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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

İki Oturum yapılan bu Birleşimde: 
Yapılan yoklamalar sonucunda Genel Kurulda 

çoğunluğun bulunmadığı anlaşıldığından: 
17 Nisan 1979 Salı günü saat 15.00'te toplanılmak 

üzere Birleşime saat 16^27'de son verildi. 

Başkan Divan Üyesi 
Başkanvekili İstanbul 

Ali Fuat Eyüboğlu Recep Özel 
Divan Üyesi 

Adana 
İsmail Hakkı Öztorun 

No. : 65 
II. — GELEN KAĞITLAR 

16 . 4 . 1979 Pazartesi 

Tasarılar 
1. — 2143 sayılı 1978 yılı Bütçe Kanununa Bağ

lı (A) İşaretli Cetvelde Değişiklik Yapılmasına İliş
kin Kanun Tasarısı. (1/276) (Bütçe Karma Komis
yonuna) 

2. — 5680 sayılı Basın Kanununun Değişik 16 ncı 
Maddesinin Değiştirilmesi, Değişik 36 ncı Maddesi
nin 2,3 ve 4 ncü Fıkralarının Yürürlükten Kaldırıl

ması ve Bu Kanuna Geçici 4 ncü Madde Eklenme
sine İlişkin Kanun Tasarısı (2/277) (Adalet Komis
yonuna) 

Tezkere 
1. — Elektrik İşleri Etüt İdaresinin 1977 Mali 

Yılı Bilanço ve faaliyet raporunun sunulduğuna iliş
kin Başbakanlık tezkeresi. (3/575) (Kamu İktisadi 
Teşebbüsleri Karma Komisyonuna) 
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Rapor 
1. — 1612 sayılı Yüksek Askeri Şûranın Kuru

luş ve Görevleri hakkında Kanunun Kimi Maddele-

BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle yoklama ya
pılacaktır, burada bulunan arkadaşlarımızın mevcut 
olduklarını beyan etmelerini rica ediyorum. 

(Yoklama yapıldı.) 

/ . — Ankara Milletvekili Altan Öymen'in, Meclis 
Komisyonlarının oluşmasında üyeliklerin partilere da
ğılmasıyla ilgili gündem dışı konuşması. 

BAŞKAN — Gündem dışı söz talebi var. 
Ankara Milletvekili Sayın Altan Öymen, Meclis ko

misyonlarının oluşmasında üyeliklerin partilere dağıl
masıyla ilgili olarak gündem dışı söz istemektedir. 

Buyurun Sayın Öymen. 

ALTAN ÖYMEN (Ankara) — Sayın Başkan, 
sayın arkadaşlar; Meclisimizin çalışmasıyla ilgili çok 
önemli bir konuyu hatırlatmak için huzurunuza çık
tım. 

Bilindiği gibi Millet Meclisimizin komisyonları
nın, Anayasamızın 85 nci maddesi ilkesine göre, si
yasi parti gruplarının Meclislerin bütün faaliyetleri
ne kuvvetleri oranında katılmalarını sağlayacak yol
da düzenlenmesi gerekiyor. 

İçtüzüğümüzün 21 nci maddesinde de, komisyon
ların oluşması konusunda şöyle deniliyor : «Başkan, 
11 nci maddenin ilk fıkrasında belirtilen oranlara 

rinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Tasarısı ve Milli 
Savunma Komisyonu Raporu. (1/27Q) (S. Sayısı : 
336) (Dağıtma tarihi : 13.4.1979) (GÜNDEME) 

BAŞKAN — Sonradan gelen arkadaşların tez
kere ile Başkanlığa burada olduklarını bildirmelerini 
rica ederim. 

Çoğunluğumuz vardır, görüşmelere başlıyoruz. 

göre, komisyonlarda da siyasi parti gruplarına dü
şen üye sayısını tespit eder.» Aslında bu hükümle
rin uygulanmasında bağımsız milletvekillerinin göz-
önünde tutulmaması ve bağımsızlara komisyonlarda 
oranlarına göre yer ayrılmaması gibi bir adaletsiz
lik vardır. Bu, Millet Meclisi Komisyonlarının oluş
turulmasında da vardır, Türkiye Büyük Millet Mec
lisi Komisyonlarının oluşturulmasında da vardır bu 
adaletsizlik. 

Özellikle bağımsız milletvekili sayısının fazla ol
duğu zamanlarda, onların Meclis çalışmalarının çok 
önemli bir bölümü olan komisyon çalışmaları dı
şında tutulması, Anayasamızın ve İçtüzüğümüzün 
amacını aşan bir uygulamadır. Bunun da üzerinde 
ayrıca durulması gerekir ve elbet durulacaktır. 

Ancak şimdi, şimdiye kadar ki uygulamalara da 
t: mamen ters düşen, hele Anayasamızın ve İçtüzüğü
müzün koyduğu ilkeleri açıkça çiğneyen bir fiili du
rum ortaya çıkmıştır. Bu durum şudur : Bağımsız
ların hiç hesaba katılmaması halinde de, bağımsızlar 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN — Başkanvekili Muslih Görentaş 

DÎVAN ÜYELERİ : Recep Özel (Isianbul), Mustafa Gazalcı (Denizli) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 79 ncu Birleşi- mini açıyorum. 

III. — YOKLAMA 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 
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bir kenara bırakılıp sadece siyasi partilerin üye sa
yılarının gözönünde tutulması halinde de, siyasi 
partilerin komisyonlarda bulunduracakları üye sayı
ları Adalet Partisi aleyhine değişmiştir ve iki ayı 
aşkın zamandan beri değişmiştir. 

Meclisi Hesaplarını İnceleme Komisyonu hariç -
Grubunuza mensup üye adedi değişen kuvvet oran
larınla uymadığından birer üyenin çekilmesi gerektiği 
bCkürilmiştlr. Anayasa ve İçtüzük gereği olan bu iş
lenilin daha fazla beklemeye tahammülü olmadığın
dan, en geç 13 . 4 . 1979 Cuma gününe kadar ta
mamlanmadığı takdirde, bu komisyonların üye se-
çimleninin yenilenmesi cihetine gidileceğini bildirir, 
gereğini önemle rıica ederim.»! 

Bu süre de geçtiğimiz cuma günü sona ermiştir. 
Sayın arkadaşlarım, bu süre sona erdikten sonra, 

şimdi Başkanlığın yazısından da anlaşıldığınla göre, 
Millet Meclisinin bütün komisyonları muallel hale 
gelmek üzeredir. Bu durumun süratle değiştirilmesi 
Adalet Partisinin elindedir. Eğer bugün de bu üye
lerini çekmezse, Başkanlığın herhalde bunun gereği
ni 11 Nisan tarihli yazısında belirttiği gibi yerine ge
tirmesi gerekmektedir. 

Bu hususları, bu komisyonlar konusundaki tutum 
üzerinde herhangi bir tahmin yürütmeden belirttik. 
Adalet Partisi komisyonlarda öteki muhalefet parti
leriyle birlikte çoğunluğu kaybetmekten neye endişe 
etmektedir? Bunun üzerinde bu konuşmada durmu
yoruz, 

Ayrıca, Türkiye Büyük Millet Meclisi Araştırma 
ve Soruşturma komisyonlarının durumu vardır, o da 
ayrı bir konudur. Onun üzenimde de bumda durmu
yoruz. Ama bu durum böyle devam ettiği sürece, o 
konular üzerinde de durmak, bizim için bir zorun
luluk haline gelecektir. 

Saygılanmı sunarım sayın arkadaşlar. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Öymen. 

2. — Konya Milletvekili İhsan Kabadayı'nın, Si
nop'taki olaylar hakkında gündem dışı konuşması. 

BAŞKAN — Konya Milletvekili Sayın İhsan Ka
badayı'nın, Sinop olayları hakkında gündem dışı söz 
talebi vardır. 

Buyurunuz Sayın Kabadayı. 
İHSAN KABADAYI (Konya) — Sayın Başkan, 

muhterem arkadaşlarım; 
Grup Başkanvekiiirraz Dr. Faruk Sükan Bey ile 

22 Nisan'da başlamak ve 25 Nisan Pazar gününe 
kadar sürmek üzere, Sinop, Samsun, Amasya vila
yetlerinde vazifeli olarak... 

ORHAN BÎRGİT (İstanbul) — İlerde, ilerde DP' 
ye geçerseniz Faruk Sükan grup başkan vekiliniz 
olur. 

İHSAN KABADAYI (Devamla) — Faruk De-
mirtola... Sürç oldu, özür dilerim. 

1977 Haziranında Meclise 189 milletvekili ile ge
len Adalet Partisinin, milletvekili sayısı önce 185'e, 
180'e, 178'e; sonra 176'ya, 175'e, 174'e düşmüştür 
ve 172'ye kadar inmiştir. Bu iniş belirli bir sınırı aş
tığı zaman yapılacak işi, Millet Meclisi İçtüzüğünün 
22 nci maddesi şöyle saptıyor : «Genel Kurulda si
yasi parti gruplarının onanlarında değişiklik' olması 
sonucunda bunların bir komisyonda sahip oldukları 
üyelerinin sayısı değişen oranlara uymuyorsa, Baş-
ıkan bu durumu tespit eder. Bunun üzerine 21 nci 
madde uyarınca gereken işlem (yani komisyonlarda 
siyasi parti gruplarına düşen üye sayısının yeniden 
tespiti işlemi) yapılır.» 

Başkanlık, bu işlemi 15 Şubat 1978 günü yapmış, 
Adalet Partisi Grubuna bir yazı yazarak komisyon
lardaki birer üyesinin fazla hale geldiğini, bunu geri 
çekmesi gerektiğini bildirmiştir. 

Başkanlık, bizim grubumuza da bir yazı yazmış
tır. Adalet Partisinin geri çekeceği üyelerin yerine, 
bizim üye adayları saptamamızı istemiştir. Biz de bu 
üye adaylarını o zaman saptamışızdır; ama, Adalet 
Partisi Grubu üzerine düşen bu görevi yerine getir
memiş ve aradan geçen zaman içinde komisyonların 
çoğunluğunu haksız ve hukuksuz yere Anayasaya ve 
İçtüzüğe açıkça aykırı şekilde iktisap etmeye devam 
etmiştir. 

Bu, şimdiki duruma göre bir çoğunluk meselesi
dir. İçtüzüğümüzde yazılı komisyonlarda 21 üye var
dır. Şimdiki duruma göre, Cumhuriyet Halk Partisi
nin bu 21 üyelikten 11'ine sahip olması gerekmekte
dir. Halbuki, 8 üyeliğe; sahip olması gereken Adalet 
Partisi 9 üyeliği hiç hakkı olmadığı halde hâlâ mu
hafaza etmektedir ve ortaya fiili bir haksızlık, hu
kuksuzluk, Anayasaya ve İçtüzüğe aykırılık çıkmak
tadır, 

Başkanlık, Adalet Partisi Grubunun 15 Şubat ta
rihli yazısına cevap vermesi üzerine, 26 Mart 1979 
tarihinde bir tekit yazısı yazmış, bu yazı da durumu 
değiştirmemiştir ve nihayet daha sonra 11 Nisan j 
1979'da Başkanlık acele olarak bir yazı daha yaz
mıştır Adalet Partisi Grubunla. 

Bu yazının metni şöyledir: (İlgilerini belirttikten 
sonra yazıların) : «İlgideki yazılarımızla İçtüzüğün 
20 nci maddesinde sayılan komisyonlarda - Millet 
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ORHAN BİRGİT (İstanbul) — O da olur inşal
lah. 

İHSAN KABADAYI (Devamla) — Faruk De-
mirto'la arkadaşımla 22 Nisanda başlamak ve 25 Ni
san Pazar gününe kadar devam etmek üzere Samsun, 
Sinop, Amasya vilayetlerinde vazifeli olarak geziye 
çıktık. Gezimiz 24 Nisan Cuma günü Gerze'ye ka
dar gayet normal olarak devam etti ve burada peşi
mize bir polis ekibi takıldı. Saat 17.30'a doğru Si-
nop'a vardık, zaman geçtiği için valiyi bir arayalım, 
yerinde ise ziyaret edelim dedik. Kendisi ayrıldığı 
için Emniyet Müdürüne bu duygularımızı samimiyet
le iletmesi için istirhamda bulunduk. İl Başkanımız 
Metin Ünaldı'nın evi Sinop'ta anacadde üzerinde, 
altı, işyeri olan kuyumcu ve sarraf dükkânıdır, üstü 
de meskendir. Burada 1 saate yakın kaldık. Bu kal
dığımız sürede, karşımızda açık seçik belli olan bir 
harekât bir yoğun kalabalık görülmekte idi. Ev sahibi 
bize yemeğe kalmamızı söylemiş ise de arkadaşım Fa
ruk Demirtola 40 kilometreye varan yolun arızalı ol
duğunu, geceye kalacağımızı, havanın yağışlı olduğu
nu ve biran evvel gitmemiz gerektiğini söylediği için 
bu makul teklif karşısında pekala dedik ve saat 
7.15'e doğru biz Sinop'tan ayrılır ayrılmaz (Karşı
mızda biraz evvel bahsetmiş olduğum) yoğun kala
balık, harekâtı açık seçik belli olan grup İl Başkanı
mız Metin Ünaldı'nın evine saldırıya geçmiş, altın
daki işyeri olan kuyumcu ve sarraf dükkânını taş ve 
sopalarla tahrip etmiş, silah kullanılmış, dükkânda 
bulunan İl İdare Kurulu üyemiz Mustafa Aydın ko
lundan yaralanmış, dükkânında ne var ne yok silip 
süpürülmüş, han'ı yağmaya uğramıştır. 

TEVFİK FİKRET ÖVET (Sinop) — Öyle bir şey 
yok, olmadı. 

İHSAN KABADAYI (Devamla) — Evet. Sinop 
burada. Tebrik et evladım, tebrik et... 

BAŞKAN — Müdahale etmeyin lütfen, konuşma
sını yapsın hatip. 

İHSAN KABADAYI (Devamla) — Tahribe uğ
ramış ve han'ı yağmaya uğramıştır. 

Bu durumdan şüphelenen kuşkulu polis, yanlarda 
saklı olduğu için, harekât başlar başlamaz duruma 
müdahale etmişse de, polisle anarşistler arasında ar
bede oluyor, bir grup da bizim peşimize takılıyor; 
bizim peşimize takılan arabalı grup yoldan çevriliyor, 
ama bütün bunlar olurken, hane yağma edilirken, 
aile halkı yukarıda ecel teri döke döke, evde masa 
sandalye ne varsa kapının arkasına yığarak bekliyor; 
valiyi arıyor, Emniyet Müdürünü arıyor; hiç kimseye 

içinde bulundukları şartları duyuramıyorlar. Mesele
nin en hazin tarafı, da, bu 100 --120 kişilik saldırgan 
gruptan, silahlı sopalı kişilerden tek bir kişinin yaka
lanmamış olmasıdır. 

Biz saat 20.30'a doğru Bafra'ya geldiğimizde bu 
durumu ilçeden öğrendik. İl başkanı telefon etmiş; 
il başkanını iki saate yakın aramışsak da çıkarmak 
mümkün olmadı, postane bağlayamadı, «Cevap ver
miyor» dedi. Valiyi müteaddit defalar aramamıza 
rağmen «Vali evinde yok, yerinde yok» dediler; ne
redeyse bulunuz dedim, «Vali bey misafirliğe gitmiş
tir, telefonu yok dediler. Bunun üzerine, ismini vere
meyeceğim Sinoplu bir eski dostuma telefon ettim, 
«Evet, 120 kişilik anarşist bir grup il başkanınızın 
evine saldırdı; aile feryat figan içerisinde ecel teri 
dökmektedir, işyeri yağma edilmiştir. Sinop can der
dine düşmüş, hayat memat endişesiyle yaşamaktadır. 
Tekmil dükkânlar kepenklerini kapadı, halk evine çe
kildi; durum bundan ibaret» dedi. 

Tekrar valiyi aradık, bulamadık; 12.00'ye doğru 
il başkanımızı bulduk, durumu teyit etti. Derdini an
latacak bir makam bulamadığını, çoluk çocuk perişan 
olduğunu, işyerlerinin tahrip edildiğini, bize yardım 
etmeleri gerektiğini söyledi. Hemen telefon açtım; 
Sayın Başbakanımızı bulamadım, «İçişleri Bakanı 
Şark'ta gezide» dediler. 

Bunun üzerine Meclis Başkanını arayarak, bizim 
misafir olarak kalmış olduğumuz evin ve il başkanı
nın saldırıya uğradığını, dükkânının tahrip edildiğini, 
bize ve mahsur kalan aileye yardım etmesini rica et
tim. . 

Ertesi günü Amasya'ya geldiğimiz gün, ev ve iş
yeri tekrar saldırıya uğramış, tahrip edilmiştir. Pazar 
günü sabahleyin yine ilgilileri aradım, hiç kimseyi 
bulamadım; ancak İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Or
han Erbuğ'u buldum. Merak edilmemesini, gerekli 
tedbiri aldıracağını söyledi. Kendilerine kürsüde, 
Meclis huzurunda teşekkür ediyorum. Ancak saat 
15.00'ten sonra tertibat alınmış, ailenin mal ve can 
emniyeti sağlanmıştır. 

Sonuç : Sinop'ta Devlet yoktur,'vali yoktur, ara 
ki bulasın. Yiğitlik 9; 8'i görünmemek l.'i saklanmak
tır. (CHP sıralarından gülüşmeler) 

Gülmeyiniz. Bir ailenin başından geçen dramdır 
bu. Bugün ona, yarın sizlere ve bizlere. Benim vazi
fem duyurmaktır. Yaşı 60'a gelen bir kişi olarak Az-
railden korktuğum yok. Ecelim, benden ayrılmaz ar
kadaşım; Azrailim benden vazgeçmez, gölgem. Ben 
benim için değil, bizden sonra kalan evladı vatan 
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için, millet için bunu duyurmak zorundayım sizs. Va- s 
zifenizi yaparsanız bahtiyar olursunuz. Yapamazsa
nız bednam olursunuz. 

BAŞKAN — Konuşmanızı bağlayın Sayın Kaba
dayı. 

İHSAN KABADAYI (Devamla) — Allah'ım, 
milletin ve tarih huzuruna kara satırlarla geçersiniz. 
Ulu Allah'tan temennim odur ki, kısa sürede bu I 
memleketin başına Allah; yansız, tarafsız, vazifesini 
müdrik güçlü bir iktidar versin. Bu iktidarın da öm
rü inşallah biran evvel bitmiş olsun. 

Saygılar sunarım (MHP sıralarından alkışlar, 
CHP sıralarından gürültüler) I 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kabadayı. 
HÜSEYİN KALELİ (Konya) — Burası ağlama 

duvarı mı? (CHP sıralarından gürültüler.) 
BAŞKAN — Mardin milletvekili... (İhsan Kaba-

dayı'nın yeniden kürsüye çıkması.) 
İHSAN KABADAYI (Konya) — Bilmem artık. 

Bu yaşıma kadar geldim..: 
BAŞKAN — Sayın Kabadayı, Sayın Kabadayı, 

lütfen yerinize geçin. I 
İHSAN KABADAYI (Konya) — Bunu temizle-

yemezsiniz, saklayamazsınız; 
BAŞKAN — Sayın Kabadayı, lütfen yerinize ge

çin. Lütfen, lütfen. Sayın Kabadayı lütfen yerinize 
geçin. (CHP sıralarından gürültüler.) 

3. — Mardin Milletvekili Abdülkadir Timurağaoğ-
lu'nun, yurdumuzun umumi şartları muvacehesinde 
Güneydoğu'nun mahrumiyetleri hakkında gündem dı
şı konuşması. 1 

BAŞKAN — Mardin Milletvekili Sayın Abdül
kadir Timuroğaoğlu; yurdumuzun umumi şartlan mu
vacehesinde Güneydoğu'nun mahrumiyetleri üzerinde 
gündem dışı söz istemektedir. I 

Buyurun Sayın Timurağaoğlu. I 
ABDÜLKADİR TlMURAĞAOĞLU (Mardin) — 

Sayın Başkan, muhterem milletvekilleri; Güneydoğu 
ilerimizin bugüne kadar ihmal edilmesi neticesi, bit
meyen meselelerinden bazılarını dile getirmek için 
huzurunuzdayım. 

Bu ihmallerin neticesindedir ki, her türlü hiz
metlerden nasibini çok az alan bölgemizin en bü 
yük arzularından biri de yüksekokulların çoğaltıl
ması ve Mardin ilinde bir yüksek teknik okulun 
açılması üzerinde önemle durulmasını ve bunun sınai I 
kalkınmamıza yardımcı olacağına inanıyorum. Açıla
cak teknik okulların, bölgede gelişmeler ve yeni I 
imkânların doğmasında yardımları olacaktır. Buna I 
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büyük bir ihtiyaç gözü ile bakılmalı ve bir an ev. 
vel" dileğimizin yerine getirilmesine çalışılmalıdır. 

Ayrıca, bölgemizin çeşitli yerlerinde hastane ve 
doktor ihtiyacı vardır. Bölgemizde yeni hastanelerin 
açılması zaruridir. Açılacak olan bu sağlık hizmeti 
görecek olan yerlerde her branşta yetişmiş müte
hassıs doktor ve buna mümasil elemanlar gönderil
melidir. Çeşitli hastalıklar ve ölümle son bulan do
ğumların sebep olduğu vakaların anında ve bir an 
önce önlenmesi, hizmetlerin vatandaşın ayağına götü
rülmesi ile mümkün olacağından bir an evvel istek
lerimizin yerine getirilmesine yardımcı olunmalıdır. 

Diğer bir husus, memur tayinlerinde gösterilen 
ehemmiyetsizliğin araştırılmasına çalışılması hususu
dur. Tayinler yapılırken, bölgemiz sanki Türkiye sı
nırları dışında kalan bir yermiş gibi, sürgünle tayin
ler ve nakiller yapılmaktadır. Hizmete ihtiyacı olan bu 
bölgeye böylece kaliteli eleman gelmemesine sebep 
olunmaktadır. Bunun ne ile izah edebilirsiniz? Bugüne 
kadar ihmal edilmesine sebep göstermek mümkün mü
dür, bilmem. Sorunun cevabını, siz kıymetli arkadaşla
rımın vicdanlarına bırakıyorum. Bunların üzerinde has
sasiyetle durulmalı, bölgemizin çilesi derdi son bul
malıdır, Hükümetten ve Sayın Başbakandan isteğimiz
dir. 

Bunun yanı sıra, sıkıyönetim olmamasına rağmen 
yapılan baskılardan söz etmek ve önlenmesine yar
dımcı olmanızı istiyorum. Şöyle ki, sıkıyönetim olan 
illerimizde böylesine hassasiyet gösterilmediği halde, 
Güneydoğuda bazı köy ve kasabalarda sıkıyönetim ol
mamasına rağmen, güvenlik kuvvetlerince vatanda-
daşa yerli yersiz baskılar yapılimıalkta, iızıiınsliz arama
lar olmakta ve vatandaş tedirgin edilmektedir. Bun
lara son verilmesi dileğimdir. 

Komşu ülkelerle sıkı işbirliği ve ekonomik anlaş
malarla iyi ilişkiler içinde olduğumuzu, her fırsatta 
radyo, televizyon ve basın yolu ile açıklamaktan ge
ri kalmıyoruz. Elbette bunlar memnuniyet vericidir. 
Ancak, sınırlarımızı mayınlarla, tel örgülerle kapat
maktan da geri kalmıyoruz. Tezat teşkil eden bu hu
suslara da son verilmelidir. Devletçe takdir edilecek 
yörelerdeki sınır kapıları açık tutulmalı ve ilişkileri
mizin daha iyiye gitmesine çalışılmalıdır. ' 

Bunların hepsini huzurunuzda kısaca arz ettim. 
Gerçekleşmesinin teminini Hükümetten ve Sayın Baş
bakandan bekliyoruz. 

Hepinizi saygıyla selamlıyorum. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Timurağa

oğlu. 
Gündeme geçiyoruz, 
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B) TEZKERELER VE ÖNERGELER 

1. — Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi 
Arabistan'ın üst düzeydeki yöneticileriyle görüşme
lerde bulunmak üzere bazı sayın üyelerin anılan ül
kelere gönderilmesine dair Başbakanlık tezkeresi. 
(3/576) 

BAŞKAN — Başbakanlığın, Anayasanın 78 nci 
maddesine göre verilmiş bir tezkeresi vardır, okutup 
onayınıza sunacağım.: 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Ara

bistan'ın üst düzeydeki yöneticileriyle siyasi, ekono
mik, teknik, ticari ve kültürel alanlardaki ilişkileri
mizin geliştirilmesi amacıyla görüşmelerde bulunmak 
üzere, ilişik listede adları yazılı parlamenterlerimizin, 

14-22 Nisan 1979 günleri arasında anılan ülkelere 
gönderilmesi uygun görülmüş ve bu konuda Dışişle
ri Bakanlığından alınan 11 . 4 . 1979 günlü ve ÎSÎG/ 
İSOD/ISOAİB-166/592 sayılı yazının örneği ekte gön
derilmiştir. 

Anayasamızın 78 nci maddesine göre alınacak 
kararın gönderilmesini saygıyla izinlerine sunarım. 

Bülent Ecevit 
Başbakan 

Zeyyat Mandalinci 
Salih Özcan 
Prof. Celâl Ertuğ 
BAŞKAN — Onayınıza sunuyorum : Kabul eden

ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

V; — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

/ . — Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hak
kındaki Kanunun 3, 23 ve 28 nci Maddelerinin De
ğiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve İçişleri Ko
misyonu Raporu. (1/113) (S. Sayısı : 265) (1), 

BAŞKAN — Kanun tasarı ve tekliflerinin görüş
melerine geçiyoruz. 

Gündemimizin kanun tasarı ve teklifleriyle ko
misyonlardan gelen diğer işler kısmının birinci sıra
sında yer alan 265 Sıra Sayılı Uyuşturucu Maddele
rin Murakabesi Hakkındaki Kanunun 3, 23 ve 28 
nci Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun 
Tasarısının görüşmelerine başlıyoruz. \ 

Sayın Komisyon ve Sayın Hükümet yerini al
mıştır. 

Komisyon Raporunun okunup okunmamasını oy
larınıza sunuyorum : Raporun okunmasını kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 

Tasarının tümü üzerinde buyurun Sayın Kızılışık. 
Konuşmanız kişiseldir değil mi Sayın Kızılışık? 
AHMET GÜLTEKtN KIZILIŞIK (Zonguldak) 

— Grubum adına. 
BAŞKAN — Grup adına olduğuna göre yetki 

belgeniz? 
ESAT KIRATLIOĞLU (Nevşehir) — Takdim 

ediyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Kızılışık. 
AP GRUBU ADINA AHMET GÜLTEKİN KI

ZILIŞIK (Zonguldak) — Sayın Başkan, saygıdeğer 
milletvekilleri; 

(1) 265 S. Sayılı basmayan tutanağa eklidir. 

Burada «Tıbbi afyon ile müstahzaratının ve morfin 
ve bütün muinlerinin ve morfinin uzvi hamızlarla ve
ya küul ceztile birleşmesinden mütehassıl bütün 
eterlerinin ve bunlarının muinlerinin ve koka yapra
ğı, ham kokain ve kokain ekgonin ve tropokokain ile 
bütün muinlerinin ve yüzde 0,20 gramdan fazla mor
fin ve muinlerini ve yüzde 0,10 gramdan fazla ko
kain ve muinlerinin muhtevi bütün müstahzarların 
ve ökodal (Eukodal), dikodit (Dicodide) ve Dilodit 
(Dilaudide), Asekidon (Acedicone) ve bunların ter
kibi kimyevisinde bulunan maddelerle bütün müstah
zarlarının ithal, ihraç ve memleket içerisindeki sa
tışı Sıhhat ve îçtimai Muavenet Vekâletinin Mura
kabesine tabidir.» diye başlayan bu kanunun ba
zı maddelerinde değişiklik getirilmektedir.; 

Ben sadece genel bir konuşmayla Sayın Heyeti 
aydınlattıktan sonra Grup olarak bu konudaki bil
gimizi ve oyumuzu arz etmek istiyorum. 

Kanunda yapılan değişiklikler tarafımızdan in
celenmiş ve Komisyon raporunda da belirtildiği gi
bi bu değişikliklerin hepsinin aktüel ihtiyaçlara uy
gun ve yerinde olduğu görülmüştür. 

Bu itibarla, sırası geldiğinde, maddelerde, gerekir
se söz almak üzere, şimdilik sözümüze son veriyor, 
Grup olarak bu kanuna olumlu oy vereceğimizi arz 
ediyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kızılışık? 
Grupları adına başka söz isteyen?... Yok. 
Kişisel olarak söz isteyen?... Yok. 
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Tasarının maddelerine geçilmesini oylarınıza su
nuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkındaki 
Kanunun 3, 23 ve 28 nci Maddelerinin Değiştirilmesi 
Hakkında Kanun Tasarısı. 

Madde'1. — 2313 sayılı Uyuşturucu Maddelerin 
Murakabesi hakkındaki Kanunun 3, 23 ve 28 nci 
maddeleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 3. — Münhasıran esrar yapmak için ke
nevir ekilmesi ve her ne şekilde olursa olsun esrarın 
ihzar, ithal, ihraç ve satışı yasaktır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?... Yok. 
1 nci maddeyi, okunan şekliyle oylarınıza sunu

yorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 23. — Esrar istihsal etmek için Guda - Ta
rım ve Hayvancılık Bakanlığından izinsiz yetiştirilen 
kenevir bitkisi, her nerede olursa olsun Gıda - Tarım 
ve Hayvancılık Bakanlığının ziraat yüksek mühendisi, 
yoksa ziraat teknisyeninin vereceği rapor üzerine ma
hallin en büyük mülkiye amirinin emriyle zabıta ta
rafından imha ettirilir. 

Bu iş için gerekli ödenek Jandarma Genel Komu
tanlığı bütçesine konulur. İmha için kullanılacak tek
nik araç ve gereçler bu ödenekten sağlanır., 

İmha için beher üreticiye düşen masraf, sonradan 
Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkındaki Ka
nuna göre kendilerinden tahsil edilir. 

