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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Sabit Os
man Avcı'nm, 6326 sayılı P<etrol Kanunu ile bu 
kanunda değişiklik yapan 6558 ve 6987 sayılı 
kanunların bâzı maddelerinin değiştirilmesi, bâ
zı madde ve fıkraların kaldırılması, bâzı mad
delerine fıkralar ve kanuna bir madde eklen
mesi hakkındaki kanun tasarısının, havale edil
diği komisyonlardan seçilecek 3 er üyeden ku
rulu bir Geçici Komisyonda görüşülmesine dair 
önergesi kabul olundu. 

22 Nisan 1962 tarihli ve 45 sayılı Yüksek 
Hâkimler Kurulu Kanununun bâzı maddelerinin 
yeniden düzenlenmesine ve bâzı maddelerinin 
değiştirilmesine dair Kanun ile Cumhurbaşkan

lığı geri gönderme tezkeresi ve Adalet Komis
yonu raporu, yapılan görüşmelerden sonra, ka
bul olundu. 

8.6.1970 Pazartesi günü saat 15,00 te top
lanılmak üzere birleşime saat 19,50 de son ve
rildi. 

Başkan 
Başkanvekili 

Fikret Turhangü 

Kâtip 
Kayseri 

Şevket Doğan 

Kâtip 
Siirt 

Zeki Çeliker 

II. — GELEN KÂĞITLAR 

Tasarılar 
1 Emniyet Sandığı kanun tasarısı (1/344) 

(Maliye, Ticaret, Adalet ve Plân komisyonla-
ırtna) 

2. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ro
manya Sosyalist Cumhuriyeti Hükümeti ara
sında imzalanmış bulunan Hukukî ve cezai iş
lerde Adlî yardım sözleşmesinin onaylanmasının 
uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı (1/345) 
(Adalet ve Dışişleri komisyonlarına) 

3. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ro
manya Sosyalist Cumhuriyeti Hükümeti ara
sında imzalanmış bulunan Konsolosluk sözleş
mesinin onaylanmasının uygun bulunduğuna 
dair kanun tasarısı (1/346) (Adalet, Dışişleri 
ve Plân komisyonlarına) 

Raporlar 
4. — Ateşli silâhlar ve bıçaklar hakkındaki 

Kanunun /bâzı maddelerinin değiştirilmesine dair 
kanun tasarısı ile Giresun Milletvekili Abdullah 
îzmen'in, 6136 sayılı Kanuna geçici 6 ncı ve 7 
ncü maddelerin eklenmesi, istanbul Milletvekili 
ismail Hakkı Telanel'in, 6136 sayılı Kanuna bir 
madde eklenmesi ve Mardin Milletvekili Esat 
Kemal Aybar'ın, 6136 sayılı Ateşli silâhlar ve 
bıçaklar hakkındaki Kanunun 4 ncü maddesinin 
3 ncü fıkrasının değiştirilmesi ve bu kanuna 
geçici bir madde eklenmesi hakkında kanım tek
lifleri ve İçişleri ve Adalet komisyonları rapor
ları (1/77, 2/184, 2/350, 2/851) (S. Sayısı :178) 

5. — Umumi Hıfzıssihha Kanununun 282 
nci maddesinin değiştirilmesine ve bu kanuna 
iki ek madde eklenmesine dair kanun tasarısı ve 
25 Nolu Geçici Komisyon raporu (1/103) (S. Sa
yısı : 179) 

ı sa -« 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 15,00; 

BAŞKAN — Başjkanvekili Nurettin Ok 

KÂTİPLER : Memdulh Ekşi (Ordu), Naci Gacırdğlu (Erzurum) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 98 nci Birleşimini açıyorum. 

III - YOKLAMA 

BAŞKAN — Otomatik cihazla yoklama ya
pılacaktır, sayın miflıletvellrillerimin beyaz düğ
melere basarnalarını rica ederim. 

(Yoklama yapıldı). 
BAŞKAN — Yoklama işlemi soma ermiştir. 
Müzakere için gerekli çoğunluğumuz vıardır, 

IV - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Selüloz ve Kâğıt Sanayii Kurumu Ku
ruluş kanun tasarısının geri gönderilmesine dair 
Başbakanlık tezkeresi (1/317, 3/287) 

BAŞKAN — Başkanlıktan gelem bir tezkere 
var, okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 14 . 5 . 1970 tarih ve 71 - 272/3596 

sayılı yazımız. 

Sanayi Bakanlığınca hazırlanan ve ilgideki 
yazımızla sunulan «Selüloz ve Kâğıt Sanayii 
Kurumu Kuruluş kanunu tasarısı» nın geri gön
derilmesini rica ederim. 

Süleyman Demirel 
Başbakan 

BAŞKAN — Gereği buna göre yapılacaktır. 
Yüce Meclisin bilgilerine sunulur. 

2. — İzmir Milletvekili Burhanettin Asutay 
ve 4 arkadaşının, 506 sayılı Sosyal Sigortalar 
Kanununun 123 ncü maddesinin değiştirilmesine 
dair kanun teklifinin, 506 sayılı Kanunun de
ğiştirilmesi hakkındaki kanun tasarısı Hükü

metten gelinceye kadar ertelenmesine karar ve
rildiğine dair Çalışma Komisyonu Başkanlığı 
önergesi (2/323, 4/73) 

BAŞKAN — Çalışma Komisyonu Başkanlığı 
tarafından verilmiş bulunan bir önerge var, 
okumuyorum: 

Yüiksıek Başkanlığa 
İzmir Milletvekili Burhanetltin Asutay ve 4 

arkadaşının, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Ka
nununun 123 ncü maddesinin değıiştirilmesine 
dair olan kanun teklifini de kapsıyacak olan 
506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun değiş
tirilmesi hakkımdaki kanun tasarısı gelinceye 
kadar teklifin ertelememesine Komiısyonumuzun 
4 . 6 . 1970 tarihli toplantısında karar veril
miş olduğunu saygılarımla arz ederim. 

Çalışma Komisyonu Başkanı 
Kayseri 

Enver Turgut 

BAŞKAN — İçtüzüğün 36 nci maddesi 
uyarımca Yüoe Meclisin bilgilerime sunulur. 

— 163 — 
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v - GÖRÜŞÜ: 
1. — İstanbul Milletvekili Nuri Eroğan'm, 

5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununa 
23 . 2 . 1965 gün ve 545 sayılı Kanunun 5 nci 
maddesiyle eklenen ek maddenin birinci fıkra
sının değiştirilmesine, îçel Milletvekili Celâl 
Kargılı'nın, 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı 
Kanununa bâzı maddeler eklenmesine ve Cumhu
riyet Senatosu İstanbul Üyesi Mebrure Akso-
ley'in, 15 . 1 . 1943 gün ve 4379 sayılı Maaş 
Kanununa ek Kanunun 10 . 3 . 1950 gün ve 
5585 sayılı Kanunla değişik birinci maddesine 
bir fıkra île kanuna bir geçici madde eklenme
sine dair kanun teklifleri ve Maliye ve Plân 
komisyonları raporları (2/176, 2/215, 2/245) 
(S. Sayısı : 127) (1) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, gün
demde bulunan kanun tasarı ve tekliflerinin gö
rüşülmesi hususunda mevcut gündemde takdim 
tehir talebine mutazammın Bütçe - Plân Komis
yonu Başkanı tarafından verilmiş bir Önerge var, 
okutuyorum; 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Bugünkü gündemin birinci görüşmesi yapı

lacak işler (bölümünün 19 ncu sırasında kayıtlı, 
127 sıra sayılı olan 5434 sayılı T.C Emekli San
dığı Kanununa 23. 2. 1965 gün ve 545 sayılı Ka
nunun 5 nci maddesiyle eklenen ek maddenin de
ğiştirilmesine ve bu kanuna geçici 2 madde ek
lenmesinle dair kanun teklifinin önemine binaen 
diğer bütün işlere takdimen öncelik ve ivedilikle 
görüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Bütçe Plân Komisyonu 
Başkanı 
Nuri Bayar 

BAŞKAN — önergeyi Yüce Meclisin oyu
na sunuyorum; Kabul edenler.. Kabul etmiyen-
ler.. Kabul edilmiştir. 

Crereği buna göre yapılacaktır. 
Muhterem arkadaşlarım, bahis konusu kanun; 

sıra sayısı 127 de kayıtlı; «istanbul Milletvekili 
Nuri Eroğan'm, 5434 sayılı Türkiye Cumhuri
yeti Emekli Sandığı Kanununa 23. 2. 1965 gün 
ve 545 sayılı Kanunun 5 nci maddesi ile eklenen 

(1) 127 S. Sayılı basmayazı tutanağın so
nuna eklidir. 

tflN İŞLER 

ek maddenin 1 nci fıkrasının değiştirilmesine, 
İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm 5434 sayılı 
Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa 
bâzı maddeler eklemesine ve Cumhuriyet Sena
tosu İstanbul Üyesi Mebrure Aksoley'ia, 15 .1 . 
1943 gün ve 4379 sayılı Maaş Kanununa ek 
Kanunun 10 . 3 .1950 gün ve 5585 sayılı Kanun
la değişik 1 nci maddesine bir fıkra ile, Ka
nuna bir geçici madde eklenmesine dair kanun 
teklifleri ve Maliye ve Plân Komisyonları Ra
porları» dır. 

Bütçe - Plân Komisyonu ve Hükümet yerini 
alsın. 

Hazırlanmış raporu okutuyorum; 
(Bütçe - Plân Komisyonu Raporu okudu) 
BAŞKAN — Raporu okutmuş bulunmakta

yım. 
Rapor üzerinde söz alan arkadaşlarım; Reşit 

Ülker ve Turhan özgüner'dir. 
Buyurun sayın Ülker. 
REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Değerli arka

daşlarım ; 
Bu kanun teklifini yapan Nuri Enoğan, Ce

lâl Kargılı, Mebrure Aksoley (arkadaşlarımla te
şekkürü borç bilirim. Bu arkadaşlarımız yıllar
dan beri, hakikaten büyük bir eşitsizlik yaratan 
hir konuyu ele alıp getirmişler ve formül halin
de önümüze sunmuş bulunmaktadırlar. Bu da 
memleketimizin bildiği bir konudur; er olarak 
askerliğimi yapmış olanların 'askerlikte geçen 
hizmet sürelerinin memuriyet hizmetine ve kıde
mine sayılması meselesidir. 

Bunun yanında, yedek subayların da 1.1.1950 
den evvel geçen süreleri hizmetlerine sayıldığı 
halde, 1.1.1950 den sonraki süreler memuriyet 
hizmetlerine eklenmemekte idi. Esas itibariyle 
kanunun kapsamı bunlardır ve diğer bâzı 
önemli teferruat hükümleri vardır. 

Bugün Anayasadaki eşitlik ilkesi altında, 
kadın erkek eşit olduğu halde bugünkü kanun
lara göre, (yarın kadın vatandaşlarımız da as
kerlik hizmeti yapabilirler, Anayasamızda en
gel yoktur) bugünkü fiilî duruma göre, kadın 
vatandaşşlar askerliğe gütmediği halde erkek va
tandaşlar askerlik hizmetini yapmaktadırlar ve 
bunlardan er olarak hizmetini yapmış olanlar 
bir vatan vazifesini yerine getirdikleri halde, 
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eşit şartlarda, aynı dairede, aynı durumda olan j 
, kadın arkadaşlarından geriye kalmaktadırlar. 

Ben bu kanun üzerinde fazla durmuyorum, ben
den sonra konuşacak arkadaşlarım daha fazla 
konuyu açacaklardır, ancak şu kadarını söyle
mek Merim ki, bu kanun bir adaleti, bir eşitli
ği yerine getiren bir kanundur. Yüksek tas
viplerinize arz olunur, yardımlarınızı dileriz. 
Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — C. H. P. Grupu adına Sayın 
Memduh Ekşi. 

0. H. P. GRUPU ADINA MEMDUH EKŞİ 
(Ordu) — Sayın Başkan, Millet Meclisinin de
ğerli üyeleri; 

İstanbul Milletvekili Sayın Nuri Eroğan'ın 
5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununa I 
23 . 2 . 1965 gün ve 545 sayılı Kanunun 5 nci I 
maddesiyle etkilenen ©k mıaddentin 1 nci fıkrası- I 
nm değiştirilmesine, İçel Milletvekili Sayın Ce
lâl Kargıh'nın aynı Kanuna bâzı maddeler ek
lenmesine ve Cumhuriyet Senatosu İstanbul 
Üyesi Sayın Mebrure Aksoley'in 15 . 1 . 1943 
gün ve 4379 sayılı Maaş Kanununa ek Kanunun 
10 . 3 . 1950 gün ve 5585 sayılı Kanunla deği
şik 1 nci maddesine bir fıkra ile kanuna bir ge
çici madde eklenmesine dair kanun teklifi hak
kında C. H. P. Grupunun görüş ve temennile
rini arz etmek üzere huzurunuzda bulunuyo- I 
rum. I 

ıSayın milletvekilleri, Anayasamızın «Temel 
haklar ve ödevler» kısmının 10 ncu maddesinde, 
2 nci fıkrada; «Devlet kişinin temel hak ve hür
riyetlerini, fert huzurunu, sosyal adalet ve hukuk 
ilkelleri iüte bıağdaşmıyaöak surette sınırlayan I 
siyasi, iktisadi ve sosyal bütün engelleri kaldırır, I 
inısıamn maddüı ve mânevi varlığının gelişmesi I 
için gerekli şartları hazırlar» hükmünü koyduk- I 
tan sonra, aynı kısmın 12 nci maddesinde; «Her- I 
kes dil, ırk, cinsiyet, din ve mezhep ayrımı gö- I 
zetilmeksizin kanun önünde eşittir» kaidesini I 
vazetmiş bulunmaktadır. I 

İki maddenin tetkikinden anlaşılacağı gibi, I 
Anayasamızın vatandaşlarımızı kanun önünde, I 
cinsiyet ayırımı yapmaksızın eşit saymaktadır. I 
Anayasa kuralı bu olduğu halde 5434 sayılı I 
Kanun ve diğer ilgili mevzuat hükümleri I 
1 . 1 . 1970 tarihinden sonra vatani görevlerini 
yedek subay olarak yapanların hazırlık kıta
sında Yedek Subay Okulundan geçen süreleri 
ile, askerliklerini er olarak yapan vatandaşları- | 

— 165 

8 . 6 . 1970 O : 1 

mızın bu müddet içinde geçen zamanlarını fiilî 
hizmet süresinden saymamış bulunmaktadır. 
Böylece kanun gereğince askerlik yapmıyan ka
dın vatandaşlarımızla erkek yurttaşlarımız ara
sında açık bir adaletsizlik ortaya çıktığı gibi, 
1 . 1 . 1950 tarihine kadar muvazzaf askerlikle
rini yedek subay olarak yapmış bulunanlarla, 
daha sonrakiler arasında eşitsizlik doğmuş bu
lunmaktadır. Kadın vatandaşlarımızdan memu-
re ve hizmetli olarak kamu sektöründe görev 
almak bahtiyarlığına ulaşanların hizmetleri, bu 
görevlere atandıkları andan itibaren, fiilî hiz
met sürelerine sayıldığı gibi, mer'i kanun hü
kümlerine göre terfileri de devamlı sağlanmak
tadır. Bu hakkı hizmet karşılığı kabul etmeme
ye imkân olmadığı gibi, aynı koşullarla çalışır
ken veya daha sonra vatani görevi nedeni ile 
vazifesinden ayrılan ve bilâhara terhisini izle
yen zaman içinde görevine donen erkeklerin bu 
süre içinde kaybettiği zamanı fiilî hizmet müd
detine saymamak mümkün değildir kanısında
yız. 

Değerli arkadaşlarım, mevcut mevzuatımıza 
göre 18 yaşında bir bayan memure olabilmekte, 
ancak gerçek şudur M, askerliğini yapmamış 
erkekler, üzülerek söylüyorum, kamu sektörün
de işe alınmamaktadırlar. 657 sayılı Kanunda 
yapılan değişiklikte bu hususun bir ölçüde dü
zeltilmesi yolundaki çabaları olumlu karşıladı
ğımızı beyan etmek isterim. 

Sayın milletvekilleri, mer'i kanunlarımızda 
bu konu ile ilgili aksaklık sadece bundan ibaret 
de değildir. Halen askerliğini yedeksubay ola
rak yapanların bu hizmetleri emekliliğine sayıl
maktadır. Halbuki lise ve daha aşağı derecedeki 
okul mezunları vatani görevlerini er olarak yap
maktadırlar. Kanun teklifi kabul edilmediği 
takdirde, yedeksubay olarak vatani görevini 
yapanlara emeklilik hakkı tanıyan kanun çıktı
ğı zaman, yedeksubay olabilenlerle bundan 
sonrakiler arasında açık bir eşitsizlik doğacak
tır. Ayrıca Türkiye'nin koşulları hepimizin ma
lûmudur. Üzülerek söylüyorum M, yurdumuzda 
öğrenim yapma halen bir imtiyaz olmakta de
vam edegelmektedir. özellikle köylerimizde pı
rıl pırıl zekâlar, okumaya imkân ve fırsat bula
madıkları için heba olup gitmekte, bu sebeple 
birçoğu vatani görevini er olarak yapmaktadır
lar. Şartların gereği, ilkokulu bitirebilmiş veya 
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orta öğrenimini şansı sayesinde ikmal ederek 
kamu sektöründe görev alan yurttaşlarımızı 
mağdur etmiye hakkımız yoktur sanırız. Bu 
tür memurlarımızın da, yedeksubaylık yapan 
vatandaşlarımız gibi, teklif uyarınca aynı hak
lardan yararlanmalarını sağlamak sosyal hak ve 
adaletin kaçınılmaz sonucudur. Bu teklif ger
çekleştiği takdirde, vatani görevini her Türk 
gibi seve seve ve malî imkânları mahdudolma-
sına rağmen fedakârca hudutlarımızı gece - gün
düz bekleyerek yapan 100 bin ve daha sonra bu 
durumda olacak yurttaşlarımız bu kanundan 
faydalanacaktır. 

Değerli arkadaşlarımız 100 bin den fazla 
ailenin mağduriyetini giderecek olan teklifin 
umumi bütçeye 200 milyon, Emekli Sandığı
mıza 70 milyon liraya mal olacağı tahmin edil
mektedir ki, bütçenin bugünkü miktarı dik
kate alınırsa rakamı mühimsemeye imkân yok
tur kanısındayız. Gerek cinsiyetinin erkek olu
şu, gerek imkân ve fırsat eşitliği bulunmadığın
dan yeterince okuyamamış, gerek doğuştan ka
biliyeti eksik olduğundan yüksek tahsil yapa
mamış ve dolayısiyle yedeksubay olamamış bin
lerce vatandaşımıza, mütevazi de olsa, aşına aş 
katacak, farklılığı ortadan kaldıracak olan bu 
kanun teklifine C. H. P. Grupu olarak beyaz oy 
vereceğimizi bildirir, dinlemek lûtfunda bulun
duğunuz için grupum adına Yüce Meclisi say-
giyle selâmlarım. (C. H. P. sıralarından alkış
lar. 

BAŞKAN — Sayın Turhan özğüner, buyu
runuz. 

TURHAN ÖZGÜNER (İçel) — Sayın Baş
kan, sayın milletvekilleri; 

Kanun teklifinin olumlu karşılanacağı tabiî
dir. Ben kanun teklifimin tümü üzerinde kişi
sel ve gruptunuz adıma konuşan sayın arkadaş
larımın söylediklerini tekrar edecek değilim, 
aynen iştirak ederim, ancak ilâve ve bir ölçüde 
de temlkidedeöeğilm bir husus var. 

iSayın arkadaşlarım, bu kanun teklifinde as
kerlikte geçen sürenin fiilî hizmete sayılması 
esas görülmüştür. Bu, şüphesiz isabetlidir. İki 
ıscnıe askerlik yapanlar var ve 1332 lilerde bil
hassa bunu gördük, 4 seme, 5 sene askerlik 
yapanlar var, bunların askerlikte geçen müd
detleri hizmetlerime sayılacak, memuriyetlerine 
sayılacak. Arkadaşlarım, bu sürenin hizmete sa
yılması şüphesiz düşünülmüş, ancak maaş ba-

8 . 6 . 1970 O : 1 

kımından intibak düşünülmemiş kanısındayım. 
intibak düşünülmediği takdirde durum şöyle 
olacaktır: Farzımuhal 23 sene memuriyet yap
mış olan bir memurum, ilki sene askerliği de 
ilâve edildiğ takdirde, 25 sene hizmet yaptığı 
kabul edilecek, ancak 25 senenin maaşı inti
bakta bahis mevzuu olmak gerekir iken, bu, 
fiilî hizmette sadece sene kazanacak, ancak 
maaş bakımından her hangi bir kazancı mev-
cudoimıyacak. Demin arkadaşlarım kadın, er
kek farkımı mevzulbahsettiler; ancak yalnız fiilî 
hizmetin müddeti bakımından değil, almakta 
olduğu veya alacağı maaş bakımından da inti
bakı esas almak suretiyle bu teklifi getirmek 
gerekirken, bunun bu yönden eksik olarak gel
diğine işaret etmek işitenim. Bu durumun Ko
misyonca da nazarı itibara alınarak değiştirge
lerle bunun tamamlanması yerinde olur kanı
sındayım. 

Arkadaşlarımı yine kanun teklifinde bir ek
siklik gördüm. Malûmdur, memuriyetle girişte 
daima 6 aylık bir namzetlik müddeti olur, bir
çok memuriyetlerde böyle, bâzılarımda olma
masına rağmen. Şimdi bu 6 aylık müddet zar
fında askere alınan bir erkeğe rağmen, aynı 
anda beraberce memuriyete namzet olarak gir
miş olan bir hanım memuremiin, askere gitmiş 
olan bu erkek arkadaşına rağmen, durumu, yal
nız o askerlik müddeti olan iki sene değil, iki, 
üç veya beş ay neyse, memuriyetin namzetlik 
'kısmımda ^&çen müddette de erkek arkadaşımdan 
önde olduğunu kabul etmek lâzım. Yani nam
zetlikte geçen süre esnasında askerlik hizme
tine davet edilmiş olan bir şahsın o namzetlikte 
geçen müddetinin de, şüphesiz, bu kanunda 
askerlikte geçen süre nazarı itibara alınırken 
^öz önüne alınması gerekirdi. 

Bu iki eksikliğin göz önümde tutulması ve 
maddelere geçildiği zaman bu eksikliklerin ta
mamlanması istikametinde değiştirge Önergele
rinin olumlu karşılanması isabetli olur kanaatin
deyim. 

Kanun tümü itibarimle hakikaten büyük bir 
kütleye çok gerekli olan bir kanundur. Bu ka
nun hanım memurlardan, memurelerden farklı 
muameleye bugünle kadar ki mevzuat muvace
hesinde tuutlmuş olan binlerce kişiyi bu durum
dan kurtaracak ve bir adaletsizliği bertaraf et
miş olacaktır. Kanunum tümünü bu sebeple 
olumlu karşılıyorum. Saygılar sunarım. 
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BAŞKAN — Sayın Kargılı. 
CELÂL KARGILI (içel) — Sayın Başkan, 

sayın arkadaşlar; böyle bir kanunun Meclis
ten geçmesi mutlak bir şey ki, Türkiye'de mev
cut aadletsizlilklerin hiç olmazsa bir kısmının, 
büyük bir halk topluluğunu kapsıyan bir küt
lenin böyle bir adaletsizlikten kurtarılmasını 
Bağlıyacaktır. 

Değerli arkadaşlarımın, benden evvel temas 
ettikleri, gerekçe olarak ortaya koydukları 
hususlar karsısında, Yüce Meclisin Üyeleri ara
sından tahmin etmiyorum ki, bir arkadaş bu
nun tasvibedilmesini istemiyecek şekilde çıksın. 

Değerli arkadaşlarım; burada bir hususu 
dile getirmek isterim: Bu kanunun tekliflile
rinden biri olarak kanunu hazırlarken, biz, 
erlikte geçen sünenin hem kıdeme, hem de 
terfie sayılmasını Maliye Komisyonuna ver
diğimiz kanun tekliflerinde bildirmiştik. Fa
kat bu konularla ilgili teklifimizi tijki ayrı 
kamun teklifti olarak verdiğimiz için kanun tek
liflerinden bir tanesi Plân ve Bütçe Komisyonu
na havale edilmiş, diğeri ise oradan gelecek 
Personel Kanunu ile birleştirilmesi gterekçesiy-
le orada tutulmuştur. Oysa biz verdiğimiz 
bu |kanun teklifinde, gerekçesinden okuyacağım 
şu cümle ile erlikte geçen müddetin emeklilik 
ve 'kıdem ve terfie sayılmasını önermiştik: «Bu 
durum da çok büyük bir ladaletsıizük meydana 
getirmektedir. Böylesine, yukardan beri say
dığımız tamamen gerçek ve büyük adaletsiz
likleri meydana ^koyan sebeplerle er olanak 
vatanî görevlerini yapanların askerlikte ge
çen müddetlerinin bulundukları derecedeki ter-
füerine ve artan kısmı da kıdemlerine eklen
mek suretiyle mağduriyetlerinin giderilmesi 
için kanun teklifimizi Yüce Meclisin yüksek 
tasviplerine ar*, ederiz.» 

Bu şekilde gerekçemizde, biz, erlikte geçen 
müddetin hem emekliliğe, hem de kıdem ve ter
fie sayılmasını önermiştik. 

Burada, Maliye Komisyonunda olan bir ola
yı tekrar etmek istemiyorum, fakat orada |ka-
nun tekniği bakımından hazırladığımız iki ay
rı teklifte ve emekliliğe geçmesi hususundaki! 
gerekçede biz emeklilikle ilgili hususun, erlikte 
geçen müddetin kıdem ve terfie sayılmasını 
ayrı ayrı bildirmiştik. Maliye Komisyonu, tetk-
rar etmek istemiyorum, aldığı bir kanarla bu-
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nu Bütçe ve Plân Komisyonuna göndermeyi 
önermiş, aynı gerekçe ile, Maaş Kanununa 
ilâveten kıdem ve terfie sayılması hususundaki 
kanun teklifimizi ise Personel Kanunu ile bir
leştirmek üzere orada tutmayı karar altına al
mıştır 

Bizim kanaatimiz odur ki, bu kanun bura
da görüşülürken Yüksek Meclisiniz, erlikte ge
çen müddetin kıdem ve tenle sayılmasını 
Kabul edecek ve gereKçemızde de berttiğimiz 
şekilde sosyal adaleusızüiğun ve mevcut Anaya
sa düzenimizin paralellinde hakların alınması 
uğrunda şimdiye kadar haksızlığa uğrayan va
tandaşlarımıza kendilerinin mağduriyetlerinin, 
yıllarca süren mağduriyetlerinin önlenmesini 
önerecektir. 

Muhterem arkadaşlar; ayrıca, yine temen
nimiz bu kanun çerçevesi içerisinde, yine er
likte geçen müddetin işçi kapsamıma, Sosyal 
Sigortalar bölümündeki vatandaşlar kapsamı
na alınmasıdır. Bu hususu da biz Yüce Meclis
ten talebeder ve benden evvel, benden sonra 
bu kanunun tamamen çıkmasının ihtiyaç oldu
ğu gerekçesini ortaya koyan ve koyacak olan 
arkadaşlarıma teşekkür eder, bu kanunun çık
masında bütün arkadaşların yardımlarını ta
lebedenim. Teşekkürlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Uzuner, buyurunuz. 

ALÎ RIZA UZUNER (Trabzon) — Sayın 
Başkan, değerli arkadaşlarım; 

Benden önoe konuşan kıymetli arkadaşla
rım meseleyi anahatlaniyle dile getirdiler ve bu 
konuyu tetkik eden komisyonlar, mevcut {ka
nun teklif terinin alternatifi içinde yenli bir me
tin üzerinde birleşmek yolunu seçtiler. Yani 
mesele, bir adaletsizliği, memur ve memure 
arasında mevcut bir adaletsizliği gidermek ba
kımından ciddî bir tetkike tabi tutuldu. An
cak, bu vesile ile çok önemli gördüğüm bir hu
susu, rapor gerekçelerinden de anlaşıldığı veç
hile bu kanun teklifleri muvacehesinde mesele 
yeniden ele alındığı için, üzerinde durulması 
lâzımgelen bir noktayı belirtmek için söz 'al
mış bulunmaktayım. 

Muhterem arkadaşlarım; evet, bu kanun 
teklifi özlük hakları yönünden bariz bir hak
sızlığı gideriyor; memur ve memure ianamn-
daki farkları gideriyor ve 5434 sayılı Ka
nunun 1950 den sonraki aksaklıklarını telâfi 
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eden hükümler getiriyor, ancak, memurları
mız iki statü içinde bulunmaktadır. Bu kanun 
teklifi münhasıran T. G. Emekli Sandığını kap
sayan memurların durumunu ele almakta, oy
sa birçok memurlarımız da Sosyal Sigortalar 
bünyesinde bulunmaktadır. Bu yönden madem 
ki Komisyonda mesele tekliflerin de ötesinde 
geniş bir açıdan ele alınmıştır, bu bakımdan 
Sosyal Sigortalar bünyesinde çalışan memur
lara da aynı hakların verilmesi gerekmekte idi. 
Beni değerli komisyon üyeıerı ve mşKanuarı ma
zur görsünler, ama bunu, gerekçede belirriüen 
çalışma tarzı ile çelişir bulduğum ve bu hak
sızlığı giderir bir çalışmanın içinde kendileri
mi görmediğim için burada kınıyorum. 

Şimdi arkadaşlar, kanunun gerekçesinde 
açıkça, muvazzafhlk hizmetlerini er olarak ya
panların mağdur durumdan kurtarılması veya 
yedeksubaylıkta geçen süreler, hazırlık kıtala
rı ve saire belirtiliyor, tama hangisini kurta
rıyoruz? Yalnız T. C. Emekli Sandığı bünye
sinde olanları (kurtarıyoruz. Birçok memurla-
rımıız Sosyal Sigortalar bünyesindedir. Sosyal 
Sigortalar bünyesinde olan memurları bu ka
nunun kapsamı dışında tutmaktayız. Bâzı ar
kadaşlarımız diyecekler ki, «Efendim, bu 5434 
sayılı Kanunu tadü eden bar kanundur, mün
hasıran T. O. Emekli Sandığını imlendirmek
tedir..» Ama kanun vâzıı olarak, komisyonlar 
olarak bu meseleyi daha geniş açıdan ele al
mak suretiyle ve belki de kanun tekniği yönün
den - hukukçu değilim ama - bir prosedür 
bulmak mümkündür. Bendeniz bu hususta kı
sa bir tetkik yaptım ve bir önerge ile mesele
yi Yüksıek Başkanlığa sunmuş bulunmaktayım. 
Benim verdiğim bu önerge, 5434 sayılı Kanu
nun ve 545 sayılı Kanunun geçici maddeleriy
le direkt irtibatlı bulunmıyabilir, ama ortada 
yine büyük ölçüde bir eşitsizlik durmaktadır. 
Yüce Meclis verdiğimiz önergenin ışığında zan
nederim îki, meseleyi bal yoluna sokacaktır. Bir 
denge ve adalet sağlamak istiyoruz, kader onu 
Sosyal Sigortalar bünyesinde memur yapmış
sa, bunu mağdur etmeye Yüksek Meclis rıza 
göstermiyecektir. 

Burada denebilir M, yeni kanun teklifi ya
pılısın... 

Arkadaşlar, bu kanun teklifini hazırlayıp 
Meclise vermek güç bir iş değildir ama bunun 

uzun bir zaman alacağı, güç gerçekleşeceği de 
bir vakıadır. O bakımdan, ttuoiedjiür de, ge-
VÖ& Komisyon, gerekse Hükümet, bu adaletsiz
liği gidermek bakımından ya bu kanunun baş
lığını cLeğışıtımnek veya bir ek madde eklemek 
suretiyle problemi çözerse, zannederim M, her 
iki statüde bulunan memurlar arasında bir den
ge »ağılanmış oiıaoaktır. 

Bendenizin 'kısaca sunduğu teklif şudur: 
«Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununa tabi 

memur ve hizmetlilerin de T. C. Emekli Sandığı 
hükümlerine tabi diğer memurlar miiısüllû borç
landırılmak suretiyle emeklilikteki fiilî hizme
tine eklenir.» 

Aynı durumu Sosyal Sigortalar bünyesinde 
çalışan memurlar için de ihya etmek lazımdır. 
Bunu yapmadığımız takdirde, yine özlük hakla
rı yönünden memurlarımız arasında bir denge
sizlik, haliyle doğmaktadır. Bunun izalesi hu
susunda değerli arkadaşlarımın yardımcı olma
larını istirham ediyorum. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Sayın Uğrasızoğlu, buyuru

nuz. 
FAHRİ UĞRASIZOĞLU (Uşak) — Muhte

rem Başkan, değerli arkadaşlarım; 
Huzurunuzda bulunan kanun teklifi, gerek 

parti grupları tarafından ve gerekse şahsi gö
rüşlerini bildiren değerli arkadaşlarımız tara
fından sempatiyle karşılanmış olan bir kanun 
teklifidir. Bu sebeple teklifin yüksek tasvibi
nize mazhar olacağı görülmektedir. 

Arkadaşlarımızın ifade buyurdukları gibi, 
bu kanun teklifi 5434 sayılı T. C. Emekli Sandı
ğı Kanununa bağlı olarak çalışan memurları he
def tutmaktadır. 

Bunun yanında arkadaşlarımız Sosyal Si
gortalar bünyesi içinde çalışan memurlar için de 
bir formül bulunmasını öne sürmüşlerdir. Ka
naatime göre mütalâaları yerindedir, haklıdır. 
Bu husus önceden düşünülmemiş, fakat bunun 
niçin düşünülmediğini bilmiyorum. Binaenaleyh 
bu kanun teklifiyle beraber Sosyal Sigortalarda 
çalışan arkadaşlarımızı da düşünen, onları da 
içine alan bir kanunun getirilmesi yerinde olur
du. Belki Yüksek Heyetiniz buna bir çözüm 
yolu bulacaktır. 

Kanun teklifi kabul edildiği takdirde 5434 
sayılı Kanuna tabi olup halen memuriyet yap
makta olan ve sayılan 300 bini aşkın bir memur 
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kütlesi bu kanundan faydalanacaktır. Bu suret
le muvazzaf erlikte geçen hizmetler ile 1950 yı
lından önce Yedeksubay Okulunda ve hazırlık 
kıtasında geçen müddetler kıdeme sayılmış ola
caktır. Bunun neticesinde kanun, muvazzaf er
lik, yani askerlik hizmetini yapmış bulunan ve 
bilâhara memur durumda bulunan arkadaşları
mıza en azından iki yıllık bir kıdem getirmekte
dir. Yedeksubay Okulundan geçmiş yük
sek tahsilini yapmış veya daha önce ha
zırlık kıtasında bulunmuş olanlar da en az 
dört ilâ altı ay müddet bir kıdem kazanmış ola
caklardır. Bunun temin ettiği fayda; bu arka
daşlarımız kanunun çıktığı tarihten itibaren 
altı ay zarfında Emekli Sandığına müracaat 
ettikleri takdirde derhal bu kıdemleri alacaklar 
ve bu suretle terfilerinde ilerleme olacaktır. 

Bir arkadaşımız burada temas buyurdular; 
yahlız iki yıllık kıdem veya altı aylık kıdem 
vermek kâfi değildir, bunun terfiine de tesir 
etmesi gerekir. Arkadaşlarım, bu, kanunun esp
risinde mevcuttur. Yani, bu 5434 sayılı Kanu
nun değişikliğinden ve- buraya getirilen ek mad
desinden istifade eden 300 binden fazla memu
rumuz, 4 aydan iki yıla kadar kıdem alacaklar 
ve bu kıdemleri derhal maaşlanna intibak etti
rilmek suretiyle ya iki yıllık kıdem almış ola
caklar veyahut bir derece terfi edeceklerdir. Bu 
hususu temin için kanun teklifi getirilmiştir; 
yoksa bir yerde iki yıl müddetle kıdem vermek 
ve orada bırakmak için değil. Bu hususu bilhas
sa açıklamakta lüzum ve zaruret görmekteyiz. 

300 bin memur arkadaşımız, ilkokul mezunu 
veya yüksek okul mezunu olsun, bu kanundan 
bu suretle faydalandıktan sonra, gerek Hazine
den ve gerekse Emekli Sandığından 300 milyon 
lira civarında bir para bütçemize külfet olarak 
gelmiş olacaktır. Hükümet bunu seve seve ka
bullenmiştir; Yüksek Heyetinizce de tasvip gör
düğüne göre bu teklifin kanunlaşmaması için 
hiç bir sebep yoktur. Binaenaleyh, bu kapsam 
içine giren bütün değerli memur arkadaşlarımı
za hayırlı, uğurlu olmasını dilerim. 

Saygılarımı sunarım. 
BAŞKAN — Sayın Köseoğlu, buyurunuz. i 
TALÂT KÖSEOĞLU (Hatay) — Muhterem ' 

arkadaşlarım, muvazzaf askerliğini er olarak 
yapanlar ve 1950 den önce yedek subaylık yap
mış olanların hazırlık kıtasında ve Yedek Su
bay Okulunda geçen sürelerin memuriyet hiz-
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netlerine sayılması seklinde özetlenecek olan 
kanun teklifi hakkında benden önce konuşan 
arkadaşlarım kıymetli mütalâalarını belirtmiş-
k-rdir. 

Şimdi, mesele sadece bir yönden mütalâa 
edildiği takdirde kıymetli arkadaşlarımızın 
fikirleri ve görüşleri kanunun aydınlanmasına 
hizmet eder, fakat bu mesele sadece bir yönlü 
mesele değildir. 

Muhterem arkadaşlarım, kanun teklifinin iki 
yönü vardır: Birinci yöım Emekli Sandığı ile 
ilgili yönü, ikinci yönü terfi yönü, kıdem yönü. 

