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LLET MECLİS 
0 e TUTANAK DERGIS 

25 nci Birleşim 

21 .12 .1978 Perşembe 

İÇİNDEKİLER 

I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

II. — GELEN KÂĞITLAR 

Sayla 
60 

60 

61 

KüRU-

III. — YOKLAMA 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL 
LA SUNUŞLARI 

A) Gündem dışı konuşmalar 
1. — Bitlis Milletvekili Abidin înan Gay-

dalı'nm, Bitlis yöresinde hayvan yemi noksan
lığı konusunda gündem dışı konuşması. 

2. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak' 
in, İstanbul Milletvekili Turan Koçal'm evine 
yapılan saldırı ile ilgili gündem dışı konuş
ması. 

3. — Burdur Milletvekili Ahmet Saym'm, 
Meclis idaresinde görülen aksaklıklara ilişkin 
gündem dışı konuşması. 

4. — Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanı 
Mehmet Yüceîer'in, Bitlis Milletvekili Abidin 
İnan Gaydalı'nın Bitlis yöresindeki hayvan-
yemd rucfcsanlığı Ikomusuinida yaptığı gündem 
dışı 'konıuşmıaya ceıvalbı. 

B) Tezkereler ve önergeler 65,73,75 
1. — Cezayir Kültür ve Enformasyon Ba

kanı ile Tunus Kültür Bakanının çağrılısı ola-

61:62 

62:63 

63:64 

64:65 

rak Hükümetimizi temsilen anılan ülkelere 
gidecek olan Kültür Bakanı Ahmet Taner 
Kışîaİı'ya Milli Eğitim Bakanı Necdet Uğur' 
un, vekillik etmesinin uygun görülmüş oldu
ğuna tâaıiı; Cuımterlbaıjlka'mlığı teafeeresü. (3/479) 

2. — Avrupa Konseyi Bakanlar Komite
sinin Strasbourg'da yapılacak olan toplan
tısına katılmak üzere yurt dışına gidecek olan 
Dışişleri Bakanı Gündüz Ökçün'e Milli Sa
vunma Bakanı Hasan Esat Işık'ın vekillik et
mesinin uygun görülmüş olduğuna dair Cum
hurbaşkanlığı tezkeresi. (3/480) 

3. — Moskova'da düzenlenecek «Türkiye 78 
Türk İhraç Ürünleri Sergis'p nin resmi açılışı
nı yapmak ve ilgili Sovyet makamlarıyla gö
rüşmelerde bulunmak üzere yurt dışına gide
cek olan Ticaret Bakanı Teoman Köprülü-
ler'e Yerel Yönetim Bakanı Mahmut Özde-
mir'in vekillik etmesinin uygun görülmüş ol
duğuna dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. 
(3/481) 

4. — Bulgaristan Halk Cumhuriyeti Hü
kümetinin çağrılısı olarak yurt dışına gide
cek olan Turizm ve Tanıtma Bakanı Alev 

Sayfa 

65 

65 

65:66 
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Sayfa 
Coşkun'a Gençlik ve Spor Bakanı Yüksel 
Çakmur'un vekillik etmesinin uygun görül
müş olduğuna dair Cumhurbaşkanlığı tezke
resi. (3/482) - 66 

5. — Brüksel'de düzenlenecek olan Av
rupa Grupu ve Savunma Planlama Komi
tesi Savunma Bakanları toplantılarına ka
tılmak üzere yurt dışına gidecek olan Milli 
Savunma Bakanı Hasan Esat Işık'a Maliye 
Bakam Ziya Müezzinoğlu'nun vekillik etme
sinin uygun görülmüş olduğuna dair Cum
hurbaşkanlığı tezkere. (3/483) 66 

6. — Brüksel'de yapılacak olan NATO 
Konseyi Dışişleri Bakanları Toplantısına ka
tılmak üzere yurt dışına gidecek olan Dışiş
leri Bakanı Gündüz Ökçün'e Milli Eğitim 
Bakanı Necdet Uğur'un .vekillik etmesinin uy
gun görülmüş olduğuna dair Cumhurbaş
kanlığı tezkeresi. (3/484) 66 

7. — Görevle Irak'a gidecek olan Dışişleri 
Bakanı Gündüz Ökçün'e Milli Eğitim Bakanı 
Necdet Uğur'un vekillik etmesinin uygun gö
rülmüş olduğuna dair Cumhurbaşkanlığı tez
keresi. (3/485) 66 

8. — Irak Cumhuriyeti Devrim Komuta 
Konseyi Başkan Yardımcısı Saddam Hüse
yin'in çağrılısı olarak Irak'a gidecek olan 
Başbakan Bülent Ecevit'e Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısı Orhan Eyüboğlu'nun 
vekillik etmesinin uygun görülmüş olduğuna 
dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. (3/486) . 66:67 

9. — Görevle Irak'a gidecek olan Devlet 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Hikmet Çe-
tin'e Yerel Yönetim Bakanı Mahmut Özde-
mir'in vekillik etmesinin uygun görülmüş ol
duğuna dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. 
(3/487) 67 

10. — Görevle Irak'a gidecek olan Enerji 
ve Tabii Kaynaklar Bakanı Deniz Baykal'a 
Orman Bakanı Vecdi İlhan'ın vekillik etme
sinin uygun görülmüş olduğuna dair Cum
hurbaşkanlığı tezkeresi. (3/488) 67 

11. — Norveç, isveç ve Finlandiya'ya gi
decek olan Devlet Bakanı ve Başbakan Yar
dımcısı Hikmet Çetın'e Maliye Bakanı Ziya 
Müezzinoğlu'nun vekillik etmesinin uygun gö
rülmüş olduğuna dair Cumhurbaşkanlığı tez
keresi. (3/489) 67 

j Sayfa 
I 12. — Norveç, İsveç ve Finlandiya'ya gi

decek olan Dışişleri Bakanı Gündüz Ökçün'e 
Milli Savunma Bakanı Hasan Esat Işık'ın ve
killik etmesinin uygun görülmüş olduğuna 
dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. (3/490) ti 

13. — Norveç, İsveç ve Finlandiya Hükü
metlerinin çağrılısı olarak anılan ülkelere gi
decek olan Başbakan Bülent Ecevit'e Devlet 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Orhan Eyü
boğlu'nun vekillik etmesinin uygun görülmüş 
olduğuna dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. 
(3/491) 67 

14. — Hicretin 15 nci Yüzyılını Kutlama 
Hazırlıkları Ulusal Komiteleri Başkanları 
Toplantısına katılmak üzere Hükümetimizi 
temsilen Mekke'ye giden Devlet Bakanı Lüt-
fi Doğan'a Devlet Bakanı Ahmet Şener'in ve-

I killik etmesinin uygun görülmüş olduğuna 
dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. (3/492) 67:68 

15. — İç ve dış ticaretin düzenlenmesi 
hakkında kanun tasarısı üzerinde Sanayi ve 
Teknoloji ve Ticaret Komisyonunda gerekli 
değişiklikler yapıldıktan sonra, usul ve ceza 

, hükümlerinin Adalet Komisyonunda görüşül
mesine dair Adalet Komisyonu Başkanlığı 
tezkeresi. (3/495) 73 

16. — 4 Temmuz 1934 tarihli ve 2559 sa
yılı Polis Vazife ve Selahiyet Kanununa bazı 
maddeler eklenmesine dair kanun tasarısı
nın geri verilmesine dair Başbakanlık tez
keresi. (1/33, 3/493) 73 

17. — İçişleri Bakanlığı ile Mahalli İdare
lerin yeniden düzenlenmesi hakkında yetki 
kanunu tasarısının geri verilmesine dair Baş
bakanlık tezkeresi. (1/34, 3/494) 73 

18. — Sakarya Milletvekili Barbaros Tur
gut Boztepe'nin, «2/610 esas numaralı, 6560 
sayılı Türkiye Selüloz ve Kâğıt Fabrikaları 
İşletmesi Kanununun 3 ncü maddesinin değiş-
tirilmesinn•>, «2/611 esas numaralı, 5591 sa-

İ yılı Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu 
Kanununun 5 nci maddesinin değiştirilmesi
ne» ve «2/613 esas numaralı, Türkiye Demir 
ve Çelik İşletmeleri hakkındaki 6559 sayılı 
Kanunun 3 ncü maddesinin değiştirilmesine^ 
dair kanun tekliflerinin geri verilmesine 
dair önergesi. (4/133) 73:74 
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Sayfa 
19. — Ankara Milletvekili Mustafa Baş-

oğlu ve 4 arkasının, «İmar ve tskân Bakanlı
ğında bazı işçilerin işten çıkarılmasının gerçek 
nedenlerini saptamak amacıyla bir Meclis 
Araştırması açılmasına ilişkin önergelerini geri 
aldıklarına dair önergesi. (10/38, 4/131) 75 

20. — Bursa Milletvekili Özer Yılmaz ve 
2 arkadaşının «Türk Standartlar Enstitüsün
de yasa dışı tasarruflar yapıldığı iddialarını 
saptamak amacıyla bir Meclis Araştırması 
açılmasına ilişkin önergelerini geri aldıklarına 
dair önergesi. (10/48, 4/132) 75:76 

21. — Trabzon Milletvekili Ömer Çakır-
oğlu'nun, Kamu İktisadi Teşebbüsleri Karma 
Komisyonu üyeliğinden çekildiğine dair öner
gesi. (4/134) 76 

22. — Sayın üyelerden bazılarına izin ve
rilmesine dair Başkanlık tezkeresi. (3/496) 76:77 

23. — Bir İsveç Parlamento Heyetinin ve 
Amerika Birleşik Devletleri Temsilciler Mec
lisinden bir Heyetin Türkiye'ye davet edil
mesine dair Başkanlık tezkeresi. (5/28) 77 

24. — İsviçre Devletler Konseyi ve Milli 
Konsey Başkanlarının, bir Türk Parlamento 
Heyetini İsviçre'ye daveti konusunda Başkan
lık tezkeresi. (5/29) 77:78 

C) Gensoru, Genel Görüşme ve Meclis 
Araştırması Önergeleri. 68 

1. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı 
ve 9 arkadaşının; bir mahkûma ayrıcalık ya
parak imtiyaz sağlamak suretiyle hukuk ve 
kanunları çiğnedikleri iddiasıyla Başbakan 
Bülent Ecevit ile Adalet Bakanı Mehmet Can 
haklarında Anayasanın 89 ncu, Millet Mec
lisi İçtüzüğünün 107 nci maddeleri uyarınca 
bir gensoru açılmasına ilişkin önergesi. 
(11/15) 68:69 

2. — İzmir Milletvekili Erol H. Yeşilpmar 
ve 9 arkadaşının; kooperatifler üzerindeki yet
kilerini kötüye kullanmak suretiyle koopera
tifler ve üst kuruluşlarını amacından saptıra
rak yasalara ve Kalkınma Planına aykırı ha
reket ettiği iddiasıyla Ticaret Bakanı Teoman 
Köprülüler hakkında Anayasanın 89 ncu 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 107 nci madde
leri uyarınca bir gensoru açılmasına ilişkin 
önergesi. (11/16) 69:70 
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Sayfa 
3. — Bursa Milletvekili Özer Yılmaz ve 

9 arkadaşının; Türk Standartları Enstitüsünde 
keyfi tasarruflarda bulunmak suretiyle hukuk 
ve kanunları çiğnediği iddiasıyla Başbakan 
Bülent Ecevit hakkında Anayasanın 89 ncu, 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 107 nci maddeleri 
uyarınca bir Gensoru açılmasına ilişkin öner
gesi. (11/17) 70:71 

4. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı 
ve 9 arkadaşının; kamulaştırılan Bafa Gölü
nün halkın yararına tahsis edilmediği iddiasını 
saptamak amacıyla, Anayasanın 88 nci, Mil
let Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü mad
deleri uyarınca bir Meclis Araştırması açıl
masına ilişkin önergesi. (10/50) 71:72 

5. — Manisa Milletvekili Sümer Oral ve 
9 arkadaşının; Tekel Genel Müdürlüğünce 
Manisa - Kırkağaç ilçesine yapılan tuz tahsis
lerinde ayrıcalık yapıldığı yolundaki iddiaları 
saptamak amacıyla Anayasanın 88 nci, Millet 
Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü madde
leri uyarınca bir Meclis Araştırması açılma
sın?. ilişkin önergesi. (10/51) 72 

Ç) Çeşitli İşler 74 

1. — Millet Meclisi .Saymanlığının Mart, 
Nisan, Mayıs 1978 aylan hesabına ait Millet 
Meclisi Hesaplarını İnceleme Komisyonu ra
poru. (5/26) 74 

2. — Millet Meclisi Saymanlığının Hazi
ran, Temmuz, Ağustos 1978 ayları hesabına 
ait Millet Meclisi Hesaplarını İnceleme Ko
misyonu raporu. (5/27) 74:75 

D) Danışma Kurulu Teklifleri. 78 
1. — Genel Kurulun toplantı günlerinden 

Salı ve Perşembe günlerinin kanun tasarı ve 
tekliflerinin görüşülmesine; Çarşamba günü
nün sunuş, denetim ve seçim konularına ay
rılmasına ve açık oylamaların her gün yapıl
masına ve gündemin 161 nci sırasındaki 250 
S. Sayılı, 6136 sayılı, Ateşli Silahlar ve Bıçak
lar hakkında Kanunun başlığı ile bazı mad
delerinin değiştirilmesine, bir ek ve bir ge
çici madde eklenmesine dair kanun tasarı
sının bu kısmın birinci sırasına alınmasına 
dair Danışma Kurulu önerisi. 78 
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Sayfa 
V. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 78 
1. — 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçak

lar Hakkında Kanunun başlığı ile, 1, 2, 3, 4, 
5, 12, 13, 14, 15, 16 ncı maddelerinin ve ek 

Sayfa 
maddelerin değiştirilmesine ve bir ek madde 
ve bir geçici madde eklenmesine dair kanun 
tasarısı ve İçişleri ve Adalet Komisyonları ra
porları. (1/160) (S. Sayısı : 250) 78:99 

I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

TBMM Birleşik Toplantısından sonra yapılan yok
lama sonucunda Genel Kurulda çoğunluğun bulun
madığı anlaşıldığından; 

21 Aralık 1978 Perşembe günü saat 15,00'te top
lanılmak üzere Birleşime saat 18,20'de .son verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 

Memduh Ekşi 

Divan Üyesi 
Denizli 

Mustafa Gazalcı 

Divan Üyesi 
Bursa 

Halil Karaatlı 

No. : 19 

lî , — GELEN KÂĞITLAR 

21 . 12 . 1978 Perşembe 

Teklif 
1. — Rize Milletvekili Sami Kunrbasar ile Yıl

maz Balta'nm, Divanbakırlı Gemisi mürettebatının 
özel affına dair kanun teklifi. (2/655) (Adalet Komis
yonuna) 

Gensoru Önergesi 
1. — Bursa Milletvekili Özer Yılmaz ve 9 arka

daşının; Türk Standartları Enstitüsünde keyfi tasar
ruflarda bulunmak suretiyle hukuk ve kanunları çiğ
nediği iddiasıyla Başbakan Bülent Ecevit hakkında 
Anayasanın 89 ncu, Millet Meclisi İçtüzüğünün 
107 nci maddeleri uyarınca bir Gensoru açılmasına 
ilişkin önergesi. (11/17) 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma SaaiÜ : 15.00 

BAŞKAN : Başkanvdtiîü MreıraJıih Ekşi 

DİVAN ÜYELERİ : İ M KartKSflı (Bux:a), Mustafa Gazalcı (Denizli*) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 25 nci Birleşimini açıyorum. 