3 ncü maddedeki yasak hilafına kenevir bitkisi 
ekenler mahkemece bir yıldan az olmamak üzere 
hapis ve ikibin liradan onbin liraya kadar ağır pa
ra cezası ile cezalandırılırlar. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?... 
MUSTAFA KEMAL BİBEROĞLU (Çorum) — 

Sorum var Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Biberoğlu. 
Bir dakika efendim, söz isteyen sayın üye var 

mı?... Yok, 
Buyurun Sayın Biberoğlu. 
MUSTAFA KEMAL BİBEROĞLU (Çorum) — 

Sayın Başkanım, kenevir bitkisinin imhası için ziraat 
yüksek mühendisi bulunmayan yerlerde ziraat teknis
yeninin vereceği rapor kâfi görülmektedir. İmha edi
len bir milli servet, bir emek mahsulüdür. Acaba zi
raat mühendisi bulunmayan yerlerde ziraat teknis
yeninin raporuna bağlanmak yerine en yakın yer
den ziraat mühendisi celbedildikten, kendi getiril
dikten sonra imha edilmesinde ne gibi büyük ve kaçı
nılmaz sakıncalar vardır? 

2. Bu kenevir mahsulünden, imha edileceği yer
de milli ve ekonomik menfaatlara uygun bir biçim
de başka alanda kullanılması, yararlanılması müm
kün değil midir? 

BAŞKAN — Evet Sayın Komisyon. 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU SÖZCÜSÜ YILMAZ 
BOR (Niğde) — Burada ziraat teknisyenini almama
mızın nedeni, ziraat teknisyeninin ilmi bakımdan bu 
konuda yeterli olmayacağı düşüncesindedir, bu nokta
dan hareket edilmiştir. Bunun dışında kaçak ekilen bir 
şeyin suiistimale yol açacağı düşüncesiyle de imha
sına karar verilmiştir. Böyle düşünmüştür Komisyo-
.numuz. 

MUSTAFA KEMAL BİBEROĞLU (Çorum) — 
Sayın Başkanım, zannederim ben birinci sorumu an
latamadım. Bence de ziraat teknisyeninin böyle bir 
mahsulün imhası için raporunun yeterli olmayacağını 
ve böyle bir durumda ziraat mühendisi bulunmadığı 
hallerde en yakın ziraat mühendisliğinin raporuna 
bağlanması yerinde olacaktır. Böyle bir soru sormuş
tum, cevap alamadım. Ziraat mühendisliğinin yapa
cağı işi ziraat teknisyenleri yapıyor. Ziraat teknisyen
lerinin imha keyfiyeti öngörülmektedir. Sorum budur. 
Cevap alamadım. 

BAŞKAN — Evet Sayın Komisyon, tavzih ede
cek misiniz? 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU SÖZCÜSÜ YILMAZ 
CEMAL BOR (Niğde) — Efendim, bir defa bütün 
ilçelerimizde ziraat mühendisi vardır, bir. 

İkincisi, vali bu konuda yetkilidir. Kendi ili içe
risinde, bu nedenle istediği yerden ziraat mühendisini 
alır. Yani bu bir sakınca değildir. Görüşümüz bu 
yoldadır. 

MUSTAFA KEMAL BİBEROĞLU (Çorum) — 
Sayın Başkan, soruma cevap alamadım. Onun için 
sorumla ilgili bir hususu açıklamak zorundayım. Key
fiyet son derece önemlidir. 

BAŞKAN — O zaman, söz isteyin Sayın Biberoğlu, 
söz vereyim. 

MUSTAFA KEMAL BİBEROĞLU (Çorum) — 
Açıklamak zorundayım, 

BAŞKAN — Buyurun efendim, size söz veriyorum, 
daha sarih olsun. Soru olarak değil, söz olarak veri
yorum. 

MUSTAFA KEMAL BİBEROĞLU (Çorum) — 
Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; sorduğum soru
nun cevabı, kanun metniyle çelişme halinde bulun
duğu için söz almak zorunda kaldım^ 
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Kanun metni sarihtir; vaKnin ne yapacağını, ne 
yapamayacağını tespit etmektedir. Vali, esrar imalin
de kullanılmak üzere kenevir ekildiği hususunda, var
sa züraat mühendisinden, yoksa o yerin ziraat tek
nisyeninden rapor aldığı zaman, bu bitkilerin imha
sını emretmek görevindedir. Valiye, ziraat teknisye
ninin raporuyla iktifa etmemek, dilerse başka yerden 
ziraat mühendisi getirmek yetkis'ini bu metnin açık 
ve kesin hükmü vermemektedir. 

Konu, o mahal için son derece önemlidir; istis
mara müsaittir, ithama müsaittir, iftiraya müsaittir. 
Valilerin şaibe altında kalmaması, töhmet altında kal
maması ve nihayet, daha doğrusu bitki sahibi vatan
daşların mağdur olmaması, sonradan telafisi imkân
sız zararlara sebebiyet verilmemesi için, mutlaka bu 
keneVirin. esrar imaline müsait olup olmadığının yet
kili ziraat yüksek mühendisleri tarafından rapora 
bağlanması şarttır ve böylecedir ki, valinin icraatı her 
türlü tereddütten, her türlü dedikodudan, istismardan, 
ithamdan ve şikâyetlerden beri kalabilsin ve bu sa
yededir ki, keneviri imha edilen vatandaş vicdan hu
zuru içinde bu sonuca katlanabilsin. 

Hükümetin, Komisyonun Ve Yüce Meclisin konu
ya layık olduğu önemle eğilmesini! rica ediyorum. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Biberoğlu. 
HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Sayın Baş

kan, söz istiyorum. 
'BAŞKAN — Sayın Uysal, grup adına mı, kendi 

adınıza mı? 
HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Grup adına 

efendim. 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 
CHP GRUBU ADINA HAYRETTİN UYSAL 

(Sakarya) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 
Ülkemizde binlerce ziraat yüksek mühendisi var, 

binlerce de ziraat teknisyeni var. Ziraat teknisyenleri 
elbette ki bir kenevir bitkisinden esrar yapılıp yapıl
madığını anlayabilecek kadar geçerli ve yeterli kişi
lerdir. Tarım Bakanlığının ilçe birimlerinde birçok 
ziraat teknisyeni var. Ziraat mühendisi olmayan yer
lerde bu ilçe birimlerinin başında ziraat teknisyenle
ri, ziraat teknisyenliğinin ilçede başkanlığını yürütü
yorlar. 

Esrar istihsal etmek için kenevirin kullanılmasın
daki olasılığı saptaması yüksek ziraat mühendisi için 
de aynıdır, ziraat teknisyeni ve teknisyenliği için de 
aynıdır. Yani burada biz şimdi ziraat teknisyenleriy-
le, yüksek ziraat mühendislerinin arasında bir ayrım 
yapmayalım. Yasanın 23 ncü maddesi; Gıda - Tarım 
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ve Hayvancılık Bakanlığının yüksek ziraat mühen
disi bulundurduğu yerlerde raporun verilmesini ona 
bağlıyor, 23 ncü madde. Olmadığı zamanlarda nasıl, 
ilçe birimlerinde ziraat teknisyeni o üniteyi yürütü
yorsa, diğer tarım ürünleri üzerinde yetkiyle görev ya
pıyorsa bu konuda da yetkiyle görev yapar. O ba
kımdan, olmadığı zaman ziraat teknisyeninin raporu 
da elbette ki geçerli sayılmalıdır, sayılmak zorunda
dır. Onun için 23 ncü maddedeki bu husus doğrudur. 
Eğer biz burada ziraat teknisyenliğini kaldıracak 
olursak, yetkiyle tarımın çeşitli alanlarında görev ver
diğimiz ziraat teknisyenliğinin, ziraat teknisyeni ola
rak bir ölçüde tartışmaya meydan verecek noktalara 
götürürüz. 

O bakımdan bendeniz, 23 ncü maddede ziraat 
yüksek mühendis'inin bulunduğu yerde o rapor; ol
madığı yerde ziraat teknisyeninin raporunun geçerli 
olması kanısını taşıyorum. 

Bunu arz etmek istedim, teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ucuzal. 
Madde üzerinde başka söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi okunduğu şekliyle oylarınıza sunuyorum. 

Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 28. — 27 nci maddede yazılı suçların is
tilzam ettiği para cezaları ile 23 ncü madde gereğin
ce hükmolunan para cezalan esas alınarak 1918 sa
yılı Kaçakçılığın Men ve Takibi hakkındaki Kanunun 
60 ncı maddesi hükmüne göre muhbir ve müsadirlere 
ikramiye verilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi okunduğu şekliyle oylarınıza sunuyorum. 

Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Şimdi çerçeve 1 ndi maddeyi tekrar okutup oyla

rınıza sunacağım : 

Uyuşturucu- Maddelerin Murakabesi Hakkındaki 
Kanunun 3, 23 ve 28 nci Maddelerinin Değiştiril

mesi Hakkında Kanun Tasarısı 

Madde 1. — 23ü 3 sayılı Uyuşturucu Maddelerin 
Murakabesi hakkındaki Kanunun 3, 23 ve 28 nci 
maddeleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 3. — Münhasıran esrar yapmak için kene
vir ekilmesi ve her ne şekilde olursa olsun esrarın ih
zar, ithal, ihraç ve satışı yasaktır. 

Madde 23. — Esrar istihsal etmek için Gıda - Ta
rım ve Hayvancılık Bakanlığından izinsiz yetiştirilen 
kenevir bitkisi, her nerede olursa olsun Gıda - Tarım 
ve Hayvancılık Bakanlığının ziraat yüksek mühendisi, 
yoksa ziraat teknisyeninin vereceği rapor üzerine ma-
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hallin en büyük mülkiye amirinin emriyle zabıta ta
rafından imha ettirilir. 

Bu iş için gerekli ödenek Jandarma Genel Komu
tanlığı bütçesine konulur. İmha için kullanılacak tek
nik araç ve gereçler bu ödenekten sağlanır. 

İmha için beher üreticiye düşen masraf, sonradan 
Amme Alacaklarının Tahsili Usulü hakkındaki Ka
nuna göre kendilerinden tahsil edilir. 

3 ncü maddedeki yasak hilafına kenevir bitkisi 
ekenler mahkemece bir yıldan az olmamak üzere 
hapis ve i'kibin liradan onbin liraya kadar ağır para 
cezası ile cezalandırılırlar. 

Madde 28. — 27 nci maddede yazılı suçların is
tilzam ettiği para cezaları ile 23 ncü madde gereğin
ce hükmo'lunan para cezalan esas alınarak 1918 sayılı 
Kaçakçılığın Men ve Taki'bi hakkındaki Kanunun 
60 ncı maddesi hükmüne göre muhbir ve müsadirlere 
ikramiye verilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi okunduğu şekliyle oylarınıza sunuyo

rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

iMadde 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürür
lüğe girer. 

'BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
İMadde 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar 

Kurulu yürütür. 
•BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
.Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Tasarının tümü üzerinde son söz olarak lehte ve 

aleyhte söz isteyen sayım üye?.. 

MUSTAFA KEMAL BİBEROĞLU (Çorum) — 
Sayın Başkan, aleyhte söz istiyorum. 

ıRAŞKAN — Buyurun Sayın Biberoğlu. 
MUSTAFA KEMAL BİBEROĞLU (Çorum) — 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 
23 ncü madde vesilesiyle endişemi, görüşlerimi 

huzurunuzda arz etmüştim. Yüce Heyetiniz, metni ol
duğu gibi kabul etti. Tabii takdir Yüksek Heyetinize 
aittir. Yalnız, Sayın Hayrettin Uysal arkadaşımın, zi
raat tekriisyenleriyle ve onların yetenekleriyle ilgili 
beyanları üzerinde birkaç cümleyle görüşümü açıkla
madan bu konunun geçiştürîlmesine razı olamazdım. 

iBenim üzerinde durduğum konu, genellikle ziraat 
teknisyenlerimizin kendilerine meri kanunlarla veril
miş ve tarım tekniğiyle ilgili konulardaki yetenekleri-
n'i, yetkilerini tartışma konusu değildi. Üzerinde dur-
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cluğum konu, özel bilgi isteyen, ihtisas isteyen konudur. 
Kenevirden esrar imal edilip edilemeyeceği, o kene
virden esrar imal edilip, istihsal edilip edilemeyeceği 
konusunun ve sonunda da ekilmiş olan kenevir mah
sulünün imha edilmesinin önemi, yurt ekonomisi, yurt 
emniyeti bakımından taşıdığı ağırlığı dikkate alarak 
üzerinde durmuştum'. Yani, hu işin müstaceliyeti ne 
kadar büyük olmalı ki, bir ilimizin sınırları içindeki 
kenevirin imha edilmesinden önce, o ilin merkezin
den ya da bitişik ilden bir ziraat yüksek mühendisi
nin celıbedilerek bu kenevirin tetkik ettirilmesine ta
hammül ve rıza gösterilm'iş olsun. Bu nasıl şeydir? 
Ben, bir ziraat teknisyeninin bütün tahsili boyunca, 
teknik tahsili boyunca hangi tür kenevirden esrar is
tihsal edilip edilemediğini öğrendiğine, ona bu bil
ginin, bu tahsilin verildiğine kani değilim. Eğer ya-
nılıyorsam lütfen Tarım Bakanlığı yetki ileri buraya 
çıkıp, bu konuyu açıklamalılar ve bizi de, ziraat tek-
rfisyeninin raporu üzerine kenevirleri imha edilecek 
olan müstahsil vatandaşlarımızı da huzura kavuştur
sunlar. Vatandaş hukukunu kanun yaparken her şe
yin önünde tutmaya mecburuz. Memleket ekonomisi
ni her şeyin önünde tutmaya mecburuz. Kaçakçılıkla 
mücadelenin lüzumuna, zorunluluğuna inanmakla be
raber, bu konuda mağdur olabilmesi muhtemel eki
ci vatandaşla, imha emri verecek olan idare amirinin 
o ildeki otoritesini, inandırıcılığını korumakla da mü
kellefiz. 

Bu itibarla, bu maddenin bu şekliyle kabulü dola
yısıyla kanunun tümüne aleyhte oy kullanacağımı 
saygılarımla arz ediyorum.; 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Biberoğlu. 
Başka söz isteyen var mı efendim?.. 
BAYRAM TURAN ÇETİN (Bolu) — Lehinde 

söz istiyorum efendim. 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 

BAYRAM TURAN ÇETİN (Bolu) — Sayın Baş
kan, değerli arkadaşlarım; Kemal Biberoğlu arka
daşımı dikkatle dinledim. Kendisinin hukuk konusun
daki ince bilgilerini uzaktan uzağa takip etmekteyim. 
Ancak, onu tatmin etmek umudu ile huzurunuza çık
mış bulunuyorum. İmha edilecek bir kenevirin, ger
çekten kendisinden esrar imal edilebilecek c'insten bir 
kenevir olup olmadığı konusunu gerçeklikle ortaya 
koyabilmek için, eğer bir iddiacı varsa, bir müracaat
çı varsa, ilin valisinin, mahalli teknisyen dışında her
hangi bir yüksek ziraat mühendisine konuyu tetkik 
ettirmesine mani bir durum yoktur. İlle de ilçedeki 
teknisyen buna bakacak, bunun hakkında bir rapor 
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verecek, fakat yeteneği hakkında herhangi bir tered
düt doğacaksa, bu tereddüdün giderilmesi konusunda 
tedbir alınmayacak anlamı yasaya verilmemelidir. 
Yasalar Meclisteki müzakerelerin ışığı altında yorum
lanacağına göre, buna Yüksek Mecl'is anlam verece
ğine göre, şunu ifade etmek istiyorum : Vali ilin her 
yönden genel idare ve genel gidişini düzenlemek ve 
denetlemekten sorumlu bir hukuki duruma sahip ki
kidir. Bu nedenle, müracaat halinde, tereddüt halin
de, herhangi bir şekilde mağduriyete meydan verme
mek üzere, isterse il teknik ziraat müdürünü, isterse 
o müdüre bağlı olarak çalışmakta olan, yetenek itiba
riyle, nitelik itibariyle ilçedeki ziraat teknisyeninden 
daha üstün durumda bulunan ve değerli arkadaşımın 
söylediği gibi, imha edilecek kenevirin gerçekten es
rar imalinde kullanılan kenevir olup olmadığını daha 
iyi ortaya koyabilecek bir yetkiliye, bir uzmana bunu 
mutlaka tetkik ettirmek yetkisine de sahiptir. Bu nok-

1. — Gündemde bulunan 250'ye 1 nci Ek S. Sa
yılı Kanun Tasarısı ile 286, 287, 288 ve 291 S. Sayılı 
Kanun tekliflerinin, gündemin «Kanun Tasarı ve Tek
lifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer İşler-» kısmı
nın ilk sıralarında yer almasına ve bunların görüşme
lerinin saat 19.00'dan önce bitmesi halinde başka bir 
konuya geçilmeden birleşimin ertelenmesine dair Da
nışma, Kurulu önerisi. 

BAŞKAN — Danışma Kurulunun bir önerisi var
dır, okutup oylarınıza sunacağım : 

Danışma Kurulu Önerisi 
No. : 44 

Danışma Kurulunun 12 .4 .1979 Perşembe günü 
yaptığı toplantıda; gündemde bulunan kanun tasarı 
ve tekliflerinden, ilişik listede belirtilenlerin, Kanun 
Tasarı ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer 
İşler kısmının ilk sırasında yer almasının ve bunların 
görüşmelerinin bugün saat 19.00'dan önce bitmesi ha
linde başka bir konuya geçilmeden birleşimin ertelen
mesinin önerilmesi uygun görülmüştür. 

Cahit Karakaş 
'Millet Meclisi Başkanı 

CHP Grubu Başkanvekili AP Grubu Başkanvekili 
Altan Öymen H. Turgut Toker 

MSP Gru'bu Başkanvekili MHP Grubu Görevlisi 
Hasan Aksay Turan Kocal 

tada bir endişe olacağı kanaatinde değilim. Demin 
arz etliğim, valinin, ilin her yönden genel idare ve 
genel gidişini düzenlemek ve denetlemekten sorumlu 
olma yolundaki hukuki durumu, Türkiye Cumhuri
yeti Anayasasının dışında, (eğer beni bağışlarsanız) 
ilin anayasası mesabesinde olan, İl İdaresi Kanununun 
bir hükmüdür. Buna dayanarak, değerli arkadaşım 
Kemal Biberoğlu'nu tatmin etmek istiyorum. Endişe
sine mahal olmadığını arz etmek istiyorum. 

Bu fikirlerle Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Çetin. 
Tasarının tümünü oylarınıza sunuyorum. Kabul 

edenler... Etmeyenler... Tereddüt hâsıl olmuştur. 

Tasarının tümünü oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler.. Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Kanun Tasarısı Meclisimizce kabul edilmiştir, ha
yırlı olsun. 

3. Gündem'in 72 nci sırasında bulunan 287 S. Sa
yılı, 2556 sayılı Hâkimler Kanununun 18 nci Mad
desine Bir Fıkra, Bu Kanuna Geçici Bir Madde Ek
lenmesine ve 120 nci Maddenin Değiştirilmesine Dair 
Kanun "Teklifi, 

4. Gündemin 73 ncü sırasında bulunan 288 S. Sa
yılı, 7 . 1 .1932 Gün ve 1918 sayılı Kaçakçılığın Men 
ve Takibine Dair Kanunun 28 nci Maddesi ile Aym 
Kanunu Değiştiren 1 .9 .1956 Gün ve 6846 sayılı 
Kanunun 3 ncü Maddesi ile Değiştirilen 60 nci Mad
desinin 1 nci Fıkrasına Bir (c) Bendi Eklenmesine 
Dair Kanun Teklifi, 

5. Gündemin 74 ncü sırasında bulunan 291 S. 
Sayılı, 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 119 ve 537 nci 

267 — 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devam) 

C) DANİŞMA KURULU TEKLİFLERİ 

L İ S T E 

1. Gündemin 84 ncü sırasında bulunan 250'ye 
1 nci Ek S. Sayılı, 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bı
çaklar Hakkında Kanunun başlığı ile 1, 2, 3, 4, 5, 
12, 13, 14, 15, 16 nci Maddelerinin ve Ek Madde
sinin Değiştirilmesine ve Bu Kanuna Bîr Ek Madde 
ve Bir Geçici Madde Eklenmesine Da'ir Kanun Ta
sarısı, 

2. Gündemin 71 nci sırasında bulunan 286 S. Sa
yılı, 1721 Sayılı Hapishane ve Tevkifhanelerin İda
resi Hakkındaki Kanunun 6 nci Maddesinin Değiş
tirilmesine İlişkin Yasa Teklifi, 



M. Meclîsi B : 79 17 . 4 . 1979 O : 1 

Maddelerinin Değiştirilmesi ve 503 ncü Maddesine 
İM Fıkra Eklenmesine Dair Kanun Teklifi. 

2. — 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Hak
kında Kanunun başlığı ile 1, 2, 3, 4, 5, 12, 13, 14, 15, 
16 hcı Madlelerinin ve Ek Maddesinin Değiştiril
mesine ve İki Ek Madde ve Bir Geçici Madde Ek
lenmesi hakkında Kanun Tasarısına dair Cumhuriyet 
Senatosu Başkanlığı Tezkeresi ve Cumhuriyet Sena
tosunca yapılan değişiklik hakkında Millet Meclisi 
Adalet Komisyonu Raporu. (M. Meclisi : 1/160; C. 
Senatosu : 1/614) (M. Meclisi S. Sayısı : 250'ye 1 nci 
ek; C. Senatosu S. Sayısı 875 ve 875'e 1 nci ek) (1) 

BAŞKAN — Alınan karar gereğince, 250'ye 1 nci 
Ek Sıra Sayılı, 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçak
lar Hakkında Kanunun başlığı ile 1, 2, 3, 4, 5, 12, 
13, 14, 15, 16 nci Maddelerinin ve Ek Maddesinin 
Değiştirilmesine ve iki Ek Madde ve Bir Geçici Mad
de Eklenmesine Dair Kanun Tasarısının görüşmele
rine ıbaşlıyoruz. 

Sayın Komisyon Ve Hükümet yerini almıştır. 
Bu tasarı daha evvel Meclisimizce kabul edilmiş, 

ancak Cumhuriyet Senatosunca değişiklik yapıldığın
dan geri gelmiştir. Cumhuriyet Senatosunca tasarının 
başlığı ile 5, 8, 10 ve ek 2 nci maddesi değiştirilmiş, 
ek 3 ncü madde ise metinden çıkarılmıştır; diğer mad
deler aynen kabul edilmiş ve kesinleşmiştir. 

Tasarının başlığı ile 5 ve 10 ncu maddelerle ek 
2 nci maddede yapılan değişiklik ve ek 3 ncü madde
nin metinden çıkarılması Millet Meclisi Adalet Ko
misyonunca benimsenmiştir. 8 nci maddede yapılan 
değişiklik ise benimsenmemiştir. 

Şimdi Adalet Komisyonunun bu konudaki rapo
runu ve Cumhuriyet Senatosunca değiştirilen 5 nci 
maddeyi okutuyorum : 

(Millet Meclisi Başkanlığına 
6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Hakkında 

Kanunun Başlığı ile 1,2, 3, 4, 5, 12, 13, 14, 15, 16 nci 
Maddelerinin ve Ek Maddesinin Değiştirilmesine ve 
îki Ek Maldde ve Bir Geçici Madde Eklenmesine dair 
Kanun Tasarısının, Millet Meclisinin 2.1.1979 tarihli 
29 ncu Birleşiminde katml edilen metni, Cumhuriyet 
Senatosu Genel Kurulunun 20.3.1979 tarihli 49 ncu 

(1) 250'e 1 nci ek S. Sayılı Basmayazt tutanağa 
eklidir. 

BAŞKAN — Danışma Kurulunun okunan öneri
sini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Birleşiminde değiştirilerek kabul edildiğinden, bu ko
nudaki dosya Yüksek Başkanlıkça yeniden Komisyo
numuza havale edilmiştir. 

Komisyonumuz, Adalet Bakanlığı temsilcilerinin 
de katıldığı 6.4.1979 günlü toplantısında Cumhuriyet 
Senatosu ve Millet Meclisince kabul edilen metinleri 
incelemiştir. 

Tasarının 5 nci maddesiyle 6136 sayılı Ateşli Si
lahlar ve Bıçaklar Hakkındaki Kanunun 1308 sayılı 
Kanunla değişik 4 ncü maddesi değiştirilmektedir. 
Cumhuriyet Senatosunca kabul edilen metinde mad
denin üçüncü fıkrasına «ev gereçlerinden olan» iba
resi eklemriiştir. Bu ilave uygulamada doğabilecek te
reddütleri ortadan kaldıracağından Komisyonumuz bu 
maddede Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişikliği 
benimsemiştir. 

Tasarının 8 nci maddesiyle 6136 sayılı Kanunun 
13 ncü maddesi değiştirilmektedir. Cumhuriyet Sena
tosu metninde, Millet Meclisi rnetninde yer alan, ev 
veya işyerinde bulundurmada (failin sabıkasızlığı, geç
mişteki hali, mesleki durumu, ahlaki eğilimleri, kişi
liği ve maksadının sadece savunma olduğunun an
laşılması halinde hükmolunacak ceza yarıya indirilir.) 
şeklindeki hüküm bulunmamakta ve madde değişik 
şekilde düzenlenmektedir. 

Komisyonumuz, Millet Meclisince kabul edilen 
metnin, Kanunun 12 nci maddesiyle paralellik sağla
dığını, ateşli silahlarla mermileri ev ve işyerinde bu
lunduranlarla, satın alanlar ve taşıyanlar hakkında uy
gulanacak ceza arasında bir derecelendirme yaptığını 
dikkate alarak bu maddede Cumhuriyet Senatosunca 
yapılan değişikliği benimsememişitir. 

Tasarının 10 ncu maddesiyle 6136 sayıîı Kanunun 
1308 sayılı Kanunla değişik 15 nci maddesi değiştiril
mektedir. Cumhuriyet Senatosunca kabul edilen me
tin, tek, hatta birkaç bıçak ve benzeri aletlerin ceza
sının halen yürürlükte olan kanundan daha aşağı in-
dirİlmesiyle ortaya çıkacak af niteliğini önlediğinden, 
Komisyonumuzca iberiimsenrniştir. 

Tasarının 13 ncü maddesiyle 6136 sayılı Kanuna 
eklenen ek 2 nci maddede Cumhuriyet Senatosunca 
yapılan değişiklik benimsenmiştir. Millet Meclisince 
aynı kanuna bir de ek 3 ncü madde eklenerek Türk'i-

V. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER (Devam) 
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ye Büyük Millet Meclisi ile Bakanlar Kurulunun üye
leri ve es'k'i üyelerine beyan edecekleri tabancalardan 
birini taşıma yetkisi verilmek istenmiştir. Bu madde 
Cum'huriyet Senatosunca reddedilmiştir. Komisyonu
muz çeşitli sakıncaları gözönüne alarak Cumhuriyet 
Senatosunun ek 3 ncü madde hakkındaki ret kararını 
benimsemiştir. 

Tasarının başlığında ortaya çıkan değişiklik ek 
madde sayısından ileri geldiğinden ve ek maddelerde 
de Cumhuriyet Senatosuna uyulduğundan, Cumhuri
yet Senatosu metninin başlığı da benimsenmiştir. 

Tasarının 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 11, 14, 15, 16 ncı 
maddeleri Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi Ge
nel Kurullarınca ayrı ayrı ve aynı biçimde kabul edil
mekle kesinleşmiş bulunduğundan bu-maddeler üze
rinde herhangi bir işlem yapılmamıştır. 

Raporumuz, Genel Kurulun onayına arz edilmek 
üzere saygıyla sunulur. 

Adalet Komisyonu IBaşkanı Başkanvekili 
ve Bu Rapor Sözcüsü Antalya 

Ankara Galip Kaya 
İsmail Hakkı Köyliioğlu 

Kâtip Çorum 
Denizli M. Kemal Biberoğlu 

M. Kemal Aykurt 
(İmzada bulunamadı.) 

Kastamonu Sivas 
I. Hilmi Dura Tevfük Koraltan 

Tunceli Uşak 
Hüseyin Erkanlı M. Selâhattin Yüksel 

Zonguldak Zonguldak 
Burhan Karaçelik Koksal Toptan 

6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Hakkında 
Kanunun Başlığı ile 1,2,3, 4,5, 12, 13, 14, 15, 16 ncı 
Maddelerinin ve Ek Maddesinin Değiştirilmesine ve 
Bu Kanuna Bir Ek Madde ve Bir Geçici Madde 

Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı 

Madde 5. — 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçak
lar Hakkındaki Kanunun 1308 sayılı Kanunla deği
şik 4 ncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 4. — Ülke içinde kama, hançer, saldırma, 
şişli baston, sustalı çakı, pala, kılıç, kasatura, süngü, 
sivri uçlu ve oluklu bıçaklar, topuz, topuzlu kamçı, 
boğma teli veya zinciri, muşta ile salt saldırı ve sa
vunmada kullanılmak üzere özel nitelikteki benzeri 
aletlerin yapımı yasaktır. 

Bunlardan bir sanat veya mesleğin icrası için 
kullanılması zorunlu bulunanların yapımına İçişleri 

Bakanlığınca yapılacak bir yönetmelikte belirlenen 
kurallara ıgörte izlin verilir. 

Yalnız sporda kullanılan ateşli silahlar ve mer
mileri ile yivsiz av tüfekleri ve mermilerinin, ev ge
reçlerinden olan veya tababet, sanayi, tarım, spor için 
kullanılan aletlerle bir meslek veya sanatın icrası için 
gerekli bıçak, şiş, raspa ve benzerlerinin kullanılması 
bu kanun hükümlerine ta'bi değildir. 

Yivli av tüfekleri bu kanunun 7 nci maddesine 
göre ruhsata tabidir. 

BAŞKAN — 5 nci madde üzerinde söz isteyen 
var mı?.. Yok. 

Cumhuriyet Senatosunca değiştirilen 5 nci madde 
Millet Meclisi Adalet Komisyonunca benimsenmiştir, 
şimdi bu benimsemeyi oylarınıza sunacağım. Benim
seme kabul edildiği takdirde 5 nci madde Cumhuriyet 
Senatosunun değişt'irisine uygun olarak benimsenmiş 
olacaktır. Benimseme kaibul edilmediği takdirde, 5 nci 
madde Karma Komisyonda görüşülecektir. 

Şimdi 5 nci maddedeki benimsemeyi kaibul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 

ALTAN ÖYMEN (Ankara) — Sayın Başkan, bir 
defa daha sayar mısınız? 

BAŞKAN — Kabul edilmemiştir efendim. 
ALTAN p Y M E N (Ankara) — Sayın Başkan, ki

raz vak'i- olursa yeniden sayılmasını İçtüzüğümüz em
retmektedir. 

BAŞKAN — Beş kişinin itiraz etmesi lazım Sayın 
Öymen. 

ALTAN ÖYMEN (Ankara) — Beş kişi itiraz edi
yoruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Efendim, İçtüzüğümüze göre beş 
kişi itiraz ettiği takdirde tekrar sayılır. 

AHMET SAYIN (Burdur) — Sayın Başkan, iti
raz oylama sırasında yapılır, oylama bitti efendim, 
onun için bu talep Tüzüğe aykırıdır. 

