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Başbakan Bülent Ecevit'e, Devlet Bakanı ve 
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Sayfa 
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Talât Doğan'm, Rize ilinde 30-.7.1977 günü 
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ve Hayvancılık Bakanı Mehmet Yüceler'in ya
zılı cevabı. (7/1041) 322:323 
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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

İstanbul Üyesi Vefa Poyraz, asayiş ile ilgili ka
nunlar paketi konusunda gündem dışı bir demeçte 
bulundu. 

Danışma Kurulunun i979 Malı Yılı Bütçe Kanu
nu Tasarısının Genel Kurulda görüşme usul ve prog
ramına dair 29 Ocak 1979 tarih ve 2 sayılı kararı 
kabul edildi. 

Cumhuriyet Senatosu Kahramanmaraş Üyesi Ad
nan Karaküçük ve arkadaşlarının, Kahramanmaraş 
olayları üzerinde bir Genel Görüşme açılmasına dair 
önergeleri okundu, İçtüzüğün 128 nci maddesine gö
re gerekli işlemin yapılacağı bildirildi. 

Cumhuriyet Senatosu Elazığ Üyesi Cahit Dalo-
kay ve arkadaşlarının, Türkiye'nin dış ilişkileri üze
rinde bir Genel Görüşme açılmasına dair önergesi 
üzerindeki müzakereler tamamlandı. 

6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar hakkında 
Kanunun başlığı ile 1, 2, 3, 4, 5, 12, 13, 14, 15, 16 
ncı maddelerinin ek ve maddesinin değiştirilmesine 
ve iki ek madde ve bir geçici madde eklenmesine dair 
Kanun Tasarısının gündemdeki bütün işlere takdimen 
öncelik ve ivedilikle görüşülmesi onaylandı; Kanun 
Tasarısının tümü üzerinde bir süre görüşüldü. 

1 Şubat 1979 Perşembe günü saat 15.00'te toplan
mak üzere Birleşime saat 18.53'te son verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 

Osman Salihoğlu 

Divan Üyesi 
Konya 

O. Nuri Canvolat 

Divan Üyesi 
Cumhurbaşkanınca S. Ü. 

Hüsamettin Çelebi 

II. - GELEN KÂĞITLAR 

Tasarılar 
1. — 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Ka

nununun bazı maddelerinin değiştirilmesi, bazı mad
delerine fıkra ve bu kanuna bir ek madde eklenmesi; 
1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 
427 nci maddesinin 2 nci fıkrasının değiştirilmesi ve 
443 ncü maddesine bir fıkra eklenmesi; 647 sayılı 
Cezaların İnfazı Hakkında Kanunun bazı maddele
rinin değiştirilmesi; 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 
bazı maddelerinin ve 5435 sayılı Kanunun 2 nci mad
desinin değiştirilmesi; 1918 sayılı Kaçakçılığın Men 

ve Takibine Dair Kanunun, bazı maddelerinin değiş
tirilmesi, 33 ncü maddesine bir fıkra eklenmesi ve 
58 nci maddesinin 2 nci fıkrasının yürürlükten kaldı
rılması hakkında kanun tasarısının Millet Meclisince 
kabul olunan metni, (M. Meclisi : 1/130; C. Senato
su : 1/615) (Anayasa ve Adalet Komisyonuna) (Müd
det : 1C gün) 

2. — Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi 
Andia^mamn onaylanmasının uygun bulunduğu hak
kında kanun tasarısının Millet Meclisince kabul olu
nan metni. (M, Meclisi : 1/174; C. Senatosu : 1/616) 

— 288 — 
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(Milli Savunma, Dışişleri, Turizm ve Tanıtma komis
yonlarına) (Müddet : Ter hafta) 

3. — Türkiye - Avrupa Ekonomik Topluluğu 
Arasında Mali Protokolün onaylanmasının uygun 
bulunduğuna dair kanun tasarısının Millet Meclisin
ce kabul olunan metni. (M. Meclisi : 1/157; C. Sena
tosu : 1/617) (Dışişleri, Turizm ve Tanıtma ve Bütçe 
ve Plan komisyonlarına) (Müddet : l'er hafta) 

4. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Yuna
nistan Krallık Hükümeti Arasında Trakya Hududu
nun işaretlenmesi Hakkında Anaprotokol ile Ekleri
nin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna İlişkin Ka
nun Tasarısının Millet Meclisince kabul olunan metni. 
(M. Meclisi : 1/145; C. Senatosu : 1/618) (Dışişleri, 
Turizm ve Tanıtma komisyonlarına) (Müddet : 10 
gün) 

5. — 17 Mayıs 1977 tarihinde Trablusgarp'ta 
imzalanan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Libya 
Arap Halk Sosyalist Cemahiriyesi Arasında Türki
ye - Libya Ortak Gemi İnşa ve Onarım Şirketi Ku
rulması Hakkında Anlaşmanın Onaylanmasının Uy
gun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısının Millet 
Meclisince kabul olunan metni. (M. Meclisi : 1/134; 
C. Senatosu : 1/619) (Bayındırlık, Ulaştırma ve İmar 
- İskân ve Dışişleri, Turizm ve Tanıtma komisyon
larına) (Müddet : l'er hafta) 

6. — 17 Mayıs 1977 tarihinde Trablusgarp'ta İm
zalanan «Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Libya 
Arap Halk Sosyalist Cemahiriyesi Arasında Deniz 
Nakliyatı Ortak Şirketi Kurulması Hakkında Anlaş
ma» nın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısının Millet Meclisince kabul olunan 
metni. (M. Meclisi : 1/133; C. Senatosu : 1/620) (Ba
yındırlık, Ulaştırma ve İmar - İskân ve Dışişleri, Tu
rizm ve Tanıtma komisyonlarına) (Müddet : l'er haf
ta) 

7. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Irak 
Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hava Ulaştırma 
Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğu 
Hakkında Kanun Tasarısının Millet Meclisince ka
bul olunan metni. (M. Meclisi : 1/115; C. Senatosu : 
1/621) (Bayındırlık, Ulaştırma ve İmar - İskân ve 
Dışişleri, Turizm ve Tanıtma komisyonlarına) (Müd
det : l'er hafta) 

8. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Libya 
Arap Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hava Ulaş
tırmasına Dair 17 Ağustos 1975 tarihli Anlaşmamn 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Ka
nun Tasarısının Millet Meclisince kabul olunan met-
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ni. (M. Meclisi : 1/117; C. Senatosu : 1/622) (Bayın
dırlık, Ulaştırma ve İmar - İskân ve Dışişleri, Tu
rizm ve Tanıtma komisyonlarına) (Müddet : l'er haf
ta) 

9. — 1462 sayılı Harp Okulları Kanununun bazı 
maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bir ek ge
çici madde eklenmesi hakkında kanun tasarısının Mil
let Meclisince kabul olunan metni. (M. Meclisi : 
1/173; C. Senatosu : 1/623) (Milli Savunma Komis
yonuna) (Müddet 10 gün) 

10. — 5434 sayılı TC Emekli Sandığı Kanununun 
bazı maddelerinin değiştirilmesine ve bu kanuna ek 
ve geçici maddeler eklenmesine dair kanun tasarısı
nın Millet Meclisince kabul olunan metni. (M. Mec
lisi : 1/153; C. Senatosu : 1/624) (Bütçe ve Plan Ko
misyonuna^ (Müddet : 2 hafta) 

Teklif 
11. — İdarei Umumiyei Vilâyat Kanununun 

16.7.1965 gün ve 671 sayılı Kanunla değişik 116 ncı 
maddesiyle 140 ncı maddesinin birinci fıkrasının de
ğiştirilmesine dair kanun teklifinin Millet Meclisince 
kabul olunan metni. (M. Meclisi : 2/112; C. Sena
tosu : 2/143) (İçişleri ve Bütçe ve Plan komisyonla
rına) (Müddet : 2"şer hafta) 

Raporlar 
12. — 1979 yılı bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe 

Karma Komisyonu raporu. (M. Meclisi : 1/208; C. 
Senatosu : 1/583) (S. Sayısı : 844) (Dağıtma tarihi : 
30.1.1979) 

13. — 1979 yılı Toprak ve Tarım Reformu Müs
teşarlığı bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Ko
misyonu raporu. (M. Meclisi : 1/209; C. Senatosu : 
1/584) (S. Sayısı : 845) (Dağıtma tarihi : 30.1.1979) 

14. — 1979 yılı Vakıflar Genel Müdürlüğü büt
çe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu ra
poru. (M. Meclisi : 1/210; C. Senatosu : 1/585) (S. Sa
yısı : 846) (Dağıtma tarihi : 30 . 1 . 1979) 

15. — 1979 yılı Anadolu Üniversitesi bütçe ka
nunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporu. 
(M. Meclisi : 1/211; C. Senatosu : 1/586) (S. Sayısı : 
847) (Dağıtma tarihi : 30.1.1979) 

16. — 1979 yılı Ankara Üniversitesi bütçe kanu
nu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporu. 
(M. Meclisi : 1/212; C. Senatosu : 1/587) (S. Sayısı : 
848) (Dağıtma tarihi : 30.1.1979) 

17. — 1979 yılı Atatürk Üniversitesi bütçe kanu
nu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporu. 
(M. Meclisi : 1/2-13; C. Senatosu : 1/588) (S. Sayısı : 
849) (Dağıtma tarihi : 30.1.1979) 
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18. — 1979 yılı Boğaziçi Üniversitesi bütçe ka
nunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporu. 
(M. Meclisi : 1/214; C. Senatosu : 1/589) (S. Sayı
sı : 850) (Dağıtma tarihi : 30.1.1979) 

19. — 1979 yılı Bursa Üniversitesi Bütçe Kanunu 
tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporu. (M. Mec
lisi : 1/215; C. Senatosu : 1/590) (S. Sayısı : 851) 
(Dağıtma tarihi : 30.1.1979) 

20. — 1979 yılı Cumhuriyet Üniversitesi bütçe 
kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporu. 
(M. Meclisi : 1/216; C. Senatosu : 1/591) (S. Sayı
sı : 852) (Dağıtma tarihi : 30.1.1979) 

21. — 1979 yılı Çukurova Üniversitesi bütçe 
kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporu. 
(M. Meclisi : 1/217; C. Senatosu : 1/592) (S. Sayı
sı : 853) (Dağıtma tarihi : 30.1.1979) 

22. — 1979 yılı Diyarbakır Üniversitesi bütçe 
kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporu. 
(M. Meclisi : 1/218; C. Senatosu : 1/593) (S. Sayı
sı : 854) (Dağıtma tarihi : 30.1.1979) 

23. — 1979 yılı Ege Üniversitesi bütçe kanunu 
tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporu. (M. Mec
lisi : 1/219; C. Senatosu : İ/594) (S. Sayısı : 855) 
(Dağıtma tarihi : 30.1.1979) 

24. — 1979 yılı Fırat Üniversitesi bütçe kanunu 
tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporu. (M. Mec
lisi : 1/220; C. Senatosu : 1/595) (S. Sayısı : 856) 
(Dağıtma tarihi : 30.1.1979) 

25. — 1979 yılı Hacettepe Üniversitesi bütçe ka
nunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporu. 
(M. Meclisi : "1/221; C. Senatosu : 1/596) (S. Sayı
sı : 857) (Dağıtma tarihi : 30.1.1979) 

26. — 1979 yılı Ünönü Üniversitesi bütçe kanunu 
tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporu. (M. Mec
lisi : 1/222; C. Senatosu : 1/597) (S. Sayısı : 858) 
(Dağıtma tarihi : 30.1.1979) 

27. — 1979 yılı İstanbul Teknik Üniversitesi büt
çe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu ra
poru. (M. Meclisi : 1/223; C. Senatosu : 1/598) 
(S. Sayısı : 859) (Dağıtma tarihi : 30.1.1979) 

28. — 1979 yılı İstanbul Üniversitesi bütçe ka
nunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporu. 
(M. Meclisi : 1/224; C. Senatosu : 1/599) (S. Sayı
sı : 860) (Dağıtma tarihi : 30.1.1979) 

29. — 1979 yılı İktisadi ve Ticari İlimler Akade
mileri bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Ko
misyonu raporu. (M. Meclisi : 1/225; C. Senatosu : 
T/600) (S. Sayısı : 861) (Dağıtma tarihi : 30.1.1079) 
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30. — 1979 yılı Karadeniz Teknik Üniversitesi 
bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu 
raporu. (M. Meclisi : 1/226; C. Senatosu : 1/601) 
(S. Sayısı: 862) (Dağıtma tarihi: 30.1.1979) 

31. — 1979 yılı Kayseri Üniversitesi bütçe kanu
nu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporu. 
(M. Meclisi : 1/227; C. Senatosu : 1/602) (S. Sayısı : 
863) (Dağıtma tarihi : 30.1.1979) 

32. — 1979 yılı 19 Mayıs Üniversitesi bütçe ka
nunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporu. 
(M. Meclisi : 1/228; C. Senatosu : 1/603) (S. Sa
yısı : 864) (Dağıtma tarihi: 30.1.1979) 

33. — 1979 yılı Selçuk Üniversitesi bütçe kanu
nu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporu. 
(M. Meclisi : 1/229; C. Senatosu : 1/604) (S. Sayısı : 
865) (Dağıtma tarihi : 30.1.1979) 

34. — 1979 yılı Karayolları Genel Müdürlüğü 
bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu 
raporu. (M. Meclisi : 1/230; C. Senatosu : 1/605) 
(S. Sayısı: 866) (Dağıtma tarihi : 30.1.1979) 

35. — 1979 yılı Beden Terbiyesi Genel Müdürlü
ğü bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komis
yonu raporu. (M. Meclisi : 1/231; C. Senatosu : 
î/606) (S. Sayısı : 867) (Dağıtma tarihi : 30.1.1979) 

36. — 1979 yılı Devlet Kava Meydanları İşlet
mesi Genel Müdürlüğü bütçe kanunu tasarısı ve 
Bütçe Karma Komisyonu raporu. (M. Meclisi : 1/232; 
C. Ser.atosu : 1/607) (S. Sayısı : 868) (Dağıtma tari
hi : 30.1.1979) 

37. — 1979 yılı Hudut ve Sahiller Sağlık Ge
nel Müdürlüğü bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Kar
ma Komisyonu raporu. (M. Meclisi : 1/233; C. Se
natosu : 1/608) (S. Sayısı : 869) (Dağıtma tarihi : 
30. İ. 1979) 

38. — 1979 yılı Devlet Su işleri Genel Müdür
lüğü bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komis
yonu raporu. (M. Meclisi : 1/234; C. Senatosu : 
1/609) (S. Sayısı : 870) (Dağıtma tarihi : 30.1.1979) 

39. — 1979 yılı Petrol İşleri Genel Müdürlüğü 
bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu 
rapora. (M. Meclisi : 1/235; C. Senatosu : î/610) 
(S. Sayısı : 871) (Dağıtma tarihi : 30.1.1979) 

40. — 1979 yılı Devlet Üretme Çiftlikleri Genel 
Müdürlüğü Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma 
Komisyonu raporu. (M. Meclisi : 1/236; C. Senato
su : 1/611) (S. Sayısı : 872) (Dağıtma tarihi: 30.1.1979) 
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41. — 1979 yılı Tekel Genel Müdürlüğü bütçe 
kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu rapo
ru. (M. Meclisi : 1/237; C. Senatosu : 1/612) (S. Sa
yısı : 873) (Dağıtma tarihi : 30.1.1979) 

BAŞKAN — Yoklama yapılacak. 
(Yoklama yapıldı) 

/ . — Görev ile yurt dışına gidecek olan; Dışişleri 
Bakanı Gündüz Ökçün'e, Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısı Hikmet Çetinin vekillik etmesinin uygun 
görülmüş olduğuna dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. 
(3/1595) 

BAŞKAN — Gündemimizin sunuşlar kısmında 
tezkereler var; okutuyorum efendim. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Görev ile, Avusturya Dışişleri Bakanının çağrılısı 

olarak 23 - 25 Ocak 1979 tarihleri arasında Hükü
metimizi temsilen anılan ülkeye gidecek olan Dışiş
leri Bakanı Prof. Gündüz Ökçün'ün dönüşüne kadar; 
Dışişleri Bakanlığına, Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısı Hikmet Çetin'in vekillik etmesinin, Baş
bakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu 
arz ederim. 

Fahri S. Korutürk 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 
2. — Görev ile yurt dışına gidecek olan; Başba

kan Bülent Ecevit'e, Devlet Bakanı ve Başbakan Yar
dımcısı Orhan Eyüboğlu'nun vekillik etmesinin uy
gun görülmüş olduğuna dair Cumhurbaşkanlığı tez
keresi. (3/1596) 

42. — 1979 yılı Orman Genel Müdürlüğü bütçe 
kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu rapo
ru. (M. Meclisi : 1/238; C. Senatosu : 1/613) (S. Sa
yısı : 874) (Dağıtma tarihi : 30.1.1979) 

BAŞKAN — Sayın senatörler, yeterli çoğunlu
ğumuz vardır; görüşmelere başlıyoruz. 

BAŞKAN — Bir tezkere var; okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Libya Arap Halk Sosyalist Cemahiriyesi Genel 

Halk Kongresi Genel Sekreterliği Üyesi Kurmay Bin
başı Abdülsalam Callud'un çağrılısı olarak 26 - 29 
Ocak 1979 tarihleri arasında Libya'ya gidecek olan 
Başbakan Bülent Ecevit'in dönüşüne kadar; Başba
kanlığa, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Or
han Eyüboğlu'nun vekillik etmesinin, Başbakanın tek
lifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu arz ederim. 

Fahri S. Korutürk 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

3. — Görev ile yurt dışına gidecek olan, Dışişleri 
Bakanı Gündüz Ökçün'e, Milli Eğitim Bakanı Nec
det Uğurun vekillik etmesinin uygun görülmüş oldu
ğuna dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. (3/1597) 

BAŞKAN — Bir tezkere var; okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Görev ile 26 - 29 Ocak 1979 tarihleri arasında 

Libya'ya gidecek olan Dışişleri Bakanı Prof. Gündüz 
Ökçün'ün dönüşüne kadar; Dışişleri Bakanlığına, 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Osman Salihoğlu 

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

• 

BAŞKAN — Sayın senatörler, 31 nci Birleşimi açıyorum. 

III. — YOKLAMA 

IV. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

— 29Î — 
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Milli Eğitim Bakanı Necdet Uğur'un vekillik etmesi
nin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş ol
duğunu arz ederim. 

Fahri S. Korutürk 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN - Bilgilerinize sunulur. 
4. — Görev ile yurt dışına gidecek olan, Devlet 

Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Hikmet Çetin'e, Ma
liye Bakanı Ziya Müezzinoğlu'nun vekillik etmesinin 
uygun görülmüş olduğuna dair Cumhurbaşkanlığı 
tezkeresi. (311598) 

BAŞKAN — Bir tezkere var; okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Görev ile 26 - 29 Ocak 1979 tarihleri arasında 

Libya'ya gidecek olan Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısı Hikmet Çetin'in dönüşüne kadar; Devlet 
Bakanı ve Başbakan Yardımcılığına, Maliye Bakanı 
Ziya Müezzinoğlu'nun vekillik etmesinin, Başbakanın 
teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu arz ederim. 

Fahri S. Korutürk 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 
5. — Ordu Üyesi Orhan Vural'ın Grup Başkan-

vekilliğine seçildiğine dair CHP Grup Başkanvekilliği 
tezkeresi. (3/1599) 

BAŞKAN — Bir başka tezkere var; okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Sayın Hasan Fehmi Güneş'in İçişleri Bakanı ol

ması nedeniyle boşalan Grup Başkanvekilliği için 
bugün yapılan seçim sonunda, Ordu Üyesi Sayın Or
han Vural Grup Başkanvekilliğine seçilmiştir. 

Bilgilerinize saygılarımla arz ederim. 

Cumhuriyet Senatosu 
CHP Grup Başkanvekili 

Fikret Gündoğan 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 
6. — İsviçre Devletler Konseyi ve Milli Konsey 

Başkanlarının resmi davetlisi olarak bir Parlamento 
Heyetimizin İsviçre'yi ziyaret etmesine dair Başkanlık 
tezkeresi. (3/1600) 

BAŞKAN — Bir başka tezkere var; okutuyorum. 

Genel Kurula 
İsviçre Devlet Konseyi ve Milli Konsey Başkan

larının resmi davetlisi olarak bir Parlamento Heye
timizin İsviçre'yi ziyaret etmesine dair vaki davetin 

kabulü, Başkanlık Divanının 31 Ocak 1979 tarihli 
toplantısında kararlaştırılmıştır. 

Yüksek Genel Kurulun tasviplerine arz ederim. 
Saygılarımla. 

Sırrı Atalay 
Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

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

7. — Türkiye Büyük Millet Meclisinde bir Tür
kiye - Kıbrıs Federe Devleti Dostluk Grubunun ku
rulmasına dair Başkanlık tezkeresi. (3/1601) 

BAŞKAN — Bir başka tezkere var; okutuyorum. 

Genel Kurula 
Türkiye Büyük Millet Meclisinde bir Türkiye -

Kıbrıs Federe Devleti Dostluk Grubunun kurulma
sı, Başkanlık Divanının 31 Ocak 1979 tarihli toplan
tısında prensip olarak kabul edilmiştir. 

Yüksek Genel Kurulun tasviplerine arz ederim. 
Saygılarımla. 

Sırrı Atalay 
Cumhuriyet Senatosu Başkam 

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

8. — Sayın üyelerden bazılarına izin verilmesine 
dair Başkanlık tezkeresi. (3/1602) 

BAŞKAN — Bir başka tezkere var; okutuyorum. 

Genel Kurula 
Aşağıda adları yazılı Cumhuriyet Senatosu üye

lerinin hizalarında gösterilen müddetlerle izinli sayıl
maları hususunun Genel Kurula arzı, Başkanlık Diva
nının 31 . 1 . 1979 tarihli toplantısında kararlaştırıl
mıştır. 

Keyfiyet yüce tensiplerine arz olunur. 
Sırrı Atalay 

Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

Cumhuriyet Senatosu Manisa Üyesi Ruhi Tuna-
kan'ın hastalığına binaen 25 . 1 . 1979 tarihinden 
itibaren 12 gün. 

Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi Atıf Bender-
lioğlu'nun hastalığına binaen 5 . 12 . 1978 tarihin
den itibaren 20 gün. 

Cumhuriyet Senatosu Tabii Üyesi Muzaffer Yur-
dakuler'in hastalığına binaen 12 . 12 . 1978 tarihin
den itibaren 15 gün. 

Cumhuriyet Senatosu Tabii Üyesi Mucip Ataklı' 
' nm hastalığına binaen 22 . 12 . 1978 tarihinden iti-
i baren 24 gün. 
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Cumhuriyet Senatosu Bursa Üyesi Şeref Kayalar' 
m hastalığına binaen 15 . 11 . 1978 tarihinden iti
baren 74 gün. 

Cumhuriyet Senatosu Niğde Üyesi Ergun Özkan' 
m hastalığına binaen 8 . 12 . 1978 tarihinden itiba
ren 77 gün. 

BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosu Manisa Üyesi 
Ruhi Tunakan'ın, hastalığına binaen 25 . 1 . 1979 ta
rihinden itibaren 12 gün izinli sayılmasını oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi Atıf Bender-
lioğlu'nun, hastalığına binaen 5 . 12 . 1978 tarihin
den itibaren 20 gün izinli sayılmasını oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Cumhuriyet Senatosu Tabii Üyesi Muzaffer Yur-
dakuler'in, hastalığına binaen 12 . 12 . 1978 tarihin
den itibaren 15 gün izinli sayılmasını oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Cumhuriyet Senatosu Tabii Üyesi Mucip Ataklı' 
nın, hastalığına binaen 22 . 12 . 1978 tarihinden iti
baren 24 gün izinli sayılmasını oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Cumhuriyet Senatosu Bursa Üyesi Şeref Kayalar' 
in, hastalığına binaen 15 . 11 . 1978 tarihinden iti
baren 74 gün izinli sayılmasını oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Cumhuriyet Senatosu Niğde Üyesi Ergun Özkan' 
in, hastalığına binaen, 8 . 12 . 1978 tarihinden itiba
ren 77 gün izinli sayılmasını oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

9. — Hastalığı dolayısıyla iki aydan fazla izin alan 
Bursa Üyesi Şeref Kayaların ödeneğinin verilebilme
sine dair Başkanlık tezkeresi. (311603) 

BAŞKAN — Bir başka tezkereyi okutuyorum. 

Genel Kurula 
18 nci Toplantı Yılı içinde iki aydan fazla izin 

alan Cumhuriyet Senatosu Bursa Üyesi Şeref Kaya-
lar'ın ödeneğinin verilebilmesi, İçtüzüğün 146 ncı 
maddesi gereğince Genel Kurulun kararına bağlı ol
duğundan, keyfiyet yüce tensiplerine arz olunur. 

Sırrı Atalay 
Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

BAŞKAN — Sayın Şeref Kayalar'ın ödeneğinin 
verilmesi için, içtüzüğün 146 ncı maddesi gereğince, 
biraz evvel okunan tezkeredeki izin süreleri içinde 
ödeneğinin verilmesini oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

10. — Hastalığı dolayısıyla iki aydan fazla izin 
alan Niğde Üyesi Ergun Özkan'a, ödeneğinin verile
bilmesine dair Başkanlık tezkeresi. (3/1604) 

BAŞKAN — Bir başka tezkereyi okutuyorum. 
Genel Kurula 

18 nci Toplantı Yılı içinde iki aydan fazla izin 
alan Cumhuriyet Senatosu Niğde Üyesi Ergun Öz
kan'ın ödeneğinin verilebilmesi, içtüzüğün 146 ncı 
maddesi gereğince Genel Kurulun kararına bağlı ol
duğundan, keyfiyet yüce tensiplerine arz olunur. 