IH. — Yi 

BAŞKAN — Genel Kurul salonunda bulunan sa
yın arkadaşlarımızın, ismen yapacağımız yoklama sı
rasında «Burada» demek suretiyle Genci Kurul sa
lonunda bulunduklarını belirlemelerini rica ediyorum. 

Adana ilinden başlıyoruz efendim. 
(Yoklama yapıldı) 

A) GÜNDEM DIŞI 

1. — Bitlis Milletvekili Abidin İnan Gaydalının, 
Bitlis yöresinde hayvan yemi noksanlığı konusunda 
gündem dışı konuşması 

BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, bazı sayın 
üyelerin gündem dışı söz istemeleri var. 

Sayın Mehmet Irmak burada mı efendim?.. Yok. 
Saym Abidin İnan Gaydalı?.. Burada. 
MEHMET İRMAK (Çorum) — Buradayım Sa

yın Başkan. 
BAŞKAN — Sonra söz vereyim efendim. 
Sayın Gaydalı, yörenizdeki hayvan yemi noksan

lığı konusunda gündem dışı söz istediniz, buyurunuz 
efendim. 

Size söz vereceğim Sayın Irmak. 
Söz süreniz 5 dakika Sayın Gaydalı. 

ABİDİN İNAN GAYDALI (Bitlis) — Sayın Baş-
dan, değerli arkadaşlarım; 

Bu yıl, yörem Bitlis ilimizde, hayvan yemi bitki
leri istihsalinde % 90 eksiklik olduğunu, bu nedenle 

•gerekli önlemin zamanında alınmasını, Gıda - Tarım 
ve Hayvancılık Bakanımız Sayın Mehmet Yüceler'e, 
makbuzu ilişikte bulunan, 5 . 8 . 1978 günlü, Ahlat 
ilçemizden çekilen telgrafla arz etmiştim. 

Partileri yönünden konunun önemine binaen ta
kip ve ilgi gösterilmesi ricasıyla, gene ma'kbuzu ili
şikte bulunan, aynı tarihte Cumhuriyet Halk Partisi 

BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, yaptığımız 
yoklama sonunda çoğunluğumuzun bulunduğunu 
saptadık. 

Yoklamadan sonra gelen arkadaşlarımızın birer tez
kere göndererek Başkanlığa başvurmalarını rica edi
yorum. 

Genel Sekreteri Saym Mustafa Üstündağ'a da telgraf
la ilettiğim halde, maalesef, bugüne dek hiçbir cevap
larını alamadım. 

Bu nedenlerle Sayın Yüceler ve Sayın Üstündağ 
hakkındaki teessürlerimi huzurlarınızda açıklamak ve 
Sayın Genel Başkanlarına da duyurmak istiyorum. 

Telgraflarıma cevap vermek lütfunda bulunsalar
dı, Sayın Yüceler daha da yücelir; Sayın Üstündağ, 
üstünlüklerini indimde daha da pekleştirirlerdi. Ve 
de ben, parti farkı gözetmeksizin, tüm arkadaşlarıma 
duymakta olduğum saygınlığımdan gururlanmış ola
caktım. 

Bu kadarcık nezaket kuralını, inandıklarımdan 
beklemek de, en doğal hakkımdır. 

Ulusumuzun yegan yegan güvendiği bizlerin, yet
kililere sözlü ve yazılı olarak ilettiğimiz sorulara ce
vap vermemek, devlet adamlığı ciddiyetiyle bağdaş
maz. 

Saym Başbakanımız Bülent Ecevit'in bir genelgele
rinden bahisle, 16 Kasım 1978 tarihli Milliyet Gaze
tesinde yayınlanan havadisin bir paragrafını, gazete 
kupüründen aynen okuyorum. Başbakan Ecevit, bir 
ay kadar önce gönderdiği bir genelge ile Bakanlıklara 
Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri başvurduğu za
man onların konularına önem verilmesini istemiştir. 

Sayın arkadaşlarım, yukarıda arz ettiğim yakın
malarımla Sayın Başbakanımızın genelgelerindeki is-

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

lONUŞMALAR 
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tekleri ak ile kara gibi birbirine zıttır. Bu tutum ve 
davranışlar bizleri üzer ve fakat ulusumuz ve yurdu
muz zarardide olur. Sayın Cumhuriyet Halk Partili
ler, ismini ortaya fırlattığınız ve fakat henüz cinsiyeti
ni açıklayamadığınız, yıllardanberi de ağzınızdan dü
şürmediğiniz, düzen değişikliğiniz sakın bu tutum ve 
davranışlarınız olmasın? işte bunu da öğrenmek en 
doğal hakkımdır. 

Toplumda liderlik payesine erişmiş üstün yetenek
li kişiler, başarılı olabilmeleri için, beraber çalıştıkları 
kadrolara özen ve önem vermelidirler. Bundan böyle 
Sayın lider Bülent Ecevit kanımca normal değil, evet 
Sayın Bülent Ecevit normal değil, süper normal bir 
zaittir. Bu nedenlerle Sayın Başbakanımızdan olağan
üstü hizmet ve gayret umudunu taşıyordum. Umu
landan umduğunu bulamayan umutsuza, umutsuzlu
ğu süresince yaşamı hüsran olur. 

Çok önemli saydığım ve fakat buna da maalesef 
cevap alamadığım makbuzu ilişikte bulunan 11.8. 1978 
günlü bir telgrafımı da okuyarak sözlerimi bitirmek 
istiyorum. 

Telgraf; 
«Zata mahsus Acele 
Sayın Bülent Ecevit 
Başbakan 
Cumhuriyet Hükümetleri ve Sayın Başbakanları 

başarılı olduklarında Türk ulusunun refah ve saadeti 
de o nispette yükselmektedir. Cumhuriyet çocuğu ola
rak benim de en büyük ideal ve mutluluğum olmakta
dır. inandığım bir kişi olarak Cumhuriyetimizin siz 
genç Başbakanına yörem hakkında arzı malumatta 
bulunmayı görev bildim. 

Fizan ilçemiz yönetim ve hizmet yönünden kade
rine terk edilmiştir. Vatandaş ise Sayın Bülent Ece-
vit'ten şikâyetçidir. Zati devletlerinize olan inanç ve 
güvenim şikâyetleri önlemeye kâfi gelmiyor. Yerel 
yönetimdeki sorumluların sorumsuz, hissi ve partizan
ca hareketleri şikâyetleri kanıtlamakta ve şiddetini kö
rüklemektedir. 

YSE hizmetleri durmuştur. Eski hizmetler terk 
edilmiş, yapılanlara sahip olunmadığı için savurgan
lık hat safhadadır. Köye ulaşım projesi ise uzak bir 
dağ yolunda sembolik bir şantiyede sahipsiz bırakılan 
3 dozerle zaman kaybedilmektedir...» 

BAŞKAN — Sayın Gaydalı, süre bitti efendim. 
ABlDlN İNAN GAYDALI (Devamla) — «.. Emir 

vereceğiniz bir arkadaşı bendenize gönderirseniz so
runlarımızı beraber çözeriz. Yazdıklarım daha az, so
run ve şikâyetler daha fazla çıkmadığı takdirde, tel-
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grafımın milletvekilliğinden istifam anlamında olaca
ğını hürmetlerimle arz ederim.» 

Saygılar sunarım, sayın arkadaşlarım. (AP sırala
rından alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gaydalı. 
2. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, İstan

bul Milletvekili Turan Kocal'in evine yapılan saldırı 
ile ilgili gündem dışı konuşması. 

BAŞKAN — Çorum Milletvekili Sayın Mehmet 
Irmak, istanbul Milletvekili Sayın Koçal'ın evine ya
pılan saldırıyla ilgili gündem dışı söz istemektedir. 

Süreniz 5 dakikadır, buyurunuz efendim. 

MEHMET IRMAK (Çorum) — Muhterem mil
letvekilleri, istanbul Milletvekili Turan Kocal arkada
şımızın Yalova'daki ikametgâhı evvelki gün gece yarı
sı maatteessüf ağır şekilde tahrip edilmiş, bombalan
mak suretiyle tahrip edilmiş bulunmaktadır. Aynı bi
nada, Milli Mücadelede Yalova havalisinde büyük ya
rarlıklarını, işgal kuvvetlerine karşı mücadeleci faali
yetlerini yakından dinlediğim değerli insan Rasim 
Kocal ikamet etmekteydi. Artık teröristler, parlamen
terleri, onların ikametgâhlarını, onların ana ve baba
larını, onların çocuklarını hedef seçmiş bulunmakta
dır. 

Bu sonuncusu olmak hasebiyle bahsediyoruz; an
cak yalnız bundan ibaret değil. Daha önce Elazığ'da 
Elâzığ Milletvekili Tahir Şaşmaz arkadaşımızın evine 
bomba konulmuştu ve vaktinde haber alınarak emni
yet kuvvetlerince tesirsiz hale getirilmiş bulunuyordu. 
Bununla da yetinmeyerek ayrıca arkadaşımızın evini 
kurşunlamışlardı. 

Sayın içişleri Bakanı her olayın arkasından; sağ
dan, sağ görüşlü, milliyetçi, hareketçi, ülkücü vesair 
namlarla suçlu aramaktadır. Şimdi ben merak ediyo
rum, acaba istanbul Milletvekilinin evini de, apartma
nını da sağ görüşlü kişiler mi bombalamışlardır? Ta
hir Şaşmaz'ın evini de mi ülkücüler bombalamışlar
dır? 

Değerli milletvekilleri, ciddiyetle üzerinde durul-
mazsa, birimizin, herbirimizin üzerine tevcih edilmiş 
olan saldırıları Hükümet kınamaz ve parlamenter olup 
olmadığına bakmaksızın, her vatandaşın maruz kaldı
ğı anarşik olayları önlemek için ciddi ve köklü tet-
birler alınmaz ise, bu Hükümetin nasıl olur da anar
şiyle ciddi şekilde mücadele etmek istediğine kaani 
olabiliriz ve nasıl getireceği yeni tedbir kanunlarına 
vicdan rahatlığıyla, gönül huzuruyla oy verebiliriz? 

Sayın Hükümet ve Sayın içişleri Bakanı, verdiği
miz misallerden bize öyle geliyor ki, taarruza uğra-
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yan milletvekilleri daha ziyade sağdan ve Milliyetçi 
Hareket Partisinden seçilmiş oulunmaktadır. Yarın, 
hangi Milliyetçi Hareket Partili milletvekilinin veya 
sağdan hangi milliyetçi parlamenterin yolunun kesi
leceği, evinin, ikametgâhının bombalanacağından ve 
kendisinin hedef seçileceğinden endişeliyiz. 

Öyleyse, kendisinden olmayan parlamenterleri da
hi korumak azim ve kararında olmayan bu Hüküme
te cidden artık güvenimiz kalmamıştır. 

BAŞKAN — Efendim, lütfen bitiriniz. 
MEHMET IRMAK (Devamla) — Sayın Turan 

Koçal'ın, büyük zararlara uğrayan ikametgâhının 
bombalanmış olmasından duyduğum teessürle burada 
dertleri ve üzüntülerimi dile getirmiş bulunuyorum. 

Hepinize saygılar sunarım. (MHP sıralarından al
kışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Irmak. 

3. — Burdur Milletvekili Ahmet Sayın'in, Meclis 
idaresinde görülen aksaklıklara ilişkin gündem dışı 
konuşması. 

BAŞKAN — Meclis idaresindeki görülen aksak
lıklarla ilgili olarak Sayın Ahmet Sayın söz istemiş
lerdir. 

Buyurun efendim. 
Sayın Sayın, konuşma süreniz 5 dakikadır. • 
AHMET SAYIN (Burdur) — Muhterem Başkan, 

muhterem milletvekilleri; huzurunuza, belki çok arka-
daşımca «Bu kadar önemli mi?» diyeceğiniz bir ha
diseyi dile getirmek için çıkmış bulunuyorum; hepi
nizi saygıyla selamlarım. 

Sözümün başında da ifade ettiğim gibi, hadise çok 
arkadaşım tarafından basit görülebilir; fakat, aslın
da bence çok önemli bir hadisedir. Şöyle ki: Belki 
hepimize gelmiştir, Bütçe Plan Karma Komisyonu 
Başkanı Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Alpaslan, Kur
ban Bayramı tebriği içinde birer adet de' telefon relv 
beri göndermiştir. Bana gönderilende «Bütçe Plan 
Karma Komisyonu Başkanlığı» ibaresi yazılıdır. Ayrı
ca, bunun dışında bazı arkadaşlarıma gönderilen ay
rı bir telefon rehberinde de bu ibarenin dışında Yıl
maz Alpaslan ismi de geçmektedir. 

Şimdi değerli arkadaşlarıma ve ilgili makamlara 
soruyorum: Yılmaz Alpaslan bu telefon rehberini han
gi sıfatla bastırmıştır? Bununla kimin ve hangi mües
sesenin reklamını yapmaktadır? Bütçe Plan Karma 
Komisyonunun böyle bir kararı var mıdır? Bütçe Plan 
Karma Komisyonu Pirelli gibi, Fer Döküm Sanayii 
gibi, Asel Cam Ticaret gibi özel bir müessese midir? 
Böyle bir reklama ihtiyacı var mıdır? Bu rehber nere

de basılmıştır? Kâğıt ve baskı masrafları tutarı kaç 
liradır? Bu paralar kim tarafından ödenmiştir? Rehbe
rin birisinde Devlet Su İşleri Matbaasında bastırıldı
ğı yazılıdır. Devlet Su İşleri Matbaası Yılmaz Alpas
lan'ın özel bir matbaası mıdır? 