Muhterem arkadaşlarım, kanun teklifinim 
prensip İtibariyle ben de aleyhinde değilim, 
ancak, tatbikatı bakımından, şümulü bakımın
dan bir ayrım yapmaya mecburuz. Şimdi, Cum
huriyet hükümetleri devrinde yapılan bir tat
bikat var: Fiilî askerlik görevini yapan memur 
'erlerimiz, Yedek Subay Okulumda geçen müd
detler ve hazırlık kıtasında geçen müddet
ler hiçbir suretle bugüne kadar memuriyette 
terf ilerine sayılmamış. Bugün biz bu kanun tek
lifi ile geçmişteki uzun tatbikatı tamamen de
ğiştirip yepyeni bir silsltem getiriyoruz. 

Şimdi, kanun bugünden sonraki zamana 
tatbik edilse, hiçbir itirazım yok. Bugünden 
sonraki zaman içerisinde bu kanun âdildir, ye
rindedir; hiçbir itirazım yoktur, ama bir kanun 
makable teşmil etmek oldukça tehlikeli bir du
rum yaratabilir. 

Konuşan arkadaşlarım bunun malî portesi 
üzerinde hiç durmamışlar, sadece erkek - ka
dın eşitliğini yaratma şeklinde dâvayı ele al
mışlardır. Bunun malî portesi sanıldığı kadar 
270 milyon değil, 270 milyonun çok üstündedir. 
Maliye Bakanlığı bu konuda açık fikrini be
yan etmelidir ve bu kanun karşısındaki tutu
munu belirtmeye mecburdur. 

Uzun yılların tatbikatından gelen aksaklığı 
t i r kanunla değiştirmek ve bu kanunu makable 
tfcşımil etmek mümkün, ama bunun altından na
sıl kalkacağız, nasıl yapacağız, ne gibi netice
lerle karşı karşıya kalacağız sualleri de izah et
meye mecburdur Maliye Bakanlığı. 

270 milyon liralık bir mevzu değil, yarım 
milyara yakın bir meseleyle karşı karşıya kal
dığımız takdimde Anayasanın esprisine uygun 
hareket etmiş de olmayız. Anayasamız sosyal 
adaleti gerçekleştirmeye evtet demiştir, iktisadi 
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kalkınmaya evet demiştir; amıa malî gücüyle 
mütenasip bir şekilde, malî gücüyle mukayyet 
kılmıştır. Anayasanın bu maddesini, sosyal ad-
leti sağlamak, iktisadi kalkınmayı sağlamak 
şeklinde mütalâa ettiğimiz takdirde, Anayasa
nın diğer bir maddesini de yana iktisadi imkân
larla mukayyet unsurunu da mutlaka göz önün
de tutmaya mecburuz. Bu bakımdan, bu kadar 
karışık bir malî netice doğurabilecek durumda 
olan bu kanun hakkında Maliye Bakanlığının 
kesin bilgilerle Yüce Meclsimizi aydınlatmaya 
mecbur olduğu kanaatindeyim. Çünkü bunun 
sorumluluğunu, bunun yükünü topyekûn Türk 
Milleti çekecektir; sadece Maliye Bakanlığının 
memurları, Komisyonlar veya kanun teklif çileri 
değil... Türk Milletine ağır bir külfet tahmil 
edecek mahiyette olan böyle bir kanunun ger
çek malî portresini, içyüzünü bilmeye mecbu
ruz. 

Kanunun gerekçesiındeki kadın - erkek eşit
liği pek geçerli değildir. Birçok mevzularda, 
birçok kanunlar muvacehesinde kadınlarımız 
erkeklerle esasen eşit durumda değildir. 
Kadın - erkek eşitliğini esas alarak bu 
meseleyi halletmek mümkün değildir, ama bir 
'sosyal adalet ilkesine bağlanarak bu maddeyi 
tedvin eitmıek mümkündür. 

Şu hale. göre, meseleyi iki yönlden mütalâa 
edeceğiz. Bunlardan birisi, Emekli Sandığı ile 
ilgili olan kısmıdır ki burada bir adaleti sağ
lamak mümkündür. Çünkü onların geçmiş za
manlarını borçlandırmak suretiyle dengeyi sağ-
hyaibilirz ve bu malî portöre bakımından bir 
yük teşkil etmiyebilir, ama terfi yönünden, 
onun kıdem yönünden durumu üzerinde ciddî* 
yetle durmaya mecburuz. 

Biz bu kanunu kabul ettiğimiz takdirde oto-
ma'tikman Türk memurlarının büyük bir kıs
mı, 200 bin, 300 bin, sayısı meçhul; oitomaıtdk-

.nıan bir derece terfi edeceklerdir, 35 aslî maaş 
40 a, 50 aslî maaş 60 aslî maaşa çıkacak. Nere
de bunun malî yükü? Bunu bilmeye mecburuz. 
Bunun izahı ne gerekçede, ne Maliye Komis
yonu raporunda, ne de Bütçe Karma Komis
yonunun raporunda mevcuttur. Bu raporlar sa
rih olmalıdır. Türk Milleti namına hüküm ve
recek olan Yüksek Meclislimiz bu rakamları ve 
bu yükümlülüğü bilmeye mecburdur. Yoksa 

biz mecbur değiliz makable şâmil bir kanun 
yapmaya. Makable şâmil bir kanun oldukça 
ağır bir kanundur. Bunun malî portresini Türk 
Milletine yüklediğimiz zaman, bunu Türk Mil
letinin açıklıkla bilmesi lâzımdır. 

O bakımdan, Sayın Maliye temsilcisi veya 
Maliye Bakanlığının bu hususta Yüce Meclisi
mizi aydınlatmasını istirham edeceğim. 

Bunun dışında, kanunun ileriye ait tatbi
katına hiçbir diyeceğim yojk. Bugünden sonra 
askerliğini er olanak yapacak olanlar veya ye
dek subayların kıtada sayılan hizmetleri me
muriyete sayılsın. Çünkü bundan sonraki du
rumu Maliye Bıaikahhğı ayarlıyabilir, ama geç
miş yılların tatbikatını, 25 - 30 senelik bir tat
bikatı bugünkü bir kanun teklifiyle ve ciddî 
Uir tetkike tabi tutmadan Tüıjk Milletine ka
bul ettirmek hakkımız değildir. 

Saygılarımla. (A. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Kıhç, (buyurunuz. 
ÎLYAS KILIÇ (Samsun) — Sayın Başkan, 

muhterem arkadaşlarım; askerlikte geçen hiz
metlerin memuriyetten sayılmasına mütedair 
kanun tasarısının görüşülmesi esasında şahsî 
fikirlerimi belirtmek üzere söz almış bulunu
yorum. 

Muhterem arkadaşlarım, bu kanun teklifi, 
hakijkaten samimiyetle belirtmek lâzım gelirse, 
yıllardan beri bu Meclislere birkaç defa gel
miş ve muhtelif sebeplerle kanunlaşamamış ve 
bugün tekrar Yüksek Meclisin huzuruna kanun
laşmak mıalksadiyle gelmiş bir tekliftir. Bu tek
lif büyük bir memur kütlesini memnun edebile
cek bir tekliftir. Neden? 

Muhterem arkadaşlarım, bizim anktlâpları-
mızdan bir tanesi de kadın - eıjkek arasındaki 
hizmet farklılığını kaldırmak, kadını âmme 
hizmetinde ve sosyal hayatta erkekle eşit ya
rışma içerisine ve hizmete sokmiajk esasına da
yanırdı. Her şeyde eşidolan bu iki unsurdan er
kek olanların askerlik esnasında geçen hizmet
lerinin memuriyete tekrar döndüklerinde me
muriyetten sayılmaması, buna karşılık bayan ar
kadaşının memuriyetinin devam etmesi bu den
geyi bozuyor. Demek ki, bu kanunun maksa
dından biri de bu dengeyi sağlamaktır. 

ikincisi : 
Muhterem arkadaşlarım, bu memurların er 

olarak hizmet görmelerinin sebeplerinden bir 
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tanesi; Cumhuriyet devrinden beri memleketi
mizde okul imkansızlığı dolayısiyle, memleket 
sathında olkumaya hevesli olmasına rağmen 
maddi imkânsızlıkların yanında okul imkânsız
lığının da yer almış olmasından mütevellit bir
çok memur arkadaşlarımız beklenen ve özledik
leri tahsili yapamamış olmalarıdır. As(kerî 
mükellefiyetlerini er olarak yapmış olanla
rın geçmiş askerlik hizmetlerini memuriyetten 
saymak suretiyle bir eşitsizliği, bir imkânsızlı
ğı telâfi zımnında gelmiştir bu teklif. Bu ba
kımdan da bu tejklifin kanunlaşmasında fayda 
vardır. 

Yalnız, bâzı arkadaşlarım değindiler, dedi
ler ki: «Bu teklifte âmme sektöründeki hiz-
etlıerden bir kısmı lalınmış, bir kısmı atama
mış; Sosyal Sigorta kapsamındakiler bu ka-
nunun kapsamı dışında bırakılmış.» Bunların 
da bu kanun dâhiline alınması hakikaten arzu 
edilen bir şey idi, ama nedense bu kanuna 
bunlar ithal edilememiştir. Şimdi bunların bu 
kanuna ithal edilmiş olması, Personel Kanunu 
tasarısının da önümüze geleceği bu günlerde 
bu dengesizliğim, adaletsizliğin giderilmiş olması 
için bir kolaylıjk ısağiar idi, ama Komisyondan 
ve bâzı !arkadaşlarımızdan öğrendiğimize gö
re, Sosyal Sigortalar kapsamında çaJhşan me
mur arkadaşlarımızın bu kanunun bünyesi içi
ne alınması kanun tekniği bakımından uygun 
olmadığından, eğer böyle bir tefklifte ısrar edi
lecek olursa teklifin geri alınacağı, araya zaman 
gireceği v© bu kanunun çıkmasının tekrar müş
külâtlara mâruz kalacağı beyan edilmişttir. Bu 
yönden önerge verilmekten vazgeçilmek sure
tiyle, şimdilik bu kanunun çıkarılmasını ve 
gelecekte Sosyal Sigorta kapsamındaki memur
lara da yeni bir kanunla bu ha|klannın verüme-
si düşünülmektedir. 

Şimdi bu arzuyu ilgililer gösterse de gös
termese de, pek yakın bir gelecekte bu ka
nunun bünyesine alınmasına teknik bakımdan 
imkân olmadığı söylenen Sosyal Sigorta men
supları için yeni bir kanun teklifi ile pek ya
kında karşılaşacağımız, bir hakikattir. Çünkü, 
geçmiş tatbikatımızda; bu şekilde noksanlıkla
rımızı telâfi edebilmek için, en kusa zamanda 
arkadan yeni kanun teklifleri ile karşılaştığımız 
bîr vâkıaJdır. Bu da aynı şekilde cereyan edecek 
ve Sosyal Sigorta kavramında olup da, bugün 
bu kanunun şümulü içerisinde mütalâa edilme

miş veya sonradan hatırlanmış olmasınla rağmen, 
ithal edilmesi kanun tekniği bakımından imkân
sız görünen vatandaşlarımız için de kanun tek
lifi mutlaka arkadan gelecektir. Buna mâni ol
anak mümkün değildir. Muhtelif yollardan uya
rılmak suretiyle, telkinde bulunulmak suretiyle 
yeni tekliflerle arkadaşlarımız Meçisin huzu
runa geleceklerdir. 

Hakikaten kanun tekniği bakımından bu ka
nun şümulüne girmesi büyük bir sakınca tev-
Mıötımiyor ise; biliyorsunuz iktisadi Devlet 
Teşekkülleri ve buna mümasil kuruluşların ka
nunları olmamasına rağmen, Personel Kanunu 
bünyesine bir ek ile, «kendi özel kanunları çı
kana kadar bu kanun ile amel edilir» şeklinde 
bir ifade ile bu yoldan tatbiki, eğer bu şekilde 
mümkün değilse, en kısa bir zamanda yeni bir 
kanun teklifi ile ilgilerin bu noksanı kapa
masını ben temenni sadedinde belirtmek isti
yorum. 

Muhterem arkadaşlarım; bu kanun teklifi, 
muhtelif arkadaşlarımın tekliflerinin birleştiril
mesi suretiyle tek bir teklif olarak Meclisin 
huzuruna gelmiştir. Arkadaşlarımızın kanun 
teklilerinin gerekçelerinde belirtmiş olduğu 
hususlar tamamen doğrudur. Yalnız, Talât Kö-
seoğlu arkadaşım «bu değirmenin suyu nereden 
gelecektir» diye sordu. Eğer, bu kanun bugüne 
kadar çıkarılmamaktan mütevellit bir haksız
lık cereyan eltmişse, bu haksızlığın telâfisi için 
Yüksek Meclis bir kanun çıkartmaya karar ver-
nıişse, her halde gelmekte olan vergiler, bu de
ğirmenin de suyunu getirecektir. 

'Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım; ra

por üzerindeki görüşmelerin yeterli olduğuna 
dair bir yeterlik önergesi geılmiştir, önergeyi 
okutuyorum. 

Yüce Başkanlığa 
Nuri Eroğan ve iki arkadaşının 5434 sayılı 

Kanuna ek bir madde eklenmesine dair teklifi 
üzerinde yeteri kaidar arkadaş konuşmuş, konu 
aydınlanmıştır. Müzakerenin kifayetini arz ve 
teklif ederim. 

Bingöl 
Mehmet Bilgin 

BAŞKAN — Yeterlik önergesini Yüce Mec
lisin oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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Maddelere geçilmesi hususunu oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Birinci maddeyi okutuyorum. 
5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununa 

23 . 2 . 1965 gün ve 545 sayılı Kanunun 5 nci 
maddesiyle eklenen ek maddenin değiştirilme
sine ve bu kanuna geçici 2 madde eklenmesine 
dair kanun. 

Madde 1. — 5434 sayılı T. C. Emekli Sandı
ğı Kanununa 23.2.1965 gün ve 545 sayılı Ka
nunun 5 nci maddesiyle eklenen ek maddenin 
birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Ek madde — 102 nci maddede yazılı süre
ler içinde yazı ile Sandığa müracaat edeceklerin 
borçlandırılma mevzuuna giren (emvali metru
ke veya mübadil hesabı carisinden aylık ücret 
almak suretiyle geçen süreleri dâhil) geçmiş hiz
metleri, [Muvazzaf askerliklerini er olarak yap
mış olanların muvazzaf erlikte geçen süreleri 
ile 1 . 1 . 1950 tarihinden sonra yedeksubay 
nasbedilmiş bulunanların hazırlık kıtasında ve 
Yedeksubay Okulunda geçen süreleri, (hasta
lık ve cezai sebeplerle uzayan süreler hariç)] 
sonradan bir kanun ile sürekli hale getirilen ve 
sigorta dışında geçen hizmetlerden en çok 10 
yılı, emeklilik keseneğine esas derece tutarları 
nazara alınmak ve bu tarihte derece tutarlarının 
tabi olduğu kesenek ve karşılık tutarı üzerinden 
borçlandırılmak suretiyle fiilî hizmet sürele-
lerine eklenir. 

BAŞKAN — 1 nci madde üzerinde Sayın 
Hilmi işgüzar, buyurun. 

HİLMİ İŞGÜZAR (Sinop) — Sayın Başkan, 
muhterem iarkad'aşılarım; 5434 sayılı T. C. 
Emekli Sandığı Kanıunumıun değiştirilmesi öngö-
lülien 1 nci maddesi üzerinde bendeniz de şahsi 
gömüşlerimi kısaca :arz etmek istiyorum. 

Bu kanun teklifini Meclisimize getirmek 
suretiyle vazife yaptıklarına inandığım arka
daşlarımıza bendeniz de teşekkür ederim. 

1 nci madde, esasında çok yerinde bir mad
dedir. Çünkü, Devletimiz, Anayasaya göre sos
yal bir Devlet ve aynı zamanda da hukuk dev
letidir. Bu yönden kendi memurlarını ve vatan
daşlarını en iyi bir şekilde sosyal imkânlara 
(kavuşturmak ve kendi aralarındaki hukuk yö
nünden eşitsizliği gidermek. Devletin vazifesidir. 
toyal ve hukuk devleti anlayışı ile bağdaşır 
bir şekilde ele alındığı için 1 nci maddenin le

himdeyiz. 1 nci maddenin erkek ve kadın ara
sındaki ayrıntıları ortadan kaldıracağı meselesi 
de aynıdır. Esasımda, yıllardan beri bu şekilde 
askerlikte hizmet etmiş ve sonra memuriyete 
girmiş, ya da memur iken askere gitmiş olan 
vatandaşlarımızın askerlik hizmetlerinin memu
riyetten ve emeklilik hizmetlerimden sayılmamış 
olması keyfiyeti, gerçekten hukuk ile bağdaş
mayan bir meseledir. Yalnız, tümü üzerinde ko
nuşan Ali Rıza Uzuner arkadaşımızın da ifade 
eyledikleri gibi, sadece maaşlı ve ücreitli olarak 
çalışan ve sonra vazife alan kişilerin askerlikte 
geçen müddetlerinin emeklilikten sayılması me
selesinin dışında Sosyal Sigortalara bağlı, Sos
yal Sigortalar müessesesinde vazife almış olan 
arkadaşlarımızın da bu kanunun 1 nci madde-
ısinin şümulü içerisine alınmasını biz, hukuk 
yönünden yerinde buluyoruz. Bu şekilde 1 nci 
madde çok daha iyi bir şekle kavuşturulacak
tır ; ama 1 nci maddenin kaynaklarını düşünmek 
Devlete aittir. Milletvekilleri olarak biz, her-
şeyden evvel kanunun tekniğe ve adalete uygun 
şekilde çılkarılması üzerinde durmak zorun
dayız. Devletin en büyük vazifesi de yeni kay
naklar bulmak ve kanunların getirdikleri kül
fetleri karşılamaktır. 1 nci mladde yerindedir. 
Bu yönü ile bendeniz lehte beyanatta bulun
dum. 

Hepinize saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Sayın özdenoğlu, buyurunuz. 
SİNASİ ÖZDENOĞLU (Ankara) — Sayın 

Başkan, değerli arkadaşlarım; bu kanunun ger
çekten mevcut adaletsizliği düzeltmesi bakımın
dan faydası aşikârdır. Yüksek Meclisiniz ka
bul etmek suretiyle büyük bir adaletsizliği or
tadan kaldırmış olacaktır. 

Ancak, hukukta kanun koyarken teşrii mec
lislerin birtakım prensiplere riayetkar olması 
şafttır, esastır. Bunlardan birisi genellik pren-
ısibidir; ötekisi adalet prensibidir. 

Değerli arkadaşlarım; «genellik prensibi» 
demek, kanun hükümlerinden o kanunun kap
samına girmesi gereken ve o kanunun vermesi 
"iâzımgelen her türlü haklardan, o haklara müs-
ta'hak olanların toptan istifade ettirilmesi de
mektir. Şimdi görüyoruz ki, gerçekten Sosyal 
Sigortalar bünyesindeki arkadaşlarımız bu hak
lardan faydalanamıyor. Bu, büyük bir noksan
lıktır ve teşrii meclislerin kanun koyarken ria
yete mutlaka mecbur oldukları genellik pren-
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ûbine aykırıdır, öyle ise, benim şahsi ka- j 
saatim • madde metnine şimdi geçeceğim - bir 
kanun getirirken dört başı mamur getirelim. I 
Yani, bir zümreyi düşünüyoruz, ama öbürünü I 
düşünmüyoruz. Bu mümkün değildir. Kaldı ki, ı 
§jmdi bir sual daha akla geliyor, Soisyal Sigor
talardan faydalanan vatandaşlar nerededir, yani 
işçiler nerededir?. O da gayet tabiî büyük bir 
kütle olarak halen Sosyal Sigortalardan fayda, 
temin eden ve dol'ayısiyle âmme hizmeti gören, 
işçi niteliğindeki vatandaşların da keza asker
likte er olarak geçen, ya yedeksubay okul dev
resinde geçindikleri müddetlerin mahsubu sure
tiyle elbetteki adalet prensibi, genellik prensibi 
esas alınacak olursa, faydalandırılması şarttır 
ve esastır. 

Değerli arkadaşlarım; bilhassa komisyonun 
nazarı dikkatini çekmek istiyerek arz ediyorum; 
hakikaten olumlu, hakikaten bir büyük boşluğu 
dolduracak olan böyle mühim bir tasarı görü
şülmeden evvel maddedeki bu noksanları ko
misyonun düşünmesi ve burada ifade edilen be
yanları cevaplandırıp, Yüksek Meclisi tatmin 
etmesi lâzım. 

Sonra, Sayın Köseoğlu arkadaşımız söyledi. 
Biz burada elbetteki vatandaşla beraber Dev
letin menfaatlerini de düşünmeye mecburuz. 
Yani karşılığı nedir, bulunmuş mudur? Bütün 
bunlar hakkında izahat bekleriz ve komisyonun 
bütün bu sorular karşısında tatminkâr izahat 
vermesi icabeder. Aslında çok faydalı olan, ger
çekten büyük bir adaletsizliği düzeltecek olan 
böyle bir taisarının noksan hazırlandığı kanaati 
bende hâkimdir. 

Değerli arkadaşlarım; 1 nci madde tetkik I 
edildiği takdirde görülür M, yalnız muvazzaf 
asfcerlIklerM er olarak yapmış olan vatandaş
ların muvazzaf askerlik de geçen müddetleri 
sayılacaktır. Ama, hep biliriz bunların ayrıca 
ihtiyat askerlikleri vardır. Vatandaş silâh altına 
alınmışltır, Trakya'da üç sene askerlik yap-
mış'tır, terhis olmuştur, fakat İkinci Cihan Har
binde 'tekrar dört ay, altı ay bunlar silâh altına 
çağırılmıştır. Bu da bir hizmettir. Silâh altında 
Orduda er olarak hizmet etmiştir. Niçin bu ka
nunun kapsamına alınmamıştır?, öyle ise, ko
misyondan soruyorum, cevaplandırsınlar... Ben 
şahsan bu noksanlığı telâfi amacı ile bir öner
ge takdim edeceğim. 1 nci maddenin «Muvaz- I 

zaf askerliklerini er olarak yapmış olanların 
muvazzaf erlikte ve ihtiyattık hizmetlerinde 
geçen süreleri sayılır» şeklinde bir ilâve sure-
'tiııde teklif edeceğim. Yüksek Meclisin iltifa
tına mazhar olacağı inancındayım. Böylece, bir 
adaletsizlik giderilmiş olacaktır. 

Ayrıca, bir noksanlıktır; terfii© sayılacak 
olan bu sürelerin komisyonda görüşülmekte bu
lunan 657 sayılı Personel Kanununun esaslarına 
atıf yapmak suretiyle buraya dercedilmesini 
beklendik. Bu da yoktur, öyle görünüyor ki, 
bu tasarı; Hân Komisyonunda görü'şülecek ve 
birazdan buraya getirilecek olan 657 sayılı Ka
nun düşünülmiyerek ve ihmal edilmek suretiyle 
'hazırlanmıştır, ileri de çelişki olacaktır. Bu 
hususun da muhterem komisyon tarafından na
zarı dikkate almimaısını rica ediyorum. 

(Saygılarımla. (C. H. P. sıralarından alkışlar). 
BAŞKAN — Sayın özgüner, buyurunuz 

elemdim. 

TURHAN ÖZGÜNER (İçel) — Sayın Baş
kan, sayın arkadaşlarım; bir önergem olduğu 
için tekrar söz alıyorum. Tümü üzerinde yap
tığım konuşmada belirttiğim hususları bir öner
ge haline getirdim. 

Evvelâ, şunu arz edeyim: Demin bir kısmını 
bahsettim, arkadaşlarım, fiilî hizmetin memuri
yete sayılması, hakikaten kıdem ve terfi ba
kımından da bahis mevzuu olup, intibakı ya
pılmış olsaydı şüphesiz teklif dört başı mamur 
diyebilirdik. Bâzı arkadaşlarımın «bunu da bu 
kanun teklifi kapsamına alır» demiş olmasına 
rağmen, ben hiç de bu kanun teklifinin bu şekil
de ihatalı hazırlandığı kanaatine varamadım. 

Arkadaşlarım, bunun misalini vermek lâzım: 
Hakikaten 21 sene memuriyet yapmış bir şahsın 
bilhassa İkinci Dünya Savaşında 4 sene askerlik 
yapmış olduğunu nazarı itibara alırsak, buna 4 
senelik askerlik hizmeti süresini de ilâve edersek, 
25 senelik müddeti doldurduğunu iddia edebili
riz. Ancak, kıdem ve terfi bakımından bu tasarı 
buna bir şey getirmiyorsa sadece bunun 4 sene 
evvel tekaüt olması mümkündür ama, kendisiyle 
beraber aynı anda memuriyete girmiş olan bir 
memurenin durumu ile kendisi arasında 4 sene 
gibi geriden takibeden bir maaş, kıdem, terfi ve 
tekaüt durumu bahis konusu olacaktır M, bu, 
çok büyük bir haksızlık ve adaletsizliktir. 
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Arkadaşlarını, İkinci Dünya Savaşındaki 
bir müddet uzunluğunu nazarı dikkate alarak 
söylediğimiz gibi, bunun dışında da emsaller 
var. Askerlikte tezkere bırakmış şahıslar da 
vardır, 5 - 6 sene askerlik yapmıştır, ve az bir 
zaman da değildir. Kıdem ve terfi bakımından 
bunun intibakının yapılması lâzımıdır. Bunun 
dikkate alınmasını ve önergemin değerlendiril
mesini tekrar rica ediyorum. 

Arkadaşlarım, yine namzetlik süresi esna
sında bir şahsın askerliğe alınması gibi bir hal 
de vardır. 3 - 4 aylık namzetlikten sonra memur 
olunamaz. Askerlik süresinde geçen 2 seneyi 
ilâve ©diyor, fakat 3 - 4 ayı ilâve etmiyoruz. O 
halde askerliği nazarı itibara alarak o süreyi 
memuriyete ilâve ederken henüz memuriyeti ik-
tisaJbetmemiş ancak memuriyeti iktisapla bera
ber namzetlik süresi ilâve edilecekken, askere 
gitmesiyle bunun şüphesiz 3 - 4 ayının yanmış 
olması bir haksızlıktır. Bu hususu getirilen tek
lif nazarı itibare almadığı için önergemi bu pa
ralelde sunuyorum. 

Arkadaşlarım, sayın konuşmacılardan bir 
tanesi bu teklifi müdafaa öderken «mali porteyi 
de düşünmek lâzımdır. Biz hakikaten şu kadar 
milyon liraya baliğ olacak bir teklifin münaka
şasını yaparken, şüphesiz Hazinenin durumunu 
da düşünmemiz gerekir» dediler. Bir bakıma 
haklı gibi görülebilirler. 

Arkadaşlar, biz burada malî porteyi düşü
nüp bir adaletsizliği elimMn tersiyle itmiyecek 
miyiz? Bir adaletsizliği bertaraf etmek bahis 
konusudur. Adaletsizlik var mıdır, yok mudur? 
Evvelâ gelin bu noktada anlaşalım. Biz, bir 
adaldtsizlik var kanısındayız. Anayasamız gere
ğince askerlik bahis mevzudur, fakat memure 
ile memurun arasında şüphesiz fark oluyor. Bir 
adaletsizlik bahis konusudur. Her şekil ve su
rette bunun müdafaası yapılamıyacağına ve bu 
«adaletsizliği bertaraf edelim» diyeceğimize gö
ne, malî porte bakımından «hele şimdilik dur
sun» mu diyeceğiz? Eğer ben Sayın Köseoğlu'-
nun konuşmalarını yanlış anlamadım ise, bu 
böyledir. Aynı noktada birleşiyoruz, eğer bu 
adaletsiz ise, malî portesi neye baliğ olursa ol
sun, kaynağını bulmak Hükümete düşer, şüphe
siz biz de reylerimizle destek olacağız. Ancak 
bunun «malî portesi bulunamaz» diye, elimizin 
tersiyle adaletsizliği itmiememiz bahis konusu 

olamaz ve şüphesiz hukuk ve adalet anlayışına 
da aykırı olur arkadaşlarım. 

Teklifte gördüğüm iki noksanlığı bertaraf 
etmek için 1 nci maddenin sonuna şu iki fıkra
nın ilâvesini teklif ediyorum: Şöyle ki, «Bu sü
reler kıdem ve terfie de esas alınarak 657 sayılı 
Personel Kanununun intibak hükümleri aynen 
tatbik olunur. 

Memuriyete, namzet memur sıfatı ile girmiş 
olanlar bu namzetlik süreleri dolmadan er veya 
subay olarak askerlik hizmetine intikal etmiş 
iseler, bu süre de fiilî hizmet süresine ilâve edi
lerek yukarıdaki fıkra hükümleri tatbik olunur.» 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Sayın Bakan buyurunuz efen

dim. 

DEVLET BAKANI TURHAN BİLGİN 
(Erzurum) — Muhterem arkadaşlar, sayın ar
kadaşlarımızın tümü üzerinde ve maddeler üze
rinde yaptıkları konuşmaları ve verdikleri tek
lifleri dinledikten sonra bu kanun teklifinin 
fevkalâde genişletilmek istidadını taşıdığını, bu 
konuda sizler adına, hepimiz adına konuyu tet
kik edecek komisyonun meseleyi bu açıdan bir 
ihtisas Komisyonu olarak geri alarak tek
rar tetkik etmesini istirham ediyorum. Daha 
evvel konuşan arkadaşlarımızın ifade ettiği gibi, 
bütün adaletsizlikleri - ki, onların tabiridir -
hiç birbiri ile irtibatı bulunmıyan İşçi Sigorta
larında çalışan arkadaşlarımızı dahi bu kanu
nun kapsamı içine almak gibi kanun tekniğine 
katiyyen uygun düşmeyecek hususları da «Bir 
adaletsizliği izale ediyoruz» şeklinde bu kanun 
içinde mütalâa etmek görüşüne karşı olduğumu
zu ve komisyonun har halde bu maddeyi takrir
lerle birlikte geri alması suretiyle meseleyi gö
rüşeceğini tahmin ediyoruz. 

Hükümet adına yaptığım bu kısa açıklamam
la görüşümüzü ifade etmiş oluyoruz. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Komisyon olarak önergeleri mi 

istiyorsunuz? 
PLÂN KOMİSYONU ADINA RIFKI DA

NIŞMAN (Erzurum) — Madde ile birlikte bü
tün önergeleri istiyoruz efendim. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, ko
misyon şu ana kadar Başkanlığa verilmiş bulunan 
bütün değişiklik önergelerini tetkik etmek üze
re maddeyi geri istemektedir. 
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BURHANETT1N ASUTAY (İzmir) — Sayın 
Başkan, çok ehemmiyetli bir noktayı arz etme
me müsaadelerinizi rica ediyorum. Komisyonu
muz bundan sonra maddeyi tezekkür ederken, 
madde ile ilgili çok mühim hususlar üzerinde 
söz istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Asutay, bu kanun gün
demde olduğuna göre, maddenin görüşülmesi 
komisyonun huzurunda ve bu önergeler mu
vacehesinde tekrar mümkün olacak ve Yüce He
yete tekrar gelecektir. Bu fikirlerinizi evvelâ 
komisyonda beyanda bulunmak imkânını haiz
siniz. Daha sonra da, Yüce Mecliste zaten bu 
mesele görüşülecek, o zaman da fikirlerinizi söy
lemek imkânınız var. 

İçtüzük, komisyona bir hak tanımış, talep 
edebilir. Maddeyi önergelerle birlikte yeniden 
tetkik edip düzenlemek için talebediyorlar. 

Maddenin tetkik edilmesi için komisyona 
geriverilmesini Yüce Meclisin oyuna sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Şu âna kadar Sayın Uzuner, Sayın özdenoğ-
lu, Sayın özgüner, Sayın Türkay, Sayın Enver 
Turgut, Sayın Orhan Sorguç, Sayın Hasan Tos
yalı önerge vermişlerdir. Kaldı ki, bununla da 
bağlı dağildir, daha başka arkadaşlarımızda ko
misyona önerge verebilirler. 

Madde, Meclis karan ile komisyona verilmiş
tir. 

Bu madde anamadde olduğu için diğerleri de 
ona göre kararlaştırılacak ve komisyon madde
yi yeni baştan düzenledikten sonra Yüce Meclis 
huzurunda tekrar görüşülecektir. 

2. — Ateşli silâhlar ve bıçaklar hakkındaki 
Kanunun bâzı maddelerinin değiştirilmesine dair 
kanun tasarısı ile Giresun Milletvekili Abdul
lah îzmen'in, 6136 sayılı Kanuna geçici 6 ncı 
ve 7 nci maddelerin eklenmesi, İstanbul Millet
vekili İsmail Hakkı Tekinel'in, 6136 sayılı Ka
nuna bir madde eklenmesi ve Mardin Millet
vekili Esat Kemal Aybar'ın, 6136 sayılı Ateşli 
silâhlar ve bıçaklar hakkındaki Kanunun 4 ncü 
maddesinin 3 ncü fıkrasının değiştirilmesi ve 
bu kanuna geçici bir madde eklenmesi hak

kında kanun teklifleri ve İçişleri ve Adalet ko
misyonları raporları (1/77, 2/184, 2/350, 2/351) 
(D 

BAŞKAN — Bir önerge vardır okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Gelen Kâğıtlarda bulunan (6136 sayılı Ateşli 

silâhlar ve bıçaklar hakkındaki Kanunun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bir ek 
ve bir geçici madde eklenmesine dair kanun ta
sarısı) nın gündeme alınarak 48 saat beklemek
sizin öncelik ve ivedilikle ve diğer bütün işlere 
takdimen görüşülmesi hususunu arz ve teklif 
ederim. 

Adalet Komisyonu 
Sözcüsü 

Mazhar Arıkan 

BAŞKAN — önergeyi Yüce Meclisin oyuna su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Gelen Kâğıtların 4 ncü sırasını işgal eden ko
nunun müzakeresine geçiyoruz. 

Hükümet yerinde, komisyon lütfen yerini 
alsın. 

Raporu okutuyorum. 
(Adalet Komisyonu raporu okundu.) 
BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, ko

misyon tarafından hazırlanmış bulunan raporu 
okuttum. Rapor üzerinde şu ana kadar söz alnuş 
arkadaşların isimlerini sırasıyla okuyorum. 

Ahmet Buldanlı, Reşit Ülker, İbrahim Öz-
türk, Mevlüt Ocakçıoğlu, Enver Akova, Ha
san Ali Gülcan, Mustafa Kemal Yılmaz, Turhan 
özgüner, Talât Köseoğlu, İhsan Ataöv, Etem 
Kılıçoğlu, Şinasi özdenoğlu, Mehmet Şeydi-
beyoğlu, Salih Aygün. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Sayın Başkan, 
müzakerelerin lehte, aleyhte ve üzerinde olarak 
yapılmasını istirham ediyorum. 

BAŞKAN — Peki efendim. 

Efendim, bir talep vaki oldu, müzakelerin 
kanun tasarısının lehinde, aleyhinde ve üzerin
de olarak tefriki istenmektedir. 

(1) 178 8. Sayılı basmayazı tutanağın so
nuna eklidir. 

— 175 — 
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Sayın Buldanlı siz lehinde mi, aleyhinde mi, 
üzerinde mi söz aldınız efendim?.. Lehinde. 

Sayın Ülker?.. Üzerinde. 
Sayın öztürk?.. Yok. 
ıSayın Ocakçıoğlu?.. Yok. 
Sayın Akova?.. Lehinde. 
Sayın Gülcan?.. Aleyhinde. 
Sayın Yılmaz?.. Aleyhinde. 
Sayın özgüner?.. Aleyhinde. 
Sayın Köseoğlu?.. Yok. 
Sayın Ataöv?.. Üzerinde. 
Sayın Kılıç/oğlu?.. Aleyhinde. 
Sayın özdenoğlu?.. Aleyhinde. 
Sayın Seydibeyoğlu?.. Aleyhinde. 
Sayın Salih Aygün .. Lehinde. 
MEHMET AYTUĞ (Elâzığ) — Ben grup 

aldına söz istemiştim efendim, yazılı olarak bil
dirmeleri lâzımdı. Aleyhinde görüşecektim. 

BAŞKAN — Şu ana kadar buraya intikal et
memiş Sayın Aytuğ, fakalt takaddüm edersiniz 
gayet tabi. 

Buyurun Sayın Buldanlı. 

AHMET BULDANLI (Muğla) — Sayın Baş-
kan, Parlâmentomuzun değerli üyeleri, 

Konuşma mevzuu olan Ateşli silâhlar Kanu
nu bir meoburiyetin ifadesidir. Malûimuâliniz 
silâhlar, ateşli, dürtücü, kesici ve patlayıcı ev
saf taşımaktadır. Bunların maksadı münhası
ran biir hayata layma gayesi gütmektedir. Bâ
zı ahvalde Türk Ceza Kanununun cevaz verdiği 
imkânlar dâhilimde silâhlar meşru müdafaa ha
limde kullamlalbilir. Fakat, maalesef 1961 den 
bu yana artık silâhlar bir nevi havaici zaruriye 
maddesi haline gelmiştir. Yaş, rüşt, sıfat, salâ
hiyet tanımaidan birçok insanlar silâh taşımayı 
moda haline getirmişlerdir. Vesikaya tâlbi si
lâhlar dahi iki sınıfta mütalâa edilir; bir kısmı 
taşımaya, bir kısmı saklamaya mahsustur. 
Ama, saklamaya mahsus, evlerde hâtıra olarak 
bırakılan silâhlar dahi ceplerde, bellerde, çanta
larda bir nevi çakmak gibi, süs eşyası gibi kul-
lanıl'maktaJdır. Bu yüzden allerjik ve bâzı yer
lerde sırf münakaşadan mütevellit hâdiselerde 
daM silâihın istimal edildiği, birçok canlara kı
yıldığı, kardeş kanı akıtıldığı bir vakıadır. 