Sırrı Atalay 
Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

BAŞKAN — Efendim, aynı şekilde Niğde Üyemiz 
Sayın Ergun Özkan'ın da Tüzüğümüzün 146 ncı mad
desi gereğince, evvelce okunan izin tezkeresine pa
ralel olarak ödeneğinin verilmesini oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler.. .Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

11. — 1979 Mali Yılı Bütçe Kanunu Tasarısının 
Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunda görüşmeleri
ne ait programda Turizm ve Tanıtma Bakanlığı Büt
çesi ile Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Büt
çelerin yer değiştirmelerine dair ilgili Bakanların 
tezkeresi. (3/1605) 

BAŞKAN — Bir başka tezkereyi okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Geçen yıl yapılan 11 nci Balkan Ülkeleri Resmi 

Turizm Kuruluşları Konferansında, 1979 yılının 
«Balkan turizm yılı» olarak ilan edilmesi onaylanmış 
ve 1979 Şubat ayının ilk haftası içinde beş Balkan 
ülkesinin Balkan turizm yılını istanbul'da resmen 
ilan etmeleri kararlaştırılmıştır. Bu amaçla, 3, 4, 5 
Şubat 1979 günleri Türkiye, Bulgaristan, Yugoslavya, 
Yunanistan ve Romanya adına İstanbul'da Balkan 
Turizm Yılını Turizm ve Tanıtma Bakam olarak 
ilan etmek zorunluluğu karşısında, Turizm ve Tanıt
ma Bakanlığı 1979 Mali Yılı Bütçe Tasarısının görü
şülmesinin Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 
Bütçe Tasarısının görüşülme günü olan 9 Şubat 1979 
gününe ertelenmesini ve Gıda - Tarım ve Hayvancı
lık Bakanlığı Bütçe Tasarısının da 5 Şubat 1979 gü
nü görüşülmesini izinlerine sunarım. 

Mehmet Yüceler Alev Coşkun 
Gıda - Tarım ve Turizm ve Tanıtma 

Hayvancılık Bakam Bakanı 
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BAŞKAN — Sayın senatörler, dinlediğiniz gibi, 
Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanı Sayın Mehmet 
Yüceler, Turizm ve Tanıtma Bakanı Sayın Alev 
Coşkun, müşterek imzalarla Yüksek Kurulumuza 
müracaatta bulunuyorlar. Mazeretlerini de dinlediniz. 

Turizm ve Tanıtma Bakanlığı Bütçesi programımızda 
5 Şubat 1979 günündedir. Gıda - Tarım ve Hayvan
cılık Bakanlığı Bütçesi ise 9 Şubat 1979 Cuma günü
dür. Bunlar yer değiştiriyorlar. Oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

V. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

/ . — 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Hak
kında Kanunun başlığı ile 1, 2, 3, 4, 5, 12, 13, 14, 
15, 16 ncı maddelerinin ek ve maddesinin değiştiril
mesine ve iki ek madde ve bir geçici madde eklenme
sine dair Kanun Tasarısının Millet Meclisince kabul 
olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu İçişleri ve 
Anayasa ve Adalet komisyonları raporları. (M. Mec
lisi : 1/160; C. Senatosu : 1/614) (S. Sayısı : 875) 
(1) 

BAŞKAN — Efendim, 6136 sayılı Ateşli Silahlar
la ilgili Kanun Tasarısının müzakeresine başlamıştık. 
Bıraktığımız yerden aynen devam ediyoruz. 

Söz sırası Sayın İsmail ilhan'da; buyurunuz efen
dim. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Başkan, 
gündemin olduğu gibi tatbikini istirham ediyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Ucuzal, bugüne kadar yapı
lan uygulamaları tetkik ettik. Aynı şekilde olmuştur 
ve bunun başka bir şekilde yapılmasının da büyük 
bir sakıncası ortaya çıkar. Şöyle ki : Herhangi bir 
Yasa Tasarısını engellemek için de bu herhangi bir 
zamanda alet olarak kullanılabilir. 

Öncelik ve ivediliğini evvelce Genel Kurulun ka
bul ettiği tasarının müzakeresine devam edeceğiz. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Başkan; 
En yakın emsali 15 gün evvel cereyan etti burada. 
BAŞKAN — Nasıl etti efendim?.. 
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Dış ilişkilerle 

alakalı Genel Görüşme yarıda kesildi, ondan sonra 
gelen önergeyi... 

BAŞKAN — Ama Kanun Tasarısı yoktu. Öncelik 
ve ivedilik Genel Kurulca kabul edilmiştir. Her şeye 
takdimen de kabul edilmiştir. Yapılacak ba§ka bir 
şey yok. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Efendim, biz ta
lep etmek mecburiyetindeyiz. Siz de gündemi tatbik 
etmek mecburiyetindesiniz. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın İlhan. 
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — O zaman buyu

run görüşün. 

(1) 875 S. Sayılı Basmayazı 30.1.1379 tarihli 
30 ncu Birleşim tutanağına eklidir. 

İSMAİL İLHAN (Muş) — Sayın Başkan, de
ğerli senatörler; 

6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Hakkında
ki Kanunun 1, 2, 3, 4, 5, 12, 13, 14, 15, 16 ncı 
maddelerinin ve ek maddelerin değiştirilmesine, bir 
ek madde ve bir geçici madde eklenmesine dair Ka
nun Tasarısının tümü üzerinde kişisel görüşlerimi dile 
getirmek üzere söz almış bulunuyorum. 

Anarşik olayların giderek arttığı, Türkiye'nin için
de bulunduğu şu ortamda Hükümetin böyle bir ta
sarıyla huzurunuza gelmiş olması sevindiricidir. 

BAŞKAN — Sayın üyeler; 

Takip etme imkânı bulamıyoruz. Lütfen sükûneti 
muhafaza edelim. 

İSMAİL İLHAN (Devamla) — Bu sebeple Hü
kümeti içtenlikle kutlarım. 

Bilindiği üzere, daha evvel bazı Kanun Tasarıları 
yeterli zaman kalmadığı için Cumhuriyet Senatosun
da herhangi bir değişikliğe tabi tutulmadan kabul 
edilmek zorunda kalınmıştır. Halbuki Kanun Tasarı
larının, zamanında Cumhuriyet Senatosu Genel Ku
ruluna gelmesinin temini için Başkanlığın, azami ti
tizliği göstermesi gerekmektedir. 

Mesela, Sağlık Personelinin Tam Gün Çalışma 
Yasası gibi önemli bir Yasa, Millet Meclisinden gel
diği gibi, bir tek virgülü dahi değiştirilmeksizin Cum
huriyet Senatosunca kabul edilmiştir. Bugün, bu Ka
nunun lehinde ve aleyhinde basında birçok yazılar 
çıkmaktadır. Kanunun Anayasaya aykırılığı tartışıl
dığından, bu ay içinde sözü edilen Yüksek Mahke
menin kararı hakkında tahminler yapılmaktadır. Bü
tün bunların hiçbiri olmazdı, şayet Sağlık Personeli
nin Tam Gün Çalışmasıyla İlgili Kanun Tasarısı Mec
liste ve Senatoda yangından mal kaçırırcasına acele
ye getirilmemiş olsaydı. Malumunuz olduğu üzere, 
sözü edilen Yasa Tasarısı Senatoya geldiği zaman 
Meclis, tatil kararını almıştı bile. Cumhuriyet Sena
tosunda herhangi bir değişikliğe uğramış olsaydı tek
rar Meclise gidemez ve bu suretle tasarı kanunlaşa-
mazdı. 

— 294 
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Senatonun hikmeti vücudu, Meclisten gelen Ka
nun Tasarılarının grupların- kararlarına göre körü kö
rüne kabul etmek olmamalıdır. Bu hususa, başta Baş
kanlık Divanı olmak üzere, her Cumhuriyet Senatosu 
üyesinin gerekli hassasiyeti göstermesi şarttır. 

Bu vesileyle Cumhuriyet Senatosu Başkanı Sayın 
Atalay'a Meclisteki yasa görüşmeleriyle ilgili tutanak
ların Cumhuriyet Senatosu üyelerine dağıtılması için, 
gösterdikleri çabadan dolayı kendilerini içtenlikle kut
larım. 

Sayın Başkan, değerli senatörler; 
Görüşülmekte olan tasarı, tümüyle düşünülürse, 

cezaların artırılmış olduğu görülür. Ben şahsen, Tür
kiye'nin içinde bulunduğu şu ortamda cezaların bir 
nispet dahilinde artırılmasının karşısında değilim. An
cak, daha evvel Devletin de vatandaşa can ve mal gü
vencesi sağlaması lazımdır. Kendisinin ve yakınları
nın can ve malının devlet tarafından korunacağından 
emin olamayan vatandaş, savunmak için bazı tedbirleri 
almaya kendisini mecbur hissetmektedir. 

Bu sebeple, ne kadar ağır cezai hükümler getirir
seniz getirin, vatandaş kendisini savunmak için silah 
tedarik etmeye devam edecektir. Bu konuda bir anı
mı anlatmak istiyorum. 

Bundan iki yıl evvel Malazgirt ilçesinin Doğan-
taş köyünde çayırda hayvan otlatmak yüzünden kav
ga çıkmış ve 19 kişi öldürülmüştü. Bu sebeple silah 
taşıma ve bulundurmak konusunda köylülerle soh
bet ederken hemen herkes şöyle söylüyordu: «Düş
manlarımız vardır. Devletin gücü, bizi bu düşmanla
rımıza karşı korumaktan aciz durumdadır. Biz silah
lı dolaşmazsak veya evimizde silahın bulunmadığı 
düşmanımız tarafından bilinirse bizi ve yakınlarımı
zı öldürmek isteyeceklerdir. Hapis veya Hükümetçe 
verilecek olan başkaca ceza, düşmanlarımız tarafın
dan öldürülmekten daha iyidir.» 

Sayın senatörler; 
Devletin esas görevi, vatandaşın can ve mal gü

venliğini sağlamaktır. Bugün devlet bu asli görevini 
yapamayacak durumdadır. Devletin varlığından ha
bersiz can ve mal korkusu altında inim inim inleyen 
insanlarla karşılaşınca, bir parlamenter olarak kendi
lerine verecek cevap bulamıyorum. 

Yanılmıyorsam iki yıl kadar evveldi, İstanbul ga
zetelerinden birinde okumuştum. Üzerinde silah ya
kalanan öğrenci mahkemedeki savunmasında, «Dev
let can emniyetimi sağlayacak durumda değildir. Bu 
durumda kendi can güvenliğimi korumam gerekiyor. 
Tabancayı bu nedenle taşıyorum» demiş ve mahke

me de bu genci salıvermiştir. Ben, hiçbir zaman bu 
görüşü paylaşmıyorum; ama devletin de bu konuda 
kendine düşen görevi yapması gerekir. 

Sayın senatörler; 
Aynı düşünceyle ben de geçen seneye kadar si

lah taşımak ihtiyacını duymadığım halde, bundan bir 
sene evvel tabanca almak mecburiyetini hissettim. 
Ruhsatlı alma imkânı olmasaydı, ben de bir kısım va
tandaş gibi cezai sonuçlan göze alarak ruhsatsız ta
banca taşımaya mecbur kalacaktım. 

Sayın Başkan, değerli senatörler; 
Şu anda görüşülmekte olan kanun tasarısının en 

önemli noktası burasıdır ve onun için vurgulamak is
tiyorum. Devlet vatandaşın can ve mal emniyetini 
güvence altına almazsa, cezaları ne kadar ağırlaştırır-
sak ağırlaştıralım yurttaş silah taşımaya ve bulundur
maya devam edecektir. 

İşlenen suç ile ceza arasında bir nispetin olması 
ve işlenen suçların cezasız kalmayacağı şeklinde va
tandaşta bir kanaatin bulunması suçların önlenmesi 
bakımından en önemli faktördür Maalesef bugün, 
vatandaşta bu kanaati uyandırmamışız. Tam aksine 
«kim suç işlerse işlesin yanında kalır» kanaati var top
lumda. 

Kanunlara saygılı olmayan, kendilerinin ve baş
kalarının can ve mal güvenliğini tehlikeye sokmak is
teyenler, hangi ağır şartları getirirseniz getirin, silah 
bulmakta zorluk çekmezler ve taşımaktan çekinmez
ler. Bunlara karşı kanunlara saygılı, kurulu nizama 
hürmetkar insanların can güvenliğini sağlayıcı hü
kümlerin getirilmesi ve bu gibi kimselere tabanca ta
şıma ve bulundurma ruhsatının verilmesi yerinde 
olur. 

Konu ruhsatlı silahlardan açılmışken, önemli bir 
noktaya değineceğim: 

Yurt dışında ülkemizi güç koşullar altında temsil 
eden ve son yıllarda menfur saldırılara mâruz kalan 
diplomatlarımız, yurt dışına tayin olduklarında şah
si korunmaları için silah taşımaktadırlar. Bu silahla
rın bir kısmı devletçe kendilerine verildiği gibi, bazı 
hallerde imkânsızlıklar nedeniyle kendileri de silah 
satın almak zorunda kalmaktadırlar. Ancak, kanun
daki tahdit edici hükümler nedeniyle kendi imkânla
rını zorlayarak sağladıkları bu silahları yurda sokama-
maktadırlar. Yurt dışına her tayin olduklarında teker
rür eden bu sakıncalı durumun ortadan kaldırılması 
gerekmektedir. 
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Diplomatlarımızın can güvenliği ile çok yakından 
ilgili olan bu konuda kanunda gerekli değişikliğin ya
pılarak, diplomatlarımızın yurt dışında şahsi korun
maları için kendi imkânlarıyla temin ettikleri silahla
rı Türkiye'ye sokabilmelerine imkân tanınması gere
kir. 

Benden evvel konuşan grup sözcülerinden AP Söz
cüsü Sayın Ömer Ueuzai"m görüşlerine ben de katı
lıyorum. Ancak, belediye reisleri dışında, avukat, j 
kan davası dolayısıyla düşman sahibi olanlar, meslek
leri icabı tabanca taşımak zorunda kalan diğer bazı 
kimselere ruhsattı tabanca taşıma imkânının sağlan
ması gerektiği kanısındayım. 

Bu vesileyle ülkemizde çok önemli olan bir ko
nuya değinmek istiyorum. Devletin kan davasına bir 
çözüm yolu bulması gerekir. Bir hiç yüzünden adam 
öldürülmekte, sonra da bu düşmanlık, kan davası 
adıyla yularca devam etmektedir. Bu konuda Devle
tin vatandaşı eğitmesi ve aydınlatması gerekir. Ay
rıca, Diyanet İşleri Başkanlığı Teşkilatına da bu hu
susta önemli görevler düşmektedir. 

Hepinize saygılar sunarım, 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz. 

Sayın Ziya Ayrım, buyurunuz efendim. 
YUSUF ZİYA AYRIM (Kars) — Muhterem Baş

kan, sayın senatörler; 
Kendim hukukçu olmadığım için bu kanun üzerin

de bu hususta fazla bir şey serdedemeyeceğim. Yalnız, 
bazı endişelerimi dile getirmek mecburiyetindeyim. 

Sayın senatörler; 
Kanunlar, toplumun düzenini sağlamak için çıka

rılır. Hakikaten bazı kanunlarımız vardır ki, günün 
koşullarına cevap verecek durumda değildir. Bugün
kü Ateşli Silahlar Kanunu da bunlardan birisidir. 

Bu Kanun, ilk defa 1953 yılında çıkarılmış, 1955, 
1957, 1970 yıllarında tadilata uğramış. Tabii son yıl
larda anarşik olayların gittikçe artması ve Hüküme
tin, Milli Güvenlik Kurulunun direklin üzerine anar
şiyle mücadele kanunlannm bir paket halinde getiri
leceğini ifade etmesi, hakikaten bizim de bu kanun
ların ne olduğunu beklememiz dururken, gele gele 
karşımıza Ateşli Silahlar hakkındaki Kanun geldi ve 
diğer kanunu, yeni gelen Sayın İçişleri Bakanı, belki 
de bazı değişiklikler yapacak, bu anarşi paketi hak
kındaki kanunu geri aidi; fakat bilinen bir şey var ki. 
bugün örfi idare de olmasına rağmen, bu Ocak ayı içe
risinde ölen vatandaşların sayısının hiç de az olmadı
ğıdır. 

Her şeyden evvel yalnız şu faydalan olmuştur: 
Örfi idarenin iianıyie beraber, bizim Ardahan kaza
sında vatandaşlar gece evlerinde bazı aileler yanyana 
gelip nöbet tutarken, bu nöbetten vazgeçmek mecbu
riyetinde kalmışlardır artık örfi idare olunca. Peki bu 
nöbetleri onlar tuttukları zaman neyle tutuyorlar
dı?. . Silahla. 

Arkadaşlar; 
Gelin hakikatleri olduğu gibi kabul edelim. Bu

gün Türkiye'de can ve mal güvenliği yoktur. Bunu 
iddia edemezsiniz. Bu, şu veya bu hükümetin mese
lesi değildir; toptan, Parlamentonun meselesi olma 
haline gelmiştir. 

Bugün öyle bir durumdayız ki, bu getirilen kanun
da bazı iyi taraflar olmakla beraber, mesela silahla
rın cinslerine göre ayrımlar yapılmış. Diğer taraftan 
bazı suçlar da kanunun kapsamına alınmış. Öbür ta
raftan bazı araç ve gereçlerin kaçakçılıkta kulla
nılsa bile, zoralımına gidilmiş; fakat bunu bilerek de
nilen bir madde vardır, bunun vuzuha kavuşturulması 
lazımdır arkadaşlar. 

Bugün memleket öyle bir ortamda ki, dünkü rad
yo bültenlerinde bakıyoruz, «Cumhuriyet Gazetesini 
niçin okumadm?;> diyen kişilere 20 ay hapis veriliyor. 
Öyle bir ortama gelmişiz. Bir gazeteyi sen niçin... Ya
rın dört kişi gelir. «Efendim, beni tehdit etti. şu ga
zeteyi veyahutta Tercümanı niçin okuyorsun?» diye 
ceza... Bu hale gelmişiz. 

Şimdi, benim istirhamım şu1 Arkadaşlar, geçen
lerde arz ettim. Eğer Türkiye'de can ve mal güvenli
ği varsa niçin milletvekilleri, senatörler olarak taban
ca taşıyoruz? Şimdi hemen hemen hepinizin üzerinde 
silah vardır. Niçin?.. Başta biz tabancasız, silahsız 
olarak bu Meclise gelelim. Biz gelelim ki, biz burada 
buna ek olarak birçok şeylerde kendimize bazı men
faatler cihetine gidiyoruz. Hakikaten Parlamentoyu 
ve şahısları küçük düşürüyor. 

Değişen 13 nca maddeye ek bir madde var: «Eski 
veyahutta yeni parlamenterler, gösterdiği silahı taşı
yabilirler.» Neden bu ayrıcalık?.. Niçin?,. Biz mille
tin vekilleriyiz, neden bunları getiriyoruz arkadaşlar?.. 

Alın, burada sigara kuyruğu... Efendim memle
kette sigarasızlık varsa bu sıkıntıyı hepimiz çekelim. 
Bu kanun memleketin ihtiyacına cevap verecek bir 
kanun değildir. Çünkü, can her ztman cezadan kıy
metlidir. Hiç olmazsa yaşama imkânı vardır. 

Muhterem senatörler; 
Burada bir nokta daha var. Bence biraz da yer

li harp sanavimizi korumak mecburiyetin deyiz. Bir 
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yerli silahla işlenen suçlar vardır, bir de yabancı men
şeli silahlarla işlenen suçlar vardır. Anarşinin arka
sında bugün büyük bir silah kaçakçılığı vardır; fakat 
maalesef, gelmiş geçmiş hükümetlerin hiç birisi bu
nun kökünü bulamadılar ve kurutamadılar ve son yıl
larda gittikçe artmaya başladı. 

Arkadaşlar, Türkiye'de Türk Milletinin bir özel
liği vardır; «At, avrat, silah.» Bu üç şeye meftundur. 
Şimdi herkes silah edinme çabası içinde. O halde ge
lin Türk vatandaşını önce kendi yerli silahlarımızın 
sahibi kılmayı temin edelim. Neden yabancı silahlar 
geliyor?.. Bunlar 10 misli, 15 misli fiyatla geliyor. Bir 
tabanca bir kilo gelir, bilemediğin üç kilo gelir; bu
nun demir olarak maliyeti 40 - 50 liradır; fakat bu 
silahların 25 bin lira ile 80 bin lira arasında satıldığı
nı söylersem her halde hayret etmezsiniz. Bunlar ya
bancılara gidiyor. 

Bugünkü gazetelere bakın, ne diyor?.. Diyor ki, 
îran, Amerika'dan alacağı 12 milyar dolarlık silah 
alımını ertelediği için, harp sanayii Amerika'da çok 
müşkül durumda kaldı, allak bullak oldu. Deme'k ki, 
anarşinin arkasında silah kaçakçılığı vardır, o malı 
satmak için bu anarşiyi körükleyecektir. Biz kaçakçılı
ğın hakkından gelemiyoruz. Bence, Rize'de yapılan 
tabancaya ruhsat vereceksin, yani imkân tanıyacaksın 
Konya'da da yapılana, Kırıkkale'de yapılana da im
kân tanıyacaksın. Önce vatandaşı yerli silah alma
ya yönelteceksin. İsteyen alsın silah. Ondan sonra ya
bancı silah kullananın cezasını 5 - 10 misline çıkara
caksın. Sen bunu yapmadıktan sonra; hem kendi sa
nayiini öldüreceksin; öbür taraftan da gelip seni sö
ndürecekler. 

Saygılarımı sunarım. 
BAŞKAN — Sayın Hüsamettin Çelebi buyuru

nuz efendim. 
HÜSAMETTİN ÇELEBİ (Cumhurbaşkanınca 

S. Ü.) — Sayın Başkan, sayın senatörler, 
Görüşülmekte olan tasarı ile ilgili bir genel dü

şüncemi ve bir madde üzerindeki önerimi sunmak için 
huzurunuzda bulunuyorum. 

Geçen gün burada TRT hakkında genel görüşme 
açılması için verilmiş bir önergeyi görüştük. Cumhu
riyet Hal'k Partisi Grubu adına söz alan bir değerli 
arkadaşımız, önergenin reddini savunurken şu anlam
da bir cümle söyledi: «Anarşiyi önlemek amacı ile 
getirdiğimiz tasarıyı engellemek için bu önerge veril
miştir.» Önergeyi veren Grubun doğaldır ki, ben ni
yetinin öyle olup olmadığını bilemem. Üzerinde du

racağım da, niyetin öyle olup olmadığı konusu değil
dir. Ben şu görüştüğümüz tasarı ile ilgili olarak o 
cümleden çıkarttığım bir anlamı eleştirmek ve düşün
cemi söylemek istiyorum. 

Andığım cümle, anarşiyi, amaçları ve kapsamı 
yönü ile hâlâ teşhis edemediğimizi ve hâlâ teşhiste 
çok yüzeyde kaldığımızı gösteriyordu. Âdeta falan 
kanunda öngörülen filan eylemin cezasını şu oran
da artırırsak, Türkiye'de anarşi biter; yani müeyyi
denin caydırıcılık etkisi arttıkça anarşi sıfıra doğru 
gider ve bir gün biter anlayışı vardı. Şu görüştüğü
müz tasanda da Öyle bir anlayışı görmemenin olana
ğı yoktur. Tabii en azından yanlış değerlendirmedir 
bu. 

Sayın senatörler; 
Bugün Türkiye'de ne olmaktadır?.. Bugün ülke

mizde düşünce ayrılığından dolayı adam öldürmeyi 
göze alan genç bir kuşak var. Sebebi şu, sebebi bu se
bebi şöyle... Bunların hepsini bir tarafa koyalım. Ger
çek olan bir şey var; bugün düşünce ayrılığından do
layı adam öldürmeyi göze almış bir kuşakla karşı kar-
şıyayız. Kendi düşüncesini egemen kılmak için adam 
öldürüyor. Bunun tabii ve mantiki sonucu, kendi dü
şüncesinden dolayı da öldürebileceğini göze almış 
insanlar var demek olduğudur. Bu Yasa tasarısının 
önlemeyi amaçladığı silahlanma, işte o öldürmek ve
ya ölmek noktası arasında kalan ve canını silahıyla 
korumaya çalışan insanın silahlanması hareketidir. 

Ben buradan silahlananların sol veya sağ olduk
larını ayırarak söylemek istemiyorum, o ayrı bir ko
nudur. Peşine düşülen düşüncenin, düşünce sayılıp 
sayılmayacağını söylemiyorum, eleştirmiyorum; o da 
ayrı bir konudur. Hatta bu anlayışların kandırılmış-
lık veya inanmışlık sonucunda mı meydana geldiği 
noktasını da aramıyorum bugün için; yanlışlığını, 
doğruluğunu da aramıyorum. O konular ayrıca tar
tışılabilir. Gerçek olan şudur: Düşüncesi için öldür
meyi ve ölmeyi göze almış bir kuşak bugün Türki
ye'de azımsanamayacak bir kitle oluşturmaktadır. 

Bir insan için ölmek, hayatında karşılaşabilece
ği en kötü sonuç olabildiğine göre, hele bir genç in
sanın ölmesi onun için en kötü sonuç olabileceğine 
göre ve ölümünde bir katı, iki katı, üç katı bulunma
dığına göre, müeyyideleri artırarak düşünce ayrılığı 
dolayısıyla ölüme koşmakta olan insanları çekinme
ye götürmemiz olanağı yoktur. Şu halde ne yapmak 
gerekiyor?. 

Başlangıçta CHP Sözcüsü değerli arkadaşımızın 
andığı cümleye geliyorum. Hiç kuşku yoktur ki ya-
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pılacak şey Türkiye insanını yeniden inşa etmektir. 
Toplumumuzu yeniden sağlam ve çağdaş değerler 
üzerinde; ama milli harçla yeniden yapmak zorunda
yız. İşte bu noktada eğitim, okul ve çok geniş, çok 
yaygın, çok etkili bir okul olarak Türkiye Radyo Te
levizyon Kurumu önümüze gelmektedir. Dolayısıyla 
«Anarşiyi önleyeceğiz, siz TRT'yi görüşmek istiyor
sunuz.» görüşü belki güncel olarak doğru olabilir; 
ama eğer anarşi önlenmek isteniyorsa, Türkiye'de in
sanı inşa eden müesseselerin tamamı ve onların ba
şında TRT'yi, Basım radyoyu, televizyonu yeniden 
ele almak gerektiğine inanıyorum. Bu düşüncemi bu 
kanun dolayısıyla sunmuş oluyorum. 