Değerli milletvekilleri, sömürüden, kendi tabir
leriyle savurganlıktan bahsedenlerin yaptıklarına ba
kın. Bu bir sömürü, bu bir nevi anarşi değil midir? 
Meclisin İdaresi Yılmaz Alpaslan'a mı aittir? Böyle 
bir rehbere ihtiyaç vardıysa, Meclis Başkanı ne güne 
duruyor? Eğer Meclis Başkanı bu hususlarda yeterli 
olamıyorsa, bari görevini Yılmaz Alpaslan'a devret
sin. Meclis Başkanı bu mevzuda görevini yapmış, her 
milletvekiline ismi yazılı birer rehber göndermiştir. 
Meclis kuruluşunda Bütçe - Plan Karma Komisyonu 
Başkanlığı diye âmir bir makam var mıdır ki böyle 
bir sıfat kullanılmaktadır? 

Değerli milletvekilleri, bunların hepsi birer anarşi, 
yetki tecavüzü ve görevini kötüye kullanmadır; gasp
tır, tecavüzdür, işgaldir. Rehberde makamların isimle
ri ve makamlarda bulunan şahısların isimleri yazılı-
\1ır; onlar da yalan yanlış yazılmıştır. O makamlar 
acaba o şahısların tapulu malı mıdır ki isimleri ya
zılmaktadır? Mesela rehberin 102 nci sayfasında, 
«TEK Genel Müdür Muavini Zeki Çeri, 29 53 74; 
Genel Müdür Muavini Tuncer Tuncay, 29 31 59» ya
zılmıştır ve bunun gibi.. Acaba şu anda bu kişiler 
yerlerinde midir? Ayrıca rehberin 103 ncü sayfasında
ki Petrol Ofisi bölümünde «Genel Müdür Muavini 
Türkeş, 17 63 26» diye yazılı, Soyadı yok mu? 5 nci 
sıradaki Genel Sekreterin, Personel Müdürünün adı, 
soyadı yok mu? Acaba Yılmaz Alpaslan onları be
ğenmediği için mi adlarını yazmadı? 

Değerli milletvekilleri, rehberin 103 ncü sayfasın
da Bakanlar Kurulu listesi yazılmaktadır. Bakanlar 
Kurulu listesinin altına büyük harflerle «Cumhuriyet 
Halk Partisi Genel Merkezi, 28 31 20» yazılmışta. 
Acaba Ecevit Hükümeti 36 nci Bakanlık olarak yeni 
bir Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi Bakanlığı 
mı kurmuştur? Burada neden başka partilerin genel 
merkezlerinin isimleri geçmemektedir? Soygundan, 
vurgundan, nüfus suiistimalinden bahsedenlere soru
yorum: Siz bu hakkı nereden alıyorsunuz, kimin ma
lını kime karşı kullanıyorsunuz? 

Değerli milletvekilleri, sözlerimin başında da ha
disenin öneminden söz etmiş, basit olmadığını söyle
miştim. Söylediğim gibi, hadise çok önemlidir, bu
gün iktidar olan zihniyetin neler yapabileceğinin mi
salidir. Bu hadiseyi huzurunuza, bugün iktidarda olan-
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ların hak, hukuk, hakça düzen temsilcilerinin milleti, 
vatandaşı nasıl istismar ettiklerini kamuoyuna duyur
mak için getirdim. Takdir yüce Türk Milletinindir. 

Hepinizi saygıyla selamlarım. (AP sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Sayın. 
4. — Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakaııı Mehmet 

Yücelerin, Bitlis Milletvekili Abidin İnan Gaydalı 
nırı, Bitlis yöresindeki hayvan yemi noksanlığı konu
sunda yaptığı gündem dışı konuşmaya cevabı. 

GIDA - TARIM VE HAYVANCILIK BAKANI 
MEHMET YÜCELER (Kayseri) — Sayın Başkan, 
Sayın Gaydalı'ya cevap vermek üzere söz istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Gaydalı'ya yanıt olarak, buyu
runuz efendim. 

SEYFÎ ÖZTÜRK (Eskişehir) — Sayın Başkan, 
Anayasa ve İçtüzükte «Yanıt» diye bir kelime yoktuı. 
Türkçede «Yanıt» değil, «Cevap» kelimesi vardır. 

GIDA - TARIM VE HAYVANCILIK BAKANI 
MEHMET YÜCELER (Kayseri) — Ben 18 yıldan 
beri Meclisteyim. Seyfi Bey siz de çok iyi bilirsiniz, 
bu Mecliste uzun yıllar siz de görev yaptınız. Bütün 
burada gündem dışı konuşmalara sizin de bakanları
nız, hem de saati saatine., 

BAŞKAN — Eendim, sizinle ilgili değil Sayın Ba
kan, bendenize yönelttiler efendim. 

Yanıtlarım efendim. Tashih ettik, düzelttik efen
dim. 

GIDA - TARIM VE HAYVANCILIK BAKANI 
MEHMET YÜCELER (Devamla) — O zaman özür 
dilerim. (AP sıralarından gülüşmeler) 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
Biraz önce Bitlis Milletvekilimiz Sayın Abidin 

inan Gaydalı Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı
na bir tel çekerek, bölgesinde hayvan yemi sıkıntısı 
çekildiğini, fakat bu tele rağmen Gıda - Tarım ve 
Hayvancılık Bakanı Mehmet Yüceler'in ve Cumhuri
yet Halk Partisi Genel Sekreteri Sayın Mustafa Üs-
tündağ'a da çekilen bir tele Üstündağ'ın cevap verme
diğinden bahisle, bu hareketin devlet adamlığı ciddi
yetine yakışmayacağını beyan ettiler. Eğer arkadaşı
mız bakanlıklara yapılan mürecaatların hangi kade
melerde değerlendirildiğini bilmiş olsaydı, bu kürsü
de çıkıp bu tele cevap verilmediği için Sayın Bakana 
devlet adamlığı ciddiyetinden yoksun olduğunu söy
lemezdi gibi geliyor bana.. 

Demek ki arkadaşımız, hâlâ, bakanlıklarda hangi 
kademelerde tellere cevap verilebileceğini tam olarak 
bilemiyor gibi geliyor. 

Değerli arkadaşlarım, şahsıma ulaşan, değil tele, 
yazılan mektuplara da zamanında cevap vermeye ça
lışan bir Bakanım. Benim Bakanlığıma gelmiş olan bir 
telin, bugüne kadar cevabı verilmemiş ise, onu bugün 
araştıracağım ve mutlaka bu tele cevap vermeyenler
den hesap soracağım. Bunu arkadaşlarımın evvela 
bilmesi gerekir. 

İkincisi; eğer arkadaşımıza bu tele cevap verilmiş 
ise, yine arkadaşımıza o tele verilmiş olan cevabın ta
rih ve yazısını kendisine getireceğim. 

Şimdi değerli arkadaşlarım, Türkiye'de çeşitli ka
nallardan çiftçilerimize hayvan yemi ulaştırılmakta
dır. Bunlardan birisi, kamu tarafından kurulmuş fab
rikalar, kamu ve özel teşebbüsün müştereken kurmuş 
olduğu fabrikalar ve özel teşebbüsün kurmuş olduğu 
fabrikalarla, karma yem dediğimiz hayvan yemi çift
çilerimizin hepsinin ihtiyacına yetecek kadar Türkiye' 
de üretilmekte ve satışı yapılmaktadır ve Türkiye'nin 
hemen her tarafında da bayileri vardır. 

Yalnız sıkıntımız daha ziyade şuradan gelmekte
dir: Doğu'da kışın erken basması ve Doğu'daki çift
çilerimizin hayvanlarını daha ziyade, yılm diğer mev
simlerinde meralarda beslemesi ve kaba yemle besle
miş olması ve kışın erken basması dolayısıyla kış ay
larında kaba yem gereksinimi dolayısıyla hayvan ye
mi sıkıntısı görülmektedir. Tekrar ediyorum, Karma 
yem sıkıntısı değildir, Doğu'da şu anda' fabrikaları
mızda karma yem mevcuttur ve Abidin inan Gayda
lı arkadaşımız olmak kaydı şartı ile müracaat eden 
her çiftçiye karma yem verebilecek, durumdayız. 

Şimdi, Doğu'da en büyük ikinci sıkıntı, kaba yem 
sıkıntısı, yani, saman, ot ve arpa gibi yem sıkıntıları 
zaman zaman görülmektedir. Bütün Doğu'nun ihtiya
cının Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı kanalıyla 
saman ve arpayı temin ederek bütün köylere gönder
me olanağının mevcut olmadığını arkadaşlarımız çok 
iyi bilirler. 

Bizim bütün çalışmalarımız ilgili vilayetle işbirli
ği yapılmak suretiyle devam etmektedir, bize zama
nında vilayetin ihtiyaçlarının bildirilmesi üzerine Dev
let Üretme Çiftliklerinde ne kadar balyalanmış saman 
ve buna benzer yem varsa hepsini doğu illerimizdeki 
vilayetlerdeki valilerin emrine vermiş durumdayız ve 
arzu eden kişiler oralarla temasa geçmek suretiyle ih
tiyaçlarını mevcut olanaklar nispetinde karşılamakta
dır. 

Değerli kardeşlerim, çiftçilerimiz bir yem sıkıntı
sından daha ziyade küspe sıkıntısından bahsederler. 
Hepinizin bildiği gibi yağlı tohumlardan elde edilen 
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küspe, pamuk ve ayçiçeğinden elde edilen küspe sı
kıntısı Türkiye'de vardır; fakat bu küspelerin tahsisi 
iki kanaldan yapılmaktadır: Birisi, Sanayi Bakanlığına 
bağlı Şeker Şirketinin elindedir ve pancar ekicilerine, 
teslim ettiği pancar karşılığı küspe verilmektedir. 

İkincisi de; Ticaret Bakanlığına bağlı olan Cuko-
birlik, Ant - birlik ve Tariş'in fabrikalarında ekle 
edilen küspelerdir; tahsisini besicilere, Gıda - Tanm 
ve Hayvancılık Bakanlığı yapmakta ve oralara gitmek 
suretiyle, gene olanaklar nispetinde bu küspeler alın
maktadır. 

Şimdi özetlemek gerekirse: 
Arkadaşımız, buradaki yapmış olduğu konuşmasın

da da, genel olarak bir yem sıkıntısından bahsettiler 
ve hangi ilin, hangi ilçenin ve ne kadar çiftçinin yem 

B) TEZKERELER VE 

1. — Cezayir Kültür ve Enformasyon Bakanı ile 
Tunus Kültür Bakanının çağrılısı olarak Hükümetimi
zi temsilen anılan ülkelere gidecek olan Kültür Baka
nı Ahmet Taner Kışlalıya Milli Eğitim Bakanı Nec
det Uğurun vekillik etmesinin uygun görülmüş oldu
ğuna dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. (3/479) 

BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, gündemimi
zin «Sunuşlar» kısmına geçiyorum. 

Cumhurbaşkanlığı tezkereleri vardır, okutup ayn i 
ayrı bilgilerinize sunacağım efendim. | 

İlk tezkereyi okutuyorum: 

2Q Kasım 1978 
Millet Meclisi Başanlığına 

Cezayir Kültür ve Enformasyon Bakanı ile Tunus 
(Rüteiir Bakamınım çağrılısı otaralk 21 - 30 Kasım 1973 
tarihleri arasında Hükümetimizi temsilen anılan ülke
lere gidecek olan Kültür Bakanı Doç. Dr. A. Taner 
(Kışlalılıın dönüşüme Ikaidaır; Külitıür Bakanlığına, Mil'l'i 
Eğitim Başkam Necdet Uğuır'un vekillik etnuesiinvn, 
Başbakanın teklliifd 'üzerime, ımyıgun görülmüş olduğu
nu arz edeı'imı. 

I 

.Failini S. Jvöütutüık 
Cu'mıhuıibaşika n ı 

'BAŞKAN — Genel Kurulun 'bilgilerine sunuSmıuş-
tur. 

2. — Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesinin Stras-
bourg'da yapılacak olan toplantısına katıtmak üzere. 
yurt dışına gidecek olan Dışişleri Bakanı Gündüz 
Ökçün'e Milli Savunma Bakanı Hasaıt Esat Işık'ın 
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sıkıntısı çektiğini ve vilayete uğrayıp bunu temin ede
mediğini burada açıklamadılar. 

Değerli arkadaşlarım, bir başka türlü yem tahsisi
miz daha var; o da, tabii afetlerden zarar görmüş çift
çilerimize, yasanın emrettiği ölçüler içerisinde, gerek 
karşılıksız para, gerek kredi, gerek yem ve buna ben
zer yardımlar yapılmaktadır ve bu konuda aksama
lar olmadığı kanaati içindeyim. Arkadaşımız bana, bu 
yem konusunda bu kadar açıklama fırsatı verdiği için 
kendisine teşekkür ederim ve tekrar ediyorum, eğer 
ilgili vilayetle temas edip bir netice alamamış ise ve 
o bölgeye hayvanlar için yem gönderme durumu mut
laka bize intikal etmiş ise ve gerekli ise, yine gerekli 
tahsisleri yapmaya hazır olduğumuzu açıklar, hepini
ze saygılar sunarım. (CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 

ÖNERGELER 

vekillik etmesinin uygun görülmüş olduğuna dair 
Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/480) 

20 Kasım 1978 
M'illot Meclisi Başkanlığfua 

Avrupa Kondsyi Balkanlar Komütesl:i:n, 23.11.1978 
günü Strajslboung'da yaıpılacaik olan toplantısına 'katıl
mak: iisera görev ile yuınt dışına güdecek olan DrşCş-
l'eıü Balkanı Prof. Gündıüiz Ökçün'ün dönüşüne ka
dar; Dış'i^eni Balkanlı gına, Millli Savunma Baikanı 
Hasan Esait Işık'ın ve&iîluk etaesfoıim, Başbakanın 
teklifi 'üzerine, uıygııb görülûmiüş olduğunu arz ederim. 

Fahri S. KorütÜtı'k 
Cuimlhunbaşkanı 

BAŞKAN — Gend Kurulun bögvbıCne sumulmuş-
iu;'. 

3. — Moskova'da düzenlenecek ^Türkiye 78 Türk 
İhraç Ürünleri Sergisi»nin resmi açılışını yapmak 
ve 'ilgili Sovyet makamlarıyla görüşmelerde bulun
mak üzere yurt dışına gidecek olan Ticaret Bakanı 
Teoman Köprülüler e Yerel Yönetim Bakanı Mahmut 
Özdemir'in vekillik etmesinin uygun görülmüş oldu
ğuna dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/481) 

21 Kasım 1978 
Millet Mecisii Başikamlığüna 

Moskova'da düzenlenecelk «TüıMiye 78 Türk İhraç 
Ürünleri Seıigjiisbnliını resimli açılışını yapma'k ve llgli 
Sovıyat makamları ile görüşmelerde 'bulunmıalk üzere 
22 - 29 Kasım 1978 tarihleri arasında görev ile yı r t 
dışma gi.ldiecsk olan Tiearat Baikanı Teoman Köpr'ü-
lüler'unj dönüşüne ikadar; Ticaret Bakanlığına, Yerel 
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Yöraalım Balkanı Ma'hrnut Özıdieımiir',in: vekillik etmesii-
(rtiın, Başlbalkanın telkifli üzerine, uygun görlü&müş ol
duğumu arz ederini. 