BAŞKAN — Evet, itiraz vaki olduğu için 5 nci 
maddeyi tekrar oylayacağım. 

5 nci madde hakkındaki benimsemeyi kabul eden
ler... 

AHMET SAYIN (Burdur) — Sayın Başkan, bir 
kere daha oylaıyamazsınız, usule aykırıdır efendim. 
(CHP sıralarından, «5 kişi itiraz etti» sesleri) 

BAŞKAN — Kabul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir efendim. Madde kesinleşmiştir. 

MÜFİT BAYRAKTAR (Bolu) — Sayın Başkan, 
ekseriyet yok, yoklama istiyoruz. 

ıBAŞKAN — Efendim, bir kişinin «Ekseriyet yok
tur» demesi ile olmaz. 
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MÜFİT BAYRAKTAR (Bolu) — 10 kişi var. 
iBAŞKAN — 8 nci maddeyi okutuyorum efendim : 
Madde 8. — 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçak

lar Hakkındaki Kanunun 1308 sayılı Kanunla deği
şik 13 ncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 13. — Bu Kanun hükümlerine aykırı ola
rak ateşli silahlarla bunlara ait mermileri satın alan 
veya taşıyanlar veya bulunduranlar hakkında b'ir yıl-
!dan üç yıla kadar hapis ve üç bin Urdan beş bin lira
ya kadar ağır para cezası hükmölunur. 

Ateşli silahın, bu Kanunun 12 nci maddesinin 
4 ncü fıkrasında sayılanlardan olması ya da silah ve
ya mermilerin sayı veya nitelik bakımından vahim 
olması halinde beş yıldan sekiz yıla kadar hapis ve 
yifmiheşbin liradan az olmamak üzere ağır para ce
zası hükmölunur. 

Bu Kanunun 12 nci maddesinin 4 ncü fıkrasında 
sayılanlar dışındaki ateşli silahın bir adet olması ve 
mûtat sayıdaki mermilerinin ev veya işyerinde bulun
durulması halinde verilecek ceza b'ir yıldan iki yıla 
kadar hapis ve beşyüz liradan ikibin liraya kadar 
ağır para cezasıdır. 

Ateşli silahlara ait mermilerin pek az sayıda bu
lundurulmasının veya taşınmasının mahkemece vahim 
olarak takdir edilmemesi durumunda bükmolunacak 
ceza bir aydan altı aya kadar hapis ve beşyüz liradan 
ikibİn liraya kadar ağır para cezasıdır. 

BAŞKAN — 8 nci madde üzerinde söz isteyen?.. 
Sayın Biberoğlu, kişisel olarak söz istiyorsunuz, bu
yurun efendim. 

MUSTAFA KEMAL BİBEROĞLU (Çorum) — 
Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; bu madde üze
rinde söz almamın sehöbi, maddenin Millet Meclisi 
Adalet Komisyonunda ve Yüce Meclisimizde kabul 
ediliş gerekçesini ve esprisini bir kere daha değerli 
arkadaşlarıma acizane hatırlatmaktır. 

Biz, gerek Adalet Komisyonunda, gerekse Yüce 
Meclisin Genel Kurulunda bu maddeyi görüşürken, 
maddenin kapsadığı fiilleri ve bunların müeyyidele
rini, asayiş olayları ve memleket yararları açısından 
ağırlıklarına, vahametlerine göre bir derecelendirme
ye, kademelend irmeye tabi tutmanın adalet ve eşit
lik kurallarına uygun olacağı düşüncesinden hareket 
etmiştik. 

Bu nedenle de, bu kürsüde, bu madde görüşülür
ken Grubum adına arz ettiğim görüşler sırasında de
miştik ki, «içinde bulunduğumuz ortamda nereden, 
ne zaman evimize ve işyerimize bir silahlı saldırının 
vukubulacağı belli olmadığı bu ortamda, üstünde ta-
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şıyarak, ya da maddenin diğer fıkralarında belirtil
diği biçimde kullanılmaya müsait ahvalde silah bu
lunduranlarla; ailesini, canını, malını, ırzını savun
mada veya işyerinin emniyetini, vaki saldırıya karşı, 
devlet zabıta kuvvetleri yetişinceye kadar koruyabil
me amacıyla, (ki fıkrada, açıkça taarruz kastı olma
ması öngörülmüştür) silah bulundurma halinde sila
hı taşıyan, satın alan, satan, kaçıran vesair memnu 
fiilleri işleyenlere nazaran bunlara verilen cezalar bir 
derece hafif olsun istedik ve Yüce Meclisimiz de bu 
görüşü, hakkaniyete ve nasafet kurallarına uygun bu
larak; benimsedi. 

Cumhuriyet Senatosu yaptığı değişiklikle, silahı 
evinde ve işyerinde savunma kastıyla bulundurduğu 
sabit olanlar için dahi; bu silahları taşıyanlar, satan
lar, satın alanlarla birlikte aynı şiddette cezaya mu
hatap kılacak bir hüküm tesis etmiştir. 

Bendeniz, Yüce Meclisin eskiden düzenlediği met
nin tekrar kabul buyurulmasında memleket gerçekle
ri açısından yarar bulunduğu kanısındayım. 

Saygılarımı sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Biberoğlu. 
Başka söz isteyen?.. 
HÜSEYİN ERKANLI (Tunceli) — Söz istiyo

rum Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Erkanlı. 

HÜSEYİN ERKANLI (Tunceli) — Sayın Başkan, 
değ, rli parlamenterler; benden önce konuşan değerli 
arkadaşım; silah satın alan ve üzerinde taşıyanla, ken
disini savunmak için silahı evinde bulunduran na
muslu vatandaşlar, yani kendi canını korumak iste
diği sanılanlar arasında bir fark gözetilmesinin zo
runlu olduğunu iddia ettiler. Aslında burada çok bü
yük bir gerçek payı vardır, doğru söylüyorlar. Yalnız, 
silahı üzerinde taşımayan, satın almayan, satmayan, 
sadece evinde bulunduran kişinin, bu silahı kendi nef
sini korumak için evinde bulunduracağını ve bu şe
kilde hareket edeceğini nereden tespit edebiliriz? En 
önemli mesele, üzerinde durulması gereken konu da 
budur. Evinde silah bulundurur; ama bu silahı başka 
bir maksatla kullanır veyahut da kendi nefsini mü
dafaa etmek için o silahı evinde bulundurur. Bu iki 
şık arasında, bu iki konu arasında bir farklılık, bir 
ayrılık bulmak, tespit etmek kolay olmaz. Evinde si
lah bulunduran insan, başka maksatla da bu silahı 
kullanabilir. 

O bakımdan, metnin Senatodan geldiği gibi geç
mesinde yarar vardır. Evinde silah bulunduran insa
nın hüsnüniyet sahibi olduğunu, bu silahı ancak ken-
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di nefsini müdafaa etmek için kullanabileceğini sa
dece düşünmek kâfi gelmez. Tatbikatta uygulamalar 
başka şekilde ortaya çıkıyor ve nitekim güncel haya
tımızda bile, silahı evinde bulunduranların ne şekilde 
kullandığını müşahade ediyoruz. Arkadaşım çok hak
lı olm'akla beraiber, bu tefriki yapmak, ortaya koy
mak kolay olmadığı için, metnin Senatodan geldiği 
şekilde geçmesini istifham ediyorum. 

Saygılarımı sunarım. 
IBAŞIKAN — Teşekkür ederim Sayın Erkaniı. 
MUSTAFA KEMAL BİBEROĞLU (Çorum) — 

Biraz daha konuşabilir miyim? 
BAŞKAN — Hayır efendim, konuşamazsınız. 
Başka söz isteyen? • 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI İSMAİL 

HAKKI KÖYLÜOĞLU (Ankara) — Komisyon adı
na söz istiyorum. 

(BAŞKAN — Buyurun efendim. 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI İSMAİL 

HAKKI KÖYLÜOĞLU (Ankara) — Muhterem Baş
kan, muhterem arkadaşlar; 

Bu 13 ncü madde daha evvel Yüce Meclisin tas
viplerine arz edildi ve siz bu metni kabul ettiniz. Bu 
metinde, iyi niyetli vatandaşların kötü niyetlilere kar
şı korunması için bu ikinci fıkradaki halde «failin 
sabıkasızhğı, geçmişteki hali, mesleki durumu, ahlaki 
eğilimleri, kişiliği ve maksadının sadece savunma ol
duğunun anlaşılması halinde hükmolunacak ceza ya
rıya indirilir» diyoruz. Burada «veya» yoktur; hepsi 
birlikte bulunduğu takdirde, böyle bir masum vatan
daşın himaye edilmesini düşündük taşındık, Komis
yonumuz böyle karar verdi ve siz de bunu doğru bul
dunuz ve kabul ettiniz. Senato bunu kaldırdı. Ada
let Komisyonu, Millet Meclisi metninin benimsenme
sine karar vermiştir. Biz bu metni bu maksatla, bu 
niyetle bu amaçla buraya getirdik. Bu, masum ve dü
rüst, doğru vatandaşların himayesini amaç almakta
dır, bunun, için bu madde kalktığı takdirde, bu ortam 
içerisinde bu masum vatandaşların durumları nazlara 
alınarak bunun tarafınızdan benimsenmesini arz edi
yoruz. Bu nihayet Karma Komisyona giderse bile 
kısa zamanda gelir, iyi bir metin hazırlayarak sizin 
tasviplerinize arz ederiz. 

Zaten bu kanunda, kötü niyetli kimselerin ve kötü 
maksatla tabanca taşıyanların, anarşik olaylara ka
rışanların, başka suç işleyenlerin cezaları etkili ola
cak şekilde artırılmıştır. Binaenaleyh, bu fıkra ma
sum bir fıkradır; doğru, dürüst, masum olan vatan
daşları himaye etmektedir. Bunun için bu fıkranın 
tarafınızdan benimsenmesini saygılarımla arz ederim. 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Komisyon konuştuğu için, söz miUetvekilinindir 

prensibine uyarak bir milletvekiline söz vereceğiz. Sa
yın Büberoğlu bir defa konuşmuştur; başka söz iste
yen?.. 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI İSMAİL 
HAKKI KÖYLÜOĞLU (Ankara) — Sayın Başkan, 
Ben Hükümet değilim, Komisyon Başkanıyım. 

(BAŞKAN — Komisyonsunuz; komisyon da olsa, 
yine söz vermek gerekir. 

Başka söz isteyen?.. Yok. 
Olmadığına göre son söz sizindir Sayın Biıberoğ-

lu, buyurun. 

iMUSTAFA KEMAL BİBEROĞLU (Çorum) — 
Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; ikinci defa hu
zurunuzu işgal ettiğim için mazur görmenizi rica ede
ceğim. 

Benden sonra söz alan arkadaşım Adalet Komis
yonu üyesi idi ve Komisyonun raporu hilafında da 
mütalaa beyan ettiler. Burası tabii bendenizi ilgilen
dirmez. Yalnız ben, ileri sürdükleri ve savunmamın 
aksini savunurken gösterdiği gerekçelerin, aflarma 
mağruren, geçerli olmadığını anlatmak için tekrar 
huzurunuza geldim. 

Madde metrii, yani Millet Meclisi Adalet Komis
yonunun ve Millet Meclisi Genel Kurulunun kabul 
ettiği metin dikkatle okunduğu zaman, evinde veya 
işyerinde silah bulunduran kişinin, savunma maksa
dıyla böyle davrandığının sabit olması halini derpiş 
edilmiştir. 

Bir memlekette, evinde veya işyerinde taibanca ya
kalanan kimsenin, bunu saldırganlık maksadıyla mı, 
savunma maksadıyla mı bulundurduğu hususunun 
tayin ve takdiri, hepimizin kemaliyle güvenmekte ol
duğumuz yargı organlarınca, hâkimlerce tespit edi
lecektir. Bunun delilleri bulunmadığı takdirde, bu 
maddeden o vatandaşın yararlanması zaten söz ko
nusu değildir. Kaldı ki, bir kimse evinde bulundur
duğu tabancayı beline takar da sokaktaki kavgaya 
karışmak için veya dışarıda birisine saldırmak için 
kullanmış olursa, o halde yakalanması, bu fıkra hük
münden çıkıp, öteki daha ağır cezai müeyyideyi ge
rektiren madde ve fıkralar hükmüne muhatap olma
sını icap ettirir. 

Bu itibarla, vatandaşlarımızın içinde bulunduğu 
şartları dikkate alarak, sadece savunma maksadıyla 
evinde ve işyerinde silah bulundurma fiilinin ceza
sını; taşımadan, satmadan, aracılık etmeden daha ha
fif bir cezai müeyyideye tabi tutmanın, adle, hukuka, 
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hakkaniyete daha uygun olduğu hususundaki görü
şümü bir kere daha arz etmiş oluyorum. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Biberoğlu. 
8 nci maddede Cumhuriyet Senatosunca yapılan 

değişiklik, Millet Meclisi Adalet Komisyonunca be
nimsenmemiştir. 

Simidi, Komisyonun bu benimsememesini oyları
nıza sunacağım. Benimsememe kabul edildiği takdir
de 8 nci madde Karma Komisyonda görüşülecektir. 
Benimsememe kabul edilmediği takdirde, 8 nci mad
de Cumhuriyet Senatosunun değiştir'isine uygun ola
rak ke'sinteşm'iş olacaktır. 

Şimdi, Adalet Komisyonunun S nci maddeyi be
nimsememesini oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kaibul edilmemiş ve madde 
Cumhuriyet Senatosundan geldiği şekilde kabul edil
miştir. 

10 ncu maddeyi okutuyorum : 
Madde 10. — 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bı

çaklar Hakkındaki Kanunun 1308 sayılı Kanunla de
ğişik 15 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş
tir. 

Madde 15. — Bu Kanun hükümlerine aykırı ola
rak 4 ncü maddede yazdı olan bıçak veya diğer alet
leri veya benzerlerini satanlar, satmaya aracılık eden
ler, satın alanlar, taşıyanlar veya bulunduranlar hak
kında altı aydan bir yıla kadar hapis ve üç bin lira
dan on bin liraya kadar ağır para cezası hükmolunur. 

Bu madde kapsamına giren bıçak veya diğer alet
lerin veya benzerlerinin sayı veya nitelik bakımından 
vahim olması halinde yukarıdaki fıkraya göre hük-
molunacak cezalar yarıdan bir katına kadar artırılır. 

Bu Kanunun 4 ncü maddesine göre yapımına izin 
verilen bıçakları veya diğer aletleri veya benzerlerini 
kullanma amacı dışında satanlar, satmaya aracılık 
edenler, satın alanlar, taşıyanlar veya bulunduranlar 
hakkında birinci fıkradaki; o bıçak veya diğer alet
lerin veya benzerlerinin sayı ve nitelik bakımından 
vahim olması halinde de ikinci fıkradaki cezalar hük
molunur. 

BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosunca değiştiri
len 10 ncu madde Millet Meclisi Adalet Komisyo
nunca benimsenmiştir. 

Bu madde hakkında söz isteyen var mı efendim?.. 
Yok. 

Benimseme kabul edildiği takdirde 10ı ncu madde 
Cumhuriyet Senatosunun değiştirisine uygun olarak 
kesinleşmiş olacaktır. Benimseme kabul edilmediği 

takdirde lOjıcu madde Karma Komisyonda görüşü
lecektir. 

Şimdi 10 ncu maddeyi oylarınıza sunuyorum. Be
nimsemeyi kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir, madde kesinleşmiştir. 

13 ncü maddeyi okutuyorum : 
Madde 13. — 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bı

çaklar hakkında Kanuna aşağıdaki ek 2 nci madde 
eklenmiştir. 

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

«Bu Kanuna göre işlenen suçun, 3005 sayılı Ka
nun hükümlerine tabi olmayan veya anılan kanuna 
talbi olup da fiili imkânsızlık nedeniyle suçüstü hü
kümlerinin uygulanmasına olanak bulunmayan daha 
ağır cezayı gerektiren başka bir suçla birlikte işlen
mesi halinde birinci fıkra hükmü uygulanmaz.» 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Cumhuriyet Senatosunca değiştirilen ek 2 nci mad

de, Millet Meclisi Adalet Komisyonunca benimsen
miştir. Şimdi bu benimsemeyi oylarınıza sunacağım : 
Benimseme ka'bul edildiği takdirde, e'k 2 nci madde, 
Cumhuriyet Senatosunun değiştirisine uygun olarak 
kesinleşmiş olacaktıc. Benimseme kabul edilmediği 
takdirde, ek 2 nci madde, Karma Komisyonda görü
şülecektir. 

Ek 2 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Benimseme ka:bül edilmiştir 
ve ek madde kesinleşmiştir. 

Ek 3 ncü maddeyi, Senato, metinden çıkarmıştır 
ve Komisyon da aynı görüşte olduğu için benimsen
meli r. 

Bu şekliyle benimsemeyi kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI İSMAİL 
HAKKI KÖYLÜOĞLU (Ankara) — Sayın Başkan, 
bu madde hakkında görüşlerimiz vardı; milletvekil
lerinin aldıkları tabancalarla ilgili. 

BAŞKAN — Oyladık efendim, kabul edilmiş ve 
kesinleşmiştir. (AP sıralarından «Önergemiz vardı» 
sesten) 

Efendim, bir önerge var, ondan haberim var. Fa
kat, Anayasanın 92 nci maddesine göre bu önergeyi 
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nimsemiştir. Bu, Senatonun yaptığı hatadır. Biz bu
rada milletvekillerinin her sene ruhsat alma mecburi
yetini kaldırmak ve her yere - tabancayla herkes her 
yere giremez, ruhsatlı tabancayla - ancak kanunen... 

ALTAN ÖYMEN (Ankara) — Sayın Köylüoğlu, 
siz Komisyon Balkanısınız, Komisyon adına aleyhte 
konuşamazsınız. 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI İSMAİL 
HAKKI KÖYLÜOĞLU (Devamla) — Yahu alton, 
otur, dur hele yerinde, ben bir söyleyeyim. Uzatma 
yahu. Yine takdir size ait kardeşim. (Gülüşmeler) 

BAŞKAN — Sayın Başkan, rapor önümde, mu
halefet şerhiniz de yoktur. 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI İSMAİL 
HAKKI KÖYLÜOĞLU (Devamla) — Meclisin ka
bul ettiği metni; düşündük, taşındık, halihazırdaki 
milletvekillerinin durumuna ve memleketin şartlarına 
uygundur. Millet Meclisi metninin benimsenttiesirii 
arz eder, saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Köylüoğlu. 

HÜSEYİN ERKANLI (Tunceli) — Sayın Baş-
kan, söz istiyorum. 

SELÂHATTİN YÜKSEL (Uşak) — Sayın Baş
kan, söz istiyorum. 

BAŞKAN — 3 ncü madde hakkında Sayın Er-
kanlı daha evvel söz istedi, buyurun efendim. 

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

Yüce Meclisimizden geçen yasaya göre «parla
menterler ve Bakanlar Kurulu üyeleri arzuladığı ta
bancalardan herhangi birisini kendi üzerine resmen 
kaydedebilir ve bunu taşıyabilir» şeklinde getirm'iş-
tik, Komisyondan böyle çıkmıştı. 

Yüce Meclisin çıkarmış olduğu bu maddeyi, Cum
huriyet Senatosu Yüce Heyeti değiştiriyor. Parla
menterler ve hükümet üyeleri, istedikleri tabancayı 
muayyen bir müddet zarfında - zaten kanun tasarı
sına müddet de konulmuştu - kendi adına kaydeder 
hükmünü ortadan kaldırmıştır. 

Şimdi, asıl mesele, parlamenterterin ve kabine üye
lerinin muayyen bir müddet zarfında bulundurduk
ları tabancalardan herhangi birisini kendi adlarına 
kayda geçmesi ve bunu taşıması konusudur. Bu Se
natoda çıkarılmıştır. 

Bizim istirhamımız şu oluyor : Senatoda çıkarılan 
bu madde, Büyük Millet Meclisinde daha evvel gel
diği gibi geçsin, parlamenterler ve hükümet üyeleri ar
zuladığı tabancayı kendi adına kayıt ederek taşıma
sını sağlasın temennisinde bulunuyoruz ve bunu arzu 
ediyoruz, 

Saygılarımı sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Erkanlı. 
İBRAHİM VECDİ AKSAKAL (Trabzon) — Grup 

adına söz istiyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Adalet Partisi Grubu adına Sayın 

Aksakal, buyurun efendim. 

AP GRUBU ADINA İBRAHİM VECDİ AKSA
KAL (Trabzon) — Sayın Başkan, muhterem arka
daşlarım; kamuoyunda ateşli silahlarla ilgili bu yasa 
büyük tartışmalara sebep olmuştur. 

Bu tartışmalar bize göre bir yanlış anlamadan 
kaynaklanmıştır. «Parlamenterler silahlanıyor mu?» 
diye bir sual doğru değildir. Parlamenterler zaten si
lahlarını taşıyorlar. Bu kanun burada tartışılırken ge
çen sefer yine söz almış ve arz etmiştim ki, parla
menterler taşımakta oldukları silahlarını belli mah-
fellere götüremezler. Yönetmelik gereğince silah ta
şıyorlar. Yönetmelik gereğince silah taşıyanlar belli 
yerlere Silahlarını soksalar bile, o fiille ilgili cezanın 
yarısı kadar cezayla cezalandırılırlar, 

Biz bu yasaya bu ek maddeyi getirirken, parla
menterleri suçlu mevkiden çıkartmak istemiştik. Üni
versitelere, siyasi parti kongrelerine, öğrenci yurtları
na, okullara, maçlara, spor tesislerine parlamenterler 
silahla girerlerse suçlu olurlar. Bir yıl cezayı gerek
tirir. Bu çalışma içinde biraz fazla gayret harcamış 
arkadaşınız sıfatıyla arz ediyorum; parlamenterleri 
böyle gizli suçlular olmaktan çıkarmak, eski parla
menterleri gizli suçlular olmaktan çıkarmak, hatta Ba
kanlar Kurulu üyelerini gizli suçlular olmaktan çı
karmak için bir yol düşündük. Kanundan gelen yet
kiyle silahları taşısınlar istedik. O zaman girebilirle r-
di buralara; ama kanunun yazımı müdahalelere ma
ruz kaldı, maksadını aştı.: 

Yüce Meclisin yapması lazımıgelen bir iş vardır. 
Şimdi, bu Yasayı Karma Komisyona intikal etti

recek şekilde metninde direnmelidir. Böyle çıksın de
miyorum ama, metninde dirensin, kanun Karma Ko
misyona gitsin. Karma Komisyona giderse 3 ncü mad
deye makul şeklini verirler, ne şiş yanar, ne kebap. 
Eğer Senatonun kabul ettiği metne uyarsanız, zaten 
toplumda «parlamenterim» demek biraz güç hale 
geldi, kendi itibarınızla kendi elinizle oynamış olur
sunuz. Parlamenterin dik durması lazımgelir. Herke
sin size abandığı bir zamanda siz de başınızı daha 
fazla eğme cihetine gütmeyiniz. Parlamenter silahlan
mıyor, parlamenter sadece suçlu olmaktan kendisini 
çıkarmak istiyor. Başkalarına böylesine her türlü ze
mini hazırlamakta olan parlamenter, zaten taşımakta 
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iolan silahının sahibi olsun istedik. Yoksa, bir parla
menter kendisini silahla koruyamaz. Bir alın eğer 
mermiye hedef olmuşsa, onu hiçbir kuvvet koruya
maz. Maksadı bu değildir. 

Arkadaşlarım, tekrar ile söylüyorum; metni Kar
ma Komisyona intikal ettirelim, meseleyi orada enine 
boyuna görüşüp, yeni bir şekle götürelim. Eğer Se
natonun metnine uyarsanız, kendi kendinize zulüm 
etm'iş olacaksınız. 

Saygılar sunuyorum. (AP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aksakal. 
Buyurun Sayın Özaydınlı. 

İRFAN ÖZAYDINLI (Balıkesir) — Sayın Baş
kan, sayın üyeler; 

Sözlerime başlarken, konu yaptığımız maddeyi 
tekrar okumak istiyorum. Madde, «Türkiye Büyük 
Millet Meclisi ile Bakanlar Kurulunun üyeleri ve es
ki üyeleri..» şimdi burada dikkatinizi çekmek iste
rim, «... beyan edecekleri tabancalardan birini taşı
maya yetkilidir» Yani, buradaki madde iki konuyu 
kapsamaktadır. Bir, her milletvekili, Bakanlar Kuru
lu üyeleri tabancalarını beyan edecekler. Adet bura
da belli olmamıştır. Beş beyan edebilir, yüz beyan 
edebilir, bin beyan edebilir; açıklık yoktur. 

ÖMER LÜTFÜ ERZURUMLUOĞLU (Yozgat) 
— 1 000 tane tabancası olan bir parlamentere rasla-
dınız mı Sayın Özaydınlı? 

İRFAN ÖZAYDINLI (Devamla) — Kanun açık, 
burada bu. Müsaade buyurun, görüşümü arz edeyim. 

BAŞKAN — Sayın Özaydınlı, cevap vermeyin 
efendim, devam edin. 

İRFAN ÖZAYDINLI (Devamla) — Binaenaleyh, 
yasanın bu maddesinde taşıma yetkisine hiçbir diye
cek yoktur. Elbette ki, milletvekili arkadaşlarımıza 
ruhsat almak konularında sıkıntıya düşmeden bir 
kolaylık getirilmesi mümkündür. Ancak, beyan etme 
konusu geldiği zaman suiistimale uğrayabilir. O ba
kımdan, beyan konusuna asla müsamaha etmemek 
lazımdır. Çünkü, beyan ettikleri tabancayı - Ben, ken
dim için söylüyorum, başka kimse için söylemiyo
rum - beyan ettiğim tabancayı eğer başkasına kullan-
dırırsam suçlu da ben olabilirim; suç işlemiş olurum. 
Onun için, beyan hususunda çok dikkatli bulunmak 
lazım. 

Taşıma konusuna gelince : Sayın milletvekillerinin, 
Bakanlar Kurulu üyelerinin de bir tereddüde uğrama
maları lazım. Ruhsat aldıkları sürece, aynı diğer va
tandaşlar gübi, tabancalarını her zaman, her yerde ta
şıyabilirler. 
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Sözlerimi bitirirken, Senatonun bize göndermiş ol
duğu, yani Senatonun kabul ettiği hususu, ben daha 
uygun görüyorum. 

Görüşüm budur, saygıyla arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Özaydınlı. 
Grupları adına konuşmak isteyen var mı?.. 
ALTAN ÖYMEN (Ankara) — CHP Grubu adı

na söz istiyorum efendim. 
BAŞKAN — Buyurun. 
CHP GRUBU ADINA ALTAN ÖYMEN (An

kara) — Sayın Başkan, sayın arkadaşlarım; 

Bu metinde, Millet Meclisinden geçen metinde bir 
talihsizlik olduğu meydandadır. Millet Meclisinden 
geçen metinde, «Beyan edeceği silahlardan birinin ta
şıma ruhsatını alır» diyor. Beyan edeceği silahlar sı
nırsız olduğu için, ortaya şöyle bir anlam çıkıyor : 
Bir milletvekili müteaddit silahı beyan edebilir. 10 si
lahı, 20 silahı, 1001 silahı, 300 silahı ve bunu evinde 
tutabilir. Evinde tutar da, bir tanesini kullanır. Bu, 
bu şekilde anlaşılırsa, fazla silah bulundurmaya teşvik 
eden bir mahiyet arz ederse bu madde, bunun mah
zurları meydandadır. Yani bu milletvekilinin evi bir 
silah deposu olacak değildir. Bu bakımdan, madde
nin Millet Meclisinden geçen metni mahzurludur. Yal
nız, bu madde Cumhuriyet Senatosundan geldiği şe
kilde de çıkarılırsa şöyle bir durum olacak : Mil
letvekilleri mevcut yönetmeliğe göre silah taşıma ruh
satını almakta devam edecekler. Halbuki kanunun 
bütün sistemi silah taşımayı düzenlemiş; bunun da 
kanunla düzenlenmesi elbette makuldür. Bu bakım
dan maddenin Karma Komisyona gitmesi uygun ola
caktır. Karma Komisyona gitmesi için yapılacak usul 
Cumhuriyet Senatosu metninin reddi şeklinde ola
cak ama, bu ret keyfiyeti Millet Meclisi metninin be
nimsenmesi anlamını hakikatte taşımayacaktır. An
laşılıyor ki buradaki temayül, bizim grubumuzun te
mayülü de bu konunun Karma Komisyonda tekrar 
görüşülmesi ve milletvekili, eski milletvekili ve eski 
'bakanlar kurulu üyelerinin silah taşımalarını teşvik 
edici bir anlam taşımamasıdır. Bu anlam içinde tek
lifin Karma Komisyona gönderilmesi yolunda oy kul
lanılması görüşündeyiz efendim. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Öymen. 

Efendim, grup adına konuşma yapıldığı için bir 
milletvekiline söz hakkı doğmuştur, buyurun Sayın 
Yüksel, sıra sizde. 

SELAHATTİN YÜKSEL (Uşak) — Sayın Baş
kan, değerli arkadaşlarım, konu milletvekillerinin si-
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Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Ka'bul edilmiştir. 

Madde 4. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürü
tür. 

'BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. 

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

'Teklifin tümü üzerinde söz isteyen sayın üye?.. 
Yok. 

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

6. — Gaziantep Milletvekili Celâl Doğan'ın, 765 
sayılı ıTürk Ceza Kanununun 119 ve 537 nci Madde
lerinin Değiştirilmesi ve 503 ncü Maddesine İki Fık
ra Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Ko
misyonu Raporu. (2/677) (S. Sayısı : 291) (1) 

BAŞKAN — Gündemin 74 ncü sırasında bulu-
nna 291 S. Sayılı Kanun Teklifinin müzakeresine ge
çiyoruz. 

Hükümet?.. Burada. 
Komisyon?.. Burada. 
Komisyon raporunun okunup okunmaması hu

susunu oylarınıza sunuyorum. Raporun okunmasını 
kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kaibul edilme
miştir. 

Tümü üzerinde söz isteyen sayın üye?.. Yok. 
Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum. Ka

bul edenler... Ka'bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
1 nci maddeyi okutuyorum : 

765 Sayılı Türk Ceza Kanununun 119 ve 537 nci 
Maddelerinin Değiştirilmesi ve 503 ncü Maddesine 

İki Fıkra Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ' 
Madde 1. — 765 sayılı Türlk Ceza Kanununun 

119 ncu maddesi aşağıda yazılı olduğu şekilde değiş
tirilmiştir. 