Sayın Başkan, say m senatörler; 
Bu sözlerimde şu görüşülen tasarının anarşinin 

önlenmesi konusunda hiç etkisi olmayacaktır gibi bir 
iddianın da içinde değilim. Arz ettiğim, sunduğum 
düşünceler içinde bu tasarıya destek olacağım; ama 
bir amması var; biraz önce konuşan arkadaşımız bir 
bakıma bunu huzurunuza getirmiş oldu. 

Bu tasanda bir - ek madde 3 - yer alıyor. Bir de
fa daha huzurunuzda okumak istiyorum:. 

«Ek madde 3. — Türkiye Büyük Millet Meclisi 
ile Bakanlar Kurulunun üyeleri ve eski üyeleri be
yan edecekleri tabancalardan birini taşımaya yetkili
dir.» 

Buradan çıkan anlam şudur: Bu tasarı yasalaştı
ğında, örneğin ben ilgili mercie gideceğim ve örneğin 
diyeceğim ki; bir tabancam var, iki tabancam var, üç 
tabancam var, beş var, 50 var, 100 tabancam var, ör
nek veriyorum. Başvurduğum merciin, makamın sa
hibi bana «Bu tabancaları nereden, ne münasebetle, 
ne zaman, niçin aldın?» diyemeyecek. Sadece tescil 
edecek ve şu, şu, şu numaralı, şu markalı, şu mahreç
li tabancalar şu tarihte parlamenter olan Hüsamettin 
Çelebi adındaki zatındır diyecek. Ondan sonra da ben
deniz bu yazış tarzına göre istediğiniz kadar çoğal
tabileceğiniz tabancalardan bir tanesini, istediğim gün, 
istediğim yerde, istediğim tarihte ve istediğim olay 
içinde üzerimde bulunduracağım, Bu ek madde 3'ten 
bundan başka bir anlam çıktığını sanmıyorum. 

Sayın senatörler; 
Böyle şey olmamalıdır. Ülkemizin bugününde sa

dece iyi niyet karinesine dayanarak böyle bir madde 
konuşulmamaîıdır. Bu kapsamda bir maddeyi hiçbir 
gerekçe ile savunmak olanağı bulunabileceğini san
mıyorum. Bu kapsamda bir maddeyi kanunlaştırmak, 
özellikle Türkiye'nin şu günlerinde, Türkiye Büyük 

Millet Meclisine fazlaca yakışır bir hareket olur ka
nısında bulunmuyorum. 

Ayrıca, öğreniyoruz ki, madde kapsamım daha 
da genişletmek ve şu anlattığım ölçüler içinde dctha 
çok insana şu anda belki de bu görüşme yapılırken 
Türkiye'nin herhangi bir yerinde silah deposu kurma 
olanağını da verecek tarzda genişletmek önergeleri 
gelmiştir. 

Ben maddenin değiştirilmesi için hazırlamış bulun
duğum bir önergeyi Yüce Başkanlığa sunmuş bulu
nuyorum. Kuşkusuz en uygunu benim hazırladığım 
veya hazırlayabildiğim önergedir gibi bir ham iddia
nın içinde değilim; ama gruplarımızın yöneticilerin
den içtenlikle bir ricam var. Lütfen Başkanlık Diva
nına ek madde 3'ün değiştirilmesi için verilmiş bulu
nan önergeleri alsınlar ve topluca bir araya gelerek 
bu görüşmenin devamı sırasında bir ortak noktada 
birleşmek olanağını arasınlar. En uygun, en doğru 
ve Cumhuriyet Senatosuna en yakışır biçimi bu mad
deye versinler. 

Sayın senatörler; 

Sorumlu insanlar olarak Sayın İsmail İlhan Beye
fendinin biraz söylediği gibi, Türk toplumuna iyi öı-
nskler vermek durumunda bulunuyoruz. En çak için
de yaşadığımız bugünler, böyle örnekler vermemizi 
gerektiriyor. Bir ülkede silah kaçakçılığı konusunda
ki müeyyideleri artırırken, ağırlaştırırken, oraya bir 
ek maddeyi gecenin bir saatinde bir kanun tasarısının 
bir metninde, çok geniş bir kapsamı içine koyarak 
vatandaştan parasını ödeyip, canını teminat altına, 
güvence altına almak istediği bir sırada esirgediğimiz 
silah taşıma, silah bulundurma hakkım (ki, ben hak 
saymıyorum) kendimiz için sınırsız şekilde ihdas et
menin münasip olmadığını arz etmek istiyorum ve bu 
konunun iyi düşünülmesini, Cumhuriyet Senatosunun 
varlığına da yakışır tarzda bir çözüme ulaştırılmasını 
diliyorum. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Başka söz isteyen sayın üye?.. Yok. 
Maddelere geçilmesini oylarınıza arz ediyorum. 

Kabul edenler... Kabul etmeyenleı... Kabul edilmiş
tir. 

Efendim, yasanın başlığı ile ilgili bir önerge var, 
okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan 875 Sıra Sayılı Yasa Tasarısı

nın başlığına «Değiştirilmesine ve» sözcüklerinden 
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sonra «ve iki ek madde» sözcüklerinden önce «Bu 
kanuna» sözcüklerinin eklenmesini arz ve teklif ede
rim. 

30 . 1 . 1979 
Aydın 

Sadettin Demirayak 

BAŞKAN — Önerge hakkında söz isteyen sayın 
üye var mı efendim?.. Yok. 

Önergeye Hükümet katılıyor mu efendim?.. 
DEVLET BAKANI SALİH YILDIZ (Van Mil

letvekili) — Takdire bırakıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Takdire bırakıyorsunuz. 
Sayın Komisyon katılıyor mu efendim?.. 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU BAŞ
KANI ZİHNİ BETİL (Tokat) — Katılıyoruz efen
dim. 

BAŞKAN — Hükümet önergeyi takdire bırakı
yor, Komisyon katılıyor. 

Önergeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Anayasa ve Adalet Komisyonunun Kabul Ettiği Metin 

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

Kanun Tasarısı 

Madde 1. — Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Hakkın
da Kanunun başlığı aşağıdaki şekilde değiştirilmiş
tir. 

Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hak
kında Kanun. 

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

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum: Kabul eden
ler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Madde 2. — 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçak
lar Hakkındaki Kanunun 1 nci maddesi aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir. 

Madde 1. — Ateşli silahlarla mermilerinin ve bı
çaklarla salt saldırı ve savunmada kullanılmak üzere 
özel olarak yapılmış bulunan diğer âletlerin memle
kete sokulması, yapılması, satılması, satın alınması, ta
şınması veya bulundurulması bu Kanun hükümleri
ne tabidir. 

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

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum: Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — Aynı Kanunun 2 nci maddesi asa
daki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 2. — Milli Savunma Bakanlığı ve Emni
yet Genel Müdürlüğü ihtiyaçları için yurt dışından 
yapılacak alımlar ve Barut ve Patlayıcı Maddelerle 
Silah ve Teferruatı ve Av Malzemesinin İnhisardan 
Çıkarılması Hakkındaki 6551 sayılı Kanun hüküm
leri saklı kalmak üzere ateşii silahlarla mermilerinin 
ve bıçaklarla salt saldırı ve savunmada kullanılmak 
üzere özel olarak yapılmış bulunan sair suç aletleri
nin memlekete sokulması yasaktır. 

Ancak; 
A) Tek bir silaha mahsus olmak üzere: 
1. Memleketimizde akredite olup diplomatik ay

rıcalık ve bağışıklıklardan yararlanan kişilerin (kar
şılıklı olmak koşulu ile), 

2. Memleketimizdeki yabancı elçilik ve konsolos
luklarda görevli olup da diplomatik ayrıcalık ve ba
ğışıklıklardan yararlanmayan kişilerden lüzumuna bi
naen Dışişleri Bakanlığınca teklif olunan ve İçişleri 
Bakanlığınca uygun görülenlerin (karşılıklı olma ko
şulu ile saptanan belirli tiplere göre), 

3. Dış temsilciliklerde güvenlik memuru olanlar
dan yurda kesin dönüş yapanların, 

B) Memuriyetleri devamınca bir defaya ve tek 
bir silaha mahsus olmak üzere, dış temsilciliklerimiz
de elçi sınıfından olanlar ile konsolosların, 

C) Yabancı devlet veya hükümet başkanları, hü
kümet üyeleri tarafından veya hükümetler adına ken
dilerine silahın hatıra olarak verildiğini belgeleyen
lerin, 

Beraberinde getirdikleri siiahlann yurda sokulma
sına müsaade edilir. 

Yukarıdaki fıkranın (C) bendine göre yurda so
kulmasına izin verilen silahların satışı ve deviri ya
saktır. Bu silahlar için yalnız bulundurma belgesi ve
rilir. 

Yukarıdaki hükümler gereğince yurda sokulması
na izin verilmesi öngörülen silahların hangi esas ve 
koşullarla yurda sokulabileceği İçişleri ve Dışişleri 
Bakanlıklarınca birlikte düzenlenecek bir yönetmelik
le belirtilir. 

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

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum: Kabul eden- • 
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 4. — Aynı Kanunun 3 ncü maddesi aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
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Madde 3. — Memleket içinde ateşli silahlarla 
mermilerinin yapılması, Türkiye'de Harp Silah ve 
Mühimmatı Yapan Hususi Sanayi Müesseselerinin 
Kontrolü hakkındaki 3763, Makine, ve Kimya-En
düstrisi Kurumu Hakkındaki 5591 ve Barut ve Patla
yıcı Maddelerle Silah ve Teferruatı ve Av Malzeme
sinin İnhisardan Çıkarılması Hakkındaki 6551 sayılı 
'kanunların hükümlerine tabidir. 

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

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum: Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 5. — 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçak
lar Hakkında Kanunun 1308 sayılı Kanunla değişik 
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 tela veya zinciri, muşta ile salt saldırı ve sa
vunmada kullanılmak üzere özel nitelikteki benzeri 
aletlerin yapımı yasaktır. 

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

Yalnız sporda kullanılan ateşli silahlar ve mermi
leri ile yivsiz av tüfekleri ve mermilerinin, ev gereç
lerinden olan veya tababet, sanayi, tarım, spor için 
kullanılan aletlerle bir meslek veya sanatın icrası için 
gerekli bıçak, şiş, raspa ve benzerlerinin kullanılma
sı bu kanun hükümlerine tabi değildir. 

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

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

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum: Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 6. — 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçak
lar Hakkında Kanunun 5 nci maddesi aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir. 

Madde 5. — Yurda sokulması ve yapımı yasak
lanan ve 4 ncü maddenin 1 nci fıkrası kapsamına gi
ren bıçak ve aletlerin satılması, satın alınması, taşın
ması ve bulundurulması yasaktır. 

Pjr sanat veya mesleği" icrası için kullanılmasına 
4 ncü maddeye göre izin verilen bıçaklar bu yasağın 
dış ' dadırlar. 

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

Maddeyi oylarınıza arz ed'yorum: Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir, 

Madde 7. — 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçak
lar hakkında Kanunun 12 nci maddesi aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir. 

Madde 12. — Her kim bu kanunun kapsamına 
giren ateşli silahlarla bunlara ait mermileri ülkeye 
sokar veya sokmaya kalkışır veya, bunların ülkeye so
kulmasına aracılık eder veya bunları Türkiye'de Harp 
Silah ve Mühimmatı yapan hususi sanayi müessese
lerinin kontrolü hakkındaki 3763 ve Makina ve Kim
ya Endüstrisi Kurumu hakkındaki 5591 sayılı Ka
nunların hükümleri dışında ülkede yapar veya bu su
retle ülkeye sokulmuş ve ülkede yapılmış olan ateşli 
silahları veya mermileri bir yerden diğer bir yere ta
şır veya yollar veya taşımaya bilerek aracılık eder, 
satar veya satmaya aracılık aderse veya bu amaçla 
bulundurursa beş yıldan sekiz yıla kadar ağır hapis 
ve onbeşbin liradan altmışbin liraya kadar ağır para 
cezasıyla cezalandırılır. 

Üçüncü fıkradaki hal dışında iki veya daha çok ki
şinin toplu oiarak birinci fıkrada yazılı suçlan işle
meleri halinde sekiz yıldan onikı yıla kadar ağır ha
pis ve yirmibeşbin liradan yetmişbeşbin liraya kadar 
ağır para cezası hükmolunur. 

Birinci fıkradaki eylemleri işlemek amacıyla teşek
kül kuranlarla, yönetenler veya teşekküle mensup 
olanlar tarafından sözü geçen fıkrada yazılı suçlar 
işlenirse failler hakkında on yıldan onbeş yıla kadar 
ağır hapis ve ellibin liradan yüzbin liraya kadar ağır 
para cezası hükmolunur. 

Ateşli silahın; tüfek veya seri ateşli kısa sürede 
çok sayıda ve etkili biçimde mermi atabilen otomatik 
veya dürbünlü tüfek veya tabancalar veya bu fıkra
da sayılanların benzerleri olması ya da bu niteliği ta
şımayan ateşli silahlar veya her türlü mermilerin mik
tar bakımından vahim olması halinde yukarıdaki fık
ralarda yazılı cezalar yarı oranında artırılarak hük
molunur. 

Dördüncü fıkrada niteliği belirtilen ateşli silahlar 
ile benzerlerinin miktar bakımından vahim olması ha
linde 1, 2 ve 3 ncü fıkralarda yazılı cezalar bir kat 
artırılarak hükmolunur. 

Ateşli silahlar ile mermiler ve bunların yapımın
da veya taşınmasında bilerek kullanılan her türlü araç 
ve gereçlerin başkasına ait olsa ve başka amaçla kuî-
lanılmak üzere verilmiş bulunsa bile zoralımına hük
molunur. 
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BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum: Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 8. — 6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçak
lar Hakkındaki Kanunun 1308 Sayılı Kanunla deği
şik 13 ncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş
tir. 

Madde 13. — Bu kanun hükümlerine aykırı ola
rak ateşli silahlarla bunlara ait mermileri sahnalan 
veya taşıyanlar veya bulunduranlar hakkında bir yıl
dan üç yıla kadar hapis ve üçbin liradan beşbin lira
ya kadar ağır para cezası hükmoîunur. 

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 
yirmibeş bin liradan az olmamak üzere ağır para ce
zası hükmoîunur. 

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

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

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

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum: Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

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

Madde 14. — Her kim, bu kanun hükümlerine ay
kırı olarak 4 ncü maddede yazılı olan bıçak veya baş
kaca aletler yahut benzerlerini ülkeye sokar, sok
maya kalkışır veya bunların ülkeye sokulmasına ara
cılık eder veya bunları ülkede yapar veya bir yerden 
diğer bir yere taşır veya yollar veya taşımaya aracılık 
ederse iki yıldan dört yıla kadar hapis ve onbin lira
dan yirmibeşbin liraya kadar ağır para cezası ile ce
zalandırılır. Az vahim hallerde hülımolunacak ceza 
yarı oranında indirilir. 

Birinci fıkra dala eylemleri işlemek amacı ile te-
şökkül kuranlar ile yönetenler veya teşekküle mensup 

olanlar tarafından sözü geçen fıkrada yazılı suçlar iş
lenirse failler hakkında beş yıldan on yıla kadar ha
pis ve ellibin liradan az olmamak üzere ağır para ce
zası hükmoîunur. 

İkinci fıkradaki hal dışında iki veya daha çok ki
şinin toplu olarak birinci fıkrada yazılı suçları işleme
leri halinde dört yıldan yedi yıla kadar hapis ve yir
mibeş bin liradan az olmamak üzers ağır para cezası 
hükmoîunur. 

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

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

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

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum: Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

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 değiştirilmiştir. 

Madde 15. — Bu kanun hükümlerine aykırı ola
rak 4 ncü maddede yazılı olan bıçak veya diğer alet
ler veya benzerlerini satanlar, satmaya aracılık eden
ler, satın alanlar, taşıyanlar veya bulunduranlar hak
kında altı aydan bir yıla kadar hapis ve üçbin lira
dan onbin liraya kadar ağır para cezası hükmoîu
nur. 

Bu madde kapsamına giren bıçak veya diğer alet
lerin veya benzerlerinin sayı veya nitelik bakımından 
vahim olması halinde yukarıdaki fıkraya göre hükmo-
lunacak cezalar yarıdan bir katma 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
moîunur. 

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

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum: Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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11 nci maddeyi okutuyorum. 
Madde 11. — Aynı Kanunun 16 ncı maddesi aşa

ğıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
Madde 16. — Bu Kanunun kapsamına giren suç

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

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

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum: Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir 

12 nci maddeyi okutuyorum. 
Madde 12. — 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçak

lar Hakkındaki Kanunun ek birinci maddesi aşağı
daki şekilde değiştirilmiştir. 

Ek Madde 1. — Yargı kuruluşlarına ait binalarda, 
her türlü eğitim ve öğretim kurumlarında, öğrencile
rin toplu olarak oturdukları yurtlarda veya benzeri 
yerlerde, sendikalarda, derneklerde veya bunlara yö
netim veya yapı olarak doğrudan doğruya bağlantılı 
olan yerlerde veya bunların toplantı veya kongrelerin
de, her türlü spor karşılaşma ve yarışmalarının ya
pıldığı yerlerde, kanuna uygun veya kanuna aykırı 
olarak grev veya lokavt yapılmakta olan işyerlerinde 
veya ceza ve tutukevleri ile her türlü İslah ve infaz 
kurumlarında veya yukarıda yazılı kurumların eklen
tilerinde; 

1. Bu Kanuna aykırı olarak ateşli silahları veya 
bunların mermilerini, 4 ncü maddede yazılı olan bı
çakları veya sair aletleri veya benzerlerini veya Türk 
Ceza Kanununun 264 ncü maddesinde yazılı olanları 
taşıyan veya bulunduranlar hakkında kanunda belli 
edilen cezaların iki katı hükmolunur. 

2. Bu maddede gösterilen yerlerde 6136 sayılı 
Kanunun 13 ncü ve 15 nci maddelerinde ve Türk 
Ceza Kanununun 264 ncü maddesinde yazılı olanları, 
6136 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin birinci ve ikin
ci bendlerinde gösterilenlerin dışında, ruhsatlı olsalar 
bile taşıyanlar veya bulunduranlar hakkında kanunda 
daha ağır bir cezayı gerektirmediği takdirde altı ay
dan bir yıla kadar hapis ve ikibin liradan beşbin liraya 
kadar ağır para cezası hükmolunur. 

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

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum: Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

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

lar haSkkında Kanuna aşağıdaki ek 2 ve ek 3 ncü mad
deler eklenmiştir. 
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Ek madde 2. — Bu Kanunda yazılı suçlan işle
yenler hakkındaki soruşturma ve kovuşturmalar, 3005 
sayılı Meşhut Suçların Muhakeme Usulü hakkındaki 
Kanunun birinci maddesinin (a) bendindeki yer ve 
aynı kanunun dördüncü maddesinde yazılı zaman 
kayıtlarına bakılmaksızın sözü idilen kanun hüküm
lerine göre yapılır. 

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

Ek Madde 3. — Türkiye Büyük Millet Midisi ile 
Bakanlar Kurulunun üyeleri ve eski üyeleri beyan 
edecekleri tabancalardan birini taşımaya yetkilidir. 

BAŞKAN — Efendim, bu madde üzerinde öner
geler var. Üç tane önerge var, sırasıyla okutuyorum. 

Madde : 13 
Ek madde : 3 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 875 sıra sayılı 6136 Sayılı Ateş

li Silahlar ve Bıçaklar Hakkında Kanun Tasarısının ek 
madde 3"ün aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve 
teklif ederim. Rize Senatörü 

Talât Doğan 

Ek madde 3. — Türkiye Büyük Millet Meclisi, Ba
kanlar Kurulunun üyeleri ve eski üyeleriyle, yeni ve 
eski belediye başkanları, muhtarlar beyan edecekleri 
tabancalardan birini taşımaya yetkilidirler. 

BAŞKAN — Yine bu madde ile ilgili önerge var, 
okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
875 Sıra Sayılı Tasarının ek madde 3'e aşağıdaki 

ikinci fıkranın eklenmesini arz ve teklif ederim. 
Eskişehir 

Ömer Ucuzal 

İkinci fıkra: Birinci fıkradan istifade edenlerin 
sahip bulundukları tabancalar hiçbir sebeple başka
sına devir edilemez. 

BAŞKAN — Bir önerge daha var, okutuyorum. 
Sayın Başkanlığa 

Görüşülen tasarının 13 ncü maddesinin kapsa
mında yer alan ek madde 3'ün, sözlü olarak belirte
ceğim gerekçelerle aşağıda sunulan biçimde değişti
rilmesini öneriyorum. 

Saygılarımla. 
Cumhurbaşkanınca S.Ü. 

Hüsamettin Çelebi 
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Ek Madde 3. — Türkiye Büyük Millet Meclisi ile 
Bakanlar Kurulunun üyeleri ve eski üyeleri, beyan 
ve iktisabının miras veya armağan veya usulüne güre 
satın alma yoluyla olduğunu belgeleriyle ispat edecek
leri en çok üç tabancadan birini taşımaya yetkilidir
ler. 

BAŞKAN — Önergeler üzerimde söz isteyen sayın 
üye var mı efendim?.. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurunuz. 
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Muhterem Baş

kan, değerli arkadaşlarım; 

Ek madde 3'e bir ikinci fıkra eklenmesini teklif 
ediyorum. 

Şimdi, burada mevcut birinci fıkra yahut metin 
diyelim, «Türkiye Büyük Millet Meclisi ile Bakanlar 
Kurulunun üyeleri ve eski üyeleri beyan edecekleri 
tabancalardan birini taşımaya yetkilidir.» 

«Birini taşımaya yetkili» denince bunun arkasın
daki sayıyı bilemiyoruz. İleride herhangi bir şekilde 
bir suiistimale meydan bırakmamak üzere bir ikinci 
fıkranın eklenmesinde fayda var. Bu, sahip olduğu 
kaç tabanca olursa olsun; ama bunu kendisi yaşadı
ğı müddetçe başka birisine devir etme yetkisini alır
sanız, tabii miras hükmü sonra cereyan eder; onun 
kanuni işlemi yapılır, insanız, bir yakınımızın, bir 
dostumuzun başına bir şey gelir, efendim bu taban
ca benimdir diye sahip çıkarız ve bunun bir iki suiis
timale maruz kalması da mümkün olur. Böylesine 
bir durumu yaratmamak için buraya bir hüküm koy
makta fayda görüyorum. O sebeple bu önergeyi ver
dim. Lütfeder kabul ederseniz memnun olurum. Tat
bikatta da zorluk çıkarma imkânı ortadan kalkar. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın Tahtakılıç, buyurunuz. 
AHMET TAHTAKILIÇ (Uşak) — Sayın Baş

kan, değerli arkadaşlar; 
Bu ateşli silahlar ve diğer yaralayıcı birtakım araç

lar hakkında bu kadar sıkı bir disiplin meydana ge
tirdiğimiz bir günde iki tabancadan, üç tabancadan 
ve bu işleri genişletici birtakım fikirlerden bahsedil
mesi doğru değildir. Aslında bulundurma dahi belge
ye bağlıdır. Bir arkadaş, bir kimse elinde bulundurma 
vesikası olmadıkça, silah bulunduramaz. Nasıl bu
lundurma vesikası olabilir? O da, kendisine herhangi 
bir surette şeref hizmeti veya diğer suretlerle intikal 
etmiş, aileden hatıra olan bir tabanca için bulundur
ma belgesi verilebilir. 

BAŞKAN — Sayın Tahtakılıç, özür dileyerek sö
zünüzü kestim; bir yanlışlığa meydan vermeyelim. 

Şimdi maddenin müzakeresini yapmıyoruz. 
AHMET TAHTAKILIÇ (Devamla) — Önerge

ler üzerinde konuşuyorum. Müsaade ederseniz... 
BAŞKAN — Sadece hatırlattım. 
AHMET TAHTAKILIÇ (Devamla) — Beraber

ce hizmet ettik bu Parlamentoya.. 
BAŞKAN — Hatırlattım beyefendi; tamam. 
AHMET TAHTAKILIÇ (Devamla) — Bir, «Bu

lundurma belgesi olan» kelimelerinin buraya eklen
mesinde fayda görüyorum. 

iki, Sayın Talât Doğan arkadaşımın yaptığı geniş
letme önergesine karşıyım. 

TALÂT DOĞAN (Rize) — Zaten hep bana kar
şısın. 

AHMET TAHTAKILIÇ (Devamla) — Gönlü
nüz öyle düşünüyorsa, öyledir. Ama, orta yerde 
ateşli silah vardır. Ateşli silahı eski milletvekili, yeni 
milletvekili, eski bakan, yeni bakan diye genişletme
ye hiçbir zaman Devlet fikri de, bu Kanunu espri
sinin tesis etmek istediği disiplin de taraftar değil
dir. Onun için bu önergelerden Ucuzal'ın devir yo
lunu kapatan önerisine katılmakta isabet görüyo
rum. Ancak, devir yolunu kapatmak kâfi değil, bu
raya «Hibe» kelimesinin de eklenmesini uygun görü
yorum. 

Bu bakımdan önergeler üzerinde dikkatle dura
lım; ayrıcalık yaratmanın, hele silah disiplininde ay
rıcalık yaratmanın çok sakıncası vardır. Onun için 
böyle bulundurduğu tabancalardan birisine değil, tek 
tabancanın burada adını koyalım. «Bulundurduğu üç 
tabancanın birisine» dersek, bir milletvekiline üç ta
bancayı bulundurmak gibi bir kapıyı açmış oluyoruz. 
Onun için bu önergelerden yalnız devir yolunu ka
patma fikrini öneren Sayın Ucuzal'ın önergesine bir 
fıkra eklenmesini kabul ederlerse, hibenin ve sair su
retlerle başkasında bulundurulması yollarının kapa
tılması şartıyla taraftarım. Ayrıcalık yaratmayalım 
ve bir kişinin üç tabancası bulunabilir diye bir fikri 
de bu önergelerle tekrar kabul etmeyelim. 