Hele, silâh taşıyanların suçlarının para ce
zasına tahvili kanunu kalbul edildikten sonra ar
tık, asprin kullanılır gibi silâh kullanılmaya 
başlandı memleketimizde. Bilhassa gençler ara
sında silâh teşhiri, silâh kullanmak, hele hele 
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Devlet kuvvetlerine, zabıtaya karşı silâh kullan
mak bir nevi kabadayılık alâmeti haline gelmiş
tir. «Bugün iki kişiyi yaraladım.» «Bugün altı 
el silâh kullandım.» gibi tâbirler ve elfaz, genç
lerin öğünme vasıtası haline gelmiştir . 

Türk Ceza Kanununun yasak kıldığı silâh
lar, fişek yatağı dâhil, namlusu on santimi aşan 
tabancalar izne tabidir ve bunlar dahi meskûn 
mahallerin dışında taşınabilir. Meskûn mahal
lerde, şehirlerde, kasabalarda silâh taşımak, ve
sika da olsa, yasaktır. Ama, bunun müeyyidesi 
para cezası olduğu için artık taşımak değil, bir 
nevi hava fişeği gibi, şehrayinlerde kullanılan 
hava fişekleri gibi, caddelerde, kasabalarda, 
köylerde silâh patlatmak moda olmuştur. Bu, 
bir gösteri olmaktan ziyade, cana ve mala kas-
dedici bir hal aldığı için, artık bunu bir müey
yideye bağlaanaık, kanunla tahdit etmek ve silâh 
taşıyanları şiddetle tecziye edip buna mâni ol
mak zarureti hâsıl olmuştur. 

îsjte bugün huzurunuzda konuşulmakta olan 
tasan, böyle bir mecburiyetin eseridir. 

Bir diğer cephesi daha vardır: Memleketimiz 
artık bir silâh pazarı haline gelmiştir. Hudut
larımızdan, bilhassa Avrupa'ya gidip gelen iş
çilerimiz kanâliyle veya Cenup hududumuzda 
mütemadiyen silâh ithali yapılmaktadır. Bu si
lâhlar kolayca temin edilmekte ve kolayca el 
değiştirmektedir. 

Müeyyidenin bulunmadığı yerde, yani, «mâ-
Tıi zail olunca memnu avdet eder» kaidesince, 
mâni ortadan kaflkınca bu memnu rahat rahat 
kullanılmaktadır. 

Bilhassa av maksadiyle ithaline imkân ve
rilen yivli tüfekler vardır. Bunların bir mav
zerden farkı yoktur. Av maksadına matuf olsa 
bile, ilk hızı, yivli oluşu, nişangahlarının optik 
oluşu, uzun mesafelerden hedef seçişinin kolay 
oluşu ve uzun menzilli oluşu dolayısiyle artık 
bunlar av metaı halinde değil, basbayağı mav
zer gibi, insan öldürücü bir hüviyet taşımakta
dır. Kanunun bunu da ihata etmiş olması fay
dalıdır ve zaruridir. 

Asıl meseleye gelmek istiyorum: Bu kanun 
tasarısını kanunlaştırdığımız takdirde artık üni-
versiteHerimizde derslerden Veya formlardan 
sonra boykot sebebiyle okulların bahçesinde, 
okulların duvarlarına hedef tahtaları koyup, 
nişan alıp endaht yapmak imkânı ortada kal-
ımıyacaktır. 
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Artık, bir gaye uğruna kardeş kanı dökül- j 
cmiyeoe'ktir. Buna tevessül edenler kanunun pen
çesine düşecekler ve hapsen tazyik edilecekler
dir. 

iKanun tasarısı bir zaruretin ifadesidir. Bu 
kanunun asili maksadı, memleketimizde uzun 
yıllarm bakiyesi olan kan dâvasına da mâni 
olmaktır. Silâh temini güçleştiği takdirde, si
lâhlar müeyyideye bağlandığı takdirde; kama, 
tabanca, bıçak, yatağan, şişli baston, muşta 
gibi bugün harcı alem olan aletler ortadan kal
kacak Ve kısımî değil, umumi bir sükûn avdet 
edecektir. 

Binaenaleyh, bu kanunun kabul edilmesin
de bir zaruret vardır. Bir zaruretin ifadesi 
iolan bu kanunu mutlaka kabul etmek lâzıımgel-
mektedir. 

Saygılarımı sunarım. 
BAŞKAN — Cumhuriyet Halk Partisi Gru-

pu adına Sayın Mehmet Aytuğ, aleyhinde bu
yurun, efendim. 

MEHMET AYTUĞ (Elâzığ) — Bilâhara 
konuşmak istiyoruz, Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Takdimen konuşma hakkınızı 
şimdi ıkullanımıyorsunuız. 

Üzerinde, Sayın Reşit ÜOIker, buyurunuz. 
REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Değerli arka

daşlarım; 
6136 sayılı Ateışjli silâhlar ve bıçaklar hak

kındaki kanunun bâzı maddelerini değiştiren 
kanun tasarısı önümüzdedir. Bu tasarı, diğer 
arkadaşlarımızın teklifleriyle birleştirilmiş ve 
şu değişiklikler yapılmıştır: 

4 noü maddenin 1 nci fıkrasında, «Memle
ket içinde kama, hançer, saldırma, şişli baston, 
sustalı çakı ve benzerleriyle...» Yani bir «ben
zerleriyle» ibaresi eklenmiş gözükmektedir. 

Aynı maddenin 3 noü fıkrasında ise «Mün
hasıran sporda kullanılan ateşli silâhlar..» deni
liyor. Halbuki eski metinde «Münhasıran spor 
ve avda kullanılan...» tâbiri vardı. Belki «spor» 
kelimesinin içerisinde «av» kapsamı da düşünül-
müış'tür. ...... yivsiv av tüfekleri...» kelimeleri de 
ilâve ve ithal edilmiştir. 

10 ncu maddeye bir fıkra ilâve edilmiş; 
«... Millî Savunma Vekâletti emrine verilir. Em
niyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Ko
mutanlığının ihtiyacı bu silâh ve mermilerden I 
öncelikle karşılanır.» yeniliği getirilmiş oluyor. J 

Keza 12 nci maddesinde de; «Her kim bu | 
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j kanunun şümulüne giren ateşli silâhlarla bun
lara ait mermileri memlekete sokar, sokmaya 
teşebbüs eder veya bunların memlekete sokul
masına tavassut eder veya bunları 3763 ve...» 
buradan 4734 çıkarılmış «.... ve 5591 sayılı ka
nunların hükümleri dışında memlekette imal 
eder veya bu suretle memlekete sokulmuş veya 
memlekette imal edilmiş olan ateşli silâhlan 
^eya mermileri bir yerden bir yere nakleder 
veya yollar veya nakletmeye bilerek tavassut 
ederse iki yıldan dört yıla...» ki, evvelden bir 
yıldan üç yıla idi. Bu, iki yıldan dört yıla çı
karılmış ve ceza ağırlaştırılmış oluyor. « ka
çlar hapsolunur. Ve 1 000 liradan 10 000 liraya 
kadar ağır para cezası ile cezalandırılır.» Ağır 
nnra cezası 500 liradan 5 000 liraya kadar iken, 
p.00 lira 1 000 ve 5 000 lira da 10 000 liraya çı
karılmıştır. 

Yine 13 ncü maddede; «Bu kanun hüküm
lerine muhalif olarak ateşli silâhlarla bunlara 
ait mermileri satanlar, satmaya tavassut eden-
ler, satmal anlar, taşıyanlar veya bulunduranlar 
hakkında bir yıldan iki yıla kadar hapis ve 500 
liradan 2 000 liraya kadar ağır para cezası hük-
mıolunur.» denilmektedir. Burada altı aylık süre 
**ir yııla, bir yıllık hapis cezası da iki yıla çıka
rılmış oluyor. Para cezası da 500 liradan 2 000 
l̂ rnjva çıkarılmış oluyor. 

Şimdi,.. 
BAHRİ KARAKEÇİLİ (Urfa) — Bunları 

biliyoruz. 
REŞİT ÜLKER (Devamla) — Bildiğinizi bi

liyorum. 
BAHRİ KARAKEÇİ!.! (Urfa) — Herkes bi

liyor, eski kamında bunların hepsi var. 
REŞİT ÜLKER (Devamla) — Müsaade bu

yurursanız, efendim, herkesin kendisine göre 
Hr anlayış tarzı vardır. 

BAHRİ KARAKEÇİLİ (Urfa) — Okudukla
rınızı herkes biliyor. 

REŞİT ÜLKER (Devamla) — Ne var, acele 
bir iş mi var, bir yere mi gideceksiniz, efendim? 

Müsaade buyurun da ben kendime göre anla-
I tayım. Siz de kendinize göre anlatırsınız. 

Değerli arkadaşlarım; 14 ncü madde şöyle; 
«Her kim bu kanun hükümlerine muhalif olarak 

I 4 ncü maddede yazılı olan bıçak ve benzerlerini 
} memlekete sokar, sokmaya teşebbüs eder veya 
I bunların memlekete sokulmasına tavassut eder 
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veya bunları memlekette imal eder veya bir yer
den diğer bir yere nakleder veya yollar veya 
nakletmeye bilerek tavassut ederse biir yıldan 
iki yıla kadar hapis ve 1 000 liradan 10 000 li
raya kadar ağır para cezası ile cezalandırılır.» 

Eskilden 6 ay olan hapis cezasını bir yıldan 
iki yıla kaidar çıkarıyor ve 500 liradan 5 000 li
raya kadar olan para cezasını 1 000 liradan 
10 000 liraya çıkartıyor. 

Şimdi değerli arkadaşlarım; böyle mevcut 
meitiniieır bitiyor ve onun arkasından geçici 6 
ncı madde ile yeni bir metin, halen mevcudolan 
kanunda olmıyan yeni bir metin getiriliyor. O 
madde şöyle: 

«Geçlici madde 6. — Bu kanunun 1 nci mad
desiyle 6136 sayılı Kanun hükümleri kapsamına 
alman yivli av tüfeklerini ellerinde bulunduran
lar, bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten iti
baren üç ay içinde mahallin en büyük mülkiye 
âmirine teslime mecburdurlar. 

Bunlarldan, hâtıra teşkil ettiği veya antika 
olduğu anlaşılanlar bulundurma belgesine bağ
lanarak sahibine iade olunur. Mevzuata uygun 
sekilide yurda girdiği belge ile tesbit olunan yiv
li av tüfekleri gerçek karşılıkları ödenerek Dev
letçe satınalmır.» 

Ve nihayet 7 nci maddede: «Ek madde — 
Üniversite, resmî ve özel yüksek okul, akademi 
ve her türlü eğitim ve öğretim müesseselerinde; 
öğrencilerin toplu olarak ikamet ettikleri yurt 
ve benzeri yerlerde; siyasi partilerin her dere
celi kongrelerinde, ibadethanelerde, demeklerle 
bunlara bağlı yerlerde ve bunların toplantı ve 
kongrelerinde; her türlü spor müsabakalarmm 
yapıldığı yerlerde; kanuna uygun veya kanuna 
aykırı olarak grev veya lokavt yapılmakta olan 
işyerlerinde ve yukarda yazılı olan yerlerin 
müşltemilâtınida...» Burada cezaları iki kat ola
rak ele alıyor. 

Şimdi, değerli arkadaşlarım; şu uzun iza
hatımdan anlaşılıyor ki, getirilen kanunda 
birinci olarak mevcut hükümleri ağırlaştırıyor. 
ikinci olarak da yeniden suç saydığı ve suç ala
nına aldığı hükümleri ilâve ediyor. 

Değerli arkadaşlarım; böyle bir kanuna ne
den ihtiyaç duyuldu ve neden getirildi ve bu
nun uygulaması ne olabilir Bunları ifade etmeye 
mecburuz. 

Bir defa şunu kabul etmek lâzımgelir ki, si
lâh taşıma bakımından cezaların infazı hakkın

daki kanun çıktığı zaman itirazlar yapılmış, bu 
itirazlar nazarı itibare alınmamıştır. Gerçekten 
silâh taşıma serbest bir hale gelmiştir. Para ce
zası verilen bir hale gelmiştir. Bu hakikalbi ka
bul etmek lâzımdır. Hatırladığıma göre, istan
bul'un polis müdürleri beyanlarda bulunmuşlar, 
basma beyanat vermişler «cezaların infazı hak
kındaki Kanun yürürlükte oldukça biz silah
lanmayı önliyemeyiz,» demişlerdir, zamanında 
söylemişlerdir. Yani, böyle ciddî ikazlarda bu
lunulmuştur. Bir defa bu hakikat Vardır. Bunun 
yanında şu hakikat da var; bir memlekette ka
nunların tam olarak tatbik edilmesi lâzımdır. 
Cezası az bile olsa, sıkı tutulan, sıkı tatbik edilen, 
eşit tatbik edilen, ayırım yapılmadan tatbik edi
len kanunlar ciddî neticeler verir ve kısa zaman
da verir. Buna mukabil... 

İSMAİL HAKKI ALAOA (Kars) — Üniver
siteler.. 

REŞİT ÜLKER (Devamla) — Üniversiteye 
de geliyorum.. Hep onu aklınıza taktınız, onun 
üzerinde de sözlerim var. 

Eğer kanunlar, ağır cezaları taşısalar bile, 
şu elimizzdeki kanunda olduğu gibi, tam uygu
lanmaz, eşit uygulanmaz, - bihassa silâh bakımın
dan arz ediyorum - eşit uygulanmazsa, vatandaşın 
birisinde silâh var, ona göz yumulur, öbürüsünde 
silâh var üzeri aranır duruma geldiği zaman.... 

SALİH AYGÜN (Amasya) — Nasıl olur, Re
şit bey? 

REŞİT ÜLKER (Devamla) — İşte nasıl olur, 
onu çjözmek lâzım. 

Geldiği zaman vatandaş her şeyden üstün o-
lan ve Anayasada yer almış bulunan vatandaş 
varlığım koruması için bütün ağır cezaları da 
göze alarak silâhlanır. Öyle fee geçmiş tatbikat 
gözönünde tutularak ileride yapılacak tatbikat 
ve uygulamada üzerinde titrenecek nokta bu ol
malıdır. Eğer eşit tatbik edilmezse, bir kimsenin 
silâhı alınırken, üzeri aranırken, öbür kimsenin 
elinde kan davası diye kabul edin hasım dava
sı diye kabul edin, siyasi eğilimler olarak kabul 
edin - silâh kalırsa o zaman bu silâhlandırma dur • 
durulamaz ve getirilen ağır kanun bir zulüm ka
nunu halini alır. 

Esasen Ceza Hukukunun belli prensibine £öre 
cezaları ağırlaştırmak, hakimleri ceza vermek
ten uzaklaştırır. Bunu da unutmamamız lâzım 
gelmektedir. Ağır ceza, haksız tatbikat ile ha-

— 178 — 



M. Meclisi B : 98 8 . 6 , 1970 O : 1 

kimlerimizin önüne geldiği zaman - yalnız bizim ; 
hâkimlerimizin değil, dünyanın her hangi bir 
memleketinde de böyledir - cezanın ağırlığı eşit
sizliği karşısında vatandaşın haleni, özel duru
munu, şahsiyetini nazarı itibara alan hâkim acı
maya başlar ve imkân bulduğu nisbette, kaça
mak noktalar bularak ceza vermekten uzakla
şır. Bu, benim söylediğim bir fikir değil, Ceza 
Hukuku otoritelerinin yıllardan beri söyledik
leri ve Hukuk Fakültesi sıralarından hepimi
zin - okusak da okumasak da - hayattan bildiği
miz bir gerçektir. 

Şimdi değerli arkadaşlarım, böyle olunca bu
radaki ek maddede getirilen hükümler üzerinde 
durmak gerekecektir. 

«üniversitede, resmî ve özel yüksek okul ve 
akademide...» Yani talebe olayları, aşırılık taşı
yan, bombalar atılan, silâhlar çekilen, öğrenci
lerin öldürüldüğü olayların önlenmesini istemi-
yen bir fert olamaz, Türkiye'de. Herkes bunu 
ister ve istemelidir. Ama biz bu kanunu geti
riyoruz, bu kanun geldikten sonra bu önlene
cektir. Bugüne kadar da böyle bir kanun eli
mizde olmadığı için bu olaylar önlenmemiştir 
görüşüne katılmaya imkân yoktur. 

Demin de arz ettiğim gibi, burada dikkat 
edilecek nokta bu işlerde katiyen taraf tutmak-
sızm, bunlar sağcıdır, onlar solcudur, kim olur
sa olsun, kimin adamı olursa olsun, kime daya
nırsa dayansın, Mmin tanıdığı olursa olsun tat
bik edilirse bunlardan netice alınabilir. Fakat 
böyle değil de bir tarafa, bâzı şahıslara tatbi
kat yapılır, diğerlerine tatbikat yapılmazsa o 
zaman daha vahîm hâdiselerin tohumlan bu ka
nunla atılır. Çünkü, zulüm, derecesi arttıkça 
tepkisi artan bir hâdisedir, Hâdiseler önlenmez
se bunu daha vahîm hâdiseler takibeder. Nasıl 
olsa ben 2 sene, 3 sene veya şu kadar sene ceza 
alacağım, o ceza ile öldürmeye teşebbüsün ce
zası, yani silâh taşıma ile yaralama, öldürmeye 
teşebbüs, Ceza Kanununda sayılan ağır fiillerin 
cezalan birbirine yaklaştığı zardan ve kendi ca
nını konı^a dııymlannm da jcine fn^^rn za
man vatandaş, daha vahîm hâdiseler, Türk va
tandaşının karakterini de buna eklerseniz mert, 
korkusuz karakterini - belki bu hâdiselerde 
mert, korkusuz olması iyi değildir ama - bu ka
rakterini ondan alamazsınız, hangi grupta olur
sa olsun, hangi partide olursa olsun, nerede bu- j 

lunursa bulunsun Türk vatandaşı korkusuz, 
mert, cesur bir vatandaştır, bunu da unsur ola
rak eklediğiniz zaman yeniden doğacak hâdise
leri önlemeye imkân yoktur, öyle ise değerli 
arkadaşlanm, ben tümü üzerindeki sözlerimi 
burada bitiriyorum. Böyle bir kanunun üzerinde 
löz almış bir arkadaşınızım. Buna benzer bir 
kanunda yine böyle konuşmuştum Toplum Za
bıtası Kanunu çıkarken. 

Yine burada konuşmuştum; Toplum zabıtası, 
demokrasi ilkeleri içerisinde eğitilmiyen bir za
bıtayla kullanılırsa memlekete tehlikeler getire
bilir, demiş bir arkadaşınızım, zabıtlarda var. 
«Ne söylüyorsun» diyorlardı, ortada bir şey 
yoktu o zaman. Fakat zaman, toplum zabıtası
nın miktannı 10 000 e çıkardı ve bugün top
lum zabıtasının yaptığı işler ortadadır. 

Evvelki bakanlar, 20 - 30 000 e çıkarmak 
istediklerini, komandolardan takviye etmek is
tediklerini, söylüyorlardı. İnşallah ben bunda 
yanılmayı istiyorum; memleketimiz, halkımız 
huzur ve sükûnu istiyor. Mensubu bulunduğum 
r>arti, silâhlanmanın her türlüsüne karşı olan bir 
siyasi teşekküldür, huzuru istiyor. İnşallah bu 
^anun eşit şartlar altında tatbik edilir, bir kim-
-e diğerinden ayırdedilemez. Bu komünisttir. 
",0i temayüllüdür, aşın sağa kaymıştır, diye bir
takım damgalar vurarak onlara karşı meşnı 
bir iş yapıldığı havası içine polis sokulmaz. 
Türk vatandaşlan kanun önünde eşittir, onla-
nn siyasi temayüllerini de Anayasaya göre hiç 
kimse göz önünde bulundurmak hakkına sa
hip değildir. Herkesin siyasi temayülü olabilir, 
hattâ suç teşkil eden siyasi temayülü olabilir, 
fakat suç teşkil edecek unsurlar haline gelme
dikçe, icra haline gelmedikçe hiç kimse onlara 
karışamaz. Böyle bir kargaşalığa is sokulmadığı 
takdirde belki iyi neticeler alınır. Ama ben cid
dî endişeler düşünerek huzurunuzda konuştum. 
Bunda yanılmayı arzu ediyorum. Hepinizi say
eyle selâmlarım. 

BAŞKAN — Aleyhte Sayın Hasan Ali Gül-
can. 

Sayın Aytuğ, grup adına islediğiniz, ne za
man arzu ederseniz o zaman takdimen verebili
rim. Şimdi sözü, Sayın Hasan Ali Gülcan'a ve
riyorum. 

HASAN ALİ GÜLCAN (Antalya) — Sayın 
Başkan, Yüce Meclisin sayın üyeleri; önümüze 



M. Meclisi B : 98 8 . 6 . 1970 O : 1 

getirilmiş bulunan 6136 sayılı Ateşli silâhlara 
ait Kanunun tadiline dair tasarı şu anda görü
şülmekte. 

Aziz arkadaşlarım, bu kanun tadiline dair 
hükümleri okuduğumuz zaman, evvelemirde 
ceza bakımından çok ağır hükümleri bulundu
ğunu açıkça görmekteyiz. Bundan evvelki, hali 
hazırda meriyette olan kanun hükümleriyle 
mukayese edecek olursak, bu maddelerin biraz 
ölçüsünün kaçmış bulunduğunu, hattâ öyle ağır 
ceza hükmü konmuş ki, adam öldürmeye teşeb
büs eden bir şahıs bundan daha az ceza alacak
tır. 

İşte arkadaşlarım, evvelemirde ceza hü
kümleri bakımından bu tasarı çok ağır ve insaf 
hudutlarının dışına çıkmaktadır. 

Saniyen, maddeleri tetkik ettiğimiz zaman 
nakletmek, nakle teşebbüs etmek, tavassut et
mek, imâl etmek gibi unsurlar bir maddede top
lanmış bulunmaktadır. 

Aziz arkadaşlarım, bunların suçun tekevvü
nünde ayrı ayrı hükümler hainde getirilmesi 
ve ayrı ayrı olarak mütalâa edilmesi şarttır. 
İmal eıden dalha büyük suç işlemiş sayılır. Zira, 
kanunların yalsak ettiği bir suçu yapmak için 
alet ve vasıta yaratmaktadır. İmale teşebbüs 
edenin, sokmaya teşebbüs edenin ayrı bir hük
me tâbi olması gerekir. Zira, Ceza Kanunumuz
da malumunuz veçhile teşebbüs; tam teşebbüs, 
nakıs teşebbüs gibi ayrı ayrı bölümlere ayrıl-
niakba ve işüentmösi halinde cezalar indirilmek, 
tenzil edilmlek suretiyle verilmektedir. 

Halbuki, bu tıasıanda bunlar ayırdedilmemiş, 
unsurlar bakımından hepsi ©şilt görülmek su
retiyle muameleye tabi tutulmuş ki, bu ağır 
bir hükümdür. 

Aziz arkadaşlarım, bir de ruhsatlı silâhla
rın, üniversitelerde, yurtlarda, toplu olarak otu
rulan yerlerde, spor sahalarında yakalanması 
halimde, ruhsat yokmuş giibi muameleye tabi 
tutulacak diye hüküm vazetmektedir. 

Sevgili arkadaşlarım, ruhsat almış bir şahıs 
elbetMa kolay suç işliyen bir şahıs olamaz. 
Zaten ruhsat, herkese verilmemektedir. Şimdi
ye kaJdar taltbikatlta olagelen vakalardan, olay
lardan öğreniyoruz ki, ruhsatlı silâhlardan, çok 
naidir haillerde suç işleme halleri olmuştur. 
Ateşli silâhlarla suç işliyemlerim çoğu, ruhsatsız 
Silâhlarla loinuaktadır. 

İşte burada ruhsatlı silâh ile ruhsatsız silâh 
taşımanın hiçbir mânası ve değeri kalmamak
tadır. Burada suç işılyecek olan bir şahıs ruh
satsız silâhla da her zaman suç işliyebilir. Ama 
rühtatllı şahıs âlalâde bir şahıs olmaması ha
sebiyle ancak can ve hayat kaygısına düştüğü 
zaman belki silâhını kullanmak zaruretinde ka
lacaktır. Yoksa, diğer şahıslar gibi aynı ölçüye, 
aynı anlayışa tabi tutamayız. Bu hükmü şahsan 
çok ağır buluyorum ve arkadaşlarımın bunun 
değiştirilmesi hakkında anlayış gösterecekle
rini ümidediyorum. 

ıSözlerime son verir, saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Sayın Enver Atoova, buyuru-

oız. Lehinde. 
ENVER AKOVA (Sivas) — Sayın Başkan 

ve muhterem arkadaşlarım; huzurunuzda bu 
dönem konuşma hakkım ilk defa almış bulu
nuyorum. 

Dsğerli Hükümetimiz tarafından getirilen 
tasarıyı, geoe geç vakitlere kadar ayrı ayrı 
Liaddelerini gerekçelerine müracaat etmek su
retiyle okudum, analizini ve sentezini yapmaya 
çalıştım. Her şeyden önce, memleketin sosyal 
bünyesi tetkik edildiğinde, Hükümetlimiz tara
fından, daha doğrusu Hükümetimiz tarafından 
getirilen tasarının ne kadar yerinde olduğuna, 
vicdanımızla, aklımızla, fikrimizle hareket et
mek suretiyle haklı olduklarına kanaat getir
miş olacağız. Bu münasebetle, baştaki gerek
çeyi okuduğumuzda, şu on senenin içindeki ista
tistik rakamları bize bir şeyler konuşuyor, bir 
şeyler söylüyor. Müsaade buyurulursa, himaye
mize atfen onlar üzerinde durmak istiyorum. 

Adam öldürme 1957 senesinde 206 kişi olu
yor. On sene içindeki bu rakamlar 1967 sene
sinde 534 e vâsıl olmaktadır. Yaralamaya geçi
yoruz; yaralama olayları 1957 senesinde 5280 
aded oluyor, 1967 senesinde 7532 yaralama 
olayı vukubuluyor. Bu, polis bölgelerinde ce
reyan eden olayların tümüdür. Bir de, jandar
ma bölgelerinde bulunan rakamları arz ettiği
miz zaman, değerli Hükümetimizin getirdiği 
tasarının ne kadar yerinde olacağına sizler el
bette hak vereceksiniz. 

Jandarma bölgelerinde adam öldürme, 1957 
işemesinde 1737 oluyor, 1967 senesinde ise 2577. 
Yaralama adedi; 1957 sıemesinde 8117 iken 1967 
nenesinde 8832 e vâsıl oluyor. 

— 180 — 



M. Meclisi B : 98 8 . 6 . 1970 O : 1 

Muhterem arkadaşlar, biz bu bünyedeki ha-
leikötıleri sindirmekle, bunları susturmakla gö
revlendirilmiş, millet adına tevkil edilmiş in
sanlarım, şahıslarız. Bu gerçekleri benimsemek, 
konuşmak ve kabul etmek mecburiyetindeyiz. 

Binaenaleyh, on yaşındaki bir köylü çocu
ğunum elinde silâh görülürse, on beş yaşındaki 
yavruda silâh görülürse bunlara her hangi bir 
muamele yapılmadığı takdirde bunu nerede 
'arayacaksınız?. Savcıya müracaat edildiğinde, 
hâkime müracaat edildiğinde «böyle bir müey
yide yoktur, suç unsuru bulunamaımıştır, şu
dur, budur» ifadeleriyle serbest bırakıldıkları 
zaman bunun önüne geçmek mümkün olur mu 
muhterem arkadaşlar? Elbette olmaz. 

Artış oranı, polis bölgelerinde adam öldür
me % 159 oluyor. Yaralamada % 42,65 e çıkı
yor. 

Muhterem arkadaşlar; bir hususu daha hu
zurumuzda arz etmeyi vecibe biliyorum. 647 
sayılı Kanun, bu seviyedelki hapis cezalarını 
r araya çevinmek yetkisini hâkimlerimizin tak
dirine bırakmıştır. Polis şeflerine göre, silahla 
işlenen cürümler ve Mnsiz silâhlar taşımalar 
sırf bu yüzden çoğaimışjtır. Aültı ay hapis cezası 
alan bir arkadaşımıza veyahutıta din kardeşi
mize hâkim tarafından altı ay ceza veriliyor ve 
hâkimim yetikisine bırakılmak suretiyle bu ceza 
paraya tahvil ediliyor. Bumun önüne geçilir mi? 
Bu cezaları ağırlaştırmak gerekir. 

Muhterem arkadaşlarım, zaman zaman kür
sülerde temas edilen bir konu var. Yalnız biz
leri değil, emin olun, efkârı umumiyeyi, milleti
mizi rencide etmiş, büyük yaralar açmıştır. 
işte bir sahne ortada var; üniversiteler... Ben 
bunu gerçek olarak söylemek istiyorum. Orta -
Doğu Teknik Üniversitesi silâh deposu deniyor; 
dolu. Yok, Siyasal Bilgiler Fakültesi... O, mem
leketimizin çok değerli parkaları ile, o kuruşla
rı ile meydana getirilen lâboratuvarlarında eğer 
molotof kokteyleri, tabancaları, şunları, bun
ları istimal etmek istiyenler himaye edilecek 
olursa, bunların karşısına geçmek mümkün ol-
mıyacaktır. Polis tarafından tutuklanıp mah
kemeye verilen bu arkadaşların, bu yavrukm 
hiç mi suçlan yok; her biri serbest bırakılıyor? 
Bunları ıtakibediyoruz; verilen cezalara, verilen 
hükümlere bakıyoruz, hepsi başı boş geziyor. 
Bunların hepsi suçsuz mu? Değil elbette. Bina

enaleyh, bunun nedeni üzerinde durmak mec
buriyetindeyiz. 

Bir arkadaşımız, 6136 sayılı Kanuna ek 
madde olmak üzere bir teklif getirmiştir. Ben 
şahsan bu teklifi yerinde buluyorum, üniversi
te olsum, ibadethaneler olsun, toplu yerlerde 
olsun, ruhsatlı dahi olsa, tabancaların oraya 
girmemesi lâzımdır muhterem arkadaşlarım. 

Netice ne olacaktır? Bu teklif, daha doğrusu 
tasarı kanunlaştığı takdirde şu temennilerimiz 
olacaktır: 

Silâh aramaları sıklaştınlmlıdır. 
Suç işliyenler derhl cezaya çarptırılmalıdır. 

Aksi halde bu silâhlanmanın önüne geçmek 
mümkün değildir. 

Huzurunuzu fazla işgal edecek değilim. Bir 
sosyologun dediği gibi; «Bugün hapishaneler 
çilehane olmaktan ziyade zevk halime gelmiştir,» 

Saygılarımla. (A. P. sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Ayttuğ, 0. H. 

P. Grupu adına aleyhte. 
C .H. P. GRUPU ADINA MEHMET AY-

TUĞ (Elâzığ) — Sayın Başkan, sayın üyeler; 
Ateşli silâhlar ve bıçaklar hakkındaki Kanunun 
bâzı maddelerinin değiştirilmesine dair kanun 
tasarısı ile, Giresun Milletvekili Abdullah iz-
ımen'in, 6136 sayılı Kanuna geçici 6 ncı ve 7 
nci maddelerin eklenmesi, İstanbul Milletvekili 
ismail Hakkı Tekinel'in, 6136 sayılı Kanuna bir 
madde eklenmesi ve Mardin Milletvekili Esat 
Kemal Aybar'ın 6136 sayılı Ateşli silâhlar ve 
bıçaklar hakkındaki Kanunun 4 ncü maddesi
nin 3 ncü fıkrasının değiştirilmesi ve bu kanuna 
geçici bir madde eklenmesi hakkındaki kanun 
teklifleri ve içişleri ve Adalet komisyonları ra
porları biraz evvel huzurlarınızda okunmuştur. 

Ceza siyasetinde en iyi sistem suça karşı mü
cadele cezaların asgari ve âzami hadlerinin yük
seltilmesi değil, belki en belirgin ve (kesin so
nucu veren yolu seçiştir. Bu yol önleyici ted
birler yoludur. 

Bugün kanun koyucunun yükümlü bulun
ması lâzımgelen özellikler bilgi dağırcığı ile 
ona düşen görevler hakkındaki görüş birliği es
kisine nazaran çok esaslı bir surette değişmiştir. 

Toplumun bütün kesim ve katlarında buna
lımlar, patlamalar, düzen bozukluğunun sıkın
tıları kanun yerine ciddî tedbirlerin, Önleyici el 
atmaların sorunlara çözüm getireceği kanısın
dadır. 
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Artık kanun koyucu kanun metinlerini ya
pan bir ihtisas adamı olarak telâkki edilmiyor. 
Günün gerçeklerine karşı hal tarzı bulmak gö
reviyle yükümlü olduğu, suç denilen sosyal ola
yın nedenini ve kökenini araştırarak bunlara 
nazaran yeni savunma araçları bulması ve gös
termesi lüzumu da görevleri cümlesinden sayılı
yor. 

Böylece memleketin içinde bulunduğu genel 
asayiş zaruretleri 6136 sayılı Ateşli Silâhlar ve 
Bıçaklar hakkındaki Kanunun bâzı maddeleri
nin değiştirilmesi ve bu kanuna bir ek ve bir 
geçici madde eklenmesine dair kanun teklifini 
getirmeye gerekçe olmuştur. 

Kanunun getirilişindeki gerekçe bu asayiş
sizlik nedenlerini şöylece açıklamaktadır. Ada
let Komisyonu Başkanı istanbul Milletvekili 
Sayın ismail Hakkı Tekinel'in de kabullendiği 
ve öne sürdüğü bu anarşi olguları şöyle sıra
lanmaktadır: 

«'Son günlerde öğrenciler tarafından girişi
len toplu hareketlerde ve aykırı fikirlere sahip 
Öğrenci grupları arasında cereyan eden olaylar
da öğrencilerin ve öğrenci arasıma giren bazı 
zararlı anarşist unsurların Devlet kuvvetlerine 
ve biribirlerine karşı ateşli silahları, patlayıcı, 
yakıcı ve yaralayıcı, bereleyici suç âletlerini 
ve maddelerini kullandıklarının görüldüğü. 

Aynı zamanda kanuna uygun ve kanuna ay
kırı grev ve lokavt olaylarında gerek işçilerle 
işveren, gerek greve iştirak eden ve etmiyen 
işçiler veya bunlarla Devlet kuvvetleri arasın
da vükubulan çatışmalarda aynı silâh ve âlet
lerin kullanılmasının mutad hale gelmiş bulun
duğu. 

Sportif faaliyetler sırasında, bilhassa muh
telif şehir takımları arasında yapılmakta olan 
futbol müsabakalarında maçtan evvel veya 
sonra halk gruplarının birbirleriyle Veya Dev
let kuvvetleriyle çatışma haline geldikleri ve 
bu arada yukarıda sayılan silâh ve diğer suç 
âletlerinin istimal edildiği öne sürülerek hâlen 
yürürlükte ve yeterli olan kanun metinlerini 
ağırlatıcı hükümler getirilmektedir. 

Ayrıca hangi düşünce ve örtülü ereğin ne
deniyle sevk edildiğini ve kanunun kapsamı 
içerisine alındığını anlıyamadığiimız siyasi par
tilerin her dereceli kongrelerinde yukarıda sa

yılan silâh ve diğer suç âletlerinin istimal edil
diği konusu...» açıklanmaktadır. 

ıSayın üyeler, gerekçe bu. Teklif, yeni de-
ğişikiiklenle ve kapsamını biraz daha açmakla 
aslında bir yenilik getirmiyor. Bu fiillerin hep
sini cezalandıran kanunlar halen geçerlidir ve 
meridir, yürürlüktedir. Anayasa, Ceza Kanunu, 
6136 sayılı Kanun, Grev ve Lokavt Kanunu, 
Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu, Cemi
yetler Kanunu, Siyasi Partiler Kanunu ve Ka
çakçılığın Men ve Takibi Hakkındaki Kanun 
yukarıda sayılan tüm asayişsizlik fiillerini ceza
landıracak ağır hükümlerle doludur. Bunlar 
ölü metinler halinde yazılı, tatbik edilmezken, 
yeni ve ağır hükümler aramak anlamsızdır. 

Hukuku, metin tetkik ve tahlilinden, metin 
şerhinden, metinler arasında ahenk sağlamak
tan ve nihayet metinleri tasnif ve tertipten 
ibaret sanmak çok yanlış olur. Kanun, idare 
edenler ve adalet tevzi edenler tarafından uy
gulanan kaidelerin tümüdür. Ulusal yaşantıya, 
sosyal yaşantıya, tüm yaşantıya müessir olan 
âmil hukuk uygulamasıdır. Yoksa, resmî gaze
telerin yapraklarına basılı kanun ve tüzük me
tinleri, direkt olarak yaşantıya tesir edemez. 
Yaşantıya tesir eden, metnin kendisi değil, me
tinde yazılı hükümlerin uygulama şekil ve 
tarzı olduğuna göre, eylem önem kazanır. 

istediğimiz kadar ağır hükümler koyalım; 
?.y; uygulama yapmadıkça, iyi sonuç almak ola
nağı yoktur, ölü metinlerin dili ve geçerli yanı 
yoktur. Düşünceyle savaşmak, zararlı sanılan 
düşünce ve eylemleri önlemek kanunlara ağır
latıcı şiddet hükümleri getirmekle olmaz. Olay
ların derinine inmekle, sosyal ve ekonomik bu
nalımlara çare bulmakla, kısacası şiddete baş
vurma yerine, kafa ile, düşünmeyle, kültürle 
olur. Ayrıcalık gütmemek, yurtta kardeşlik 
duygularını beslemekle olur. Güvenliğimizi ko
ruyacak insanları bu yönde yetiştirmekle olur. 
Kuvvetleri partiler üstünde bir doğrultuda kul
lanmayı tesis etmiekle olur. Türkiye'de bugün 
bütün meseleler sokağa dökülmüşse ve bir ağır
lık ortaya konulamıyorisa, müeyyidenin eksik
liğine, kanunların yetersiz oluşuna değil, uy
gulamadaki maksatlı tutumda nedenlerini bul
mak mümkündür. 