Faihni -S. Koıtuirüi'k 
Cumihurbaışıkant 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
4. — Bulgaristan Halk Cumhuriyeti Hükümetinin 

çağrılısı olarak yurt dışına gidecek olan Turizm ve 
Tanıtma Bakanı Alev Coşkun'a Gençlik ve Spor Ba
kanı Yüksel Çakmur'un vekillik etmesinin uygun 
görülmüş olduğuna dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi 
(3/482) 

3Ü Kasımı 1978 
ıMill'cit MedlisJi Başkanlığına 

Görev üle Bulgaristan Haik Cumhuriyeti Büikü-
metıfcıii!n çağrılısı ofSaınalk: 1-5 AnaÜîlk 1978 ıtarilhleni ara
sımda yurıt dışıma gidecek olan Turizm >ve Tanıtıma 
Balkana Alev Caşjkuln'un dönüşüne kadar; Turfam VB 
Tanıtma Bakanlığına, Gençl'ik ve Spior Baklanı Yük
sel Çakmur'un vekililik etımıas/hıin, Başlbialkanın teklülfı 
üzeninıe, uygun görülmüş olduğumu arz edeı'im. 

Fahri S. Kcırü'.ıürik 
CurnBıuıılbaçlkanı 

•BAŞKAN — Genel Kurulun MgOierine sunuknuş-
tur. 

5. — Brüksel'de düzenlenecek olan Avrupa Grupu 
ve Savunma Planlama Komitesi Savunma Bakanları 
toplantılarına katılmak üzere yurt dışına gidecek olan 
Milli Stvunma Bakanı Hasan Esat Işık'a Maliye 
Bakanı Ziya Müezzinoğlu'nun vekillik etmesinin uy
gun görülmüş olduğuna dair Cumhurbaşkanlığı tez
keresi (3/483) 

1 Aralıik 1978 
'Millet Meclisli Başlkanlığuna 

Göriöv .ila Brüksel'de düzenlemeıcek ottan Avrupa 
Gnulpu ve Savunlma Flialnilama Komitesi Savuin!ma Ba
lkanları ıtoplanıtıiaırıına (kıaitılmıalk üzere, 2-9 Aralük 1978 
tarihleri arasında lyıuirtt dışına güdecek olan Milli Sa
vunma Balkanı Hasan Esat Işıik'ın dönüşüne kadar, 
M M Savunma Bakanlığına, Maliye Bakanı Ziya Mü-
ezzinoğlu'niun veküllDk eltmesüınıin, Başbakanın teklüfii 
üzerine uygun görülmüş olduğunu arz •ederdim. 

Fahri S. iKorutüîik 
Cuımihurjbaşlkanı 

BAŞKAN — Geneli Kurulun, blgîiiertiı'e sunulmuş
tur. 

6. — Brüksel'de yapılacak olan NATO Konseyi 
Dışişleri Bakanları Toplantısına katılmak üzere yurt 
dışına gidecek olan Dışişleri Bakanı Gündüz ökçün'e 
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Milli Eğitim Bakanı Necdet Uğur'un vekillik etme
sini nuygun görülmüş olduğuna dair Cümhurbaşkan-. 

lığı tezkeresi (3/484) 

1. Aralıik 1978 
MiUcıt Mediiai Başkanlığınla, 

Görav ile 7-8 Aralıik 1978 tarihlerinde Brüksel'de 
yapılacak olan NATO Konseyi Dışişleri Bakanları 
Toplanltiisıına fcaitılimıalk üzlere yurt dtşsna gidecek oûan 
Drçi'ş'eri Balkanı Prof. Gündüz Ökçün'ün dönüşlüne 
Ikadar; Dışişleri Bakanlığına; Mili Eğiıtlim Balklanı 
Necdet Uğur'un vıelklilMk eıtmeslinin, Başbakanın teklifli 
üzerime, uygun görülmüş olduğumu arz edeı'im, 

Fahri S. Konultüink 
Cumıhurlbaçikanı 

BAŞKAN — Biligiilerinlizıe isunjulur, 
7. Göreve İrak'a gidecek olan Dışişleri Bakanı 

Gündüz Ökçün'e Milli Eğitim Bakanı Necdet Uğur'un 
vâkillik etmesinin uygun görülmüş olduğuna dair 
Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/485) 

1 Aralık 1978 

Millet Medlisıi Başkanlığıma 
Görev ite 2-3 Aralıik 1978 'tarihleri arasında Irak'a 

gidecek olan Dışişleri Balkanı Proıf. Gündüz Öıkçüln'-
ün dönüşüme kadar; Dış&şleri Bakanlığına, M'Tii'i Eğıliim 
Balklanı Naadet Uğur'un veıfcillök etimesinıin, Başbaka
nın 'teklîiiifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu arz ede
nim. 

Fahri S. Kor'utürk 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bügileriınlize sunulimuştor. 
8. — Irak Cumhuriyeti Devrim Komuta Konseyi 

Başkan Yardımcısı Saddam Hüseyin'in çağrılısı olarak 
İrak'a gidecek olan Başbakan Bülent Ecevit'e Devlet 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Orhan Eyüboğlu'nun 
vekillik etmesinin uygun görülmüş olduğuna dair 
Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/486) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
1 . 12 . 1978 

Irak Cumhuriyeti Devrim Komuta Konseyi Baş
kan Yardımcısı Saddam Hüseyin'in çağrılısı olarak 
2-3 Aralık 1978 tarlıileri arasında Irak'a gidecek olan 
Başbakan Bülent Ecevit'in dönüşüne kadar; Başba
kanlığa, Devlet Bakam ve Başbakan Yardımcısı Or
han Eyüboğlu'nun vekillik etmesinin, Başbakanın tek
lifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu arz ederim. 

Fahri S. Korutürk 
Cumhurbaşkanı 
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BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
9. — Görevle Irak'a gidecek olan Devlet Bakanı 

ve Başbakan Yardımcısı Hikmet Çetin e Yerel Yöne
tim Bakanı Mahmut Özdemir'in vekillik etmesinin 
uygun görülmüş olduğuna dair Cumhurbaşkanlığı tez
keresi. (3/487) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
1 . 12 . 1978 

Görev ile 2-3 Aralık 1978 günlerinde Irak'a gide
cek olan Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Hik
met Çetin'in dönüşüne kadar; Devlet Bakanı ve Baş
bakan Yardımcılığına, Yerel Yönetim Bakanı Mah
mut Özdemir'in vekillik etmesinin, Başbakanın tek
lifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu arz ederim. 

Fahri S. Korutürk 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Yüce Meclisin bilgilerine sunulmuş
tur. 

10. — Görevle Irak'a gidecek olan Enerji ve Ta
bii Kaynaklar Bakanı Deniz Bay kal'a Orman Baka
nı Vecdi İlhan'ın vekillik etmesinin uygun görülmüş 
olduğuna dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. (3/488) 

Mill&t Meclisi Başkanlığına 

1 . 12 . 1973 
Görev ile 2-3 Aralık 1978 günlerinde Irak'a gide

cek olan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Deniz 
Baykal'ın dönüşüne kadar; Enerji ve Tabii Kaynak
lar Bakanlığına, Orman Bakanı Vecdi İlhan'ın vekil
lik etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun gö
rülmüş olduğunu arz ederim. 

Fahri S. Korutürk 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Genel Kurulun bilgilerine sunul
muştur. 

11. — Norveç, İsveç ve Finlandiya'ya gidecek 
olan Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Hikmet 
Çetin'e Maliye Bakanı Ziya Müezzinoğlu'nun vekil
lik etmesinin uygun görülmüş olduğuna dair Cum
hurbaşkanlığı tezkeresi. (3/489) 

Millet Meclisi Başkanlığına 

12 . 1'2 . 1978 
Görev ile 13-22 Aralık 1978 tarihleri arasında 

Norveç, İsveç ve Finlandiya'ya gidecek olan Devlet 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Hikmet Çetin'in dö
nüşüne kadar; Devlet Bakanı ve Başbakan Yardım-
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cılığına, Maliye Bakanı Ziya Müezzinoğlu'nun vekil
lik etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görül
müş olduğunu arz ederim. 

Fahri S. Korutürk 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
12. — Norveç, İsveç ve Finlandiya'ya gidecek olan 

Dışişleri Bakanı Gündüz Ökçün'e Milli Savunma Ba
kanı Hasan Esat Işık'ın vekillik etmesinin uygun gö
rülmüş olduğuna dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. 
(3/490) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
12 . 12 . 1978 

Görev ile 13 - 22 Aralık 1978 tarihleri arasında 
Norveç, İsveç ve Finlandiya'ya gidecek olan Dışiş
leri Bakanı Prof. Gündüz Ökçün'ün dönüşüne ka
dar; Dışişleri Bakanlığına, Milli Savunma Bakanı Ha
san Esat Işık'ın vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi 
üzerine, uygun görülmüş olduğunu arz ederim. 

Fahri S. Korutürk 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Genel Kurulun bilgilerine sunulmuş
tur. 

13. — Norveç, İsveç ve Finlandiya Hükümetleri
nin çağrılısı olarak anılan ülkelere gidecek olan Baş
bakan Bülent Ecevit'e Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısı Orhan Eyüboğlu'nun vekillik etmesinin 
uygun görülmüş olduğuna dair Cumhurbaşkanlığı tez
keresi. (3/491) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
12 . 12 . 1978 

Norveç, İsveç ve Finlandiya Hükümetlerinin çağ
rılısı olarak 13 - 22 Aralık 1978 tarihleri arasında anı
lan ülkelere gidecek olan Başbakan Bülent Ecevit'in 
dönüşüne kadar; Başbakanlığa, Devlet Bakanı ve Bar
bakan Yardımcısı Orhan Eyüboğlu'nun vekillik et
mesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş 
olduğunu arz ederim. 

Fahri S. Korutürk 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Genel Kurulun bilgilerine sunul
muştur. 

14. — Hicretin 15 nci Yüzyılını Kutlama Hazır
lıkları Ulusal Komiteleri Başkanları Toplantısına ka
tılmak üzere Hükümetimizi temsilen Mekke'ye gi
den Devlet Bakanı Lütfi Doğan'a Devlet Bakanı Ah
met Şener'in vekillik etmesinin uygun görülmüş ol
duğuna dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. (3/492) 
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Millet Meclisi Başkanlığına 
12 . 12 . 1978 

Görev ile, Hicretin 15 nci Yüzyılını Kutlama Ha
zırlıkları Ulusal Komiteleri Başkanları Toplantısına 
katılmak üzere, 10 - 12 Aralık 1978 tarihleri arasın
da Hükümetimizi temsilen Mekke'ye giden Devlet 
Bakanı Dr. Lütfi Doğan'ın dönüşüne kadar; Devlet 

Bakanlığına, Devlet Bakanı Ahmet Şener'in vekillik 
.etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görül
müş olduğunu arz ederim. 

Fahri S. Korutürk 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Yüce Kurulun bilgilesine sunul
muştur. 

C) GENSORU, GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI ÖNERGELERİ 

1. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı ve 9 ar
kadaşının; bir mahkûma ayrıcalık yaparak imtiyaz 
sağlamak suretiyle hukuk ve kanunları çiğnedikleri 
iddiasıyla Başbakan Bülent Ecevit ile Adalet Bakanı 
Mehmet Can haklarında Anayasanın 89 ncu, Millet 
Meclisi İçtüzüğünün 107 nci maddeleri uyarınca bir 
gensoru açılmasına ilişkin önergesi. (11/15) 

BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, Gensoru 
önergeleri vardır. Gensoru önergeleri daha evvelce 
bastırılıp sayın üyelere dağıtılmıştır. 

Gensoru önergelerini geliş sırasına göre okutuyo
rum. 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Bazı gazetelerde çıkan yazı ve resimlerle sübuta 

eren Kocaeli Cezaevinde hâkim öldürmekten 18 yıla 
mahkûm bir suçluyu cezaevinde özel muamele yapıp 
kanun ve nizam hilafına olarak film çektiren, mah
kûma özel muamele ile diğer kader kurbanları ara
sında nısfet prensibini ihlal eden, Başbakan ve Ada
let Bakanı hakkında Anayasanın 89 ve İçtüzüğün 
107 nci maddeleri gereğince tanzim ettiğimiz gensoru 
önergesinin Yüce Mecliste okutulmasını ve gereğini 
rica ederiz. 

Muğla Milletvekili 
Ahmet Buldanlı 

Kocaeli Milletvekili 
İbrahim Topuz 

Samsun Milletvekili 
İ. Etem Ezgü 

Tekirdağ Milletvekili 
Nihan İlgün 

Bilecik Milletvekili 
Cemalettin Köklü 

Kocaeli Milletvekili 
Âdem Ali S arı oğlu 
Amasya Milletvekili 
Etem Naci Altınay 

Ağrı Milletvekili 
Kerem Şahin 

Antalya Milletvekili 
Kaya Çakmakçı 

Artvin Milletvekili 
Hasan Ekinci 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Solcu Cumhuriyet Halk Partisi Hükümetinin ikti

dara geldiği günden bu yana; kanunları özel maksat
lara ve kişilere göre değerlendirip, tatbik etmeye baş
ladığı görülmektedir. 