«Madde 119. — Kalbahat failinin, eylemine uygun 
kanun maddesinde; 

Hürriyeti bağlayıcı ceza öngörülmüşse, (her gün 
için 647 sayılı Cezaların İnfazı Hakkındaki Kanunun 
4 ncü maddesinin 1 nci bendinde belirtilen sınır üze
rinden) maddede yazılı hafif hapis cezasının altsının-
nı karşılayan miktarı, 

Hürriyeti bağlayıcı ceza ile birlikte hafif para ce
zası da öngörülmüş ise, hürriyeti bağlayıcı ceza için 
yukarıdaki şekilde saptanacak miktar ile hafif para 
cezasının alt sınırını, 

(1) 291 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 
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Duruşmadan ve her halde sorgusundan önce yar
gılama giderleriyle birlikte hâkim önünde ödeyeceği
ni bildirmesi ve mahkemece de; sanığın kişiliğine ve 
suçun istenmesindeki özelliklere göre, bu istemin ka
bul edilmesini izleyen on gün içinde, 

Merciine ödemesi halinde dava ortadan kaldırılır. 

Yasada, hürriyeti bağlayıcı ceza ile para cezasın
dan yalnız birisinin uygulanabileceği hallerde yukar-
daki fıkralara göre ödenmesi gereken miktar, para 
cezası esas alınarak saptanır. 

Suçla ilgili kanun maddesinde ayrıca muayyen bir 
meslek ve sanatın tatili cezasının bulunması bu mad
de hükmünün uygulanmasına engel olmaz. 

Davanın ortadan kaldırılması, kişisel hakkın isten
mesine, malın geri alınmasına ve zoralıma ilişkin hü
kümleri etkilemez. 

Ceza Kararnamesine itiraz üzerine, duruşma ya
pılması gereken halde de, bu madde hükmü uygula
nır.» 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Etmeyenler... Ka'bul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum : 
Madde 2. — 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 

503 ncü maddesine aşağıdaki iki fıkra eklenmiştir. 

Karşılıksız çek keşide edenlere bir yıldan beş yıla 
kadar hapis ve çekin karşılıksız kalan bedelinin bir 
misli ağır para cezası verilir. 

Müddeti içinde ibraz edildiğinde yeter ve derhal 
tasarrufu mümkün karşılığı bulunmayan çek karşılık
sız sayılır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kaibul edilmiştir. 
Madde 3. — 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 

537 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 537. — Her kim, kamu hizmeti gören dai
re veya kurumlar veya her türlü eğitim ve öğretim ku
ruluşlarının yetkilileri tarafından duvarlara yapıştırıl
mış veya özel yerlerine konulmuş basılı olan veya ol
mayan belge, resim veya el yazısı kâğıt veya levhaları 
bulundukları yerlerden çıkarır ya da yakar veya tah
rip eder veya bunlar her ne surette olursa olsun okun
mayacak veya içeriklerinin başka şekilde anlaşılması
na sebebiyet verecek şekillere veya işe yaramayacak 
hale sokarsa eylem 'başka bir suçu oluşturma bile ay
rıca üç aydan altı aya kadar hafif hapse ve bin lira
dan az olmamak üzere hafif para cezasına maihkûm 
edilir. 
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Kamu hizmetine tahsis edilmiş binaların veya ma
betlerin veya 1710 sayılı Eski Eserler Kanununda sa
yılı eski eser niteliğindeki taşınır veya taşınmaz mal
ların her türlü eğitim ve öğretim kurumlarının veya 
öğrencilerin toplu halde oturdukları yurt ve benzeri 
yerlerin Veya bunların eklentilerinin herhangi bir yeri
ne basılı olan veya olmayan, elle yapılmış her itürlü 
yazı veya resimlerin veya bunları havi kâğıt, pano, 
pankart, bant veya benzerlerini yetkili memur ve mer
cilerin önceden verilmiş yazılı müsaadesi olmaksızın 
suç 'konusu teşkil edenlerin asılmasına veya konulma
sına müsaade edenler eylem başka bir suçu oluştursa 
bile ayrıca (bir yıldan üç yıla kadar hafif hapis ve beş-
bin liradan az olmamak üzere hafif para cezasına 
mahkûm edilir. 

İkinci fıkrada gösterilen binaların veya eklentile
rinin herhangi bir yerini her ne suretle olursa olsun, 
ıboyayanlar veya bu yerlere yazı veya resim yapanlar 
halkkında da aynı hüküm uygulanın 

x Yukarıdaki fıkralarda gösterilen eylemlerin, der
neklerin veya benzeri kuruluşların mensupları tarafın
dan veya onların iştirakiyle yapıldığı sabit olduğu tak
dirde suçu işleyen veya suça bu yoldan katılan dernek 
ve 'kuruluş mensuplarına sözü edilen fıkralardaki ce
zalar iki kat olarak hükmedilir. 

Yukarıdaki fıkralardaki eylemleri küçüklere veya 
ceza ehliyeti olmayan kişilere işletenlere yukarıdaki 
fıkralar uyarınca verilecek cezalar yarısı kadar artı
rılır. 

Bu maddeye göre hükmolunacak cezalar ertelene
mez ve bunların yerine 647 sayılı Cezaların İnfazı 
Hakkındaki Kanunun 4 ncü maddesindeki ceza ve 
tedbirler uygulanamaz, 

İkinci ve üçüncü fıkralarda gösterilen eylemlerin 
izlerini derhal ortadan kaldırmayan ve bunların yok 
edilmesi için gereikli işlemlere girişmeyen yetkililer 
hakkında bu Kanunun 230 ncu maddesinde yazılı ce
zalar uygulanır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI İSMAİL 

HAKKI KÖYLÜOĞLU (Ankara) — Söz istiyorum 
Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Komisyon. 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI İSMAİL 

HAKKI KÖYLÜOĞLU (Ankara) — Efendim, Ko
misyon olarak benim muhalefet şerhim var da, onu 
iki cümleyle ifade etmek isti yorum. 

Bu maddemin tamamına karşı değilim. Yalnız, bu 
maddenin sonundan bir fıkra evvelinde, «Bu madde

ye göre hükmolunacak cezalar ertelenemez ve bun
ların yerine 647 sayılı Cezaların İnfazı hakkındaki 
Kanunun 4 ncü maddesindeki ceza ve tedbirler uy
gulanamaz»! denmektedir. 

Hukukta bir prensip vardır; cemiyetlerin adalete 
yaklaşmaları - tabii adalete ulaşmak, varmak bir 
hayaldir; dünyada şimdiye kadar böyle olmuş, bun
dan böyle de bu şekilde - hâkimlere takdir hakkını 
vermekle ve genişletmekle mümkündür. 

İBRAHİM ETEM BOZ (Nevşehir) — Sayın Baş
kan, Komisyon adına mı (konuşuyor? 

İSMAİL HAKKI KÖYLÜOĞLU (Devamla) — 
Efendim, kendi adıma konuşuyorum, kendi adıma 
kendi adıma, dedim. 

BAŞKAN — Siz Komisyon olarak istediniz Sa
yın Köylüoğlü. 

İSMAİL HAKKI KÖYLÜOĞLU (Devamla) — 
Efendim, benim, Komisyonda bu maddenin bu fık
rasına muhalefetim var; bu muhalefetimıi izah etmek 
istiyorum. 

BAŞKAN — Evet; muhalefet şerhi olduğuna gö
re, konuşabilir efendim. 

Buyurun, devam edin. 
İSMAİL HAKKI KÖYLÜOĞLU (Devamla) — 

Muhalefetim var da, onu söylüyorum, onu; şurada 
muhalefet şerhim var. 

BAŞKAN — Muhalefet şerhi vardır. 
Buyurun, devam edin Sayın Köylüoğlü. 

İSMAİL HAKKI KÖYLÜOĞLU (Devamla) — 
Yani, muhalefetimi ifade etmek istiyorum; burada 
var, yazılı. 

BAŞKAN — Tabii, buyurun ifade edin efendim, 
buyurun. 

İBRAHİM ETEM BOZ (Nevşehir) — Komisyo
nun yeri boş. 

İSMAİL HAKKI KÖYLÜOĞLU (Devamla) — 
Komisyonun yerine birisi otursun; ne olacak, kala
cak değil ya orası; mahkeme, kadıya mülk değil ya. 

Muhterem arkadaşlar, tecil, af değildir; paraya 
çevirmelk af değildir. Öyle kimseler Vardır ki, öm
ründe bir hata işler; ama işlediği hata, suçtur; kar
şılığında bir ceza vardır; ama bir defa işlemiş, na
dim olmuş, pişman olmuş; bunun adaletin atıf etin
den, lütfundan istifade etmesi lazımdır. Zaten, bu, 
hâkime bırakılmış bir takdirdir. Yani, hâkim, bu 
adamın bir daha suç işlemeyeceği kanaatine vardığı 
takdirde tecil hakkını kullanır. Bu, hâkime verilmiş 
takdirdir ve ne kadar çok verirsek, ne kadar geniş
letirsek, adalete o kadar yaklaşmış oluruz diyoruz. 
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RÜŞMELER 
1. — Adana Milletvekili Hasan Gürsoy ve 9 ar

kadaşının, anarşik olayların gerçek nedenleri ile alı
nacak tedbirleri saptamak amacıyla Anayasanın 88 
nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 102 ve 103 ncü mad
deleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi. (10/27) 

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

3. — Ankara Milletvekili Mustafa Başoğlu ve 
11 arkadaşının, iş kazalarının nedenleri ile alınması 
gereken önlemleri saptamak amacıyla Anayasanın 
88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılma
sına ilişkin önergesi. (10/29) 

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

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

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

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

8. — istanbul Milletvekili Turan Kocal ve 10 
arkadaşının, yurt dışında öğrenim yapan öğrenci
lerin sorunlarını saptamak amacıyla Anayasanın 88 
ci. Millet Meclisi içtüzüğünün 102 Ve 103 ncü mad
deleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına iliş
kin önergesi. (10/34) 

9. — istanbul Milletvekili Turan Kocal 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 içtüzüğünün 102 ve 103 
ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açıl
masına ilişkin önergesi. (10/35) 

10. — Zonguldak Milletvekili Koksal Toptan ve 
17 arkadaşının, Zonguldak - Ereğli Kömürleri iş
letmesinde yapılan tayin ve nakiller ile sonuçlarını 
saptamak amacıyla Anayasanın 88 nci, Millet Mec
lisi içtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarın
ca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi. (10/36) 

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

12. — Milli Selâmet Partisi Millet Meclisi Grubu 
Başkanı Necmettin Erbakan ve 12 milletvekilinin 
hububat fiyatları ve destekleme alımları konusunda 



Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 100 
ve 101 nci maddeleri uyarınca bir Genel Görüşme 
açılmasına ilişkin önergesi. (8/10) 

13. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı ve 9 ar
kadaşının, Hükümetin Hakkâri yöresinde çarpışan 
yabancı iki aşiretle ilgili tutumu konusunda Anaya
sanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 100 ve 101 
nci maddeleri uyarınca bir Genel Görüşme açılma
sına ilişkin önergesi. (8/11) 

14. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı ve 9 ar
kadaşının, ilaç yokluğu konusunda Anayasanın 88 
nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü mad
deleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına iliş
kin önergesi. (10/39) 

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

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

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

18. — Aydın Milletvekili Nahit Menteşe ve 15 
arkadaşının, Tariş ve iştiraklerindee yasa dışı uygu
lamalar yapıldığı iddiasını saptamak amacıyla Ana
yasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 
103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi. (10/43) 

19. — Kocaeli Milletvekili Adem Ali Sarıoğlu 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 İç
tüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/44) 

20. — Balıkesir Milletvekili 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 İçtüzüğünün 
102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araş
tırması açılmasına ilişkin Önergesi. (10/45) 

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

22. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Şeref-
oğlu ve 9 arkadaşının, Uşak Eğitim Enstitüsünde ba
zı öğrencilere baskı yapılarak öğrenimden alıkonul
duğu iddiasını saptamak amacıyla Anayasanın 88 nci, 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddele
ri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi. (10/47) 

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

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

25. — Samsun Milletvekili 1. Etem Ezgü ve 10 
arkadaşının; İçişleri Bakanının, kolluk kuvvetlerinin 
güvenliği konusundaki tutumu hakkında Anayasanın 
88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 100 ve 101 nci 
maddeleri uyarınca bir Genel Görüşme açılmasına 
ilişkin önergesi. (8/13) 

26. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı ve 9 
arkadaşının; kamulaştırılan Bafa Gölünün halkın ya
rarına tahsis edilmediği iddiasını saptamak amacıy
la, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi tçtüzüğünün 
102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi. (10/50) 

27. — Manisa Milletvekili Sümer Oral ve 9 ar
kadaşının; Tekel Genel Müdürlüğünce Manisa - Kır
kağaç ilçesine yapılan tuz tahsislerinde ayrıcalık ya
pıldığı yolundaki iddiaları saptamak amacıyla Ana
yasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 
103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi. (10/51) 

28. — Yozgat Milletvekili Hüseyin Erdal ve 9 ar
kadaşının; 4 . 1 . 1979 ve 9 . 1 . 1979 tarihlerinde mey
dana gelen tren kazalarının gerçek nedenleri ile bu ko-



nuda alınacak önlemleri saptamak amacıyla Anaya
sanın 88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 102 ve 103 
ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açıl
masına ilişkin önergesi. (10/52) 

29. — Adana Milletvekili Hasan Gürsoy ve 9 ar
kadaşını^ TÖB - DER'in yasa dışı faaliyetleri konu
sunda Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 
100 ve 101 nci maddeleri uyarınca bir Genel Görüş
me açılmasına ilişkin önergesi. (8/14) 

30. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı ve 
9 arkadaşının; Gümrük ve Tekel Bakamının, Ana
dolu Ajansı esiki Genel Müdürü hakkındaki bir ih
barın değerlendirilmesiyle ilgü tutumu konusunda 
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 100 
ve 101 nci maddeleri uyarmca bir Genel Görüşme 
açılmasına ilişkin önergesi. (8/15) 

31. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı ve 
9 arkadaşının; tren kazalarının nedenlerini saptamak 
amacıyla Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtü
züğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. 
(10/53) 

32. — Sivas Milletvekili Ali Gürbüz ve 9 ar
kadaşının; tarım ürünleriyle bazı madenlerimizin re
hin edilmesinin ekonomimize verdiği zararları sap
tamak amacıyla Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi 
İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. 
(10/54) 

33. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı ve 
9 arkadaşının; silah kaçakçılığının önlenmesi konu
sunda Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğü
nün 100 ve 101 nci maddeleri uyarınca bir Genel 
Görüşme açılmasına ilişkin önergesi. (8/16) 

34. — Adana Milletvekili Hasan Gürsoy ve 10 
arkadaşının; TRT Kurumunun yayınları konusunda 
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 
ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi. (10/55) 

35. — Ankara Milletvekili İsmail Hakkı Köylü-
oğlu ve 9 arkadaşının; Ankara Umum Otomobilci
ler ve Şoförler Derneğinin Genel Kurul Toplantısı 
konusunda Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İç
tüzüğünün 100 ve 101 nci maddeleri uyarınca bir 
Genel Görüşme açılmasına ilişkin önergesi. (8/17) 

36. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı ve 
9 arkadaşının; TRT Genel Müdürlüğüne bağlı İz
mir Televizyon Müdürlüğünce yapılan satınalmalar-
da yolsuzluk yapıldığı iddiasını saptamak amacıyla 

Anayasanın 88 nci, Mîllet Meclisi İçtüzüğünün 102 
103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi. (10/56) 

37. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı ve 9 ar
kadaşının; Muğla ili turistik sahalarında yönetmelik
lere aykırı inşaat yapıldığı iddiasını saptamak ama
cıyla Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 
102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/57) 

38. — İstanbul Milletvekili Süleyman Arif Emre 
ve 10 arkadaşının; Diyanet İşleri Başkanlığına özerk
lik verilmesi konusunda Anayasanın 88 nci, Millet 
Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uya
rınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi. (10/58) 

39. — Ankara Milletvekili Mustafa Başoğlu ve 9 
arkadaşının; partizanca bir tutumla işçi sendikaları
nı bölmeye çalıştığı, işçi toplumunu anarşiye ittiği, 
işsizliği önleyemediği ve işçi - memur ayırımı konu
sunda Hükümetin tutumu hakkında Anayasanın 88 
nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 100 ve 101 nci mad
deleri uyarınca bir Genel Görüşme açılmasına ilişkin 
önergesi. (8/18) 

40. — Denizli Milletvekili Mustafa Kemal Ay-
kurt ve 14 arkadaşının; Diyanet İşleri Başkanlık ma
kamında meydana gelen olayla ilgili Anayasanın 88 
nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 100 ve 101 nci mad
deleri uyarınca bir Genel Görüşme açılmasına iliş
kin önergesi. (8/19) 

41. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı ve 9 ar
kadaşının; Polis Enstitüsü ile diğer polis eğitim ku
rumlarında yapılan eğitim ve öğretimin öğrencileri 
anarşiye yönelttiği iddiasını saptamak amacıyla Ana
yasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 
ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açıl
masına ilişkin önergesi. (10/59) 

6 
SÖZLÜ SORULAR 

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

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

3. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Şeref -
oğlu'nun, Kahramanmaraş Adalet Partisi il ve ilçe bi
nasına yapılan saldırıya ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/30 



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

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

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

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

8. — Erzurum Milletvekili Nevzat Kösoğlu'nun, 
bazı öğrenci yurtlarının aranmasına, ilişkin İçişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi. (6/35) 

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

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

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

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

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

14. — 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) 

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

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

17. — Sivas Milletvekili Ali Gürbüz'ün, «Kurta-
rıfauş Bölge» deyimine ilişkin Başbakandan sözlü 
sana önergesi. (6/60) 

18. — İzmir Milletvekili Zdki Efeoğlu'nun, Hükü
mettin dış politikasına ilişkin Dışişleri Bakanından 
sözüti soru önergesi. (6/61) 

4 — 

19. — İstanbul Milaüvekii İhsan Totosaırı'nın, 
Ağrı Eğitim Ensiüiltüjsü Müdürüne ilişkin Mili Eğitim 
Baklanından sözlü soru önergesi. (6/129) (*) 

20. — Muğla MMetvekili Ahmet Buldaniı'nın, 
DİSK'in yapacağı 1 Mayıs gösterilerine ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi. (6/62) 

21. — İçel Milletvekili Süleyman Şknşek'in Ak
deniz Gülbre Fabrikasına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi. (6/130) (*) 

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

23. — Diyaaibaıkır Milletvekili M. Yaşar Göçmen' 
'in, Türkiye Hektromekanik Sanayi Anonim Şirketine 
ilişkin İşletmeler Baikanından sözlü sonu önergesi 
(6/64) 

24. — Gümüşhane Milletvekili Mehmet Çatalbaş' 
m, Gümüşihane Adalet Partisi Merkez İlçe Başkanı
nın gözaltına almaş nedenlerine dliskün İçişleri Başka
nından sözlü soru önergesi. (6/66) 

25. — Erzurum Milletvekili Nevzat Kösoğlu'nun, 
Ankara Valisine iişkin İçişleri Balkanından sözlü so
ru önergesi. (6/67) 

26. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldaniı'nın, 
Türküye -. Nalto iişSkieri ile SSC Birliği Genel Kur
may Başkanının Türkiye'yi ziyaretine ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi. (6/68) 

27. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldaniı'nın, 
Hükümet üyelerinin dış seyahatlianna ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi. (6/70) 

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

29. — Ankara Milletvekili Mustafa Başoğlu'nun, 
Genel Sağlık Sigortasıyla ilgili beyanına ilişkin Sağ
lık ve Sağlık Yardım Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/72) 

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

31. — Kayseri Milletvekili Mehmet Doğan'ın 
1 Mayısta DİSK tarafından düzenlenen gösterilere 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/74) 

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

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



33. — Zonguldak MMetvekii Koksal Topüan'm, 
Ereğli Kömürleri Işletmderimden emekliye ayrılan iş
çilerin kadem tazminatlarına ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi. (6/77) 

34. — Kayseri MMetvekiili Mehmet Doğan'ın, 
Kıibtrıs Türk Federe Devletlimin Danışmanına ilişkim 
Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi. (6/131) (*) 

35. — izmir Milletvekilli Erol H. Yeşilpımar'ın, 
1 Mayıs gösterMerine ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi. (6/78) 

36. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, Ba-
yınıdıdiik Balkanımın demeoine ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi. (6/79) 

37. — Muğla Milletvekilli Ahmet Bufdamlı'nın, Ba
demler Köyü Benzin İstasyonunun hizmete açılışına 
ilişiklin Ticaret Balkanından sözlü soru önergesi. (6/80) 

38. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldianlı'nım, 
toplu sözleşmelerle i%iiM beyanına 'ffişkim Baş'bakan-
'dan sözUü soru önergesi. (6/81) 

39. — Hatay Milletvekilli Alıi YiLmaz'ın, orta de
receli okuiardan ahlâk dersleıtiniin kaldırılacağı id-
dualarıma ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/82) 

40. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, bir 
kısam emniyet mensuplarının özel koruyucu olarak 
görevlenddriMiğii iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/83) 

44. — Adana Milletvekili Hasan Gürsoy'un, orta 
dereceli okullardan ahlâk derslerimin (kaldırılacağı 
M'dialanna ilişlkin Milli Eğitim Bakanından sözlü so
su önergesi. (6/84) 

42. — Konya Milletvekili İhsan Kaıbadayı'nın, 
anarşik olayların soruışturmıalarını yapan görevlilerin 
başka illere tayin edildiği iddiasına ilişiklin Başbakan
dan sözlü soru önergesi. (6/85) 

43. — 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) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

59. — Kastamonu Milletvekili I. Hilmi Dura'nın, 
Kastamonu Cide Lisesinde bazı öğretmenlerin ka-

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



nunsuz işi bırakma eylemine katıldıkları iddiasına iliş
kin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/134) (*) 

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

61. — Bolu Milletvekili Avni Akyol'un, Töb-Der-
dn Bolu'daki icraatlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanın
dan sözlü soru önergesi. (6/136) (*) 

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

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

64. — îstabul Milletvekili Turan Koçal'ın, Türk 
Ceza Kanununun 141 ve 142 nci maddeleri ile ilgili 
beyanına ilişkin Bayındırlık Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/104) 

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

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

67. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın Em
niyet Teşkilatındaki tayin ve nakillere ilişkin içişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/107) 

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

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

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

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

72. — Mardin Milletvekili Abdülkadir Timurağa-
oğlu'nun, Mardin Ovasının sulanması ile ilgili çalış
malara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından 
sözlü soru önergesi.. (6/110j) 

73. — Konya Milletvekili Agâh Oktay Güner'in, 
Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi. (6/111) 

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

75. — Niğde Milletvekili Sadi Somuncuoğlu'nun, 
eski sıkıyönetim komutan ve görevlilerinin can gü
venliklerine ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/113) 

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

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

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

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

80. — 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) (*) 

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

82. — izmir Milletvekili Şinasi Osma'mn, 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) (*) 

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

84. — istanbul 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) 

85. — istanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, gözal
tına alınan kişilere ilişkin içişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi. (6/120) 

(*) İçtüzüğün 96 ncı maddesi uyarınca sözlü so-< 
rüya çevrilmiştir. 
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86. — İstanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, Balı
kesir Cezaevinde meydana gelen olaylara ve sorumlu
larına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/121) 

87. — Çankırı Milletvekili Arif Tosyalıoğlu'nun, 
Çankırı YSE Müdürüne ilişkin Köy İşleri ve Koope-
tifler Bakanından sözlü soru önergesi. (6/183) (*) 

88. — Kırşehir Milletvekili Mustafa Eşrefoğlu' 
nun, TÖB - DER üyesi öğretmenler ile TÖB - DER 
Genel Kurul toplantısına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi. (6/122) 

89. — Adana Milletvekili Hasan Gürsoy'un, 
TÖB - DER Genel Kurul toplantısına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi. (6/153) (*) 

90. — 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) (*) 

91. — 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) (*) 

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

93. — 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) (*) 

94. — İstanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, İçiş
leri Bakanının, MHP İstanbul İl Başkanının öldürül
mesinden sonra verdiği beyanata ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi. (6/161) (*) 

95. — İstanbul Milletvekili Ekrem Ceyhun'un, 
TÖB - DER Genel Kurul toplantısına ilişkin Milli 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/162) (*) 

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

97. — İstanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, anar
şi konusundaki tutumuna ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi. (6/163) (*) 

98. — İstanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, Umut 
Gazetesine verilen resmi ilanlara ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi. (6/164) (*) 

99. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Şe-
refoğlu'nun, Bakanların yurt dışı seyahatlerine iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/165) (*) 

100. — İstanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, 
31.10.1978 günü meydana gelen anarşik olayların fail
lerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/166) (*) 

101. — Bolu Milletvekili Müfit Bayraktar'ın, Ba
yan Rahşan Ecevit'in Doğu Anadolu gezisine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/169) (*) 

102. — Muğla Milletvekili Ahmet BuldarüYnın, 
Sağmalcılar Cezaevinden 13 tutuklunun kaçmasına 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/126) 

103. — Kayseri Milletvekili Mehmet Doğan'm, 
Sosyalist Enternasyonal toplantısına katılan CHP'li 
üyelerin harcırahlarına ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi. (6/171) (*) 

10(4. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, 
Amerika seyahatinize katılan heyete ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi. (6/173) (*) 

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

106. — İstanbul Milletvekili Nihat Kaya'nın, 
toplu sözleşmelerden doğan birikmiş hakların öden
mediği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi. (6/184) (*) 

107. — Burdur Milletvekili Ahmet Sayın'ın, Dış
işleri Bakanının Sosyalist Enternasyonal toplantısı
na katılmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi. (6/185) (*) 

108. — Giresun Milletvekili Şükrü Abbasoğlu' 
nun, Hükümetin işbaşına gelmesinden sonra yapılan 
tayin ve nakillere ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi. (6/186) (*) 

109. — İstanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, gö
revden alınan bir emniyet mensubuna ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/197) (*) 

110. — İzmir Milletvekili Erol H. Yeşilpınar'ın, 
bakanların yurt dışına yaptıkları resmi gezilere iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/187) (*) 

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

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

(*) İçtüzüğün 96 ncı maddesi uyarınca sözlü so< 
rüya çevrilmiştin 
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113. — Artvin Milletvekili Hasan Ekinci'nin, 
uluslararası ilişkilerimizle ilgili demeçlerine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/225) (*) 

114. — Kocaeli Milletvekili İbrahim Topuz'un, 
indirimli gazete kâğıdına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi. (6/199) (*) 

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

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

117. — Bolu Milletvekili Avni Akyol'un, Bolu ilin
de ilk ve orta dereceli okulların izinsiz olarak tatil 
edildiği iddiasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından söz
lü soru önergesi. (6/20O) (*) 

118. — Trabzon Milletvekili İbrahim Vecdi Ak-
sakal'ın, eğitim enstitülerinin durumlarına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi. (6/201) (*) 

119. — Urfa Milletvekili Salih Özcan'ın, Cidde 
Büyükelçiliği birinci kâtibine ilişkin Dışişleri Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/202) (*) 

120. — istanbul Milletvekili Ekrem Ceyhun'un, 
3 ve 4 ncü Beş Yıllık Kalkınma planlarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/208) (*) 

121. — İstanbul Milletvekili Ekrem Ceyhun'un, 
sanayi gelişimine ilişkin Sanayi ve Teknoloji Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/209) (*) 

122. — İstanbul Milletvekili Ekrem Ceyhun'un, 
kalkınma faaliyetlerinin tarihsel gelişimine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/210) (*) 

123. — İstanbul Milletvekili Ekrem Ceyhun'un, 
ekonominin anahedefleri ile bu konuda izlenen poli
tikaya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/211) (*) 

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

125. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, 
kömür üretimine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/144) 

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

127. — İsparta Milletvekili Yakup Üstün'ün, 
TRT'nin anarşik olaylarla ilgili yayınlarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/212) (*) 

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

129. — İzmir Milletvekili Erol H. Yeşilpınar'ın, 
gençlik projesi uygulamasına ilişkin Gençlik ve Spor 
Bakamndan sözlü soru önergesi. (6/214) (*) 

130. — Bolu Milletvekili Müfit Bayraktar'ın, ba
kanların yurt dışı seyahatlerine ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi. (6/232) (*) 

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

132. — İstanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, ceza-
vinde çekimi yapılan bir TV filmine ilişkin Adalet 
îakanından sözlü soru önergesi. (6/148) 

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

134. — Aydın Milletvekili Behiç Tozkoparan'm, 
Aydın Milli Bankası Genel Müdürü ve alınan perso
nele ilişkin Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi. 
6/235) (*) 

135. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, Is-
anbul Milletvekili Turan Koçal'ın ikametgâhına ya
pıldığı iddia edilen saldırıya ilişkin İçişleri Bakanın-
lan sözlü soru önergesi. (6/159) 

136. — İzmir Milletvekili Erol H. Yeşilpınar'ın, 
Umut Gazetesinde yayınlanan ilan ve reklamlara iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/233) (*) 

137. — Sivas Milletvekili Ali Gürbüz'ün, hava kir
liliğinin önlenmesine ilişkin Devlet Bakanı ve Baş
bakan Yardımcısından sözlü soru önergesi. (6/160) 

138. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, 
Sağmalcılar Cezaevinden kaçan 5 tutukluya ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/167) 

139. — Hatay Milletvekili Ali Yılmaz'ın, yaptığı 
tayin ve nakillere ilişkin Milli Eğitim Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/234) (*) 

140. — Niğde Milletvekili Sadi Somuncuoğlu* 
nun, Sıkıyönetim Mahkemelerine yapılan atamalara 
ilişkin Başbakan ve Milli Savunma Bakanından söz 
lü soru önergesi. (6/168) 

141. — Sivas Milletvekili Ali Gürbüz'ün, yabancı 
ülkelere yapılan resmi gezilere ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi. (6/174) 

(*) içtüzüğün 96 ncı maddesi uyarınca sözlü so
ruya çevrilmiştir. 
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142. — İstanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, is

tanbul - Bakırköy Halkevine ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi. (6/175) 

143. — Sivas Milletvekili Ali Gürbüz'ün, TRT'nin 
yabancı din adamlarıyla ilgili yayınına ilişkin Devlet 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/176) 

144. — Adana Milletvekili Hasan Cerit'in, Milü 
Eğitim Yayınevine ilişkin Milli Eğitim Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/226) (*) 

145. — izmir Milletvekili Erol H. Yeşilpınar'ın, 
İskandinav ülkelerindeki resmi geziye katılan heyete 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/227) (*) 

146. — Giresun Milletvekili Şükrü Abbasoğlu' 
nun anarşik olaylara ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi. (6/228) (*) 

147. — Sivas Milletvekili Ali Gürbüz'ün, Türk Si
lahlı Kuvvetlerine uygulanan Tam Gün Yasasına iliş
kin Milli Savunma Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/177) 

148. — Adana Milletvekili Hasan Gürsoy'un, Ye
nişehir Sağlık Koleji öğrencilerine ilişkin Sağlık v# 
Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/178) 

149. — Adana Milletvekili Hasan Gürsoy'un, hü
küm giymiş bir kişinim tayin edildiği yolumdaiki iddia
lara ilişkim Mili Eğitim Baklanımdan sözlü soru öner
gesi. (6/179) 

150. — İstanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, Halk
evleri Genel Kurul toplantısına ilişkim Başbakandan 
sözlü soru önergesi. (6/180) 

151. — İstanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, Af-
yomfcarahisar Milli Eğitim Müdürlüğüne yapılan ta
yam© ilişiklin Milli Eğnim Bakamımdan sözlü soru öner
gesi. (6/181) 

152. — Antalya Milletvekili Galip Kaya'nın, An
talya saıhMerindıeM turistik tesislere ilişkin Tunizm ve 
Tanıtma Bakamundan sözlü soru önergesi, (6/182) 

153. — İstanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, Tu
rizm ve Tanıtma Balkanımın Paris gezisi ile ilıgdü ba
sımda çaıkam haibeıiere ilişkim Turizm ve Tanıtana Ba
lkanlımdan sözlü soru önergesi. (6/188) 

154. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, B. 
Almam eski Balkanı Horst Ehmlke'nıin ziyaretime iliş
kin Başbakamdam sözlü soru önergesi. (6/189) 

155. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, der
nek biküril'eriniin Ordu Belediyesince yayımlanmasına 
ilişkin Yerel Yönetimi Bakamımdan sözlü soru öner
gesi. (6/190.) 

156. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, si-
yasi faaliyet gösteren derneklere ilişkim İçişleri Ba
kanımdan sözlü soru önergesi. (6/191) 

157. — Niğde Milletvekili Sadi Somuncuoğlu'nun, 
Libya'da çalışan işçilıeriımdze ilişkin Çalışma Balka
nından sözlü soru önergesi. (6/192) 

158. — Niğde Milletvekili Sadi Somuncuoğlu'nun, 
Ankara Sıikıyönetim Mamkemesimıe diskin Başbakan ve 
İçişleri Bakamımdan sözlü somu önergesi. (6/193) 

159. — Kocaeli Milletvekili Adem Ali Sarıoğlu' 
nun, cevapsız kalan yazık sorularıma ilişkim Başbakan-. 
dan sözlü soru önergesi. (6/236) {*) 

160. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, gö
revden akman Iconaervatuvar öğretmenlerime ilişkimi 
Kültür Bakanından sözlü soru önergesi. (6/194) 

161. — Antalya Milletvekili Galip Kaya'nın, 
Fransa gezisine katılan heyete ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi. (6/256) (*) 

162.(,— Nevşehir Milletvekili ibrahim Ethem 
Bozrum, Ürgüp - Taşkınpaşa Köyü muhtarınım öldü-
rüıknesime ffişklin İçişleri Bakamından sözlü soru öner^ 
gesi. (6/195) 

163. — Antalya Milletvekili Galip Kaya'nın, An
talya lisesinde düzenlendiği iddia edülen toplantıya 
ilişkim Miıü Eğitim Bakanımdan sözlü soru önergesi. 
(6/237) (*) 

164. — Gümüşhane Milletvekili Turgut Yücel'in, 
Gümüşhane Eğitim Emsıtitüsündeki sınavlarım engel-
lendiği iddiasına ilişkim M ü i Eğitüm Bakanımdam söz
lü soru önergesi. (6/238) {*) 

165. — Manisa Milletvekili Yahya Uslu'nun, Brük
sel'deki Türk öğretmenierimıim sorunlarıma ilişkin Mil
li Eğitim Bakanımdam sözlü soru önergesi. (6/239) (*) 

166. — Manisa Milletvekili Yahya Uslu'nun, Brük
sel Başkonsolosluğunda çalışan bir memura ilişkin 
Dışişleri Balkanından sözlü soru önergesi. (6/240) (*) 

167. — Tokat Milletvekili Faruk Demirtola'nın, 
Tokat - Zile ilçesimde görevli öğretmenlerin tayin ve 
nakillerime ilişkin Mili Eğitm Bakanımdan sözlü so
ru önergesi. (6/241) (*) 

168. — izmir Milletvekili Şinasi Osma'nın, yurda 
sokulan kaçak Siftahlara ilişkim İçişleri Bakamımdan söz
lü soru önergesi. (6/242) {*) 

169. — Nevşehir Milletvekili ibrahim Ethem 
Boz'um, Ürgüp Uçesimdaki haşhaş ekimlime ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi. (6/196) 

(*) İçtüzüğün 96 ncı maddesi uyarınca sözlü so
ruya çevrilmiştir. 
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170. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Yu
suf özbaş'ın Kahramanmaraş okyftaırından sonra ya
kalanan sanıklara iîişk'in İçişleri Bakanımdan sözlü 
aoru önergesi. (6/203) 

171. — İstanbul Milletvekili Turan KoçaTıa, eği
tim emitatüleriinde yapılan öğrenci kayıtlarına ilişkin 
Miüi EğiKam Bakanından sözlü soru önergesi. (6/204) 

172. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, 
MTA kampımda olay çıkaran işçilere iffisjkin Enerji ve 
Tabii Kaynaklar Balkanlından sözlü soru önergesi. 
(6/205) 

173. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, 
anarşik alaylara ilişkin İçişleri Bakamından sözlü so
nu önergesi. (6/206) 

174. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, sı
kıyönetimce alınan önlemlerin bütün ilerde uygulan
masına ilşkıin ıBaşıbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/207) 

175. — Ankara Milletvekili Mustafa Başoğlu'nun, 
Ankara Korunmaya Mohıtaç ÇocuMar Biriliğinin faali
yetlerinle ilişildin içişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi., (6/243) (*) 

176. — Kars Milletvekili Hidayet Çelebi'nin, res
mi gezilere katılan basın mensuplarına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi. (6/244) (*) 

177. — Erzincan Milletvekili Timuçin Turan'ın, 
MKE Kurumunca alınan tahrip kalıplarına ilişkin 
Sanayi ve Teknoloji Bakanından sözlü soru önerge
si. (6/245) (*) 

178. — Erzincan Milletvekili Timuçin Turan'ın, 
7.10.1978 günü Erzincan'da meydana gelen olayın so
nucuna ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/246) (*) 

179. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, 
Anadolu Ajansı eski Genel Müdürü ile ilgili yapılan 
ihbara ilişkin Ticaret Bakanından sözlü soru önerge
si. (6/215) 

180. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, 
Anadolu Ajansı eski Genel Müdürünün evinde ya
pılan aramaya ilişkin Gümrük ve Tekel Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/216) 

181. — Erzincan Milletvekili Timuçin Turan'ın, 
Bakanlık makam odasının yeniden düzenlenmesine 
ilişkin Milli Savunma Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/217) 

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

182. — Erzincan Milletvekili Timuçin Turan'ın, 
D - Pelet tesislerine ait lojmanın tahsisine ilişkin Sa
nayi ve Teknoloji Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/218) 

183. — İstanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, ce
zaevlerinde bulunan tutuklulara ilişkin Adalet Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/219) 

184. — Kayseri Milletvekili Kemal Doğan'ın, ar
pa naklindeki ihaleye ilişkin Gıda - Tarım ve Hay
vancılık Bakanından sözlü soru önergesi. (6/220) 

185. — İstanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, 
Keçiören Lisesinden uzaklaştırılan öğrencilere iliş
kin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/221) 

186. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, 
ormanlarımızın tahribine ilişkin Orman Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/222) 

187. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, 
sigara kaçakçılığına ilişkin Gümrük ve Tekel Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/223) 

188. — Tokat Milletvekili Faruk Demirtola'nın, 
Devlet Planlama Teşkilâtında görevli üç elemana 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/254) (*) 

189. — Giresun Milletvekili Şükrü Abbasoğlu'nun, 
dış temsilciliklerimizde görevli personele ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi. (6/255) (*) 

190. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, 
İstanbul Kültür Sarayı'nın bazı özel tiyatrolara tahsi
sine ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/224) 

191. — Ankara Milletvekili Mustafa Başoğlu'nun, 
Hükümetin dış yardımlar konusundaki çalışmalarına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/229) 

192. — Ankara Milletvekili Mustafa Başoğlu'nun, 
Uşak Belediye Başkanına ilişkin Yerel Yönetim Ba
kanından sözlü soru önergesi. (6/230) 

193. — Ankara Milletvekili Mustafa Başoğlu'nun, 
Wels Fargo Of Bank ile yapılan anlaşmaya ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/231) 

194. — Ankara Milletvekili Mustafa Başoğlu'nun, 
Başbakan Yardımcısı Orhan Eyüboğlu'na ilişkin 
Başbakandan sözlü sorusu önergesi. (6/257) (*) 

195. — Adana Milletvekili Hasan Gürsoy'un, 
bazı eğitim enstitülerinde okuyan kız öğrencilere 
baskı yapıldığı iddialarına ilişkin Milli Eğitim Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/258) (*) 



196. — Kırşehir Milletvekili Mustafa Eşref oğlu'-
nun, bir eğitim enstitüsünde yapılan öğretime ilişkin 
Milli Eğitim Bakamndan sözlü soru önergesi. (6/259) (*) 

197. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Fethiye İlçesi Emniyet Amirine ilişkin İçişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi. (6/260) (*) 

198. — Giresun Milletvekili Şükrü Abbasoğlu'-
nun, Giresun Eğitim Enstitüsünde olay çıkaran öğ
rencilere ilişkin Milli Eğitim ve İçişleri Bakanların
dan sözlü soru önergesi. (6/262) (*) 

199. — Elâzığ Milletvekili Mehmet Tahir Şaş-
maz'ın, Gazi Eğitim Enstitüsürideki bazı öğretmenlere 
ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/247) 

200. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Yu
suf Özbaş'ın, Gazi Eğitim Enstitüsündeki bazı öğ
rencilere ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/248) 

201. — İstanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, Rize 
Eğitim Enstitüsü idarecilerine ilişkin Başbakandan 
sözlü soru Önergesi. (6/249) 

202. — Giresun Milletvekili Şükrü Abbasoğlu'nun, 
akaryakıt sorununa ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi. (6/250) 

203. — Giresun Milletvekili Şükrü Abbasoğlu' 
nun, yapılan zamlardan sonraki memur aylıklarına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/251) 

204. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, Kas
tamonu Bozkurt İlçesi Kaymakamına ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/252) 

205. — Mardin Milletvekili Abdülkadir Timurağa-
oğlu'nun, İsparta Eğitim Enstitüsünde yapılan kom
pozisyon sınavına ilişkin Milli Eğitim Bakamndan 
sözlü soru önergesi. (6/253) 

7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 
1. — Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hak

kındaki Kanunun 3, 23 ve 28 nci Maddelerinin De
ğiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve İçişleri Ko-
misydnu Raporu. (1/113) (S. Sayısı : 265) (Dağıtma 
tarihi : 3 .1 .1979) 

2. — Baha Altuğ Altmay'ın, özel affına dair Ka
nun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu. (1/155) 
(S. Sayısı : 243) (Dağıtma tarihi : 20.9.1978) 

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

| X 3. — Bazı Vergi Kanunlarında Değişiklik Ya-
j pılmasma İlişkin Kanun Tasarısı ve Plan Komisjjdnu 
| Raporu. (1/126) (S. Sayısı : 111) (Dağıtma tarihi . 

31.5.1978) 
4. — İsparta İli Yayla Mahallesi, Hane 131, Cilt 

I 7/2, Sayfa 38'de kayıtlı Osman oğlu Zeliha'dan olma 
21 . 3 .1942 doğumlu Ahmet Mehmet Uluğbay (Ulu-

I bay)'ın ölüm cezasının yerine getirilmesine dair. Baş-
I bakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu Raporu. (S/86) 

(S. Sayısı : 12) (Dağıtma tarihi : 14.2.1978) 
5. — Yalvaç İlçesi, Debbağlar Mahallesü, Hane 21' 

I de nüfusa kayıtlı Ramazan oğlu, Emine'den doğma 
I 1.2.1956 doğumlu Hüseyin Çaylı'nın, ölüm cezası-
I mn yerine getirilmesine dair Başbakanlık tezkeresi ve 

Adalet Komisyonu Raporu. (3/85) (S. Sayısı: 13) (Da
ğıtma tarihi : 14. 2.1978) 

I 6. — Malatya, Merkez İlçesi, tsmetiye Mahallesi, 
Hane 122/94, Oilt 18, Sayfa 82'de kayıtlı Hacıbekir 
oglu Tîmine'den doğma 1939 doğumlu Muzaffer öner' 

I in,_TCK'nun 450/4-5 maddesi uyarınca ölüm ceza
lısının yerine getirilmesine dair Başbakanlık tezkeresi 

ve Adalet Komisyonu Raporu. (3/87) (S. Sayısı : 14) 
(Dağıtma tarihi : 14 . 2.1978) 

I 7. — Hendek İlçesi, Aşağıçalıca Köyü, Hane 13, 
Qlt 8, Sayfa 131'de kayıtlı Mehmet Emin oğlu, Ayşe 
Şerife'den olma 25.10.1945 doğumlu Sabri Altay, 

I hakkında TCK'nun 450/3, 4 ncü maddesi uyarınca 
I ölüm cezasının yerine getirilmesine dair Başbakanlık 
I tezkeresi ve Adalet Komisyonu Raporu. (3/88) (S. Sa

yısı : 15) (Dağıtma tarihi: 14 . 2 .1978) 
I 8. — Dursunbey İlçesi, Naipler Köyü, hane 15'te 
I kayıtlı Yusuf oğlu Şakibe'den olma 25.1,1947 doğum-
I lu Adem Özkan'ın, ölüm cezasının yerine getirilme-
I sine dair Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyo

nu Raporu. (3/89) (S. Sayısı : 16) (Dağıtma tarihi : 
14 . 2 . 1978) 

9. — Korkuteli İlçemi, Yazır Köyü, Hane 92, CM 
J 5703, Sayfa 34'de kayıtlı İsmail oğlu Düriye'den ol-
I ma Ağustos 1951 doğumlu Osman Demiroğlu'nun 
I ölüm cezasının yerine getirilmesine dair Başbakanlık 
I tezkeresi ve Adalet Komisyonu Raporu. (3/205) (S. 
I Sayısı : 17) (Dağıtma tarihi : 14 . 2 . 1978) 

I 10. — Devlet memurlarının disiplin cezalarının af-
I fına dair kanun teklifinin reddi hakkında C. Sena-
I tosu Başkanlığı tezkeresi ve M. Meclisi Adalet Ko-
I misyonu Raporu. (M. Meclisi : 2/360; C. Senatosu : 
I 2/83) (M. Meclisi S. Sayısı : 48; C. Senatosu S. Sa

yısı: 481) (Dağıtma tarihi: 28 . 2 .1978) 



11. — C. Senatosu Adana Üyesi Kemâl Sartibra-
hirftoğlu'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 Köylüoğlu'nun, 1136 sayılı Avukatlık Yasa-., 
sının geçici 17 nci maddesinin 1238 sayılı 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) 

12. — 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. 
(M. Meclisi : 2/359; C. Senatosu : 2/81) (M. Meclisi 
S. Sayısı : 50; C. Senatosu S. Sayısı : 482) (Dağıt
ma tarihi: 28 . 2 .1978) 

13. — 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 . 2 . 1978) 

14. — 6972 sayılı Korunımaıya 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) 

15. — C. Senatosu Nevşehir Üyesi Ragıp Üner'in, 
765 sayılı Türk Ceza Kanununun 403 ncü maddesi
nin 2 ve 4 ncü bentlerinde değişiklik yapılmasına iliş
kin kanun teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu. 
(2/313) (S. Sayısı : 53) (Dağıtma tarihi : 28 . 2 . 1978) 

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

17. — 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) 

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

19. — 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) 

20. — 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 İçtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca 
Gündeme alınma önergesi. (2/262) (S. Sayısı : 67) 
(Dağıtma tarihi : 30 . 3 . 1978) 

21. — 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. Meclisi S. Sayısı : 69; 
C. Senatosu S. Sayısı : 378, 378'e 1 ve 2 nci ek) (Da
ğıtma tarihi : 7 . 4 . 1978) 

22. — Maliye eski Bakanı Mesut Erez'in, Dilek
çe 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 sayılı 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) 

23. — Milli Savunma eski Bakam llhami San-
car'ın, Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
21 .6.1973 tarih ve 159 saydı Haftalık Karar Cet-
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velindeki 19065 sayılı Bekir Şirin'e ait Kararın tat
bik edilemeyeceğine dair yazısı ile C. Senatosu Baş
kanlığı tezkeresi ve 140 sayılı Kanunun 9 ncu mad
desi gereğince Kararın Genel Kurulda görüşülmesine 
dair Dilekçe Karma Komisyonu Raporu. (M. Mech-
si : 5/9; C. Senatosu 4/166) (M. Meclisi S. Sayı» : 
76; C. Senatosu S. Sayısı : 379, 379'a 1 ve 2 nci ek) 
(Dağıtma tarihi : 24 .4.1978) 

24. — Konya Milletvöküli Şener Battal ile istan
bul Milletvekili Süleyman Arif Emre'nin, 1 Mart 1926 
tarihli ve 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 426, 
427 ve 428 nci maddelerinin değiştirilmesine dair Ka
nun Teklifi ve Konya Milletvekili Şener Battal'm ay
nı Kanunun 426 ve 428 nci maddelerinin değiştiril
mesine ilişkin Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Ra
poru. (2/293, 2/291) (S. Sayısı : 79) (Dağıtma tarihi : 
25 . 4 .1978) 

25. — Süleyman oğlu 1942 doğumlu Süleyman 
özel'in özel Affına Dair Kanun Teklifinin Millet 
Meclisince reddedilen 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. Mec
lisi S. Sayısı : 6*ya 1 nci ek; C. Senatosu S. Sayısı : 
767) (Dağıtma tarihi : 26. 4 .1978) 

26. — C. Senatosu Mardin Üyesi Mehmet Ali 
Aııkan'ın, 5434 sayılı TC Emekli Sandığı Kanununa 
geçici bir madde eklenmesine dair Kanun Teklifi ve 
Plan Komisyonu Raporu. (2/106) (S. Sayısı : 81) (Da
ğıtma tarihi : 26 . 4 .1978) 

27. — Nuri Sayın'ın, özel Affına Dair Kanun 
Teklifinin Millet Meclisince reddedilen metni hak
kında C. Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve C. Senato
sunca kabul edilen metne dair M. Meclisi Adalet 
Komisyonu Raporu. (M. Meclisi : 2/348; C. Senatosu: 
2/127) (M. Meclisi S. Sayısı : 7ye 1 nci ek; C. Se
natosu S. Sayısı : 765) (Dağıtma tarihi : 26.4.1978) 

28. — Rize Milletvekili Yılmaz Balta'nın, 657 nu
maralı Kanunun 1897 numaralı Kanunla değişik 36 
nci maddesinin ortak hükümler (A) bendinin (2) nu
maralı altbendinin değiştirilmesine dair Kanun Tek
lifi ve Plan Komisyonu Raporu. (2/554) (S. Sayısı : 
97) (Dağıtma tarihi: 10.5 .1978) 

29. — Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu ile 
Ankara Milletvekili Semih Eryıldız'ın, 5.1.1961 ta
rihli ve 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununun 
5 nci maddesine bir fıkra eklenmesi hakkında Ka
nun Teklifi ve Dışişleri ve Milli Eğitim komisyonları 
raporları. (2/394) (S. Sayısı : 105) (Dağıtma tarihi : 
18.5.1978) 

30. — C. Senatosu Cumhurbaşkanınca Seçilen 
Üyesi Hüsamettin Çelebi ve 7 arkadaşının, 359 sayılı 
TRT Kanununun 29.2.1972 tarih ve 1568 sayılı 
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) 

31. — Bahkesür Milletvekili Cihat Bilgehan'ın, 
Fahrettin Dönertaş'ın özel affına dair Kanun Teklifi 
ve Adalet Komisyonu Raporu. (2/532) (S. Sayısı : 
109) (Dağıtma tarihi : 18 . 5 .1978) 

32. — C. Senatosu Cumhurbaşkanınca Seçilen 
Üyesi Hüsamettin Çelebi'nin 1 .3 .1926 tarih ve 765 
sayılı Türk Ceza Kanununun 220 nci maddesine bir 
fıkra eklenmesine ilişkin Kanun Teklifi ve Adalet 
Komisyonu Raporu. (2/287) (S. Sayısı : 112) (Dağıt
ma tarihi : 7 .6 .1978) 

33. — Tokat - Merkez İlçesi Sofyon Mahallesi 
Hane : 103, Cüt : 2-A, Sayfa : 119'da kayıtlı Meh
met oğlu Meliha'dan olma ve 25 .9.1957 doğumlu 
Ednan Kavaklı'nın, 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 : 
7.6.1978) 

34. — Ali Ulusoy'un özel affına dair Kanun Ta
sarısı ve Adalet Komisvonu Raporu. (1/138) (S. Sa
yısı : 119) (Dağıtma tarihi : 14.6.1978) 

35. — Mehmet oğlu 1933 doğumlu Şerif Darak' 
m, özel affına dair Kanun Tasarısı ve Adalet Ko
misyonu Raporu. (1/127) (S. Sayısı : 120) (Dağıtma 
tarihi : 14 . 6 .1978) 

36. — 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) 

37. — Mehmet oğlu 1946 doğumlu Akif Çalık'ın, 
özel affına dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyo
nu Raporu. (1/96) (S. Sayısı : 122) (Dağıtma tarihi : 
14 . 6 .1978) 

38. — İsmail Niyazi Aksoy'un özel affına dair 
Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu. (1/139) 
(S. Sayısı : 123) (Dağıtma tarihi : 14.6.1978) 

39. — Demir oğlu 1956 doğumlu Mehmet Emin 
Tambahçeci'nin özel affına dair Kanun Tasarısı ve 
Adalet Komisyonu Raporu. (1/128) (S. Sayısı : 124) 
(Dağıtma tarihi : 14. 6.1978) 
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40. — Kütahya Milletvekili Nizamettin Çoban ve 
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 ila
vesi hakkında Kanun Teklifi ve Milli Savunma ve 
Plan komisyonları raporları. (2/533) (S. Sayısı : 126) 
(Dağıtma tarihi : 15.6.1978) 

41. — Bursa Milletvekili Kasım önadım'ın, 15 
Mayıs 1957 tarihli ve 6964 sayılı Ziraat Odaları ve 
Ziraat Odaları Birliği Kanununun bazı maddelerinin 
değiştirilmesi ve Kanuna bazı hükümler eklenmesi 
hakkında Kanun Teklifi ve Tarım, Orman ve Köy 
İşleri Komisyonu Raporu. (2/399) (S. Sayısı : 128) 
(Dağıtma tarihi : 19. 6 .1978) 

42. — C. Senatosu Nevşehir Üyesi, Ragıp Üner 
ve Kastamonu Milletvekili Sabri Tığlı ile Ankara 
Milletvekili Semih Eryıldız'ın, 1580 sayılı Belediye 
Kanununa bazı maddeler eklenmesine dair Kanun 
Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu. (2/227) (S. Sa
yısı : 130) (Dağıtma tarihi : 19.6.1978) 

43. — 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, ay
nı Kanunun 4 ncü maddesinin 2 nci fıkrası ve 16 ncı 
maddesinin 3 ncü fıkrasının değiştirilmesine dair Ka
nun Teklifi ve Milli Eğitim ve Plan komisyonları ra
porları. (2/142, 2/566) (S. Sayısı : 133) (Dağıtma ta
rihi : 22 . 6 . 1978) 

44. — 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) 

45. — 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) 

46. — Balıkesir Milletvekili Sadullah Usumi ile 
Kars Milletvekili Doğan Araslı'nın, basın yolu ile 
işlenmiş suçların affı hakkında Kanun Teklifi ve 
Adalet Komisyonu Raporu. (2/357) (S. Sayısı : 136) 
(Dağıtma tarihi : 23 . 6 .1978) 

47. — Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu'nun, 
20.4.1929 tarihli ve 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri 
Usulü Kanununda değişiklik yapılması hakkında Ka

nun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu. (2/330) (S. 
Sayısı : 137) (Dağıtma tarihi : 27.6.1978) 

48. — 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) 

49. — Konya Milletvekili îhsan Kabadayı ve 6 
arkadaşının, Türk vatandaşlığı hakkındaki 403 sa
yılı Kanuna ek Kanun Teklifi ve Dışişleri ve İçişleri 
komisyonları raporları. (2/397) (S. Sayısı : 139) (Da
ğıtma tarihi : 27 . 6 .1978) 

50. — Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü kuru
luş ve görevleri hakkında Kanun Tasarısı ve İstanbul 
Milletvekili Süleyman Arif Emre'nin, aynı konu
da teklifi ile İstanbul Milletvekili Süleyman Arif Em
re ve Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu'nun, Dev
let Arşiv Kanun Teklifi ve Adalet, İçişleri ve Plan 
komisyonları raporları. (1/45, 2/223, 2/309) (S. Sayı
sı : 144) (Dağıtma tarihi : .20 . 9 .1978) 

51. — 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) 

52. — 11.5.1976 tarihli ve 1995 sayılı İstanbul 
Teknik Üniversitesi Öğretim Üyeleri ve öğretim Yar
dımcıları Kadro Kanununa Ek Kanun Tasansı ve 
Milli Eğitim ve Plan komisyonları raporları. (1/105) 
(S. Sayısı : 248) (Dağıtma tarihi : 20.9.1978) 

53. — Ç. Senatosu İstanbul Üyesi Erdoğan Ada-
lı'nın, 657 sayılı Kanunu tadil eden 1897 sayılı Ka
nunun 36 - A/12 maddesine (e) fıkrası ve aynı Ka
nunun ek geçici ikinci maddesinin (D) bendine (e) 
fıkrası ilavesi ve aynı Kanunun 8 nci maddesinin ta
diline mütedair Kanun Teklifi ve Bayındırlık, İmar, 
Ulaştırma ve Turizm ve Plan komisyonları rapor
ları. (2/192) (S. Sayısı : 249) (Dağıtma tarihi : 
20 . 9 . 1978) 

54. — İzmir - Tire ilçesi, Derebaşı köyünde, hane 
32, Cilt 44, Sayfa 3 3'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 idam cezasıyla 
mahkûmiyetine ilişkin Başbakanlık tezkeresi ve Ada
let Komisyonu Raporu. (3/457), (S. Sayısı : 260) (Da
ğıtma tarihi : 26 . 12 « 1978) 

X 55. — Jandarma Genel Komutanlığını yeni
den teşkilatlanması modern silah, araç ve gereçlerle 
donatılması 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) 

56. — Adam öldürme suçundan sanık, Balıkesir 
İli, Yakup Köyü, Hane 94, Cilt 25/1, Sayfa 118'de 
Kayıtlı Hüseyin Oğlu Hanife'den Doğma 3.3.1956 
Doğumlu Sahabettin Ovalı'nın TCK'nun 450/4-10 
maddesi "uyarınca idam cezasıyla mahkûmiyetine 
ilişkin Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu 
Raporu. (3/416) (S. Sayısı : 261) (Dağıtma tarihi : 
27.12.1978) 

X 57. — Kastamonu Milletvekili Sabrı Tığlı'nın, 
Orman Ürünleri Endüstrisi Kurumu (ÖREN) Kuru
luş Kanunu Teklifi ve Tarım, Orman ve Köy İşleri 
ve Plan komisyonları raporları. (2/402) (S. Sayısı : 
263) (Dağıtma tarihi : 27.12.1978) 

X 58. — Kastamonu Milletvekili Sabri Tığlı'nın, 
Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Genel Müdür
lüğü (AGM) Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun 
Teklifi ve Tarım, Orman ve Köy İşleri ve Plan ko
misyonları raporları. (2/40,1) (S. Sayısı : 264) (Da
ğıtma tarihi : 27.12.1978) 

59. — İmar ve İskân Bakanlığı Kuruluş ve Vazi
feleri Hakkında 7116 sayılı Kanunun 15 nci maddesi
nin değiştirilmesine dair Kanun Tasarısı ve Bayındır
lık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu. 
(1/159) (S. Sayısı : 266) (Dağıtma tarihi : 5.1.1979) 

60. — Ankara Milletvekili Kenan Durukan'ın, 
1475 sayılı İş Kanununun 1927 sayılı Kanunla Değiş
tirilmiş 14 ncü Maddesinin İki Fıkrasının Değiştiril
mesine Dair Kanun Teklifi. (2/514) (İçtüzüğün 38 nci 
maddesi uyarınca gündeme alınmıştır.) (S. Sayısı : 
269) (Dağıtma tarihi: 5.1.1979) 

61. — Ankara Milletvekili Mustafa Başoğlu'nun, 
1475 sayılı İş Kanununun Bazı Maddeleri ile 193 sa
yılı Gelir Vergisi Kanununun 25 nci Maddesinin 7 nci 
Fıkrasının Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve İç
tüzüğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme alınma 
önergesi. (2/519) (S. Sayısı : 270) (Dağıtma tarihi : 
10.1.1979) 

62. — Karadeniz Teknik Üniversitesi Adıyla Trab
zon'da Bir Üniversitesi Kurulmasına İlişkin 6594 sa
yılı Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 
Teklifinin Millet Meclisince kabul edilen metni ile 
C. Senatosunca reddedildiğine dair C. Senatosu Baş

kanlığı tezkeresi ve Millet Meclisi Milli Flitim Ko
misyonu Raporu. (M. Meclisi : 2/141; C. Seı.ıtosu : 
2/138) (M. Meclisi S. Sayısı : 55'e 1 nci ek; C. Se
natosu S. Sayısı : 812) (Dağıtma tarihi : 5.2.1979) 

63. — Türkiye'de Tüketilen Sivil Akaryakıt ve Do
ğal Gazların Boru Hatları ile Taşınması, Depolanma
sı ve Dağıtılmasına Ait Tesislerin İhale Esasına Dair 
Kanun Tasarısı ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret 
ve Plan ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm 
komisyonları raporları. (1/121) (S. Sayısı : 274) (Da
ğıtma tarihi : 5 . 2 . 1979) 

64. — Konya Milletvekili Şener Battal'ın, 4250 
sayılı İspirto ve Isportolu İçkilerin İnhisarı Kanunu
nun 19 ncu Maddesinin Değiştirilmesine İlişkin Ka
nun Teklifi. (2/5) (İçtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca 
Gündeme alınmıştır.) (S. Sayısı 276) (Dağıtma tari
hi : 5.2.1979) 