İktidarlar, bu sorumlu mevkide bulunduğu 
müddetçe Devleti selâmete götürmek için, içe-
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rkte huzuru korumak için, vatandaşlara can 
emniyeti Bağdamak için, kabul etmek lâzımdır 
ki, her yeteneğe sahiptir. Meselle o ehliyete de 
sahibolmasıdır. Devletin kanunu vardır, jandar
ması vardır, polisi vardır. Bunları kullanma eh
liyetini tarafsız kullanamıyorsa, demokratik re
jimin temeli kalmaz, inanılır kaynaklar toplum 
polisinin bu saldırılar karşısında pasif kaldığı 
kanısındadır. Bu kanaat yaygındır, delillidir. 
İşte bu nedenlerledir ki, memleketin her yanın
da sorumsuz bir kalabalık aydınlara karşı sal
dırıya geçebilmekte ve fırsat buldukça cinayet
ler işliyebilmektedir. Bütün bu olaylar karşı
sında Hükümetin tutumu güven ve rahatlık ve
recek nitelikte değildir. 

İnsanlar kurşunlanabilir, düşünceler kurşun-
lanamaz. Unutmayalım ki, bir kimse halkın re
fahı, vatanın yücelmesi için kendisince doğru 
bildiği bir ülkünün bayrağını taşıyorsa, o kimse 
öldürülünce, tıpkı vatan müdafaası için yapılan 
savaşlarda olduğu gibi, o bayrağı hemen yerden 
kaldırıp taşıyacak insan bulunur. Batıda ve 
Doğuda insanlık bütün hak ve hürriyet savaş
larında pek çetin aşamalardan geçmiş, birçok 
kurbanlar vermiş, fakat sonunda zafere ulaş
mıştır. 

Ağır cezalara, ağır müeyyidelere, cezaların şid
detle artırılması meseleye durgunluk getireceği 
kanısı hatalıdır. Tutulacak en doğru yol, insan 
yaşamına, insan kişiliğine yönelen saldırılar 
olunca bunların sağdan, soldan veya ortadan 
geldiğine bakılmaksızın tamamen tarafsız, 
tamamen ciddî ve en süratli olarak 
müeyyidelerin kendi gücünü göstermesi
dir. Bu memlekette iktidarda bulunan Hükü
met, istikrarlı ve çok kuvvetli bir çoğunlukla 
Parlâmento karşısında yer almış olmakla bera
ber, sakağa hâkim olamıyor veya vatandaşa 
milletin polisini, milletin jandarmasını, zabıtası
nı ve bekçisini saydırtamıyorsa, müeyyide uygu-
lamıyacak durumdaysa, kanunsuz olarak greve 
kalkan işçisini, işgalci, boykotcu öğrencisini 
bundan vazgeçiremiyorsa kabahat kanunda de
ğildir, kanunu tatbik etmiyendedir. 

Bir hükümet ki, bir yerden içişleri Baka
nının ağzı ile; «Ne yapalım tahrik edilmişlerdir, 
kabahat onları tahrik edendedir.» diğer yandan 
da Başbakanın, «Kendisini kabadayı sananlar 
şunu hiç bir zaman aklından çıkarmasınlar M, 
milletin, sinesinde onlardan çok daha kabadayılar 
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vardır.» şeklindeki beyanları ile sokak kabada
yısından medet umar ve her iki halde de toplu
mu huzur ve sükûna kavuşturmak için kendi 
otoritesine dayanacak yerde, anarşide denge si
yasetine yönelirse sonunda başvuracağı çare bu 
tarz baskı ve şiddet kanunlarını getirmek olur. 
(G. H. P. sıralarından alkışlar). 

Türk halkı ezilmiştir, sömürülmüştür, ama 
daima özgür bir milletin halkı olarak yaşamış
tır. Onun için Türk Halkı onurlu bir halktır. 
Türk Halkının üstüne zorla gidilerek silâhla gi
dilerek, baskı kanunları ile gidilerek, dikta ile 
gidilerek hiç bâr şey yaptarıiamıaz. 

Saygılar sunarım. (C. H. P. sıralarından 
alkışlar). 

BAŞKAN — Sayın ibrahim Öztürk, üzerin
de buyurunuz. 

FUAT AZMİOÖLU — (Kütahya) — Sayın 
Başkanım, müsaade ederseniz grup adına söz 
istiyorum. 

BAŞKAN — Sıra ile verdiğimiz için; lehte, 
aleyhte, üzerinde. Zatıaliniz lehte konuşacaksı
nız. 

İBRAHİM ÖZTÜRK (Maraş) — Sayın Baş
kan, sayın milletvekilleri, 6136 sayılı Kanunda 
değiştiktik yapılmasını ön g*ören ve §u anda müza
keresi yapılmakta olan Kanun tasarısı üzerinde 
eski bir tatbikatçı olarak görüş ve düşüncelerimi 
arzetmek üzere Yüksek Huzurlarınıza gelmiş bu
lunuyorum. 

'Sayın Milletvekilleri; Türk Halkının her ge
çen gün artan bir hızla siüalılanması nedenlerini 
araştırmak, Türkiye'de kökü dışarıya dayanan 
geniş çapta bir silâh kaçakçılığının cereyan et
mekte olduğunu tesbit etmek, bunun asayiş üze
rindeki etkilerini incelemek ve nihayet silahlan
mayı önlemenin çarelerin* bulmak amacı ile daha 
önce gündemde yer alan (bir önergeyi de vermiş 
bulunuyorum. Bu önergenin müzakere sırası gel
diğinde daha genişliğine bu konuda izahlar ver
meye çalışacağım. Güvenlikle ilgili bu 
çok önemli konudaki bilgi ve görüşlerimizi şimdi 
Yüksek Huzurlarınıza saygılarımla takdim, edi
yorum. 

Hepimizin takdir ettiği gilbi, Türkiye'nin bi
rinci meselesi emniyet ve asayiştir. Büyük ve e-
bedi önderimiz Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyet 
rejiminin temelinde Devletin ve milletin güven-
liîği vardır. Türkiye Cumhuriyeti daha ilk kuru-
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luşunda memleketin bu hayati meselesini ele al
mış, dağları, kırları ve şehirleri kaplayan eşkiya 
belâsını ortadan kaldırmıştır. Atatürk zamanında 
güvenlik yönünden alman zecri tedbirler, elde 
edilen sonuçlar ve memleketin huzuru hâlâ bugün 
özlemle hatırlanmaktadır. Atatürk'ün altın dev
rinde çiftçi tarlasında, tüccar dükkânında, şehir
li evinde, öğrenci okulunda, asker kışlasında gü
venlik ve huzur içinde bulunurdu. Devletle va
tandaşın ve insanlarla insanların birbirleriyle mü-
nasebetlerJi hukuka ve saygıya dayanırdı. Bu se
beple de halkın silâh taşıması bahis konusu olmaz 
ve suçlarda her yıl önemli azalmalar müşahede 
edilirdi. 

O zamanki kanunların müeyyideleri bugünkü
lerden daJha şiddetli sayımladığı halde tatbikat
taki ciddiyet, objektiflik ve tarafsızlık, Devlete 
büyük bir sarsılmaz itibar ve otorite sağlamış, 
hiç kimse kendi hakikini kendisi alma yoluna 
sapmamıştır. Bu nedenle de vatandaşlar silâh 
taşımak lüzumunu hissetmemişler, istisnaen si
lâh edinenler de bunu bir merak konusu olarak 
ele almışlardır, özellikle çok partili hayata ge
çişle birlikte Devlet otoritesinden, kanunların 
uygulanmasından ve kanunları uygulıyanlann 
şahsiyetlerinden verilen tâvizler sonucunda, 
yurtta güvenlik gün geçtikçe bozulmuş, öldür-
ıme, yaralama, gasp, soygun, yangın çıkarma, 
zabıta ile müsademe, kız kaçırma, meskene si
lahlı tecavüz ve toplum olayları gibi asayişe 
imüessir hâdiseler her yıl biraz daha artmış, za
man zaman ordu birliklerinin müdahalesi dahi 
bahis konusu olmuştur. 

Doğu bölgesinde âdet haline gelen silâhlı 
soygun ve şekavet hâdiseleri âdeta önemini kay
betmiş ve günlük vakalar haline gelmiştir. Soy
gun ve şekavet akımı Orta ve hatta Batı - Ana-
doluya doğru kaymaya başlamıştır. Meselâ; bir 
Güney ili ısayılan Maraş ilinde, geçen yıl ve bu yıl 
vTikubulan silâhlı iki büyük yol kesime ve gasp 
hâdisesinin gerçek failleri bugüne kadar bulu
namamıştır. Bu hâdiseler sebebiyle ve valinin 
de bilgisi altında üç köy halkından, muhtarları 
da dâhil olmak üzere, jandarma komandosu da
yağı yemiyen köylü vatandaş kalmamıştır. Ma
raş ilinde şekâvöt, öldürmek, yol keısme, meske
ne tecavüz, silâhlı kadın kaçırana olayları - ki 
bunları teker teker bilmekteyim hâdiseleri bil
mekteyim - almış yürüımıüş, tabanca taşımıyan 

kimse pek az kalmıştır. Silâh ruhsatlan tesir
lere tabi olarak verilmiş, bir tabancaya sahibola-
bilmek için adam öldürülmüş, politik tesir ve 
erdişelere kendisini kaptıran Devlet valisi - ki 
çok objektif konuşuyorum kendi me'slekdaşım 
olmasına rağmen, fakat her şeyden evvel Dev
letin itilban ve otoritesi mevzubahistir - asayişi 
koruyamaz hale gelmiştir. 

Bu tip idarecilerin siyasal iktidarlar tara
fından - genel olarak konuşuyorum arkadaş
lar, hiçbir partiyi, hiçbir iktidan kasdetmiyo-
rum - beğenilmesi ve tutulması, idarenin gele
neklerini bozmuş, şahsiyetli idareciler yerine 
uydu karakteri kişiler türemiş ve bundan Dev
let çarkı çok zararlar görmüştür. Her iktidar 
zamanında, partizan tasarruflarla cesur ve 
kişilik sahibi valiler merkeze depo edilmiş, yer
lerine genellikle zayıf kişilik sahibi valiler gön
derilmiştir. Parti çıkarlarını Devlete tercih eden 
tatbikatçılar yüzünden kanunlar işlememiş, va
tandaşlar farklı muameleye tabi tutulmuş, 
âmme hizmetlerinde dahi köylerle kasabalar oy 
rengine ve miktanna gtöre tasnif edilmiştir. Bu 
hal, Devlete ve onun kuvvetlilerine karşı güven 
ve inancı sarsmış, ulus çeşitli cephe ve kampla
ra bölünmüş, siyasi partiler ise oy kaygısiyle 
aşın akımlara sahip çıikmış, açık değilse bile.. 
Gençlik gençlikle, gençlik halkla ve zaman za
man polisle çatışır ve hattâ çarpışır hale gel
miştir. 1968, 1969, 1970 yıllannda ve daha ön
ceki yıllarda vukubulan gençlik, öğretmen ve 
halk çatışmalannda geniş ölçüde ruhsatsız ta
banca, bıçak ve patlayıcı maddeler kullanıl
mıştır. Cumhuriyet Gazetesinden ve bu seneki 
Sanâto zabıtlanndan öğrendiğimize göre, üni
versitelerde yapılan aramalarda, yalnız 1969 
yılında 5 000 silâh, belki miktar kesin olmıya-
bilir, daha da fazla olabilir, 36 000 mermi bu
lunmuştur. Sağ - sol çatışmaları sebebiyle fa
külte binalan ve yurtlar bir silâh deposu haline 
golmiştir. İdare tarihimizle; «Kanlı pazar, 
demi, Konya, Kayseri, Siirt, Kadirli» hâdiseleri 
olarak geçen çatışmalarda, açıkça ve zabıtanın 
gözü önünde ateşli silâhlar, bıçaklar ve başka 
çeşit aletler kullanılmıjştır. 

1965 yılından itibaren 1969 yılına kadar vu
kubulan, asayişe müessir olaylan inceliyecek 
olursak; gasp, öldürme ve yaralama, zabıta ile 
müsademe, zabılta kuvvetlerine toplu tecavüz, 
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kız ve kadın kaçırma, cebren ırza geçme, mes
kene tecavüz olaylarının anbtığı ve bu suçlarda 
genellikle ruhsatsız ateşli silâh ve bıçak kulla
nıldığı görülmüş olacak. Meselâ; 1965 yılında 
gasp suçu 141, 1966 da 149, 1967 de 94, 1968 de 
85, 1969 da 88. Yani bir azalma görülüyor 
bunda, memnuniyetle mıüşahalde ettiğimi arz et
mek isterim. 

öldürme; 1965 te 442, 1969 da 584. Zabıta 
ile müsademe; 1965 te 8, 1969 da 10. Zabıta 
kuvvetlerine toplu tecavüz; 1965 te 6, 1969 da 4. 
Silâhla kız ve kadın kaçırma; 1965 te 2, 1969 
da 4. Gebren ırza geçme; 1965 te 12, 1969 da 71. 

Yukarıda arz ettiğim gibi, bu olaylarda ge
nellikle ruhsatsız silâh kullanılmıştır. Bir de 
1965 yılından itibaren 1969 yılına kadar polis 
ve jandarma tarafından yakalanan kaçak silâh 
ve mermi miktarına bakalım. 

Polis mıritakasında 1965 yılında 522 silâh, 
264 890 mermi ele geçmiştir. 1969 yılında, ara
daki seneleri akuimıyorum vakit israfına se-
beTJolmamak için, 3 022 silâh, 798 698 mermi 
elde edümiş'tir. Jandarma bölgesinde 1965 yılın
da 263 silâh, 251 322 mermi, 1969 yılında 2 533 
silâh ve 239 261 mermi elde edilmiştir. 

6136 sayılı Ateşli Silâhlar ve Bıçaklar hak
kımdaki Kanuna muhalif olarak, polis tarafın
dan yakalanan ruhsatsız silâh miktarı da şöy
ledir: 1965 yılımda 6100 silâh, 1968 yılında 13 233 
silâh 1969 yılında 13 480 Silâh. Görülüyor ki yur
dumuzda 1965 yılından beri gerek silâh kaçakçı
lığı, gerekse 6136 sayılı Kanuna muhalif ola
rak silâh taşıma olaylarında büyük bir artış 
müşahade edinmekte ve suçların artışiyle silâh 
artışı arasında bir münasebet dikkati çekmekte
dir. 

Türkiye ̂ deki silâh kaçakçılığını iki bölümde 
mütalâa etmelidir: Birincisi; kökü dışarıya gi
den şebekelerin yurda soktuğu silâhlar, İkin
cisi ; yurt içinde bâzı bölgelerde imal edilip, giz
lice satışa çıkarılan silâhlar. 

Kökü dış memleketlerde bulunan silâh ka
çakçılığı, genellikle bâzı şebekeler tarafından 
yönetilmektedir. 7 . 9 . 1967 tarihinde Sür
mene'de yakalanan üç kamyon süâhı yurdu
muza sokan şefbeke Suriye tebalı olup Bul-
gariıstana yerleşmişıtir. Romanya Bulgaris
tan Türkiye'ye silâh sokan şebekelerin mer
kezidir ve şefleri Bulgaristan'a yerleşmiştir. 

I Bunlar umumiyetle tabancayı Almanya, Belci-
I ka, Fransa ve hattâ İspanyadan, uzun nam-
I Mu silâhları da Çekoslovakya'dan rahatça te-
I mın etmektedirler. Trafik, Karadeniz kıyüa-
I undan cereyan ediyor. Çünkü bu yol haliyle 
I kontrolsüzdür. Kaçakçılar bu yolu tercih edi-
I yor. Tabiî ki o bölgede sıkı bir kontrole ihtiyaç 
I vardır. Yurdumuza Karadeniz yoluyla sokulan 
I silâhlar yerli şebekeler eliyle yurda gizlice da-
I ğıtılıyor, bir kısmı da Trabzon'dan Diyarba-
I kır'a getirilip, Mardin üzerinden Barzani'ye ak-
I tarılıyor. 
I Ayrıca, gümrükten kaçırılmak suretiyle 
I hudut kapılarından, özellikle Edirne üzerinden 
I de yurdumuza silâh sokulmaktadır. Dışardan 
I gelen tabancalar 1 000 - 1 500 Tl. tüfeMer 

2 500 - 3 000 Tl. daha da fazla olalbiür, mermi-
I 1er ise 4 liradan satılmaktadır. 

Bir de dış memleketlerden «teneşmir» tâbir 
I edilen yivli setli av tüfekleri sokulmaktadır. 
I Bilhassa Şark bölgemizde; Hakkâri, Van bölge-
I cinde umumiyetle birçok cinayetler av tüfeği 
I adı altında yurda sokulan bu cins silâhlarla 

işlenmektedir. Bunların vurucu kuvveti çok 
iazla olup 300 metreden rahatça adam öldüre
biliyor. G-enelkurmay'ın ekspertiz raporlarına 

I göre, teneşmir silâhlarının da 6136 sayılı Kanu-
I na tabi tutulması ve yurda sokulmasının yasak-
I lanması belirtiliyor. Nitekim bu hususta İçiş

leri Komisyonunda önerge verdik. Ümidediyo-
lîım ki bu husus Yüksek Kurulunuzca tasvip 

I igıörür ve gerçekte isabetli bir karar olur. özel
likle Hakkâri ve Doğu böflgesinde bu cins av 
tüfekleri m e t a ! miktarda olup, pekçok öl-

I dürme ve yaralama olayları bunlarla işlen-
I nıektedir. 

Kaçak silâhlar yurdumuzun bâzı yerlerinde 
de imal edilmektedir. Özellikle Karadeniz böl
gesi bunu bir geçim vasıtası hailine getirmiştir. 
Sinop%&n Hopa'ya kadar uzanan bölgede yüz
lerce silâh imalâtihanesinde onlbeş tip tabanca 
ve uzun namlulu silâhlar yapılmaktadır. Mah
zenlerde, benzinle çalışan üç beygir gücündeki 
motorlar ve bunun yanında örs, çekiç, kumpas, 
mengene, eğe, makkap ve oksijen kaynağı ile 
fevkalâde mahir ve o cephede takdire değer 
Türk ustaları tarafından Avrupadaki emsal-

I lerinden daha üstün olarak bu silâhlar imal 
{ edilmektedir. Bu atölyelerde dünyanın en ünlü 
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fabrikalarının imal ettiği tabancalar imal edil-
mekltedir. 7,65 Belçika tipi, italyan Berata tipi, 
Fransız MAB tipi, Brovniık tipi, resimli yassı 
Belçika tipi, Alman Mavzer tipi, ispanyol Astra 
tipi, Rus Nagant tipi, 9 mm. taralı polis tipi, 
Amerikan Gtollt's tipi, Barabellüm tipi, Rus 
Takarof tipi tabancalar ve bunun yanı başın
da 9 num. çapında 36 mermili Sten makinalı ta
banca ve 7 - 9 mm. çapında piyade tüfeği yapıl
maktadır. 

Meselâ, 7,65 çapındaki 9 mermili ve 60 met
re tesir sahalı, Belçika tipi tabancanın Avrupa
daki fiyatı 1 500 - 2 000 Türk Lirası, Türkiye'
deki fiyatı 650 ilâ 750 Türk Lirasıdır. Demir 
fiyatlarına % 40 zam yapıldıktan sonraki du
rumu tetkik etnueddım. 

Brovning marka 7,65 çaplı ve 10 mermili 
tabancanın Avrupadaki fiyatı 4 000 Tl. Tür-
(kiyeVieki fiyatı 1 500 Tl. dır. 7,65 çaplı, 9 mer
mili italyan Berata tipi tabancanın Avrupadaki 
fiyatı 1 000 ilâ 1 300 Tl. Türkiye'deki fiyatı 
300 ilâ 500 Tl. dır. 

Karadeniz bölgesinde silahtan başka, mermi 
de yapılmaktadır. Ustaları üç tip mermi yap
mayı tercih ediyorlar. Bunlar, Alman Çeko ve 
Barabellum üe Oekoıslovak Naganlt mermileri
dir. Yapılan mermilerin tanesi ortalama 50 ku
ruşa maloluyor ve fakat toptancılar tanesini 
2,5 liradan satışa çıkarıyorlar. Böylece yurdu
muzda vatandaşlar iki kaynaktan silâh edin
mek imkânını buluyorlar. Birisi, kökü dışarı
ya dayanan şebekelerin yurda soktuğu silâh
lar, diğeri de Karadeniz bölgesinde imal edi
len silâhlar. 

iBunun dışında, bir de kanuni yoldan talban-
oa edinme ve taşıma vardır. 10 . 7 . 1953 ta
rihli ve 6136 sayılı Ateşli Silâhlar ve Bıçaklar 
hakkındaki kanun gereğince, hususi kanunları
na göre silâh taşıma selâhiyetini haiz olanlar, 
icravekilleri karariyle silâh taşıyabileceklerine 
karar verilen, Devlet, belediye, özel idare ve 
iktisadi Devlet Teşekkülleri memur ve hizmetli
leri, içişleri Bakanlığınca tesbit ve tâyin edile
cek esaslar dairesinde, vali veya kaymakamlar 
taraifmdan verilecek izin vesikası alanlar silâh 
taşıyabilirler ve bulundurabilirler. 

Adı geçen kanunun, 7 nci maddesinin 3 ncü 
bendi gereğince, hazırlanan yönetmelik ve aynı 
kanunun 7 nci maddesinin 2 nci bendine gö
re çıkarılan, Bakanlar Kurulunun 21. 1. 1968 ta

rih ve 6/9 408 ve 28. 6.1968 tarih ve 6/10303 sayı
lı kararnamesi, kimlerin silâh taşıyabilecekleri
ni ve bu hususdaki formaliteleri tesbit etmiş bu
lunmaktadır. Şu asıl bir gerçektir ki, silâh taşı
ma vesikalarının verilişinde, gerek kanun, ge
rek kararname ve yönetmelik hükümleri hâkim 
kılmmamakta ve genellikle mahallî ve politik 
tesirler rol oynamaktadır. Sözlerimin bir yerim
de de ifade ettiğim gibi, Maraş ili bunun bir ör
neğidir. Bu ilde iyi bir inceleme yapıldığı tak
dirde görülecektir ki, tabanca taşıma vesikala
rı umumiyetle politik ve mahallî tesirler altında 
verilmiştir. Gerçek ühtiyaiç sahipleri bundan mah
rum bırakılmışdır. 

6136 sayılı Kanun yoluyla, başta Parlâmen
to üyeleri olmak üzere bizler, binlerce vatandaş, 
haklı veya haksız, silâh sahibi olmuştur. Parlâ
mento üyelerinin dahi silâhlandığı bir memleket
te bunun njedenlerM derinliğine araştırmanın 
ve uzun uzun düşünmenin zorunluğu ortadadır. 
Gayri kanunî yollardan bu derece silâh edinme
mesini sadece ırkımıza has silâh merak ve sev
gisiyle izah etmek, kanaatımızca çok yanlış ve 
sathi bir teşhis olur. Değerlendirme, böylesine 
hatalı bir biçimde yapıldığı takdirle, alınacak 
tedbirler de etkisiz kalır ve sonuç millet için teh
likeli olabilir. Sadece kanunî müveyyideler hal
kımızın silâhlanma akımını önlemeye kâfi değil
dir. 

Bunun temelinde, kültürel, sosyal ve ekono
mik nedenler yatmaktadır. Bir toplum ki, halkı
nın % 60 ı okuma yazma dahi bilmez, bir top
lum ki, ulusal gelir dağılımı son derece adalet
siz ölçülere göre yapılır. Bir küçük azınlık, 
emek, alın teri sarfetmeden milyonlara sahibo-
lur. Büyük kütleler sefalet içinde yüzer, işsizlik, 
hayat pahalılığı el ele verir, şüphesiz ki o top
lumda huzur ve asayiş olmaz. Halkın Devlete 
olan itimadı sarsılır. Bunun sonucu olarak da 
herkes kendi emniyetini kendisini koruma gay
retiyle silâhlanır. 

Sayın arkadaşlarım; getirilmiş olan kanu
nu, bir eski tatbikatçı olarak tasvibetmekteyim. 
Bu kanuni tedbirler dışında, halkımızın her ge
çen gün biraz daha silahlanmasının nedenlerini 
bilimsel metotlarla araştırmakda ve önleme 
çârelerini bulmakda, memleketin huzuru yönün
den büyük zaruret ve fayda gördüğümü arz 
eder, Yüce Heyetinizi saygılarımla selâmlarım. 
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BAŞKAN — Siz, komisyon adına mı konu
şacaksınız? Sayın Arıkan. 

Buyurun efendim. 
ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MAZ-

HAR ARIKAN (İçel) — Sayın Başkan, sayın 
milletvekilleri; huzurunuza getirilmiş bulunan 
ve bir süredir çok değerli arkadaşlarımızın kıy
metli fikir ve mütalâalarını beyan ettikleri ka
nun tasarısı hakkında, komisyon adına teknik 
malûmat ve ondan sonra da, tenkid ve temen
nide bulunan arkadaşlarımın görüşlerine kısaca 
cevap arz edeceğim. 

Değerli arkadaşlarım; yeni kanunların ted
vinine veya mevcut kanunlarda değişiklik ya
pılmasına, yeni hükümler eklenmesine sebebolan 
en haklı ve hukukî gerekçeyi, hiç şüphe yok 
ki, âmme intizamını, âmme nizamını sağlamak 
gayesi ve. gayreti teşkil eder. Yeryüzünde, 
inancı ve ırkı ne olursa olsun, cemiyetlerin bün
yesi devamlı bir istihale geçirmektedir. Bu tarz 
içtimaî hareketlerde zararsız hayat akışını ida
me ettirebilmek için fertlerin aldığı ve alacağı 
tedbirlerin yanında, fertlerin emniyetini ve hu
zurunu teminat altında tutma görevinin Devlet
te olduğunun büyüklüğünü elbette takdir bu
yurursunuz. 

Huzurunuza getirilmiş bulunan kanun tasa
rısı, kısaca arz ettiğim bu haklı gerekçeye isti-
nadetmektedir. Tasarıdaki Hükümet gerekçe
sinde ve Adalet Komisyonu raporunda zikredi
len hususlara göz atılacak olursa, bunları, rahat
lıkla görmek mümkün olur. Tasarı, mevcudolan 
6136 sayılı Ateşli silâhlar ve bıçaklar hakkın
daki Kanunun bâzı maddelerinin değiştirilmesi 
ve bu kanuna bir ek ve bir de geçici madde 
eklenmesine dairdir. 

Bu tasan ile getirilmiş bulunan yeniliklere 
kısaca bir göz atalım. 6136 sayılı Kanunun, 
6768 sayılı Kanunla değişik, 4 ncü maddesinde 
t>ir değişiklik yapılmıştır. Eski metinde, sporda 
ve avda kullanılan Ateşli Silâhlar 6136 sayılı 
Kanunun şumûlü dışında bırakılmış idi, Hükü
met gerekçesinde ve komisyon raporunda zikre
dilen hedefler dolayısiyle, bunlar da 6136 sayılı 
Kanunun, yani, bunlardan yivli olan av tüfek
leri 6136 sayılı Kanunun şumûlü dâhiline so
kulmak suretiyle cezai müeyyideye tabi tutul
muştur. 

Bir husus ta, 6136 sayılı Kanuna göre ta
şınması suç teşkil eden ve müsadere edilen si

lâhlar, Millî Savunma Bakanlığana teslim edi
liyor idi. Bu kanunun getirdiği bir yenilik; 
«Millî Savunma Bakanlığına teslim edilen bu 
silâhların içerisinden, Emniyet Genel Müdürlü
ğü ile Jandarma Genel Kumandanlığının ihtiya
cı olan silâhlar ve mermiler öncelikle bu tesli
mattan karşılanacak.» hükmüdür. 

Ayrıca, ateşli silâhların yurda sokulması fiili 
ağır müeyyide altına konulmuştur. Tatbik edilen 
cezalar ağırlaştırılmıştır. Burada bir hususu 
arz etmek istiyorum; Sayın İbrahim öztürk ar
kadaşımızın, büyük bir tetkik mahsulü olduğun
da şüphe bulunmayan beyanlarını dinledikten 
sonra, bu fıkranın getirilmiş olmasındaki zaru
reti daha iyi takdir etmek gerelanektedir. 

Kaçakçılığın men'i ve takibi hakkındaki 1918 
sayılı Kanunda bir beyan sistemi vardır. Dışarı
dan yurda ithal edilen kaçak silâhlar daha ziya
de toplu kaçakaçılık halinde yurda girmekte
dir, fakat Kaçakçılık Kanunundaki beyan siste
mi muvacehesinde, bu gibi fiilleri irtikâb eden 
kişiler, sıkıştıkları takdirde, beyan sistemine sı-
.ğınmaktalar ve getirmiş bulundukları eşyayı be
yan ettikleri takdirde, haklarında kaçakçılık 
suçu işledikleri kabul edilmiyor, kaçakçılık ceza
sı tatbik edilmiyor, ancak, beyana tabi tutul
dukları için, getirmiş bulundukları eşyalar mü
sadere ediliyordu ve böylece cezadan ve acı ta
kibattan kurtuluyorlardı. 

Bu ise, bu kabîl suçların işlenmesini iptilâ 
haline getirmiş kişilerin cesaretini elbette kır
mıyordu. Şimdi bu kanımla şimdi bu kanunla 
böyle hareketlerde bulunanlara ağır ceza tertibe-
dildiği için elbette ki, bundan böyle bu suçların 
işlenmesine cesaret edilemiyecektir. 

Diğer bir husus da, 6136 sayılı Kanuna göre 
taşınması yasak edilmiş bulunan ateşli silâhla
rın taşınması halinde eskiden verilmiş olan ceza 
artırılıyor. Yine bıçaklar hakkında da aynı hü
küm tatbik edilmektedir. Bir de arkadaşlarımı
zın hepsinin büyük bir vukufla işaret ettikleri 
ve bir kısım arkadaşlarımızın da zımnen katıl
makla beraber bâzı noktalardan kanun tatbika-
tmdaki tarafsız hareket edilmemesini yerdikle
ri konuşmalarında ileri sürülen; üniversite olay
ları, sportif hareketler sırasında işlenmiş bulu
nan olayları ve yine siyasi parti kongrelerinde 
muhtemel olayları, grev ve lokavtlardaki muh
temel olayları önlemek gayesiyle getirilmiş bu
lunan hükümlerdir. 
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Tasarının getirmiş olduğu yenilikler bu arz 
etmiş olduğum hususlardan ibarettir. 

Şimdi konuşan sayın arkadaşlarımızın arz 
ettikleri mütalâalara da kısaca bir göz atmak 
elbetteki yerinde olacaktır. Sayın Buldanlı, 
«Memleket silâh deposu haline gelmiştir, okul
lar içinde, salonlarda nişan talimleri yapılmakta
dır.» buyurdular. Reşit Ülker arkadaşımız, 
«6136 sayılı Kanunla ceza konulmuştur, değişik 
ağır ceza verilmesine ne lüzum vardır? Kanun 
eşit uygulanmaz, birisine göz yumulur, diğerinin 
üstü aranırsa cezayı artırmışsınız bunun ne fay
dası var?» buyurdular. Ayrıca, «Kanunlar ağır 
olursa hâkimler tatbikte tereddüt gösterirler.» 
dediler. Sayın Hasan Ali Gülcan, «Ceza bakı
mından tasarı çok ağır hükümler getirmiştir, ne
rede ise adam öldüren silâh taşıyandan, bıçak ta
şıyandan daha az ceza alacak» buyurdular ve 
ayrıca «Maddede imal ve nakil biraraya getiril
miş ve suç tekevvünü zorlaştırılmıştır.» dediler. 

Yine bu sayın arkadaşımız yurtlara ve spor 
alanlarına ruhsatlı da olsa tabanca ile girilme-
mesini yerdiler ve bunu ağır bir hüküm olarak 
nitelediler. Enver Akova arkadaşımız, Orta - Do
ğu Teknik üniversitesinin silâh deposu haline 
geldiği noktasına işaret ettiler. 0. H. P. nin sa
yın sözcüsü arkadaşımız, «Toplumda bunalımlar 
var ve düzen bozukluğunun sıkıntıları vardır, 
bu nedenlerin üzerine eğilinmesi gerekir.» dedi
ler. Siyasi partilerin kongresine niçin ruhsatlı da 
olsa üzerinde silâhla girilmesi yasaklanıyor; bu
nu yerdiler. Sayın sözcü, yaşantıya tesir eden 
metin değil uygulamadır, ölü metinlerin temeli 
yok, ağır cezaların ve kısacası zorlamaların, uy
gulamadaki maksatlı tutumlar giderilmezse, hiç
bir etkisi olamıyacağına işaret ettiler. Hüküme
tin tutumu güven verecek nitelikte değildir, ta
rafsız hareket edilmemektedir, sağdan soldan ne 
taraftan tecavüz gelirse gelsin kanunlar taraf
sız tatbik edilmelidir, böyle hareket edilmediği 
takdirde girişilen gayretlerin, faaliyetlerin se
meresiz olacağına işaret ettiler. Sözlerini bitirir
ken de, «Türk halkının üzerine dikta ile gide
rek bir şey yapamazsınız.» diye söylediler. 

Sayın İbrahim öztürk arkadaşımızın, sözleri
min başında da arz ettim, hakikaten konuşmala
rı büyük bir tetkik mahsulüdür. Bu konuşma
larında «Cumhuriyetin ilk devirlerinde tatbikat
taki ciddiyet Vatandaşa silâh taşıma lüzumunu 

I hissettirmemiştir.» dediler ve ondan sonra da ga
yet objektif konuştuklarına işaret ederek, «Siya
si iktidar tefriki yapmıyorum.» diyerek sizlerin 
de dinlediğiniz üzere meslekî hâtıralarından 
üzücü örnekler verdiler, 

Sevgili arkadaşlarım, konuşan hatip arka-
I daşlarımız Hükümet tasarısındaki gerekçedeki, 

yıldan yıla ateşli silâhlar ve bıçaklarla işlenen 
suçların çoğalmış bulunduğu noktasında ittifak 

l etmektedirler gerek zaJbıtaya intikal eden hâdi
selerden ve gerekse basında her gün okuduğu
muz, müşahade ettiğimiz olaylardan öğrenmek
teyiz ki, göz bebeğimiz kadar üzerlerinde itina 

I ile titremek mecburiyetinde bulunduğumuz bir-
I çok müesseselerimizde, bunların başında okul-
I larımız gelir, hakikaten hatip arkadaşlarımızın 

beyan ettikleri gibi yapılan aramaJIarda, ki el
betteki bunların kanunen yapıldığı muhakkaktır, 
bol miktarda ateşi silâh, patlayıcı madde, mer
miler, bıçak, yaralayıcı beneleyici aletler, yani 
Türk Ceza Kanununun 189 - 264 ncü maddesin
de yazılı silâhlar ve 6136 sayılı Kanunun şü
mulüne giren silâhların bol miktarda bulun
duğu görülmektedir. Bu bir hakikattir, bunu 
hiç kimse inkâr edemez. Edemez, zira bu hepi
mizin üzüntüsüdür. Arz ettim; kanunlar her-
şoyden evvel önleyici tedbir getirir ve fiil iş
lendiği zaman da müeyyidesini kanunlarda bu
lur. Hepimizin kabul ettiği artan bu çeşit suçlar 
karşısında 6136 sayılı Kanunun bâzı maddeleri
nin müeyyidelerinde değişiklik yapılması zaru
retine Komisyon olarak biz inanmış bulunuyo
ruz. 

Muhterem arkadaşlarım, Reşit Ülker arka
daşım ve Hasan Ali Gülcan arkadaşım ve C.H.P. 
Fayın sözcüsü Aytuğ arkadaşım; «6136 sayılı 
Kanunun maddelerinde ceza vardır, ayrıca bu
nun artırılmasında bir fayda yoktur, 6136 sayılı 
Kanunun uygulamasında tarafsız hareket edil
işin, taraflı hareket ediliyor, sağ, sol tefriki 
yapılıyor, birinin üstü aranırken birinin aran
mıyor, müsamaha ediliyor» dediler. Eğer tat-

I lıika't böyle oluyorsa bu tenkid ve şikâyet çok 
I haklıdır, çok yerindedir. 

I Memlekette huzur ve asayişin düzgün git-
I meşinden hiç şüphesiz ki, vatandaşlarımız miem-
I mın ve bahtiyar olur. Şunu da ifade etmek ge-
I rfckir ki, huzur ve asayişin yerinde olmasından 
I mütevellit bunun şerefi Türkiye Cumhuriyeti 
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hükümetlerine aittir. Bu itibarla hiçbir Hükü
met bu şereften kendisini müstağni kılamaz. 
Arz etmek istediğim şudur ki; tatbikatın hatalı 
olmasına, hatalı yapılmasına; memleketin huzur 
ve sükûnundan, asayişin düzgün gitmesinden 
büyük şeref hissesi bulunan Türkiye Cumhuri-
yeiöleri hükümetlerinin göz yumacağını kabul 
etmek veyahut böyle bir iddiada bulunmak ka
naatimce büyük haksızlık olur. Bu hususu te
barüz ettirmek isterim. 

Sayın Hasan Ali Gülcan : «Maddede, imal, 
nakil bir araya getirilmiş, suç tekevvünü zorlaş-
tırılmıştır.» diyor. Bu unsurlar yeni değildir, 
eski maddede de aynıdır; taJhbikatı yapılmış
tır ve hiçbir zorluk görülmemiştir. Adam öldü
ren, - arkadaşımız bunu ısürçü lisan olarak kul
landılar her halde - hiçbir zaman - suç taksirli 
değilse - 6136 sayılı Kanuna göre suç işlemiş 
olanlardan daha az ceza almaz. 

Muhterem arkadaşlarım, yasaklar her şeyi 
halleder diyemiyeceğimiz gibi, yasaklar her 
meseleyi halletmez de diyemeyiz, öyle olsaydı 
zaten kanunların ve müeyyidelerin getirilmesi
ne lüzum olmazdı. Muhterem arkadaşlarım, ka
nunlar cemiyetimiz için âdeta bir doktor reçe
tesi gilbidir; ilâç hiçbir zaman tatlı ve lezzetli 
(bir şey değildir, fakat (böyle değil diye ilâç iç-
memezlik edemeyiz. 