Solculara, aşırı solculara, veya kendince yakın 
gördüklerine bir kısım müeyyideler uygulanmamak
ta veya yarım yamalak uygulanarak kamuoyu alda
tılmak istenmektedir. Bu hususu kaide haline getirip, 
aşırı solun bilhassa kumünist ajitasyon gruplarının hi
maye edildiği görüntüsü, kasten, veya ihmal yolu ile 
verilip gösterilmek istenmektedir. Milli fertleri ara
sında ayrıcalık doğuran komünist veya komünizan 
fikirlere sahip olanların Hükümetçe desteklendiği ve
ya kollandığı intibaını veren bu tutum Hükümet Baş
kanından bazı bakanlarına kadar bütün kabine üye
leri tarafından kabullenilmiş görülmektedir. Bir İs
tanbul gazetesinin «Tercüman» verdiği bir habere 
göre aşırı solcu olduğu bilinen ve haysiyetli bir Türk 
hâkimini eğlence olsun kabilinden öldüren ve bu yüz
den 18 yıla mahkûm bir kişi, önce Ankara bilahara 
Kocaeli hapishanesinde, sanki bir mahkûm değil ha
pishanede özel ihtimama layık bir misafir gibi kar
şılanmakta; cezaevi savcısının ve cezaevi müdürünün 
odalarında İstanbul'dan cclbediîmiş aktris hanımlar-
ca morali yükseltilmekte ve Devlet TRT'sinin ceza
evi programlarında ön safta göstermek suretiyle bir 
katil suçlusu methe layık görülmektedir. Son olarak 
bir Türk düşmanı olan Amerikan Ermenisi Elia Ka
zan adındaki rejisörün, Başbakana vaki tavsiyesi üze
rine adı geçen aktör'mahkûm, cezaevinde Adalet Ba
kanlığının haberi bile olmadan komünizme mahkûm 
birisinin ceza ve tevkif evleri genel müdürü olan da
madının özel izni ile senaryosu ve mevzuu belki de 
Türk düşmanlığı olan bir film çektirilmiştir. Bu film
de bu mahkûma İsveç'li kadın gazeteci Ulla Lunströn 
refakat etmiş ve çekilen fotoğraflar Tercüman Gaze
tesinin 12 Aralık nüshasında neşredilmiştir. Adı, mes
leği ve siyasi tandansı ne olursa olsun, mahkûmların 
cezaevlerinde tabi olacakları muameleler yönetmelik
lerle tespit edilmiştir. Hal böyle iken, adı geçen hâ
kim katili artiste, muhtelif zamanlarda İstanbul'a 
izin verildiği hücresine bazı hanımların alındığı, ken
disine krallar gibi muamele edildiği görülmektedir. 
Bu yüzden resmi otoritenin şımarttığı bu adam cüre-
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tini Hükümet Başkanına kadar uzatmış bulunmakta
dır. Hukuk ve kanan anlayışı bu kadar zaafa uğra
mış ikinci bir hükümet, 55 yıllık Cumhuriyet tarihin
de görülmemiştir. Anarşiye ve kanunsuzluklara bu 
kadar imkân tanıyan himaye kanatlarım üzerlerine ör
ten bu Hükümetin adalet, kanun ve nısfet anlayışı am
me vicdanında derin yaralar açmış bulunmaktadır. 
Kanunları milliyetçileıe karşı terör derecesinde şiddetli, 
komünistlere karşı müşfik ve yumuşak tatbik eden bu 
Hükümet, iktidarda kaldığı müddetçe hukuk devleti 
ve kanun devleti fikri zaafa uğrayacaktır. Bu sebep
lerle Türkiye'de hukuka ve kanuna saygısı kalmayan 
mahkûm da olsa binlerce kader kurbanı arasında 
ayrıcalık, imtiyaz ve tarafgirlik uygulayan Başbakan 
Ecevit ile kendisinin habersiz olduğunu iddia etme
sine rağmen hadisede siyasi ve cezai mesuliyeti bulu
nan Adalet Bakanı hakkında Anayasanın 89 ve İç
tüzüğün 107 nci maddeleri uyarınca Gensoru açılma
sını rica ederiz. 

Saygılarımızla. 
BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, okunmuş bu

lunan Gensoru önergesinin Anayasanın 89 ncu mad
desine göre gündeme alınıp alınmayacağı konusun
daki görüşmeler için özel gündem önermek üzere 
Danışma Kurulu önerisi hazulanamadığmdan görüş
me günü Anayasa çerçevesinde Başkanlıkça önerile
cektir. 

Buna göre Gensoru önergesinin gündemin «Özel 
Gündemde Yer Alacak İşler» kısmında yer alması 
ve gündeme alınıp alınmaması hususundaki görüşme
lerin Genel Kurulun 27 . 12 . 1978 Çarşamba gün
kü birleşiminde yapılmasını onayınıza sunuyorum. 
Kabul edenler lütfen işaret buyursunlar... Kabul et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

2. — İzmir Milletvekili Erol H. Yeşil pınar ve 9 
arkadaşının; kooperatifler üzerindeki yetkilerini kötü
ye kullanmak suretiyle kooperatifler ve üst kuruluş
larını amacından saptırarak yasalara ve Kalkınma 
Planına aykırı hareket ettiği iddiasıyla Ticaret Baka
nı Teoman Köprülüler hakkında Anayasanın 89 ncu, 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 107 nci maddeleri uya
rınca bir gensoru açılmasına ilişkin önergesi. (11/16) 

BAŞKAN — Bir başka Gensoru önergesi var, 
okutuyorum efendim. 

MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Anayasamızın (Sosyal ve İktisadi haklar ve ödev

ler) bölümünün 51 nci maddesi (Devlet, Kooperatif
çiliğin gelişmesini sağlayacak tedbirleri alır.) hükmü
nü getirmiştir. 
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Bu ilke beş yıllık kalkınma planlarımızda da yer 
almıştır. 

IV ncü Beş Yıllık Kalkınma Planmda tarım sek
törünün hedefler ve ilkeler bölümünde (Tarımsal gir
dilerin sağlanmasından pazarlanmasına kadar tüm 
tarımsal faaliyetlerin etkinlikle gerçekleşmesini sağ
layacak; modern girdilerin, makine, gereç ve teknik 
bilgilerin yaygın kullanılmasını gerçekleştirecek çok 
ortaklı, gönüllü güçlü üretim kooperatifleri ile üst 
örgütleri planlama sürecinin etkin bir aracı olacaktır) 
denilmektedir. 

Şüphesiz kooperatifler genel olarak ortaklarının 
meydana getirdiği kuruluşlardır. Ve genel kurulları
nın seçtikleri organlar tarafından yönetilirler. Bunlar
dan Tarım Satış Kooperatifleri ile Tarım Kredi Koo
peratifleri kendi kuruluşlarını düzenleyen özel kanun
ları vardır. Diğer kooperatifler 1163 sayılı Kanuna 
uygun olarak kurulur ve yönetilirler. 

Tarım Satış Kooperatiflerinin ve Tarım Kredi 
Kooperatiflerinin üst kuruluşlarında genel kurulla
rınca seçilen yönetim kurulları ile Ticaret Bakanı ve
ya Bakanlar Kurulunca tayin edilen Genel Müdürler 
bulunmaktadır. 

Yönetim, bürokrasi çarkının ağır yürüyüşünden 
kurtarılması, dengeli ve müessir denetimin sağlan
ması ve üreticiden gelen atılımların değerlendirilmesi 
amacıyla bir karma yönetim şekli öngörülmüştür. 

Hal böyle iken Hükümetin kuruluşundan bugüne 
Tarım Satış Kooperatiflerinden büyük bir kısmının 
genel kurullarınca seçilen yönetim kurulları Ticaret 
Bakanlığınca feshedilmiştir. Yerlerine Bakanlıkça re
sen tayin edilen yönetim kurulları ikame edilmiştir. 

Tarım Kredi Kooperatifleri Birlikleri Merkez Bir
liği Yönetim Kurulu da Ticaret Bakanlığınca işten el 
çektirilmiştir. Yerlerine Bakanlıkça yeni bir heyet 
görevlendirilmiştir. 

Bu işlemlerin yapıldığı sırada ciddi inceleme ra
porları da düzenlenmemiştir. 

Bu tasarrufların icrası sırasında siyasi düşünceler, 
partizan düşünceler Ticaret Bakanlığına hâkim olmuş
tur. Ya da Ticaret Bakanlığı - demokratik ve gönül
lü - kooperatifçilik deyiminden bizim iktisat siste
mimize ve rejimimize uygun anlam çıkarmamaktadır. 

Bir yıla yakın zamandan beri kooperatiflerin yö
netimi tamamen ortak iradesi dışında kalmıştır. Dev
let, kooperatiflerin bütün yönetimine el koymuştur. 

Gerçi belli şartlar altında kooperatiflerin ve on
ların üst kuruluşlarının yönetim kurullarını feshetmek 
ve belli süre yerlerine yeni üyeler tayin etme yetkisi
ni vermiştir. 
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Ticaret Bakanlığı bu yetkiyi kanuni sınırlar için
de kullanmamıştır. Kanuni sınırlar ve şartlar yerine 
kendi emirlerine tamamen uyacak olan kuralları mey
dana getirmeyi amaçlamıştır. 

Ticaret Bakanı feshedilen kurullar yerine bugüne 
kadar, genel kurullarınca yenilerinin seçilmesi yolu
nu da tercih etmemiştir. Bu konudaki yetkilerini kul
lanmamıştır. Aksine seçimi geciktirme yolunda yet
kilerini aşarak kooperatiflerin bazılarına talimatlar 
vermiştir. 

Esasen Tarım Satış Kooperatifleri Birlikleri Ti
caret Bakanlığının talimatlarına uymak zorundadır
lar. Bu kanunlarından gelen bir zorunluktur. 

Böyle olmasına rağmen Ticaret Bakanı her han
gi yazılı talimata gerek kalmadan kendi emirlerini 
yerine getirecek bir yönetimin devamında kendi so
rumluluğu açısından yarar görmektedir. Kooperatif
lerin genel kurullarını yaparak kendi idarecilerini seç
mesine imkân tanımamıştır. 

Görülüyor ki, Ticaret Bakanı kooperatifleri ve 
onların üst kuruluşlarım genel amacından saptırmış
tır. 

Kooperatiflerin ortaklarının iradesiyle kanunla
rın emrettiği irade yerine tamamen kendi iradesini 
hâkim kılmıştır. - ' 

Oysa Anayasa ve yasalarımızda, Beş Yıllık Kal
kınma Planımızda öngörülen kooperatifçilikle Tica
ret Bakanının yönettiği kooperatifler arasında uzak
tan, yakından bir ilişki bulunmamaktadır. 

Anayasa ve yasalara açıkça aykırı olan bu işlem
lerinden ötürü Tiraret Bakanı Sayın Teoman Köprü
lüler hakkında Anayasanın 89 ncu ve Millet Meclisi 
İçtüzüğünün 107 nci maddesi gereğince Gensoru açıl
masını arz ve teklif ederiz. 

İzmir Milletvekili 
Erol H. Yeşilpınar 

Kütahya Milletvekili 
Hüseyin Cavit Erdemir 

İsparta Milletvekili 
Yusuf Uysal 

Antalya Milletvekili 
îhsan Ataöv 

Elazığ Milletvekili Afyonkarahisar ' Milletvekili 
Rasim Küçük il A. îhsan Ulubahşi 

Muğla Milletvekili Manisa Milletvekili 
Ahmet Buldanlı Halil Yurtseven 

Burdur Milletvekili Bilecik Milletvekili 
Ahmet Sayın Cemalettin Köklü 

BAŞKAN — Sayın Milletvekilleri, okunan Gen
soru önergesinin de, gündemin «Özel Gündemde Yer 
Alacak îşler» kısmının ikinci sırasında yer alması 
ve gündeme alınıp alınmaması konusundaki görüş
melerin birinci önergeyi takiben aynı gün yapılması 

hususunda onayınızı alacağım: Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

3. — Bursa Milletvekili Özer Yılmaz ve 9 arka
daşının; Türk Standartları Enstitüsünde keyfi tasar
ruflarda bulunmak suretiyle hukuk ve kanunları çiğ
nediği iddiasıyla Başbakan Bülent Ecevit hakkında 
Anayasanın 89 ncu, Millet Meclisi İçtüzüğünün 
107 nci maddeleri uyarınca bir Gensoru açılmasına 
ilişkin önergesi. (11/17) 

BAŞKAN — Bir başka Gensoru önergesi var, o 
Gensoru önergesini de okutuyorum: 

Millet Meclisi Başkanlığına 
TRT, Kredi ve Yurtlar Kurumu, Anadolu Ajan

sı, TC Merkez Bankası ile Tarım Satış Kooperatifleri 
Birliklerinin baskınlarından sonra 12 Ekim 1978 gü
nü Ankara'nın tam ortasında Türk Standartlar Ensti
tüsü de fiilen işgal edilmiş bulunmaktadır. 

Düne kadar hukuk devleti fikriyatının şampiyon
luğunu kimseye bırakmak istemeyenlerin, şimdi ayak
larının altında kanunların bulunmasını rejimimizin ge
leceği bakımından, son derece endişeyi mucip bul
maktayız. 

Bilindiği üzere halen işgal altında bulunan Türk 
Standartlar Enstitüsü 132 sayılı Kanunla kurulmuş 
(Sevk ve idaresi özel hukuk hükümlerine) tabi bir 
kamu tüzülkişisidir. 

Türk Standartlar Enstitüsü ile, kanunun yürürlük 
maddesi hariç, hiçbir hukuki bağı bulunmayan Baş
bakanlık; aklına koyduğu işgal hareketini gerçekleş
tirmek amacıyla 12 Ekim 1978 tarihinde Enstitü Baş
kanlığına, Başbakan Bülent Ecevit imzası 'ile gönder
diği yazı, hukuk ve mantık kurallarına tamamen ay
kırıdır. 

Enstitüsü Yönetim Kurulunun hukuken inhilal et
tiği ileri sürülen yazının dayanağı; kazai merci olan 
Danıştay kararı değil, Başbakanlığın keyfi tasarrufu
dur. 

Hükümet burada da Anayasanın ruhunu teşkil 
eden (Kuvvetler ayrılığı) esasını çiğneyerek (Yargı or
ganı) yerine geçmiştir. 

Danıştay'ın, mezkûr yazıda ifade olunan istişari 
(Danışsal) kararı, bir hukuki boşluğun doldurulması 
ile ilgilidir. Hukuki boşluğun yukarıda da belirtildiği 
üzere varlığını hükme bağlayan bir kazai karar ise 
mevcut değildir. Kaldı ki, Danıştay'ın söz konusu 
istişari mütalaasının yazılı metin haline dönüşmediği 
de ifade edilmektedir. 

Ayrıca, Yönetim Kurulunun herhangi bir neden
le toplantı nisabını kaybetmesi halinde ne şekilde 
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hareket edileceği, Kuruluş Kanununa göre hazırlanan 
Enstitü Yönetmeliğinin 9 ncu maddesinde münde
miçtir. 

Ortada bu konuda kazai bir karar yokken, Hü
kümetin yönetmeliğin mezkûr maddesini görmemez-
likten gelerek hem davacı, hem de hâkim tavrını 
takınmış olması gerçek niyetini açıkça ortaya koy
maktadır. 

Nitekim, Genel Kurulu toplamak üzere salahi
yetli kılınan geçici Yönetim Kurulunun ilk icraatı da 
(Memur kıyımı) olmuştur. 

Mızrak, çuvala sığdırılmamıştır. Yapılan tasarruf 
kanunsuzdur. Yapılan hareket işgaldir. 