Nereden bulduğunu hadi aramıyoruz; buldu ge
tirdi, ruhsat aldı; ama bir tabancadan başkasını bu
lundurmaya dahi kapı açarsak, bu yolda ayrıcalık 
yaratmış oluruz. Önergelerin buna göre nazarı itibara 
alınmasını rica ederim. «Muhtarlara veya diğerlerine, 
belediye reislerine falan» diye bu silah bulundurma 
kapsamını genişletirsek bunun çok sakıncaları doğa
cağı kanaatindeyim. 
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Hepinize saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz efendim. 
Sayın Doğan, sizden evvel önergesini Sayın Çelebi 

açıklayacak. 
Buyurun Sayın Çelebi. 
HÜSAMETTİN ÇELEBİ (Cumhurbaşkanınca S. 

Ü.) — Sayın Başkan; 
Biraz önce önergemle ilgili bir genel değerlendir

me sunmaya çalışmıştım. Sayın Tahtakılıç, ifade bu
yurdular; dediler ki, «Birden ziyade tabanca bulun
durma fikrini dahi doğru bulmuyorum.» Bendeniz 
de kendileri gibi düşünüyorum. Şu ana kadar da bir 
tabanca alma ihtiyacı duymuş ve almış insan deği
lim; ama bu fikrimi, bu maddeyle ilgili düşünceleri
mi söylediğim pek çok değerli arkadaşlarımız, şöyle 
bir gerekçe öne sürdüler. Katılırlarsa benim önergem 
oylanır, katılmazlarsa ben kendimi tashih ederim. 

Denildi ki, «Gerek Kurtuluş Savaşından, atadan 
kalmış silahı olanlar, gerek yakın yıllarda Cumhuri
yet ordusunda veya hükümetinde önemli görevleri ifa 
etmiş olan insanlara yabancılardan veya yerlilerden 
veya bizzat hizmet ifa ettikleri kuruluşlardan ayrılır
ken o hizmetin bir işareti, bir sembolü olarak ta
bancalar armağan edilmiştir. Bunların kullanılmasın
dan ziyade bulundurulması kendileri için bir anlam 
ve önem taşımaktadır. Bunları ellerinden almak aca
ba haklı olur mu?...» gibi bir gerekçe öne sürüldü. 
Bu gerekçe de bana pek ters görünmüyor. O se
beple ben, en çok dört tabanca bulundurulabileceği
ni, illâ bana 100 tane tabanca armağan edildiğinin 
de anlamı yoktur diye düşünerek teklifimi, dört di
ye getirdim. Yalnız, şimdi okurken bir defa daha an
ladım ki, bir zühul de var. Sayın Komisyon Başka
nının dikkatlerini çekmek istiyorum. Benim amacım 
dört tabancası bulunan bir kişinin dördünden her
hangi birini herhangi bir yerde ve zamanda üzerinde 
bulundurmaya yetkili olduğunu belirtmek değil. O 
dörtten bir tanesinin betahsis belirtilmesi lazım, «Ta
şınabilir» diye; onu da tashih etmek istiyorum ve 
sayın senatörler bir noktaya tekrar yüksek dikkatle
rinizi çekmek istiyorum. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Üyeliği, Bakanlar 
Kurulu üyeliği hiç kimsenin üzerinde ilanihaye devam 
edip giden bir sıfat değil ve hayat devam ederken 
pek çoğumuz, pek çok eski arkadaşlarımız, arkadaş
larınız pek çok başka işlerle geçimlerini sağlamaya, 
ailelerini doyurmaya ve hayatlarını devam ettirme
ye çalışıyorlar. Yaptıkları iş, aslında günlük hayat
ta rekabet işidir. Bir nebze bakan, bir süre milletve
kili olarak, diyelim avukatlık yapan, (Başka bir şey 

söylemek istemiyorum) şu anda avukatlık yapan ve 
hiç bu sıfatları iktisap etmeden avukatlık yapan in
san arasında birine dört tabanca birine bir tabanca
yı bile çok büyük şartlara bağlamak hakşinaslık ol
maz, bir. 

İkincisi, «Hepimiz beşer şaşar, buraya gelen adam 
hiç şaşmaz» diye bir şey düşünmek elbette mümkün 
değil; özellikle eski üyeler bakımından arz ediyorum. 
Bulundukları bölgelerde pek çok hareketin yandaşı 
veya öndaşı olanlar da olduğunu biliyoruz. Şimdi on
lara, buraya getirilen 4 ncü madde, ek 3 ncü madde 
kapsamında 100 tane silah bulundurma hakkını ve
rirsek, o silahların hangi gün ne amaçla ve kime kar
şı kullanılacağını bilemeyiz; tahmin edemeyiz; «Hep 
iyi niyetle saklanacaktır» diyemeyiz. Biz de beşeriz, 
biz de şaşarız; biz de bir gün o şartlar içinde bulu
nabiliriz. Bu kapıyı kapatmak gereğini duyuyorum 
ve Komisyonunun önergemizi, özellikle grup başkan-
vekillerinin de, (Arz etmiştim, «Bir toplanıp görüş-
seler iyi olur» diye) önergemizi bu düşüncelerle de
ğerlendirmelerini diliyorum. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Doğan, önergenizi açıklamak 
üzere buyurun efendim. 

TALÂT DOĞAN (Rize) — Sayın Başkan, muh
terem senatörler; 

Ek Madde 3'teki değişiklik önergemin amacı; se
natör ve milletvekilliği yapmış, bakanlık yapmış es
ki ve yeni üyelerin bir silah taşıma yetkisine sahip 
olmaları bence çok doğal bir haktır. Bu zorunludur 
ve lazımdır. Ancak, aynı şekilde kısmi de olsa mil
leti temsil eden ve seçimle gelmiş, icraatları dolayı
sıyla lehte ve aleyhte birtakım puan toplamış kişiler 
olan belediye başkanları ve muhtarlar vardır. Bunla
rın da aynen parlamenterlerin esbabı mucibesine 
dayanarak bir silah taşımakta yetkili olmalarını ben 
kişisel olarak doğal bir hak olarak görüi^orum. Bu
nun için bu önergeyi verdim. Takdir Yüce Heyeti
nizindir. 

Saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz efendim. 
SADETTİN DEMİRAYAK (Aydın) — Sayın 

Başkan, verilen değişiklik önergeleri üzerinde konuş
mak istiyorum. 

FEVZİ HAKKİ ESATOĞLU (İstanbul) — Sayın 
Başkan, ben de söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Demir ay ak. 
SADETTİN DEMİRAYAK (Aydın) — Sayın 

Başkan, sayın senatörler; 
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13 ncü maddenin ek 3 ncü maddesi üzerinde ve
rilen değiştirge önergeleri üzerinde söz almış bulun
maktayım. Bu ek 3 ncü maddenin Millet Meclisinde 
ve komisyonlarda kabul edilerek huzurumuza kadar 
gelmiş olmasından murat (Ki, Türkive Büyük Millet 
Meclisi üyelerinden gerek eskileri, gerekse mevcut
larımız; 6136 sayılı Kanunumuzun ruhuna uygun 
olarak çıkarılmış bulunan nizamnamelerde kimlere 
ruhsatlı tabanca verileceği belirlenmiş ve sınırlandırıl
mış olması nedeniyle, tabanca ruhsatı alma olanağı 
bulmuş ve gerek eskilerin, gerekse mevcutların ta
banca ruhsatları ve tabancaları bulunmaktadır.) Pek 
çok parlamenter arkadaşımızın dedelerinden, babala
rından miras yoluyla kalmış; fakat 6136 sayılı Kanunun 
hükmü uyarınca çıkarılan yönetmeliklere uygun şek
liyle beyan ederek bu tabancaların veya silahların 
ruhsatlarının alımı olanağı bulunmadığı içindir ki, ge
rek Millet Meclisinde, gerekse komisyonlarda, parla
menterlerimizden gerek eski, gerekse yenilerine bu 
nevi tabancaları için bir defaya mahsus olmak üze
re menşei araştırılmaksızın bir ruhsat verme olana
ğını sağlamış bulunmaktadır. 

Sayın Üyemiz Talât Doğan, vermiş bulunduğu de
ğiştirge önergesinde, köy muhtarları ve belediye baş
kanlarına da, aynı şekilde kapsam içerisine alınmak
la tabanca ruhsatı verilmesini öngörmektedir. Bu Ya
samıza uygun şekilde çıkarılan kararnameyi inceledi
ğimiz zaman, köy muhtarlarının; ancak köy demir
başına kayıtlı silahlan varsa, 6136 ve 6768 sayılı ka
nunlara göre tescil edilmiş ruhsatlı silahlan da görev
leri süresince taşıyabileceği beyan edilmiştir. Daha 
önceki uygulamalarda köy muhtarları, zabıta görevi 
yapmış olmaları nedeniyle tabancayı taşıyor ve bu 
tabancayı bulundurmaktan dolayı bir cezai mesuli
yete muhatap olmuyordu. Köy muhtarlarının kasaba 
ve şehirlere geldiklerinde, bu tabancaları da üzerle
rinde taşıdıkları görülmüş olması nedeniyle, Yargı-
tayın değişen içtihatı gereğince, köy muhtarlarının 
bizatihi görevleri süresince ve görev yerleri olan köy
lerde, ancak tabancaları taşıma olanağını sağladığı ve 
bunun dışında taşımış ise suçlu olabileceğini belirle
mek suretiyle köy muhtarlarını bu şekilde sınırlandır
dı. Bu da zamanla yetmedi. Çünkü tabancayı bir ne
vi ruhsatlı, meşru hale geçiştirme için bazı köylerde 
nöbetleşe diyebileceğimiz üç aylık; altı aylık muhtar
lık görevlerini üzerlerine almak, akabinde muhtar o\ 
duğu için de ruhsat almak suretiyle bir nevi köyle 
rimizde bol miktarda şahıslar tabanca taşımayı im 
kân dahilinde getirmişti. 

İşte bunun sakıncalarını gören İçişleri Bakanlığı
mız, köy muhtarlarının bu şekliyle tabanca edinme 
olanağını da ortadan kaldırmak için tabancaları, ma
demki, köy muhtarlan, diğer köy görevleri sırasında 
zabıta görevleri de görüyor, o nedenle tabancayı köy 
sandığının, köyün malı olarak demirbaşa kaydedilip, 
ancak o tabancanın köy muhtarı tarafından taşınma 
olanağını sağlamış bulundu. Yani, köyün bir tabancası 
var, muhtarlar değiştiği süre içerisinde o tabancanın 
elden ele değişme imkânı doğmuş bulundu. 

Bu duruma göre, köy muhtarlarının tabanca taşı
ması, ancak muhtar olduğundan ve demirbaşa kayıt
lı bir tabanca bulunduğundan neşet etmektedir. Bu
nun dışında demirbaşa kayıtlı tabancası bulunmayan 
köyün muhtarlarına Sayın Talât Doğan'ın belirlediği 
şekliyle yeni baştan bir tabanca ruhsatı verme olana
ğını sağlarsak, bunun yanısıra tabanca taşıma ola
nağı kanunen ve karaname uyarınca imkân dahilinde 
bulunmayan belediye başkanlarını da içerirsek, bu 
daha büyük sakıncalar doğurur. 

TALÂT DOĞAN (Rize) — Hiçbir sakınca do
ğurmaz. 

SADETTİN DEMİRAYAK (Devamla) — Bu
nun bir nevi seçmene selam yöntemi içerisinde oldu
ğu inancındayız. Gerek köy muhtarlarını, gerekse be
lediye başkanlarını kapsam içerisine almak tehlikeler 
doğurur. O nedenle bu önerinin kabul edilmeyeceği 
düşüncesindeyim. Sayın senatör arkadaşlarımın da bu 
hususu gözönünde tutmasında fayda görmekteyim. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — Sayın senatörler, Başkanlığımıza 
durmadan önerge geliyor. Sayın Komisyon ve Hükü
met ne yapıyor bilmiyorum. Herhalde bir metin ve
recekler. İşi iyice rayına oturtamıyoruz. Maddeyi ya 
geriye alın tashih edin verin... Durmadan önerge 
geliyor. Nasıl bir yöntem uygulayacağız? Bilmiyorum 
bir hazırlık yaptınız mı? Hangi önergeye ne işlem 
yapacağız? Bunu lütfen bildirin. 

DEVLET BAKANI MEHMET SALİH YILDIZ 
(Van Milletvekili) — Sayın Başkan, bir şey arz et
mek istiyorum. 

BAŞKAN — Söz istiyorsunuz?... 
DEVLET BAKANI MEHMET SALİH YILDIZ 

(Van Milletvekili) — Evet efendim. 
BAŞKAN — Sayın Bakan, buyurunuz. 
DEVLET BAKANI MEHMET SALİH YILDIZ 

(Van Milletvekili) — Sayın Başkan, değerli senatör
ler; 
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Hükümet metninde, Hükümet üyelerine, eski ve
ya yeni parlameniterlere, özellik taşıyan, özellik getiren 
bir hüküm yok idi. Bu hüküm Millet Meclisinde 
ilave edilmiştir. 

Bu şekliyle özel af niteliğini taşıyan bir maddedir. 
Bir senatör veya bir milletvekilinin veya bir Hükümet 
üyesinin 'birden fazla silahı olsa dahi, bunun sayısına 
'bakılmaksızın bunları beyan etmek kayıt ve şartı ile 
biri için taşıma ruhsatı alabilecektir. Diğerleri de suç 
olmaktan çıkacaktır, suç olmaktan çıktığı için de bir 
özel af niteliğine bürünecektir. 

Kanaatimce bu her şeyden evvel eşitlik ilkesine 
aykırıdır ve Hükümet tasarısında da böyle bir mad
deye yer verilmemiştir. Aslında bu maddenin metin
den çıkarılması hakkında bir önerge olursa Hükümet 
olarak biz buna katılacağız. 

Arz ederim efendim. (CHP sıralarından alkışlar) 
ŞERİF TÜTEN (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — Biz 

teklif ettik. 
BAŞKAN — Şimdi arkadaşlar, önergeler.. 
HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Var. var. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim, bir dakika. 
Şimdi, o önergelerin tamamen daha aykırısı ola

rak, bu maddenin çıkarılması şeklinde önergeler gel
di; okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
875 Sıra Sayılı Tasarının 13 ncü maddesi kapsa

mında bulunan ak madde 3'ün metinden çıkarılmasını 
öneriyorum. 

Geriğini arz ederim. 
Cumhurbaşkanınca S. Ü. 

Hüsamettin Çelebi 

FEVZİ HAKKI ESATOĞLU (İstanbul) — Sa
yın Başkanım... 

BAŞKAN — Bir dakika efendim. Bir dakika. 
FEVZİ HAKKI ESATOĞLU (İstanbul) — Öner

geyle ilgili olarak... 
BAŞKAN — Bir dakika efendim, aynı paralelde 

önerge var; müsaade edin. 
Sayın Başkanlığa 

6136 Sayılı Kanunun 13'üncü maddesine eklenen 
ek madde 3'ün metinden çıkarılmasını arz ve teklif 
ederiz. 
Cumhurbaşkanınca S. Ü. Cumhurbaşkanınca S. Ü. 

Şerif Tüten Hilmi Fırat 
Cumhurbaşkanınca S. Ü. 

Fahri Çöker 

BAŞKAN — Tamam. Önergenin aleyhinde mi 
efendim?. 

FEVZİ HAKKI ESATOĞLU (İstanbul) — Efen
dim, böyle bir önergeye gerek yok. Şayet 13'üncü 
madde, iki ek maddeyi kapsıyor; ayrı ayrı oylamaya 
sunulacak olur ise, 2 nci madde kabul edilir, ek 

3'üncü madde reddedilir, metinden çıkarılmasına ge
rek kalmaz. 

BAŞKAN — Aynı şeydir efendim. 

KEMAL SARIİBRAHİMOĞLU (Adana) — Sa
yın Başkanım.. 

BAŞKAN — Şimdi bir dakika efendim. Sizin 
önergelerinizi verdim beyefendi; Komisyonda, okut
madığım bir sürü önerge var. 

FEVZİ HAKKI ESATOĞLU (İstanbul) — 13 ncü 
madde üzerinde müzakere açın. ondan sonra öner
geler üzerinde konuşuruz. 

BAŞKAN — Hayır. Okunmadı, bu çok aykırı 
geldi; sizinkiler hep aynı paralelde. 

KEMÂL SARIİBRAHİMOĞLU (Adana) — Ha
yır, hepsi aynı paralelde değil efendim. 

BAŞKAN — Siz. «Başkalarına da verilmesini» 
teklif ediyorsunuz; biliyorum. Verdim onları, o şe
kilde sekiz, on tane var. 

KEMÂL SARIİBRAHİMOĞLU (Adana) — 
Evet. 

BAŞKAN — Beyefendiler, son okuduğum öner
geler. en. ay km önergelerdir. 

Sayın Hükümet ve Sayın Komisyon ne diyorlar 
efendim?.. 

Beyefendiler, ya geri alın: tashih edin.. 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU BAŞ
KANI ZİHNİ BETİL (Tokat) — Sayın Başkanım: 

Bize 15 dakika mehil verirseniz.. 
BAŞKAN — Çok iyi olur efendim. 
ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU BAŞ

KANI ZİHNİ BETİL (Tokat) — Çok sayıda önerge 
var. Önergeleri inceleyelim. Komisyonumuzun görü
şünü arz edelim. 

YİĞİT KÖKER (Ankara) — 15 dakika Birleşime 
ara verin. 

BAŞKAN — Lütfen, bütün önergeleri vereyim. 
15 dakika ara verilmesini oylarınıza arz ediyo

rum. Kabul edenler.. Kabul etmeyenler.. Kabul edil
miştir. 

Kapanma Saati : 16,40 
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İKİNCİ OTURUM 

Açılma Sa«ti : 16,55 

BAŞKAN — BaşkanvcIJM Osman SaÖoğîu 

DİVAN ÜYELERİ — Hüsamettin Çelebi (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) Osman Nuıi Canpolaî (Konya), 

» 

BAŞKAN —- 31 nci Birleşimin İkinci Oturumunu 
açıyorum. 

Komisyon Sözcüsü; buyurunuz efendim. 
SADETTİN DEMİRAYAK (Aydın) Grup adına 

söz istiyorum efendim. 
BAŞKAN — Bir dakika efendim. 
ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU SÖZ

CÜSÜ MUSTAFA FAHRİ DAYI (Manisa) — Sa
yın Başkan, değerli arkadaşlarım; 

Millet Meclisince kabul edilen taşandaki ek 3 
ncü madde için verilen önergeler hakkında Komis
yonumuz görüşünü arz ediyoruz. 

A) 1. Sayın Atıf Benderlioğlu, 
2. Sayın Hüsamettin Çelebi, 
3. Sayın Orhan Çalış, 
4. Sayın Talât Doğan. 
5. Sayın Ömer Ucuza! 
6. Sayın Kemâl Sarıi'brabimoğlu tarafından 

sunulan önergelere katılmıyoruz. 
KEMÂL SARIİBRAHİMOĞLU (Adana) — 

Önergelerin methi ne? 
BAŞKAN — Okutacağım efendim. 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU SÖZ
CÜSÜ MUSTAFA FAHRİ DAYI (Manisa) — 

B) Sayın Hilmi Fırat, Sayın Şerif Tüten ve Sa
yın Fahri Çdker tarafından verilen ve ek 3 ncü mad
denin, tasarı metninden çıkarılmasını öneren önerge
nin kalbul edilip edilmemesini de Cumhuriyet Sena
tosu Genel Kurulunun takdirine bırakıyoruz. 

C) Ek 3 ncü maddenin tasarı metninden çıkarıl
masına karar verildiği takdirde, tasarı başlığındaki 
«İki Ek Madde» sözcüğünün çıkarılarak, yerine «Bir 
Ek Madde» sözcüğünün konulmasını da öneriyoruz. 

Saygılar sunarım. 
KEMÂL SARIİBRAHİMOĞLU (Adana) — Söz 

istiyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Bir dakika efendim. 
Sayın senatörler, böyle durmadan söz istemekle 

işi çözemeyiz. Önergeleri tek tek okutuyorum. Öner
gelerin aykırılık derecesine göre, önergeler üzerinde 
lehinde aleyhinde söz verip işi neticeye bağlayacağız. 
Başka türlü içinden çıkmamız mümkün değildir. 

FEVZİ HAKKİ ESATOĞLU (İstanbul) — Sa
yın Başkan, bu madde hakkında müzakere açılmamış 
oluyor. Madde üzerinde görüşme açılmadı; hep öner
geler üzerinde görüşüldü. 

BAŞKAN — Madde üzerinde bütün görüşmeler 
yapıldı Beyefendi. 

FEVZİ HAKKI ESATOĞLU (İstanbul) — 
Efendim, hep önergeler üzerinde... 

BAŞKAN — Madde üzerinde müzakere yaptık 
Sayın Esatoğlu^ 

FEVZİ HAKKI ESATOĞLU (İstanbul) — Hat
ta Sayın Tahtakılıç'ı ikaz ettiniz ve «Önerge hakkın
da konuşun» demiştiniz. 

DEVLET BAKANI SALİH YILDIZ (Van Mil
letvekili) — Madde üzerinde konuşan olmadı ki... 

FEVZİ HAKKI ESATOĞLU (İstanbul) — Önce 
madde üzerinde müzakere yapılır, ondan sonra öner
geler okunur, sonra önergeler hakkında söz verilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen olmadı 
ki Sayın Esatoğlu. Sordum ben onu.... 

FEVZİ HAKKI ESATOĞLU (İstanbul) — «Ön
ce önergeleri okutacağım» dediniz. 

BAŞKAN — Sordum efendim. Madde üzerinde 
söz isteyenleri sırasıyla yazıyorum. 

TALÂT DOĞAN (Rize) — «Madde üzerinde söz 
isteyen?... Yok» dedi, önergelere geçti. 

BAŞKAN — Sayın İbrahimoğlu, Sayın Esatoğ
lu, Sayın Demirayak Grup adına söz istiyorsunuz, 
Sayın Ucuzal Grup adına, Sayın Tüten. Başka yok 
değil mi efendim? 

Sayın Demirayak, buyurunuz Cumhuriyet Halk 
Partisi Grubu adına. 

SADETTİN DEMİRAYAK (Aydın) — Vazgeç
tim. Ben kişisel olarak konuşacağım. Arkadaşlarım 
görüşlerini belirtsinler ondan sonra konuşacağım. 

BAŞKAN — Ucuzal, Grup adına değil mi efen
dim? 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Hayır efendim. 
Şahsım adına. 

BAŞKAN — Şahsınız adına. Öyleyse sırayla söz 
veriyorum. Sayın Sarıibrahimoğlu, buyurunuz efen
dim. 
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M. ŞERİF TÜTEN (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — 
Ben Grup adına istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Öyle bir şey söylemediniz Sayın Tü
ten. 

M. ŞERİF TÜTEN (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — 
Söz istemiştim efendim. 

BAŞKAN — Yazdım, sıradasınız zaten. Buyurun 
Sayın Sarıibrahimoğlu. 

KEMÂL SARIİBRAHİMOĞLU (Adana) — Say
gıdeğer arkadaşlarım; 

Tümü itibariyle şu anda münakaşası, kabulü veya 
ademi kabulü konusunda haklı fikirler ileri sürülme
si mümkün olan bu Yasa Tasarısının, Millet Mecli
sinin ek madde olarak kabul ettiği 3 ncü ek mad
desi üzerinde görüşülmeye ve konuşulmaya değer bir
takım unsurlar mevcut olduğu kanısındayım. Zira, 
«Türkiye Büyük Millet Meclisiyle Bakanlar Kurulu
nun üyeleri ve eski üyeleri, beyan edecekleri taban
calardan birini taşımaya yetkilidir.» 

Muhterem arkadaşlarım; 
Arkadaşlarımın bazıları burada buyurdular ki, 

«Eşitlik ilkesini bu hüküm zedeler.» Biliyoruz, Ana
yasanın 12 nci, «Maddesinde, din, ırk, dil vesaire far
kı gözetmeksizin bütün Türk vatandaşları yasa önün
de eşittir,» 

Gerek öğretide gerekse hayatın gereklerinin zor
lamasıyla hukukta kabul edilir ki, özel durumlar hak
lı gösteriyor ise ,eşitlik ilkesini zedeliyor görünen bir
takım tedbirler alınabilir ve 12 nci maddenin ruhu
na da aykırı olmaz. 

Mutlak bir eşitlik ne hukukta ne de doğada mev
cut değildir ve olamaz. 

Gerek Millet Meclisinin sayın üyeleri, gerekse 
Anayasa ve Adalet Komisyonu bu husustaki gerek
çeleri de yazmıştır. Arkadaşlarım okumuş bulunmak
tadır 

Kabul etmek gerekir ki, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi üyeliği, Bakanlar Kurulu üyeliği birtakım 
zor ve çetin görevler yüklemektedir. Bu görevlerin 
sürdürülmesi esnasında ve bu görevler şu veya bu şe
kilde bittikten sonra, hayatın devamı, mesleğin de
vamı esnasında kendisini koruma içgüdüsü ile bu 
görevleri yapan vatandaşların silah taşıma ihtiyaçları 
vardır ve buna saygı duyulmalıdır. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Demokrasi diyoruz ve Anayasada da bu demok

rasiyi vazgeçilmez bir sistem haline getirmişiz. De
mokrasinin esası nedir?... Esası, demokrasinin vazge
çilmez unsurları olan partilerin kademelerinde çalı
şıp, önseçimlerinde önsıralara gelip, ondan sonra da 

kavga vererek seçilmektir. Normali, bu, doğrusu bu. 
İstisna var; ama bu kaideyi bozmaz. Bunun için, tek
rar seçilebilmek, halkın nabzını tutabilmek, halkın 
ihtiyaçlarını tespit edip bu kürsülere getirebilmek, 
yine halkın içinde mücadele vermekle mümkündür. 
Bunun için de dağ - bayır, gece - gündüz halkla te
mas etmek, mücadele etmek ve çeşitli engelleri aş
mak gerekir. 

Bürokrasiden gelmiş, «Bundan sonra da bir da
ha milletvekilliği yapmam» diyen arkadaşlar için bu 
ihtiyaç belki de fazlaca, şiddetle hissedilmeyebilir. 
Buna da saygı duyarım; ama... 