Saygılar sunarım. 
ADNAN AKARCA (Muğla) — Komisyon

dan bir sual sorabilir miyim? 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Akarca. 
ADNAN AKARCA (Muğla) — Sporda ve 

diğer sincap, tavşin ve bâzı kuşların avlanma
sında kullanılan 0.22 çapında ve çok küçük çap
taki av tüfekleri bu kanunun kapsamı içinde mi
dir, yoksa değil midir? Bunun cevaplandırılma
sını istirham ediyorum. 

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MAZ-
HAR ARIKAN (Devamla) — Yiv ve setli de
niyor. «Yivli» dendikten sonra (bunun SLçerisin-
dedir. 

BAŞKAN — Sayın İçişleri Bakanı, buyuru
nuz efendim. 

İÇİŞLERİ BAKANI HALDUN MENTEŞE-
OĞLU (Cumhuriyet Senatosu Muğla Üyesi) — 
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 

Bu kanun tasarısını niçin Yüksek Huzuru
nuza takdim ettiğimizin sebepleri üzerinde kısa

ca durarak bâzı konuşmacı arkadaşlarıma arzı 
cevabedeceğim. 

Muhterem arkadaşlarım; Ibmgün Türkiye-
mizin sosyal realitesine baktığımız zaman; si
lahla adam öldürme, bıçakla adam öldürme, 
yaralama ve 6136 sayılı Kanuna muihalefet ve 
silâh (kaçakçılığı suçlarının arttığını tesbit et
mek mümkündür ve gerçekten de bunların mik
tarı ve nisbetleri artmıştır. Bu artışın sebepleri 
nedir diye düşündüğümüz zaman şu faktörleri 
tesibit ediyoruz : Türkiye'nin nüfusu artmıştır, 
Türkiye'de Ibir şehirleşme vardır, Türkiye'de bu 
şehirleşmenin icapları içinde cereyan eden bir 
sosyal intibaksızlık vardır, kan dâvaları var
dır, mülkî taksimattaki (sınır ihtilâfları vardır 
ve niihat Türkiye'nin sosyal bünyesinde bir si
lâhlanma arzusu vardır. Şu halde bu nitelikle
ri taşıyan bir problemle, sosyal menşeli bir 
problemle karşı karşıyayız. Bu problemi objek
tif ve realist ölçüler içerisinde Hükümetler çöz
mek, kanuni ve idari tedbirleri almakla mükel
leftir. Hükümetin görevi budur. İşte biz bu 
görevin mesuliyeti altında bu tasarıyı getirmiş 
bulunuyoruz. 

Silâhsızlanmayı nasıl bağlıyacaksınız? Ba
kıyorsunuz 6136 sayılı Kanun (bu konuda hu
kukî ve kanuni bir tedbir getirmiştir; fakat 
bu kanun müessiriyetini kaybetmiştir, müey
yideleri zaıf içindedir. Ruhsatsız silâh taşıyan 
bir insan 500 lira para cezası vermek suretiyle 
kurtulabilmektedir. Şu halde kanuni bir ted
bir olarak 6136 sayılı Kanunun müeyyidelerini 
kuvvetlendirmek icabeder. 

Kanunlar, cemiyetlerin ihtiyaçlarından do
ğar ve ihtiyaçlarına tercüman olurlar. Bu vasıf
larını kaybettikleri takdirde ya eskimiş olur
lar, ya da müessiriyetini kaybetmiş olurlar. 
İşte hayatiyetini ve müessiriyetini kaybetme is
tidadı içinde bulunan bir kanuna, Türkiye'
nin, Türk Milletinin sosyal ihtiyaçlarına tercü
man olan tadil hükümleri getirmiş bulunmak
tayız. Ama bunun yanında, alınacak ve alın
mış ve yürütülmekte olan idari tedbirler man
zumesi de vardır, o da şudur : Bu kanunun 
8 nci maddesine giöre, silâh ve bıçağın en çok 
kullanıldığı, bir başka taibirle asayişe müessir 
fiillerin fazlaca işlendiği vilâyetlerde karar
namelerle toplu arama kararlan almışız. Bu, 
30 vilâyetimizi kapsamaktadır, bu tatbikatı 



M. Meclisi B : 98 8 . 6 . 1970 O : 1 

yapmaktayız. Bu bir idari tedbirdir /ve bu mü
cadele de lüzumludur. 

İkincisi; kaçakçılıkla mücadele konusudur. 
Kaçakçılıkla mücadele için hem jandarmamız, 
hem polisimiz yeni taazzuvların, yeni teşki
lâtlanmaların ve yeni takviyelerin içine girmiş 
ve gerçeklere uygun operasyonlar uygulamaya 
başlamıştır. Karadeniz'de, Trakya'da, Hatay 
sahillerinde yapılan blüyük operasyonlar, silâh 
kaçakçılığı konusundaki mücadelemizin hacmi
ni ifade eden birer ıdelildir. 

Diğer bir idari tedbir de, silâh ruhsatların
da dar ölçüler kullanma sistemi içine girmek
tir. Bunu valilerimize yaptığımız bir tamimle 
sağlamış ve uygulamaya intikal ettirmiş bulun
maktayız. Elimizde bu kanunun icabı olarak 
uygulanmakta olan yönetmeliği de, arz etti
ğim ıgenel prensibin sınırları içinde yeniden 
gözden geçirerek bu kanun tasarımız kanunlaş
madan meriyete sokmuş bulunmaktayız. Şu hal
de muhterem arkadaşlarım, meseleyi idari ve 
kanuni tedbirler içinde çözüme bağlamış ve bu 
kesimdeki emniyet - asayiş hizmet politikasını 
bu prensiplere dayalı olarak uygulıyacağımızı 
ifade etmiş bulunuyoruz. Bunu daha evvel de 
ifade ettik, bunları Hükümet programımızın 
kapsamında da bulmak mümkündür, bütçe mü
zakerelerinde de bu kürsüden defaatle ifade et
miş bulunmaktayız. 

Şimdi hal böyle iken, memleketin bir ihtiya
cına tekabül etme niteliğini taşıdığı kesin olan 
bu kanun tasarısını, maksadının dışında siyasi 
mülâhazalarla bir polemik konusu yapmak ve 
siyasi bir tenkide mâruz tutmakta isabet yok
tur. C. H. P. Grupunun değerli sözcüsü; doğ
rusu bu kanunda ifade edilmesi pek zor olan 
bâzı fikirler ortaya attılar. Bu kanunla şiddet 
getirmek istediğimiz teşhisini koydular. Oysa 
ki, biz daima şiddetin karşısında olmuşuz, de-
mlokratik hürriyet rejiminin icapları içinde ka
nun hâkimiyetinin mücadelesini yapmışız ve 
(vatandaşa güleryüzlü bir idare beş senelik ic
raatımızda iktidarımızın sembolü olmuştur. Bi
naenaleyh, şiddet bizden hiçbir zaman sâdır ol
mamış, şiddete gidenlerin de bir idealizm azmi 
içinde karşılarına çıktığımız bir vakıadır. Ar
kadaşımızın şiddet gibi gördüğü hükümlerin 
muhtevasında müessiriyetini, hayatiyetini kay
betmiş, cemiyete hizmet etme niteliğini kaybet

miş bir kanuna canlı bir muhteva getirmekte
yiz, hayatiyet ve ömür getirmekteyiz. 

Şayanı dikkat bir cümleleri : «Halka veya 
halkın karşısına silâhla (gidilmez.» dediler. 
Biz, silâhla gidenlerin karşısına çıkmak için, on
larla mücadele etmek için bu kanunla daha kuv
vetli bir imkân getiriyoruz. Biz ne zaman hal
kın karşısına silâhla çıkmanın teşebbüs veya 
istidadı içine girmişiz? Biz halkımıza daima 
sevgi ile, saygı ile hizmetle gitmişiz. Ama Tür
kiye'nin siyasi tarihinde başka şeylerle giden ik
tidarlar olmuştur. Ben polemiğe girmemek için 
buna temas etmiyeceğim. 

Arkadaşlar, her meselede bir bozuk düzen 
hikayesiyle çözüm yolu bulmanın imkânsızlığı 
aşikârdır. Arkadaşımız yine bu bozuk düzen 
hikâyesini de dile getirdiler. Meseleleri memle
ketin yararına lolan ölçüler içerisinde çözmek, 
tedbiri getirmek, muktezayı tâyin etmek lâzım
dır. istenilen budur. Binaenayleyh, bizim geti
rebildiğimiz bu konudaki kanuni tedbir işte bu 
muhtevayı taşımaktadır, isterdik ki, muhterem 
arkadaşımız; «Hayır, getirdiğiniz bu kanuni 
tedbirde isabet yoktur. Türkiye'nin sosyal bün
yesindeki ihtiyacı karşılama vasfını haiz değil
dir, bunun tedbiri şudur» diyebilsin. Bu den
memiş, sırf tenkid olsun diye, sırf iktidara 
hücum olsun diye siyasi muhteva taşıyan bir ko
nuşma yapmayı tercih etmiştir ve bu suretle 
gerçekten millî toplumumuzun ihtiyacını kar-
şılıyan bu kanuna ikna edici bir mütalâa ve fi
kir getirememiş bulunmaktadırlar. 

Arkadaşlar; polis, jandarma tarafsız olmalı
dır. Polis ve jandarmanın bütün vazifeleri meş
ruiyet çerçevesi içinde cereyan etmiştir ve ede
cektir. Biz kanun hâkimiyeti prensibini politi
kamızın değişmez bir ©sası ve temeli olarak ka
bul etmişiz ve böyle uygulamaktayız. Arkada
şımız gösterebilir mi ki, şu hâdisede jandarma, 
şu hâdisede polis kanunların sınırlarını teca
vüz etmiştir? Edenler olursa cezasını görür, 
ama ötmemesi için Hükümet olarak politikamız 
açık ve sarihtir ve zabıta üzerinde; hem sevkü 
idarede, hem kontrol sistemimizde bu sağlam 
ve hayatiyet ifade eden bir prensiptir. 

Toplum polisi zayıfmış... Bilmiyorum bu teş
hisi hangi hâdiseden mülhem olarak koydular. 
Eğer talebe hareketlerini kaale alarak söyledi-
lerse, eğer fakültelerde yapılan kavgaları, ya-

I ralanmalan, ölüm hâdiselerini ve bizi eleme 
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sevk eden olayları işaret etmek istedilerse, ibu-
rada söyliyecek sözümüz vardır. 

Muhterem arkadaşlarım, bakanlığımın büt
çesinin müzakeresinde bu konuya da işaret et
miş, üniversitelerimizle temaslar temin ederek 
iyi niyet ve iyi münasebet taraflısı olduğumuzu 
ispatladığımızı ifade etmiş ve alınması lâzım-
gelen tedbirleri rektörlerimiz ve dekanlarımızla 
konuştuğumu arz etmiş ve özerkliğin de aramız
da bir vuzuha kavuşiturulduğunu arz etmiştim 
ve demiştim ki; normal şartların içinde, başka 
(bir tâbirle mâni zabıta tedbiri olarak fakülte
lerde idare re "sen tedMr alamaz, polis koya
maz, ama eğer dekanı, rektörü, muhtemel bir 
hâdiseyi dikkate alarak bizden yardım isterse 
mâni zabıta tedbiri alırız ve hâdiseleri fakülte
nin içinde önleriz. 

Burada üniversitenin özerkliği hüküm sü
rer, buna saygılıyız; ama fakültenin içinde suç 
ika edilir; suçlular kaçar, iltica ederse o za
man adlî zabıta harekete geçer, ceza usulünün 
hükümleri mer'i hale gelir ve bir izine, müsaa
deye lüzum kalmadan savcının emriyle bu iş ya
pılır, burada özerklik cereyan etmez, demiştim. 

Şimdi, bir fakültede dekanı ve rektörü tale-
betmeden bir kavga olmuş, hir yaralama ol
muş, bir ölüm hâdisesi olmuş, bundan zabıta
yı mesul tutmaya kanunen imkân var mıdır? 
Tedfbir alamadığı yerde zabıtayı mesul tutmak 
kanunen mümkün müdür? Elbette değildir. 

Binaenaleyh, meseleyi hukukî realite bakı
mından da derinliğine girip dile getirmek lâ
zımdır. Kaçamak cümlelerle hâdiseleri ve ger
çekleri örtmek mümkün değildir, kanuni ger
çekleri örtmek mümkün değildir. 

Zabıtanın hepsi, Türk Halkına saygılı ola
rak kanunları eşit ve âdil ölçüler içinde uygu
lamaktadır ve uygulamaya devam edecektir. 

Arkadaşım diyor ki; «Hükümet sokağa hâ
kim olamıyorsa ne diye kanun getiriyor?» 

Sakağa haktoriiyetsizliık teşhisini kendisine 
götüren olay nedir bilmiyorum. Eğer Anayasal 
bir hakkın, Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri 
Kanununun hükümlerine göre, izin almaya lü
zum kalmaksızın yapılan yürüyüşler, mitingleri 
kastediyorsa ve bunları da bizim karşılarına 
çıkıp önlememizi işitiyorsa bu mümkün değil. 
"işte o zaman mücadelesini yaptığımız kanunsuz
luğun biz kendimiz bu icraatımızla misalini ver-

ı miş oluruz. Fakat, hakların, hürriyetlerin, ka-
I numların sınırlarını tecavüz ederek yapılan her 
I sokak hareketinin, her toplantının cesaretle, 
I uyanıklıklarla karşısında olduk ve tecavüzlere 

imkân vermemenin gayreti içine girdik. 
I Bir taraftan «Sokağa hâkim olunsun, ka-
I ııunlar tatbik edilsin, kanunları tatbik etmi

yor iktidar, etmiyorsa niçin bu kanun tâdil 
tasarılarım getiriyor» diyeceksiniz; öbür taraf
tan da «Anayasanın ve Kanunların üstünde do
ğal halklar vardır» diye konuşabileceksiniz. 
Bu tezat mazur görülmiyecek bir tenakuzdur. 

i MEHMET AYTUĞ (Elâzığ) — Benim ko-
j laıştuğum hususları konuş, benim konuşmam-
j da doğa kanunu diye birşey yok, olmadı. 
I İÇİŞLERİ BAKANI HALDUN MENTEŞE-
1 OĞLU (Devamla) — Sizin konuşmanız değil, 
j Lize mensu'bolanlarm yaptıkları konuşmaları bir-
I leştiriyorum. 
i Arkadaşlar bu polemiklerle, hücum olsun 
I diye yapılan siyasi tenkidlerle kimseyi ikna 
j etmeye imkân yoktur. Türkiye'de herşey meş

ruluk içinde cereyan etmektedir ve cereyan 
j edecektir. Eğer meşruluk ve hürriyete inanı-
I yorsak, demokrasiye inanıyorsak onu sevenler 
j bir cephe olma metanetini her şartın altında 
| göstermelidirler. 
! Burada bu temel meselenin savunmasında 
I muhalefet ve iktidar diye ayrılmak değil, bir-
i kşmek iktiza eder. Böylece mühim bir konuda 

açık ve samimî olmak lâzııngeidiği aşikârdır, 
i doğru yol budur. Biz bu doğru yolda olduğu-
I rouıza kaani bulunuyoruz. 

Bu sebepledir ki, faydalı olduğuna inandı
ğımız ve bir tedbir fonksiyonu ifa edeceğine 
kaani bulunduğumuz bu kanun tasarısı ile hu
zurunuza gelmiş bulunuyoruz. Ümitle tahmin 
ederim ki, Yüce Meclisin tasviplerinle iktiran 
edecektir. Saygılar sunarım. (A. P. sıralarından 
alkışlar.) 

OOŞKUN KARAGÖZOĞLU (izmir) — Sa
yın Başkanım, Sayın Bakana bir soru sorabilir-
miyim? 

BAŞKAN — Sayın Bakan, bir dakika etfen-
oim. Sayın Karagftzoğlu bir sual sormak ister-

I isr lütfen cevaplayınız. 
OOŞKUN KARAGÖZOĞLU (izmir) — Tür-

I kiye'd© kaç kişide aJteşli silâh bulundurma ruh-
I "atı vardır, kaç kişide ateşli silâh taşıma ruh-
I saJtı vardır? 
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İÇİŞLERİ BAKANI HALDUN MENTEŞE-
OĞLU (Devamla) — Sayın Başkan, bu istatis-
tiki bir malûmattır, arkadaşımıza yarın takdim 
edebilirim. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
Adalet Partisi Grupu adına sayın Fuat Azmi-

oğlu, buyurun. 
AP GRUPU ADINA FUAT AZMİOĞLU (Kü

tahya) - Sayın Başkan, sevgili arkadaşlarım', 
Her şeyden çok, havadan, sudan bol, namü

tenahi hürriyetlerin suiistimal emaresini hergTİn 
beraber yaşadığımız Türkiye'de, Türk cemiyetini 
anlaşılmaz bir takım sıkıntılara sokma istidadı
nı gösteren lüzumsuz bâzı arızanın gider Jlmesine 
matuf olmak üzere, zaruri ihtiyacın bir neticesi 
olarak huzurunuzda konuşulmakta olan konu 
hakkında gurupumuzun görüşlerini müsamaha
nızı taşırmadan çok kısa hatlarıyla ifade etmek 
üzere huzurunuzdayım. 

Dıştan gelenlerle, imalinden istimaline ka
dar ateşli silâhların her safhasında ef'alini bir 
defa daha Türk camiası, Türk'ün huzuru için 
kontrol altında tutmaya matuf ateşli silâhlar ve 
(bıçaklar haklandaki 6136 sayılı Kanunun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesine dair tasan ile, bu
nunla tevhid edilmek suretiyle görüşülen, sayın 
İzmen, sayın Tekinel, sayın Esat Kemal Aybar'm 
teklifleri hakkında şu ana kadar, bu kürsüde gö
rüşen muhterem arkadaşlarım; tenkid, takdirr, 
lehte, aleyhte, üzerinde olmak suretiyle derin 
bir vukuifiyetle görüşlerini belirttiler. 

özellikle büyük şehirlerimizde olmak üzere, 
cemiyet bünyesini tehdid eder mahiyete gelen 
bir takım arızalar, görüyoruz ki her gün hepi
mizi ferdan ferda, aile olarak, cemiyet olarak 
üzmektedir. 

Kanunun gerekçesi üzerinde fazla durmıya-
cağım. Değerli arkadaşilarrm etraflıca bunu an
lattılar. Gerek kanunun metnindeki eksiklik
ten, gerek biraz daha başka sahaya teşmilinden, 
gerek infa;z sisteminde bir süre önce vubukulan 
değişiklik sebebiyle bâzı cezaların, para ceza
sına tahvilinden doğan eksikliği tamamlamak 
üzere mutlak ve zaruri bir ihtiyacı karşılayacak 
öu tasarının görüşülmesi sırasında arkadaşiarı-
mı dikkatle dinledim. 

Aziz arkadaşlarım, şahsi sohbetlerde, aile 
toplantılarında üniversitede evlâdı olan ananın, 
babanın acısını, azabını dinlerken her gün vu-
kuibulan, muayyen mahreklerin, muayyen mih

rakların sevk ettiği beslediği ve bu cümlece 
bilinen hâdiseler karşısında insan âdeta «Silâh 
icadedildi mertlik bozuldu.» atasözünü hatırla
maktan berî kalamaz. 

Arkadaşlarım, bu kanun, cezanın umumi 
prensiplerine uygun olduğuna göre, geliyor iç-
Herinde çok sevdiğim, çok hürmet ettiğim, şahsi 
dostlarım bulunan bir gruptan değerli arka
daşlarım, burada sanki bir siyasi konu görüşü-
ilüyormuşcasma, «Efendim baskı kanunu getiri
yorsunuz» diyorlar. E, Hükümet eitaıek felse
femizde baskı ile alâkamız yok ki, baskıya ba
sa basa gelen bir iktidar, baskı ile Ömrü bo
yunca mücadele etmişlerin vücuda getirdiği ik
tidar baskı ile amel etmez. (A. P. sıralarından 
«Bravo» sesleri.) Adalet Parti felsefesinde, fert 
ferit AdaHet Partililerin tabında baskı diye bir-
$ey yok. 

MEHMET AYTUĞ (Elâzığ) — Mekân gös
teririm beyefendi, misalde veririm. 

A. P. GRUPU ADINA FUAT AZMİOĞLU 
{.Devamla) — Mekan göstereceksiniz Mehmet 
Beyefendi. Ben sizden şunu beklerdim, madem 
ki, ımüdahale ediyorsunuz şurada.. 

BAŞKAN — Sayın Azmioğlu Heyeti Umu
miye'ye hitaJbediniz lütfen. Siz de müdahale et
meyiniz. 

A. P. GRUPU ADINA FUAT AZMİOĞLU 
(Devamla) — Şurada bu kadar gayri şahsi, 
bu kadar gayri politik bir konu görüşülürlken, 
değerli arkadaşlarım üniversitede, falan fa
kültede, filânca yüksek okuflda öldürülen Türk 
evlâdının canını alan insanları burada hep bera
ber tel'in etmeliydi. Duyduk mu ağzından bir 
cümle? 

MEHMET AYTUĞ (Elâzığ) — Gebermiş 
diyordunuz (beyefendi. 

A. P. GRUPU ADINA FUAT AZMİOĞLU 
(Devamla) — Kim? 

MEHMET AYTUĞ (Elâzığ) — Sizin grup 
söylüyordu... 

A. P. GRUPU ADINA FUAT AZMİOĞLU 
(Devamla) — Hayır, hayır. Grup adına söylü
yorum. Biz, Adalet Partisi grupu şunu istiyor: 
Tenkideden arkadaşlar, baskı getiriyorsunuz 
diyen arkadaşlar gelsinler, buradan «Türk ev
lâdını öldüren her kişi alçaktır» desin, «vatan
sızıdır» desin; deımiyorsunuz bunu, demiyorsu
nuz. 
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J8EEm&ET ALTUĞ JÇElâzığ) — Söylüyoruz. 
J M E H M E T SEYDİBEYOĞLU (Kastamonu) 

— -Sebebiyet verenler de öyle. (A. P. sıraların
dan gürültüler.) 

BAŞKAN — Sayın Azmioğlu, meseleyi Ateş
li silâhlar ve bıçaklar hakkındaki Kanunun bâ
zı maddelerinin -değiştirilmesine lütfen getiri
niz. 

A. T. GRUPU ABINA FUAT AZMİOĞLU 
(Devamla) — Bir değerli arkadaşım da eşit 
tatbikinden bahsederek; eşit tatbik edilirse, eşit 
tatbik edilmezse demek suretiyle bir taraf
tan icra ile kaza organı yetkilerini karıştırır 
gibi bir hava ortaya getirmiştir. 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Onları yaka
lamak lâzım. 

A. P. GRUPU ADINA FUAT AZMİOĞLU 
(Devamla) — Aziz arkadaşlarım, şimdi Sayın 

^ k e r İstanbul Emniyet Müdürü olsa, Azimoğlu 
Ankara Emniyet Müdürü olsa hangimiz ayıra
cağız da şunun üstünü arıyacağız, bunun üstü
nü aramıyacağız?. Böyle bir Türkiye'yi tasav
vur etmek mümkün değil. Hâdiseleri sanki 
umumiymiş gibi bütün Türk vazifelisine, Tür
kiye'nin huzurunu sağlamakla görevli olan her 
türlü zabıta unsurlarına teşmil etmek insafla 
bağdaşmaz arkadaşlar. 

BAŞKAN — Sayın Seydibeyoğlu, görüyo
rum zatıâlinizin müdahalesini, yüzünüze bakı
yorum. ama devam ediyorsunuz. 

A. P. GRUPU ADINA FUAT AZMİOĞLU 
(Devamla) — Arızî şeyler olabilir, idarecinin 
kusuru olabilir; ama çok münferit şekilde ce
reyan etmiş filân köşedeki bir hâdiseyi bütün 
vazifelilere teşmil etmek her halde su kürsüde 
kürsü hürriyetini kulanmakla kabili telif bir 
hareket olmaz arkadaşlar. Konu tamamen umu
midir, cezanın umumiliği prensibine uygundur. 
Her kişiye eşit surette tatbik edilmek üzere bu 
kanun, Türk Milletinin, azap çekmekte olan 
muzdarip milletin, inlemekte olan bilhassa tale
be velisinin azabını dindirmiye matuftur 

Sorumsuz şekilde cemiyeti kaynatmıya veya 
âdeta suç işleyene buradan göz kırpar şekilde, 
sadece baskı kanunları şeklinde tevsif etmiye, 
bu şekilde bir tablo çizmiye hiç birimizin hakkı 
yoktur. 

Adalet Partisi olarak bu kanunun cemiyeti
mize, Türk toplumuna huzur getireceğine ina

nıyoruz. Bunun dışında hiç bir kaygumuz, hiç 
bir endişemiz yoktur. Kanunun lehinde oy kul
lanacağız. 

Hürmetlerimi sunarım. (A. P. sıralarından 
alkışlar.) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, rapor 
üzerinde görüşmelerin yeterli olduğuna dair 
önerge vardır, önergeleri okutuyorum. 

MEHMET KAZOVA (Tokat) — Söz istemiş
tim, Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Sayın Kazova, isminizi yazdım, 
söz alanlar arasına. 

MEHMET KAZOVA (Tokat) — Çok kısa 
konuşacağım, yalnız bir dakika konuşacağım. 

BAŞKAN — Saatle değil, sıra ile.. (Gülüş
meler). 

Yeterlik önergelerini okutuyorum. 

Başkanlığa 
Görüşülmekte olan tasarı hakkındaki görüş

meler kâfidir. Kifayeti müzakere teklif ederim. 
Saygılarımla. 

Hasan Türkay 
İstanbul 

Yüksek Başkanlığa 
6136 sayılı Kanunun bâzı maddelerinin ve 

fıkralarının değiştirilmesine ve bâzı maddeler 
eklenmesine dair muhtelif teklifleri birleştiren 
kanun tasarısı hakkında yeteri kadar konuşul
muş, konu aydınlanmıştır. Müzakerelerin kifa
yetini arz ve teklif ederim. 

Mehmet Bilgin 
Bingöl Milletvekili 

BAŞKAN — Yeterlik önergesi aleyhinde, 
Sayın Etem Kılıçoğlu, buyurun. 

İBRAHİM ETEM KILIÇOĞLU (Konya) — 
Sayın Başkan, muhterem arkadaşlarım, bende
niz de görüşülmekte olan ateşli silâhlar ve bı
çaklar hakkındaki kamunun bâzı mtaddelıertinin 
değiştirilmesi ve yeni maddeler eklenmesine 
dair kanun tasarısı üzerinde aleyhte söz dste-
miştim, fakat altı arkadaşımız görüştüğü için 
bâzı düşüncelerimi arz etme imkânından mah-
rulm kaldım. 

Zannediyorum ki, mesele kendi ağırlığı 
içinde pek ele ahnamıamış durumdadır. Bu 
bakımdan müzakerelerin kâfi geldiği kanaati
ni tanımamaktayım. Sebebi de şudur: 
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6136 sayılı Kanun, burada konuşan arka
daşlarımızın meseıleyi tek yönü ile 'öle alması 
şeklinde mütalâa edilecek bir kanun değildir. 
Bugün bir realite vardır; Türkiye'de vatandaş 
silahlanmaktadır. Nedenli nıe olursa olsun, ber 
milletvekilli kendine göre bunun nedenlerini 
arayabilir ve bâzılarına da inanmış olabilir. 
Bu, şahsi, kişisel bir düşüncedir. Buna bir 
sözümüz de yoktur, ama bir bıaMkat vardır jki , 
vatandaş ısilâhlıanmaktadır. Bu, doğrudur. 

Nasıl silâhlanıyor? Bir arkadaşımız lizah et
ti, dediler ki, dışarıdan kaçak olarak Türki
ye'ye sokulmaktadır. Bu, doğrudur. Bir di
ğer yönü; Türkiye'de imal edilmektedir. Sa
yın arkadaşımız eıs|ki idareci olduğu içlin el-
betıte ki, sözünün, bir (ağırlığı olmak icabeder. 
Karadeniz sahilinde imial ediliyormuş da, Tür
kiye'nin başka hiçbir yerinde imal edilmiyor-
muş. Arkadaşımız böyle diyor. Zannederim, 
o Karadeniz sahilini iyi bilmediği için hep öyle 
zannediyor. Cumhuriyet Gazetesinde bu konu
da bir tefrika çıjktı. 

BAŞKAN — Sayın Kılıçoğiu, Sayın öztürk 
o şekilde kati beyanda bulunmadı, aslında, bir. 
İkincisi, sözünüzü kifayetle pek ilgisi olduğu
nu tahmin etmiyorum. Olsa olsa Karadeniz 
bölgesinde silâh imali hak|kuıda vâki beyana 
cevap vermek üzere yeterliğin laleyhindeyim, 
diyebilirsiniz. Derinliğine girmeyiniz. 

İBRAHİM ETEM KILIÇOĞLU (Devamla) 
— Hayır, Sayın Başkan, hiç böyle bir kastim 
yoktur. Ben neden kifayetlin leyhıinde oldu
ğumu anlatabileceğimi zannediyorum. Müsa
ade buyurursanız, ben kimseye cevap vermek 
durumunda da değilim. 

Türkiye'de imal ediliyor, dışarıdan sokulu
yor, ne oluyor? Şimdi, 613:6 sayılı Kanun de
ğiştiriliyor, Türkiye'ye sokulması yasak edili
yor, ceza ağırlaşıtırıkyor. Doğrudur, hiçbir 
diyeceğim yok, Türkiye'de imal ediliyor, imal 
edenler de yakalansın, cezalandırılsın. Buna 
da bir diyeceğim yok. Bunu bir kazanç mev
zuu yapanlar; onlar da yabalansın, ceza gör
sün. Buna da bir diyeceğim yok. 

Şimdi diyoruz ki, elimizdeki kanun tasarı ve 
teklifini ve elimizdeki 0136 sayılı Kanuna iyi 
okumak, iyi değerlendirmek ve tatbikatını iyi 
takibetmek lâzım. 

Sayın İzmen bir teklifte bulunmuş, komis
yon da onu mâkul karşılamış. Sayın arkadaşı
mız teklifinde diyor ki, «vatandaşa şu kadar 
müddet verelim, gelsin alâjkalı makamlara bir 
makbuz mukabili silâhını teslim etsin.» 

Şimdi, kanun yaparken memleketin realite
sini, Türk halkının haleti ruhiyesini iyice bil
meye mecburuz. Adam şu veya bu şekilde si
lâhlanmış, {kabul ediyoruz silâhlandığını. Bü
tün grupların sözcülerini, İçişleri Bakanım ve 
Sayın Komisyon Sözcüsünü de dinledim ve va
tandaşın silâhlandığı gerçeğini kabul ediyoruz. 
Vatandaş 3 - 5 liraya aldığı tabancayı getire
cek bir makbuz mukabilinde teslim edecek.. Ar
kadaşlar buna inanan var mı içinizde? Bu, 
mümkün değil. At, silâh, avrat demiş. Müm
kün değil alamazsınız. 

BAŞKAN — Sayın Kılıçoğiu, siz izah edi
yorsunuz, esas hakkında konuşuyorsunuz, ye
terlik aleyhinde konuşmanızın bir farkı olması 
gerekir. 

İBRAHİM ETEM KILIÇOĞLU (Devamla) 
— Sayın Başkan, ben izah etmiyorum, niçin ki
fayetin aleyhinde olduğumun esbabı mucibesini 
arz ediyorum ve diyorum ki, eğer siz böyle ka
nunu çıkarırsanız ve şu kadar müddet içinde 
de, ateşli silâh ve bıçak sayılan ve kanuna göre 
bulundurulması memnu olan silâhınızı gelip alâ
kalı makamlara teslim etmediğiniz takdirde', 
kanun nazarında suçlu olursunuz, lütfen alâkalı 
makamlara teslim ediniz, diyorsunuz. Bu, müm
kün değildir. Mümkün olmayınca neyin üzerin
de durmak lâzım... 

İBRAHİM AYTAÇ (Balıkesir) — Mümkün 
oldu, Sayın Kılıçoğiu, mümkün oldu. 

BAŞKAN — Rica ederim, müdahale etme
yin, Sayın Aytaç. 

İBRAHİM ETEM KILIÇOĞLU (Devamla) 
— Ne ise, size cevap verecek değilim, lüzum da 
yok. 

BAŞKAN — Evet, yeterlik önergesi aley
hinde. 

İBRAHİM ETEM KILIÇOĞLU (Devamla) 
— Arkadaşlarımız konuşurken, burada üniver
site lâfı filân geçtiği için işe politik bir mahiyet 
verdiler. Bendeniz o kanaatte değilim. Çünkü 
6136 sayılı Kanunun tedvini sırasında böyle me
seleler yoktu ve bu kanun, memlekette asayişi, 
emniyet ve huzuru sağlamak, kaçakçılığa mâni 
olmak ve memnu silâhların Türkiye'de imalinin 
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ve kullanılmasının yasak edilmesi gibi ulvi bisr 
maksatla çıkarılmıştır. Maddeler üzerinde ko
nuşurken oraya da ayrıca temas etmek isterim; 
ibadethanede arama yapılmamalı, ibadethane sö
zü karıştırılmamalı buraya, falan... Ne ise, o 
ayn bir konu. 

Şimdi, ben netice olarak şunu söylemek isti
yorum: Muhterem arkadaşlarım, eğer bu kanun 
yeniden ele alınmadığı takdirde sosyal devlet 
ilkesi elimizin tersi ile bir tarafa itiliyor. Ben 
sadece nazarı dikkati celbetmek için söylüyo
rum. Üniversitede silâh taşıyan adam cezasını 
çekmelidir, infaz sistemimizden istifade edip 
500 lira verip kurtulmamalıdır. Doğrudur. Bun
lara hiç itirazım yok.. 

BAŞKAN — Bu müzakerelerin siz uzaması
nı, yani devamını istiyorsunuz. 

İBRAHİM ETEM KILIÇOĞLU (Devamla) 
— Devamını istiyorum. Devamını şunun için is
tiyorum: Ben diyorum ki, bu kanunun sosyal 
devlet ilkesiyle ilgisi yoktur, tam taban tabana 
zıttır. Misal veriyorum; 300 dönümden fazla top
rağı olan kimse silâh taşıma vesikası alabile
cek.. 

BAŞKAN — Bunu diyebilmek için müzake
renin uzamasını istiyorsunuz. 

İBRAHİM ETEM KILIÇOĞLU (Devamla) 
—Evet, efendim. (Gülüşmeler) 

BAŞKAN — Rica ederim, «diyorum ki» di
yorsunuz. 

İBRAHİM ETEM KILIÇOĞLU (Devamla) 
— Sayın Başkanım, çok müdahale eder bir tu
tum içindesiniz. Eğer zatıâlinizin üslûbu içinde 
bir konuşma yapmamı arzu ediyorsunuz, lütfe
din böyle bir konuşmayı yazın, verin bana, onu 
okuyayım, ineyim. Anlamadım, yani ne oluyor? 
Ben bir şey söylüyorum; 300 dönüm arazisi olan 
kimse nedir? Türkiye'ye göre güçlü insandır. 
Bu güçlü insana kaymakam veya vali vesika ve
recek ve o kimse kanunen suçlu durumunda 
olmıyan bir insan olacak. Buna mukabil, dağın 
tepesinde üç tane ineği, üç tane keçisi olan za
vallı kimse, tabiatla mücadele eden, vahşi hay
vanlardan korunmak için elinde... 

HASAN TÜRKAY (İstanbul) — Sayın Baş
kan, müzakereler devam mı ediyor, yoksa kifa
yet aleyhinde mi konuşuluyor? 

BAŞKAN — Tamam efendim, tamam, müda
hale etmeyiniz, Sayın Türkay. 

İBRAHİM ETEM KILIÇOĞLU (Devamla) 
— Sizin aklınız erer mi buna?.. 

BAŞKAN — Ne ise, arkadaşlar, rica ediyo
rum, müdahale etmeyiniz. 

Sayın Kılıçoğlu, siz de yeterlik önergesinin 
nasıl aleyhinde konuşulacağını bilmektesiniz, 
müsamahamı istismar etmeyiniz, rica ederim. 
Heyeti umumiye görüyor her şeyi. 

ENVER TURGUT (Kayseri) — Kifayet 
aleyhinde konuşmadığı belli, neden hâlâ konuş
turuyorsunuz.. 

BAŞKAN — Sayın Turgut, rica ederim. 
Sayın Kılıçoğlu, ben meseleyi çok yakınen 

takip ediyorum, siz de işin farkındasınız, rica 
ederim, farkında olduğunuz meseleyi bir an ev
vel yeterlik önergesinin aleyhinde konuşma şek
line getiriniz. 

HASAN TÜRKAY (İstanbul) — Benim 
aklım da çok, Allaiha şükür. 

BAŞKAN — Buyurun, efendim, buyurun. Ye
terlik önergesinin aleyhinde konuşacaksınız, o 
huduttan dışarı çıkmayın, rica ederim. 

İBRAHİM ETEM KILIÇOĞLU (Devamla) -
Sayın Türkay, siz oradan lâf atmasanız, ben si
ze bir şey söyler miyim?.. 

BAŞKAN — Evet, o da doğru.. 
Sayın Kılıçoğlu, yeterlik önergesi aleyhinde. 
DOĞAN KİTAPLI ( Samsun) — öyle söyle

memeniz lâzımdı sayın Kılıçoğlu, lâf aramızda. 
(Gülüşmeler) 

İBRAHİM AYTAÇ • ( Balıkesir) — Sevdi
ğimizden lâf atıyoruz. (Gülüşmeler) 

İBRAHİM ETEM KILIÇOĞLU (Devamla) 
- Eksik olmayın. 

Muhterem arkadaşlarım, bendeniz netice iti
bariyle şunu bir cümle ile bağlryayım. Yanlış an
laşılmasın, söylemek istediğim şudur: Kanunun 
aleyhinde değilim. Yalnız, kanunun tedvin fel
sefesinin aleyhindeyim. Tatbikatı da budur. Di
yorum ki, İçişleri Bakanlığı eğer mümkün ise, 
bir sakınca görmüyorsa kanunu geri almalıdır.. 