Başbakanın, Türk Standartlar Enstitüsünde bizzat 
başlattığı ve fiili duruma getirdiği bu Kanun ve hu
kuk dışı hareketi hakkında Anayasanın 89 ve İçtüzü
ğün 107 nci maddeleri gereğince Gensoru isteğimizin 
gündeme alınmasını saygıyla rica ederiz. 

Bursa Tekirdağ 
Özer Yılmaz Halil Başol 
Gümüşhane Erzurum 

Mehmet Çatalbaş Rıfkı Danışman 
İstanbul Afyonkarahisar 

Ekrem Ceyhun Mehmet Özutku 
Artvin Manisa 

Mustafa Rona Yahya Uslu 
Amasya Bolu 

Muhammet Kelleci Müfit Bayraktar 

BAŞKAN — Sayın üyeler, okunmuş bulunan bu 
Gensoru önergesinin de gündemin «Özel Gündemde 
Yer Alacak işler» kısmının 3 ncü sırasında yer al
ması ve gündeme alınıp alınmaması konusundaki gö
rüşmelerin 2 nci sıradaki önergenin görüşülmelerini 
müteakip yapılması hususunu onayınıza sunuyorum: 
Kabul edenler lütfen işaret buyursunlar... Kabul et
meyenler... Kabul edilmiştir, 

4. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı ve 9 ar
kadaşının; kamulaştırılan Bafa Gölünün halkın yara
rına tahsis edilmediği iddiasını saptamak amacıyla, 
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 
ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırma
sı açılmasına ilişkin önergesi .(10150) 

BAŞKAN — Meclis Araştırma önergeleri de var, 
onları da okutuyorum efendim: 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Muğla tüne bağlı Bafa Gölünün kamulaştırılma-

sıyla ilgili olarak Devletin eline geçen gölün, halk ya
rarına tahsisi yapılacak iken, maalesef Maliye Bakan

lığının gölün, işletmesini bir tüccara artırma suretiyle 
ihale etmek istediği görülmektedir. 

Kamulaştırmanın gölün ağalardan kurtarılıp, halk 
yararına tahsis edileceği suretiyle yapıldığı hükümet 
erkânının beyanlarından öğrenilmiş idi. Halbuki bu 
kere yapılan icraat halkın bir yana itilip, Devlet ka
pitalizmine yönelindiği ve köy halkının bu gölden bu
güne kadar faydalandıkları kısmından dahi mahrum 
edilerek kaderlerine terk edildiği ve mecburi Kolhoz 
sistemi kooperatifleşmeye doğru itildiği görülmekte
dir. Bu hususun tespiti ve gerekirse gayri kanuni dav
ranışları görülenler hakkında müeyyide 'tatbiki için 
dkli önergemizin Anayasanın 88 nci ve içtüzüğün 102 
nci maddeleri gereğince Yüce Mecliste okutulmasını 
rica ederiz. 

Saygılarımızla. 
Solcu Halk Partisi Hükümetinin; programından ge

len espiriye uygun olarak, ilk icraatı kamulaştırma ve 
dolayısıyla mülkiyete olan inançsızlığını ispat sadedin
de olarak; Muğla ve Aydın ili sınırları içinde bulunan 
ve Muğla'nın 4, Aydın'ın 2, Balıkçı Köyünün yaşam
larını temin eden Bafa Gölü merasimlerle, 18 milyon 
TL.'sma istimlak edilmiş ve burada nutuklar atılarak 
«halktan yana ve halk için»» sloganları atılmıştır. 

Bugün gazetelerde görüldüğüne göre Maliye Ba
kanlığı Bafa Gölü Dalyan işletmesini 2 milyon 800 
bin TL.'sına artırmaya çıkarmıştır. Bu suretle Dalyan 
işletmesi Özbaşlardan alınmış, Müezzinoğlu ekibinin 
emrine verilmiştir. Vatandaşın basit teçhizat ve küçük 
kayıklarla yıllardan beri avlandığı Bafa Gölü artık 
Devletin ihale ettiği zenginlere ve sömürücülere Devlet 
eliyle verilecek ve vatandaşlar açlığa mahkûm bıra
kılacaktır. 

Kürsülerde, ekranların içinde, her tümsek üstünde, 
«halktan yana ve halk için» nutukları atanlar bu göl 
çevresinde bulunan Bafa, Gölkaya, Mersinet, Kapı-
kırı, köylerinde balıkçılık yapan vatandaşı bu kere 
jandarma süngüsü ile avlanmaktan meneder duruma 
gelmiştir. Bafa Gölünün Dalyanında tesisi Maliye 
yetkililerinin tesliminden itibaren biriken balıklar 
söylendiğine göre Söke köylerindeki CHP'li militan
ların yağmasına terkedilmiştir. Tonlarca balık sahip
siz olarak CHP'li militanlarca toplanmakta ve izmir 
piyasasında satılmaktadır. Devletin ve dolayısıyla 
halkının menfaatini hiçe sayıp, körü körüne Devletçi 
doktrine sarılan bu Hükümet vatandaşa karşı ve Dev
lete karşı suç işlemektedir. 6130 sayılı Kooperatifler 
Kanununa göre köylülerce kurulan mahalli balıkçılık 
kooperatifleri Köy işleri Bakanlığının sakim ve sakat 
düşünceleri yüzünden kabul edilmemekte ve bu koo-
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peratif üyesi balıkçılar gölde avlandırılmamaktadır. -
Bizzat Sayın Bakanın Bafa'da ve Söke köylerinde 
yaptığı konuşmalarda mutlaka «Köy - Kop.» içinde 
kurulmayacak kooperatiflerin kredilerden faydalandı-
rılmayacağı ve bu gölde balık avlanmasına izin veril
meyeceği beyan edilmekte ve mahalli idareciler dahi 
köylüye bu hususta zorluk çıkarmaktadır. «Kibutz, 
Kolhoz» gibi bir kooperatif şekli düşünüldüğü intiba
ını veren bu tutum ve davranışlar dolayısıyla yüzlerce 
vatandaşın açlığa mahkûm edilmesi bir yana Anaya
samızın tayin ve tarif ettiği kooperatifleşmenin dışın
da bir kooperatif sistemi akla gelmesi sebebiyle Ana
yasanın 88 nci ve İçtüzüğün 102 ve 103 ncü madde
lerine göre Meclis Araşıtırması açılmasını rica ederiz. 

Saygılarımızla. 

Muğla 
Ahmet Buldanlı 

Zonguldak 
Ahmet Gültekin Kızüışılt -

Bursa 
Mehmet Emin Dalkıran 

Amasya 
Muhammet Kelleci 

Nevşehir 
İbrahim Bthem Boz 

İçel 
Fevzi Arıcı 

Uşak 
Galip Çetin 

Sivas 
Tevfik Koraltan 

İzmir 
Erol H. Ycşiîpınar 

Kocaeli 
Adem Ali Sancğiu 

BAŞKAN — Önerge, gündemdeki yerini alacak 
ve sırası geldiğinde görüşülecektir. 

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

BAŞKAN — Bir başka Önerge var, okutuyorum 
efendim : 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Bilindiği üzere, tuz tahsisleri valiliklere gönderi

len mahalli bilgiler üzerine Gümrük ve Tekel Bakan
lığınca (Tekel Genel Müdürlüğü) yapılmaktadır. 

Manisa'nın Kırikağaç ilçesinde, Şubat 1978 tarihin
de yapılan bir tuz tahsisinde objektif diavranıkna-
dığı, aynı zamanda CHP İlçe Yönetim Kurulu Üye
si olan bir şahsa, ilçe ihtiyaçlarının çok üzerinde 
tahsiste bulunulduğu ve bu durumun esas maksat 
dışında haksız kazanca vesile olduğu yolundaki iddi
alar bölgede hayli önem kazanmış ve mesele Ege 
basınında da geniş biçimde yer almıştır. 

Şöyle M, Kırkağaç ilçesinde ötedienberi tuz ti
careti yapan Mehmet Yordan, Demirşan Özdemir 
ve Bedir Ünal'a, tahsis olunan tuz miktarı ayda 7 
tondur. Bilahare bu miktar 34 tona çıkarılmıştır. 

Ancak, Tekel Genel Müdürlüğünün 28.2.1978 
günlü ve 16021 sayılı talimatları ile, Kırkağaç'ta 
mukim Mustafa Tercan'a, ilçe ihtiyacının. hayli üs
tünde, ayda 200 ton tuz tahsis edilmiştir. 

İlçede öteden heri tuz toptancılığı yapan üç ki
şiye, ayda sadece 7 ton tuz tahsisi yapılırken, Şu
bat 1978 ayında bu işe ilk defa başlayan bir kişiye 
biirden 200 ton tuz tahsisinde bulunulması, ilçede 
üzerinde durulan bir konu haline gelmiştir. Musta
fa Tercan'ın, aynı zamanda CHP İlçe İdare Kurulu 
üyesi olması bazı iddiaların yoğunluk kazanmasına 
neden olmuştur. 

Gümrük ve Tekel Bakanlığının (Tekel Genel Mü
dürlüğü) önce, Mustafa Tercan'a tuz tahsisinde bu
lunulmadığını yazı ile belirtmesi, konunun mahallen 
tevsikinden sonra ise, tahsisi doğrulamış olması da, 
msselenin dikkat çekici diğer bir yönüdür. (Bakanlık 
ya zil arı mevcuttur.) 

Bölgede ve basında geniş iddia ve söylentilere 
neden olan bu konunun aydınlığa kavuşması ve tuz 
tahsislerinde objektif esaslara dayanılıp dayanılmadı-
ğının tespiti bakımından Anayasanın 88 nci ve Mil
let Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri 
uyarınca, Meclis Araştırmasını gerekli görüyoruz. 

Gereğiini müsaadelerinize saygı ile arz ödleriz. 

Manisa 
Sümer Oral 

Bursa 
Özer Yılmaz 

Teikirdağ 
Haıîil Başol 

Kars 
Bahri Dağdaş 

Takat 
Ah Şevki Erek 

Kahramanmaraş 
Mehmet Şeref oğlu 

Gümüşhane 
Mehmet Cataib&ş 

Konya 
Mustafa Güzelkılınç 

Yozgat 
Turgut Nizamoğlu 

Aydın 
Behiç Tozkoparan 

BAŞKAN — Bu önerge de gündemdelkıi 
alacak ve sırası geldiğinde görüşülecektir. 

yerini 
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B) TEZKERELER VE ÖNERGELER (Devam) 

15. — İç ve Dış Ticaretin Düzenlenmesi Hakkın
da Kanun tasarısı üzerinde Sanayi ve Teknoloji ve Ti
caret Komisyonunda gerekli değişiklikler yapıldıktan 
sonra, usul ve ceza hükümlerinin Adalet Komisyonun
da görüşülmesine dair Adalet Komisyonu Başkanlığı 
tezkeresi (3/495) 

BAŞKAN — İçtüzüğümüzün 35 nci maddesine 
göre verilmiş bir tezkere vardır, okutup bilgilerinize 
sunacağım, 

Millet Meclisi Başkanlığına 
iç ve Dış Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Ka

nun Tasarısını görüşen Komisyonumuz, Bakanlık tem-
sioilerinin görüşlerinden tasarı metninde büyük de
ğişiklikler yapılacağı kanaatine varmıştır. 

Bu değişikliklerin ilgili Komisyon olan Sanayi 
ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonunda yapıldıktan 
sonra, usul ve ceza hükümlerinin Komisyonumuzda 
görüşülmesi karaırlaştırılmıştıır. İçtüzüğün 35 nci 
maddesinin 2 nci fıkrası gereğince işlem yapılması 
saygıyla iarz olunur. 

Adalet Komisyonu Başkanı 
Ankara Milletvekili 

İsmail Hakkı Köylüoğlu 

Komisyonumuzca da uygun görülmüştür. 
Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret 

Komisyonu Başkanı 
Sakarya Milletvekili 

Barbaros Turgut Boztepe 

BAŞKAN 
muştur. 

Genel Kurulun bilgilerine sunul-

16. — 4 Temmuz 1934 tarihli ve 2559 sayılı Po
lis Vazife ve Salahiyet Kanununa Bazı Maddeler 
Eklenmesine Dair Kanun Tasarısının geri verilme
sine dair Başbakanlık tezkeresi. (1/33,3/493) 

BAŞKAN — İçtüzüğümüzün 76 ncı maddesine 
göre verilmiş geri alma; tezkereleri vardır, okutu
yorum efendim. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
,2.9.1977 tarihli ve 101-13/06391 sayılı yazımız. 
İçişleri Bakanlığınca hazırlanan ve ilgide kayıt

lı yazımızla Başkanlığınıza sunulan «4 Temmuz 1934 
Tarihli ve 2559 Sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Ka
nununa Bazı Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Ta
sarısı» nın, gelişen koşullara göre yeniden düzen
lenmek üzere, Millet Meclisi İçtüzüğünün 76 ncı 

maddesi uyarınca geri gönderilmesini izinlerine 
saygıyla sunarım. 

Bülent Ecevit 
Başbakan 

BAŞKAN — Komisyonda bulunan tasarı geri 
verilmiştir efendim. 

17. — İçişleri Bakanlığı ile Mahalli İdarelerin 
Yemden Düzenlenmesi Hakkında Yetki Kanunu 
Tasarısının geri verilmesine dair Başbakanlık tezke
resi. (1/34, 3/494) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
1\\.\911 tarihli ve 101-110/0829 sayılı yazımız. 
Yerel Yönetim Bakanlığının kurulması üzerine, 

yerel yönetimlerle merkezi yönetim ilişkilerinin dü
zenlenmesi ve bunlarla ilgili yasa tasarılarım hazır
lama görevinin bu Bakanlığa geçmesi; ayrıca kolluk 
kuvvetlerinin görev, yetki ve örgütlenmesiyle ilgili 
kimi yasa tasarılarının daha sonra Meclise sunul
muş bulunması nedeniyle, İçişleri Bakanlığınca 
hazırlanan ve ilgide kayıtlı yazımızla Başkanlığınıza 
sunulan «İçişleri Bakanlığı ile Mahalli İdarelerin 
Yeniden Düzenlenmesi Hakkında Yetki Kanunu Ta
sarısı» nın Millet Meclisi İçtüzüğünün 76 ncı mad
desi uyarınca geri gönderilmesini izinlerine saygıyla 
sunarım. 