AHMET TAHTAKILIÇ (Uşak) — Nedir bu 
yani?... 

KEMÂL SARIİBRAHİMOĞLU (Devamla) — 
Sayın Tahtakılıç... 

BAŞKAN — Lütfen efendim, karşılıklı konuşma
yın. 

KEMÂL SARIİBRAHİMOĞLU (Devamla) — 
Rica ederim, laf atıyor. 

BAŞKAN — Siz fikrinizi lütfen söyleyin. 

KEMÂL SARIİBRAHİMOĞLU (Devamla) — 
Ben 20 küsur senedir ilçe yönetim kurullarından baş
lamak üzere halk içinde mücadele vererek gelirim. 
Bilhassa son seçimlerde («Son seçimlerde» diyorum, 
son seçimde değil) maalesef birçok vatandaş, birçok 
partili, birçok idareci, birçok aday arkadaşlar köyle
re, kırsal kesimlere ve hatta bazı mahallelere hadise
lerden korktuğu için gidememiştir, gidememektedir. 
Açık açık konuşalım beyler ve şahsen APlisi, CHP1 

lisi, MHP'lisinin son derece saygı duyduğu yakın 
muhitimde dahi, çatışmaya muhatap olmuşumdur. 
Gazetelere yazdırmadım, o ayrı, bazıları yazdırıyor, 
manşet oluyor. «Filanı vuruyorlardı, falanı öldürü
yorlardı» diye. Eğer bana iisanen hakaret edip fiilen 
ve kavlen taarruz ve tecavüze geçmek durumunda 
olanları, benim muhalifim olan partiler ve o müteca
vizin yakınları tesirsiz hale getirmeseler idi, belki bu
gün yanınızda, karşınızda olmayacaktım. 

Ne demek arkadaşlar?... Bu şartlar içinde millet
vekili seçil (Ki, o anda ben aday da değildim, se
çimim de yoktu, milletvekili seçimiydi, ben filhal se
natördüm), ondan sonra «Tabanca taşımaya lüzum 
yok efendim.;» 

Beyler; 
Ankara sokaklarında akşamdan sonra can kor

kusu olmadan gezemediğimiz bir zamanda, nasıl olur 
milletvekili, senatör, bakan olmuş adamlara, çeşitli 
icraatların içine girmiş, emirler vermiş, kanunlar tek
lif etmiş ve dediğim gibi mücadelelerle gelmek ve 
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tekrar da politika hayatına devam etmek durumun
da olan kişilere ruhsat verilmeyecek, kaymakam ve
ya valinin takdirine bırakan yönetmeliklere bıraka
cağız bunu. Verir mi sana?... Çoğu zaman vermez. 
Çeşitli yolları denemek gerekir. Verir orada bir şe
rire ruhsatı, sana vermez ve gerçekte budur beyler. 
Hatta ben size şunu söyleyeyim. Değil bu maddeyi... 

MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Genelleştire-
iirn. 

KEMÂL SARİİBRAHİMOĞLU (Devamla.) — 
Biraz daha geneileştireüm. Neden, neden beyler?... 
Resmen ruhsat isteyen vatandaş namuslu vatandaştır. 

MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Bravo. 
KEMÂL SARİİBRAHİMOĞLU (Devamla) — 

Ruhsat isteyen vatandaş şerirden nefsini korumak, 
hayatını korumak, haysiyetini, namusunu korumak 
için isteyen vatandaştır. 

Bana söylesin Hükümet temsilcisi, bu kadar olay 
oluyor. Kaç tanesi ruhsatlı tabancayla yapılmış, kaç 
tanesi ruhsatsızla yapılmış? 

Beyler, hiç bir akılsız, şerir ve cani ruhsatlı taban
cayla bile bile ve mecbur kalmadan cinayet işler? 
Ben çok insan tanırım. Ruhsat almaz, ama dünyanın 
en güzel silahını üzerinde bulundurur. Hiç kimsenin 
de yakaladığı yok, yakalanamamıştır ve de güzel gü
zel bulundurur. Neden namuslu adamın, nefsini ko
rumak ihtiyacında olan ve nefsimi korumak ihtiya
cındayım diyen, senin huzuruna gelen vatandaşa, 
alamazsın diyorsun? Ha, sabıkalıysa, şerirse, şuysa 
buysa verme; ama neden diyorsun? Olmaz böyle şey 
arkadaşlar. Vereceksin; vereceksin ki, kontrol altın
da tutabilesin. Kimde ne silah var? Bir. 

Sonra arkadaşlar, ceza yasalarımız, doğa yasaları, 
nefsi müdafaa hakkı tanımıştır. Değil kendi nefsin, 
bir başka beşerin, çünkü ceza yas-alarımız sadece 
Türk vatandaşı demiyor, bir beşerin, insanm, insan 
sıfatı taşıyan herhangi birinin ırzının veya hayatının 
tehlikede olduğunu görür, başka türlü bunu defede-
mez ve mecbur kalırsan, ırzını ve hayatını kurtarmak 
için bu adamın, silah kullanabilirsin, öldürebilirsin, 
cezan yok diyor. Siz neden beni nefsimi korumaktan, 
ceza yasalarının bana verdiği bir görevi yapmaktan, 
doğanın bana verdiği nefsini koruma hakkından 
mahrum etmek istiyorsunuz? Olur mu böyle şey? 
Olmaz arkadaşlar. 

Gidiyoruz, bu hüküm yok. Milletvekiliyim, mü
racaat ediyorum ta 1950'lerde ruhsat vermişler avu
kat iken. Milletvekiliyim filhal. Jandarma onbaşısı
na soruyorlar; namuslu adam mı bu? Allah. Allah... 

Kardeşim yani, zaten bu şartları haiz olmasak bu 
sıfatı taşımayız. Aylarca tahkikat, tetkikat. falan fi
lan... 

Bunlar olmaz arkadaşlar. Yani, bir demokrasi de
mokrasi tutturduk. Eşitlik de güzel, bu da iyi; ama 
yani şartlarda da eşitsek, tehlikede de eşitsek, hepsin
de eşit olalım. Ben gideceğim gecenin yansından son
ra Adana'nın Feke'sinin, Saimbeyli'nin, Karaisalı'nın 

o ıssız dağlarında mücadele vereceğim ve bu demok
rasinin gereği... Helâl olsun, vereceğim elbette. Hal
ka inmenin gereği. Halkçıyız, tamam efendim, güzel 
ama. halkçıyım... Kızılay ile Büyük Millet Meclisi 
arasında yahut istanbul'un Taksim Meydanında, ça-
mursuz güzel sokaklarda hürriyet nutku atmak de
ğil, halkçı olmak değil, bu değil beyler. Halkçılık, bu 
tek eşekii köylere, dağların basına bir rey için gece-
yarısından sonra hayvan dahi gitmeyen keçi yolla
rından gidip geldiğimi bilirim beyler. Nasıl gidecek 
sin?.. Silahın yok. Gidiyorsun. Geldi şuradan deli
nin biri. attı iki tokat, sana yaptı, hakaret. 

Beyler; her zaman silah çekip taktak adam vur
mak için taşınmaz. Sende silah olduğunu bilirse, bir
takım kendini bilmezler ihtiyatlı davranır, kolay ko
lay üstüne gelemez. Bu bir ihtiyaçtır. Gittin, köyler
de, dağlarda arabanın lastiği patladı. Dağda kaldın 
saatlerce. Lazım değil mi bu? Hani, ben demiyorum 
ki. bütün tadil tekliflerini kabul edin. aslında benim 
gönlüm bütün tadil teklifleri kabul edilsin; çünkü 
bopsi de hak!:. 

özellikle. Sayın Çelebi'nin, bu maddeyi tahdit 
edici, suiistimalleri önleyici teklifi gayet güzel, ge
liştiriyor bu maddeyi. 

Muhtarlara verilmeli. Eskiden vardı 1953 - 1955' 
lerde kararname vardı. «Muhtar, Köy Yasası gere
ğince asayişi korumakla görevlidir, bu nedenle taşı
ma ruhsatı olmadan silah taşıyabilir» diye, ama son
radan değiştirildi. Şimdi örfi idare makamları haklı 
olarak köy ve mahalle muhtarlarına emir veriyor; 
diyor ki, «Vazifenizi yapın» Neyle yapacak?.. Şe
ririn üzerine, silahlı adamın, katilin üzerine silahsız 
gidecek. Hiç olmazsa en azından köyün demirbaşı 
olmak üzere, hem de Devlet tarafından silah verilme
lidir. Muhtarlıktan düştümü, diğer muhtara aynen 
diğer araç. gereç hesapların) teslim ettiği gibi teslim 
etmelidir. 

Sonra arkadaşlarım; il genel meclisi, belediye 
reisi vazifede bulunduğu müddetçe verilmelidir ve 
zaten bunlar alırlar beyler. Kaymakamından, valisin
den alırlar, verirler bunlara. Sonra savcılar, topun 
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ağzında takır takır vuruluyor. Hâkimler, avukatlar, 
icra memurları, sorumlu saymanlar... Peki arkadaş
lar bunlara niye vermiyorsun?,. Vermem efendim 
ben, Niye vermiyorsun?.. 

Ben yedek subaydım, buraya tek bir apolet tak
mışlardı. 1947'de manevra vardı. Birkaç tane ordu 
birleşti manevra yaptı. Ben batarya idare ettim; se
kiz tane topu idare ettim, hem de liyakatla da ettim, ( 
övünmek değil. Bana sen sekiz tane topu veriyorsun, 
ben karda kışta 27 gün sekiz topu idare ediyorum; 
tabanca istiyorum, vermiyorsun. Niye vermiyorsun?.. 
Bu tabanca zaten şerirde var. Ben namusumla isti
yorum, beyan edeceğim, göstereceğim ver diyorum. 
Yok efendim, sen böyle değil, böyle almayacaksın 
müracaat edeceksin. Jandarma onbaşısı veyahutta 
polis, yani küçük görmüyorum, nihayet küçük değil 
ama bunu anlayacak kadar da büyük değil. Kırıkka-
lenin çoğu kez patlamaz tabancalarını vereceksin 
bana ve bu demiri taşımaya mecbur olacağım. Onu 
taşıyacağına hiç taşıma, çünkü hayatını tehlikeye 
koyar o. 

Arkadaşlar; 
Müsaadenizle bir de şunu söylemek istiyorum. 

Bizim millet silahı sever. Silaha aşık bir millettir. 
Hep övünürüz, kahramanız, mehmetçik şunu yaptı, 
Mohaç'ta şunu kazandık. Ne ile kazandık?.. Her 
halde gidip de yumrukla kazanmadık, yani Ciay de
ğiliz. Hepimiz silahı severiz, doğuştan askeriz bey
ler. Niye bizi bu sevgiden yoksun etmeye kalkışa
lım?.. Hele hele böyle tehlikelerle halka hizmet için 
halka inmekle mecbur olan insanları. Amme görevi 
ifa eden vatandaşları, bunları bu imkândan mahrum 
etmeyelim. Zaten söyleyeyim size, edemeyiz. Bir va
tandaş kendisini silah taşımak zorunda hissediyorsa, 
taşır. Taşımaktadır, taşıyacaktır. Onun için bunu ma
kul hadler içinde tutalım. 

Daima yasaları tedvinde makulün dışına çıkma
mak, realiteleri zorlamamak gerekir; yoksa o yasa
lar tatbik edilmez, ölü doğmuş olur ve maalesef ya
salarımız içinde böyle aceleye getirilip ölü doğanlar
da yakın ve uzak geçmişte çoktur. Yasaları zorlama 
şeklinde tedvin etmek, bir yerde tepki de doğurur, 
yarar da sağlamaz, zarar da verir. Çünkü, yasa yap
mak; Mimar Sinan'ın cami yapması, büyük eser 
meydana getirmesi gibi kutsal bir görevdir. Çünkü, 
beşerin hayatına yön veren beşeri, fikri, kültürel, 
sosyal, ekonomik bakımdan yüceltecek eserler mey
dana getirmektir. Sonra beyaz kâğıt üzerine birkaç 
siyah mürekkeple bir şeyler çiziktirmek değildir. 

Onun için, ben istirham ediyorum, Sayın Komisyon
dan istirham ediyorum, Hükümetten rica ediyorum. 

Arkadaşlar; 
Bu yasa mevcut değildi diye, bu yasa 5-10 gün 

gecikecek diye ne Türkiye battı, ne batacaktır, ne 
de kurtulacaktır. Onun için lütfen Komisyon ve Hü
kümet bunu geri alsın, diğer önergeleri de alsın, cid
di bir şekilde, gerçekçi bir şekilde meseleyi müzake
re etsin ve hepimizin kabul edebileceği bir metin ile 
gelsin. Bu metni çıkarmak, bu metni büsbütün kal
dırmak bence son derece zararlıdır, yararsızdır ve 
Komisyonun da bize getirdiği gerekçeye ve Komis
yonun da Sayın Başkan ve Sekreterine verdiği tali
mata da aykırıdır. Onun için ben burada Sayın Ko
misyonun getirdiği metni müdafaa etmeyişini de ya
dırgıyorum ve bunu da gerçekten üzüntü ile karşıla
dığımı ifade ederim. 

Saygılarımla. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın Sanibrahimoğlu, şimdi son sözünüzde bir 

şey söylediniz, geri almasını şeklinde, bu konuda 
önergeniz var mı efendim?.. 

KEMÂL SARIİBRAHİMOĞLU (Devamla) — 
Onu da takdim edeceğim efendim. 

BAŞKAN — Efendim, söz sırası Sayın Esatoğ-
lu'nda. Komisyon Başkanı söz mü istiyor efendim?.. 
Komisyon her zaman söz alabilir. 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU BAŞ
KANİ ZİHNİ BETİL (Tokat) — Bir cümle ile ma
ruzatta bulunmak istiyorum. Değerli arkadaşım gö
rüşlerini açıklarken şöyle bir anlam sezdiğimi sanı
yorum, şayet yanılmadımsa; silah taşıma izni, silah 
bulundurma izni yasa ile sağlanır, başka suretle sağ
lanmıyor gibi bir düşünce ile konuştuğu izlenimini 
aldım. Yasa bu izni verirse verir, gerek taşıma açı
sından, gerekse bulundurma açısından. 

Görüşülmekte olan Tasarı 6136 sayılı Ateşli Si
lahlar ve Bıçaklar Hakkındaki Kanunun bazı mad
delerini değiştiriyor ve ona madde ekliyor, geçici 
madde ekliyor. 6136 sayılı Yasanın 6 ncı maddesin
de görüşülmekte olan Tasarı değişiklik yapmıyor. 
6 ncı madde 3 ncü bendinde, «İçişleri Bakanlığınca 
tespit ve tayin edilecek esaslar dairesinde vali veya 
kaymakamlar tarafından verilecek izin vesikasını 
alanlar taşıyabilir ve bulundurabilir.» 6 ncı madde 
bütünüyle, o bütün içindeki bu 3 ncü bent de yürür
lüktedir. Görüşülmekte olan Tasan bu maddede, bu 
maddenin herhangi bir bendinde veya fıkrasında de
ğişiklik yapmamaktadır. Binaenaleyh, taşıma izni, 
bulundurma izni yasada hüküm varsa mümkündür, 
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yoksa mümkün değildir anlamında değil. İçişleri Ba
kanlığı Yasanın dayandığı ilke ve güttüğü amaçlara 
göre de bu yönetmeliği düzenleme ve değiştirme yet
kisine sahiptir. 

Şimdi, burada bu hususu belirtmekte yarar gör
düm, eğer Yasada hüküm bulunmazsa taşıma izni al
mak mümkün değildir, Yasada hüküm bulunmazsa 
bulundurma izni almak mümkün değildir görüşünün 
doğru olmadığı hususunu belirtmek üzere bu özet 
bilgiyi arz ettim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 

KEMÂL SARIİBRAHİMOÖLU (Adana) — Bir 
cümle ile ifade edeceğim, efendim bana bir fikir, bir 
anlayış izafe etti dedi ki... 

BAŞKAN — Lütfen yerinizden ifade edin efen
dim. 

KEMÂL SARIİBRAHÎMOGLU (Adana) — 30 
senelik avukatım, 30 senedir de ruhsatlı tabanca ta
şırım, 300 kerede okudum, konuşmam da meydan
da, arkadaşım her halde dalgınlıkla yanlış anlamış
tır. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Sayın Esatoğlu, sıra sizin efendim, 

buyurun. 
FEVZİ HAKKİ ESATOĞLU (İstanbul) — Sa

yın Başkan, sayın üyeler; 

Bu tasarının 13 ncü maddesinin getirmiş bulundu
ğu ek 3 ncü madde, parlamenterlere sadece taşıma 
yetkisi vermiyor. Bununla, Sayın Bakanın da belirt
tiği gibi, parlamenterlerin halen suç konusu olan, 
ruhsatsız bulundurma ve taşıma ruhsatı olmayan si
lahlan için af getiriyor. Bizim karşı olduğumuz hu
sus budur. Eğer bu af geliyor ise, tüm vatandaşlar 
için getirilsin, madde kapsamı genişletilsin. Denilsin 
k i : «Bugüne kadar, her ne suretle taşıma ve bulun
durma vesikası alamamış olan kişiler belli süre için
de merciine başvururlar, kendilerine taşıma ve bu
lundurma izni verilecek koşulları taşıyorlarsa, bu 
izin verilir. 

Verilmediği takdirde de, haklarında takibat ya
pılmaz ve bu silahlar müsadere edilir.» 

Böyle bir hüküm getirilirse, biz buna taraftarız. 
Eşitsizlik, elbette ki Anayasanın 12 nci maddesinde
ki eşitsizlik değildir; ama bu da bir ölçüde gerekçesi 
olmayan bir eşitsizlik. 

Düşünün; bir parlamenter hakkı olduğu halde yö
netmeliğe göre taşıma ve bulundurma vesikası ala
biliyor, fakat sununla kastedilen, alınması istenilen 
silahları bugüne kadar beyan ederek izne bağlatama-

mış. Şu halde bu parlamenterler bir sıkıntı içinde. 
Bu sıkıntı içinde bulunan parlamenterleri affediyoruz 
biz ve bu sadece bugün için yapılmış bir af da de
ğil, bu, ilelebet devam edecek bir af. 

Eğer bu madde bu şekli ile geçecek olursa (Ki 
öyle diyor) beyan edecekleri tabancalardan (Sınırı 
yok bunun) birini taşımaya yetkilidir. 5C tane taban
ca.., 

YİĞİT KÖKER (Ankara) — Ya, olur mu 50 ta
banca?.. 

FEVZİ HAKKİ ESATOĞLU (Devamla) — Efen
dim, bir dakika müsaade buyurun. 

BAŞKAN — Lütfen efendim yerinizden konuş
mayın. 

YİĞİT KÖKER (Ankara) — Böyle şey olmaz. 
TALÂT DOĞAN (Rize) — Olmaz. 

FEVZİ HAKKI ESATOĞLU (Devamla) — Olur, 
ya da olmaz. Olur dediler; Sayın Çelebi'de «Olur» 
dediler. 50 tane tabanca temin etmiş... 

TALÂT DOĞAN (Rize) — Olmaz efendim. 
FEVZİ HAKKI ESATOĞLU (Devamla) — Ol

masın efendim. 
YİĞİT KÖKER (Ankara) — Mümkün değil efen

dim. 
FEVZİ HAKKI ESATOĞLU (Devamla) — Efen

dim, müsaade buyurun. Bu adam bundan kurtulmak 
için parlamenter olmak isteyecek. 

TALÂT DOĞAN (Rize) — Benim hiç tabancam 
yok, neden kurtulacağım canım?.. 

BAŞKAN — Lütfen efendim. 

SADETTİN DEMİRAYAK (Aydın) — Yalnız 
seninle mi uğraşacağız?.. 

TALÂT DOĞAN (Rize) — Hiç bir tane taban
cam yok. 

BAŞKAN — Rica ederim Sayın Doğan, yeriniz
den konuşmayın böyle. 

TALÂT DOĞAN (Rize) — Benimle ilgili konu
şuyorlar Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Efendim, sizin şahsınıza bir şey söy
lemiyorlar. 

FEVZİ HAKKI ESATOĞLU (Devamla) — O 
halde denilsin ki, yani idari yetkinin dışına çıkarıl
mak isteniyor parlamenterler. Kanunen hak tanın
mak isteniyor parlamenterlere. Halen silah bulundur
ma vesikası bulunan eski ve yeni parlamenterlere bu 
kanun hükmüne göre taşıma yetkisi verilmiştir. On
dan sonra hiçbir valiye, kaymakama gitmeye de ge-. 
rek kalmaz. Bu hale sokulsun; ama halen bulundur
ma ve taşıma ruhsatı bulunan tabancaları için. Bu-
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nun dışındakilere verilmeyecek densin, böyle söylen
sin. Çünkü, bunun dışındakiler kaçaktır, suç konu
sudur. Bu suçu affediyorsunuz. Niye bunu affedi
yorsunuz da, öteki vatandaşı affetmiyorsunuz?.. 

TALÂT DOĞAN (Rize) — Ona da önergemiz 
var, gelecek. 

FEVZİ HAKKİ ESATOĞLU (Devamla) — On
ları da affedelim, kapsamını genişletelim. Ben bunu 
söylüyorum. 

TALÂT DOĞAN (Rize) — Onun için de öner
gemiz var, gelecek. 

BAŞKAN — Sayın Doğan, lütfen efendim. 
FEVZİ HAKKI ESATOĞLU (Devamla) — Bü

tün vatandaşlar için böyle bir değişiklik varsa, buna 
katılırım. Aksi takdirde, şu haliyle bu bir taşıma yet
kisi getirmiyor, af yetkisi getiriyor. Onun için bu
nun metinden çıkarılması, reddedilmesi düşüncesin
deyim. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Ucuzal. 
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Değerli arkadaş

larım; 
Sayın Bakan buraya geldi, bir durumu açıklar 

açıklamaz, mesele uzayıp gitmeye başladı. Eğer de
dikleri bir yönden doğru olmuş olsa idi, Millet Mec
lisimiz böyle bir metni ihdas edip, huzurunuza gön
dermezdi. Kaldı ki, Sayın Sarıibrahimoğlu bütün 
gerçekleri ortaya koydu. Sizi, müteaddit süzgeçler
den geçire, geçire geçire buraya gönderen vatandaş, 
burada birden fazla silah taşıyorsunuz diye, eşitliği 
bozdunuz, diye size gücenecek... Böyle şey yok ar
kadaşlar. Sayın arkadaşım bütün gerçekleri ortaya 
koydu; ama bunun dışında bir gerçek daha var: 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin iJk üyelerine, o 
Meclis mavzer taşıma yetkisi vermiş ve o gün bugün 
bundan dolayı bir şikâyet de duymadık. Bu seviyeye 
gelmiş arkadaşlarımızın çoğuna hediye edilmiş taban
calar var, armağanlar var; bunları bir kanuni şekle 
sokalım arkadaşlar. 

ŞEBİP KARAMULLAOĞLU (Bursa) — Madde 
getir. 

ÖMER UCUZAL (Devamla) — Madde burada. 
Mevcut maddeyi şimdi, «Efendim metinden çıkara
lım.» fikri, iyi güzel, eşitliği bozuyor, dengeyi bozu
yor; anladık arkadaşlar ama neyin eşitliği neyin den
gesi bozuluyor?.. Kaldı ki, şimdiye kadar silah al
mamış arkadaşlar yarın bir silah alsa, taşıma ruhsatı 
da verilecek. Kabul; yarın dönemi bitti, seçilemedi, 
ruhsatın müddeti de bitti, her sene yenileniyor; kay-
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makama gittiği zaman, kaymakam bey «Yönetmeli
ğin aradığı vasıflar sende yoktur. Ben bunu iptal et
tim.» derse, ne yapacağız sevgili arkadaşlarım?.. 

Sayın Sarıibrahimoğlu arkadaşım burada ve he
pimiz bile bile 6 sene, 10 sene, 15 sene bu hizmeti 
yaparken dost kazandığımız kadar (çok affedersiniz 
açıklayacağım) belki bize husumet besleyen insanlar 
da olacak. Yani, burada hizmet verdiğimiz müddetçe 
hayatımız bir ruhsatla garantide, hizmet bittikten 
sonra bu garantiyi kaldıracaktır. 

Arkadaşlarım, 
Biz af getirsek ne olur yani?.. Bütün vatandaşla

rımıza burada iyi niyetle af getirirken, Anayasanın 
verdiği yetkiyi kullanırken oluyor da; biz de bu ül
kenin vatandaşıyız. Ne olur yani?.. 

Benim istirhamım Sayın Bakandan, Sayın Komis
yon Başkanından, evvela metin muhafaza edilsin; 
ama birtakım suiistimallere imkân verecekse, onu bir 
tehdide sokalım, bir nizama getirelim arkadaşlar. 

Efendim, bunun miktarına gelince; mesela içi
mizden bir arkadaşımızın yüksek mevkilerde bulun
duğu sırada hediye edilmiş üç tane, dört tane, beş 
tane tabancası varsa, ne diyelim buna?.. «Hayır, ta
şımayın, bulundurmayın, bunu ortadan kaldırın, tah
rip edin» mi diyeceğiz?.. Günahtır arkadaşlar. Bir 
tahdit koyalım; madde metinde kalsın. Sayın arka
daşım «Dört» dedi, ben biraz daha orta yolu bulayım 
diye «İki olsun» diye bir önerge verdim. Ben önerge
mi geri çekiyorum, arkadaşıma iştirak ediyorum. 

Arkadaşlarım; 
İstirham ediyorum; bunu ne Anayasa, ne başka 

bir kimse tenkit edecek durumda değildir. Hele va-
tandaş bunu bir imtiyaz sayacak durumda değildir; 
birbirimizi çok yakın tanıyoruz vatandaşla. 

Ben tekrar ediyorum; Komisyon Başkanı ve Hü
kümetten istirhamım; Millet Meclisinde de konmuş 
olsa, bu madde, bu metinde kalsın. 
Teşekkür ederim arkadaşlarım. 

BAŞKAN — Sayın senatörler; daha söz almış 
arkadaşlarımız var. Yalnız, bir önerge var; bu öner
ge şayet Yüksek Heyetçe kabul edilecek olursa, o ko
nuşmalara da belki meydan kalmayabilir; okutuyo
rum efendim. 

