Kanunun ek 
geçici ikinci maddesinin (D) bendine (e) fıkrası ilâvesi
ne ve aıynı Kanunun 8 noi maddesinin tadilime müte
dair kanun teklifi ve Bayındırlık, İmar, UTaştırrm ve 
Turizm ve Plan komisyonları raporları. (2/192) (S. Sa
yısı : 249) (Dağıtma tarihi : 20 . 9 . 1978) 

X 162. — 17 Mayıs 1977 tarihinde Trablusgarp'ta 
İmzalanan «Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Libya 
Arap Halik Sosyalist Cemahiriyesi Arasında Türkiye -
Libya Ortak Gemi İnşa ve Onarım Şirketi Kurulması 
Hakkında Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun bu
lunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, 
Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri koırıfeyooları rapor
ları. (1/134) (S. Sayısı : 251) (Dağıtma tarihi : 
20 . 9 . 1978) 

X 163. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Lib
ya Arap Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hava Ulaş
tırmasına Dair 17 Ağustos 1975 tarihli Anlaşmanın 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun 
Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve 
Dışişleri komisyonları raporları. (1/117) (S. Sayısı . 
252) (Dağıtma tarihi : 20 . 9 .1978) 

-164. — 357 sayılı Askeri Hâkimler Kanununa iki 
ek madde eklenmesi hakkında Kanun tasarısı ve Ada
let ve Milli Savunma komisyonları raporları. (1/146) 
(S. Sayısı : 253) (Dağıtma tarihi : 21 . 11 . 1978) 

165. — 1462 sayılı Harp Okulları Kanununun bazı 
maddelerinin değiştirilmesi ve bu Kanuna bir ek ge
çici madde eklenmesi hakkında kanun tasarısı ve Si
vas Milletvekili Azimet Köylüoğlu'nun, 4 . 8 . 1971 
tarih ve 1462 sayılı Harp Okulları Kanununun 3 ncü 
maddesinin birinci fıkrasının değiştirilmesi hakkında 
kanun teklifi ve Milli Savunma Komisyonu raporu. 
(1/173, 2/200) (S. Sayısı : 255) (Dağıtma tarihi : 
28 . 11 . 1978) 

166. — 5434 Sayılı TC Emekli Sandığı Kanu
nunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine ve Aynı 
Kanuna Bir Ek Madde ile Geçici Maddeler Eklen-
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meşine İlişkin Kanun Tasarısı Hakkında Cumhuri
yet Senatosu Başkanlığı Tezkeresi ve Cumhuriyet Se
natosunda Yapılan Değişikliklere Dair Millet Mec
lisi Plan Komisyonu Raporu, (M. Meclisi 1/25, 2/198, 
2/201, 2/204) (Cumhuriyet Senatosu : 1/574) (M. 
Meclisi S. Sayısı : 117'ye 1 nci Ek) (C. Senatosu S. 
Sayısı : 806) (Dağıtma Tarihi : 14.12.1978) 

X 167. — 3202 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Ziraat 
Bankası Kanununun Bazı Maddelerinin DeğiştMıme-
ökıe. Bazı Maddeler Eklenmesine ve 20 nci Maddesi* 
nkı Kaldırılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Ankara 
Milletvekili Semih Eryıldız'ın, 3202 Sayılı Tüdriye 
Cumhuriyeti Ziraat Barakası Kammunun Değişik 5 
mcii Maddesinin Birinci Fıkrasının Değişöklümesi Hak
kında Kanun Teklifi ve Sanayi ve Teknoloji ve Tica
ret ve Plan Komisyonları raporları. (1/183, 2/382) 
<S. Sayısı : 259) (Dağıtma tarihi: 22.12.1978) 

168. — İzmir - Tire İlçesi, Derebaşı Köyü, Hane 
32, Cilt 44, Sayfa 33 de kayıtlı İsmail oğlu Düriye'den 
olma 2 . 6 . 1945 Doğumlu Halil (Fevzi) Uyguntürk' 
ün, TCK nun 450/8, 6136 Sayılı Kanunun 13, TCK 
nun 74, 75 nci maddeleri uyarınca İdam cezasıyla 
Mahkûmiyetine ilişkin Başbakanlık tezkeresi ve Ada
let Komisyonu raporu. (3/457), (S. Sayısı : 260) (Da
ğıtma tarihi: 26 . 12 . 1978) 

169. —Jandarma Genel Komutanlığının Yeniden 
Teşkilâtlanması Modern silah, araç ve gereçlerle do
natılması amacıyla İçişleri Bakanlığı Jandarma Ge
nel Komutanlığına gelecek yıllara geçici yüklenmele
re girişme yetkisi verilmesi hakkındaki 1632 Sayılı Ka
nunun 1, 2 ve 5 nci maddelerinin değiştirilmesine 
ilişkin kanun tasarısı ve İçişleri ve Plan Komisyonları 
raporları. (1/168) (S. Sayısı : 262) (Dağıtma tarihi : 
26 . 12 . 1978) 

(Miflet Meclisi 28 nci Birleşim) 