BAŞKAN — Sayın Kılıçoğlu, işte bu yeter
lik önergesinin aleyhinde konuşmak değil. 

İBRAHİM ETEM KILIÇOĞLU (Devamla) -
Nasıl söyleyeyim, sayın Başkan? 

BAŞKAN — Efendim, müzâkereler devam 
etsin, bâzı hakikatler ortaya çıksın, demek müm
kün, amma siz kanunun madde-i anasın yönün
den mütalâada bulunuyorsunuz. Siz bunu bilir
siniz. 
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İBRAHİM ETEM KILIÇ OĞLU (Devamla) -
Sayın Başkanın arzularına uyarak, bir oümle ile 
bitireyim.. 

BAŞKAN—Benim arzularıma göre değil, 
içtüzüğün kaidelerine uyarak.. ı (Gülüşmeler) 
(A.P sıralarından «bitir, bitir» sesleri) 

İBRAHİM ETEM KILIÇO&LÜ (Devamla) -
Bitiririm, bitiririm. ;Siz partiyi bitirmeyin, ben 
sözümü bitiririm. (Ü.H.P sıralarından gülüşme
ler) 

BAŞKAN— Buyurun, efendim. 

İBRAHİM ETEM J^ILIÇOĞLU (Devamla) -
Bendeniz'diyorum ki, »her ne kadar komisyon 
srözcüsü arkadaşımız konuştular, sayın Bakan 
konuştular, ama meselenin arzına çalıştığım, 
fakat belki de sayın Başkanın arzu ettiği bir üs
lûp içinde arz edeceğimgönlerinin de ele alınma
sı bakımından müzakerelerin yanm saat daha 

uzatılmasında bir manaur öhaadığı -kanaa-tıiıide-
yim. Belki de faydalı olur ümMini taşımaktayım. 

Teşekkür ederim. {CJH.P sıralarından alkış
lar) 

BAŞKAN — Yeterlik önergesini Yüce Mec
lisin oyuna sunuyorum. Yeterlik önergesini ka
bul edenler.. Kabul etmeyenler.. Yeterlik öner
gesi kabul edilmiştir. 

Maddelere geçilmesi hususunu oyunuza sunu
yorum. Kabul edenler.. Kabul etmiyenler.. Mad
delere geçilmesi -kabul edilmiştir. 

İvedilikle görüşülme teklifi vardır. İFv«döilkle 
görüşülme teklifini oyunuza sunuyorum. Ka

bul edenler.. Kabul etmeyinler.. Kabul edilmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım, saat 19.00 a jgelmiş-
tir. Bu sebeple birleşimi 9 Haziran 1970 Sah günü 
saat 15.00 te toplanmak üzere kapatıyorum. 

Kapanma saati : 19.00 

...<.... 
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I 
A - BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

II 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
III 

ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI
RILAN İŞLER 

X I . — Türlkiye Elektrik Kuruımu kanunu 
tasarlısı ve Bayındırlık, İmar ve İskân, İçişleri, 
Maliye, Enerji, ve Tabiî Kaynaklar ve Plân ko
misyonlarından 3 er üyeden kurulu 11 numara
lı Geçici Komisyon raporu (1/154) (S. Sayısı : 
121) (Dağıtma tarihi : 18 . 4 . 1970) 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

1. — Hendek kazası Kemaliye Mahallesi nü
fusunda kayıtlı Mustafaoğlu 1329 doğumlu 
Faik özer'in bakiye cezasının affı hakkındaki 
kanun ile Cumhurbaşkanlığı geri gönderme 
tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu (1/149) 
(S. Sayısı : 24) (Dağıtma tarihi : 2 . 2 . 1970) 
(M. Meclisi Dönem II : 1/244, S. Sayısı : 172) 
(C. Senatosu : 1/594, S. Sayısı : 714) 

2. — Kayseri Milletyekili Turhan Fcyzioğlu 
ve iki arkadaşının petrolle ilgili 8957 numaralı 
Kararnamenin meydana getirdiği tesirleri tesbit 
etmek üzere bir Meclis araştırması yapılmasına 
dair önergesi ve Meclis Araştırma Komisyonu 
raporu. (10/2) (S. Sayısı : 156) (Dağıtma tari
hi : 16 . 5 . 1970) 

3. — Su Ürünleri kanunu tasarısına dair 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve 
Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişiklikler 
hakkında Millet Meclisi Plân Komisyonu raporu. 
(1/174) (S. Sayısı : 157) (Dağıtma tarihi : 
20 . 5 . 1970) 

4. — 930 sayılı Tasarruf bonoları ihracı 
hakkındaki' Kanunun geçici 1 nci maddesine bir 
fıkra eklenmesi hakkında kanun tasarısına 
dair Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi 
ve Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişiklik
ler hakkında Millet Meclisi Plân Komisyonu ra
poru (Millet Meclisi 1/199; Cumhuriyet Sena
tosu 1/109 ) (Millet Meclisi S. Sayısı : 104 e 
1 nci ek; Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 1411) 
(Dağıtma tarihi : 26 . 5 . 1970) 

5. — Eski Siirt Milletvekili Süreyya Öner, 
eski Amasya Milletvekili Reşat Arpacıoğlu, es
ki Diyarbakır Milletvekili Hilmi Güldoğan ve 
İstanbul Milletvekili İlhami Sancar'ın, Dilekçe 
Karma Komisyonu Genel Kurulunun 12.3.1964 
tarihli haftalık karar cetvelindeki 1316 sayılı 
Kararının Genel Kurulda görüşülmesine dair 
önergeleri ve Dilekçe Karma Komisyonu rapor
ları (Millet Meclisi 5 /3 ; Cumhuriyet Senatosu 
4/66) (Millet Meclisi S. Sayısı : 171, Cumhuri
yet Senatosu S. Sayısı : 442) (Dağıtma tarihi: 
26 . 5 . 1970) 

6. — Eski Amasya Milletvekili Nevzat So
ner'in, Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kuru
lunun 1 . 7 . 1963 tarihli Haftalık Karar Cetve
lindeki 399 sayılı Kararın Genel Kurulda görü
şülmesine dair önergesi ve Dilekçe Karma Ko
misyonu raporları (Millet Meclisi 5/2; Cumhu
riyet Senatosu 4/68) (Millet Meclisi S. Sayısı: 
172) (Cumhuriyet Senatosu IS. Sayısı : 523) 
(Dağıtma tarihi : 26 . 5 . 1970) 
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7. — Eski Mardin Milletvekili Talât Oğuz'- I 

un, Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulu
nun 30 . 4 . 1964 tarihli Haftalık Karar Cetve
lindeki 1494 sayılı Kararın Genel Kurulda gö
rüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe Karma Ko
misyonu raporları (Millet Meclisi 5/4; Cumhuri
yet Senatosu 4/69) (Millet Meclisi S. Sayısı : 
173, Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 522) (Da
ğıtma tarihi : 26 . 5 . 1970) 

8. — Cumhuriyc Senatosu Tabiî Üyesi Vehbi 
Ersü ve 3 arkadaşının, Dilekçe Karma Komis
yonu Genel Kurulunun 22.5.1961 tarihli Haftalık 
Karar Cetvelindeki 2538 sayılı Kararın Genel Ku
rulda görüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe Kar
ma Komisyonu raporu. (Millet Meclisi 5/6; 
Cumhuriyet Senatosu 4/74) (Millet Meclisi S. 
Sayısı : 174, Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 
784, 784 e 1 nci, 784 e 2 nci ek) (Dağıtma ta
rihi : 28 . 5 . 1970) 

9. — îzmir Milletvekili İhsan Gürsan'ın, Di
lekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
9 . 7 . 1965 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 
3659 sayılı Kararın 'Genel Kurulda görüşülme
sine dair önergesi ve Dilekçe Karma Komisyo
nu raporları (Millet Meclisi 5/5; Cumhuriyet 
Senatosu 4/76) (Millet Meclisi S. Sayısı : 175) 
(Cumhuriyet ıSenatosu S. Sayısı : 898) (dağıt
ma tarihi : 26 . 5 . 1970) 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

1. — Salihli İlçesinin Eskicami mahallesi 
1028 hanesinde naklen kaydedilen Ali Nacioğlu, 
Ayşe'den doğma 20.10.1945 doğumlu Kâmil Ak-
man'm, ölüm cezasına çarptırılması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu ra
poru (3/46) (S. Sayısı : 30) (Dağıtma tarihi : 
3 . 2 . 1970) 

2. — 654 sayılı Toplum zabıtası kurulması 
hakkında Kanunun 1 ve 3 ncü maddelerinin de
ğiştirilmesine dair kanun tasarısı ve İçişleri ve 
Plân komisyonları raporları (1/78) (S. Sayısı : 
27) (Dağıtma tarihi : 3 . 2 . 1970) 

3. — Van'ını Gürpınar ilçesi Hoşap bucağı 
Işıkpmar Köyü hane 37, cilt 5, sayfa 52 de ka-1 

yıtlı Necmettinoğlu, Emine'den olma 1 . 1 .1947 
doğumlu Nurettin Kahraman'm, ölüm cezasına 
çarptırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi 
ve Adalet Komisyonu raporu (3/45) (S. Sa
yısı : 46) (Dağıtma tarihi : 7 . 2 . 1970) 

4. — Akyazı ilçesi Merkez Yeniköy'ü hane 
18, cilt 8, sayfa 125 te nüfusa kayıtlı Hüseyin-
oğlu, Fatma'dan olma 13 . 3 . 1940 doğumlu 
Kemal Uluköylü'nün, ölüm cezasına çarptırıl
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Ada
let Komisyonu raporu (3/47) (iS. Sayısı : 47) 
(Dağıtma tarihi : 7 . 2 . 1970) 

5. — 1076 sayılı Yedek Subay ve Yedek As
kerî Memurlar Kanununun 3 ncü maddesinin 
değiştirilmesine ve bu kanuua geçici maddeler 
ilâvesine dair 97 sayılı Kanuna geçici bir mad
de ilâve edilmesi hakkında kanun tasarısı ve 
Millî Savunma Komisyonu raporu (1/27) (S. 
Sayısı : 72) (Dağıtma tarihi : 27 . 2 1970) 

6. — İzmir iline bağlı Çeşme ilçesinin Mer
kez Çiftlik köyü nüfusunun 101 hane, 7 cilt ve 
45 nci sayfasında kayıtlı Şükrüoğlu, Zehra'dan 
doğma 10 . 8 . 1929 doğumlu Mahmut Yel'in. 
ölüm cezasına çarptırılmasına dair Başbakanlık 
tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu (3/51) 
(S. Sayısı : 77) (Dağıtma tarihi : 4 . 3 . 1970) 

7. — Yalvac'ın Tokmakçık köyü hane 90 
cilt 22 sayfa 146 da nüfusa kayıtlı, Ali Osman-
oğlu Ayşe'den doğma 9 . 11 . 1948 doğumlu Hü
seyin Sesli'nin ölüm cezasına çarptırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyo
nu raporu (3/159) (S. Sayısı : 78) (Dağıtma 
tarihi : 4 . 3 . 1970) 

8. — Tekel Genel Müdürlüğü kuruluş ve gö
revleri hakkındaki 4036 sayılı Kanunun bâzı 
maddeleri ile 4896 sayılı Kanuna bağlı (2) ve 
6939 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvellerin 
değiştirilmesi ve 4036 sayılı Kanuna bir madde 
eklenmesi hakkında kanun tasarısı ve Gümrük 
ve Tekel ve Plân komisyonları raporları (1/147) 
(S. Sayısı : 103) (Dağıtma tarihi : 7 . 4 . 1970) 

9. — Ilarb okulları kanunu tasarısı ile 
İstanbul Milletvekili İlhami Sancar ve 15 arka
daşının, Harb okulları kanunu teklifi ve Millî 
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Savunma, Maliye ve Plân komisyonlarından j 
üçer üyeden kurulu Geçici Komisyon raporu I 
(1/160, 2/142) (S. Sayısı : 107) (Dağıtma tari

hi : 7 . 4 . 1970) 

10. — Erzurum Milletvekili Oevat önder ve 
9 arkadaşının, 4926 sayılı Kanuna bağlı (1) 
sayılı cetvele kadrolar eklenmesi ve Atatürk 
Üniversitesinde kurulacak Teknoloji ve Ev Eko
nomisti Araştırma ve Yayın Enstitüsü ile Kürk 
Hayvanları Yetiştirme ve Yayın Çiftliği İşlet
mesi hakkında kanun teklifi ve Millî Eğitim ve 
Plân komisyonları raporları (2/54) (S. Sayısı : 
109) (Dağıtma tarihi : 8 . 4 . 1970) 

11. — Gümrük ve Tekel Bakanlığının kuru
luş ve görevleri hakkındaki 2825 sayılı Kanu
nun bâzı maddelerinde değişiklik yapılmasına 
ve bu kanuna bâzı maddeler eklenmesine, 2825 
sayılı Kanunda değişiklik yapan 6851 ve 6410 
sayılı kanunların bâzı maddelerinin değiştiril
mesine, Gümrük muhafaza ve muamele sınıfı 
memurları teşkilâtı hakkındaki 3944 sayılı Ka
nuna bâzı maddeler eklenmesine ve bâzı madde
lerinde değişiklik yapılmasına, Tekel Genel 
Müdürlüğünün kuruluş ve görevleri hakkındaki 
4037 sayılı Kanunla, bu kanuna bağlı cetveller
de değişiklik yapan 6939 sayılı Kanunun bâzı 
maddeleriyle bâzı kadrolarının kaldırılmasına 
dair kanun tasarısı ve Gümrük ve Tekel ve Plân 
komisyonları raporları (1/139) (S. Sayısı : 110) 
(Dağıtma tarihi : 9 . 4 . 1970) 

X 12. — Vatandaşlarla vatandaş olnuyanı 
kimselere sosyal güvenlik konusunda eşit mua
mele yapılması hakkındaki Sözleşmenin onaylan-
•masmın uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı 
ve Dışişleri ve Çalışma komisyonları raporları 
(1/105) (S. Sayısı : 111) (Dağıtma tarihi : 
9 . 4 . 1970) 

X 13. — Sosyal güvenliğin asgari normları 
hakkındaki Sözleşmenin onaylanmasının uygun I 
bulunduğuna dair kanun tasarısı ve Dışişleri ve 
Çalışma komisyonları raporları (1/153) (S. Sa
yısı : 112) (Dağıtma tarihi : 10 . 4 . 1970) 

14. — 1111 sayılı Askerlik Kanununa geçici 
bir madde eklenmesine dair 8 . 8 . 1961 tarihli 
ve 341 sayılı Kanun ile 3201 sayılı Emniyet 
Teşkilât Kanununa geçici üç madde eklenmesine I 
dair 8 . 8 . 1961 tarihli ve 342 sayılı Kanunun I 
yürürlükten kaldırılmasına dair kanun tasarısı | 

ve Millî Savunma ve İçişleri komisyonları ra
porları (1/184) (S. Sayısı : 113) (Dağıtma tari
hi : 11 . 4 . 1970) 

15. — 22 . 3 . 1926 tarih ve 789 sayılı Maarif 
Teşkilâtına dair Kanunun 21 nci maddesinin de
ğiştirilmesine dair kanun tasarısı ile Uşak Mil
letvekili M. Fahri Uğrasızoğlu'nun teklifi ve 
Millî Eğitim Komisyonu raporu (1/227, 2/178) 
(S. Sayısı : 119) (Dağıtma tarihi: 15 . 4 . 1970) 

16. — C. Senatosu Tabiî Üyesi Mehmet Öz-
güneş ve 2 arkadaşının, Millî Hâkimiyetin Kra-
ruluşunun 50 nci yılı münasebetiyle Cumhuri
yet Senatosu ve Millet Meclisi memur ve hiz
metlileri ile görevlilerine birer maaş tutarında 
ikramiye verilmesine dair ve Ankara Milletve
kili Kam al Ataman'm, Türkiye Büyük Millet 
Meclis/inin açılışının 50 nci yıl münasebetiyle 
C. Senatosu ve M. Meclisi personeline ikramiye 
verilmesi hakkında Kanun teklifleri ve Plân 
Komisyonu raporu (2/327; 2/329) (S. Sayısı : 
122) (Dağıtma tarihi : 18 . 4 . 1970) 

17. — Asayişe müessir bâzı fiillerin önlen
mesi hafekında kanun tasarısı ve Adalet ve içiş
leri komisyonları raporları (1/80) (S. Sayısı : 
123) (Dağıtma tarihi : 21 . 4 . 1970) 

18. — Bursa Milletvekili Kasım önadımin, 
Çırak, kalfa ve ustalık kanun teklifi ve Sanayi, 
Ticaret, Adalet, Millî Eğitim, Çalışma ve Plân 
komisyonlarından seçilen 3 er üyeden kurulu 
7 numaralı Geçici Komisyon raporu (2/14) 
(S. Sayısı : 126) (Dağıtma tarihi : 22 .4 .1970) 

19. — İstanbul Milletvekili Nuri Eroğan'm, 
5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununa 
23 . 2 .1965 gün ve 545 sayılı Kanunun 5 nci 
maddesiyle eklenen ek maddenin birinci fıkra
sının değiştirilmesine, İçel Milletvekili Celâl 
Kargılı'nm, 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı 
Kanununa bâzı maddeler eklenmesine ve Cumhu
riyet Senatosu İstanbul Üyesi Mebrure Akso-
lcy'in, 15 . 1 .1943 gün ve 4379 sayılı Maaş Ka
nununa ek Kanunun 10 . 3 . 1950 gün ve 5585 
sayılı Kanunla değişik birinci maddesine bir 
fıkra ile kanuna bir geçici madde eklenmesine 
dair kanun teklifleri ve Maliye ve Plân komis
yonları raporları (2/176, 2/215, 2/245) (S. Sa
yısı : 127) (Dağıtma tarihi : 7 . 5 . 1970) 

20. — Toprak Mahsulleri Ofisi Kanununun 
3 ncü maddesinin değiştirilmesine dair kanun 



tasarısı ve Ticaret ve Plân komisyonları ra
porları (1/234) (S. Sayısı : 129) (Dağıtma ta
rihi : 7 . 5 . 1970) 

21. — Genelkurmay Başkanının görev ve 
yetkilerine ait kanun tasarısı ve Anayasa, Millî 
Savunma ve Plân komisyonlarından 3 er üye
den kurulu 20 numaralı Geçici Komisyon rapo
ru (1/181) (S. Sayısı : 132) (Dağıtma tarihi : 
8 . 5 . 1970) 

X 22. — Devlet Opera ve Balesi Genel Mü
dürlüğü kuruluşu hakkında kanun tasarısı ve 
Millî Eğitim ve Plân komisyonları raporları 
(1/157) (S. Sayısı : 134) (Dağıtma tarihi : 
9 . 5 . 1970) 

X 23. — 5441 sayılı Devlet Tiyatrosu Ku
ruluşu hakkındaki Kanunun bâzı maddelerinin 
değiştirilmesine bir maddesinin kaldırılmasına 
ve bu kanuna bâzı maddelerin eklenmesine da
ir kanun tasarısı ve Millî Eğitim ve Plân ko
misyonları raporları (1/83) (S. Sayısı : 135) 
(Dağıtma tarihi : 11 . 5 . 1970) 

24. — Millî Savunma Bakanlığı görev, yet
ki ve teşkilâtı hakkında kanun tasarısı ve Ana
yasa, Millî Savunma ve Plân komisyonlarından 
seçilen 3 er üyeden kurulu 20 numaralı Geçici 
Komisyon raporu (1/182) (S. Sayısı : 131) (Da
ğıtma tarihi : 11 . 5 . 1970) 

25. — Bursa Milletvekili Kasım önadım'in, 
Ticari işletme relini kanun teklifi ve Ticaret ve 
Adalet komisyonları raporları (2/17) (S. Sa
yısı: 128) (Dağıtma tarihi: 11 . 5 . 1970) 

X 26. — Sendikalar Kanununun bâzı madde
lerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bir madde ile 
31 nci maddesine bir bend eklenmesi hakkında 
kanun tasarısı ile Sakarya Milletvekili Hayret
tin Uysal ve 16 arkadaşının, 274 sayılı Sendika
lar Kanununun 2 nci maddesinin değiştirilmesi, 
Yozgat Milletvekili Abdullah Baştürk ile 4 ar
kadaşının, 274 sayılı Sendikalar Kanununun 
bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve 657 sayılı 
Devlet Memurları Kanununun 4 neü maddesinin 
(c) bendinin kaldırılması, İstanbul Milletvekili 
Rıza Kuas'm, 274 sayılı Sendikalar Kanununun 
bir kıısıım maddelerinin değiştirilmesi hakkında 
kanun teklifleri ve Adalet, Çalışma ve Plân ko
misyonlarından seçilen 3 er üyeden kurulu 23 
numaralı Geçici Komisyon raporu (1/194, 
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2/84, 2/140, 2/287) (S. Sayısı: 133) (Dağıtma 
tarihi: 12 . 5 . 1970) 

X 27. — Noterlik kanunu tasarısı ve Çalışma, 
Adalet, Maliye ve Plân komisyonlarından seçi
len 4 er üyeden kurulan 9 numaralı Geçici Ko
misyon raporu (1/92) (S. Sayısı : 130) (Dağıt
ma tarihi : 14 . 5 . 1970) 

28. — 6785 sayılı İmar Kanununda bâzı de
ğişiklikler yapılması hakkında kanun tasarısı 
ve İmar ve İskân, İçişleri ve Plân komisyon
larından 4 er üye seçilerek kurulan 17 numaralı 
Geçici Komisyon raporu (1/161) (S. Sayısı : 
137) (Dağıtma tarihi : 14 . 5 . 1970) 

29. — Ankara Üniversitesi kuruluş kadroları 
hakkındaki 5239 ve 1054 sayılı kanunlara ek 
kanun tasarısı ve Millî Eğitim ve Plân komis
yonları raporları (1/273), (S. Sayısı : 138) (Da
ğıtma tarihi : 14 . 5 . 1970) 

30. — Sakarya iline bağlı Akyazı kazası
nın Kanlıçay köyü 48 hane, 34/67 cilt ve sayfa 
numarasında nüfusa kayıtlı Nurioğlu Selfinaz-
dan doğma 1927 Şavşat doğumlu Mevlût Balcı 
ile Sakarya ilinin Erenler köyü 581 hane, 88/107 
cilt ve sayfa numarasında nüfusa kayıtlı Nuri
oğlu, Selfinaz'dan doğma 1939 Şavşat doğum
lu Zekeriya Balcı'nm ölüm cezasına çarptırıl
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Ada
let Komisyonu raporu. (3/44) (S. Sayısı : 159) 
(Dağıtma tarihi : 18 . 5 . 1970 

31. — Turgutlu'nun Hamidiye Mahallesi 846 
hane, cilt 27 ve sayfa 20 de nüfusa kayıtlı olup, 
Kurtuluş Mahallesi, Yasemin Sokak 8 numara
da oturur Yakupoğlu Yaşa'dan doğma 1.9.1936 
doğumlu Faik Vartekli, Turgutlu Hamidiye 
Mahallesi 846 hane, cilt 27, sayfa 20 de nüfusa 
kayıtlı olup, evlilik dolayısiyle Hamidiye Ma
hallesi 295 haneye gitmiş Kurtuluş Mahallesi, 
Yasemin iSokak 8 numarada oturur Yakup kızı 
Yaşa'dan doğma 1 . 4 . 1947 doğumlu Kadriye 
Partici'nin ölüm cezasına çarptırılmaları hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komis
yonu raporu. (3/204) (S. Sayısı : 160) (Dağıt
ma tarihi : 18 . 5 . 1970) 

32. — Nevşehir Milletvekili Esat Kıratlıoğlu 
ve 15 arkadaşının, Mehmet Tevfikoğlu Hatice'-

Î
dcn doğma 1339 doğumlu Nevşehir Yenimahal
le 10 hanede kayıtlı Mustafa Parmaksız'ın affı 
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hakkında kanun teklifi ve Adalet Komisyonu I 
raporu. (2/196) (IS. Sayısı : 161) (Dağıtma ta
rihi : 18 . 5 .1970) 

33. — Fazla fiyatla bilet satanların cezalan
dırılmaları hakkında kanun tasarısı ve İçişleri 
ve Adalet komisyonları raporları (1/113) (S. 
Sayısı : 158) (Dağıtma tarihi : 18 . 5 . 1970) 

X 34. —• Bursa Milletvekili Kasım Önadım'ın, 
507 sayılı Esnaf ve Küçük Sanatkârlar Kanu
nunun bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve 
bâzı maddelerine fıkralar eklenmesine dair ka
nun teklifi ve Adalet, İçişleri, Ticaret, Sanayi 
ve Plân komisyonlarından seçilen 3 er üyeden 
kurulu 8 numaralı Geçici Komisyon raporu. 
(2/15) (S. Sayısı : 136) (Dağıtma tarihi : 
20 . 5 . 1970) 

X 35. — Kara Avcılığı kanunu tasarısı ile 
Bursa Milletvekili Kasım önadım ve 12 arkada- j 
şmm Kara Avcılığı kanun teklifi ve İçişleri, .Tu
rizm ve Tanıtma, Adalet, Tarım ve Plân komis
yonlarından seçilen 2 şer üyeden kurulan 4 nu
maralı Geçici Komisyon raporu (1/118, 2/53) 
(S. Sayısı : 163) (Dağıtma tarihi: 25 . 5 . 1970) 

36. — Cumhuriyet Senatosu Samsun Üyesi I 
Fethi Tevetoğlu'nun, Tamtekoğlu Kâzım Kap'a 
vatani hizmet tertibinden aylık bağlanmasına I 
dair kanun teklifi ve Maliye ve Plân komis
yonları raporları (2/48) (S. Sayısı: 164) (Da
ğıtma tarihi: 26 . 5 .1970) 

37. — Osman Salmankurt'a vatani hizmet I 
tertibinden aylık bağlanmasına dair kanun ta
sarısı ve Maliye ve Plân komisyonları rapor
ları (1/204) (S. Sayısı: 165) (Dağıtma tarihi: 
26 . 5 .1970) | 

38. — İzmir Milletvekili Şükrü Akkan ve 9 
arkadaşının, Şabanoğlu islâm Kulaç'a vatani 
hizmet tertibinden aylık bağlanması hakkında | 

1« mm* 

kanun teklifi ve Maliye ve Plân komisyonları 
raporları (2/87) (S. Sayısı: 166) (Dağıtma ta
rihi : 26 . 5 .1970) 

39. — Makbule kızı Ferdiye Demiroğlu'na 
vatani hizmet tertibinden aylık bağlanmasına 
dair kanun tasarısı ve Maliye ve Plân komis
yonları raporları (1/212) (S. Sayısı: 167) (Da
ğıtma tarihi: 26 . 5 .1970) 

X 40. — 13 . 5 . 1961 tarihinde 299 sayılı Ka
nunla yürürlüğe giren «Nükleer Enerji alanın
da hukukî mesuliyete dair Sözleşmek de yer al
madığı anlaşılan 11 nci maddenin tasdiki hak
kında kanun tasarısı ve Dışişleri, Maliye ve 
Plân komisyonları raporları (1/121) (S. Sa
yısı: 170) (Dağıtma tarihi 26 . 5 . 1970) 

X 41. — Gümrük kanunu tasarısı ve Cumhu
riyet Senatosu İstanbul Üyesi Mebrure Aksoley 
ve 10 arkadaşının, hastaların memleket içinde 
bulamadıkları ilâçları dış memleketlerden ge
tirtmeleri ve dış memleketlerden getirtecekle
ri ilâçlar için yapılacak işlemler hakkında ka
ntin teklifi ve Ticaret, Sanayi, Millî Savunma, 
Ulaştırma, Adalet, Maliye, Gümrük ve Tekel, 
Sağlık ve Sosyal Yardım ve Plân komisyonla
rından seçilen 3 er üyeden kurulu 16 numaralı 
Geçici Komisyon raporu (1/155, 2/43) (S. Sayı
sı: 162) (Dağıtma tarihi: 26 . 5 . 1970) 

X 42. — 5237 sayılı Belediye Gelirleri Kanu
nunda değişiklik yapılması hakkında kanun ta
sarısı ve Maliye, İçişleri ve Plân komisyonları 
raporları (1/263) (S. Sayısı: 169) (Dağıtma ta
rihi: 26 . 5 . 1970) 

43. — İstanbul Milletvekili ismail Hakkı Te-
kinel'in, Türk Ceza Kanununun bâzı maddele
rinin değiştirilmesine ve bâzı maddelerine fık
ralar ilâvesine dair kanun teklifi ve Adalet 
Komisyonu raporu (2/357) (S. Sayısı : 177) 
(Dağıtma tarihi : 4 . 6 .1970) 

• >• 

(98 aıci Birleşim) 





Bonem : 3 
Toplantı : ı M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 

İstanbul Milletvekili Nuri Eroğan'm, 5434 sayılı T. C. Emekli 
Sandığı Kanununa 23 . 2 . 1965 gün ve 545 sayılı Kanunun 5 nci 
maddesiyle eklenen ek maddenin birinci fıkrasının değiştirilmesine, 
içel Milletvekili Celâl Kargılının, 5434 sayılı T. C. Emekli 
Sandığı Kanununa bâzı maddeler eklenmesine ve Cumhuriyet 
Senatosu İstanbul Üyesi Mebrure Aksoley'in, 1 5 . 1 . 1 9 4 3 gün ve 
4379 sayılı Maaş Kanununa ek Kanunun 10 . 3 . 1950 gün ve 
5585 sayılı Kanunla değişik birinci maddesine bir fıkra ile kanuna 
bir geçici madde eklenmesine dair kanun teklifleri ve Maliye ve 

Plân komisyonları raporları (2 /176, 2/215, 2 /245) 

İstanbul Milletvekili Nuri Eroğan'ın, 5434 sayılı T. 0. Emekli Sandığı Kanununa 23.2.1965 
gün ve 545 sayılı Kanunun 5 nci maddesiyle eklenen ek maddenin birinci fıkrasının değiştiril

mesine dair kanun teklifi (2/176) 
22 •'. 12 . 1969 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununa 23 . 2 . 1905 gün ve 545 sayılı Kanunun 5 nci 
maddesiyle eklenen ek maddenin birinci fıkrasının değiştirilmesine dair kanun teklifi ile gerek
çesinden bir nüsha ilişikte sunulmuştur. 

Gereğinin ifasını saygı ile arz ederim, 

Nuri Eröğan 
İstanbul Milletvekili 

G E R E K Ç E 

1. — Tahsil dereceleri bakımından yedek subay olamadıklarından muvazzaf askerliklerini er 
olarak yapmış bulunan memur ve hizmetliler mevcut mevzuatımıza göre muvazzaf askerlikte ge
çirdikleri süreler barem ve emekliliklerinde, 

2. — 1 . 1 . 1950 tarihine kadar muvazzaf askerliklerini yedek subay olarak yapmış buhmaııla-
x-ın hazırlık kıtasında Yedek Subay Okulunda geçen süreleri emeklilikte sayılmakta iken bu tarih» 
ten sonra, hazırlık kıtasında ve Yedek Subay Okujunda geçen süreleri emekliliklerinde, 

Sayılmadığından, bunların kadın memur ve hizmetlilere nazaran mağdur durumda bulunduk^ 
lan düşünülerek muvazzaf askerlikte er olarak geçen sürelerle, askerliklerini 1 . 1 . 1950 tarıihin-
den sonra yedek subay olarak yapmış bulunanların hazırlık kıtasında ve Yedek Subay Okulunda ge* 
çen sürelerinin borçlandırılarak sayılmak suretiyle mevcut eşitsizliğin kaldırılması için ekli kanun 
teklifi hazrılanmıştır, 
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Maliye Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Maliye Komisyonu 
Esas No. : 2/176 
Karar No. : 19 

13 . 1 . 1970 

Yüksek Başkanlığa 

İstanlbul Milletvekili Nuri Rroğan'ın, 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununa 23.2.1965 
gün ve 545 sayılı Kanunun 5 nci maddesiyle eklenen ek maddenin birinci fıkrasının değiştirilme
sine dair kanun teklifi, ilgili bakanMs temsilcileri nin iştirakiyle, komisyonumuzda tetkik ve mlza-
kere edildi. 

'Gerekçede arz ve İzah olunan hususlar, komisyonumuzca da uygun görülimüş ve teklif 1 nci 
maddede yapılan değişiklikle kabul edilmiştir. 

Havalesi gereğince Plân Komisyonuna tevdi edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Maliye Komisyonu Başkanı 
îstanfbul 

N. Eroğan 

Artvin 
A. N. Budak 

Sözcü 
Muğla 

A. Buldanh 

Çankırı 
H. Dağlı 

Erzurum 
Sj#cuk Eberdi 

tmsadıa bulunamadı 

Kâtip 
Hatay 

T. Köseoğlu 

Çorum 
C. Angın 

İzmir 
M. Daldal 

Afyon K. 
K. Uysal 
Diyarbakır 
S. Savcı 

İSTANBUL MİLLETVEKİLİ NURİ EROĞAN'IN TEKLİFİ 

5434 sayılı T!. Q. Qw#te$ Sandığı Kanununa 23 . 2 .1965 gün ve 545 sayılı Kanunun 5 nci maddesiy
le efeien§$ tic fliaddenin birinci fıkrasının değiştirilmesine dair kanun teklifi 

MADDE 1. — 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununa 23 . 2 . 1965 gün ve 545 sayılı Ka
nunun 5 nci maddesiyl'e eklenen ek maddenin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

Ek madde — 102 nci maddede yazılı süreler içinde yazı ile Sandığa müracaat edeceklerin 
borçlandırılma mevzuuna giren (emvali metruke veya mübadil hesabı carisinden aylık ücret almak 
suretiyle geçen süreleri dâhil) gıeçmıiş hizmetleri, muvazzaf askerliklerini er olarak yapmış olan
ların muvazzaf erlikte geçen süreleri ile 1 . 1 . 1950 tarihinden sonra yedek su'bay nasibedilmiş bu
lunanların hazırlık kıtasında ve Yedek Subay Okulunda geçen süreleri, (hastalık ve cezai sebep
lerle uzayan süreler hariç) sonradan bir kanun ile sürekli hale getirilen ve sigorta dışında geçen 
hizmetlerden en çok 10 yılı, istek tarihindeki (Re'sen emekliye sevk olunanlarla ölenlerin vazife ile 
ilgilerinin kesildiği tarihlerdeki) emeklilik keseneğine esas derece tutarları nazara alınmak ve bu 
tarihlerde derece tutarlarının tabd olduğu kesenek ve karşılık tutarı üzerinden 'borçlandırılmak 
suretiyle fiilî hizmet sürel'erine eklenir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanun hükmünü Bakanlar Kurulu yürütür. 
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- $ -

• MALÎYE KOMİSYONUNUN DEĞtŞTİRİŞt 

İstanbul Milletvekili Nuri Eroğan'ın, 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununa 28 . 2 . 1965 gün 
ve 545 sayılı Kanunun 5 nci fıkrasiyle eklenen ek maddenin birinci fıkrasının değiştirümesie dair 

Kanun 

MADDE 1. — 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununa '23 . 2 . 1965 gün ve 545 sayılı Ka
nunun 5 ncıi maddesiyle eklenen ek maddenin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Ek madde — 102 nci maddede yazılı süreler içinde yazı ile Sandığa müracaat edeceklerin 
borçlandırılma mevzuuna giren (Emvali metruke veya mübadil hesabi carisinden aylık ücret al
mak suretiyle geçen süreleri dâhil) geçmiş hizmetleri, muvazzaf askerliklerini er olarak yapmış 
olanların muvazzaf erlikte geçen süreleri ile 1 .1 .1950 tarihinden sonra yedek subay nasbedilmiş 
bulunanların hazırlılk kıtasında ve Yedek Subay Okulunda geçen süreleri, (hastalık ve cezai se
beplerle uzayan süreler hariç) sonradan bir kanun ile sürekli hale getirilen ve sigorta dışında ge
çen hizmetlerden en çok 10 yılı emeklilik keseneğine esas derece tutarları nazara alınmak ve bu 
tarihlerde derece tutarlarının tabi olduğu kesenek ve karşılık tutarı üzerinden borçlandırılmak 
suretiyle fiilî hizmet sürelerine eklenir. 

MADDE 2. — Teklifin ikinci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Teklifin 3 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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îçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 5434 sayılı T. C. Emekli iSandığı Kanuîmna bâa maddeler 
eklenmesi baklanda kanun teklifi (2/215) 

7.1. 1970 

MİLLET MECLİSİ SAYIN BAŞKANLIĞINA 
5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununa "bâzı maddeler eklenmesi hakkındaki kanun tek

lifim, gerekçesiyle birlikte ilişik olarak sunulmuştur. 
Gereğini rica eder, saygılar sunarım. 

İçel Milletvekili 
Celal Kargılı 

Kanun teklifinin gerekçesi 
Cumhuriyetimizin kuruluşundan beri muvazzaflık askerliğini yedek subay olarak yapanlarla,, 

er olarak yapanların sivil hayatta memuriyete intısaplaıpınıda birisimin askerılikte ve yedek subay 
okulunda geçen süreleri ımemuriyette torfilerine ve emeklilikte de hizımet müddetlerine ve hem de 
fiilî hizımet zamlariyle sayılırken diğerinin er olarak 'geçen askerlik süreli eni ne memuriyette ve ne
de (emeklilikte .sayılmamaktadır. Anayasa ve Medeni Kanun hükümleri (karşısında imtiyazsız, sı
nıfsız sayılması gere!kcn üç çeşit vatandaş vtardır. 

Birisi kadındır; memuriyete intisapta askerlikten istisna olması dolayısiyle ımer'i kanunların 
vaz'ettiği hükümler dairesinde inkıtasız terfileri sağlanmaktadır. 