Sayın Başkanlığa 
Tasarının Komisyonca geri alınarak. Ek 3 ncü 

maddenin değiştirme teklifleri ve konuşmalar ışığında 
geliştirilerek Genel Kurula getirilmesini teklif ederim. 

Saygıyla. 
Adana 

Kemâl Sarıibrahimoğlu 
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BAŞKAN — Söz isteyen sayın üye var mı efen
dim önerge hakkında? 

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

BAŞKAN — Sayın Komisyon, buyurun. 
ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU BAŞ

KANI ZİHNİ BETİL (Tokat) — Sayın Başkanım; 
Önergeler hakkında Komisyonumuz adına Ko

misyonumuzun Sözcüsü Sayın Fahri Dayı, gerekli 
açıklamayı yaptı. «Komisyon tarafından alınmasına» 
diye bir karar ittihazı sanıyorum mümkün değildir. 
Komisyon, önergeler hakkında görüşünü arz eyledi
ğine göre, Komisyonun, «Bu önergeler üzerinde gö
rüş söylemek üzere tasarıyı geri alıyorum.» demesi 
mümkün değil; ama Yüce Cumhuriyet Senatosu Ge
nel Kurulu, önergeler üzerinde Komisyonumuzun gö
rüşü, Komisyonumuz Sözcüsü tarafından arz edilmiş 
olmasına rağmen, karar alır, direktif verirse, elbette 
o karar hükmü yerine getirilir. 

HÜSAMETTİN ÇELEBİ (Cumhurbaşkanınca 
S. Ü.) — Sayın Başkan, önergenin lehinde. 

BAŞKAN — Sayın Çelebi, önergenin lehinde söz 
istiyorsunuz; buyurun. 

NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Ben, önergenin 
aleyhinde. 

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

Elimizde birbiriyle çok çelişik, çok değişik öner
geler var. Bunları burada salimen ve kulaktan değer
lendirerek oy kullanmak olanağından yoksunuz. Bir, 
bu yönden. 

İkincisi; Sayın Komisyon Başkanı biraz önce ifa
dede bulundular; biz de görüyoruz ki, Komisyon şu 
anda toplu değil. «Buradaki görüşmelerin ışığında 
Komisyon, meseleyi tezekkür etsin.» diyoruz. Komis
yon, önümüzde bulunan metni savunmak durumun
da. O metnin de burada çok değişik anlamlara ve 
anlayışlara yol açtığı ortada. Dolayısıyla, Komisyon 
yeni bir değerlendirme yapmak durumunda. 

Sayın Betil'den rica ediyorum; bu şekliyle bu 
metni salim şekilde çıkarmak imkânımız yoktur. Lüt
fetsinler, bir oylamaya da mahal kalmadan geri al
sınlar, diğer maddeleri görüşelim, yalnız buna mah
sus olarak mesele Komisyona gitsin ve ilk fırsatta da 
görüşelim. 

Teşekkür ederim. 
ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU BAŞ

KANI ZİHNİ BETİL (Tokat) — Efendim, söz rica 
edeceğim. 
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BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 
ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU BAŞ

KANI ZİHNİ BETİL (Tokat) — Sayın Başkanım, 
değerli arkadaşlarım; 

Tasarının görüşülmesinde, Komisyon Başkanı olan 
bendeniz ve Komisyon Sözcüsü olan değerli arkada
şım Fahri Dayı hazır bulunuyoruz ve görüşmeleri 
dikkatle, istifade ile izliyoruz. 

Hükümet adına Sayın Devlet Bakanı Sayın Salih 
Yıldız"da hazırdırlar; Adalet Bakanlığı ve İçişleri Ba
kanlığının temsilcileri de hazırdırlar. 

Bir komisyon raporunun ve o komisyon raporuna 
konu olan bir yasa tasarısı veya teklifinin görüşül
mesi sırasında komisyonun bütün mevcuduyla veya 
üye tam sayısının salt çoğunluğuyla hazır bulunması 
mecburiyeti yoktur. Sayın Çelebi, dediler ki; «Sade
ce Başkan ve Sözcü var, Komisyon burada yoklar, 
binaenaleyh Komisyon adına görüş söylemeye mezun 
değildirler.» 

Bu yanlıştır. (CHP sıralarından «Öyle bir şey söy
lemedi» sesleri) 

BAŞKAN — Öyle söylemediler efendim, öyle 
söylemediler Saym Betil. 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU BAŞ
KANI ZİHNİ BETİL (Devamla) — Söylediler 
efendim; «Kaldı ki, Komisyon üyeleri de hazır 
değildir.» dediler. Bundan çıkacak anlam budur. 

MUZAFFER DEMİRTAŞ (Konya) — Anlam 
başka şeydir, söylemek başka şeydir. 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU BAŞ
KANI ZİHNİ BETİL (Devamla) — Şimdi, Komis
yon Başkanı ve Sözcüsü; varsa Komisyon üyeleri, 
onlarla görüşerek, görüş bildirir. Yoksa, Komisyon 
Başkanı ve Sözcüsü Komisyon adına görüş bildirir. 

Kanun tasarısı, şeklini, biçimini Komisyonumuz
da oybirliğiyle almıştır, rapor oybirliğiyle yazılmış
tır; ama Komisyonumuzun bütün çalışmaları Cum
huriyet Senatosu Yüce Genel Kurulunun çalışmala
rına yardımcı olmaktan ibarettir. Onu kabul etmek, 
değiştirmek, hiç şüphe yok ki, Yüce Cumhuriyet Se
natosu Genel Kurulunun yetkisi dahilindedir. 

Şimdi, 15 dakikalık ara rica ettik, o 15 dakikalık 
aradan sonra verilmiş önergelerin hepsini aldık, in
celedik ve Komisyonumuzun Sözcüsü kalktı, «a - Ko
misyonumuzun önergeler üzerindeki görüşü..» dedi, 
6 önerge saydı, «Bunlara katılmıyoruz.ı» dedi. 3 im
zalı bir önerge saydı. (Ek 3 ncü maddenin tasarı met
ninden kaldırılıp kaldırıimamasmı öneren önerge) 
Bunu da, (Komisyonumuzca kabul edilen metin mey-
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danda) «Önergenin kabul edilip edilmemesini Yüce 
Genel Kurulumuzun takdirine bırakıyoruz. Bu öner
ge kabul edildiği takdirde tasarı başlığının değiştiril
mesi lazım. Çünkü ek madde sayısı ikiden bire in
mektedir. Bunu da öneririz.|» dedi; bu önergenin ka
bul edilmesi halinde. 

Şimdi, Sayın Sarıibrahimoğlu'nun okunan önerge
sinde diyor ki, «Komisyonun raporu geri almasına 
karar verilmesi...» Yüce Genel Kurul, gerekçe söyler; 
direktif niteliğinde gerekçe göstererek, her zaman ra
porun Komisyona iadesine karar alabilir. Raporun 
Komisyona geri gelmesi iki türlü olur: Komisyon ge
rek görür alır, Genel Kurul gerek görür alır. Talimat 
da verir, direktif de verir, «Buna göre inceleyin.» ûcr. 

BAŞKAN — Sayın Betil, siz gerek görmüyorsu
nuz işte. 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU BAŞ
KANI ZİHNİ BETİL (Devamla) — .Efendim, Ko
misyonun raporu geri almasına karar verilmesi ol
maz. Şu sebeplerle, şu direktifle raporun Komisyona 
iadesine karar verilmesi istenir, Yüce Genel Kurul da 
bu kararı alabilir. Yani biz geri almaya gerek gör
müyoruz; ama bu demek değildir ki, geri verilemez. 
Elbette Yüce Genel Kurulun iradesi meseleyi çöze
cektir. O irade de oylarınızla belli olacaktır. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Betil. 
Önergenin aleyhinde buyurun Sayın Unsal. 
ORHAN ÇALIŞ (Bolu) — Sayın Başkan, bir da

kika usul hakkında... 

BAŞKAN — Ne usulü efendim?.. 
ORHAN ÇALIŞ (Bolu) — Efendim, Komisyon 

Sözcüsü, bu madde metninin genişletilmesi hakkın
daki önergelerin reddi teklifinde bulundu ve bu mad
denin metinden çıkarılması hususuna takdire bırak
mış oluyor. Halbuki Sayın Sarıibrahimoğlu önerge
sinde, Ek 3 ncü maddenin genişletilmesine amil olan 
önergelerin tekrar Komisyon tarafından tetkik edil
mesini istiyor. Evet, Sayın Anayasa ve Adalet Ko
misyonu Başkanının dediği bir husus var; Başkan bu
rada bulunduktan sonra, Komisyon üyeleri olmasa 
da Başkan görüş bildirir. 

Biz burada, aksine Sayın Sarıibrahimoğlu'nun 
önergesini kabul edersek, Komisyon genişletilmiş şek
li için yeni bir teklif hazırlamaya mecbur kalacaktır. 
Meselenin bu şekliyle mütalaa edilmesini arz ederim. 

BAŞKAN — Tamam zaten efendim. Önergenin 
lehinde aleyhinde söz verdikten sonra oylayacağım. 

Buyurun Sayın Unsal. 
NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Sayın Başkan. 

Sanıyorum ki, tartışılan konu, Bakanlar Kurulu 
üyelerinin görevleri sona erdikten sonra, yaşayan par
lamenterlerin silah taşıma sorunu değil. Sorun, bu 
parlamenterlerin hangi silahı taşıma sorunudur. 

Madde metninde, «Beyan edecekleri tabancalar
dan birini taşımaya yetkilidir.» deniyor. «Bu taban
calardan birini» sözü, sanki bu kişinin pekçok ta
bancası var, bu tabancalardan tercih edeceği birine 
ruhsat alır, diğerleriyle ilgili yapılacak herhangi bir 
işlem kendiliğinden durdurulur, anlamı çıkıyor. 

Komisyon üyelerinin ve Sayın Bakanın burada 
arka arkaya yaptıkları açıklamalardan anlaşılıyor 
ki, metinde bulunan bu madde kapsamına, bu mad
denin anlamına karşılar. Kendilerinin bu maddeyi 
geri alarak yeni bir düzenleme yapmaları da sorunu 
çözecek durumda olamaz. Benim düşüncem, kanaa
tim budur. Eğer, buradaki «Tabancalardan» sözün
den pekçok sayıda, ya da en azından iki tabanca an
lamı çıkıyorsa, burada şöyle bir deyim kullanılarak, 
(ki, benim o yönde bir önergem vardır) «Türkiye 
Büyük Millet Meclisi ile Bakanlar Kurulunun üye
leri ve eski üyeleri, bildirimde bulunacakları bir silahı 
taşımaya, bir tabancayı taşımaya yetkilidir.» demek 
lazım. Böylece, sayı sorunu, pekçok tabancanın var
lığı sorunu ortadan kalkmış oluyor. Madde metnine 
«Bildirimde bulunacakları bir tabancayı taşımaya yet
kilidir.» şeklinde koyalım. Böylece, sayı sorunu orta
dan kalkıyor. Eğer madde metnini yeniden düzenlemek 
üzere komisyon metni geriye alırsa, önümüzde bütçe 
görüşmeleri var, bu işin uzamasına yol açacaktır. Ya 
metinde düzenlendiği şekilde oylama yapılıp sonuç
lanmasını, ya da mevcut önergeler gözden geçirilerek, 
bu önergeler içerisinde en az sakıncayı sağlayacak 
önergenin burada oylaması yapılarak meselenin bu
gün Genel Kurulda sonuçlanmasını ben öneriyorum. 
Çünkü, komisyonda birkaç kez düşüncesini açıkladı. 
Metinde ek 3 ncü maddenin bulunmasını istemiyor. 
İstemediğine göre, bu konuyu düzeltecek önergeler 
vardır; ya önergelerden birinin metne alınması için 
gerekli işlemin yapılmasını, ya da aynen oylama ya
pılarak meselenin sonuçlandırılmasını teklif etmek 
için söz aldım. 

Teşekkür ederim efendim. 
BAŞKAN — Efendim, Sayın Sarıibrahimoğlu 

önergesini daha vuzuha kavuşturucu şekilde gönder
di; onu okutup oylarınıza arz edeceğim. 

Sayın Başkanlığa 
Ek 3 ncü maddenin geri alınmasını talep ederim. 

Adana 
Kemâl Sarıibrahimoğlu 
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BAŞKAN — Önergelerle beraber ek 3 ncü mad- . 
denin komisyona iadesini oylarınıza arz ediyorum... 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Komisyon ka
bul etmiyor ki... 

MEHMET ÜNALDI (Adana) — Sayın Başkan, 
önergeler komisyona verildi, ara verdiniz, bu arada 
komisyon önergeleri tetkik etti ve noktai nazarını . 
bildirdi. Tekrar... 

BAŞKAN — Ondan sonra gelen önergeler var 
efendim. Ben önergeyi oylayacağım... 

ERDOĞAN BAKKALBAŞI (Konya) — Usul | 
hakkında söz rica ediyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Ne usulü efendim?... 
Konuşulanların ışığı altında tashih edilmek üzere j 

önergelerle beraber ek 3 ncü maddenin komisyona 
iadesini oylarınıza arz ediyorum: Kabul edenler... j 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 

Müzakerelere devam ediyoruz. 
Sayın Şerif Tüten, buyurunuz efendim. 
SADETTİN DEMÎRAYAK (Aydın) — Söz sıra

mız vardı Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Siz Grup adına söz istediniz, sonra 

vazgeçtiniz efendim. 
SADETTİN DEMÎRAYAK (Aydın) — Sonra 

«Kişisel olarak konuşacağım» dedim efendim. Bun
dan sonra söz verir misiniz? 

BAŞKAN — Peki, bundan sonra efendim. 
ŞERİF TÜTEN (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — 

Sayın Başkan, Cumhuriyet Senatosunun sayın üye
leri ; 

Değerli arkadaşlarımızın belirttiği gibi, önünüz
de bulunan kanun, eğer parlamenterlerin bir silah ta
şımasını kolaylaştırmış olsaydı, gerçekten bu madde 
üzerinde daha farklı düşünmemiz belki mümkün ı 
olurdu; ama bu kanun, Millet Meclisinde eklenen 
şekliyle, açıkça bir af getirmektedir. Belki arkadaş
larımız diyebilirler ki; «Af, bir atıfettir ve bunu Mec- I 
lisler yapar ve kendilerine de verebilirler.» 

Sayın arkadaşlar; 
Af, eşit olmadığı sürece bir adalet hissini getir

mez ve örnek olması gereken Parlamento için de ka
naatimce bir şey kazandırmaz. Bu bakımdan, biz 
buna karşıyız. Eğer gerçekten, vatandaşlarda bulu
nan silahlar affedileceklerse, bunu bütün memleket 
sathına eşit tutmak gerekir ve bir af getirmek gere
kir. Bunun Türkiye'nin bugünkü şartları içinde ne 
netice vereceğini de ayrıca düşünmemiz icap eder. 
Madde son derece müphemdir. Diyor ki; «Beyan 
edecekleri silahlardan birini taşıma hakkına sahip
tir.» I 

Kaç silah sayın arkadaşlar? Bu kanun çıktığı za
man veya çıkmak üzereyken, her hangi birinize, çe
şitli şekilde tanıdığınız insanlar gelse, 100, 200, 300, 
500 silahı olsa; (Belki diyeceksiniz ki, «Bir parla
menter bunu yapabilir mi..» Yapacağını tahmin et
miyorum, yani böyle parlamenter çıkacağını ummu
yorum, ama tahminler üzerine kanunlar yürütüle
mez, maddeler çıkartılamaz) eğer bir kaç kişi gelip; 
«Bizim yanımızda; arkadaşlardan topladık, akraba
lardan topladık, işte 300, 500 tane 100, tane, 50 ta
ne, 10 tane silah var. Bu maddeye göre siz bunları 
beyan ediniz, bunlar da kaçak silah olmaktan çıkar
lar. Bunun birini de taşıyabilirsiniz.» dese, bu mad
deye göre bu uygulanmaz mı? Bunun adalet, eşitlik 
veya parlamentere kazandıracağı şey nerededir sayın 
arkadaşlar? Onun için, bunu düşünmeniz gerekir. 
Bu rnüphemıyetle, bu belirgin olmayan hal
le madde çıkarılamaz ve Parlamentoya da, hele Cum
huriyet Senatosuna da hiç bir şey kazandırmazsı
nız. 

Sayın arkadaşım Sarıibrahimoğlu'nun konuşmala
rını büyük saygı ile dinledim. Dedi ki; «Bürokrasi
den gelen insanlar bizim neler çektiğimizi bilmezler 
ve ne şartlarla mücadele verilmesinin gerektiğini bil
mezler.» 

Sayın arkadaşlarım; 
Bürokrasiden gelen insanlar milletin içinden kop

muş insanlar değildir. Bir çok arkadaşlanmin haklı 
olarak övündüğü gibi, şahsen ben de ilkokulun üçün
cü sınıfına kadar Elazığ'ın bir köyünde okudum ve 
ben de koyunlarımızı güttüm. Köy içinde yetiştim, 
yine de köye gidiyorum, köye gittim; vazifem icabı 
veya değil. Bu demek değildir ki; bürokraside çalı
şan insan milletin, halkın gerçeklerinden uzaktır, 
uzak olmuştur. Bu, mümkün değildir. O itibarla, 
bunu teklif ettiğimiz zaman, sanki milletin problem
lerinden, dışarıda ve askıda kalmış insanların duygusu 
ile teklif ettiğimizi zannetmeyiniz. Bizim burada söy
lemek istediğimiz şudur sayın arkadaşlar: Bu, son 
derece belirsiz bir tekliftir, son derece belirsiz bir 
maddedir ve parlamentere hiç bir şey kazandırmaz. 
Onun için, biz bunun geri alınmasını istiyoruz. Belki 
arkadaşlar diyeceklerdir ki, «Meclise gittiği zaman 
bu yine böyle kabul edilir. Senato bunu çıkarsın; 
Meclis kabul ederse etsin..» Hiç bir senatörün böyle 
müphem bir madde ile eski tabirle suitefehhüm yara
tacak, yanlış anlayış yaratacak geniş af kapsamını 
kendi kendine burada çıkaracağını tahmin etmiyo
rum. 

Saygılar sunarım. (Alkışlar) 
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BAŞKAN — Saynı Demirayak. buyurunuz efen
dim. 

SADETTİN DEMİRAYAK (Ayam) — Sayın 
Başkan, sayın senatörler; 

Hükümetimiz, tırmanmakta bulunan terörizmin 
önlenmesi yönünde genişçe bir paketi Parlamentoya 
getirmek için çaba harcamış. Ki, bu paketin bir de
meti bulunan 6136 sayılı Kanundaki değişiklik de 
bunlardan birisidir. 

Millet Meclisimizde öncelik kazanarak kabul 
edildikten sonra huzurumuza gelmiş bulunmaktadır. 

Biz, bu yasa tasarısıyla terörizmin tırmanmasını 
belirli ölçüde önleyebilir düşüncesiyle, bunun müza
keresini yaparken, bu kanunun dışında ve bu kanu
nun bir maddesinin amir hükmü olarak (Ki, bugün 
onun müzakeresini burada yapmıyoruz) İçişleri Ba
kanlığına verilen ruhsat yetkisi üzerinde İçişleri Ba
kanlığının valilerinin ve kaymakamlarının elindeki 
bu yetkiyi alarak doğrudan doğruya Parlamentonun 
bünyesine vererek geniş bir şekliyle toplumda silah
lanmayı öngörecek bir tutumun içerisine doğru itil
mekteyiz. 

Biz, bu yasa ile toplumda caydırıcılık vasfı kaza
nabilir mi diye 12 nci maddedeki ceza miktarlarını, 
âdeta adam öldürme fiillerinin cezasına eşdeğer bir 
hale getirmiş bulunmaktayız kabul ettiğimiz şekle 
göre. Ama gelin görün ki, bu yasa Hükümet teklifi 
olarak geldiğinde Millet Meclisi İçişleri Komisyonun
da böyle bir ek madde eklenmemiş olmasına rağmen, 
Millet Meclisi Adalet Komisyonunda; gerek eski, 
gerekse mevcut TBMM üyeliği yapmış veya Bakan
lar Kurulu üyeliği yapmış kimselere, kanundan doğ
muş değil, amiyane tabiriyle, kaçak olarak üzerinde 
bulundurduğu birtakım silahları ruhsatlı hale dönüş
türmek eğilimi Millet Meclisi Adalet Komisyonunda 
belirmiştir. Bu beliren eğilime uygun şekilde bir met
ni Millet Meclisi Genel Kurulu kabul etmiş. Bu me
tin Senatomuzun İçişleri ve Adalet komisyonlarından 
da aynen geçerek huzurlarınıza gelmiştir. 

Ben Söke Cumhuriyet Savcılığı görevini yaptığım 
bir dönemde, G zaman Senatomuzun Başkanvekilliği-
ni yapan Adalet Partili Fikret Turhangil'in savcılık 
odamda bir cümlesine şahit olmuştum; siyasal konuş
malar ışığı altında bana şöyle bir cümle belirlemiş
ti; «Parlamentoda: aslında yazılıdır, gözle görülmez 
ve okunur, o da şudur : Parlamenterin maaşı, parla
menterin izni, Parîamentoun tatili, siyasi parti farkı 
gözetilmez, hep beraber oylanır ve kabul edilir.» de
mişti. 

Şimdi, Sayın Fikret Turhangil'in söylemiş bulun
duğu bu cümlenin altına bir kelime daha eklemiş 
bulunuyoruz; kanunsuz şekliyle tüm parlamenterleri
mizin elde etmiş bulunduğu tabancalara bir ruhsat 
vermek için «Silah» da eklemiş bulunuyoruz. 

Türk kamuoyunun duygusu, düşüncesi, gözleri 
üzerimizdedir. Belirli yasalar Paramentomuzda görü
şülürken, bahusus kendi imkânlarımıza veya kendi 
düşüncelerimize veya menfaatlerimize birtakım hü
kümler de ekletmek lüzumunu hissediyoruz. Şayet, 
bu şekliyle de yine toplumun içerisinden kendimizi 
soyutlarcasına bir nevi af niteliği taşıyan bu ek mad
deyi kabul edersek, gerek kamuoyunun, gerekse ba
sınımızın tepkisini üzerimizde hissetmek zorunluğun-
dayız. Zira, bizler ve bizden önce görev yapan arka
daşlar, İçişleri Bakanlığının hazırlamış bulunduğu 
yönetmelik uyarınca, aslında tabancalarının ruhsatlı 
şekilde taşınması mümkün haldedir. Kendimden ör
nek vereyim; Savcılık görevimde bana verilmiş bu
lunan tabancamı evimde bulundurma ruhsatı ile bu-
iundurabiliyorum, bir de parlamenter sıfatımla almış 
bulunduğum tabancamı da ruhsatlı olarak taşıma 
imkânın; sağlamışım. Bunun dışında, niye Amerika' 
dan alınmış bulunan bir nevi Smith Wesson'lann ve
ya menşeini tespit edemediğimiz birtakım kaçak ola
rak temin ettiğimiz silahlan, sıfatlarımızdan neşet 
ederek, niye ruhsat alınmasını bu ek maddeye ekle
mek suretiyle sağlamış olalım? Bunun altında bir di
ğer tehlikeli neden de yatmaktadır. O da şudur : 

Bu ek maddeyi birtakım değerli senatör arkadaş
larımızın verdiği değişikliklerle daha da genişletilmiş 
şekliyle kabul edecek olursak, senatörlüğümüzü veya 
milletvekilliğimizi. Anadolu'da toplumumuz bir nevi 
kaçak tabancalarının ruhsatlı hale dönüştüren bir 
merci ve imtiyazlı bir sınıf halinde de görecektir ki. 
bundan da Yüce Türkiye Büyük Millet Meclisimiz 
zarar görecektir. Bu nedenle derim ki; Ek 3 ncü 
madde ile bizatahi Türkiye Büyük Millet Meclisi üye
lerine tanınan bu hakkı tamamen kaldıralım ve top 
lumun baskısından, manevi ezikliğinden de bu şe
kilde kurtulmuş olalım. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Demirayak. 

Sayın Karamullaoğlu, buyurunuz efendim. 
M. ŞEBİP KARAMULLAOĞLU (Bursa) — Sa

yın Başkan, değerli arkadaşlar; 

Konuşmakta olduğumuz 6136 sayılı Kanunun 
bazı maddelerini değiştiren tasarının Ek 3 ncü mad
desiyle alakalı görüşlerimi belirtmeden evvel, silah ta
şıma vesikası üzerindeki görüşlerimi arz edeceğim. 
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Arkadaşlar; 
Bir ülkede fertlerin, bireylerin silah taşıma kay-

gusu artarsa, ülkede asayiş, dirlik ve düzenlik yoktur 
demektir, yahut da zedelenmiş demektir. Bu neden
le, evvela devletin nüfuzu, memlekette dirlik düzen
liği sağlar. Hasan'ın, Hüseyin'in taşıyacağı tabanca, 
muhtarın taşıyacağı tabanca, silah asayişe tesir etmez 
olumlu yönden. Bu nedenle, önemli olan, hepimizin 
birlikte ülkede silah taşımayı gerektirecek durumları 
yok etmekte birleşmemiz lazımdır. 

Değerli arkadaşlar; 
Bir ülkenin taşının, toprağının, ağaçlarının dibi

ne jandarma, polis koyamazsınız. Ülkeyi, devletin 
nüfuzu, otoritesi korur. Şimdi biz, esası gözden uzak 
tutuyoruz, «Filana vesika verelim; şuna vesika vere
lim, buna vesika verelim» gibi, tabirimi mazur görün, 
boş konularla uğraşıyoruz; ama bir de fiili durumu 
görmekten kendimizi uzak tutamayız. 

Malumuâliniz, 6136 sayılı Kanuna göre, silah ta
şıyanlar üç gruba ayrılıyor : 

Kanunen kendilerine silah taşıma yetkisi verilen
ler : Jandarma, polis, ordu mensupları. 

Bakanlar Kurulu kararına göre kendilerine silah 
taşıma yetkisi verilenler. 

Bir de, İçişleri Bakanlığının hazırladığı yönetme
liğe göre silah taşıyanlar vardır. 