X 65. — Türkiye, İran ve Pakistan arasında 27 
Nisan 1977 Tarihinde Tahran'da İmzalanan Güney ve 
Batı Asya Posta Birliği Sözleşmesinin Onaylanması
nın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Ba
yındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri ko
misyonları raporları. (1/171) (S. Sayısı : 277) (Dağıt
ma tarihi : 6.2.1979) 

X 66. — Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kül
tür Kurumu (UNESCO)'nun XVI nci Genel Kurulu 
tarafından, 14 Kasım 1970 Tarihinde Kabul Olunan 
«Kültür Varlıklarının Kanunsuz İthal, İhraç ve Mül
kiyet Transferinin Önlenmesi ve Yasaklanması için 
Alınacak Tedbirlerle İlgili Sözleşme» ye Katılmamızın 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Milli 
Eğitim ve Dışişleri komisyonları raporları. (1/150) (S. 
Sayısı : 278) (Dağıtma tarihi : 6.2.1979) 

X 67. — Göçmen İşçinin Hukuki Statüsüne İliş
kin Avrupa Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Yasa Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal 
işler ve Dışişleri komisyonları raporları. (1/201) (S. 
Sayısı : 279) (Dağıtma tarihi : 6.2.1979) 

X 68. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal ve 
16 arkadaşının, Gelir Vergisinde özel ve genel indi
rimin yeniden düzenlenmesiyle vergi adaletsizliğinin 
önlenmesine ilişkin Kanun Teklifi ile Konya Milletve
kili Şener Battal ve Sivas Milletvekili Azimet Köylü-
oğlu'nun, Konya Milletvekili Şener Battal ve İstan
bul Milletvekili Süleyman Arif Emre'nin, Bursa 
Milletvekili Kasım Önadım ve 3 arkadaşının, Kasta
monu Milletvekili Sabri Tığlı'nın, İstanbul Millet
vekili Metin Tüzün ve Sivas Milletvekili Azimet 
Köylüoğlu'nun, C. Senatosu Nevşehir Üyesi Ragıp 
Üner'in, Kastamonu Milletvekili Sabri Tığlı ve An-



— 16 — 

kara Milletvekili Semih Eryildız'ın, izmir Milletve
kili Neccar Türkcan ve 32 arkadaşının, Kayseri 
Milletvekili Turhan Feyzioğlu ve 5 arkadaşının, Ada
na Milletvekili Nedim Tarhan'ın, Sivas Milletvekili 
Azimet Köylüoğlu'nun, Ankara Milletvekili Semih 
Eryildız'ın, Cumhurbaşkanınca Seçilen Üyesi Hü
samettin Çelebi'nin, İstanbul Milletvekili Çağlayan 
Ege ve Hatay Milletvekili Öner Miski'nin, Konya 
Milletvekili İhsan Kabadayı ile Tokat Milletvekili 
Faruk Demirtola'nın, İzmir Milletvekili Neccar 
Türkcan'ın, Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet 
Yusuf Özbaş ve 4 arkadaşının, Rize Milletvekili 
İzzet Akçal ve 5 arkadaşının, Tekirdağ Millet
vekili Yılmaz Alpaslan'ın, Kastamonu Milletvekili 
Ali Nihat Karol'un, Aydın Milletvekili Behiç Toz
koparan ve 2 arkadaşının, çeşitli vergi kanunların
da değişiklik yapılmasına ilişkin Kanun teklifleri ve 
Plan Komisyonu Raporu. (2/690, 2/T, 2/11, 2/13, 
2/17, 2/20, 2/32, 2/40, 2/41, 2/43, 2/51, 2/52, 2/58, 

2/59, 2/63, 2/66, 2/78, 2/82, 2/84, 2/96, 2/109, 
2/118, 2/124, 2/125, 2/503, 2/505, 2/525, 2/543, 2/585, 
2/663, 2/673) (S. Sayısı : 283) (Dağıtma tarihi : 
7.2.1979) 

69. — Trabzon Milletvekili Adil Ali Cinel ile 
Zonguldak Milletvekili Gültekin Kızılışık'ın, 15.5.1974 
tarih ve 1803 sayılı Cumhuriyetin 50 nci Yılı Nede
niyle Bazı Suç ve Cezaların Affı Hakkındaki Kanu
nun 15 nci Maddesinin (B) Bendinin Değiştirilmesi 
Hakkında Kanun Teklifi ve Milli Savunma ve Ada
let komisyonları raporları. (2/594) (S. Sayısı : 280) 
(Dağıtma tarihi : 8.2.1979) 

70. — Kastamonu Milletvekili Sabri Tığlı ve İs
tanbul Milletvekili Fehmi Cumalıoğlu ile Abdullah 
Tomba'nın İstanbul'da Metro İnşasının ve İşletme
sinin Finansmanına İlişkin Kanun Teklifi. (2/216) 
(İçtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca Gündeme alın
mıştır. (S. Sayısı : 281) (Dağıtma tarihi : 8.2.1979) 

71. — Gaziantep Milletvekili Celâl Doğan'ın, 1721 
sayılı Hapishane ve Tevkifhanelerin İdaresi Hakkın
daki Kanunun 6 nci Maddesinin Değiştirilmesine İliş
kin Yasa Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu. 
(2/676) (S. Sayısı : 286) (Dağıtma tarihi : 12.2.1979) 

72. — Gaziantep Milletvekili Celâl Doğan'ın, 
2556 sayılı Hâkimler Kanununun 18 nci Maddesine 
Bir Fıkra, Bu Kanunu Geçici Bir Madde Eklenmesi
ne ve 120 nci Maddenin Değiştirilmesine Dair Ka
nun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu. (2/692) 
(S. Sayısı : 287) (Dağıtma tarihi : 12.2.1979) 

73. — Gaziantep Milletvekili Celâl Doğan'ın, 
7 . 1 . 1932 gün ve 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve 
Takibine Dair Kanunun 28 nci Maddesi ile Aynı Ka
nunu Değiştiren 1 . 9 . 1956 gün ve 6846 sayılı Ka
nunun 3 ncü Maddesi ile Değiştirilen 60 nci Madde
sinin Birinci Fıkrasına Bir (c) Bendi Eklenmesine Da
ir Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu. 
(2/675) (S. Sayısı : 288) (Dağıtma tarihi : 12.2.1979) 

74. — Gaziantep Milletvekili Celâl Doğan'ın, 765 
sayılı Türk Ceza Kanununun 119 ve 537 nci Madde
lerinin Değiştirilmesi ve 503 ncü Maddesine İki Fık
ra Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Ko
misyonu Raporu. (2/677) (S. Sayısı : 291) (Dağıtma 
tarihi : 15.2.1979) 

X 75. — 2143 sayılı 1978 Yılı Bütçe Kanununun 
43 ncü Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun 
Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu Raporuna Da
ir C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu Başkan
lıkları tezkereleri. (M. Meclisi : 1/197; C. Senatosu : 
1/627) (M. Meclisi S. Sayısı : 325; C. Senatosu S. Sa
yısı : 887) (Dağıtma tarihi : 27.2.1979) 

76. — 6132 sayılı Yasanın 7 nci Maddesinin De
ğiştirilmesine İlişkin Yasa Tasarısı ve İzmir Millet
vekili Ali Naili Erdem ile 2 Arkadaşının, 6132 sayılı 
At Yarışları Hakkındaki Kanun Uyarınca Verilen 
Disiplin Cezalarının Affına Dair Kanun Teklifi ve 
Adalet Komisyonu Raporu. (1/169, 2/553) (S. Sa
yısı : 324) (Dağıtma tarihi : 21 . 3 . 1979) 

77. — Bolu Milletvekili Halûk Karabjrklü ve 2 
Arkadaşının, 5434 sayılı TC Emekli Sandığı Kanu
nunun 32 nci Maddesine Bir Fıkra ile Geçici Mad
de Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Bolu Millet
vekili Müfit Bayraktar ile 8 arkadaşının; Trabzon 
Milletvekili Ahmet Şener'in; Sivas Milletvekili Azi
met Köylüoğlu'nun, C. Senatosu Erzurum Üyesi 
Hilmi Nalbantoğlu'nun; Giresun Milletvekili Şükrü 
Abbasoğlu'nun, aynı konudaki Kanun teklifleri ve 
Tarım, Orman ve Köy İşleri ve Plan komisyonları 
raporları. (2/409, 2/412, 2/413, 2/423, 2/551, 2/580, 
2/647) (S. Sayısı : 326) (Dağıtma tarihi : 21.3.1979) 

78. — Kocaeli Milletvekili İbrahim Topuz'un 618 
sayııh Limanlar Kanununun Bazı Maddelerinin D«-
giştirti'Imesi ve Geçici Madde Eklenmesine İlişkin 
Kanun Teklifi ve Adalet ve Bayındırlık, İmar, Ulaş
tırma ve Turizm komisyonları raporları. (2/528) 
(S. Sayısı : 327) (Dağıtma tarihi : 21 . 3 . 1979) 

79. — 765 sayılı Türk Ceza Kanununun Bazı 
Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu. (1/246) (S. 
Sayısı : 330) (Dağıtma tarihi : 22 . 3 . 1979) 



80. — Mardin Milletvekili Nurettin Yılmaz'ın, 
Türk Ceza Yasasının 141, 142 nci maddeleri ile 6187 
sayılı Yasanın kaldırılması ve Türk Ceza Yasasının 
163 ncü maddesinin değiştirilmesine dair kanun tek
lifi. (içtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme 
alınmıştır.) (2/639) (S. Sayısı : 332) (Dağıtma tarihi: 
29.3.1979) 

81. — Adana Milletvekili Hasan Cerit ve 3 arka
daşının, Bolu İlinin Mengen Kazasının Pazarköy 
nüfusuna kayıtlı Kâzım oğlu Fatma'dan doğma 
1939 doğumlu Dilaver Göçmen'in cezasının affı hak
kında kanun teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu. 
(2/718) (S. Sayısı : 333) (Dağıtma Tarihi : 9.4.1979) 

82. — Bursa Milletvekili Eski Milli Savunma Ba
kanı Hasan Esat Işık'ın, Dilekçe Karma Komisyo
nu Genel Kurulunun 12 . 7 . 1977 gün ve 49 sayılı 
Haftalık Karar Cetvelindeki 31 . 3 . 1977 günlü ve 
5795 sayılı Profesör Doktor Yusuf Yazıcı'ya ait Ka
rarının tatbik edilmeyeceğine dair yazısı ile C. Se
natosu Başkanlığı tezkeresi ve 140 sayılı Kanunun 
9 ncu maddesi gereğince Kararın Genel Kurulda 
görüşülmesine dair Dilekçe Karma Komisyonu Ra
poru. (M. Meclisi : 5/33; C. Senatosu : 4/440) (M. 
Meclisi S. Sayısı : 334; C. Senatosu S. Sayısı : 777 
ve 777'ye 1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 10 . 4 . 1979) 

83. —Ankara Milletvekili Altan Öymen ve 6 ar
kadaşının, 24 . 7 '. 1950 Tarihli, 5680 Sayılı Basın Ka
nununun 16 nci maddesinin (1) ve (2) numaralı Bend-
lerinin Değiştirilmesine ve Bir Geçici Madde Eklen
mesine İlişkin Kanun Teklifi ile Balıkesir Milletve
kili Sadullah Usumi ve Kars Milletvekili Doğan 
Araslı'nın aynı konuda teklifi ve Adalet Komisyonu 
Raporu. (2/734, 2/731) (S. Sayısı : 335) (Dağıtma Ta
rihi : 11 . 4 . 1979) 

84. — 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Hak
kında Kanunun başlığı ile 1, 2, 3, 4, 5, 12, 13, 14, 15, 
16 nci Maddelerinin ve Ek Maddesinin Değiştiril
mesine ve İki Ek Madde ve Bir Geçici Madde Ek
lenmesi hakkında Kanun Tasarısına dair Cumhuriyet 
Senatosu Başkanlığı Tezkeresi ve Cumhuriyet Sena
tosunca yapılan değişilik hakkında Millet Meclisi 
Adalet Komisyonu Raporu. (M. Meclisi : 1/160; C. 
Senatosu : 1/614) (M. Meclisi S. Sayısı : 250'ye 1 nci 
ek; C. Senatosu S. Sayısı 875 ve 875'e 1 nci ek) (Da
ğıtma tarihi : 12 . 4 . 1979) 

85. — 1612 sayılı Yüksek Askeri Şûranın Kuruluş 
ve Görevleri Hakkında Kanunun Kimi Maddelerinin 
Değiştirilmesine ilişkin Kanun Tasarısı ve Milli Sa
vunma Komisyonu Raporu. (1/270) (S. Sayısı : 336) 
(Dağıtma tarihi : 13 . 4 . 1979) 

(X) Açık oylamaya tabi işler. 

(Millet Meclisi 79 ncu Birleşim) 





Dönem :5 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 250'ye 1 nciEk 
Toplantı : 2 

6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Hakkında Kanunun Baş
lığı ile 1, 2> 3, 4, 5, 12, 13, 14, 15, 16 ncı Maddelerinin ve Ek Mad
desinin Değiştirilmesine ve İki Ek Madde ve Bir Geçici Mad
de Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısma Dair Cumhuriyet Se
natosu Başkanlığı Teskeresi ve Cumhuriyet Senatosunca Yapı
lan Değişiklik Hakkında Millet Meclisi Adalet Komisyonu Ra

poru (M. Meclisi: 1/160, C. Senatosu : 1/614) 

(Not : C. Senatosu S. Sayısı : 875 ve 875'e 1 nci ek) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 22.3.1979 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 6998 

1/614 

MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Ifei : 4 . 1 . 1979 gün ve 2067-11325 sayılı yazmaz: 
6136 sayılı Ateşi Silahlar ve Bıçaklar Hakkında Kamımın Başlığı ile 1, 2, 3, 4, 5, 12, 13, 14, 15, 16 ncı 

Maddelerinin ve Ek Maddesinin Değiştirilmesine ve İki Ek Madde ve Bir Geçici Madde EMeramesSine dair 
Kanun Tasainısının Millet Meclisince kabu! olunan metni, Cumhuriyet Senaitosu Genel Kurulunun 20.371979 
tarihli 49 ncu Birleşiminde değiştirilerek ve iişari oyla kabul edilmiş, dosya ilişikte sunuhnuştur. 

Gereğim rica ederim. 
Saygılarımla. 

Sırrı Atalay 
Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

Not : Bu Kanun tasarısı Genel Kurulun 30.1; 1,20.2; 20 . 3 . 1979 tarihli 30, 31, 42 ve 49 ncu Birleşim-
lerinde görüşülmüştür. 

DEĞİŞTİRİLEN MADDELER : 

Kanun Metninin Başlığı 

MADDE 5. — 

MADDE 8. — 

MADDE 10. — 

MADDE 13. — 
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Adalet Komisyonu Raporu 

Millet Meclisi 
Adalet Komisyonu 
Esas No. : 1/160 10 . 4 . 1979 
Karar No. : 94 

Millet Meclisi Başkanlığına 

6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Hakkında Kanunun Başlığı ile 1, 2, 3, 4, 5, 12, 13, 14, 15, 16 ncı 
Maddelerinin ve Ek Maddesinin Değiştirilmesine ve îki Ek Madde ve Bir Geçici Madde Eklenmesine dair 
Kanun Tasarısının, Millet Meclisinin 2 . 1 . 1979 tarihli 29 ncu Birleşiminde kabul edilen metni, Cumhuri
yet Senatosu Genel Kurulunun 20 . 3 . 1979 tarihli 49 ncu Birleşiminde değiştirilerek kabul edildiğinden, bu 
konudaki dosya Yüksek Başkanlıkça yeniden Komisyonumuza havale edilmiştir. 

Komisyonumuz, Adalet Bakanlığı temsilcilerinin de katıldığı 6 . 4 . 1979 günlü toplantısında Cumhuriyet 
Senatosu ve Millet Meclisince kabul edilen metinleri İncelemiştir* 

Tasarının 5 nci maddesiyle 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Hakkındaki Kanunun 1308 sayılı Ka
nunla değişik 4 ncü maddesi değiştirilmektedir. Cumhuriyet Senatosunca kabul edilen metinde maddenin 
üçüncü fıkrasına «ev gereçlerinden olan» ibaresi eklenmiştir. Bu ilave uygulamada doğabilecek tereddütleri 
ortadan kaldıracağından Komisyonumuz bu maddede Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişikliği benimse
miştir, 

Tasarının 8 nci maddesiyle 6136 sayılı Kanunun 13 ncü maddesi değiştirilmektedir. Cumhuriyet Senatosu 
metninde, Millet Meclisi metninde yer alan, ev veya iş yerinde bulundurmada (failin sabıkasızlığı, geçmişte
ki hali, mesleki durumu, ahlaki eğilimleri, kişiliği ve maksadının sadece savunma olduğunun anlaşılması ha
linde hükmolunacak ceza yarıya indirilir.) şeklindeki hüküm bulunmamakta ve madde değişik şekilde düzen
lenmektedir, 

Komisyonumuz, Millet Meclisince kabul edilen metnin, Kanunun 12 nci maddesiyle paralellik sağladığı
nı, ateşli silahlarla mermileri ev ve işyerinde bulunduranlarla, satın alanlar ve taşıyanlar hakkında uygula
nacak ceza arasında bir derecelendirme yaptığım dikkate alarak bu maddede Cumhuriyet Senatosunca ya
pılan değişikliği benimsememiştir. 

Tasarının 10 ncu maddesiyle 6136 sayılı Kanunun 1308 sayılı Kanunla değişik 15 nci maddesi değiştiril
mektedir. Cumhuriyet Senatosunca kabul edilen metin, tek, hatta bir kaç bıçak ve benzeri aletlerin cezasının 
halen yürürlükte olan kanundan daha aşağı indirilmesiyle ortaya çıkacak af niteliğini önlediğinden, Komis
yonumuzca benimsenmiştir. 

Tasarının 13 ncü maddesiyle 6136 sayılı Kanuna eklenen ek 2 nci maddede Cumhuriyet Senatosunca 
yapılan değişiklik benimsenmiştir. Millet Meclisince aynı kanuna bir de ek 3 ncü madde eklenerek Türki
ye Büyük Millet Meclisi ile Bakanlar Kurulunun üyeleri ve eski üyelerine beyan edecekleri tabancalardan 
birini taşıma yetkisi verilmek istenmiştir. Bu madde Cumhuriyet Senatosunca reddedilmiştir. Komisyonu
muz çeşitli sakıncaları gözönüne alarak Cumhuriyet Senatosunun ek 3 ncü madde hakkındaki ret kararını 
benimsemiştir. 

Tasarının başlığında ortaya çıkan değişiklik ek madde sayısından ileri geldiğinden ve ek maddelerde de 
Cumhuriyet Senatosuna uyulduğundan, Cumhuriyet Senatosu metninin başlığı da benimsenmiştir. 

Tasarının 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 11, 12, 14, 15, 16 ncı maddeleri Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi Ge
nel Kurullarınca ayrı ayrı ve aynı biçimde kabul edilmekle kesinleşmiş bulunduğundan bu maddeler üzerin
de herhangi bir işlem yapılmamıştır. 

Raporumuz, Genel Kurulun onayına arz edilmek üzere saygıyla sunulur. 

Adalet Komisyonu Başkanı ve Başkanvekili ( Kâtip 
Bu Rapor Sözcüsü Antalya Denizli 

Ankara Galip Kaya M. Kemal Aykurt 
İsmail Hakkı Köylüoğlu (İmzada bulunamadı.) 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 250'ye 1 nci ek) 
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ÇOFUIB 
Mustafa Kemd Biberoğlu 

Tunceli 
Hüseyin Erkarüt 

Kastamonu 
/. Hilmi Dura 

Uşak 
M. Selahattin Yüksel 

Sivas 
Tevfik Kordtan 

Zonguldak 
Burhan Karaçelik 

Zonguldak 
Köksd Toptan 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 250'ye 1 nci ek) 



MİLLET MECLİSİNİN KABUL ETTİĞİ METİN 

6136 Saydı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Hakkında 
Kanunun Başlığı ile 1, 2, 3, 4, 5, 12, 13, 14, 15, 16 ncı 
Maddelerinin ve Ek Maddesinin Değiştirilmesine ve 
İki Ek Madde ve Bir Geçici Madde Eklenmesine 

Dair Kanun Tasarısı. 

MADDE 5. — 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bı
çaklar Hakkında Kanunun 1308 sayılı Kanunla de
ğişik 4 ncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş-
taı», 

Madde 4. — Ülke içinde kama, hançer, saldırma, 
şişi baston, sustalı çakı, pala kılıç, kasatura, süngü, 
slivri uçlu ve oluklu bıçalklar, topuz, topuzlu kamçı, 
boğma telli veya zinciri, muşta ile salt saldırı ve sa
vunmada kullanılmak üzere özel niteliıkteki benzeri 
laîetleriin yapımı yasaktır. 

©unlardan bir sanat veya mesleğin icrası için kul
lanılması zorunlu bulunanların yapımına İçişleri Ba
kanlığınca yapılacak bir yönetmelikte belirlenen ku
rallara göze izin verilir. 

Yalnız sporda kullanılan ateşli silahlar ve mermi
leri ile yivsiz av tüfekleri ve mermileri, tababette, sa
nayide, tarımda, sporda veya bir meslek ve sanat 
icrasında kullanılan bıçak, şiş, raspa ve benzerleri 
bu Kanun hükümlerine tabi değildir. 

Yivli av tüfekleri bu kanunun 7 nci maddesine 
göre ruhsata tabidir. 

MADDE 8. — 6136 sayılı Kanunun 13 ncü mad
desi aşağıdalki şekilde değiştirilmiştir. 

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

Satın alırken yakalananlar veya taşıyanlar veya 
ev veya işyeri dışında bulunduranlar hakkında bir 
yıldan üç yıla kadar hapis ve üçibin liradan beşbin 
liraya kadar ağır para cezası hükmıolunur. 

Ev veya işyerinde bulunduranlar hakkında bir yıl
dan iki yıla kadar hapis ve ikibin liradan döntbin li
raya kadar ağır para cezası hükmıolunur. 

İkinci fıkradaki halde failin sabıkasızlığı, geçmiş
teki h'ali, mesleki durumu, ahlaki eğilimleri, kişiliği 
ve maksadının sadece savunma olduğunun anlaşıl
ması halinde hükmiolunacak ceza yarıya indirilir. 

Ateşli silahın, bu Kanunun 12 nci maddesinin 
dördüncü fıkrasında sayılanlardan olması ya da si
lah veya mermilerin miktar bakımından vahim olması 

Millet Meclisi (S. 

G. SENATOSUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 

6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Hakkında 
Kanunun Başlığı ile 1,2,3, 4, 5, 12, 13, 14, 15, 16 ncı 
Maddelerinin ve Ek Maddesinin Değiştirilmesine ve 
Bu Kanuna Bir Ek Madde ve Bir Geçici Madde 

Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı. 

MADDE 5. — 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bı
çaklar hakkındaki Kanunun 1308 sayılı Kanunda de
ğişik 4 ncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 4. — Ülke içinde karna, hançer, saldırma, 
şişli baston, sustalı çakı, pala, kılıç, kasatura, süngü, 
sivri uçlu ve oluklu bıçaklar, topuz, topuzlu kamçı, 
boğma teli veya zinciri, muşta ile salt satdiırı ve sa
vunmada kullanılmak üzere özel nitelikteki benzeri 
aletlerin yapımı yasaktır. 

Bunlardan bir sanat veya mesleğin icrası için 
kullanılması zorunlu bulunanların yapımına İçişleri 
Bakanlığınca yapılacak bir yönetmelikte belirlenen 
kurallara göre izin verilir. 

Yalnız sporda kullanılan ateşi silahlar ve mer
mileri ile yivsiz av tüfekleri ve mermilerinin, ev ge
reçlerinden olan veya tababet, sanayi, tarım, spor için 
kullanılan aletlerle bir meslek veya sanatın icrası için 
gerekli bıçak, şiş, raspa ve benzerlerinin kullanılması 
bu kanun hükümlerine talbi değildir. 

Yivli av tüfekleri bu kanunun 7 nci maddesine 
göre ruhsata tabidir. 

MADDE 8. — 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bı
çaklar hakkındaki Kanunun 1308 sayılı Kanunla de
ğişik 13 ncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş
tir. 

Madde 13. — Bu Kanun hükümlerine aykırı ola
rak ateşli silahlarla bunlara ait mermileri satın alan 
veya taşıyanlar veya bulunduranlar hakkında bir yıl
dan üç yıla kadar hapis ve üç bin liradan beş bin lira
ya kadar ağır para cezası hükmolunur. 

Ateşli silahın, bu Kanunun 12 nci maddesinin 
4 ncü fıkrasında sayılanlardan oknıası ya da silah ve
ya mermilerin sayı veya nitelik bakımından vahimi 
olması halinde beş yıldan sekiz yıla kadar hapis ve 
yirmibeş bin liradan az olmamak üzere ağır para ce
zası hükmıolunur. 

Bu Kanunun 12 nci maddesinin 4 ncü fıkrasında 
sayılanlar dışındaki ateşli silahın bir adet olması ve 
mutat sayıdaki mermilerinin ev veya işyerinde bulun
durulması halinde verilecek ceza bir yuldan iki yıla 

Sayısı : 250'ye 1 nci ek) 



(Millet Meclisinin kabul ettiği metin) 

halinde beş yıldan sekiz yıla kadar hapis ve yirmi-
beşbin liradan aşağı olmamak üzere ağır para cezası 
hükımolunıur. 

Ateşli silahlara ait mermilerin pek az sayıda bu-
Iımdurulması veya takınmasının mahkemece az va
him hal olarak değerlendirilmesi halinde hükmolu-
nacak ceza, bir aydan altı aya kadar hapis ve beş-
yüz liradan ikibin liraya kadar ağır para cezasıdır. 

MADDE 10. — 6136 Sayılı Kanunun 15 nci mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir, 

Madde 15. — Bu Kanun hükümlerine aykırı ola
rak 4 ncü maddede yazılı oîan bıçak vesair aletler 
veya benzerlerini yapanlar, satmaya aracılık edenler, 
satın alanlar, taşıyanlar veya bulunduranlar hakkında 
altı aydan bir yıla kadar haplis ve üç bin liradan on bin 
liraya kadar ağır para cezası hükmolunur. 

Bu madde kapsamına giren bıçak veya sak aletle
rin veya benzerlerinin miktar bakımından az vahim 
olması halinde onbeş günden üç aıya kadar hapis ve 
beş yüz liradan bin liraya kadar para cezasına hük
molunur. Vahim olması hainde yukarıdaki fıkraya 
göre hükmolunaciak cezalar yarı oranında artırılır. 

Bu Kamunun 4 ncü maddesine göre yapıimına izin 
verilen bıçakları veya benzerlerini kullanma amacı 
dışında satanlar satmaya aracılık edenler, satın alanlar, 
taşıyanlar veya bulunduranlar hakkında da aynı ceza 
hükmolunur. 

MADDE 13. — 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bı
çaklar haklkında Kanuna aşağıdaki ek 2 ve ek 3 ncü 
maddeler eklenmiştir. 

EK MADDE 2. — Bu Kanunda yazılı suçları işle
yenler hakkındaki soruşturma ve kovuşturmalar, 3005 
sayılı Meşhut Suçların Muhakeme Usulü hakkındaki 
Kanunun birinci maddesinin (a) bendindeki yer ve 
aynı kanunun dördüncü maddesinde yazılı zaman 
kayıtlarına1 bakılmaksızın sözü edilen kanun hüküm
lerine göre yapılır. 

Bu kanuna göre işlenen suçun, 3005 sayılı Kanun 
hükümlerine tabi olmayan veya tabi olup da hak
kında genel hükümlere göre kavuşturma yapılmasını 
zorunlu kılacak nedenler bulunan başka bir suçla 
bağlantılı olarak işlenmesi halinde birinci fıkra hük
mü uygulanmaz. 

(C. Senatosunun kabul ettiği metin) 

kadar hapis ve beş yüz liradan iki bin liraya kadar 
ağır para cezasıdır. 

Ateşli silahlara ait mermilerin pek az sayıda bu
lundurulmasının veya taşınmasının mahkemece vahimi 
olarak takdir edilmemesi durumunda hüıkmolunaoak 
ceza bir aydan altı aya kadar hapis ve beş yüz liradan 
iki bin liraya kadar ağır para cezasıdır. 

MADDE 10. — 6136 sayılı AteşM Silahlar ve Bı
çaklar-hakkındaki Kanunun 1308 sayılı Kanunla de
ğişik 15 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 15. — Bu Kanun hükümlerine aykırı ola-1 

rak 4 ncü maddede yazılı olan bıçak veya diğer alet
leri veya benzerlerini satanlar, satmaya aracılık eden
ler, satın alanlar, taşıyanlar veya bulunduranlar hak
kında altı aydan bir yıla kadar hapis ve üç bin lira
dan on bin liraya kadar ağır para cezası hükmolu-
lur. 

Bu madde kapsamına giren bıçak veya diğer alet
lerin veya benzerlerinin sayı veya nitelik bakımından 
vahim olması halinde yukarıdaki fıkraya göre hük
molunacak cezalar yarıdan bir katına kadar artırılır. 

Bu Kanunun 4 ncü maddesine göre yapımına izin 
verilen bıçakları veya diğer aletleri veya benzerlerini, 
kullanma amacı dışında satanlar, satmaya aracılık 
edenler, satın alanlar, taşıyanlar veya bulunduranlar 
hakkında birinci fıkradaki; o bıçak veya diğer alet
lerin veya benzerlerinin sayı ve nitelik bakımından 
vahim olması halinde de ikinci fıkradaki cezalar hük
molunur. 

MADDE 13. — 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve 
Bıçaklar hakkında Kanuna aşağıdaki ek 2 nci mad
de eklenmiştir. 

EK MADDE 2. — Bu Kanunda yazılı suçlan iş
leyenler hakkındaki soruşturma ve kovuşturmalar, 
3005 sayılı Meşhut Suçların Muhakeme Usulü hak
kındaki Kanunun birinci maddesinin (a) bendindeki 
yer ve aynı kanunun dördüncü maddesinde yazılı zâ  
man kayıtlarına bakılmaksızın sözü edilen kanun hü
kümlerine göre yapılır. 