Bülent Ecevit 
Başbakan 

BAŞKAN — Bu tasarı da Komisyondadır ve ge
ri verilmiştir, 

18. — Sakarya Milletvekili Barbaros Turgut Boz
tepe'nin, «2/610 esas numaralı, 6560 sayılı Türkiye 
Selüloz ve Kâğıt Fabrikaları İşletmesi Kanununun 
3 ncü maddesinin değiştirilmesine», «2/611 esas nu
maralı, 559.1 sayılı Makine ve Kimya Endüstrisi Ku
rumu Kanununun 5 nci maddesinin değiştirilmesine» 
ve «2/613 esas numaralı, Türkiye Demir ve Çelik 
İşletmeleri hakkındaki 6559 sayılı Kanunun 3 ncü 
maddesinin değiştirilmesine» dair kanun tekliflerinin 
geri verilmesine dair önergesi. (4/133) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Kalkınma planı ile yıllık programın uygulanma

sında ortaya çıkan darboğazları gidermek, ekonomi
nin iç ve dış dengesini gözetmek, dış kaynaklara ba
ğımlılığı azaltmak, yatırımları hızlandırmak, kamu 
yönetiminde etkinlik ve verimliliği sağlamak ve tu
tumluluğu özendirerek savurganlığı önlemek üzere 
26 . 9 . 1978 tarih ve 2171 sayılı Kanunla Bakanlar 
Kuruluna yetki verildiği yüksek malumlarıdır. 
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12 . 3 . 1964 tarih ve 440 sayılı İktisadi Devlet 
Teşekkülleriyle Müesseseleri ve İştirakleri Hakkın
daki Kanunun kuruluşların sermayeleriyle ilgili 3 
ncü maddesi Yetki Kanununun 5 nci maddesinin 1 
nci fıkrasıyla değiştirilmekte, özkaynak - yabancı 
kaynak ilişkisinin ve işletmecilik ilkeleri dikkate alı
narak kuruluş sermayelerinin Bakanlar Kurulunca 
saptanacağı hükmü getirilmiştir. 

Bu bakımdan sermaye artırımlarıyla ilgili olarak 
hazırladığım 2/610 esas numaralı «6560 sayılı Tür
kiye Selüloz ye Kâğıt Fabrikaları İşletmesi Kanu
nunun 3 ncü maddesinin değiştirilmesine dair», 2/611 

esas numaralı «5591 sayılı Makine ve Kimya En
düstrisi Kurumu Kanununun 5 nci maddesinin de
ğiştirilmesine dair» ve 2/613 esas numaralı Türkiye 
Demir ve Çelik İşletmeleri hakkındaki «6559 sayılı 
Kanunun 3 ncü maddesinin değiştirilmesine müteda
ir» katun tekliflerimi, İçtüzüğün 76 nci maddesi ge
reğince geri alıyorum. 

Gereğinin yapılmasını arz ederim. Saygılarımla. 
Sakarya Milletvekili 

Barbaros Turgut Boztepe 
BAŞKAN — Komisyonda bulunan bu teklifler 

de geri verilmiştir. 

Ç) ÇEŞİTLİ İŞLER 

1. — Millet Meclisi Saymanlığının Mart, Nisan, 
Mayıs 1978 ayları hesabına ait Millet Meclisi He
saplarını İnceleme Komisyonu raporu. (5/26) (S. Sa
yısı : 258) (1) 

BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, gündemimizin 
«Sunuşlar» kısmının 5 ve 6 nci sırasında yer alan ve 
İçtüzüğün 153 ncü maddesine göre verilen, Millet 
Meclisi Hesaplarını İnceleme Komisyonunun 257 ve 
258 sıra sayılı raporları vardır, ayrı ayrı okutup bil
gilerinize sunacağım efendim. 

Yüksele Başkanlığa 
9L 694,32 Mart 1978 başında Bankada 

mevcut para, 
172 615 790,90 Mart, Nisan, Mayıs 1978 ayla-

+ rında Ziraat Bankasının aldığı 
para. 

172 707 485,22 Toplam. 
174 097 935,42 Mart. Nisan, Mayıs 1978 ayların-

v , da Ziraat Bankasının harcadığı 
para. 

1 390 450,20 Haziran 1978 başında Hazinenin 
Ziraat Bankasına olan 'borcu. 

Millet Meclisi Saymanlığının Mart, Nisan, Mayıs 
1978 aylarına ait hesapları incelendi. 

Mart 1978'de Ziraat Bankasındaki 91 694,32 liralık 
mevcudu ile Mart. Nisan, Mayıs 1978 aylarında Hazi
neden 172 615 790,90 lira alınarak bankadaki hesaba 
yatırılan meblağın ceman 172 707 485,22 lira olduğu 
mevcuttan sarf olunan 174 097 935,42 lira tenzil edil
dikten sonra Haziran 1978 başında Hazinenin Ziraat 

(1) 258:S. sayıh basmayazı tutanağa eklidir. 

Bankasına olan borcunun 1 393 450,20 liradan ibaret 
olduğu Saymanlıktaki defterlerle sarf evrakının birbi
rine uygun bulunduğu görülmüştür. 

Genel Kurulun bilgisine arz edilmek üzere Yüksek 
Başkanlığa sunulur. 

Komisyon Başkanı 
Konya 

Necati Kalaycıoğlu 
Sözcü 
Adana 

Hasan Aksay 
Amasya 

Vehbi Meşhur 
Çankırı 

N. Çelik Yazıcıoğlu 
Giresun 

Nizamettin Erkmen 
Kars 

Turgufi Artaç 

Başkanvekili 
Adıyaman 
Halil Ağar 

Denetçi 
Samsun 

N. Yavuz Kurt 
Ankara 

A. Hamdi Çelebi 
Çankırı 

Arif Tosyalıoğlu 
Sinop 

T. Fikret Övet 
Kars 

Hasan Yıldırım 
Kahramanmaraş 

Oğuz Söğütlü 

BAŞKAN — Genel Kurulun bilgilerine sunul
muştur. 

2. — Millet Meclisi Saymanlığının Haziran, Tem
muz, Ağustos 1978 ayları hesabına ait Millet Mec
lisi Hesaplarını İnceleme Komisyonu raporu. (5/27 
(S. Sayısı: 257) (1) 

(1) 257 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 
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BAŞKAN — Öbür tezkereyi de okutuyorum efen
dim. 

Yükselt Başkanlığa 
1 390 450,20 Haziran 1978 başında Hazinenin 

Ziraat Bankasına olan borcu. 
201 923 955,29 Haziran, Temmuz, Ağustos 1978 

+ • aylarında Ziraat Bankasının aldı
ğı para. 

200 533 505,09 Toplam 
201 001 671,07 Haziran, Temmuz, Ağustos 1978 

aylarında Ziraat Bankasının har-
v— cadığı para. 

468 165,98 Eylül 1978 başında Hazinenin 
Ziraat Bankasına olan borcu. 

M. Meclisi Saymanlığının Haziran, Temmuz, Ağus
tos 1978 aylarına ait hesapları incelendi. 

Haziran 1978'de Hazinenin Ziraat Bankasına olan 
1 390 450,20 lira borcu ile Haziran, Temmuz Ağus
tos 1978 aylarında Hazineden 201 923 955,29 lira alı
narak bankadaki hesaba yatırılan meblağın ceman 
200 533 505,09 lira olduğu, mevcuttan sarfolunan 
201 001 671,07 lira tenzil edildikten sonra Eylül 1978 
başında Hazinenin Ziraat Bankasına olan borcunun 
468 165,98 liradan ibaret olduğu Saymanlıktaki def
terlerle sarf evrakının birbirine uygun bulunduğu gö
rülmüştür. 

Genel Kurulun bilgisine arz edilmek üzere Yük
sek Başkanlığa sunulur. 

Komisyon Başkanı 
Konya 

Necati Kalaycıoğlu 
Sözcü 
Adana 

Hasan Aksay 
Amasya 

Vehbi Meşhur 
Çankırı 

N. Çelik Yazıcıoğlu 
Giresun 

Nizamettin Erkmen 
Kars 

Turgut Artaç 

Başkanvekili 
Adıyaman 
Halil Ağar 
Denetçi 
Samsun 

N. Yavuz Kurt 
Ankara 

A. Hamdi Çelebi 
Çankırı 

Arif Tosyalıoğlu 
Sinop 

T. Fikret Övet 
Kars 

Hasan Yıldırım 
Kahramanmaraş 

Oğuz Söğütlü 

BAŞKAN — Genel Kurulun bilgilerine sunulmuş
tur. 

Değerli arkadaşlarım, bu gündemin sunuşlar bölü
münün altıncı kısmında, İçtüzüğün 89 ncu maddesine 
göre bir geri alma tezkeresi var şeklinde gözüküyor 
ise de, Komisyon Başkanı bu isteğini geri aldığı için 
bu konuda işlem yapmıyorum ve bu hususu da bilgi
lerinize sunmuş oluyorum. 

B) TEZKERELER VE ÖNERGELER (Devam) 

19. — Ankara Milletvekili Mustafa Başoğlu ve 4 
arkadaşının, «tmar ve İskân Bakanlığında bazı işçi
lerin işten çıkarılmasının gerçek nedenlerini saptamak 
amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergelerini geri aldıklarına dair önergesi. (10/38, 
4/131) 

(BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, 10/38 ve 10/48 
esas numaralı Meclis Araştırması önergelerinin geri 
verilmesine ilişkin iki tane tezkere var, okutuyorum 
efendim : 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Millet Meclisi Gündeminin, Genel Görüşme ve 

Meclis Araştırması yapılmasına dair öngörüşmeler 
bölümünün 15 nci sırasında yer alan, «İmar ve tskân 
Bakanlığında bazı işçilerin işten çıkarılmasının ger
çek nedenlerini saptamak amacıyla bir Meclis Araş

tırması açılmasına ilişkin» 10/38 esas numaralı öner
gemizi, önerge sahibi arkadaşlarımızla birlikte geri alı
yoruz. 

Ankara Sivas 
Mustafa Başoğlu Tevfik Koraltan 

Zonguldak Erzurum 
Koksal Toptan Osman Demirci 

Zonguldak 
Abdülmuttalip Gül 

BAŞKAN — îmza adedi 10'dan aşağı düştüğü 
için bu tezkereye göre Araştırma önergesi geri veril
miştir efendim, gündemden çıkarılacaktır. 

20. — Bursa Milletvekili Özer Yılmaz ve 2 arka
daşının «Türk Standartlar Enstitüsünde yasa dışı ta
sarruflar yapıldığı iddialarını saptamak amacıyla bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergelerini ge
ri aldıklarına dair önergesi. (10/48, 4/132) 
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BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum : t 
Millet Meclisi Başkanlığına I 

30.10.1978 tarihinde; Türk Standartlar Enstitüsün
de Başbakanlıkça yapılan hukuk dışı işlemler hakkın
da istemiş olduğumuz «Meclis Araştırması önerge- I 
miz» mezkûr teşkilattaki eylemlerin boyutları «gen
soruyu» gerektirecek vahamete erişecek bir açıklık ka
zanmıştır. Bu nedenle gündemde bulunan 10/48 esas I 
numaralı Araştırma önergemizi geri alıyoruz. 

Gereğini müsaadelerinize arz ederiz. 
Saygılarımızla. 

'Bursa Bolu 
özer Yılmaz Avni Akyol 

Manisa 
Sümer Oral 

'BAŞKAN — Bu önergede de imza 10'dan 7'ye düş
tüğü için önerge gündemden çıkarılmıştır. 

21. — Trabzon Milletvekili Ömer Çakıroğlu'nun, I 
Kamu İktisadi Teşebbüsleri Karma Komisyonu üye- | 
liginden çekildiğine dair önergesi, (4/134) 

BAŞKAN — Komisyondan istifa tezkeresi vardır, 
okutup bilgilerinize sunacağım efendim: 

Millet Meclisi Başkanlığına I 
Üyesi bulunduğum KÎT Komisyonundan istifa 

ediyorum. 
Saygılarımla. 

Trabzon 
Ömer Çakıroğlu 

'BAŞKAN — Genel Kurulun bilgilerine sunulmuş
tur. 

22. — Sayın üyelerden bazılarına izin verilmesine 
dair Başkanlık tezkeresi. (3/496) I 

BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, bazı sayın üye- I 
lerin izin tezkereleri vardır, bunu okutup, teker te
ker işleme koyacağım efendim. I 

Millet Meclisi Genel Kuruluna 
Aşağıda adları yazılı sayın milletvekillerinin hiza

larında gösterilen süre ve nedenlerle izin istemleri 
Başkanlık Divanının 7.12.1978 tarihli toplantısında 
uygun görülmüştür. 

Genel Kurulun onayına sunulur. I 
Cahit Karakaş 

Millet Meclisi Başkanı 
Yozgat Milletvekili Turgut Nizamoğlu 12 gün 

hastalığı nedeniyle 1.11.1978 tarihinden itibaren. 
Yozgat Milletvekili Turgut Nizamoğlu 20 gün has

talığı nedeniyle 27.11.1978 tarihinden itibaren. 
îzmir Milletvekili Kaya Bengisu 21 gün hastalığı 

nedeniyle 1,11.1978 tarihinden itibaren. j 
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Adana Milletvekili Hasan Cerit 33 gün hastalığı ne
deniyle 9.11.1978 tarihinden itibaren. 

Konya Milletvekili ihsan Kabadayı 15 gün hasta
lığı nedeniyle 15.11.1978 tarihinden itibaren. 

Bitlis Milletvekili Abidin İnan Gaydalı 20 gün has
talığı nedeniyle 20.11.1978 tarihinden itibaren. „ 

Ankara Milletvekili İhsan Karaçam 15 gün has
talığı nedeniyle 24.11.1978 tarihinden itibaren. 

Gaziantep Milletvekili t. Hüseyin încioğlu 15 gün 
hastalığı nedeniyle 4.12.1978 tarihinden itibaren. 

İzmir Milletvekili Aysel Uğural 15 gün hastalığı 
nedeniyle 5.12.1978 tarihinden itibaren. 

istanbul Milletvekili Celâl Yardımcı 20 gün has
talığı nedeniyle 5.12.1978 tarihinden itibaren. 

'Mardin Milletvekili Abdülkadir Timurağaoğlu 15 
gün mazereti nedeniyle 1.11.1978 tarihinden itibaren. 

Ankara Milletvekili Mustafa Başoğlu 24 gün ma
zereti nedeniyle 1 . 1 1 . 1978 tarihinden itibaren. 

Erzurum Milletvekili Gıyasettin Karaca 30 gün 
mazereti nedeniyle 1 . 11 . 1978 tarihinden itibaren. 

İstanbul Milletvekili Abdurrahman Köksaloğlu 
30 gün mazereti nedeniyle 1 . 1 1 . 1978 tarihinden iti
baren. 

Gaziantep Milletvekili 1. Hüseyin încioğlu 15 gün 
mazereti nedeniyle 7 . 11 . 1978 tarihinden itibaren; 

Ağrı Milletvekili Ahmet Hamdi Şam 30 gün ma
zereti nedeniyle 15 . 11 . 1978 tarihinden itibaren. 

Muş Milletvekili Kasım Emi e 15 gün mazereti 
nedeniyle 22 . 11 . 1978 tarihinden itibaren. 