Esasta, bu vesileyle bir noktayı Yüksek Senato
nun takdirlerine arz etmek istiyorum. Maalesef, en 
geniş anlamda idare, tüzük çıkarmayı zor bulduğu 
için, kanunlar hiyerarşisini bozmuş, son senelerde bol 
bol kanunların içinde yönetmelik çıkarma yetkisini 
alır olmuştur. Malumuâliniz kanunlar hiyerarşisinde; 
Anayasa, kanun, tüzük, yönetmelik, talimat, emir 
gelir. Fakat bakıyorum, son senelerde bol bol yönet
melik çıkarılıyor. Bu 6136 sayılı Kanunda da böyle 
bir çelişki var. Neyse, onu da hoş görüyoruz. 

Şu halde, ülkeyi silah taşınmayacak bir ülke du
rumuna getirmek için çalışmamız lazımdır. Bunu da 
yapacağız. Kanun zaten kimlerin silah taşıyacağını 
belirtmiş Bakanlar Kurulu kararı da belirtmiş. Bu 
nedenle yeniden kanunu genişleterek, 6136 sayılı Ka
nunla da, diğer Polis, Jandarma, Gümrük kanunları 
gibi, «Filan, filanlar silah taşır.» dersek; bu kanunlar 
bütünlüğünü bozar. Bunu böyle kaydetmekte zaruret 
vardır. 

Bu nedenle, biraz evvel verilen önergelerde, «Muh
tarlar taşısın, Ahmet taşısın, Hasan taşısın...» gibi 
öyleyse diyelim ki, herkes alsın silahını, dağa çıksın. 
Böyle bir şey olmaz. 
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TALÂT DOĞAN (Rize) — Niye dağa çıksın ca
nım? Evinde otursun. 

ŞEBİP KARAMULLAOĞLU (Devamla) — Bir 
dakika beyefendi, bir dakika. Kişisel endişelerle şey 
yapmaya lüzum yok. 

Muhtar]al a zaten Bakanlar Kurulu kararıyla si
lah taşıma yetkisi verilmiştir. Ya demirbaşa kaydet
tirir veyahut da kendi parasıyla satın alır, silah ta
şır. Ondan sonra? 45 bin muhtarlık var, 45 bin tane 
tabanca ver... Adama illa, «Al sen şu tabancayı ta
şı» de. Bu, Hükümetin aczidir; bu, iktidarların aczi
dir; hatta bu, Devletin aczidir, yapmayalım bunu. 
Zaten gerekli görüyorsa, muhtar vazifesine devam 
ettiği sürece silah taşıyor. Hatta zati silah alıyor, onu 
da vesikaya bağlatıyor, muhtarlıktan ayrıldıktan son
ra da bulundurma vesikasına bağlatıyor. İstirham 
ederim, yapmayalım bunu. 

Sonra, muhtarların ne gibi şartlar altında çalıştı
ğını, no gibi şekilde oralara geldiğini de bilmemiz 
lazımdır. 

Bu nedenle istirham ediyorum, bırakalım bunları. 
Bu kanunun uygulama alanını mümkün mertebe da
raltmaya çalışalım. Bu bizim görevimizdir. 

Bu nedenle, 6136 sayılı Kanuna, diğer kanunlar 
gibi silah taşıma yetkisi veren maddeler koymaktan 
hazer etmemiz (çekinmemiz) lazımdır, bu bizim göre
vimizdir. 

Gelelim ek 3 ncü maddeye. 
NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Daha gelmedin 

mi? 
ŞEBİP KARAMULLAOĞLU (Devamla) — Ge

liyorum, sadece geliyorum, Atatürk'ün dediği gibi. 

Değerli arkadaşlar; 
Bu ek 3 ncü madde, arkadaşların da söylediği 

gibi hakikaten bir ayrıcalık maddesidir; ama bugün 
fiili durumda % 80'imizin elinde birer Kırıkkale ta
bancası var. Bendeniz 14 seneye yakın bilfiil idare 
amirliği yapmışımdır ve bu maddeleri uygulamışım-
dır; ne tabanca taşımışımdır, ne silah taşımışımdır. 
Emniyet müdürüyken de, kaymakamken de taşıma-
mışımdır, gerek görmemişimdir. Bugün de taşımıyo
rum; ama Kırıkkale'den bir haııra olarak aldım ve 
üzerine, «Türkiye Büyük Millet Meclisi Üyesi» diye 
yazdırdım. Çocuklarıma, torunlarıma kalacak, bu bir 
şeref işidir. 

Ba nedenle ek 3 ncü maddenin (Bir de önerge 
verdim) şu şekilde değiştirilmesini öneriyorum. 

«Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Bakanlar Ku
rulunun eski üyeleri, daha önce bu kanuna göre bu-
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lundurma veya taşıma vesikasına bağlanmış olan ta
bancalardan bildirdiği birini taşımaya yetkilidir.» 
Bu şekilde korsak, bu maddenin af şeklinde mütalaa 
edilmesini de önlemiş oluruz. Bu bir ayrıcalık gibi 
görülürse de, 654 kişinin içinde, 5ü milyonluk Türk 
halkım temsil eden bu eski parlamenterlerin bir kıs
mına da bu kadar ayrıcalık olsun. Ben bunu ayrıca
lık saymıyorum. Ne yapacak adam? Zaten almış, 
elinde fiilen Kırıkkale tabancası var: vesikası da var. 
Vesika verilmezse, taşıma vesikasının devamını idare 
amiri kabul etmezse bulundurmaya çevirecek. 

Lütfediniz de bu sakafın altına gelip yıllarını ver
miş, eski parlamenterlere de bu taşımayı, 6136 sayılı 
Kanunun bu maddesiyle sağlarsanız isabetli olur. Bu 
yönde bir de önerge verdim, kabul buyurulmasını is
tirham ediyorum. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz efendim, 
Sayın Batur, buyurunuz efendim. 

MUHSİN BATUR (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — 
Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; 

Önümüze getirilen kanun teklifi, Hükümetimizin 
hazırladığı bir sıra tedbirler paketinin içinden bir ta
nesi. 

Yüce Senatomuz, bu kanunun getiriliş maksadı, 
kanun kabul edilirse Türkiye'deki anarşinin Önlen
mesinde bir etkisi olup olmayacağı gibi, içerikli me
selelere dokunmak yerine, kanunun müzakeresine çok 
hızlı bir tempo ile girdi. Sayın üyemiz, âdeta anlaşıl
maz bir tempo ile maddeleri okudu, hiç kimse ses 
çıkarmadı. Başkan otomatik, «Kabul edenler, redde
denler...» Nereye kadar?.. Parlamenterleri ilgilendiren 
maddeye gelene kadar. Gelince ayrıcalık ortaya çık
tı. 

Değerli arkadaşlar: 
Yani dünyada bizim şu oturumumuzu seyretse-

ler hayret içinde kalırlar. Parlamenterler nasıl silah
lanalım, kaç silah alalım, kaçma taşıma, kaçına evde 
bulundurma müsaadesi alalım? Yani, bu dünyanın 
hiç bir tarafında kimsenin aklına gelmeyecek bir ko
nu. Eğer biz bu memlekette kendimizi kendi taşıdı
ğımız tabanca ile koruyacak hale gelmişsek, zaten 
memleket çökmüş demektir. Bir Devletiz, bir Hükü
metimiz var; polisimiz var, jandarmamız var, Ordu
muz var. Yani, çok eski asırlara dönüp de mertliği
mizi, erkekliğimizi şu sol arka cebe taktığımız ta
banca ile mi ispat edeceğiz? Yahut kendimizi bu
nunla mı koruyacağız?.. 

Kaldı ki, şimdiki mevzuat, hiç birimizin meşru 
olan: yani meşru yoldan elde edilmiş silahlarımızı 

evde bulundurma ruhsatı almamıza mani değil. Ben
de bir sürü silah var, hepsi meşru yoldan geldiği için, 
evrakı verdik emniyet gayet kolaylıkla hepsine ev
de bulundurma müsaadesi verdi. Bir tanesine de laf 
olsun, belki günün birinde lazım olur, yahut ava git
tiğimiz zaman lazım olur diye taşıma müsaadesi al
dık. Hepinizin hakkı var buna; ama bu kanun böyle 
çıkarsa, namütenahi diyelim, beş, on, yirmi; kaç ar
tırırsanız ve sürekli olarak 1981, 1985'te parlamenter 
olacak olanlar da dahil bütün gayri meşru silahlan. 
kaç tane olursa olsun bu madde ile meşru hale getire
ceksiniz. 

Başka?.. Bir de kaçakçılıkla gelmiş silahları af 
şümulüne sokacaksınız. Yani Parlamento olarak bi
zim buna hakkımızın olmaması gerekir değerli ar
kadaşlar. Eğer silah taşımak mecburiyetiniz varsa 
Devlet bu hakkı size veriyor. Müracaat edeceksiniz. 
İçişleri Bakanlığının hazırladığı yönetmelikler var. 
İster evde bulundurursunuz, tercihiniz taşımaksa se
nede 130 lira verirsiniz, elinize resimli bir hüviyet ve
rirler, silahı taşırsınız. Yani bu münakaşa niçin bu 
kadar uzadı ve niçin millete kötü numune olmaya 
başladık ben anlayamıyorum? Biz, silahlanmaya kar
şı, silahlanmanın cezalarını artırır bir tedbir kanunu 
buraya getirip anarşiyi başka yollardan, bu kanun
la önlenir, önlenmez, o başka, keşke burada onu tar
tışlaydık; bunu konuşurken biz nasıl daha fazla si
lahlanalım diye kendimiz konuşuyoruz. 

Lütfen bu maddenin kaldırılması için verilen 
önergenin kabulünü sizlerden rica edeceğim. 

Saygılar sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Orhan Çalış, sız söz istediniz 
değil mi? 

ORHAN ÇALIŞ (Bolu) — Hayır. 
BAŞKAN — Sayın Ali Oğuz, buyurunuz efen

dim. 
ALİ OĞUZ (İstanbul) — Sayın Başkan, muhte

rem arkadaşlarım: 

6136 sayılı Kanunun değiştirilmesi maddeler ve 
geçici maddelerin eklenmesiyle ilgili müzakere tesa
düfen açılmış değil. Tabii ki, bir ihtiyaçtan doğdu. 
Buraya bu kanun getirildi; bir maksatla getirildi. 
Neydi maksadı? Arkadaşlarımız uzaktan, yakından 
bir parça dokundular. Memlekette içine düştüğümüz 
bir sıkıntı var; asayişin ihlali var, terörizm var. Bu 
sıkıntıyı gidermek için tedbirler düşünülüyor. Bu ted
birler rneyanında bu da geldi. 

«Hükümet var, polis var, jandarma var; bu iş 
halledilir» demekle halledilmiyor demek ki... Çünkü 
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memlekette içine düştüğümüz sıkıntı, herkesin sıkın
tısı; sabahın erken saatinde evinden çıkıp da bir va
zifeye, bir vazifenin ifasına yahut işine giderken her
kes bir sıkıntı duyuyorsa, bu sıkıntı memleketteki 
umumi bir sıkıntının şahıslara akseden tesiridir. 

Herkes istiyor ki, benim de yanımda kendimi 
müdafaa edeceğim bir şeyim bulunsun... Eğer sila
hın caydırıcı bir unsuru varsa bu, parlamenter için 
de lazımdır, şahıslar için de lazımdır. 

Bir çok isimler verildi. Avukatlara verelim mi? 
İcra memurlarına verelim mi? Muhtarlara, belediye 
reislerine verelim mi? Eğer bunların da can korku
ları varsa, bunların da emniyetini düşünüyorsak, 
bunlara da vermek mecburiyetindesiniz. Eğer Avru
pa'da, Amerika'da silah sokakta satılan leblebi gibi 
temin ediliyorsa, demek ki, orada ihtiyaç var, kimse
de sesini çıkarmıyor, alıp buraya getirme imkânını 
buluyor herkes. Memleketimizde de bulunuyor. Ben
ce asayişsizlik de, terör de, kanunsuzluk da ruhsatlı; 
ister bulundurma şeklinde olsun, ister taşınma şeklin
de olsun, ruhsatlı silahla işlenmiyor sevgili arkadaş
larım. 

Burada parlamenterlerin bulunduracakları sila
hın, taşıyacakları silahın münakaşasını yapmanın bir 
manası yok. Eğer lüzumlu ise evinde bulundurduğu; 
ister hatıra şeklinde gelsin, ister ecdadından kalsın, 
silahına bulundurma ruhsatını alsın parlamenter. 
Ama evinde kaçakçılık şeklinde silah depoluyor da, 
yandaşlarına dağıtıyorsa; bunu da ilgili merciler dü
şünsünler. Yoksa ister yeni parlamenter olsun, ister 
vazifesi bitmiş olsun, ister devam ediyor olsun; bir 
parlamenter siyasi faaliyetini sürdürdüğü müddetçe, 
yasama hizmetini burada devam ettirdiği müddetçe 
hatta buradan ayrıldıktan sonra da silahını taşısın. 
Bunu, bir mahsur gibi telakki etmeyi anlamak müm
kün değil. 

Sevgili arkadaşlarım; 
Şunu çok iyi bilelim ki, memleketimizde şu ka

nunun cezalarının adam öldürme suçuna muaddil ar
tırılmasıyla da bunları önlemeye muktedir olamaya
caksınız. Çünkü, kaçakçılığın önlenmesiyle ancak 
memlekette bu kabil huzursuzluklar bertaraf edilebi
lir. Kaçakçılık önlenmediği müddetçe memlekete her 
yönden silah girdiği müddetçe bu silahları taşıyan
lar daha cesur, kanundan korkmayan insanlar ola
cak, onlar taşıyacaklar; ama kanuna saygılı insan 
taşıyamayacak... 

Ortada bir gerçek var. Bir sene içerisinde 1 200 
insan öldürüldüyse taammüden seçilerek öldürüldü. 
Bunların 1 200 katili olmalı idi, süratle bunların ce

zalan da verilmeli idi. Şu anda Türk Ceza Kanunun
da 448 ve müteakip maddeler mevcut ise 1 200 kati
lin hiç olmazsa 200'ünün cezası verilmeli idi. işte 
o zaman bu silahlı dolaşmanın cezasını belki artır
maya da lüzum kalmazdı. Çünkü suç işleyenin cezası 
verilmiş olurdu. 

Onun için parlamenter arkadaşlarımıza gerek bu
lundurma, gerek taşıma şeklinde vereceğimiz ruhsat
ları çok görmeyelim. Hatta arkadaşlarımızın belirt
tiği gibi belediye reislerine, muhtarlara, ihtiyaç du
yan, can emniyetini temin etmek isteyen herkese ve
rilmesinden yanayım. 

Saygılarımla arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Tahtakılıç, buyurunuz. 
AHMET TAHTAKILIÇ (Uşak) — Sayın Baş

kan, değerli arkadaşlarım; 

Konunun üzerinde çok görüşüldü. Türk Devleti 
1979 yılı başında, vatandaşları silahsızlandırmak su
retiyle Türkiye'de meydana gelen asayişsizliğin ön
lenebileceği temel görüşüne varmıştır ve bu görüşte, 
Hükümet sorumluluğunu taşıyanlarla diğer karşı gö
rüşü taşıyan arkadaşlar birleşmişler, Türkiye'de si
lahsızlanmayı, hatta boğmaya yarayacak zinciri ve 
üzerinde çok münakaşa götürecek bıçakları dahi or
tadan kaldırmanın memlekete hayır getireceği kana-
atına varmışlardır. 

Böyle bir kanunu getiriyorsunuz, «Milletvekilleri
ni silahlandıralım ve bunu kanunen temin edelim» 
diye madde koyuyorsunuz. 

Arkadaşlar; 
Bir memleket parlamentosunda halkı alabildiğine 

silahsızlandırmanın tedbirlerini alan bir parlamento 
kendismi silahlandırmak gibi bir düşünceye varamaz. 
Müsaade ederseniz; durum gayet açık. Kanunda kapı 
açık. Yönetimin yetkileri var. Kimin? Asayişi koru
makla görevlendirilen İçişleri Bakanlığının yetkileri 
var. Bu yetkiler varken ve uygulamada herkesin ta
şıma ruhsatı alabilmesi olanağı varken ve bu olana
ğın kalkması hiç bir zaman hatıra gelmezken, siz 
geliniz; «Silahsızlandırma Kanununa» (Bu teşbihimi 
lütfen vicdanlarınıza söylüyorum) dünya silahsızlan
dırılması nasıl günün bir mevzuu ise, Türkiye de 
kendi asayişinde, toplum sorunlarında vatandaşların 
alabildiğine silahlanmasına karşı ağır cezalarla, mev
cut cezaları şiddetlendirmek suretiyle «Türkiye'yi 
bir dönem silahsızlandırma lazımdır» diye ortak gö
rüşe varmış; Hükümetiyle, partileriyle, parlamento
suyla... Ama ne yapalım ki, illa milletvekillerinin 
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eskisinin, yenisinin; bakanının eskisinin, yenisinin 
şeyi... 

Arkadaşlar; 
Kişisel konuşmalar yapmayı hiç uygun görmem. 

Ben şahsen Parlamento dışında kaldım. Ruhsat ver
mediler. Hürmetle karşıladım. 

Babamın Birinci Çanakkale Zaferinden kalma 
mavzeri var. Bunu bulundurma ruhsatı var arkadaş
lar. Birinci Çanakkale Zaferinden kalmış; İngiliz fi
lintası hem arkadaşlar. Binaenaleyh bunları, gerçek
leri hepimiz biliyoruz; fakat bu maddeyle «Parla
menterler tedarik ettikleri silahlardan her hangi iste
diğine ilelebet ruhsat alabilir» diye bir kapı açarsa
nız, bu kanun kendi kendine çelişkiye düşer; halk
çılıktan, kanun fikrinden, adaletten ayrılır. 

Hepinizi saygıyla selamlarım. (CHP sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN — Söz sırası Sayın Canpolat'ta, Buyu
runuz efendim. 

OSMAN NURİ CANPOLAT (Konya) — Sayın 
Başkan, sayın arkadaşlarım; 

Gerçekten üzerinde pek çok arkadaşımızın görüş
lerini beyan ettiği maddenin büyük bir mana taşıdı
ğını ifade etmek lazım. Şöyle ki: 

Kimi arkadaşımız çıktı kürsüye dedi ki, «Kırık
kale tabancaları maalesef tutukluk yapar, nefsi mü
dafaaya kâfi değildir.» 

O zaman akla ne geliyor? Layıkıyla kendi nefsimi 
müdafaa edebilmek için ne yapayım? Yabancı men
şeli, daha kaliteli tabanca temin edeyim. Bunun için 
kanunla koyduğunuz şu madde ile bilfarz kendimden 
bahsedeyim. Arkadaşlarımızın, tabanca mevzuunda 
mütehassıs arkadaşlarımızın mütalaalarını dinledik
ten sonra ben yarın gideceğim Antep'e yahut Kilis'e, 
oradan en değerli, vasıfları itibariyle en müessir si
lahları alıp geleceğim ve kaldıracağım, beyanda bu
lunacağım. Diyeceğim ki, «Benim için en müessir 
silah budur; ama bunlar da benim için hatıradır, 
bunlar için de bulundurma vesikası verin» diyeceğim 
ve bu kanundan bilistifade bir kaç tabanca için bu
lundurma vesikası alacağım, en müessiri için de taşı
ma ruhsatı alacağım. 

Arkadaşlar; 
Bunu şahsen ben kabul etmek imkânını bulamı

yorum. Ne vardır? Bazı arkadaşlarımızın uhdelerin
de vardır; bir kaç tabanca, geçmişte ifa ettikleri hiz
metlerden dolayı verilmiş, hediye olarak verilmiş, o 
şerefli hizmetlerin bir teyidi bakımından verilmiş ha
tıra tabancalar vardır. Bunların menşeini teyit ve is-
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pat etmek kaydıyla bulundurulması mahzur tevlid et
meyebilir; ama arz ettiğim gibi bunun dışında ciddi 
bir gerekçe gösterilmeden; «Efendim, bunlar da bana 
hatıra kaldı dedemden» 3 - 5 tane mavzeri oraya 
koy; «Hatıra kaldı efendim, o halde bulundurma ve
sikası verin bana...» Yarın ne olacak? Yarın, ben 
tehlikeye maruz kaldım, oturtacağım kızımı bir pen
cereye, oğlumu bir pencereye, kim benim hasmım? 
Beyefendiler, bunların izah tarzı yok. 

Kaldı ki, biz Parlamenter olarak kendimize böy
le bir imkân temin eder de sade vatandaşı mahrum. 
edersek, bunun adaletle telifi de mümkün değil. 

Bu itibarla bendeniz bu ek 3 ncü maddenin ka
nun metninden çıkartılmasını değerli arkadaşlarım
dan istirham ediyorum. Aslında 6136 sayılı Kanuna 
göre her Parlamenter tabanca taşıma ruhsatına haiz. 

NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Mesele yok o 
zaman. O taşıdığı tabanca öldürmüyor mu?.. Dediğin 
işleri yapmıyor mu? 

OSMAN NURİ CANPOLAT (Devamla) — Sa
yın arkadaşlar; 

O tabanca öldürüyor, bu tabanca öldürmüyor... 
Mütehassısları bunu çok daha güzel ortaya koydular^ 
Bendenizin kanaati bu. 

Arz ederim. Hürmetlerimle efendim. (AP sırala
rından alkışlar) 

BAŞKAN — Efendim, maddenin müzakeresi 
böylece bitmiştir. Söz alan başka arkadaşımız yok
tur. 

Sayın senatörler; 
Verilmiş olan önergeleri tek tek okutacağım. On

dan sonra da yeniden aykırlık derecesine göre oku
tup oylayacağım. 

Evvela hepsini birden okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
6136 sayılı Kanunun 13 ncü maddesine eklenen 

ek madde 3'ün metinden çıkarılmasını arz ve teklif 
ederiz. 
Cumhurbaşkanınca S. Ü. Cumhurbaşkanınca S. Ü. 

Hilmi Fırat Şerif Tüten 
Cumhurbaşkanınca S. Ü. 

Fahri Çöker 

Sayın Başkanlığa 
875 sıra sayılı tasarının 13 ncü maddesi kapsamın

da bulunan ek madde 3'ün metinden çıkarılmasını 
öneriyorum.; 

Gereğini arz ederim. 
Cumhurbaşkanınca S. Ü. 

Hüsamettin Çelebi 
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Sayın Başkanlığa 
Konuşulmakta olan 6136 sayılı Yasa değişikliğin

de ek madde 3'ün, Türkiye Büyük Millet Meclisi ve 
Bakanlar Kurulunun eski üyeleri, daha önce bu kanu
na göre bulundurma veya taşıma vesikasına bağlanmış 
olan tabancalardan bildirdiği birini taşımaya yetkilidir. 

Bursa 
Şebip Karamullaoğlu 

Sayın Başkanlığa 
875 Sıra Sayılı Tasarının aşağıda yazılı olduğu şe

kilde değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 
Eskişehir 

Ömer Ucuzal 

Ek Madde 3. — Türkiye Büyük Millet Meclisi ile 
Bakanlar Kurulunun üyeleri ve eski üyelerinin beyan 
edecekleri üç tabancadan ikisini bulundurma ve birini 
taşımaya yetkilidir. 

Sayın Başkanlığa 
Ek üçüncü maddenin aşağıdaki şekilde değiştiril

mesini teklif ederim. 
Erzincan. 

Niyazi Unsal 

Ek Madde 3. — Türkiye Büyük Millet Meclisi ile 
Bakanlar Kurulunun üyeleri ve eski üyeleri, bildirim
de bulunacağı bir tabancayı taşımaya yetkilidir. 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülen tasarının 13 ncü maddesi kapsamında 

yer alan Ek Madde 3'ün aşağıda sunulan biçimde de
ğiştirilmesini öneriyorum. 

Saygılarımla. 
Cumhurbaşkanınca S. Ü. 

Hüsamettin Çelebi 

Ek Madde 3. — Türkiye Büyük Millet Meclisi ve 
Bakanlar Kurulunun üyeleri ve eski üyeleri beyan 
ve iktisabının miras veya armağan veya usulüne gö
re satınalma olduğunu belgeleriyle ispat edecekleri 
en çok üç tabancadan birini taşımaya yetkilidirler. 

Sayın Başkanlığa 
Türkiye Büyük Millet Meclisiyle Bakanlar Kuru

lu üyeleri ve eski üyeleri bulundurma ruhsatı veya 
beyan edecekleri tabancalarından birini taşımaya yet
kilidir. 

Ankara 
Atıf Benderl'ioğlu 

Sayın Başkanlığa 
Ek 3 ncü maddeye aşağıdaki fıkranın ilavesini 

teklif ederim. 
Adana 

Kemâl Sarıibrahimoğlu 

I «Hâkim, savcı ve avukatlara istekleri halinde 
I tabanca taşıma ruhsatı verilir.» 
I Sayın Başkanlığa 
I Madde 13'ün ek 3 ncü maddesine «İl genel mec-
I lisi üyelerinin de görevleri süresince» ilavesini arz 
I ederim 

Bolu 
I Orhan Çalış 
I Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
I Görüşülmekte olan (875 Sıra Sayılı) 6136 sayılı 
I Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Hakkında Kanun Tasa-
I rısının ek madde 3'ün aşağıdaki şekilde değiştirilme-
I sini arz ve teklif ederim. 
j Rize 
I Talât Doğan 
I Ek Madde 3. — Türkiye Büyük Millet Meclisi, Ba-
I kanlar Kurulunun üyeleri ve eski üyeleriyle yeni ve 
I eski belediye başkanları, muhtarlar beyan edecekleri 
I tabancalardan birini taşımaya yetkilidirler. 
I Sayın Başkanlığa 
I 875 Sıra Sayılı Tasarının ek madde 3'e aşağıdaki 
I teklifimin ikinci fıkra olarak ilavesini arz ve teklif 
I ederim 
I Ömer Ucuzal 
I Eskişehir 
I (İkinci Fıkra) Şu kadar ki, bu tabancalar satıla-
I maz, satın alınamaz, her hangi bir şekilde başkasına 
I devir veya başkasının yararlanmasına terk olunamaz 
I ya da hibe edilemez. 
I BAŞKAN — Sayın üyeler, şimdi bu işi hallede-
I lim. 
I Şimdi en aykırı olandan başlamak üzere önerge-
I leri tekrar okutup oylarınıza arz edeceğim. 
I En aykırı olan iki önerge aynı mealdedir zaten. 
I Önergeyi okutuyorum. 
I Sayın Başkanlığa 
I 6136 sayılı Kanunun 13 ncü maddesine eklenen 
I ek madde 3'ün metinden çıkarılmasını arz ve teklif 
I ederiz. 
I Cumhurbaşkanınca S. Ü. Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
I Hilmi Fırat Şerif Tüten 
I Cumhurbaşkanınca S. Ü. 