«Bu Kanuna göre işlenen suçun, 3005 sayılı Ka
nun hükümlerine tabi olmayan veya anılan kanuna 
tabi olup da fili imkânsızlık nedeniyle suçüstü hüküm
lerinin uygulanmasınla olanak bulunmayan daha ağır 
cezayı gerektiren başka bir suçla birlikte işlenmesi ha
linde birinci fıkra hükmü uygulanmaz^» 

Millet Meclisi •. (Sr Sayısı : 250'ye 1 nci ek) 
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(Millet Meclisinin kabul ettiği metin) 

EK MADDE 3. — Türkiye Büyük Millet Meclisi 
ile Bakanlar Kurulunun üyeleri ve eski üyeleri beyan 
edecekleri tabancalardan birini taşımaya yetkilidir,, 

(C. Senatosunun kabul ettiği metin) 

ADALET KOMİSYONUNUN GENEI KURULA TAVSİYELERİ 

Cumhuriyet Senatosunun Kabul Ettiği Metnin Başlığı Benimsenmiştir. 

MADDE 1. — Kesinleşmiştir. 

MADDE 2. — Kesinleşmiştü-i 

MADDE 3. — Kesinleşmiştir. 

MADDE 4. — Kesinleşmiştir. 

MADDE 5. — Cumhuriyet Senatosunun kabul ettiği metin benimsenmiştir. 

MADDE 6. — Kesinleşmiştir. 

MADDE 7. — Kesinleşmiştir. 

MADDE 8. — Cumhuriyet Senatosunun kabul ettiği metin benimsenmemiştir. 

MADDE 9. — Kesinleşmiştir. 

MADDE 10. — Cumhuriyet Senatosunun kabul ettiği metin benimsenmiştir. 

MADDE 11. — Kesinleşmiştir. 

MADDE 12. — Kesinleşmiştir. 

MADDE 13. — Ek Madde 2. — Cumhuriyet Senatosunun kabul ettiği metin benimsenmiştir. 

Bk Madde 3. — Cumhuriyet Senatosunun ret kararı benimsenmiştir. 

MADDE 14. — Kesinleşmiştir. 

MADDE 15. — Kesinleşmiştir. 

MADDE 16. — Kesinleşmiştir. 

t>m<i 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 250*7* 1 nci ek) 



Dönem : s M I L L E T M E C L İ S 1 S. Sayısı : 265 
Toplantı : 2 

Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkındaki Kanunun 3, 23 ve 
28 nci Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve İç

işleri Komisyonu Raporu. (1 /113) 

TC 
Başbakanlık 15 .3 . 1978 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik f 

Dairesi Başkanlığı 
Sayı : 101-184/03071 

MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

İçişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük MiHet Meclisine ana Bakanlar Kurulunca 27.2.1978 
tarihinde kararlaştırılan «2313 sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi hakkında Kanunun 3 ncü, 23 ncü 
ye 28 nci Maddelerinin Değiştirilmesi hakkında Kanun Tasarısı» ile gerekçesi ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını saygıyla arz ederini. 
Bülent Ecevit 

Başbakan 

G E R E K Ç E 

Uyuşturucu madde kaçakçılığı suçu Türk Ceza Kanununun 403 -. 408 nci maddeleriyle ağır cezayı müey
yideler altına alınmış bulunmasına rağmen, Türkiye'de son yıllarda kenevir bitkisinden elde edilen esrar ka
çakçılığı olayları artarak devam etmektedir. Milli bünyemizi kemiren bu kaçakçılığa çeşitli sebeplerle birlik^ 
te münhasıran esrar imaline yarayan hint keneviri ekimini yasaklayan 2313 sayılı Kanundaki ceza miktarla
rının azlığı da müessir olmaktadır. Bu çeşit kaçakçılığın önlenebilmesi için sözü geçen kanunun 23 ncü mad
desindeki ceza miktarlarının arttırılması ve diğer kaçak maddelerde olduğu gibi bu konuda da 1918 sayılı Ka
nun hükümlerine göre ikramiye verilmek suretiyle men ve takip işinde görev almış olanların faaliyetlerinin 
daha verimli hale getirilebilmesi için aynı kanunun 28 nci maddesinin değiştirilmesinde fayda ve zaruret bu
lunmaktadır. 

Ayrıca, halen yürürlükteki kanunun 3 ve 23 ncü maddelerinde «Hint keneviri»! deyiminin bulunması, di
ğer kenevir cinslerinden esrar elde edilmediği veya bu cinslerden elde edilen esrarın yasak olmadığı veya 
ekilmesinin suç teşkil etmeyeceği şeklinde ters bir anlayış ve uygulamaya da yol açmakta olduğundan, her 
çeşit kenevir ekiminin yasak olduğunun ve ekilmesinin suç teşkil edeceğinin daha açık bir şekilde anlaşılıp 
bu şekilde uygulanmasını temin amacıyla bu maddelerde geçen «Hint» kelimesinin çıkarılıp sadece «Kene
vir» kelimesinin bırakılması daha uygun görülerek maddelerde gerekli değişikliğin yapılması öngörülmüştür. 

Bundan başka kanunun 23 ncü maddesinde geçen «... zabıtaca imha edilir.»< deyimi uygulamada, zabıta
nın başka bir deyimle polis ve daha ziyade jandarmanın bir amele veya işçi gibi yüzlerce ve hatta binlerce 
metrekarelik bir tarladaki kenevirin sökmesini gerektirmektedir ki, bunu da polis ve jandarmanın askeri ve 
mesleki haysiyet, şeref ve onuru ile bağdaştırmak mümkün olmadığı gibi, bu görev zabıtanın günlerce meş
gul edilmesine ve diğer önemli emniyet ve asayiş hizmetlerinin aksamasına sebebiyet vermektedir. 

Bu sakıncaların giderilmesi için «... Zabıtaca imha edilir.») deyimi yerine «... Zabıta tarafından imha et
tirilir.» deyiminin konulması daha uygun görülmüş ve ayrıca bu iş için gerekli ödeneğin Jandarma Genel 
Komutanlığı Bütçesine konulup, yapılan masrafların sonradan Amme Alacaklarının Tahsili Usulü hakkında
ki Kanuna göre ekenlerden tahsil edileceğine dair hüküm getirilmiştir, 
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İçişleri Komisyonu Raporu 

Millet Meclisi 
İçişleri Komisyonu 27 . 12 . 1978 
Esas No. : 1/113 
Karar No. : 32 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi hakkındaki Kanunun 3, 23 ve 28 nci Maddelerinin Değiştirilmesi hak
kında Kanun Tasarısı, İçişleri ve Adalet bakanlıkları temsilcilerinin de katılmasıyla Komisyonumuzda ince
lenip görüşüldü. 

Tasarı gerekçesinde de açıklandığı gibi, Türkiye'de kenevir bitkisinden elde edilen esrar kaçakçılığı, ağır 
cezai müeyyidelere rağmen artarak devam etmektedir. 

Halen yürürlükteki kanunun 3 ve 23 ncü maddelerinde «Hint keneviri»! deyiminin bulunması, diğer kene
vir cinslerinden esrar elde edilmediği veya bu cinslerden elde edilen esrarın yasak olmadığı veya ekilmesi
nin suç teşkil etmeyeceği şeklinde yanlış bir anlayış ve uygulamaya yol açmaktadır. 

Tasarı, 2313 sayılı Kanundaki ceza miktarlarını arttırarak, men ve takip işlerinde görev alanların çalış
malarını verimli hale getirmek amacıyla bunlara ikramiye vererek, her çeşit kenevir ekiminin yasak olduğu
nu açıklığa kavuşturarak, bu kaçakçılığı asgariye indirmeyi amaç edindiğinden, Komisyonumuzca uygun gö
rülmüş ve tümü kabul edilerek madde metinlerinin incelenmesine geçilmiştir. 

Tasarının 1 nci çerçeve maddesiyle 2313 sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi hakkındaki Kanunun 
3 ncü maddesinde yapılan değişiklik uygun görülmüştür. 

Aynı çerçeve madde ile değiştirilen aynı kanunun 23 ncü maddesinin birinci fıkrasına, izinli ekim ya
pılabileceğini ve izin verecek mercii belirtmek amacıyla «Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından izinsiz»! 
ibaresi eklenmiş, ayrıca paranın satın alma gücünde meydana gelen düşüş nedeniyle aynı maddenin son fık
rasındaki para cezasının azami haddi 5 000 liradan 10 000 liraya çıkarılmış ve madde bu değişik şekliyle ka^ 
bul edilmiştir. 

Yine aynı çerçeve madde ile kanunun 28 nci maddesinde de değişiklik önerilmektedir. Maddenin yazılı-* 
şından, hükmolunan para cezalarının muhbir v© müsadirlere dağıtılacağı anlaşılmaktadır. Komisyonumuz, 
toplantıya katılan Bakanlık Temsilcilerinin açıklamalarından, bu şahıslara yalnızca ikramiye verilmesinin is-» 
tendiğini anlamış ve maddeyi bu gayeyi anlatacak şekilde değiştirmiştir. 

Tasarının yürürlük ve yürütme maddeleri olan 2 ve 3 ncü maddeleri aynen kabul edilmiştir. 
Raporumuz, Genel Kurulun onayına arz edilmek üzere saygıyla sunulur, 

İçişleri Komisyonu Başkam Başkanvekili Sözcü 
Bolu Kahramanmaraş Niğde 

Bayram Turan Çetin Hasan Seyithapoğlu Yılmaz Cemal Bor 

Amasya Denizli Konya 
Etem Naci Altunay Ahmet Hamdı Sancar Durmuş Ali Çalık 

Yozgat 
Ömer Lütfü Erzurumluoğtu 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 265) 



HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkındaki 
Kanunun 3, 23 ve 28 nci Maddelerinin Değiştiril

mesi Hakkında Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 2313 sayılı Uyuşturucu Maddele
rin Murakabesi hakkındaki Kanunun 3, 23 ve 28 nci 
maddeleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Madde 3. — Münhasıran esrar yapmak için ke
nevir ekilmesi ve her ne şekilde olursa olsun esrarın 
ihzar, ithal, ihraç ve satışı yasaktır.»! 

«Madde 23. — Esrar istihsal etmek için yetiştiri
len kenevir bitkisi, her nerede olursa olsun Gıda Ta
rım ve Hayvancılık Bakanlığının ziraat yüksek mü
hendisi, yoksa ziraat teknisyeninin vereceği rapor üze
rine mahallin en büyük mülkiye amirinin emriyle za
bıta tarafından imha ettirilir. 

Bu iş için gerekli Ödenek Jandarma Genel Komu
tanlığı bütçesine konulur. İmha için kullanılacak tek
nik araç ve gereçler bu ödenekten sağlanır. 

İmha için beher üreticiye düşen masraf, sonradan 
Amme Alacaklarının Tahsili Usulü hakkındaki Ka
nuna göre kendilerinden tahsil edilir. 

3 ncü maddedeki yasak hilafına kenevir bitkisi 
ekenler mahkemece bir yıldan az olmamak üzere 
hapis ve ikibin liradan beş bin liraya kadar ağır pa
ra cezası ile cezalandırılırlar^ 

«Madde 28. — 27 nci maddede yazılı suçların is
tilzam ettiği para cezaları ile 23 ncü madde gereğin
ce hükmolunan para cezalan 1918 sayılı Kaçakçılı
ğın Men ve Takibi hakkındaki Kanunun 60 nci mad
desi hükmüne göre muhbir ve müsadirlere dağıtı
lır.» 

3 — 

İÇİŞLERİ KOMİSYONUNUN KABUL 
ETTİĞİ METİN 

Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkındaki 
Kanunun 3, 23 ve 28 nci Maddelerinin Değiştiril

mesi Hakkında Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 2313 sayılı Uyuşturucu Maddele
rin Murakabesi hakkındaki Kanunun 3, 23 ve 28 nci 
maddeleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 3. — 3 ncü madde aynen kabul edilmiş
tir. 

Madde 23. — Esrar istihsal etmek için Gıda - Ta
rım v© Hayvancılık Bakanlığından izinsiz yetiştirilen 
kenevir bitkisi, her nerede olursa olsun Gıda Tarım 
ve Hayvacılık Bakanlığının ziraat yüksek mühendisi, 
yoksa ziraat teknisyeninin vereceği rapor üzerine ma
hallin en büyük mülkiye amirinin emriyle zabıta ta
rafından imha ettirilir. 

Bu iş için gerekli ödenek Jandarma Genel Komu
tanlığı bütçesine konulur. İmha için kullanılacak tek
nik araç ve gereçler bu ödenekten sağlanır. 

İmha için beher üreticiye düşen masraf, sonradan 
Amme Alacaklarının Tahsili Usulü hakkındaki Ka
nuna göre kendilerinden tahsil edilir. 

3 ncü maddedeki yasak hilafına kenevir bitkisi 
ekenler mahkemece bir yıldan âz olmamak üzere 
hapis ve ikibin liradan on bin liraya kadar ağır pa
ra cezası ile cezalandırılırlar. 

Madde 28. — 27 nci maddede yazılı suçların is
tilzam ettiği para cezaları ile 23 ncü madde gereğin
ce hükmolunan para cezaları esas alınarak 1918 sayılı 
Kaçakçılığın Men ve Takibi hakkındaki Kanununun 
60 nci maddesi hükmüne göre muhbir ve müsadirlere 
ikramiye verilir. 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 265) 
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(Hükümetin Teklifi) 

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürür
lüğe girer. 

MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar 
Kurulu yürütür. 

Başbakan 
B. Ecevit 

Devlet Bakanı 
H. Çetin 

Devlet Bakanı 
A. R. Septioğlu 

Milli Savunma Bakanı 
H. E. Işık 

Milli Eğitim Bakanı 
JV, Uğur 

Güm. ve Tek. Bakam 
T. Mataracı 

Sanayi ve Tek. Bakanı 
O, Alp 

îmar ve îskân Bakanı 
A. Karaaslan 

(tçişleri Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 2. — Tasarının 2 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Tasarının 3 ncü maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

O. Eyüboğlu 

Devlet Bakanı 
E. Akova 

Devlet Bakanı 
M. Kılıç 

İçişleri Bakanı 
/. Özaydınlı 

Bayındırlık Bakanı 
§. Elçi 

Ulaştırma Bakanı 
G. Öngüt 

İşletmeler Bakanı 
Prof. Dr. K. Bulutoğlu 

Köy işleri ve Koop. Bakanı 
A. Topuz 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

Prof. Dr. T. Feyzioğlu 

Devlet Bakam 
Dr. L. Doğan 

Devlet Bakanı 
A. Şener 

Dışişleri Bakanı 
Prof. G. Ökçün 

Ticaret Bakanı 
T. Köprülüler 

Gıda-Ta. ve Hay. Bakam 
M. Yüceler 

27 . .2 , 1978 

Devlet Bakam 
Başbakan Yardımcısı 

Dr. F. Sükan 

Devlet Bakanı 
S. Yıldız 

Adalet Bakanı 
M. Can 

Maliye Bakam 
Z. Müezzinoğlu 

Sağ. ve Sos. Yar. Bakam 
Dr. M. Tan 

Çalışma Bakam 
A. B. Er soy 

Enerji ve Ta. Kay. Bakam Turizm ve Tanıtma Bakam 
Doç. Dr. D. Baykal A. Coşkun 

Orman Bakanı 
K ilhan 

Gençlik ve Spor Bakanı 
Y. Çakmur 

Sosyal Güvenlik Bakam 
H. İşgüzar 

Kültür Bakanı 
Doç Dr. A. T. Kışlalı 

Yerel Yönetim Bakanı 
M. özdemir 

»m<t 
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Ditaem . s M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 286 
Toplanü : 2 

Gaziantep Milletvekili Celâl Doğan'm, 1721 Sayılı Hapishane ve 
Tevkifhanelerin t dar esi Hakkındaki Kanunun 6 ncı Maddesinin 
Değiştirilmesine İlişkin Yasa Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu. 

(2 /676) 

Millet Meclisi Başkanlığına 

1721 sayılı Hapishane ve Tevkifhanelerin idaresi Hakkında Kanunun 6 ncı Maddesinin Değiştirilmesine 
İlişkin Yasa Teklifimiz ilişikte sunulmuştur. 

Gereğine müsaadelerini arz ederim. 
Gaziantep Milletvekili 

Celâl Doğan 

G E R E K Ç E 

Bugünkü uygulamada, infaz personelinden olan müdür, hesap memuru, hekim, sosyal hizmet uzmanı, psi
kolog, mühendis ve öğretmenler doğrudan doğruya Adalet Bakanlığınca atanmaktadır. 

Teklifte bu yolda herhangi bir değişiklik getirilmemektedir. 
Bununla beraber birinci fıkra dışında kalan tüm ceza infaz kurumlarındaki gardiyan, memur ve hizmet

lilerin atanması ve her türlü özlük işleri, Hâkimler Kanununun 120 nci maddesine göre ağır ceza merkez
lerinde bulunan ve çoğunluğu hâkimlerden oluşan Adalet Komisyonlarınca yerine getirilmektedir. 

Ancak, komisyonu oluşturan hâkimlerin yoğun mesaileri komisyon hizmetlerine yeteri kadar zaman ayır
malarına kesinlikle olanak tanımamaktadır. 

Son zamanlarda Ceza infaz Kurumlarında meydana gelen büyük olaylar sonucu gardiyan kadrolarında 
ani ve büyük boşluklar meydana gelmekte ve bu nedenle de mevcut kadro ile işlerin yürütülmesi, zama
nında atamada yapılamadığı için, hizmetlerin görülmesi aksamaktadır. 

Teklifimiz gardiyan ve diğer hizmetlilerin atama ve nakil işleri Cumhuriyet Savcılarından oluşan bir kuru
la verilmek suretiyle, uygulamada görülen bu aksaklıklar giderilmektedir. 

Adalet Komisyonu Raporu 

Millet Meclisi 
Adalet Komisyonu 
Esas No. : 2/676 8.2. 1979 
Karar No. : 84 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Gaziantep Milletvekili Celâl Doğan'ın, 1721 sayılı Hapishane ve Tevkifhanelerin İdaresi Hakkındaki Ka
nunun 6 ncı Maddesinin Değiştirilmesine ilişkin Yasa Teklifi, Adalet Bakanlığı temsilcilerinin de katılmasıy
la Komisyonumuzda incelenip görüşüldü. 

Bugünkü uygulamada, 1721 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi gereğince infaz personelinden bazıları doğru
dan doğruya Adalet Bakanlığınca atanmaktadır. Bu madde dışında kalan personel ise Hâkimler Kanununun 
120 nci maddesi gereğince ağır ceza merkezlerinde bulunan Adalet Komisyonlarınca tayin edilmektedir. Bu 
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komisyonları oluşturanların yoğun mesaileri dolayısiyle atama işlemlerinde gecikmeler ve infaz işlerinde ak
saklıklar doğmaktadır. 

Teklifle, 1721 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi değiştirilerek Adalet Bakanlığınca atanan personel dışında 
kalan ve Adalet Komisyonlarınca atanan personelin, Cumhuriyet Savcılarından oluşan bir kurul tarafından 
tayin edilmeleri esası getirilmektedir. 

Komisyonumuz, ceza infaz kurumlarında işlerin daha iyi yürütülmesini sağlayacak teklifi yerinde bularak 
aynen kabul etmiştir. 

Raporumuz, Genel Kurulun onayına arz edilmek üzere saygıyla sunulur. 

Adalet Komisyonu Başkanı 
Ankara 

İsmail Hakkı Köylüoğlu 

Başkanvekili 
Antalya 

Galip Kaya 

Sözcü 
Kahramanmaraş 
M. Yusuf özbaş 

İmzada bulunamadı. 

Çorum 
Mustafa Kemal Biberoğlu 

Erzincan 
Lütfi Şahin 

Kahramanmaraş 
Hüseyin Doğan 

Kırşehir 
Doğan Güneşli 

Kastamonu 
Hilmi Dura 

Uşak 
M. Selâhattin Yüksel 

Zonguldak 
Burhan Karaçelik 

Zonguldak 
Koksal Toptan 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 286) 
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GAZİANTEP MİLLETVEKİLİ CELÂL 
DOGAN'IN TEKLİFİ 

1721 Sayılı Hapishane ve Tevkifhanelerin İdaresi 
Hakkındaki Kanunun 6 net Maddesinin 

Değiştirilmesine İlişkin Yasa Teklifi 

MADDE 1. — 1721 sayılı Hapishane ve Tevkif
hanelerin idaresi Hakkındaki Kanunun 6 ncı madde
si aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Madde 6. — Ceza İnfaz Kurumlarının müdür, 
hesap memuru, idare memuru, hekim, sosyal hizmet 
uzmanı, psikolog, mühendis ve öğretmenleri doğru
dan doğruya Adalet Bakanlığınca atanırlar. 

Bu kurumların, birinci fıkrada gösterilenlerin dı
şında kalan memur ve hizmetlileri, ağır ceza merkez
lerinde Cumhuriyet Savcısı ve yokluğunda vekilinin 
başkanlığında, kıdemli iki Cumhuriyet Savcı Yardım
cısından oluşan bir kurul tarafından atanırlar. 

Bu kurulun ağır ceza merkezlerindeki Cumhuriyet 
Savcı Yardımcılarıyla oluşturulamaması durumunda 
eksiklik, yargı- çevresindeki Cumhuriyet Savcıları ve
ya yardımcıları arasından kıdem esasına göre tamam
lanır.» 

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürür
lüğe girer. 

MADDE 3. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yü
rütür. 

ADALET KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ 
METİN 

1721 Sayılı Hapishane ve Tevkifhanelerin İdaresi 
Hakkındaki Kanunun 6 ncı Maddesinin 

Değiştirilmesine İlişkin Yasa Teklifi 

MADDE 1. 
bul edilmiştir. 

Teklifin 1 nci maddesi aynen ka-

MADDE 2. — Tekfâfin 2 nci madidesi aıynen ka
bul edilmiştir. 

MADDE 3. — Teklifin 3 ncü maddesi aynen ka
bul edilmiştir. 

>>»-<« 
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Dönem : 5 
Toplantı : 2 

M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 287 

Gaziantep Milletvekili Celâl Dogan'ın, 2556 Sayılı Hâkimler 
Kanununun 18 nci Maddesine Bir Frkra, Bu Kanuna Geçici Bir 
Madde Eklenmesine ve 120 nci Maddenin Değiştirilmesine Dair 

Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu. (2 /692) 

Millet Meclisi Başkanlığına 

2556 sayılı Hâkimler Kanununun 120 nci Maddesinin Değiştirilmesi, 18 nci Maddesine Bir Fıkra ilave
si ve Kanuna Geçici Bir Madde Eklenmesine İlişildin Yasa Teklifimiz ilişikte sunulmuştur. 

Gereğine müsaadelerini arz ederim. 
Gaziantep Milletvekili 

Celâl Doğan 

G E R E K Ç E 

1. Bilindiği üzere bütün bakanlıklarda ve diğer kuruluşlarda balkana veya üst yöneticiye yardımcı olmak, 
kuruluşun işlerinin ifasında ve mevzuatının düzenlenmesinde teknik bilgisiyle yol göstermek suretiyle görev 
ifa eden müşavirler mevcuttur. Adalet Bakanlığının Merkez Kuruluş Kanununun bugüne kadar çıkarılmamış 
olması ve hizmetin ise; aralıksız gelişerek devam etmesi karşısında, Bakana yardımcı olabilecek birinci sınıf 
hâkimlerden müşavirlerin Bakanlık hizmetlerinde görevlendirilmesini teminen bu önerge hazırlanmış bu
lunmaktadır. 

Bugün için Adalet Bakanlığına verilen ve genel idare hizmetleri sınıfında bulunan Bakanlık müşa
virleri kadrosuna, hâkim sınıfından eleman atanması mümkün olmadığı cihetle yapılacak değişiklik ile Hâ
kimler Kanununa bağlı (2) sayılı cetvele «Bakanlık Yüksek Müşavirliği» ibaresinin eklenmesi halinde hâkim ve 
Cumhuriyet savcılarının birinci sınıf olanlarının Bakanlıkta bu sıfatla istihdamı mümkün alacaktır. Aynı 
zamanda bu kadrolara atanacakları birinci sınıf unvanına sahip olmaları da sağlanmış bulunacaktır. Böy
lece kıdemli ve tecrübeli elemanlardan Bakanlıkça faydalanmak mümkün olacaktır. 

2. 2556 sayılı Hâkimler Kanununun değişik 18 nci maddesine ilave edilen fıkraya uygun alarak yukarıda 
yer alan geçici madde düzenlenmiştir. 

3. 2556 sayılı Hâkimler Kanununun 4169 sayılı Kanunla değiştirilen 120 nci maddesinde; temyizden 
başka bütün mahkemelere ve adliyeye bağlı dairelere mensup başkâtip, kâtip ve memurların dairesi amir
lerinin inhası ile Adalet komisyonlarınca seçilir. Merkezde Adalet Bakanı, illerde Bakan adına valiler tara
fından tasdik olunacağı öngörülmektedir. 

Bu defa yapılan değişiklik ve 1730 sayılı Yargıtay Kanunu ile Yargıtayda çalışan memulların atanmala
rı bu Kanunla düzenlenmiş olduğundan buna ilişkin deyimler madde kapsamından çıkarılmıştır. 

Diğer taraftan bugün Adalet örgütüne yeni unvan'arla girmiş bulunan Evrak Müdürlüğü, Yazı İşleri 
Müdürlüğü ve bunların yardımcıları deyimleri madde kapsamına alınmıştır. 

Ayrıca yürürlükteki metinde komisyon kararlarının merkezde Bakan ve taşrada Bakan adına valiler tara
fından tasdik edilme mecburiyeti bulunduğu halde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 126 nci madde
sinin 8 sayılı Kanun Hükümünde Kararname 'İle değişik şekilde gözönünde bulundurulmak suretiyle bu tasdik 
mecburiyeti keza madde kapsamından çıkarılmıştır. 

Maddenin son fıkrası yer değiştirme cezası ve diğer disiplin işlemleri yoluyla alt bölgelere atanan bazı 
yüksek dereceli hâkimlerin yürürlükteki 120 ndi madde hükmü karşısında kendiliğinden Adalet Komisyonu 
Başkanlığı görevine ve yürütme durumunda olmaları, uygulamada çeşitli sakıncalar yarattığından, o yerdeki 
hâkimlerin bilgi, çalışma, basanları, sicil ve iş durumları dikkate alınarak, Adalet Komisyonunu oluştura
cak Cumhuriyet Savcısının dışında başkan ve üyelerinin Yüksek Hâkimler Kurulunca belirlenmesi esası getiril
miştir. 
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Esas No. : 2/692 
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Adalet Komisyonu Raporu 

8.2.1979 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Gaziantep Milletvekili Celâl Doğan'ın, 1556 sayılı Hâkimler Kanununun 18 nci Maddesine Bir Fıkra, 
Bu Kanuna Geçici Bir Madde Eklenmesine ve 120 nci Maddenin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi 
Adalet Bakanlığı temsilcilerinin de katılmasıyla Komisyonumuzda incelenip görüşüldü. 

Teklifte, Adalet Baıkanma yardımcı olabilecek birinci sınıf hâkimlerden müşavirlerin BakanMc hizmetle
rinde göreVlendirilebihttesi imkânı geto»lmek!te, Yargı tayda çalışan memurların atanmaları bu îesmırjuın İcap-
samı dışında bırakılmakta, Adalet encümenlterfam kararlarının merkezde Bakam ve taşrada valiler «aîBffirtdan 
tasdik edita» mecburiyeti kaldırılmaikta, Adalet encümenlerinin Cumhuriyet savcısı dışında kalan Başkan 
ve üyeterMn Yüfesek Hâkimler Kurulunca belirlenmesi esası getirilmektedir. 

Daha önce Komisyonumuzdan ve Millet Meclisi Genel Kurulundan geçen 2/345 esas kayıt no. lu bir tek
lifle, Adalet Bakanına birinci sınıf hâkimlerden müşavirler atama yetkisi tanındığından, bu teklIMn 2556 sa-
yüı Kanunun 18 nöi maddesine bir fıkra elkleyen 1 nci çerçeve maddesi ile buna uygun olarak düzenlenen 
3 ncü çerçeve maddeye konu, geçÜcü maddesi metinden çıkarılmıştır. j 

2 nci çerçeve madde tfte Hâ'kimter Kanununun değişik 120 nci maddesinde önerilen yeni düzenleme, icrayı 
güç%rjdtoeceğiwdttn bazı yerlerde büyük şikâyetlere konu olan Adalet encümenleri başkanlarmın en kıdemli 
h^imöen olacağı esası yerine Yüksek HâMnfler Kurulunca seçilmesi ilkesini getlird^Kten aynen kabul 
edilmiş ve çerçeve 1 nci madde olarak kabul edilmiştir. 

Yürürlük ve yürütme maddeleri olan 4 ve 5 nci maddeler, madde numaraları teselsül ettirilerek 2 ve 3 ncü 
maddeler olaraik aynen benimsenm'iştiir. 

Teklif başlığı metinde yapılan yeni düzenlemeye uygun haile getlidtaişıtir. 
Raporumuz Genel Kurulun onayına arz edilmek üzere saygıyla sunulur. 

Adalet Komfeyonu Başkanı 
Ankara 

İsmail Hakkı Köylüoğlu 

Çorum 
Mustafa Kemal Biberoğlu 

Kırşehir 
Doğan Güneşli 

Başkanvekili 
Antalya 

Galip Kaya 

Erzincan 
Lütfi Şahin 

Kastamonu 
Hilmi Dura 

Sözcü 

Mehraet Yusuf Ozbaş 
(îmzada bulunamadı) 

KahKunanmaraş 
Hüseyin Doğan 

Uşaık 
M. Selâhatün Yüksel 

Zonguldak 
Burhan Karaçelik 

Zonguldak 
Koksal Toptan 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 287) 
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GAZİANTEP MİLLETVEKİLİ 
CELÂL DOĞANTN TEKLİFİ 

2556 Sayılı Hâkimler Kanununun 18 nci Maddesine 
Bir Fıkra, Bu Kanuna Geçici Bir Madde Eklenmesine 
ve 120 nci ^Maddenin Değiştirilmesine Dair Kanun 

Tektifi 

MADDE 1. — 2556 sayılı Hâkimler Kanununun 
değişik 18 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

«Adalet Bakanlığında, Adalet Bakanına bağlı ve 
onun tarafından verilecek görevleri yerine getirmek 
üzere Adalet Bakanlığı Yüksek Müşavirlikleri kurul
muş ve bu maddeye bağlı (2) sayılı cetvelin birinci 
sınıf savcılık bölümüne «Bakanlık Yüksek Müşavir
liği» deyimi eklenmiştir.» 

MADDE 2. — 2556 sayılı Hâkimler Kanununun 
değişik 120 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş
tir. 

«Madde 120. — Ceza İnfaz Kurumlan personeli ay
rık olmak üzere, bütün ilk derece mahkemeleri ile adli
yeye bağlı dairelerin evrak müdürleri, evrak müdür 
yardımcıları, yazı işleri müdürü, yazı işleri müdür 
yardımcıları, başkâtip, başkâtip yardımcısı, zabıt kâ
tibi, memur ve hizmetlileri, ağır ceza merkezlerinde 
kurulan adalet komisyonlarınca atanır ve nakledi
lirler. 