İkincisi; Zamanın ve hayatın şartları ve ımaddi imkânlarının verdiği müsaade nisbetimde ilk, 
orta, lise ve yüksek tahsilini yapabilmiştir. Hayatta her sahada istikbalini tahsili sayesinde kıs
men veya tamamiyle teminat altına almıştır. Barem kanunlarında tahsili dolayısiyle 'kendisine 
oldukça müsait (kademeler de verilmiştir. Bunlar askerliğini 1076 sayılı Kanuna göre yedek su
bay olarak ve sivil memuriyetten daha fazla maaş almak suretiyle müreffeh şekilde ifa 'etmek
te ve memuriyete intisaplarımda ise askerlikte geçen süreleri hem bulundukları derecelerde t ör
filerine ve hem de emeklilik hizmetine sayılmaktadır. 

Üçüncüsü: Bu vatandaşa gelince, bu şahıs fizik bakımından normal,, istidat ve kabiliyet yö
nünden mükemmel veya normaldir ve fakat kaderin bir cilvesi yüzümden fakir ve her türlü mad-1 

di imkânsızlık sebebiyle ilk, ortayı zar zor biti.rebilımiş veya geçim sıkıntısı yüzümden tahsili 
terke mecbur kalmıştır. Bu şahıs mukaddes saydığı vatan borcu olan askerliğini seve seve, can 
siparane bir şekilde maaşsız ve sadece ayda 25, 50, 100 kuruş gibi o da kışla veya koğuşun temiz
lik masrafına tekabül eden bir harçlıkla er olarak yapmaktadır. 

Yukarıda kısaca durumları açıklanan vatandaşlardan birincisi yaradılış icabı bayanıdır. 
Askerlikte muafiyeti dolıayısiylc -< sivil meınıuriyette aynı zaımanıda memuriyete giren bir erkek 
arkadaşı memurdan (Askerlik dolayısiyle) daima bir derece üstün durumdadır. 

İknci vatandaşın durumu ise; askerliğini yedek subay ve aynı zamanda maaşlı oılarak yapar 
ve memuriyete intisabında askerlik süresi hem terfi ve hem de emeklilik süresine (fiilî zam-
miyle) eklenir. 

Üçüncü vatandaş ise, kaderin darbesini yemiştir, allâıme olsa da ımaddi imkânsızlık yüzünden 
okumak fırsatını bulamamış ve bununla da kalmıyarak mukaddes vatan vazifesini meccanen ve 
nıaaşsız olarak seve seve yapmıştır. Memuriyete ^intisapta ise askerlik süresi ne terfiinde ve ne 
de emeklilik hizmetinden sayılmaktadır. 
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§u hale göre ortlada bariz bir haksızlık ve adaletsizliğin varlığı aşikârdır. 
Genel ve katma, özel idareler ve belediyelerde mevcutları tahminen 100 bine baliğ olan bu 

miağdüır küçük memur ve ücretli zümresinin Anayasa ve sosyal adalet ilkeleriyle huku/k yönünden 
zıyaa uğradığı açık olan bu halklarının verilmesi yollunda 1950 den 1960 yılları arasında birkaç 
kere kanım teklifleri yapılmış ve bir defasında teklif Maliye Komisyonunda 'kabul edilmiş iken 
1957 seçimine girilmesi dolayısiyle kadük olmuştur. 1961 den sonra yine bu yolda yapılıan tek
lif 1 erde, Hükümetin görüşünde hukukî yönden bir itiraz ileri süıükneksizin sırf bütçeye 200 
milyon ve Eımelkli Sandığına da 70 milyon malî külfeti olacağı iddia edilmiştir. 

1961 den bu yana çıkartılan muhtelif kanunlarlıa daha uzun müddetler alâkalı tarafından 
bir para ödenmeden hizmete ve tcrfie sayılmış ve devlete bir kuruş külfet yüklediği iddiası 
olmamıştır, örnek olarak son çıkartılan avukatlık Kanunumda özıel surette ve seırbeist meslekte 
para kapanmak suretiyle geçen 20, 30 senelik hizmetler bir para ödenmeden terfilere sayıl
mış kısmen ödenerek de emeklilik hizmetlerine sayılmıştır. 

Takriben 18 ilâ 36 aylık vatan hizmetinde parasız geçen bir hizımet için emekli keseneği 
alâkalı tarafından ödenmesine rağmen 270 milyon lira Devlete külfet yükleneceği iddiasının 
ne kadar mesnetsiz ve samimî olmadığı ve bu yolda mütalâa beyan iedenler arasında mağdur 
dunumda olanların ya yokluğu veya çok az oluşudur. Emekli keseneğini alâkalı ödediği için em
sal kanunlardaki teklif veçhile hizmetten sayılması Emekli Sandığına külfet yükleımez. 

Terfiden isayılma keyfiyeti kadronun mevcudiyetine bağlıdır, kadro karşılığı miktar büt
çede mevcuttur. Binaenaleyh külfet yükü hesabı hayalîdir. 

Dcmokriatik hayata geçtiğimiz 1946 yılından beri eski ve hususiyle yeni anayasalarımızın ge
tirdiği sosyal adalet ve eşitlik prensiplerine uyularak zaman zaman toplumda görülen birçok 
sosyal aksaklıkların telâfisi için kanunlar tedvin edilmiş ve edilmektedir. 

1946 dan sonra evvelce hiçbir teminatları olmıyan geniş işçi kütlesinin geçmişini, halini ve 
istikbalini garanti altına alan işçi hakları, emeklilik, ölüm, maluliyet veya iş göremenıezılik 
halleriyle kendisinin ve bütün ailesi efradının hastalıklarının meccanen tedavisi sağlanmış- ve bun
ları sosyal meskene kavuşturmak gibi ulvi sosyal hak ve imkânlara kavuşturulmuş bulunmak
tadır. 

Keza bu tarihlere kadar ücretle çalışanların emeklilik hakları yokken 1945 ve 1950 den 
itibaren bunların âtileri garanti altına alınmıştır. 

Son defa olarak 1136 sayılı kanunlar yıllardan beri serbest meslekte çalışan avukatların bu 
meslekte geçen süreleri emeklilik ve Sosyal Sigortaya bağlanmak suretiyle ihya ve teminat al
tına alınmıştır. 

Hal böyle iken şimdi ortada sadece maddi ve mânevi imkânsızlık yüzünden lise ve yüksek 
tahsilini yapiamadan askerliğini ıer olarak ifa etmiş bir kütlenin yukarda sayılan sebepler do-
•layısiyle ilânihayc mağdur bırakılmalarının hukuk, mantık ve vicdan yönünden asla tasvibedi-
lecek bir tanafı yoktur. Kaldı ki 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda bu şekilderiki asker
lik hizmetlerinin terfi ve emeklilikten sayılacağını hükme bağlamış bulunmaktadır. 

Diğer taraftan Sayın Hükümet Başkanı ve bakanlarımızın gazetelere sık silk akseden be-ı 
yanlarında küçük memurların maaş ye ücretle "inin âdil bir hadde yükseltileceği hususunda 
beyanlarını da dikkate alarak 28 milyarlık bir bütçede (Velevki iddialar doğru olsa dâhi) 270 
milyon gibi bir meblâğı, en az 100 bini bulan küçük aile zümresinin kısmen de olsa refaha ka
vuşturulması yolundaki bir hakkm teslimi için fedakârlık yapılmasının yerinde alacağına ve 
bu teşebbüsün Yüce Meclisçe de senelerce ortlada bulunan adaletsizliğin giderilmesi hususunda 
tasvip göreceğine kaani bulunarak bu teklifi yapmış bulunuyoruz. 

Ayrıca yedek subay olarak vatani görevlerini yapanlara emeklilik .haklarından yararlanma
yı sağlıyan kanun çıktığı zaman lise mezunları yedek subay olmak hakkına sahiptiler. Oysa 
bugün lise mezunları vatani 'görevlerini er olarak ifıa etmektedirler. 
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Bugün ise ımemleketimizde dar gelirli memur kadrosunun çok büyük bir kısmı Ü&e mezun
ları ile doldurulmaktadır. Bu durumıda ortaya çoık büyük bir adaletsizlik meydana getârtm<eikte-
dir; Böylesine yukarıdan beri saydığımız tamamen gerçek ve büyük aıdaletsizlikleri meydana 
koyan sebeplerle er olarak vatani görevlerini yapanların askerlikte geçen müddetlerinin bu
lundukları derecedeki terfii erine ve1 artan kısmı da kıdemlerine eklenmek suretiyle ımağdü-
riyetlerinin giderilmesi için Yüce Meclisin kanun teklifimizin yüksek tasviplerine arz ede/ 
rim'. 

İÇEL MİLLETVEKİLİ CELÂL KARGILFNIN TEKLİFİ 

5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa bâzı maddeler eklenmesi hakkında 
kanun teklifi 

MADDE 1. — 5434 sayılı Kanuna aşağıdaki maddeler leklenmiştir : 

MADDE 2. — Emeklilikle ilgili bir göreve tâyininden evvel veya sonra muvazzaflık askerlik 
hizmetini er olarak yapmış bulunan iştirakçilerin arkerlikte geçen süreleri ve ilgilinin isteği üze
rine borçlandırılmak suretiyle fiilî hizmetlerine eklenir. 

MADDE 3. — Borçlanma esası aylık derecesi ve tes'biti ilgilinin askerlikten sonra atandığı ilk 
görevdeki intibak derece aylık veya ücret tutarı ve tesbiti esastır. 

GEÇİCİ MADDE — Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte emeklilikle İlgili bulunanların askerlik 
süreleri de yukardaki esaslar dairesinde borçlandırılmak suretiyle fiilî hizmıetlerine eklenir. 

MADDE 4. — Bu kanun yayını tarihinde yürürlüğe girer. 

Maliyö Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Maliye Komisyonu 23 . 2 . 1970 
Esas No. : 2/215 
Karar No. : 42 

Yüksek Başkanlığa 

İçel Milletvekili Sayın Celâl Kargılı'nm, 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununa bâzı mad
deler eklenmesi hakkındaki kanun teklifi, 12 . 1.. 1970 tarihinde komisyonumuza gelmiştir. Aynı 
konuda İstanbul Milletvekili Saym Nuri Eroğan tarafından yapılmış bulunan teiklif, 24 . 12 . 1969 
günü komisyonumuza gelmiş ve 13 . 1 . 1970 gü nü müzakeresi yapılarak karara bağlanmış ve aynı 
tarih 19 sayılı Karar ile Plân Komisyonuna gönderilmiştir. 

Saym Celâl Kargılı'nm teklifi tamamen aynı olması sebebiyle, komisyonumuzun 4 . 2 . 1970 
günkü toplantısında konusu kalmıyan teklifin müzakere edilmesine lüzum olmadığına karar veril
miştir. 
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Havalesi gereğince, Plân Komisyonuna tevdi edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Maliye Komisyonu Başkanı Sözcü 

İstanbul 
N. Eroğan 

Bolu 
§. Kiykıoğlu 

Diyarbakır 
S. Savcı 

Muğla 
A. Buldanlı 

Çanakkale 
Z. Gülsen 

Erzurum 
Muhalifim 
8. Erverdi 

Kütahya 
Mtehımet Ersoy 

İmzada bulunamadı 

Afyon K. 
K. Uysal 

Çankırı 
H. Dağlı 

İstanbul 
Muhalifim 
H. Dolun 

Sakarya 
Muhalifim 
T. Boz-tepe 

Artvin 
Muhalifim 

A. N. Budak 

Çorum 
Muhalifim 
0. Angın 

İzmir 
M. Daldal 

Sinop 
H. Biçer 

Cumhuriyet Senatosu istanbul Üyesi Mebrure Aksoley'in, 15 . 1 . 1943 gün ve 4379 sayılı 
Maaş Kanununa ek Kanunun 10 . 3 . 1950 gün ve 5585 sayılı Kanunla değişik birinci madde

sine bir fıkra ile kanuna bir geçici madde eklenmesi hakkında kanun teklifi (2/245) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 10217-6013 

19 . 1 . 1970 

MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi Mebrure Aksoley'in, 15 . 1 . 1943 gün ve 4379 sayılı 
Maaş Kanununa ek Kanunun 10 Mart 1950 gün ve 5585 sayılı Kanunla değişik birinci maddesi
ne bir fıkra ile kanuna ıbir geçici madde eklenmesi hakkındaki kanun teklifi ve gerekçesi ilişik 
olarak sunulmuştur. 

CfereMi işlemin yapılmasını rica ederim. 
(Saygılarımla. 

İbrahim Şevki Atasağun 
Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Muvazzaf askerlik hizmetini er olarak yapan memur ve hizmetliler hakkındaki kanun teklifi
mi ve gerekçesini sunuyorum. 

Gerekli işlemin yapılmasını dilerim. 
Saygilarımla. 

İstanbul Senatörü 
Mebrure Aksoley 
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îstnbul Senatörü JYIebrure Aksoley'in, 15 . 1 . 1943 gün ve 4379 sayılı Maaş Kanununa (ek Kanunun 
10 Mart 1950 gün ve 5585 sayılı Kanunla değişik birinci maddesine bir fıkra ile kanuna bir geçici 

madde eklenmesi hakkındaki kanun teklifinin gerekçesi 

Vatani vazifesini er olarak büyük zorluklara ve mahrumiyetlere -karşı koymak suretiyle yapan 
bir erkek, bu vazifeyi ifa etmeden Devlet ısiektöründe görev alamaz. Bu 'göreve intisapta, aynı 
yaşta vo aynı tahsil durumunda olan bir bayan memur 3, 4 yıllık bir kıdem almıştır. 

15u bayan memur, 18 yaşında iken memur olur ve bu suretle aynı yaşta olan ve askerlik hizmetine 
giden bir erkek arkadaşını 3, 4 yıl geride bırakır, Diğer taraftan, yüksek tahsilli olan bir 'Cilkek, 
bu görevini 'daha müsait şartlar içinde yapar, maaş talır, tayın bedeli alır, hizmet eri ve kıta taz
minatı alır. Aralarındaki şartlar kıyas kabul etmiyocek kadar değişiktir. Yedek subay olarak 
yapılan askerlik görevinde gcç'cn müddet, Devlet imemaıriyetinde tarifi ve emeklilik hizmetine ilâve 
edilir. 'Bu suretle isıtikbalde hiçbir 'kaybı ve aynı yaşta olan bir bayan mamurun dumurundan 
farklı olmaz. 

Vatan görevini er olarak yapan erkek, emsallerinden daima 3, 4 yıl geride kalmaktadır. 
Aradaki bu farkın kaldırılması, bu zümrenin içindeki eşitsizliği bertaraf edecektir. Asker

likte muvazzaflık hizmetini er olarak yapmış vo emekliliğe tabi hizımctlerdc çalışmış veya çalışan 
memur ve müstahdemlerin askerlikte geçirdikleri müddetin terfi vo emeklilik hizmetinden «sayıl
ması ve bu suretle mevcut eşitsizliğin kaldırılması için bu kanun teklifi yapılmıştır. 

CUMHURİYET SENATOSU İSTANBUL ÜYESİ MEBRURE AKSOLEY'İN TEKLİFİ 

15 . 1 . 1943 gün ve 4379 sayılı Maaş Kanununa ek Kanunun 10 . 3 . 1950 gün vıe 5585 sayılı Ka
nunla değişik birinci maddesine bir fıkra ile kanuna bir geçici madde eklenmesi hakjkında kanun 

teklifi 

MADDE 1. — 15 . 1 . 1943 ıgün ve 4379 sayılı Maaş Kanununa ek Kanunun 10 . 3 . 1950 gün vo 
5585 sayılı Kamunla değişik birinci maddesine aşağıdaki fıkra 'eklenmiştir: 

(Yufcardaki fıkralarda yazılı hükümler muvazzaf hizimetlerini er olarak yapan ve er olarak ter
his edilenler hakkında da uygulanır.) 

MADDE '2. — 15 . 1 . 1943 gün ve 4379 sayılı Maaş Kanununa ek 5585 sayılı Kanuna aşağıda
ki geçidi madde eklenmiştir: 

GEÇİCİ MADDE — Muvazzaf askerlik hizmetini yapan ve er olarak terhis edilenlerden, halen 
nıeımıuriyctte bulunanların muvazzaf hizmette geçen süreleri, bulundukları derecedeki terfi ısüre-
laıiiue ve faırltam kısmı müteakip terfi müddıeltillerbıc eklenir. Bundan doğacak borçlanma,, iştirakçi
ler tarafındaın son aylıkları esas alınarak Emekli Sandığına ödenir. 

MADDE 3. — (Bu kanun yayımı tarihini takibeden ay başından itibaren yürürlüğe girer. 

MADDE 4. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 

Maliye Komisyonu raporu 
Millet Meclisi 

Maliye Komisyonu 23 . 2 , 1970 
Esas No. : 2/245 
Karar No, : 43 

Yüksek Başkanlığa 

Cumlıuriyet Senatosu İstanbul Üyesi Sayın Mdbrure Aksoley'in, 15 . 1 . 1943 gün ve 4379 
sayılı Maaş Kanununa ek Kanunun 10 . 3 . 1950 gün ve 5585 sayılı Kanunla değişik birinci mad-

M. Meclisi (S. Sayısı : 127) 
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deşine bir fııkra ile kanuna bir geçici madde eklenmesi hakkındaki kanun teklifi, 23 . 1 . 1970 ta
rihinde komisyonumuza gelmiştir. Aynı konuda İstanbul Milletvekili Sayın Nuri Eroğan tarafın
dan yapılmış bulunan teklif, 24 . 12 . 1969 günü komisyonumuza gelmiş ve 13 . 1 . 1970 günü 
müzakeresi yapılarak karara bağlanmış ve aynı tarih 19 sayılı karar ile Plân Komisyonuna gönde
rilmiştir. 

Sayın Mebrure Aksoley'in teklifi tamamen aynı olması sebebiyle komisyonumuzca 4 . 2 . 1970 
günkü toplantısında konusu kalmıyan teklifin müzakere edilmesine lüzum olmadığına karar veril
miştir. 

Havalesi gereğince Plân Komisyonuna tevdi edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Maliye Komisyonu Başkanı 
İstanbul 

N. Eroğan 

Bolu 
.Ş. Kiykıoğlu 

Diyarbakır 
8. Savcı 

Sözcü 
Muğla 

A. Buldarilı 

Çanakkale 
Z. Gülsen 

Erzurum 
Muhalifim 
8. Erverdi 

Kütahya 
Mehmet Ersoy 

İmzada bulunamadı 

Afyon K. 
K. Uysal 

Çankırı 
H. Dağlı 

İstanbul 
Muhalifim 
H. Dolun 

Sakarya 
Muhalifim 

T. Boztepe 

Artvin 
Muhalifim 

A. N. Budak 

Çorum 
Muhalifim 
C. Angın 

İzmir 
M. Daldal 

Sinop 
H. Biçer 

Bütçe Plân Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Bütçe Plân Komisyonu 

Esas No. : 2/176 (2/215, 2/245) 
Karar No. : 40 

24 . 4 . 1970 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Tetkiki hususu komisyonumuza havale edilen, (İstanbul Milletvekili Nuri Eroğan'm, 5434 sa
yılı T. C. Emekli Sandığı Kanununa 23 . 2 . 19 65 gün ve 545 sayılı Kanunun 5 nci maddesi ile 
eklenen ök maddenin birinci fıkrasının değiştirilmesine dair kanun teklifi) ile, (İçel Milletvekili 
Celâl Kargılı'nm 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa bâzı maddeler ek
lenmesi hakkında kanun teklifi) ve (Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi Mebrure Aksoley'in, 
15 . 1 . 1943 gün ve 4379 sayılı Maaş Kanununa ek Kanunun 10 . 3 . 1950 gün ve 5585 sayılı Ka
nunla değişik birinci maddesine bir fıkra ile kanu na bir geçici madde eklenmesi hakkında kanun 
teklifi) ve ön havalesi uyarınca Maliye Komisyonunun teklifler hakkındaki görüşlerini havi raporu, 
T. C. Emekli Sandığı temsilcisiyle Maliye Bakanlığı temsilcisinin hazır bulundukları oturumda 
görüşüldü : 

Her üç teklifte genellikle, erlikte ve 1950 yılından sonra yedek subay hazırlık kıtası ile yedek 
subay okulunda geçen sürelerin emeklilik sürelerine ithalini öngörmektedir. 

Teklifler, bâniız bir eşüteMliğ-i izjaflıe etaıeikjtieidir. 

M. Meclisi (S. Sayısı : 127) 
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Şöyle ki; aynı öğrenimi görmüş ve aynı zamanda memuriyete intisabetmiş bir memur ile bir 
memurenih, bilâhara memurun askerlik nedeniyle görevinden ayrılması ve terhisini mütaakıp tekrar 
görevine avdetinde tahaddüs eden özlük hakları ile ilgili durumları sosyal hukuk yönünden calibi 
dikkattir. 

Türlü nedenlerle yedek subay olma yeteneklerine sahibolamıyan memurun vatani görevi dola-
yısiyle emsali memureden terfi, kıdem ve fiilî hizmet süreleri yönünden mağdur olması eşitsiz 
işlem gönmenin bariz bir örneğidir. 

Teklifler bu eşitsizliği kısmen de olsa telâfi etmek ve memurun muvazzaf erlikte geçen süreleri
nin fiilî hizmetine eklenmesini ve 1950 yılma kadar yedek subay okullarında geçen müddetler fiilî 
hizmete ilâve edilirken, 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanunu hükümleri muvacehesinde 1950 
yılından sonra bu müddetlerin fiilî hizmete ithali hususu ortadan kalktığından, bu eşitsiz işleme de 
son vermektedir. 

Her üç teklif üzerinde yapılan görüşmeler sonucu, birbirini tamamlar mahiyette olan teklifler
den İstanbul Milletvekili Nuri Eıroğan'm teklifinin 1 nci, İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm teklifi
nin ise 3 ncü maddesi görüşmelere esas alındı. 

Bu maddeler üzerinde yapılan görüşmeler ve ilgili temsilcilerin açıklayıcı beyanlarını mütaakıp, 

Tekliflerde mevcut bâzı tereddütleri izale ve kanun tekniği yönünden komisyonumuz yeniden 
bir metin tedvin etmiştir. 

Tedvin edilen bu yeni metin ile gerek erlikte ve gerekse 1950 yılından sonra yeıdek subay hazır
lık kıtası ile yedek subay okulunda geçen sürelerin fiilî hizmet süre'lerinc ithali ile, borçlanma ve 
müracaat şekil ve zamanları hükme bağlanmış, 

Durumları 5951 sayılı Kanunla, 5434 sayılı Kanunun 12 nci maddesinin (II) işaretli fıkrası
na eklenen (L) bendi şümulüne girenlerle, Kurucu Meclis üyeliğinde bulunmuş olanlardan halen 
emeklilik hakkı tanınan görevlerde veya T. B. M. M. üyeleğinde bulunanlardan, tanınan (6) aylık 
süre içinde müracaat etmiyenlere yeniden (1) yıllık müracaat süresi tanınmıştır. 

Öncelik ve ivedilikle görüşülmek ve Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Baş
kanlığa sunulur. 

Başkan 
Sakarya 

İV. Bayar 

Burdur 
N. Yavuzkan 

İçel 
H. G. Okyayuz 

Kastamonu 
Söz hakkım mahfuzdur 

H. Tosyalı 

Sözcü 
Ankara 

M. K. Yılmaz 

Çorum 
A. Topçubaşı 

İstanbul 
L. Yurdoğlu 

Manisa 
H. Okçu 

Tokat 
/. H. Balcı 

Kâtip 
Erzurum 

R. Danışman 

Edirne 
M. Harmancıoğlu 

İzmir 
M. Akan 

Maraş 
A. İmamoğlu 

Zonguldak 
K. Nedimoğlu 

Bolu 
K. Demir 

Eskişehir 
M. t. Angı 

Kars 
K. Okyay 

Ordu 
K. Şensoy 

İmzada bulunamadı 

M. Meclisi (S. Sayısı : 127) 
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BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONUNUN DEĞİŞTİRİŞİ 

5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununa 23 . 2 .1965 gün ve 545 sayılı Kanunun 5 nci maddesiy
le eklenen ek maddenin değiştirilmesine ve bu kanuna geçiei 2 madde eklenmesine dair kanun 

teklifi 

MADDE 1. — 5434- sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununa 28 . 2 . 19G5 gün ve 545 sayılı Ka
nunun 5 nci maddesiyle eklenen ek maddenin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Ek madde — 102 nci maddede yazdı süreler içinde yazı ile Sandığa müracaat edeceklerin 
borçlandırılma mevzuuna giren (emvali metruke veya mübadil hesabı carisinden aylık ücret al
mak suretiyle geçen süreleıi d;1hi!) geçmıiş hizmetleri, [Muvazzaf askerliklerini er olarak yapmış 
olanların muvazzaf erlikte geçen süreleri ile 1 . 1 . 1950 tarihinden sonra. Yedek Subay nasbedil-
nıiş bulumıaınlıarm haızniliik kıitaisııında ve Yedek Subay Okulunda geçen süreleri, (hastalık ve cezai 
sebeplerle uzayan süneler hariç,)] sonradan bir kanun ile sürekli hale getirilen ve sigorta dışında 
geçen hizmetlerden en çok 10 yılı, emeklilik keseneğine esas derece tutarları nazara alınmak ve bu 
tarihte derece tutarlarının tabi olduğu kesenek ve karşılık tutarı üzerinden borçlandırılmak sure
tiyle fiilî hizmet sürelerine eklenir. 

MADDE 2. -— 5434 sayılı Kanuna aşağıdaki iki geçici madde eklenmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 1. — Durumları 5951 sayılı Kanunla, 5434 sayılı Kanunun 12 nci maddesinin 
(II) .işaretli fıkrasına eklemen (L) bendi şümulüne girenlerle Kurucu Meclis üyeliğinde bulunmuş 
olanlardan halen emeklilik hakkı tanınan görevlerde veya T. B. M. M. üyeliğinde bulunanlardan 
tanınan (6) aylık süre içinde müracaat (itmemiş bulunanlar için bu kanunun yürürlüğe girdiği ta
rihten itibaren yeniden bir yıllık süre tanınmıştır. 

GEÇİCİ MADDE 2. — İsteklilerden, 'kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 1 yıl içinde 
yazı ile T. C. Emekli Sandığına müracaat edenlerin, muvazzaf erlikte, subay nasbedilmiş olanla
rım 1 . 1 . 1950 tariıhilnldeın sonına hazırlık kıtası ile Yedek Subay Okulunda geçen süreleri, terhis
lerinden sonra ilk defa tâyin edildikleri aylık veya ücret tutarları (yasama organı üyeliğine, bele
diye başkanlığına, illerin daimî komisyonu üyeliğine seçilmiş olanların emeklilik keseneğine esas 
aylık tutarları) esas alınmak şartiyle ek maddeye göre borçlandırılarak emeklilikte fiilî hizmet 
sürelerine eklenir. 

MADDE 3. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 4. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 
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Dönem : 3 I f(% 
Toplantı : ı M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : | / O 

Ateşli silâhlar ve bıçaklar hakkındaki Kanunun bâzı maddelerinin 
değiştirilmesine dair kanun tasarısı ile Giresun Milletvekili Abdullah 
Izmen'in, 6136 sayılı Kanuna geçici 6 ncı ve 7 nci maddelerin 
eklenmesi, İstanbul Milletvekili İsmail Hakkı Tekinel'in, 6136 
sayılı Kanuna bir madde eklenmesi ve Mardin Milletvekili Esat 
Kemal Aybar'ın, 6136 sayılı Ateşli silâhlar ve bıçaklar hakkındaki 
Kanunun 4 ncü maddesinin 3 ncü fıkrasının değiştirilmesi ve bu 
kanuna geçici bir madde eklenmesi hakkında kanun teklifleri ve 
İçişleri ve Adalet komisyonları raporları ( 1 / 7 7 , 2 / 184 ,2 /350 ,2 /351) 

Ateşli silâhlar ve bıçaklar hakkındaki Kanunun bâzı maddelerinin değiştirilmesine dair 
kanun tasarısı (1/77) 

T.C. 
Başbakanlık 1 . 12 . 1969 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı : 71-933/9506 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İçişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulunca 
29 .11 . 1969 tarihinde kararlaştırılan «Ateşli silâhlar ve bıçaklar hakkındaki Kanunun bâzı mad
delerinin değiştirilmesine dair kanun tasarısı» gerekçesiyle birlikte ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
Süleyman D emir el 

Başbakan 

GEREKÇE 

Son yıllarda memleketimizde işlenen adam öldürme, yaralama ve 6136 sayılı Kanuna muhalefet 
ve silâh kaçakçılığı suçlarında artış müşahade olunmaktadır. 

Son on yıllık suç istatistiklerine göre, yurdumuzda polis bölgelerinde adam öldürme suçu ade
di 1957 yılında 206 iken, 1967 de 534, yaralama suçu adedi 1957 yılında 5 280 iken 1967 de 7 532, 
6136 sayılı Kanuna muhalefet suçu adedi 1957 yılında 3 363 iken 1967 de 9 345 e yükselmiştir. 

Aynı artış jandarma bölgesinde işlenen suçlarda da görülmektedir. Bu bölgede adam öldürme 
suçu adedi 1957 yılında 1 737 iken 1967 de 2 577, yaralama suçu adedi 1957 yılında 8 117 iken 
1967 de 8 832, 6136 sayılı Kanuna muhalefet suçu adedi 1957 de 2 041 iken 1967 de 3 989 ol
muştur., 

Bu duruma göre, polis bölgesinde adam öldürme suçlarında •% 159, yaralama suçlarında 
% 42,65, 6136 sayılı Kanuna muhalefet suçlarında % 177, jandarma bölgesinde, adam öldürme suç
larında % 48,3, yaralama suçlarında % 8;8, 6136 sayılı Kanuna muhalefet suçlarında % 90,5 nis-
betinde artış olduğu anlaşılmaktadır. 
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Adam öldürme suçlarına tesir eden faktörler arasında, nüfus artışı, şehirleşme, sosyal intibak

sızlık, kan dâvası, sınır ihtilâfları gibi sebepler başta gelmekle beraber, 6136 sayılı Kanunun ihtiva 
ettiği müeyyidelerin müessiriyetini kaybetmiş olmasının da bu suçların artışında önemli rol oy
nadığı tesbit edilmiştir. Bu arada, bilhassa sözü geçen kanunun tatbikatında altı ay süreli hapis 
cezalarının paraya tahvil edilerek infazı, müeyyidelerin müessiriyetini tamamen ortadan kaldır
maktadır. Bunun sonucu olarak, suç işlemeye mütemayil kimseler, hapis cezasına çarptırılma en
dişesi duymaksızın silâh taşımakta ve bu silâhlarla da suç işlemektedirler. 

Bu sebeplerle 6136 sayılı Kanunun ihtiva ettiği cezaların asgari ve âzami hadlerinin yükselti
lerek müeyyidemin ımüeıssir hale (getirilmesi zarureti duyulmuştur. 

6136 sayılı Kanunun, tasarı ile değiştirilen 10 ncu maddesinde, adlî mercilerce müsaderesine 
karar verilen veya zabı/fcaca her hanjgi bir (şekilde ele geçirilen ateşli silâhlarla mermiler ve bıçak
ların Millî Savunma Bakanlığı yerine ayniyat makbuzu karşılığında İçişleri Bakanlığı emrine 
verilımesi öngörülmektedir. Bu ateşli silâhlar ve mermiler, maddenin ikinci fıkrasında belirtilen 
esas ve usule göre Emniyet Genel Müdürü ve Jandarma Genel Komutanlığına tahsis olunmak su
retiyle bunlardan istifade imkânı sağlanmaktadır. Gümrük muhafaza teşkilâtı mensuplarının 
gereken hallerde silâh kullanarak kaçak takibinde bulundukları göz önüne alınarak mermilerden 
bir kısmının Gümrük ve Tekel Bakanlığı emrinetahsis olunması da öngörülmüş/tür. 

6136 sayılı Kanunun halen yürürlükte olan 12 nci maddesi, bu kanunlar şümulüne giren 
ateşli silâhlarla bunlara ait mermilerin memlekete sokulmasını, sokmaya teşebbüs edilmesini, so
kulmaya tavassut olunmasını, imalini ve naklini yasaklamakta ve aykırı hareket halinde uygula
nacak müeyyideyi tesbit etmektedir. 

Ancak, bugün yurt dışından yapılmakta olan silâh kaçakçılığı ekseriyetle, münferit şahıslar 
tarafından değil, iki veya daha fazla şahıslar tarafından yapıldığı halde, bu fiil 1918 sayılı Ka
çakçılık Kanunu hükümlerine göre işlem görmekte ve sözü geçen Kanunun «beyan» sistemine da
yanan tatbikatı sebebiyle hüyük çapta silâh kaçakçılığı olaylarında yalnızca silâhların müsade
resi cihetine gidildiğinden faillerin cezasız kalması bu işi yapan kimselerin cesaretini artırmakta 
ve dolayısiyle silâh kaçakçılığı suçları kesafet kazanmaktadır. 

Bu mahsuru önlemek gayesiyle, silâh kaıçalkçılığı suçunun, bu fiilleri ika etmek (maksadına matuf 
olarak vücuda getirilen teşekkül mensupları tara fmdan veya iki ve daha f aala kimsenin toplu (olarak 
işlemeleri halinde fiilin 6136 sayılı Kanun kapsamına alınarak tecrimi uygun mütalâa olunarak 
12 nci madde değiştirilmiş ve bu hallerde 1918 sayılı Kanunun uygulanmıyacağı açıkça ifade olun
muştur. 

Diğer maddelerde yapılan değişiklikler cezaların asgarî ve azamî hadlerinin yükseltilmesinden 
ibarettir. 

Tasarı bu sebeplerle hazırlanmıştır. 

Giresun Milletvekili Abdullah izmen'in, 6136 sayılı Kanuna geçici 6 nci ve 7 nci maddelerin eklen
mesi hakkında kanun teklifi (2/184) 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Ankara 

6136 sayılı Kanuna geçici 6 nci ve 7 nci maddelerin eklenmesi hakkında hazırladığım kanun 
teklifini, gerekçesi ile birlikte, ilişik olarak takdim ediyorum. 

Gereğine müsaadelerini saygılarımla arz ederim. 
23 .12 .1969 

Giresun Milletvekili 
Abdullah îzmen 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 178) 
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Ateşli Silâhlar ve Bıçaklar hakkındaki 6136 sayılı Kanuna geçici iki madde eklenmesi hakkındaki 
kanun teklifinin gerekçesi 

Memleketin içinde bulunduğu genel asayiş zaruretleri, 6136 saydı Kanunun uygulanmasından 
elde edilen sonuçları ve cezaların infazı hakkındaki Kanunun infaz sistemine getirdiği yenilikleri 
göz önünde bulunduran Hükümet, 0.1.36 sayılı Kanunun 10, 12, 13, 14 ve 15 nci maddelerinde de
ğişiklikler yapılması maksadiylc hazırladığı kanun tasarısını Yüce Meclise sunmuş bulunmaiktadır. 
Bu tasarı ile değiştirilmesi istenilen maddelerdeki cezaların artırılması ve bâzı fiil ve hareketlerin 
yeniden suç kapsamına alınması teklif edilmektedir. 

Mademki Hükümet, teklif ettiği tadil tasarısı ile cezaların mühim miktarda artırılmasını ve bâ
zı fiillerin yeniden suç kapsamına alınmasını teklif etmektedir. O halde ellerinde ruhsatsız silâh 
ve mermilerle memnu bıçak bulunduranlarla taşıyan vatandaşların ('bunlar suçlu olmakta- devam
dan ve ceza tehdidinden Üuırtarmak maksadiyle) mezkûr silâh, mermıi ve bıçaklara vesika almala
rı veya alâkalı zabıta 'makamlarına teslim edebilmeleri için yeniden altı aylık bir intikal müddeti
nin tanınması zorunludur. Aksi halde vatandaşları devamlı olarak suçlu durumunda bırakmış 
oluruz. Bu maksatla geçici 6 ncı madde teklif edilmiştir. 

Geçici 6 ncı madde kabul edilerek kanunlaştığı takdirde, elinde ruhsatsız ateşli silâh ve mer
milerle memnu bıçakları 'bulunduranlarla ruhsatsatsız olarak taşıyanlara, vesika almak veya za
bıta makamlarına teslim etme imkânı doğacağından cezadan ve takipten kurtulmuş olacaklardır. 
Bu bakımdan, halen bu suçlardan dolayı haklarında takibat yapılanlarla ceza hükmedilmiş olup 
infaz edilmemiş bulunanların affı ve takibatın durdurulması hakkaniyete uygun olur. 

Bu 'maksatları temin bakımından işbu kanun teklifi hazırlanmış bulunmaktadır. 

6136 sayılı Kanuna geçici 6 ncı ve 7 nci maddelerin eklenmesi hakkında kanun teklifi 

MADDE 1. — 6136 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici 6 ncı ve 7 nci maddeler eklenmiştir. 
Geçici madde 6. — 6136 sayılı Kanunun geçici birinci ve ikinci maddelerinde yazılı izin ve ve

sikaları, 6768 sayılı Kanunla kabul edilen 6 aylık intikal müddetinin sonuna kadar, almıyanlarla 
zabıta makamlarına teslim etmiyenler ve bu sebeple ellerinde vesikasız ateşli silâhlarla mermileri
ni ve mezkûr kanuna göre menedilmis bıçak ve benzerlerini bulunduranlar bu kanunun yayını 
tarihinden itibaren 6 ay için'de, sözü edilen silâh ve mermilerle bıçak ve benzerlerini, makbuz kar
şılığında zabıta makamlarına teslime veya vesika almaya mecburdurlar. 

Geçici madde 7. — Geçici 6 ncı madde ile kabul edilen altı aylık intikal müddetinin sonuna ka
dar ateşli silâhlarla bunlara ait mermileri ve kanunen yasak bıçak ve benzerlerini bulunduranlar
la taşıyanlar hakkında takibat yapılamaz. Hükmo kınan cezalar icra ve infaz edilemez ve kanuni 
neticeleri ortadan kalkar. 

MADDE 2. — Bu kanun yayını tarihinden itibaren yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 
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İstanbul Milletvekili ismail Hakkı Tekinel'in, 6136 sayılı Ateşli Silâhlar ve Bıçaklar hakkında

ki Kanuna bir madde eklenmesine dair kanun teklifi (2/350) 

Millet Meclisi Başkanlığına 

«6136 sayılı Ateşli Silâhlar ve Bıçaklar hakkındaki Kanuna bir madde eklenmesine dair 
kanun teklifi» ve gerekçesi ilişik olarak sunulmuştur. 