Fahri Çöker 

I BAŞKAN — Sayın Çelebi'nin önergesi de aynı 
I mealde; katılıyorlar. 
I Ek 3'ncü maddenin tamamen çıkarılmasını öneri-. 
I yorlar. 
I Oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Başkan, 
I ekseriyet yok efendim, yoklama istiyoruz. 
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MACİT ZEREN (Amasya) — Ekseriyet yok Sa
yın Başkan. 

RAHMİ ERDEM (İstanbul) — Oylama esnasın
da hiç bir işlem yapılamaz. 

BAŞKAN — Efendim, oylama anında olmaz. 
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Yapılır, ekseri

yetin bulunmadığı yerde oylama olmaz. 

BAŞKAN — Efendim, bir dakika sayalım. 
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Başka

nım, ekseriyetin bulunmadığı... 

BAŞKAN — Sayın Ucuzal, oylama anında... 
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Yok işte ekseri

yet. Yoklama istiyoruz. 

BAŞKAN — Oylama ile meydana çıkarıyoruz 
onu. 

MACİT ZEREN (Amasya) — Ekseriyet yok, ek
seriyet .; 

—— B ı »m»\ 

1. — Cumhuriyet Senatosu Rize Üyesi Talât Do
ğanın, Rize ilinde 30.7.1977 günü meydana gelen 
sel afetinden zarar gören çiftçilere dair soru öner
gesi ve Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanı Meh
met Yücelerin yazılı cevabı. (7/1041) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Sayın Gıda Tarım ve Hay
vancılık Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplan
dırılmasını arz ederim. 

17.1.1979 

Rize Senatörü 
Talât Doğan 

Soru : 
Rize'de 30.7.1977 günü meydana gelen sel afetin

den çay bahçeleri tamamen veya bir kısmı harap 
olan üreticiye 20.6.1977 ve 2090 sayılı tabii afetlerden 
zarar gören çiftçilere yapılacak yardımlar hakkında
ki kanuna göre ne yapılmıştır? Veya ne yapılacaktır? 
Varsa bu husustaki çalışmalarınız nelerdir? 

BAŞKAN — Beyefendi, oylama ile çıkaracağız 
neticeyi. Müstenkif kalanları da sayacağız, kabul et
meyenleri de sayacağız. 

MACİT ZEREN (Amasya) — Olmaz efendim. 
BAŞKAN — Sayın Zeren, başka bir usulü mü 

var? 
MACİT ZEREN (Amasya) — Şimdiye kadar hiç 

görülmemiş bir tatbikat. 
BAŞKAN — E, görürsünüz bundan sonra... 
Kabul etmeyenler... 
MEHMET ÜNALDI (Adana) — Sayın Başkan, 

usul hakkında bendenize müsaade eder misiniz? 
Oylama esnasında sadece söz verilmez, yoklama 

isteniyorsa yoklama yapılır efendim. 
BAŞKAN — Efendim, Başkanlık Divanınca ço

ğunluk olmadığı anlaşılmıştır. 
Bütçe müzakereleri dolayısıyla yarın saat 10.00'da 

toplanmak üzere Birleşimi kapatıyorum. 
Kapanma Saati : 18.40 

TC 
Gıda - Tarım ve 30.1.1979 

Hayvancılık 
Bakanlığı 

Özel Kalem Müd. 
Sayı : R. 324 

Konu : Rize Senatörü Sayın Talât Do-
ğan'ın yazılı soru önergesi. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

İlgi : 19.1.1979 gün Kanunlar Müdürlüğü 7/1C41-
176C4-7053 sayılı yazınız : 

Cumhuriyet Senatosu Rize Üyesi Sayın Talât Do
ğan tarafından; 30.7.1977 günü Rize'de meydana ge
len sel afetine ilişkin olarak Bakanlığımıza yöneltilen 
yazılı soru önergesi cevabının üç nüsha olarak ekli
ce sunulmuş olduğunu saygılarımla arz ederim. 

Mehmet Yüceler 
Gıda - Tarım ve Hayvancılık 

Bakam 

Vî. — SORULAR VE CEVAPLAR 

A) YAZİLİ SORU VE CEVABI 
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C. Senatosu B : 31 1 . 2 . 1979 O : 2 

Cumhuriyet Senatosu Rize Üyesi Sayın Talât Doğan 
Tarafından; Rize'de Meydana Gelen Sel Afetinden 
Zarar Gören Çiftçilere İlişkin Olarak; Bakanlığımıza 

Yöneltilen Yazılı Soru Önergesi Cevabı 
Rize İli İkizdere İlçesinde meydana gelen yangın 

Ardeşen ve Merkez İlçede meydana gelen sel zarar
ları ile ilgili olarak Rize Valiliğinden alınan 11.1.1977 
tarih ve 504 sayılı yazı 30.7.1977 tarih ve 2 sayılı ya
zı 12.8.1977 tarih ve 1 sayılı yazı ve ekleri olan ha
sar tespit raporları ve komisyon kararlarından, söz 
konusu ilçelerden İkizdere ilçesi için yemlik, yemek
lik yardımı Ardeşen ve Merkez İlçe için borçların er
telenmesi ve bankadan düşük faizli kredi istemi olduğu 
gözlenmiştir. 

Valiliğin bu istemi üzerine İkizdere İlçesi için 
240 ton yemeklik ve 217 ton yemlik tahsisi yapılarak 
3.7.1978 tarih ve 384 sayılı yazımızla Valiliğe bildi
rilmiştir. 

Borç erteleme ve düşük faizli kredi talepleri ise 
ilgili kuruluşlara iletilmiştir. 

Tabii afetlerden zarar gören çiftçilere yapılacak 
yardımlarla ilgili 2090 sayılı Yasa 20.6.1977 tarihin
de kabul edilmiş olup, yasanın 10 ncu maddesinin 
amir hükmü gereğince hazırlanan yönetmelik 25.9.1978 
tarihli ve 7/16642 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 
yürürlüğe konmuştur. 

Yine adı geçen yasanın 8 nci maddesinin amir 
hükmü gereği Bakanlığımız bünyesinde kurulması 
öngörülen Afetler Dairesi Makamın 22.9.1978 tarihli 
olurları ile kurulmuş bulunmaktadır. 

Ancak yasanın 6 ncı maddesi Maliye Bakanlığınca 
Bakanlık emrine Fon Saymanı atanmasına amirdir. 
Bu nedenle Maliye Bakanlığından 6.11.1978 tarih ve 
8994 sayılı yazımızla Fon Saymanının atanması isten
miş ve istemimiz 5.12.1978 tarihinde ikinci kez tek
rar edilmiş olmasına rağmen bu güne kadar atama 
yapılmamıştır. 

Ayrıca Bakanlık Bütçesinde konmuş olan Fon'un 
Bankaya aktarılması 10.1.1979 tarih ve 12 sayılı ya
zımızla istenmiş henüz aktarmanın yapıldığına dair 
bir bilgi alınamamıştır. 

Yukarıda adı geçen yönetmelik valiliklere gönde
rilmiş ve yönetmelik esaslarına göre hasar tespit rapor
larının hazırlanarak Bakanlığımıza gönderilmesi is
tenmiştir. 

Ancak Rize İlinin yukarıda belirtilen ilçelerinde 
meydana gelen hasarlarla ilgili olarak mahallinde teş
kil edilen komisyon raporlarına dayanılarak İkizdere 
ilçesine gerekli yardım 2.4.1978 gün ve 7/15381 sa
yılı Bakanlar Kurulu Kararına göre yapılmıştır. 
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Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMİ 

31: NCt BİRLEŞİM 

1 . 2 .: 1979 Perşembe 

Saat : 15.00 

A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

1. — Cumhuriyet Senatosu Kahramanmaraş Üyesi 
Adnan Karaküçük ve arkadaşlarının, Kahramanma
raş olayları üzerinde bir Genel Görüşme açılmasına 
dair önergeleri. (8/12) 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

II 
SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ 
KARARLAŞTIRILAN İŞLER 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 

1. — 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar hak
kında Kanunun başlığı ile 1, 2, 3, 4, 5, 12, 13, 14, 15, 
16 ncı maddelerinin ek ve maddesinin değiştirilmesi
ne ve iki ek madde ve bir geçici madde eklenmesine 
dair kanun tasarısının Millet Meclisince kabul olunan 
metni ve Cumhuriyet Senatosu İçişleri ve Anayasa ve 
Adalet komisyonları raporları. (M. Meclisi : 1/160; 
C. Senatosu : 1/614) (S. Sayısı: 875) (Dağıtma tari
hi : 17 . 1 . 1979) 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

1. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi Yiğit 
Köker'in. Kızılay altgeçidi ve çarşı yapımı inşaatıy
la ilgili Senato Araştırması isteyen önergesi. (10/24) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi Yiğit 
Köker'in, İstanbul Aksaray ve Sultanhamam'da 
vukubulan yangınlar hakkında Senato Araştırması 
isteyen önergesi. (10/27) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Hayri 
Öner'in, Adana İline bağlı bazı ilçe köylerindeki 
YSE ve Bayındırlık hizmetlerine da-r Senato Araş
tırması isteyen önergesi. (10/66) 

4. — 1975 yılı kömür üretimi, dağıtımı, müracaat 
ve dağıtım tarihleri hakkında kurulan Cumhuriyet 
Senatosu Araştırma Komisyonu raporu. (10/30) (S* 
Sayısı : 704) (Dağıtma tarihi: 18.4.1977) 

5. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca 
Seçilen Üye Hüsamettin Çelebi'nin, 1 Mayıs 1977 
tarihinde İstanbul Taksim Cumhuriyet Alanında 
meydana gelen olaylara dair Senato Araştırması is
teyen önergesi. (10/67) 

6. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Hayri 
Öner'in, traktör imali, ithali ve bu hususa ilişkin ku
rulan şirket ve holdingler hakkında Senato Araştır
ması isteyen önergesi. (10/70) 

7. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Hayri 
Öner'in, tarım ürünlerinin taban fiyatlarının tespit 
ve ilanı hakkında Senato Araştırması isteyen öner
gesi. (10/71) 

8. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Hayri 
Öner'in, sıtma ve bulaşıcı hastalıklarla mücadele 
hususunda Senato Araştırması isteyen önergesi. 
(10/72) 

9. — Ankara İmar Limitet Şirketinin Ansoy 
Kollektif Şirketi lehine sağlamış olduğu menfaat ve 
keyfi davranışlar hakkında kurulan Cumhuriyet Se
natosu Araştırma Komisyonu raporu. (10/2) (S. Sa
yısı : 781) (Dağıtma tarihi: 17.5.1978) 

10. — Devlet Planlama Teşkilatı ve yatırımları 
konusunda kurulan Cumhuriyet Senatosu Araştırma 
Komisyonu raporu. (10/49) (S. Sayısı : 783) (Dağıt
ma tarihi : 31.5.1978) 

11. — Çocuk Mahkemeleri kurulması hakkında 
kurulan Cumhuriyet Senatosu Araştırma Komisyonu 
raporu. (10/38) (S. Sayısı : 787) (Dağıtma tarihi: 
13.6.1978) 

12. — Deprem ve depremle ilgili yerleşim, mes
ken, ulaşım, dağıtım, depolama ve afetler fonu hak
kında kurulan Cumhuriyet Senatosu Araştırma Ko
misyonu raporu. (10/59-60) (S. Sayısı: 797) (Dağıt
ma tarihi: 2 6 . 6 . 1978) 
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13. — Kamu İktisadi Teşebbüsleri üzerindeki de- I 
netimin mahiyet - şümul ve etkinliği hakkında kuru- I 
lan Cumhuriyet Senatosu Araştırma Komisyonu ra
poru. (10/77) (S. Sayısı: 811) (Dağıtma tarihi: 
29 . 8 . 1978) 

14. — Geri kalmış bölgelerin sorunlarını ayrıntı
larıyla belirlemek üzere kurulan Cumhuriyet Senatosu 
Araştırma Komisyonu raporu. (10/36) (S. Sayısı : 
813) (Dağıtma tarihi : 29 . 8 . 1978) 

15. — Traktör satışları konusunda kurulan Cum- I 
huriyet Senatosu Araştırma Komisyonu raporu. (10/54) 
(S. Sayısı : 814) (Dağıtma tarihi : 29 . 8 . 1978) 

16. — Cumhuriyet Senatosu Bursa Üyesi Şebip 
Karamullaoğlu'nun, Bakırköy Akıl Hastanesinde ce- I 
reyan ettiği söylenen olaylarla ilgili Araştırma öner
gesi. (1(V79) 

17. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca 
Seçilen Üyesi Hüsamettin Çelebi'nin, TÖB - DER'deki 
oluşum ve gelişmelerle ilgili Araştırma önergesi. (10/80) 

18. — Cumhuriyet Senatosu Eskişehir Üyesi Ömer 
Ucuzal ve iki arkadaşının, polis teşkilâtına ve görev
lerine dair Senato Araştırması isteyen önergesi. 
(10/81) 

19. — TRT hakkında kurulan Cumhuriyet Senato
su Araştırma Komisyonu raporu. (10/12 - 10/15 -
10/31) (S. Sayısı : 818) (Dağıtma tarihi : 3 , 10 E 1978) 

20. — Cumhuriyet Senatosu Denizli Üyesi Baha 
Akşit ve iki arkadaşının, ilaç yokluğu konusunda Se
nato Araştırması isteyen önergeleri. (10/82) 

21. — Cumhuriyet Senatosu Tabii Üyesi Mehmet 
Özgüneş'in, eğitim politikamızın ve düzeninin yur
dun gerçeklerine ve kalkınma ihtiyaçlarına uygun 
olup olmadığı ve bu hususlarda alınması gerekli ted
birler hakkında Senato Araştırması isteyen önergesi. 
(10/83) 

22. — Cumhuriyet Senatosu Erzincan Üyesi Niya
zi Ünsal'ın, THY'nın yurt içi ve yurt dışında sürdür- | 
düğü işlemleri hakkında Senato Araştırması isteyen 
önergesi. (10/84) 

23. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi ibra
him Öztürk'ün, Eğitim Enstitüleri giriş sınavları ve 
bu kurumların durumları hakkında Senato Araştır
ması isteyen önergesi ve Komisyon Başkanlığının ko
nunun süresi içinde sonuçlandırılamadığına dair 
22 . 9 . 1978 tarihli tezkeresi. (10/58) 

24. — Cumhuriyet Senatosu Erzincan Üyesi Ni
yazi Ünsal'ın, Devlet Planlama Teşkilatınca Kurulan 
Kalkınma Fonuna Ayrılan 400 Milyon Liranın Da

ğıtım Şekli hakkında Senato Araştırması isteyen öner
gesi ve Komisyon Başkanlığının konunun süresi içinde 
sonuçlandırılamadığına dair 29 s 9 E 1978 tarihli tez
keresi. (10/32) 

25. — Cumhuriyet Senatosu Konya Üyesi Erdo
ğan Bakkalbaşı'nın, Su Ürünleriyle Meşgul Olan Koo
peratifler ve Su Ürünleri Üretimi Bölgelerinde kiracı 
durumunda bulunanlar hakkında Senato Araştırması 
isteyen önergesi ve Komisyon Başkanlığının konunun 
süresi içinde sonuçlandırılamadığına dair 10 . 10 . 1978 
tarihli tezkeresi. (lQ/37) 

26. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Kemâl 
Sarıibrahimoğlu'nun, Hapishane ve Tevkifhanelerin 
durumu hakkında Senato Araştırması isteyen öner
gesi ve Komisyon Başkanlığının konunun süresi için
de sonuçlandırılamadığına dair, 4 4 10 s 1978 tarihli 
tezkeresi. (10/39) 

27. — Cumhuriyet Senatosu Gaziantep eski Üyesi 
Salih Tanyeri'nin, Belediyelere yapılan Devlet yardı
mı hakkında Senato Araştırması isteyen önergesi ve 
Komisyon Başkanlığının konunun süresi içinde sonuç
landırılamadığına dair, 10 . 1Q . 1978 tarihli tezkere
si, (10/26, 52) 

28. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Hayri 
Öner'in, DİSK'e kayıtlı işçilere yapılan baskı hak
kında Senato Araştırması isteyen önergesi ve Komis
yon Başkanlığının konunun süresi içinde sonuçlandırı
lamadığına dair, 4 a 10 . 1978 tarihli tezkeresi. (10/56) 

29. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Kemâl 
Sarıibrahimoğlu'nun, Türk sporunun içinde bulundu
ğu durum hakkında Senato Araştırması isteyen önerge
si ve Komisyon Başkanlığının konunun süresi içinde 
sonuçlandırılamadığına dair, 4 . 10 , 1978 tarihli tez
keresi. (10/57) 

30. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi Ham-
di Özer'in, Kamu İktisadi Teşebbüsleri içinde yer alan 
bazı kuruluşlardaki personele ödenen ikramiyeler hak
kında Senato Araştırması isteyen önergesi ve Komis
yon Başkanlığının 'konunun süresi içinde sonuçlan
dırılamadığına dair, 4 . 10 . 1978 tarihli tezkeresi^ 
(10/61) 

31. — Cumhuriyet Senatosu Eskişehir Üyesi Ömer 
Ucuzal ve arkadaşlarının, Milli Eğiltim Bakanı tara
fından yapılmış olan tayin ve nakil tasarrufları hak
kında Senato Araştırması isteyen önergesi ve Komis
yon Başkanlığının konunun süresi içinde sonuçlandırı
lamadığına dair, 3 . 10 . 1978 tarihli tezkeresi (10/13) 
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32. — Cumhuriyet Senatosu Sivas Üyesi Hüseyin j 
Öztürk'ün, öğretmenler arasında yapılan nakil ve ta
yinlerle açığa alınanlar hakkında Senato Araştırması I 
isteyen önergesi ve Komisyon Başkanlığının konunun 
süresi içinde sonuçlandırılamadığına dair, 26 . 9 . 1978 
tarihli tezkeresi. (10/22) 

33. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Ke
mâl Sarıibrahimoğlu'nun, İskenderun Demir - Çelik 
Fabrikalarında cereyan eden olaylara dair Senato 
Araştırması isteyen önergesi ve Komisyon Başkanlığı
nın konunun süresi içinde sonuçlandırılamadığına 
dair, 2 . 10 . 1978 tarihli tezkeresi. (10/47) 

34. — Cumhuriyet Senatosu Sivas Üyesi Hüseyin 
Öztürk'ün, 1975 - 1976 öğretim yılında devamsızlık 
yapan ve yapmak zorunda kalan öğrencilerin uğradık
ları çeşitli mağduriyetlerinin saptanması ve bir çözüm 
yolu bulunması hakkında Senato Araştırması isteyen 
önergesi ve Komisyon Başkanlığının konunun süresi 
içinde sonuçlandırılamadığına dair, 3 . 10 , 1978 tarihli 
tezkeresi. (10/44) 

35. — Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi Hilmi 
Nalbantoğlu'nun, Lice'de depremden sonra, yapılan 
konutlar hakkında Senato Araştırması isteyen öner
gesi ve Komisyon Başkanlığının konunun süresi için- I 
de sonuçlandırılamadığına dair, 26 . 9 . 1978 tarihli 
tezkeresi. (10/25, 42) 

36. — Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi Hil
mi Nalbantoğlu'nun Karayolları 12 nci bölgesinde 
gerçekleştirilemeyen yol yapımı hakkında Senato 
Araştırması isteyen önergesi ve Komisyon Başkanh- I 
ğının konunun süresi içinde sonuçlandırılamadığına I 
dair 3 . 10 . 1978 tarihli tezkeresi. (10/51) 

37. — Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi Hil
mi Nalbantoğlu'nun, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığın
ca 1975 - 1976 yıllarında verilen teşvik ve uygulama I 
belgelerine dair Senato Araştırması isteyen önergesi I 
ve Komisyon Başkanlığının konunun süresi içinde so
nuçlandırılamadığına dair, 2.11.1978 tarihli tezke
resi. (10/45) 

38. — Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi Hil
mi Nalbantoğlu'nun, PTT Genel Müdürlüğünün 
uğratıldığı zararlar hakkında Senato Araştırması is
teyen önergesi ve Komisyon Başkanlığının konunun 
süresi içinde sonuçlandırılamadığına dair, 2.11.1978 
tarihli tezkeresi. (10/46) 

39. — Cumhuriyet Senatosu İçel Eski Üyesi Lüt-
fi Bilgen'in, Tarsus İşletmecilik Yüksek Okulunun 
Adana'ya nakledilmesi hakkında Senato Araştırması | 

isteyen önergesi ve Komisyon Başkanlığının ko
nunun süresi içinde sonuçlandırılamadığına dair, 
7.11.1978 tarihli tezkeresi. (10/64) 

40. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sırrı 
Atalay ile Kayseri Üyesi Ziya Müezzinoğulu'nun, 
yabancı devlet ve milletlerarası kurullarla yapı
lan andlaşmalara dair Senato Araştırması isteyen 
önergeleri ve Komisyon Başkanlığının konunun süre
si içinde sonuçlandırılamadığına dair, 7.11.1978 
tarihli tezkeresi, (10/43) 

41. — Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi Hil
mi Nalbantoğlu'nun, TKİ Şark Linyitleri Aşkale İş
letmesinde sürdürülen toplu sözleşme anlaşmazlığı ve 
sonuçları hakkında Senato Araştırması isteyen öner
gesi ve Komisyon Başkanlığının konunun süresi için
de sonuçlandırılamadığına dair 22.11.1978 tarihli tez
keresi. (10/76) 

42. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi Ham-
di Özer'in, Mason Localarına dair Senato Araştırma
sı isteyen önergesi ve Komisyon Başkanlığının konu
nun süresi içinde sonuçlandırılamadığına dair 
4.12.1978 tarihli tezkeresi. (10/7) 

43. — Cumhuriyet Senatosu Erzincan Üyesi Ni
yazi Ünsal'ın, Keban Projesine dahil kamulaştırma
lar, kamulaştırmalarla ilgili ödemeler projede olduğu 
halde yapılmayan işler ve bu projenin uygulama s c 
nucu ortaya çıkan iskân işlemleri hakkında Senato 
Araştırması isteyen önergesi ve Komisyon Başkanlığı
nın konunun süresi içinde sonuçlandırılamadığına da
ir, 8.12.1978 tarihli tezkeresi. (10/50) 

44. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi Meh
met Feyyat'ın, Van - Muradiye - Çaldıran ve Erciş 
yörelerinde husule gelen deprem dolayısıyla yapılan 
yardımlara, inşa edilen konutlara ve bu hususta mey
dana geldiği söylenen suiistiimalere dair Senato Araş
tırması isteyen önergesi ve Komisyon Başkanlığının 
konunun süresi içinde sonuçlandırılamadığına dair, 
28 . 12 . 1978 tarihli tekeresi. (10/78) 

45. — Cumhuriyet Senatosu Erzincan Üyesi Niya
zi Ünsal'ın, İşkence olayları hakkında Senato Araş
tırması isteyen önergesi ve Komisyon Başkanlığının 
konunun süresi içinde sonuçlandırılamadığına dair, 
4 . 1 . 1979 tarihli tezkeresi. (10/73) 

46. — Cumhuriyet Senatosu Ordu Üyesi Ata Bo-
dur'un, Yasama dokunulmazlığı hakkında Başbakan
lık tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosu, Anayasa ve 
Adalet Komisyonu raporu. (3/1419) (S. Sayısı: 842) 
(Dağıtma tarihi : 26 , 12 , 1978) 
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47. — Cumhuriyet Senatosu Gümüşhane Üyesi 
Ömer Naci Bozfkuıt'un, Yasama dokunulmazlığı hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosu 
Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu. (3/1341) 
(S. Sayısı : 843) (Dağıtma tarihi : 27.12,1978) 

48. — Cumhuriyet Senatosu Kırklareli Üyesi Bey
ti Arda'nın yasama dokunulmazlığı hakkında Başba
kanlık tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve 
Adalet Komisyonu raporu. (3/1468) (S. Sayısı: 876) 
(Dağıtma tarihi: 19,1 . 1979) 

49. — Cumhuriyet Senatosu Konya Üyesi A. 
Remzi Hatip'in yasama dokunulmazlığı hakkında Baş
bakanlık tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa 
ve Adalet Komisyonu raporu. (3/1491) (S. Sayısı : 
877) (Dağıtma tarihi : 19 . 1 . 1979) 

50. — Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi Şeref 
Bakşık'ın yasama dokunulmazlığı hakkında Başba
kanlık tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve 
Adalet Komisyonu raporu. (3/1482) (S. Sayısı : 878) 
(Dağıtma tarihi: 19 . 1 . 1979) 

51. — Cumhuriyet Senatosu Tabii Üyesi Refet 
Aksoyoğlu'nun yasama dokunulmazlığı hakkında 
Başbakanlık tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosu Ana
yasa ve Adalet Komisyonu raporu. (3/1441) (S. Sa
yısı : 879) (Dağıtma tarihi: 19 . 1 . 1979) 

52. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi Sü
leyman Efe'nin yasama dokunulmazlığı hakkında 
Başbakanlık tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosu Ana
yasa ve Adalet Komisyonu raporu. (3/1564) (S. Sa
yısı : 880) (Dağıtma tarihi: 19 . 1 . 1979) 

53. — Cumhuriyet Senatosu Mardin Üyesi Meh
met Ali Ankan'm yasama dokunulmazlığı hakkında 
Başbakanlık tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosu Ana
yasa ve Adalet Komisyonu raporu. (3/1467) (S. Sa
yısı : 881) (Dağıtma tarihi: 19 . 1 . 1979) 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 