'Birinci fıkrada sayılanlar, atanmalarındakj usule 
göre gerektiğinde doğrudan doğruya Adalet Bakanlı
ğınca atanır ve nakledilebilirler. 

Adalet komisyonları ağır ceza mahkemelerinin 
bulunduğu yerlerde, o yer cumhuriyet savcısı ile 
başkan ve öteki üyeleri Yüksek Hâkimler Kurulunca 
belirlenecek hâkimlerden oluşur. Komisyon üye sayısı 
beşten fazla, üçten az olamaz.» 

MADDE 3. — 2556 sayılı Hâkimler Kanununa 
aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. 

«GEÇİCİ MADDE — Adalet Bakanlığı Merkez 
Kuruluş Kanunu çıkıncaya kadar bu Kanunun ek 7 
nci maddesiyle kurulan (Bakanlık Yüksek Müşavirlik
lerine) birinci sınıf veya birinci sınıfa ayrılmış hâkim, 
cumhuriyet savcısı ile bu meslekten sayılanlardan ye
teri kadarı kendi kadro ve aylıklarıyla Adalet Bakanı, 
Başbakan ve Cumhurbaşkanının ortak kararnamesiyle 
atanabilirler. 

18 nci maddeye ekli (2) sayılı cetvelin birinci sınıf 
savcılık bölümünde yer alanlar, kendi istekleri üzeri
ne 1512 sayılı Kanunun 27 nci maddesindeki yerler-

ADAUET KOM*SY€*MUmJÎ*! KA®UL 
ETTİĞİ METİN 

2556 Sayılı Hâkimler Kanununun 120 nci Maddesi
nin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi 

MADDE 1. — Teklifin 2 nci maddesi, 1 nci mad
de olarak aynen kabul edilmiştir. 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 287) 
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(Gaziantep Milletvekili Celâl Doğan'ın Teklifi) 

deki görevlere, bu maddede yazılı kayıt ve şartlara ta
bi olmaksızın Adalet Bakanı tarafından atanırlar. 

MADDE 4. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürür
lüğe girer. 

MADDE 5. — Bu Kanunu Adalet Bakanı yürü
tür. 

(Adalet Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 2. — Teklifin 4 ncü maddesi, 2 nci mad
de olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Teklifin 5 nci maddesi, 3 ncü mad
de olarak aynen kabul edilmiştir. 

*>m<t 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 287) 



Dönem : 5 
Toplantı : 2 

M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 288 

Gaziantep Milletvekili Celâl Doğan'ın, 7 . 1 . 1 9 3 2 Gün ve 1918 
Sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanunun 28 nci Maddesi 
ile Aynı Kanunu Değiştiren 1 . 9 . 1956 Gün ve 6846 Sayılı Ka
nunun 3 ncü Maddesi ile Değiştirilen 60 nci Maddesinin Birinci 
Fıkrasına Bir (c) Bendi Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve 

Adalet Komisyonu Raporu. (2 /675) 

Millet Meclisi Başkanlığına 

1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanunun 28 nci maddesinin değiştirilmesi ve 60 nci mad
desinin birinci fıkrasına bir bent eklenmesine ilişkin yasa teklifimiz ilişikte sunulmuştur. 

Gereğine müsaadelerini arz ederim. 
Gaziantep Milletvekili 

Celâl Doğan 

G E R E K Ç E 

1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanunun 25, 27, 33 ve 58 nci maddeleri Hükümet tara
fından sevk edilen ve Millet Meclisi Genel Kurulunda görüşmesi tamamlanan tasarı ile günün koşullarına 
uygun bir değişikliğe tabi tutulmuştur. Ne var ki, yaınlan değişiklik uygulamada zaman zaman karşılaşılan 
bazı güçlükleri ve gereksinimi gidermediğinden- sözkonusu kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesi ve ek 
yapılması zorunlu bulunmaktadır. 

Bu nedenle 1918 sayılı Kanunun 28 nci maddesinin değiştirilmesi ve 60 nci maddesinin 1 nci fıkrasına bir 
bent eklenmesine dair kanun teklifi getirilmiş bulunmaktadır. 

1. 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanunun 28 nci maddesinde «İçlerinden velev biri 
olsun memnu silahlı olarak kaçakçılık yapan şahısların her biri hakkında yukarıki maddelerde yazılı cezalar 
iki katı olarak hükmolunur» denilmektedir. Anılan maddede sözü edilen «velev bir» deyimi bu maddenin yal
nız toplu ve teşekkül halindeki kaçakçılık suçlan için ağırlaştırıcı neden olarak zorunlu kılınmıştır. Oysa 
kaçakçılığın bir tek kişi tarafından silahlı olarak ve hatta güvenlik kuvvetleriyle müsademeye girmek suretiyle 
işlenmesi halinde uygulamada 28 nci maddedeki ağırlaştırıcı neden uygulanamamaktadır. 

Öte yandan aynı maddede yer alan «memnu silah» deyimi ateşli silahlar hakkındaki kanun kapsamına 
göre tüm silahları içermektedir. 

Yargıtayın kökleşmiş içtihatlarında belirtildiği üzere «memnu silah» deyimi ise Türk Ceza Kanununun 
265 nci maddesinde belirtilen silahları kapsamaktadır. Sözkonusu 265 nci maddede gösterilen memnu silah 
deyimi tüm ateşli silahları örneğin namlu uzunluğu 15 cm. den kısa olan tabancaları kapsam içine alma
maktadır. Bunun yanında 265 nci madde kapsamına kasatura, süngü, kılıç, mızrak ve namlu uzunluğu 25 cm. 
yi geçer tek veya çift yüzlü ve sivri uçlu her türlü kesici aletler girmektedir. 

Maddede yapılan değişiklikle kaçakçılık suçlarının işlenmesinde kolaylaştırıcı bir etken olan tüm ateşli 
silahlar 28 nci madde kapsamına alınırken, niteliği itibariyle kullanılması pek olağan olmayan ya da ateşli 
silahlar gibi etkisi bulunmayan bıçak ve benzeri aletler madde kapsamından çıkarılmıştır. 

Uygulamanın ortaya çıkardığı çelişkileri gidermek ve kaçakçılıkla mücadelede caydırıcılığı sağlamak 
amacıyla 28 nci maddenin değiştirilmesi zorunlu görülmüştür. 

2, 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanunun 2 nci maddesinde ihbarla yükümlü olan, 
3 ncü maddesinde ise bu olayları men ve takip ve tahkik ile görevli olan kişiler gösterilmektedir. Öte yan
dan 60 nci maddenin 1 nci fıkrasının (b) bendine göre kaçağı haber veren ve tutanlara ikramiye ödeneceği 
hükme bağlanmıştır. Uygulamada ise kaçağı ihbarla yükümlü olan kişilere her hangi bir ikramiye verilme-
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mektedir. İkramiye ihbar yükümlüğü olmayan kişilere muhbir ikramiyesi olarak 3 ncü maddede sayılı ka
çakçılığın men ve takip ve tahkik ile yükümlü olanlara da müsadir dkramiyesi olarak verilmektedir. 

Öte yandan 2 nci maddenin 2 nci fıkrasında sayılan kişiler ihbar yükümlülüğü yanında gerektiğinde 
kaçakçılık eylemlerini men, takip ve tahkik ile bizzat yükümlü tutulmaktadırlar. 3 ncü maddedeki men ve 
takip ve tahkik ile yükümlü olanlara ikramiye öngörüldüğü halde 2 nci maddenin ikinci fıkrasında sayılan
ların bu kişilerle birlikte men ve takip ve tahkik görevi yapmaları halinde ikramiye verilmemesi uygulamada 
adaletsizliklere yol açmaktadır. Örneğin bir kaçakçılık olayını takip eden ve kaçakçıyı eşyası ile birlikte ya
kalayan bir bekçi ikramiyeden yararlanamamakta buna karşın bekçinin yakaladığı kaçak olayına birlikte el 
koyan ve suç zaptını imzalayan bir polis memuru müsadir ikramiyesinden yararlanmaktadır. 

Uygulamadaki bu adaletsizliği gidermek ve görevleri kaçakçılıkla mücadelede teşvik etmek amacıyla 60 
nci maddenin birinci fıkrasının (b) bendinden sonra (c) bendi eklenmesi zorunlu görülmüştür. 

3. Kanunun yayımına ilişkindir. 
4. Kanunun yürütülmesine ilişkindir. 

Adalet Komisyonu Raporu 
Millet Meclisi 

Adalet Komisyonu 
Esas No. : 2/675 8.2 .1979 
Karar No. : 82 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Gaziantep Milletvekili Celâl Doğan'ın, 7 . 1 . 1932 gün ve 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair 

Kanunun 28 nci Maddesi ile Aynı Kanunu Değiştiren 1 . 9 . 1956 gün ve 6846 sayılı Kanunun 3 ncü mad
desi ile değiştirilen 60 nci maddesinin birinci fıkrasına bir (c) Bendi Eklenmesine Dair Kanun Teklifi, Ada
let Bakanlığı temsilcilerinin de katılmasıyla Komisyonumuzda incelenip görüşüldü. 

1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanunun bazı maddeleri daha önce Komisyonumuzdan 
geçen ve Millet Meclisi Genel Kurulunda da görüşülmesi tamamlanan bir tasarı ile değiştirilmiş ve günün 
koşullarına uygun hale getirilmiştir. Bu değişikliklere paralel olarak aynı kanunun diğer bazı maddelerinin 
de yeniden düzenlenmesi gerekmektedir. Bu ihtiyacı karşılamak amacıyla hazırlanmış bulunan teklifin 
tümü Komisyonumuzca uygun bulunarak maddelerin incelenmesine geçilmiştir. 

1 nci çerçeve madde ile 1918 sayılı Kanunun 28 nci maddesinde yapılan değişiklik, tek kişi tarafından 
silahlı olarak yapılan kaçakçılığa bu maddenin ağırlaştırıcı nedeninin uygulanmasına olanak sağlayacağından 
ve kaçakçılık suçlarının işlenmesinde çok sık olarak kullanılan tüm ateşli silahlan madde kapsamına ala
cağından; 

2 nci çerçeve madde ile 1918 sayılı Kanunun değişik 60 nci maddesinin birinci fıkrasına eklenen (c) bendi, 
kaçakçılık olayını takip eden ve kaçakçıyı yakalayanlara ikramiye dağıtımında adaletsizliği gidereceğinden 
ve görevlileri kaçakçılıkla mücadeleye teşvik edeceğinden; 

Aynen kabul edilmiştir. 
Keza, yürürlük ve yürütme maddeleri olan 3 ve 4 ncü maddeler de aynen benimsenmiştir. 
Raporumuz, Genel Kurulun onayına arz edilmek üzere saygıyla sunulur. 

Adalet Komisyonu Başkanı Başkanvekili Sözcü 
Ankara Antalya Kahramanmaraş 

İsmail Hakkı Köylüoğlu Galip Kaya Mehmet Yusuf Özbaş 
İmzada bulunamadı. 

Çorum Erzincan Kahramanmaraş 
Mustafa Kemal Biberoglu Lütfi Şahin Hüseyin Doğan 

Kırşehir Kastamonu Uşak 
Doğan Güneşli Hilmi Dura . M. Selahattin Yüksel 

Zonguldak Zonguldak 
Burhan Karaçelik Koksal Toptan 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 288) 
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GAZİANTEP MİLLETVEKİLİ CELÂL 
DOĞANI'IN TEKLİFİ 

7.1.1932 Gün ve 1918 Sayılı Kaçakçılığın Men ve 
Takibine Dair Kanunun 28 nci Maddesi ile Aynı 
Kanunu Değiştiren 1.9.1956 Gün ve 6846 Sayılı Ka
nunun 3 ncü Maddesi ile Değiştirilen 60 ncı Madde
sinin Birinci Fıkrasına Bir (c) Bendi Eklenmesine 

Dair Kanun Teklifi 

MADDE 1. — 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve 
Takibine Dair Kanunun 28 nci maddesi aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir. 

Madde 28. — İçlerinden velev biri olsun ateşli 
silahlı olarak kaçakçılık yapan şahısların her biri hak
kında yukarıki maddelerde yazılı cezalar iki kat ola
rak hükmolunur. 

Kaçakçılığın ateşli silahlı tek kişi tarafından işlen
mesi halinde dahi yukarıki fıkra hükmü uygulanır. 

MADDE 2. — 7.1.1932 gün ve 1918 sayılı Kanu
nun 1.9.1956 gün ve 6846 sayılı Kanunun 3 ncü mad
desi ile değiştirilen 60 ncı maddesinin birinci fıkrası
na aşağıdaki (e) bendi eklenmiştir. 

c) Mahalle ve köy muhtarları ve ihtiyar heyeti 
azaları, mahalle ve kır, orman bekçileri ve köy koru
cuları; kaçakçılık • fiillerini men, takip ve tahkik ile 
mükellef memurlarla birlikte kaçağı yakalamaları ha
linde (b) bendinde yazılı ödemelerden yararlanırlar. 

MADDE 3. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürür
lüğe girer. 

MADDE 4. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yü 
riitür. 

ADALET KOMİSYONUNUN KABUL 
ETTİĞİ METİN 

7.1.1932 Gün ve 1918 Sayılı Kaçakçılığın Men ve 
Takibine Dair Kanunun 28 nci Maddesi ile Aynı 
Kanunu Değiştiren 1.9.1956 Gün ve 6846 Sayılı Ka
nunun 3 ncü [Maddesi lile Değiştirilen 60 ncı Madde
sinin Birinci Fıkrasına Bir (c) Bendi. Eklenmesine 

Dair Kanun Teklifi 

MADDE 1. — Teklifin 1 nci maddesi aynen ka
bul edilmiştir. 

MADDE 2. — Teklifin 2 nci maddesi aynen kabul 
edilmiştir. 

MADDE 3. — Teklifin 3 ncü maddesi aynen ka
bul edilmiştir. 

MADDE 4. — Teklifin 4 ncü maddesi aynen ka
bul edilmiştir. 

\>G><{ 
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M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 291 

Gaziantep Milletvekili Celâl Doğan'm, 765 Sayılı Türk Ceza 
Kanununun 119 ve 537 nci Maddelerinin Değiştirilmesi ve 503 neü 
Maddesine İki Fıkra Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet 

Komisyonu Raporu. (2 /677) 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

765 sayılı Türk Ceza Kanununun 119, 537 nci maddelerinin değiştirilmesi ve 503 ncü maddesine iki fıkra 
eklenmesine ilişkin yasa teklifimiz ilişikte sunulmuştur. 

Gereğine müsaadelerini arz ederim, 
Gaziantep Milletvekili 

Celâl Doğan 

GEREKÇE 

Dinamik bir yapıya sahip olan toplumdaki hızlı gelişme karşısında yasaların bu gelişmenin gerisinde kal
dığı ve ihtiyaçları karşılayamadığı bilinen bir gerçektir. 

Türk Ceza Kanununun kabulünden bu yana zaman süreci içerisinde bazı değişiklikler yapılmıştır. 
Kanunun tümünün yeniden ele alınması ideal bir durum olmakla birlikte temel yasalardan olan bu yasanın 

tümünün gözden geçirilmesi uzun zamana bağlı bir husustur. Ancak toplumun ihtiyaç duyduğu bazı madde
lerin zaman zaman günümüz koşullarına uygun biçimde değiştirilmesi gerekmektedir. 

Bu hususlar gözönünde tutularak TCK 119 - 503 ve 537 nci maddelerinde değişiklik yapılması amacıyla 
bu teklif hazırlanmıştır. 

1. 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununa 1696 sayılı Kanunla eklenen ek 5 nci madde ile uy
gulamada başarılı sonuç veren «Ön ödeme» konusunda yeni bir mesafe daha alınması için TCK 119 ncu 
maddesinde yapılan değişiklikle daha geniş bir düzenlemeye gidilmiştir. 

Kabahat fiilleri için; sanığın suça uyan kanun madJesinde hürriyeti bağlayıcı cezanın öngördüğü durum
da, 647 sayılı Kanunun 4 ncü maddesinin 1 nci bendinde tayin edilen para cezasının asgari sınırı üzerinden ve 
hürriyeti bağlayıcı cezanın altsmırına tekabül eden miktarını, 

Hürriyeti bağlayıcı ceza ile birlikte para cezası öngörülmüş ise, hürriyeti bağlayıcı ceza için, yukarıda belir
tildiği gibi saptanan miktar ile, para cezasının altsınırını, 

Duruşmadan ve her halde sorgusundan önce muhakeme masrafları ile birlikte hâkim önünde ödeyeceğini 
bildirmesi halinde mahkemece sanığın kişiliği ve suçun işlenmesindeki özellikleri gözönünde tutularak bu ta
lebin kabulünü izleyen on gün içinde merciine ödenmesi halinde davanın ortadan kaldırılmasına hükmoluna-
cağı esası getirilmiştir. 

Kabahat niteliğindeki suçu tespit eden maddede ayrıca meslek ve sanatın icrasının tatili cezasının bulun
masının, bu madde hükmünün uygulanmasına engel teşkil etmeyeceği; ceza kararnamesine itiraz üzerine, du
ruşma yapılması gereken durumlarda, bu hükmün uygu1anması gerekeceği tasarıda belirtilmiştir. 

Tasarı; yukarıda belirtildiği gibi ek 5 nci maddedeki uygulamanın genişletilmiş bir biçimde devamı nite
liğinde olup özellikle mahkemelerin işini önemli ölçüde azaltma amacını gütmektedir. 

Maddenin uygulamaya girmesiyle, nitelikleri yönünden diğer fiillere göre daha az vahim olan kabahat fiil
lerinde, hem yargılamanın ve dolayısıyla mahkeme işlerinin çabuklaştırılması yanında, sanığın da bu mahkû
miyet hükmü ile karşı karşıya kalması önlenebilecek, ayrıca devamı gereken yargılamadan önce, sanığın ön 
ödemede bulunması da mağdur yönünden değer yargısını olumlu yönde etkileyecek ve tatrafları da memnun 
edecektir. 

Dönem : 5 
Toplantı : 2 
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Bu uygulamada, madde metninde açıkça belirtildiği üzere, zoralıma, malın geri alınmasına engel olmaya
cağı gibi, kişisel hakka ilişkin konularda da mağdurun hakkını talep etmesine de engel teşkil etmeyecektir. 

1A Halen mevzuatımızda karşılıksız çek keşidesini cezalandıran müstakil bir hüküm bulunmamaktadır. 
Büyük Millet Meclisinin 7 Ocak 1929 tarih ve 471 sayılı Kararında bu suçun Türk Ceza Kanununun dolan
dırıcılıkla ilgili 503 ncü maddesine dahil sayılması gerektiği sonucuna varılmış, Yargıtay da bazı kararlarında 
aynı sonuca ulaşmıştır. Ancak dolandırıcılık suçunun unsurlarının aranmasını gerektiren 503 ncü maddenin 
mevcut metni karşısında, ekonomik düzeni sarsıcı nitelik taşıyan karşılıksız çek "keşidesini bazı hallerde ceza
landırma olanağı bulunamayacağından anılan maddeye ve uygulamaya açıklık getirilmek için bu fıkraların 
ilavesi gerekli görülmüştür. 

3. 536 ncı madde için önerilen değişiklik teklifine paralel olarak 537 nci maddede de cezalar artırıldığı 
gibi bu suçların dernek ve benzeri kuruluşlar mensupları tarafından işlenmesi veya azmettirilmesi yahut 
küçüklere veya ceza ehliyeti bulunmayan kişilere işlettirilmesi halinde ceza oranlarının artırılmasını öngören 
4 ve 5 nci fıkralar maddeye eklenmiş ve İ, 2, 3' ve 4 ncü fıkralardaki cezaların ertelenemeyeceği ve haklarında 
647 sayılı Kanunun 4 ncü maddesindeki ceza ve tedbirlerin uygulanamayacağı prensibi getirilmiştir. 

Adalet Komisyonu Raporu 

Millet Meclisi 
Adalet Komisyonu 12 . 2 ._ 1979 
Esas No. : 2/677 
Karar No. : 85 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Gaziantep Milletvekili Celâl Doğan'ın, 765 Sayılı Türk Ceza Kanununun 119 ve 537 nci Maddelerinin 
Değiştirilmesi ve 503 ncü Maddesine îki Fıkra Eklenmesine Dair Kanun Teklifi, Adalet Bakanlığı temsilci
lerinin de katılmasıyla Komisyonumuzda incelenip görüşüldü. 

Bilindiği gibi Türk Ceza Kanununda günün koşullarına göre zaman zaman değişiklikler yapılmaktadır. 
Bu Kanunun 119, 503 ve 537 nci maddelerini günün gereklerine göre yeniden düzenleyen teklifin tümü Ko
misyonumuzca olumlu karşılanarak maddelerin incelenmesine geçilmiştir. 

1 nci çerçeve madde ile Türk Ceza Kanununun 119 ncu maddesi değiştirilerek, ön ödeme konusunda da
ha geniş bir düzenlemeye gidilmekte, böylece mahkemelerin işini azaltma ve yargılamanın çabuklaştırılma
sı sağlanmak İstenmektedir. Komisyonumuz, bu değişikliği uygun görerek maddeyi aynen kabul etmiştir. 

2 nci çerçeve madde ile Türk" Ceza Kanununun 503 ncü maddesine iki fıkra eklenerek, karşılıksız çek 
keşide edenlere İ yıldan 5 yıla kadar hapis ve karşılıksız kalan çek bedelinin beş katı ağır para cezası ve
rilmesi önerilmektedir. Komisyonumuz, verilen hapis cezasını uygun bulmuş, ancak ağır para cezası mikta
rının uygulamada pek fahiş meblağlara ulaşabileceğini gözönüne alarak, bu miktarın karşılıksız kalan çek mik
tarının bir misli olmasını kabul etmiştir. 

Çerçeve 3 ncü madde ile aynı Kanunun 537 nci maddesi değiştirilmektedir. Daha önce Komisyonu
muzdan ve Millet Meclisi Genel Kurulundan geçen bir tasarı ile Türk Ceza Kanununun 536 ncı maddesi 
değiştirilmiş ve özel şahıslara ait bina ve duvarlara belge ve resim yapıştıranlar ile yazı yazanların cezaları 
artırılmıştır. Ancak resmi mercilere ait yerler bu madde kapsamı dışında kalmıştır. Ortaya çıkan ters durum 537 
nci maddede yapılan değişiklikle düzeltilmektedir. Komisyonumuz bu nedenle maddeyi olduğu gibi kabul et
miştir. 

Millet Meclisi (S, Sayısı : 291)' 
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4 ve 5 nci maddeler, yürürlük ve yürütme maddeleri olup teklif metnindeki şekilleriyle aynen benim

senmiştir. 
Raporumuz, Genel Kurulun onayına arz edilmek üzere saygıyla sunulur. 

Adalet Komisyonu Başkanı ve 
Bu Rapor Sözcüsü 

Ankara 
537 nci maddeye muhalifim. 

İsmail Hakkı Köylüoğlu 

Bu Rapor Sözcüsü 
Sivas 

Tevfik Koraltan 

Çorum 
2 nci çerçeve maddeye konu 

503 ncü maddedeki para cezasının 
2 katı hükmolunmasına taraftarım. 

Mustafa Kemal Biberoğlu 

Erzincan 
Lütfi Şahin 

Gaziantep 
Ahmet Karahan 

îçel 
Ramazan Çalışkan 

Kırşehir 
Doğan Güneşli 

Trabzon 
Lütfi Göktaş 

Zonguldak 
503 ncü maddede 2 katı 
para cezasından yanayım. 

Burhan Karaçelik 

Nevşehir 
Oylamada bulunmadı. 

t. Ethem Boz 

Kastamonu 
503 ncü maddedeki para 

cezasının iki katı yapılması 
reyindeyim. 

/. Hilmi Dura 

Millet Meclisi (S, Sayısı : 291) 



— 4 —.. 

GAZİANTEP MİLLETVEKİLİ CELÂL DOĞANTN TEKLİFİ 

765 sayılı Türk Ceza Kanununun 119 ve 537 nci Maddelerinin Değiştirilmesi ve 503 ncü Maddesine İki Fık
ra Eklenmesine Dair Kanun Teklifi 

MADDE 1. — 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 119 ncu maddesi aşağıda yazılı olduğu şekilde değiştiril
miştir. 

«Madde 119. — Kabahat failinin, eylemine uygun kanun maddesinde; 
Hürriyeti bağlayıcı ceza öngörülmüşse, (her gün için 647 sayılı Cezaların İnfazı Hakkında Kanunun 

4 ncü maddesinin 1 nci bendinde belirtilen sınır üzerinden) maddede yazılı hafif hapis cezasının alt sınırını 
karşılayan miktarı, 

Hürriyeti bağlayıcı ceza ile birlikte hafif para cezası da öngörülmüş ise, hürriyeti bağlayıcı ceza için yu-
kardaki şekilde saptanacak miktar ile hafif para cezasının alt sınırını, 

Duruşmadan ve her halde sorgusundan önce yargılama giderleriyle birlikte hâkim önünde ödeyeceğini 
bildirmesi ve mahkemece de; sanığın kişiliğine ve suçun işlenmesindeki özelliklere göre, bu istemin kabul 
edilmesini izleyen on gün içinde, 

Merciine ödemesi halinde dava ortadan kaldırılır. 
Yasada, hürriyeti bağlayıcı ceza ile para cezasından yalnız birisinin uygulanabileceği hallerde yukardaki 

fıkralara göre Ödenmesi gereken miktar, para cezası esas alınarak saptanır. 
Suçla ilgili 'kanun maddesinde ayrıca muayyen bir meslek ve sanatın tatili cezasının bulunması bu madde 

hükmünün uygulanmasına engel olmaz. 
Davanın ortadan kaldırılması, kişisel hakkın istenmesine, malın geri alınmasına ve zoralıma ilişkin hü

kümleri etkilemez. 
Ceza Kararnamesine itiraz üzerine, duruşma yapılması gereken halde de, bu madde hükmü uygulanır.» 

MADDE 2. — 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 503 ncü maddesine aşağıdaki iki fıkra eklenmiştir. 
«Karşılıksız çek 'keşide edenlere bir yıldan beş yıla kadar hapis ve çekin karşılıksız kalan bedelinin beş 

katı ağır para cezası verilir. 
Müddeti içinde ibraz edildiğinde yeter ve derhal tasarrufu mümkün karşılığı bulunmayan çek karşılıksız 

sayılır.»! 

MADDE 3. — 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 537 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Madde 537. — Her kim, kamu hizmeti gören daire veya kurumlar veya her türlü eğitim ve öğretim ku
ruluşlarının yetkilileri tarafından duvarlara yapıştırılmış veya özel yerlerine konulmuş basılı olan veya ol
mayan belge, resim veya el yazısı kâğıt veya levhaları bulundukları yerlerden çıkarır ya da yakar veya tah
rip eder veya bunlar her ne surette olursa olsun okunmayacak veya içeriklerinin başka şekilde anlaşılması
na sebebiyet verecek şekillere veya işe yaramayacak hale sokarsa eylem başka bir suçu oluştursa bile ay
rıca üç aydan altı aya kadar hafif hapse ve bin liradan az olmamak üzere hafif para cezasına mahkûm edi-

Kamu hizmetine tahsis edilmiş binaların veya mabetlerin veya 1710 sayılı Eski Eserler Kanununda sa
yılı eski eser niteliğindeki taşınır veya taşınmaz malların her türlü eğitim ve öğretim kurumlarının veya 
öğrencilerin toplu halde oturdukları yurt ve benzeri yerlerin veya bunların eklentilerinin herhangi bir yeri
ne basılı olan veya olmayan, elle yapılmış her türlü yazı veya resimlerin veya bunları havi kâğıt, pano, 
pankart, bant veya benzerlerini yetkili memur ve mercilerin önceden verilmiş yazılı müsaadesi olmaksızın 
suç konusu teşkil edenlerin asılmasına veya konulmasına müsaade edenler eylem başka bir suçu oluştursa 
bile ayrıca bir yıldan üç yıla kadar hafif hapis ve beş bin liradan az olmamak üzere hafif para cezasına 
mahkûm edilir. 

İkinci fıkrada gösterilen binaların veya eklentilerinin herhangi bir yerini her ne suretle olursa olsun, 
boyayanlar veya bu yerlere yazı veya resim yapanlar hakkında da aynı hüküm uygulanır. 
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ADALET KOMİSYONUNUM KABUL ETTÎÖÎ METÎN 

765 Sayılı Türk Ceza Kanununun 119 ye 537 nci Maddelerinin Değiştirilmesi ve 503 ncü Maddesine 
lk< Fıkra Eklenmesine Dair Kanun Teklifi 

MADDE î. — Teklifin 1 nci maddesi aynen kabul edilmiştir), 

MADDE 2. — 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 503 ncü maddesine aşağıdaki iki fıkra eklenmiştir. 
«Karşılıksız çek keşide edenlere bir yıldan beş yık kadar hapis ve çekin karşılıksız kalan bedelinin bir 

misli ağır para cezası verilir. 
Müddeti içinde ibraz edildiğinde yeter ve derhal tasarrufu mümkün karşılığı bulunmayan çek karşılık

sız sayılır.» 

MADDE 3. — Teklifin 3 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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Yukarıdaki fikraÖfda göiitelfietf âtfgaû&fâ, denetletin \%a benizlrı kürtöu^îaîırr mensupları tarafından 
veya onların iştirakiyle yapıldığı sâWo1düS^Ökİl^^e s#Er işeyin veya suça bu yoldan katılan dernek ve 
kuruluş mensuplarına sözü edilen fıkralardaki cezalar iki kat olarak hükmedilir. 

Yukarıdaki fıkralardaki eylemleri küçüklere veya ceza ehliyeti olmayan kişilere işletenlere yukarıdaki 
fıkralar uyarınca verilecek ceaalar yarısı kadar artırıhr, 

Bu maddeye göre hükmolunacak cezalar ertelenemez ve bunların yerine 647 sayılı Cezaların İnfazı Hak
kındaki Kanunun 4 ncü maddesindeki ceza ve tedbirler uygulanamaz. 

İkinci ve üçüncü fıkralarda gösterilen eylemlerin izlerini derhal ortadan kaldırmayan ve bunların yok 
edilmesi için gerekli işlemlere girişmeyen yetkililer hakkında bu Kanunun 230 ncu maddesinde yazılı cezalar 
uygulanır.» 

MADDE 4. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer, 

MADDE 5. — Bu Kanunu Adalet Bakanı yürütür. 
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MADDE 4. — Teklifin 4 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Teklifin 5 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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