Teklifin kanunlaşması için gerekli işlemin yapılmasına müsaadelerini arz ederim. 
İstanbul Milletvekili 
İsmail hakla Tekinel 

GEREKÇE 

ıSon günlerde öğrenenler tarafından girişilen toplu hareketlerde ve aykırı fikirlere sahip öğ
renci grupları arasında cereyan eden olaylarda, öğrencilerin ve öğrenci arasına giren bâzı zarar
lı ve anarşist unsurların Devlet kuvvetlerine ve birbirlerine karşı ateşli silâhları, patlayıcı, yakıcı 
ve yaralayıcı, bereleyici suç aletlerini ve maddelerini kullandıkları görülmektedir. Aynı zaman
da, kanuna uygun veya kanuna aykırı grev ve lokavt olaylarında da gerek işçilerle işveren, ge
rek greve iştirak eden ve etmiyen işçiler veya bunlarla Devlet kuvvetleri. arasında vukubulan ça
tışmalarda aynı silâh, ve aletlerin kullanılması olağan hale gelmiş bulunmaktadır. 

Ayrıca, sportif faaliyetler sırasında bilhassa muhtelif şehir takımları arasında yapılmakta olan 
futbol müsabakalarında maştan evvel veya sonra halk gruplarının birbirleriyle veya Devlet kuv
vetleriyle çatışma haline geldikleri ve bu arada yukarda sayılan silâh ve. diğer suç aletlerinin 
istimal edildiği de vakıalarla sabittir. 

Bu gerçekler göz önüne alınarak 6136 sayılı Kanuna eklenen bir madde ile bu maddede gös
terilen yerlerde ateşli silâhları, bunlara ait mermileri, bıçak ve benzerlerini, T. Ceza Kanununun 
264 ncü maddecinde yazılı olanları taşıyan veya bulunduranların cezalarını artırmak cihetine gidil
miş ve bu suretle olayları önlemek veya asgari hadde indirilmek maiksadiyle işbu kanun teklifi hazır
lanmıştır. 

6136 sayılı Ateşli Silâhlar ve Bıçaklar hakkındaki Kanuna bir madde eklenmesine dair kanun 
teklifi 

MADDE 1. — 6136 sayılı Ateşli Silâhlar ve Bıçaklar hakkındaki Kanuna aşağıdaki madde 
eklenmiştir. 

EK MADDE — Üniversite; resmî veya özel yüksek okul, akademi ve her türlü eğitim ve öğ
retim müesseselerinde; öğrencilerin toplu olarak ikâmet ettikleri yurt ve benzeri yerlerde; siyasi 
partilerde ve bunların her dereceli kongre toplantılarında; derneklerle bunlara bağlı yerlerde ve 
bunların toplantı ve kongrelerinde; her türlü spor müsabakalarının yapıldığı yerlerde; kanuna 
uygun veya kanuna aykırı olarak grev veya lokavt yapılan işyerlerinde ve yukarda yazılı olan 
yerlerin müştemilâtında: 

1. Bu kanuna aykırı olarak ateşli silâhları, bunlara ait mermileri, 4 ncü maddede yazılı olan 
bıçak ve benzerlerini T. Ceza Kanununun 264 ncü maddesinde yazılı olanları taşıyan veya bulundu
ranlar hakkında, kanunda belli edilen cezalar iki katı lıükmolunur. 

2. Bu maddede gösterilen yerlerde, 6136 sayılı Kanunun 13 ve 15 nci maddelerinde ve T. 
Ceza Kanununun 264 ncü maddesinde yazılı olanlar, bu kanunun 7 nci maddesinin 1 ve 2 nci bendle-
rinde gösterilen, görevliler ile ordu, emniyet ve jandarma mensupları dışında, ruhsatlı olsalar dahi, ta
şıyan veya bulunduranlar hakkında, kanunda daha ağır bir cezayı gerektirmediği takdirde 18 
aydan 4 yıla kadar hapis cezası hükmolunur. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
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Mardin Milletvekili Esat Kemal Aybar'ın, 6136 sayılı Kanunun 4 ncü maddesinin 3 ncü fıkrasının 
değiştirilmesi ve bu kanuna geçici bir madde eklenmesine dair kanun teklifi (2/351) 

Millet Meclisi Başkanlığına 

6136 sayılı Ateşli Silâhlar ve Bıçaklar hakkında Kanunun 4 ncü maddesinin 3 ncü fıkrasının 
değiştirilmesine ve bu kanuna geçici bir madde eklenmesine dair kanun teklifim ilişikte sunul
muştur. 

Gereğine müsaadelerinizi arz ederim. 15 . 5 . 1970 

Mardin Milletvekili 
Esat Kemal Ay bar 

GEREKÇE 

Halen yurdumuzda birçok kimsenin elinde bulunan yivli 'av tüfekleri, teknik evsafları bakımın
dan ilk hızı yüksek, küçük dağılma ve büyük delme özelliklerini haiz, yiv ve setli, uzun mesafeli 
tesirli, nişangâh tertibatlı olup istikrarlı ve atış hassasiyetinin mükemmelliği yönünden iyi bir 
gerillâ ve harb silâhı karakterini taşımaktadır. 

Bu gibi balistik hassaları taşıyan silâhlar ile memleketimizde adam öldürme, yaralama, gasp ve 
buna mümasil umumi emniyet ve asayişi bozan olaylar sık sık meydana gelmekte ve ayni zamanda 
bu silâhlar ideolojik dâvalar peşinde koşan bir kısım zümrenin elinde bulunmak suretiyle Devle
tin emniyeti bakımından da tehlike teşkil etmektedir. 

Bu sebeple 6551 sayılı Kanun gereğince taşınması yasak olmıyan yivli av tüfeklerinin de 6136 
sayılı Kanun şümulüne alınması zaruri görülmüş ve bu hususu tem'inen teklifin birinci maddesi ile 
6136 sayılı Kanunun 4 ncü maddesinin 3 ncü fıkrasının değiştirilmesi ve buna muvazi olarak aynı 
kanuna geçici bir madde eklenmesini öngören bu kanun teklifi hazırlanmıştır. 

6136 sayılı Ateşli silâhlar ve Bıçaklar hakkında Kanunun 4 ncü maddesinin 3 ncü fıkrasının 
değiştirilmesi ve bu kanuna geçici bir madde eklenmesine dair kanun teklifi 

MADDE 1. — 6136 sayılı Ateşli silâhlar ve bıçaklar hakkında Kanunun 4 ncü maddesinin 
3 ncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

«Münhasıran sporda kullanılan ateşli silâhlar ve mermileri ile yivsiz av tüfekleri ve mermileri, 
ev levazımatmdan olan veya tababet ve sanayide yahut tarımda kullanılan bıçaklarla benzerleri 
bu kanun hükümlerine tabi değildirler.» 

MADDE 2. — Aynı kanuna aşağıdaki 6 ucı geçici madde eklenmişti!- : 

GEÇİCİ MADDE 6. — Bu kanunun 1 nci maddesiyle 6136 sayılı Kanun hükümleri kapsamına 
alman yivli av tüfeklerini ellerinde bulunduranlar, bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itiba
ren 3 ay içinde mahallin en büyük mülkiye âmirine teslime mecburdurlar. 

Bunlardan, hâtıra teşkil ettiği veya antika olduğu anlaşılanlar bulundurma belgesine bağlana
rak sahibine iade olunur. Mevzuata uygun şekilde yurda girdiği belge ile tesbit olunan yivli av 
tüfekleri gerçek karşılıkları ödenerek Devletçe satmalınır. 

MADDE 3. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 4. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 
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Millet Meclisi 
İçişleri Komisyonu 

Esas No. : 1/77, 2/184 
Karar No. : 30 

İçişleri Komisyonu raporu 

14 . 4 . 1970 

Yüksek Başkanlığa 
Ateşli silâhlar ve bıçaklar hakkındaki Kanunun bâzı maddelerinin değiştirilmesine dair olan 

kanun tasarısı ve Giresun Milletvekili Abdullah îzmen'in, 6136 sayılı Kanuna geçici 6 ncı ve 7 nci 
maddelerin eklenmesi hakkındaki kanun teklifi, İçişleri Bakanı, ilgili bakanlık temsilcileri ve tek
lif sahibinin iştirakiyle komisyonumuzda görüşüldü. 

6136 sayılı Kanunun bâzı maddelerini değiştiren tasarı ile, aynı kanuna, geçici 2 madde ilâve 
edilmesini istiyen teklifin tevhiden görüşülmesi ve tasarının müzakereye esas alınması kararlaştı
rıldıktan sonra, tümü üzerinde yapılan görüşmeler neticesinde, gerekçede de sarahaten belirtil
miş olduğu veçhile, son yıllarda, yurdumuzda büyük nisbette artmış bulunan adam öldürme, ya
ralama, 6136 sayılı Kanuna muhalefet ve silâh kaçakçılığı suçlarım önlemek maksadiyle, ceza
ların asgari ve âzami hadlerinin yükseltilmesini temin gayesine matuf olarak hazırlanmış bulunan 
tasarı, prensip itibariyle yerinde görülmüş olmakla beraber, tatbikatta cereyan eden hâdiselerden 
müUhem olunarak yivli avcı tüfeklerinin de 6136 sayılı Kanunun şümulüne ithalinde, komisyonu
muzca fayda mülâhaza edildiğinden, bu hususun temini için, 4 ncü maddenin 3 ncü fıkrasının 
tadili cihetine gidilmek suretiyle maddelerin müzakeresine geçilmiştir. 

Yivli av tüfeklerinin kanun şümulüne alınması ve metne geçici bir madde ilâvesi sebebiyle, ka
nun başlığı ile madde numaralarının teselsülünü temin gayesiyle de, madde numaraları •değişikliğe 
uygun olarak aşağıdaki şekilde yeniden tanzim edilmiştir. 

Tasarının 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 nci madde numaraları 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 ncu maddeler ol
muştur. 

Çerçeve 1 nci madde ile 4 ncü maddenin 3 ncü fıkrası değiştirilmiş ve 7 nci madde ile de ge
çici 6 ncı madde metne ithal edilmiştir. 

Tasarının ıçerçeve 1 nci maddesiyle değiştirilmek istenen 10 ncu madde, tatbikatta güçlükler 
tevlidedeceği mülâhazasiyle, tasarı metninden çıkarılarak, yerine halen yürürlükte bulunan 10 ncu 
madde alınmış ve hizmötin matluba muvafık bir şekilde yürütülmesini temin maksadına matuf 
olarak da, «Adlî mercilerce müsaderesine karar verilen veya zabıtaca her hangi bir surette ele ge
çirilen ateşli silâhlarla, mermiler ve bıçakların, ihtiyaç fazlasından talep vukuunda, Emniyet 
Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığının ihtiyacını karşılamak için öncelik tanınır.» 
hükmünü muhtevi bir fıkranın, mer'i 10 ncu maddeye ilâvesi gayenin husulüne imkân verir dü
şüncesiyle, 2 nci madde olan 1 nci madde buna göre değiştirilmiştir. 

3 ncü madde olan 2 nci madde ile değiştirilen 12 nci madde, 4 ncü madde olan 3 ncü madde ile 
değiştirilen 13 ncü madde, 5 nci madde olan 4 ncü madde ile değiştirilen 14 ncü madde, 6 ncı 
madde olan 5 nci madde ile değiştirilen 15 nci madde ile yürürlük ve yürütme maddeleri olan 6 
ve 7 nci maddeler de 8 ve 9 ncu maddeler olarak tasarı metninde olduğu gibi bırakılmıştır. 

Nevama bir af mahiyetinde görülen kanun teklifinin kabulü halinde, kanunun tedvin maksadın
dan beklenen neticenin istihsaline imkân olamıyacağı mülâhazasiyle, teklif iltifata şayan görülme
miştir. 

Yapılan bu değişikliklerle tasarı kabul edilmiştir. 
Havalesi gereğince Adalet Komisyonuna tevdi buyurulmak üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
Yozgat 

t. H. Akdoğan 
Diyarbakır 

A. Ensarioğlu 

Sözcü 
Kütahya 

A. F. Azmioğlu 
Gümüşane 

M. Karaman 

Kâtip 
Giresun 
H. İpek 
Maraş 

1. Öztürk 

Ankara 
O. Eren 
Niğde 

M. N. Çerezci 
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Adalet Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Adalet Komisyonu 

Esas No. : 1/77, 2/184, 2/350, 2/351 3.6. 1970 
Karar No. : 47 

Yüksek Başkanlığa 

Tetkiki hususu Komisyonumuza havale' edilen 6136 sayılı Ateşli Silâhlar ve Bıçaklar* hakkında 
Kanunun bâzı maddelerinin değiştirilmesine dair kanun tasarısı (1/77) ile Giresun Milletvekili 
Abdullah tzmen'in 6136 sayılı Kanuna geçici 6 ncı ve 7 nci maddelerin eklenmesi hakkında (kanun 
teklifi (2/184),, İstanbul Milletvekilli İsmail Hakkı Tekinel'ıin 6136 sayılı Ateşli Silâhlar ve Bıçak
lar hakkımdaki Kanuna bir madde eklenmesine dair kanun teklifi (2/350), Mardin Milletvekili 
Esat Kemal Aybar'in 6136 sayılı Ateşli Silâhlar ve Bıçaklar hakkında Kanunun 4 ncü maddesinin 
3 ncü ftlknasmın değiştiıriilmesini ve bu kanuna geçici bir madde eklenmesine dair kanun tekli
fi (2/351), Komisyonumuzca İçişleri Bakanı ve Adalet Bakanlığı temsilcileri hazır bulunduğu 
halide tetkik ve müzakere olundu :-

Aynı Kanunun çeşitli maddelerinin değiştirilmesini ve bâzı maddelerin eklenımesini öngören 
mezkûr tasarı ve tekliflerin birlikte görüşülmesi uygun mütalâa edilmiş ve 'görüşmelelre kanun 
tsarısımn esas alınması kararlaştırılmıştır. 

;1953 yılında yürürlüğe konulan 6136 sayılı Kanunun ihtiva ettiği müeyyidelerin, günümüzün 
şartları ve bu arada kanunda öngörülen 6 ay süreli hapis cezalarının paraya tahvil edilerek ünfaz 
edilmesi karşısında müessiriyetini kaybettiği esas sebebine dayanarak hazırlanmış olan tasarı 
prensip itibariyle komisyonumuzca uygun mütalâa olunmuştur. 

Bununla beraber yukarıda zikredilen kamın tekliflerinin ihtiva ettiği hükümler ve görüşmeler 
sonunda ortaya çıkan fikirler göz önüne alınmak suretiyle, tasarının bâzı maddelerinin değiştiril
mesi ve bâzı maddelerim tasarıya eklenmesi gerekli görülmüştür. 

1. Mardin Milletvekili Esat Kemal Aybar'm,yivli av tüfeklerinin 6136 sayılı Kanunun kapsa
mına alınmasını öngören ve bu sebeple sözü geçen kanunun 4 ncü maddesinin 3 ncü fıkrasının 
değiştirilmesi hususundaki mezkûr teklifinin birinci maddesi, gerekçesi itibariyle uygun mütalâa 
edilmiş ve tasarıya 1 nci madde olarak alınmıştır. 

2. Tasarının 1 nci maddesi, İçişleri Komisyonunca yapılan değişiklikle benimsenmiş ve 2 nci 
madde olarak kabul edilmiştir. 

3. Tasarının 6136 sayılı Kanunun kapsamına giren ateşli silâhlarla bunlara ait mermileri 3763 
ve 5591 sayılı kanunların hükümleri dışında, memlekette imal edenler veya bu suretle memlekete 
sokulmuş veya memlekette imal edilmiş olan ateşli silâhları bir yerden diğer bîr yere nakletme 
veya yollama yahut nakletmeye bilerek tavassut etmek fiillerinin müeyyidesini taşıyan 2 nci mad
desine «veya mermileri» tâbiri eklenmek suretiyle ateşli silâhlar için vaz'edilen müeyyidenin mer
miler bakımından da uygulanması gerekli görülmüş, madde bu değişiklikle ve 3 ncü madde ola
rak kabul edilmiştir. 

4. Tasarının İçişleri Komisyonunca kabul edilen 3 ncü maddesi, 4 ncü madde olarak aynen ka
bul edilmiştir. 

5. Tasarının İçişleri Komisyonunca kabul edilen 4 ncü maddesi 5 nci madde olarak aynen ka
bul edilmiştir. 

6. Tasarının İçişleri Komisyonunca kabul edilen 5 nci maddesinde öngörülen para cezasının as
gari haddi olan (500) liranın, ateşli silâhlar ve bunlara ait mermileri satanlar, taşıyanlar veya 
bulunduranlar hakkında müeyyide koyan 4 ncü maddesindeki para cezasının asgari haddi göz 
önüne alınarak, bu maddede gösterilen fiilin ağırlığı ile mütenasip cezanın tesbiti maksadiyle (250) 
liraya indirilmesi uygun görülmüş ve madde bu değişiklikle 6 ncı madde olarak kabul edilmiştir. 
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7. istanbul Milletvekili ismail Hakkı Tekinel'in, «son günlerde öğrenciler tarafından girişi

len toplu hareketlerde ve aykırı fikirlere sahip öğrenci grupları arasında cereyan eden olaylar
da, öğrencilerin ve öğrenci arasına giren bâzı zararlı ve anarşist unsurların Devlet kuvvetlerine 
ve birbirlerine karşı ateşli silâhları, patlayıcı, yakıcı ve yaralayıcı, bereleyici suç aletlerini ve mad
delerini kullandıklarının görüldüğü, aynı zamanda, kanuna uygun veya kanuna aykırı grev ve 
lokavt olaylarında da gerek işçilerle işveren, gerek greve iştirak eden ve etmiyen işçiler veya 
bunlarla Devlet kuvvetleri arasında vukubulan çatışmalarda aynı silâh ve aletlerin kullanılması
nın mûtat hale gelmiş bulunduğu; sportif faaliyetler sırasında bilhassa muhtelif şehir takımları ara
sında yapılmakta olan futbol müsabakalarında maçtan evvel veya sonra halk gruplarının birbir
leriyle veya Devlet kuvvetleriyle çatışma haline geldikleri ve bu arada yukarda sayılan silâh ve 
diğer suç aletlerinin istimal edildiği» gerekçesi ile hazırlanmış olduğu, 6136 sayılı Kanuna bir 
madde eklenmesine dair kanun teklifinin 1 nci maddesi, dayandığı gerekçe itibariyle prensibola-
rak kabul edilmekle beraber, metindeki «Siyasi partilerde ve bunların her dereceli kongre ve top
lantılarında» tâbirinin, tatbikatta ortaya çıkaracağı bâzı mahzurlar dikkate alınarak, «Siyasi 
partilerin her dereceli kongrelerinde» şeklinde değiştirilmesi; 

Maddede sayılan yerler gibi topluluğun bulunması mûtadolan ibadethanelerin de madde kapsa
mına alınması uygun mütalâa olunmuş, ayrıca, maddenin 2 numaralı bendinde belirtilen «18 ay
dan 4 yıla kadar hapis1» cezası, diğer müeyyidelerle uygunluğun sağlanması için «Bir yıldan 2 
yıla; kadar hapis» şeklinde değiştirilmiş ve madde bu ek ve değişikliklerle 7 nci madde olarak ka
bul edilmiştir. 

8. Mardin Milletvekili Esat Kemal Aybar'm, 6136 sayılı Kanunun 4 ncü maddesinin 3 ncü 
fıkrasının değiştirilmesine ve bu kanuna geçici bir madde eklenmesine dair kanun teklifindeki 
geçici 6 nci madde 8 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

9. Tasarının yürürlük tarihi ile ilgili 6 nci maddesi 9 ncu madde olarak; yürütme ile ilgili 
7 nci maddesi de 10 ncu madde olarak kabul edilmiştir. 

10. Yukarda bahsedilen kanun tekliflerindeki hükümlerin tasarıya alınmış olması sebebiyle. 
tasarı başlığının; «6136 sayılı Ateşli silâhlar ve bıçaklar hakkındaki Kanunun bâzı madde]erinin 
değiştirilmesi ve bu kanuna bir ek ve bir geçici madde eklenmesine dair kanun tasarısı» şeklinde 
değiştirilmesi kabul edilmiştir. 

öncelik ve ivedilikle görüşülmesi temennisiyle Genel Kurula tevdi edilmek üzere işbu rapor 
Yüksek Başkanlığa saygıyla sunulur. 

Adalet Komisyonu 
Başkanı 
istanbul 

, .t. H, Tekind 

Elâzığ 
8. Güldoğan 

Mardin 
E. K. Aybar 

Sözcü 
içel 

M. Arikan 

Erzurum 
R. Cinisli 

Ordu 
Söz hakkım saklıdır. 

0. Vural 

Afyon K. 
/ / . Hamamcıoğlu 

Kars 
Söz hakkım mahfuzdur. 

K. Kaya 

Sivas 
T. Koraltan 

Çorum 
A. Güler 

Kastamonu 
Muhalifim, söz hakkım 

saklıdır. 
M. S ey dib ey oğlu 

Sivas 
Muhalifim. 
V. Bozath 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Ateşli silâhlar ve bıçaklar hakkındaki Kanunun 
bâzı maddelerimin değiştirilmesine dair (kanun 

tasarısı 

MADDE 2. — Aynı kanunun 12 noi madde-
ısi aşağıdaki şekilde değiştiri'lmişltir. 

Madde 12. — Her kim, bu ikaııunun şümu
lüne giren ateışli (silâhlarla bunlara aiit mermile
ri ımemlekatıe sokar, «sokmaya teşebbüs eder 
veya bunların memlekete »okulmasına tavas
sut eder veya bunları 3763 ve 5591 sayılı ka
nunlarım hüMiimleri dışında /memılelkette imal 
eder Veya bu suretle meıml'ekıeıte sokulmuş veya 
meimlefceltte imali edilmiş olan laJte'şli silâhları 
bir yerden diğer bir yere nakleder veya yollar 

MİLLET MECLİSİ İÇİŞLERİ KOMİSYONU
NUN DEĞİŞTİEİŞİ 

Ateşli silâhlar ve bıçaklar hakkımdaki 6136 
sayılı Kanunun bâzı maddelerinin değiştirilmesi 
ve aynı kanuna geçici bir madde ilâvesine dair 

Kanun 

MADDE 2. — '6136 sayılı Kanunun 10 neu 
maddesi, aşağıdaki (şekilde (değiştirilmiştir. 

«Madde 10. — Adlî mercilerce müsadere
sine karar verilen veya zabıtaca her hangi bir 
suretle ele geçirilen ateşli (silâhlarla mermiler 
ve bıçalklar ayniyat makbuzu mukabilinde Millî 
Savunma Vekâleti lemrine verilir. 

Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Ge
nel Komutanlığının ihtiyacı bu silâh ve mermi
lerden öncelikle karşılanır.» 

MADDE 3. — Aynı Kanunun 12 nci mad
desi, aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Madde 12. — (Tasarı ımetninde olduğu gibi 
aynen kabul edilmiştir.» 

MADDE 1. — 6136 sayılı Ateşli silâhlar ve 
bıçıa'klar hakkındaki Kanunun 10 nlcu maddesi 
•aşağıdaki şekilde değiştirilımişt)ir. 

Madde 10. — Adlî (mercilerce müsaderesine 
ıkarar verilen veya zabıtaca her hangi bir su
rette ele geçirilen aitieşli silâhlarla mermiler vef 
bıçaklar ayniyat mıakbuzu mukabilinde İçişleri 
Bakanlığı emrine verilir. 

Yukardaki fıkra gereğince İçişleri Bakanlığı 
cimrime verilen ateşli silâhlarla menmilerin, mül
kiyeti orduya aıidolup da gayrimeşru yollardan 
halka intikal 'eıtmiş olanları ile Emniyet Teşki
lâtında knülanıimıası gerekli görülmiyenleri 
Jandarma Genci Koımultanilığana, diğerleri Em
niyet Genel Müdürlüğüne 'tahsis olunur ve de-
toıirbaışların'a kaydeıdilir. Bu imermâlerden İçiş
leri Bakanlığınca uygun görülecek ımiktarı, 
Gümrük ve Te'kel Bdkanlığına talhsıis (olunur. 
Bu fılkra hüfkmlünün uygulanma usul ve. şekli 
İçişleri Bakanlığınca hazırlanacak bir yönetme
likte belirtilir. 

MADDE 1. — ı6196 sayılı Kanunun 4 neü 
maddesinin 8 ncü ifıkrası aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir. 

«Madde 4. — Memleket içinde kama, han
çer, saldırma, .şişli baston, sustalı çakı ve ben
zerleriyle sivri uçlu ve oluklu bıçakların imali 
memnudur. 

Bunlardan, bir ısanat veya ımelslelkin icrası 
için kullanılmıası zaruri bulunanların imaline 
zabıtaca müsaade edilir ive bunlar zabıtaca dam-
galanmadıkça satışa çıkarılamaz. 

Münhasıran sporda kullanılan /ateşli silâh-
' 1ar ve mermileri ile yivsiz av tüfekleri ve mer

mileri, ıOV lovazımatından olan veya tababet ve 
sanayide yahut tarımda (kullanılan bıçaklarla 
benzerleri bu kanun hükümlerine tabi değildir
ler.» 
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MİLLET MECLİSİ ADALET KOMİSYONUNUN DEĞİŞTİRİŞİ 

6136 sayılı Ateşli Silâhlar ve Bıçaklar hakkındaki Kanunun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu 
kanuna bir ek ve bir geçici madde eklenmesine dair kanun tasarısı 

MADDE 1. — 6136 sayılı Kanunun 4 ncü maddesinin 3 ncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir : 

«Madde 4. —- Memleket içinde kama, hançer, saldırma, şişli baston, sustalı çakı ve benzerleriy
le sivri uçlu ve oluklu bıçakların imali memnudur. 

Bunlardan, bir sanat veya meslekin icrası için kullanılması zaruri bulunanların imaline zabıtaca 
müsaade edilir ve bunlar zabıtaca damgalanmadıkça satışa çıkarılmaz. 

Münhasıran sporda kullanılan ateşli silâhlar ve mermileri ile yivsiz av tüfekleri ve mermileri, 
ev levazımatmdan olan veya tababet ve sanayide yahut tarımda kullanılan bıçaklarla benzerleri 
bu kanun hükümlerine tabi değildirler.» 

MADDE 2. — 6136 sayılı Kanunun 10 ncu maddesi, aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

«Madde 10. — Adlî mercilerce müsaderesine karar verilen veya zabıtaca her hangi bir suretle 
ele geçirilen ateşli silâhlarla mermiler ve bıçaklar ayniyat makbuzu 'mukabilinde Millî Savunma 
Vekâleti emrine verilir. 

Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Kumandanlığının ihtiyacı bu silâh ve mermiiler-
den öncelikle karşılanır.» 

MADDE 3. — Aynı kanunun 12 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 
«Madde 12. — Her kim, bu kanunun şümulüne giren ateşli silâhlarla bunlara ait mermıileri 

memlekete sokar, sokmaya teşebbüs eder veya bunların memlekete sokulmasına tavassut eder ve
ya bunları 3763 ve 5591 sayılı kanunların hükümleri dışında memlekette dmal eder veya bu suret
le memlekete sokulmuş veya memlekette imal edilmiş olan ateşli silâhları veya mermileri bir yer
den diğer bir yere nakleder veya yollar veya nakletmeye bilerek tavassut ederse ika yıldan dört yı
la kadar hapsolunur. Ve 1 000 Liradan 10 000 liraya kadar ağır para cezası ile cezalandırılır. 

Birinci fıkradaki fiilleri ika etmek maksadı ile teşekkül vücuda getirenlerle idare edenler ve
ya teşekküle mensub olanlar tarafından sözü geçen fıkrada yazılı suçlar işlenirse failler hakkında 
yedi yıdan onbeş yıla kadar ağır hapis cezası hükmolunur. 
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(Hükümetin teklifi) 

veya nakletımieye bilerek tavassut «derse iki yıl
dan dört yıla kadar hapis olunur. Ve 1 000 
liradan 10 000 liraya kadar ağır para «ezası ile 
cezalandırılır. ı • 

Birinci fıkradaki fiilleri ika etmek maksa-
diyel teşekkül vücûda getirtenlerle idare eden
ler veya teşekküle ım'enjsubıolanlar tarafından 
sözü geçen fıkrada yazılı »uçlar işlenirse failler 
ha'kkınd'a yedi yıldan onfoeş yıla kadar ağır 
hapis cezası hükmıolsunur. 

İkinci fıkradaki hal dışında iki veya dahaı 
fazla kimselerin toplu .olarak birinci fıkrada 
yazılı suçları işlemeleri hailinde beş yıldan lon 
yıla kadar ağır hapis cezası hü'bm'oluoıur. 

Bu madde tatbikatında 1918 sayılı Kamın 
hükümleri uygulanmaz. 

MADDE 3. — Aynı (kamunun 13 ncü mad
desi aşağıdaki, şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 13. — Bu kanun 'hükümlerine muhalif 
olarak .ateşli silâhlarla 'bunlara ait miermileri sa
tanlar, satmaya tavassut edenler, ısatınalanlar, 
taşıyanlar veya bulunduranlar hakkında bir yıl
dan iki yıla kadar hapis ve 500 liradan 2 O00 
liraya kadar ağır para cezası hükmolunur. 

MADDE 4. — Aynı kanunun 14 ncü madde
si .aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 14. — Her kim, bu kamun hükümle
rime muhalif olarak 4 neü maddede yazılı olan 
'bıçak ve benızerini ımemelk'c'te sokar, sokmaya 
teşelbbüs eder veya bunların memleketle sokul-
»masnıa tavassut eder veya bunları miermlekeıtte 
imal eder veya bir yerden diğer bir yere nıakle-
der veya yollar veya nakletımieye bilerek tavas
sut ederse (bir yıldan iki yıla kadar hapis ve 
1 000 liradan 10 000 liraya kadar ağır para 
cezıası ile cezalandırılır. 

MADDE 5. — Aynı kanunun 15 nci maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 15. — Bu fcanlun hükümlerine muha
lif olarak 4 ncü maddede yazılı toıLam bıçak ve 
benzerlerini satanlar, satmaya tavassut eden
ler, saltınalanlar, taşıyanlar veya bulunduranlar 
hakkında altı aydan bir yıla kadar hapis ve 
500 liradan 1 000 liraya kadar ağır para cezası 
hükmolunur. 

Millet Meclisi İçişleri Komisyonunun dcğiştirişi 

MADDE 4. — Aynı Kanunun 13 ncü mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Madde 13. — Tasarı metninde olduğu gi-
ıbi aynen kabul edilmiştir.» 

MADDE 5. — Aynı Kanunun 14 ncü mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Madde 14. — Tasarı metninde olduğu gi-
(bi aynen kalbul edilmiştir. 

MADDE 6. — Aynı Kanunun 15 nci mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Madde 15. — Tasarı ımıetninde olduğu gi
bi aynen kabul edilmiştir. 
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Millet Meclisi Adalet Komisyonunun değiştirişi 

İkinci fıkradaki hal dışında iki veya daha fazla kimselerin toplu olarak birinci fıkrada yazılı 
suçları işlemeleri halinde beş yıldan on yıla kadar ağır hapis cezası hük'molunur. 

Bu madde tatbikatında 1918 sayılı Kanun hükümleri uygulanmaz.» 

MADDE 4. — Tasarının 3 ncü maddesi, 4 ncü madde olarak Komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 5. — Tasarının 4 ncü maddesi, 5 nci madde olarak Komisyonumuzca aynen kabul 
edilmiştir. 

MADDE 6. — Aynı kanunun 15 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

«Madde 15. — Bu kanun hükümlerine muhalif olarak 4 ncü maddede yazılı olan bıçak ve ben
zerlerini satanlar, satmaya tavassut edenler, satmalanlar, taşıyanlar veya bulunduranlar hakkında 
altı aydan bir yıla kadar hapis ve 250 liradan 1 000 lirayr- kadar ağır para cezası hük'molunur. 

Zabıtaca imaline müsaade edilen bıçak ve benzerlerini, kullanma maksadı dışında satanlar, 
satmaya tavassut edenler, satmalanlar, taşıyanlar veya bulunduranlar hakkında da aynı ceza hük-
molunur. 
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(Millet 

Zabıtaca imâline müsaade edilen bıçak ve 
benzerlerimi kullanma maksadı dışında satan 
lar, satmaya tavassut edenler, satmalanlar, 
taşıyanlar veya bulunduranlar hakkında da aynı 
ceza hükmolunur. 

MADDE 6. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 7. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

29 . 11 . 1969 

Devlet Balkanı 
R. Sezgim, 

Devlet Batanı 
T. Bilgin 

Adalet Balkanı 
Y. Z. önder 

8. Demirel 
Devlet Balkanı 

H. Atabeyli 
Devlet Babanı 

G. Titrek 

Meclisi içişleri Komisyonunun 
değdştinişi) 

MADDE 7. — 61^6 sayılı Kanuna aşağıda 
yazılı geçici 6 ncı madde ilâve edilmiştir. 

«GEÇİCİ MADDE 6. — Bu Kanunun 1 nci 
maddesiyle 61136 sayılı Kanun hükümleri kap
samına alınan yivli av tüfeklerini ellerimde bu
lunduranlar, bu /kamunun yürürlüğe girdiği 
tarihten itibaren üç ay içinde (mahallin en bü
yük mülM âmirine teslime mecburdurlar. 

Bunlardan!, hâtıra teşkil ettiği veya antika 
olduğu anlaşılanlar bulundurma belgesine bağ-, 
1 anarak sahibime iade olunur. Mevzuata uygun 
şekilde yurda ıgirdiği belge ile tesbilt olunan 
yivli av tüfekleri gerçek karşılıkları ödenerelk 
Devletçe satmalınır.» 

MADDE 8. — Tasarının 6 ncı maddesi, 8 
nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 9. — Tasarının 7 nci maddesi, 9 
ncu madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
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(Millet Meclisi Adalet Komisyonunun değiştirişi) 

MADDE 7. — 6136 sayılı Ateşli Silâhlar ve Bıçaklar hakkındaki Kanuna aşağıdaki madde ek
lenmiştir : 

«Ek madde — Üniversite; resmî ve özel yüksek okul, lakademi ve her türlü eğitim ve öğretim 
müesseselerinde; öğrencilerin toplu olarak ikamet ettikleri yurt ve benzeri yerlerde; siyasi partile
rin her dereceli kongrelerinde, ibadethanelerde, derneklerle bunlara bağlı yerlerde ve bunların 
toplantı ve kongrelerinde; her türlü spor müsabakalarının yapıldığı yerlerde; kanuna uygun ve
ya kanuna aykırı olarak grev veya lokavt yapılmakta olan işyerlerinde ve yukarda yazılı olan yer
lerin müştemilâtında : 

1. Bu kanuna aykırı olarak ateşli silâhları, bunlara ait mermileri, 4 ncü maddede yazılı olan 
bıçak vte benzerlerini T. Oezia Kanununun 264 ncü maddesinde yazılı olanları taşıyan veya bulundu
ranlar hakkında, kanunda belli edilen cezaların iki katı hükmolunur. 

2. Bu maddede gösterilen yerlerde, 6136 sayılı Kanunun 18 ve 15 nei nıaJddeleriinıde ve T. Ceza 
Kanununun 264 ncü maddesinde yazılı olanları, bu kanunun 7 nci maddesinin 1 nci ve 2 ncü hend-
lerinde gösterilen görevlil'er ile Ordu, Emniyet ve Jandarma mensupları dışında, ruhsatlı olsalar 
dahi, taşıyan veya bulunduranlar hakkında, kanunda daha ağır bir cezayı gerektirmediği takdir
de bir yıldan ika yıla kadar hapis cezası hükmolunur.» 

MADDE 8. — Aynı kanuna aşağıdaki geçici 6 nci madde eklenmiştir : 

Geçici madde 6. — Bu kanunun 1 nci maddesiyle 6136 sayılı Kanun hükümleri kapsamına alınan 
yivli av tüfeklerini ellerinde bulunduranlar, bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay 
içinde mahallin en büyük mülkiye âmirine teslime mecburdurlar. 

Bunlardan, hâtıra teşkil ettiği veya antika olduğu anlaşılanlar bulundurma belgesine bağlana
rak sahibine iade olunur. Mevzuata uygun şekilde yurda girdiği bel'ge ile tesbit olunan yivli av 
tüfekleri gerçek karşılıkları ödenerek Devletçe satmalmır. 

MADDE 9. — Tasarının 6 nci maddesi 9 ncu madde olarak Komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 10. — Tasarının 7 nci maddesi 10 ncu madde olarak Komisyonumuzca aynen kabul 
edilmiştir. 
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Hükümetin teklifi 

Millî Savunma Bakanı 
A. Topaloğlu 

Dışişleri Bakanı 
1. 8. Çağlayangil 

Millî Eğitim Bakanı 
O. Oğuz 

Ticaret Bakanı 
A. Ballı 

Güm. ve Tekel Bakanı 
A. t. Birincioğlu 
Ulaştırma Bakanı 

N. Menteşe 
Sanayi Balkanı 

8. Kılıç 
Turizm ve Ta. Bakam 

İV. Cevheri 
Köy İşleri Bakanı 

T. Kaparilı 

İçişleri Bakanı 
/ / . Menteşeoğlu 
Maliye Bakanı 

M. Erez 
Bayındırlık Bakanı 

T. Gülez 
Sağ. ve Sos. Y. Bakanı 

V. Â. Özkan 
Tarım Bakanı 

1. Ertem 
Çalışma Bakanı 

8. Öztürk 
En. ve Ta. Kay. Bakanı 

8. 0. Avcı 
İmar ve İskân Bakanı 

/ / . Nakiboğlu 
Orman Bakanı 

H. Özalp 
Grençlik ve Spor Bakanı 

/ . Sezgin 

\>&<i 
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