BAŞKAN — Ayrı ayrı okutup onayınızı alaca
ğım efendim. 

«Yozgat Milletvekili Turgut Nizamoğlu, 12 gün 
hastalığı nedeniyle 1 . 1 1 . 1978 tarihinden itibaren.» 

BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

«Yozgat Milletvekili Turgut Nizamoğlu, 20 gün 
hastalığı nedeniyle 27 . 11 . 1978 tarihinden itibaren.» 

BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

«izmir Milletvekili Kaya Bengisu, 21 gün hastalığı 
nedeniyle 1 . 1 1 . 1978 tarihinden itibaren.» 

BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

«Adana Milletvekili Hasan Cerit, 33 gün hastalığı 
nedeniyle 9 .11 . 1978 tarihinden itibaren.» 

BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

«Konya Milletvekili thsan Kabadayı 15 gün has
talığı nedeniyle 24 . 11 . 1978 tarihinden itibaren» 
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BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

«Bitlis Milletvekili Abidin İnan Gaydalı, 20 gün 
hastalığı nedeniyle 20 . 11 . 1978 tarihinden itiba
ren» 

BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

«Ankara Milletvekili İhsan Karaçam 15 gün has-
ftallığı nedeniyle 24 , 11 , 1978 tarihinden itibaren» 

BAŞKAN — Kabul edenler.. Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

«Gaziantep Milletvekili I. Hüseyin încioğlu 15 gün 
hastalığı nedeniyle 4 . 12 . 1978 tarihinden itibaren» 

BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

«izmir Milletvekili Aysel Uğural, 15 gün hastalı
ğı nedeniyle 5 . 12 . 1978 tarihinden itibaren» 

BAŞKAN — Kabul edenler.. Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

«istanbul Milletvekili Celâl Yardımcı 20 gün has
talığı nedeniyle 5 . 12 . 1978 tarihinden itibaren» 

BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

«Mardin Milletvekili Abdülkadir Timurağaoğlu 15 
gün mazereti nedeniyle 1 . 11 . 1978 tarihinden iti
baren» 

BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

«Ankara Milletvekili Mustafa Başoğlu 24 gün ma
zereti nedeniyle 1 . 1 1 . 1978 tarihinden itibaren» 

BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

«Erzurum Milletvekili Gıyasettin Karaca 30 gün 
mazereti nedeniyle 1 . 1 1 . 1978 tarihinden itibaren» 

BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

«İstanbul Milletvekili Abdurrahman Köksaloğlu 
30 gün mazereti nedeniyle 1 . 11 . 1978 tarihinden 
itibaren.» 

BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

«Gaziantep Milletvekili I. Hüseyin încioğlu 15 gün 
mazereti nedeniyle 7 . 1 1 . 1978 tarihinden itibaren.» 

BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

«Ağrı Milletvekili Ahmet Hamdi Şam 30 gün ma
zereti nedeniyle 15 . 11 . 1978 tarihinden itibaren.» 

BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 
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i «Muş Milletvekili Kasım Emre 15 gün mazereti 
nedeniyle 22 . 11 . 1978 tarihinden itibaren.» 

BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etmeyen-
} 1er... Kabul edilmiştir. 
I 23. — Bir İsveç Parlamento Heyetinin ve Ameri-
I ka Birleşik Devletleri Temsilciler Meclisinden bir He

yetin Türkiye'ye davet edilmesine dair Başkanlık tez
keresi. (5/28) 

BAŞKAN — Başkanlığın 2 tezkeresi vardır, oku-
I tup onayınızı alacağım efendim. 
I Millet Meclisi Genel Kuruluna 

Millet Meclisi Başkanlık Divanı, 7 . 12 . 1978 Per-
I şembe günü toplanmış ve: 
I a) Bir İsveç Parlamento Heyetinin, 
I b) Amerika Birleşik Devletleri Parlamentosu 

Temsilciler Meclisinden bir Heyetin, 

Resmi bir ziyaret maksadıyla,. Türkiye'ye daveti 
I konusunu görüşerek; Yasama Meclislerinin Dış iliş

kilerinin Düzenlenmesiyle ilgili Yönetmeliğin 16 ncı 
I maddesinin 2 nci fıkrası hükmü uyarınca, davet edil

melerinin uygun olduğuna, 
I Karar vermiştir. 

Yasama Meclislerinin Dış Münasebetlerinin Dü
zenlenmesi Hakkmdaki 378 sayılı Yasanın 1599 sayılı 

I Yasa ile değişik 5 nci ve bu Yasanın uygulanmasıyla 
ilgili Yönetmeliğin 11 nci maddesi hükümleri uyann-

I ca, Yüce Meclisin onaylarına sunulur. 
Cahit Karakaş 

I Millet Meclisi Başkanı 

I BAŞKAN — Okunan tezkereyi onayınıza sunuyo-
I rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil

miştir. 

24. — İsviçre Devletler Konseyi ve Milli Konsey 
I Başkanlarının, bir Türk Parlamento Heyetini îsviç-
I re'ye daveti konusunda Başkanlık tezkeresi (5/29) 

BAŞKAN — Diğer tezkereyi okutuyorum:. 

Millet Meclisi Genel Kuruluna 
Millet Meclisi Başkanlık Divanı, 7 . 12 . 1978 Per-

I şembe günü toplanmış ve: 
isviçre Devletler Konseyi ve Milli Konsey Baş

kanlarının, bir Türk Parlamento Heyetini, resmi zi
yaret maksadıyla isviçre'ye daveti konusunu görü
şerek; 378 sayılı Yasanın 27 . 6 1972 tarih ve 1599 

I sayılı Yasa ile değişik 5 nci maddesi gereğince, dave
te uyup uymamak konusunun Cumhuriyet Senatosu 
ve Millet Meclisi Genel Kurullarının kararına sunul
mak üzere, davetin prensip olarak kabulüne, 

I Karar vermiştir. 
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Sözü edilen Yasanın 5 nci ve bu Yasanın uygulan
ması ile ilgili Yönetmeliğin 11 nci maddesi hüküm
leri uyarınca, Yüce Meclisin onaylarına sunulur. 

Cahit Karakaş 
Millet Meclisi Başkanı 

1. — Genel Kurulun toplantı günlerinden Salı ve 
Perşembe günlerinin kanun tasarı ve tekinlerinin gö
rüşülmesine; Çarşamba gününün sunuş, denetim ve 
seçim konularına ayrılmasına ve açık oylamaların her 
gün yapılmasına ve gündemin 161 nci sırasındaki 250 
S. Sayılı, 6136 sayılı, Ateşli Silahlar ve Bıçaklar hak
kında Kanunun başlığı ile bazı' maddelerinin değişti
rilmesine, bir ek ve bir geçici madde eklenmesine dair 
kanun tasarısının bu kısmın birinci sırasına alınma
sına dair Danışma Kurulu önerisi. 

BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, sunuşların 
9 ncu kısmında yeralan ve Cumhuriyet Halk Partisi 
Grubunca İçtüzüğün 19 ncu maddesince hazırlanıp 
daha sonra geri alınan bir Danışma Kurulu önerisinin 
yerine yeni bir Danışma Kurulu önerisi hazırlanmış 
bulunmaktadır. Bu Danışma Kurulu önerisini okutup 
onayınızı alacağım efendim. 

Danışma Kurulu Önerisi 
No. : 32 
Danışma Kurulunun 21 . 12 . 1978 tarihli toplan

tısında aşağıdaki önerilerin Genel Kurulun onayına 
sunulması uygun görülmüştür. 

Cahit Karakaş 
Millet Meclisi Başkanı 

CHP Millet Meclisi Grubu Başkanvekili 
Hayrettin Uysal 

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

BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım aldığınız ka
rar uyarınca kanun tasarı ve tekliflerinin görüşmeleri
ne başlıyoruz. 

(1) 250 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidri. 

BAŞKAN — Okunan tezkereyi onayınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

AP Millet Meclisi Grubu Başkanvekili 
Hayrettin Turgut Toker 

MSP Millet Meclisi Grubu Başkanvekili 
Hasan Aksay 

MHP Millet Meclisi Grubu Başkanvekili 
Faruk Demirtola 

Öneriler : 

1. Genel Kurulun toplantı günlerinden Salı ve 
Perşembe günlerinin kanun tasarı ve teklifleriyle, ko
misyonlardan gelen diğer işlerin görüşülmesine ayrıl
ması; Çarşamba gününün sunuş, denetim ve seçim 
konularına ayrılması; denetim gününün, saat 18.00'e 
kadar sunuş ve seçimlerle denetim konularından Mec
lis Araştırması ve Genel Görüşmeye ayrılması, saat 
18.00'den sonra sözlü soruların görüşülmesi; açık oy
lamaların her gün yapılması önerilmiştir. 

2. Gündemin 161 nci sırasındaki, 250 S. Sayılı, 
6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Hakkındaki Ka
nunun başlığı ile 1, 2, 3, 4, 5, 12 13, 14, 15, 16 nci 
maddelerinin ve ek maddelerinin değiştirilmesine ve 
bir ek madde ve bir geçici madde eklenmesine dair ka
nun tasarısının bu kısmın 1 nci sırasına alınması öne
rilmiştir. 

BAŞKAN — Okunan öneriyi Yüce Heyetin ona
yına sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Gündemimizin kanun tasarı, teklifleriyle komis
yonlardan gelen diğer işler kısmının 161 nci sırasın
da yer alan 250 Sıra Sayılı Yasa Tasarısının görüşül
mesine başlıyoruz. 

Hükümet?.. Yerinde. 
Komisyonu temsiien, Adalet Komisyonu adına 

sayın Aksakal, buyurun efendim. 
Bu yasa tasarısının görüşülmesine başlıyoruz. 

Komisyon ve Hükümet hazırdır. 
Değerli arkadaşlarım, Komisyon raporunun oku

nup okunmaması hususunda onayınızı alacağım: Ko-

D) DANIŞMA KURULU TEKLİFLERİ 

V. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 
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misyon raporunun okunmasını kabul edenler... Okun- I 
masını kabul etmeyenler... Komisyon raporunun okun
maması kabul edilmiştir. 

Tasarının tümü üzerinde kişisel olarak Sayın Bul- ı 
danlı ve Sayın Şener Battal söz istemişlerdir. j 

AP Grubu adına Sayın Biberoğlu söz istiyor. j 
Adalet Partisi Grubu adına Sayın Mustafa Ke

mal Biberoğlu, buyurun efendim. 
Süreniz 20 dakika Sayın Biberoğlu. j 
AP GRUBU ADINA MUSTAFA KEMAL Bİ

BEROĞLU (Çorum) —• Muhterem Başkan, değerli 
arkadaşlarım; 

Bugün görüşme konusu yapılan 6136 sayılı Ka
nun, aslında son derece önemli bir düzenleme olma
sına karşılık, içinde bulunduğumuz ortamda bu önem 
daha da büyük boyutlara ulaşmış bulunuyor. 

Bu kanunun önemini ayrıca belirtmeye şüphesiz . 
gerek görmem; ancak terörist ve anarşistlerin bütün 
memleketi ve yüce milletimizi her gün yeise, ıstıraba, 
sinirliliğe ve zaman zaman ümitsizliğe sevk eden tır
manış hareketleri karşısında bunların bertaraf edil
mesi için kaynaklarının bulunması, kaynaklarına inil
mesi ve oralarda gerekli önleyici tedbirlerin alınması 
hemen tüm efkârı umumiyeye mal olmuş dileklerden
dir. Bu kanun o nedenle de büyük bir önem kazan
mış olmaktadır. 

Adalet Partisi Grubu adına görüşlerimizi açıklar
ken, ifade etmek istediğim bazı temel prensipler ola
caktır. Şüphesiz Partimiz adına yapılan resmi beyan
larda, mevcut anarşi, terör ve bölücülük olaylarının 
önlenmesi amacıyla Yüce Meclislere sevk edilecek ka
nun teklif ve tasarıları karşısında, bunların insan hak
larına, Anayasaya, Anayasa Mahkemesi kararlarına. 
karşı olmamak ve keyfiliğe, zulme, eşitsizliğe ve ada
letsizliğe vasıta kılınmamak kaydıyla görüşülmesine 
katkıda bulunacağımız ifade edilmiştir. Bu kanun, bu 
prensip beyanımızın çerçevesi içerisindedir. 

Maruzatımı bitirirken söylemem gereken bir sözü 
şimdi, peşinen arz etmek istiyorum: Bu kanunun tü
mü ve maddeleri üzerinde arz ve ifadeye çalışacağı
mız prensiplere uygun bulduğu oranda, kanuna olum
lu veya olumsuz oy verme hususunu Grubumuz üyeleri 
tezekkür edecekler ve oylarının istikâmetini o surret-
le tayin edeceklerdir. Ben sadece burada, Grubumu
zun bu kanun dolayısıyla düşündüğü temel ilkeleri 
arza çalışmakla yetineceğim. 

Muhterem arkadaşlarım, biraz evvel de açıkladı
ğım gibi biz, bu kanunda, milletin bizar olduğu anar
şik olayları, terör olaylarını, silahlı eylemleri önleme

ye yarayacağı ölçüde dozunun tayin edilmesi, doz 
kaçırıldığı takdirde, keyfiliğe ve zulme yol açılmama
sı ve nihayet Anayasamızın temel hak ve hürriyetler 
bölümlerine uygun düşmesi kaydıyla, bu kanunda ya
pılacak düzenlemenin bir ihtiyaca cevap verebilece
ği kanısındayız. 

Bu kanunda bir miktar önemli, stratejik, temel 
prensipler ve noktalar yer almaktadır. Bunlar için gö
zettiğimiz ilkeler şöyle özetlenebilir: 

Evvelâ bu kanunda ateşli silahlarla, bıçak ve ben
zeri suç araçlarını evinde veya işyerinde bulundurma 
fiilleri vardır. Bunlara tertiplenmiş cezalar vardır. 
Bunun yanında, bu silahları, eylemlerde kullanmak 
için: yurt dışından ithal etme, yurc içinde imal etme, 
bunları bir yerden diğer yere nakletme ve alıp satma 
gibi toplu terör hareketlerinin aracı olarak kullanılan 
silahlar karşısında düzenlenmesi öngörülmüş cezai 
müeyyideler vardır. 

Adalet Partisi Grubu olarak üzerinde titizlikle du
racağımız noktalardan birisi, bugün içinde bulundu
ğumuz ortamda, evinde ve işyerinde makûl ölçüleri 
ve sayıları aşmamak üzere ateşli silah yahut bıçak ve
ya benzeri savunma âletlerini, araçlarını bulunduran 
vatandaşlara karşı ağır cezai müeyyideler uygulan
ması halinde bunların günün gerçeklerine, Anayasa
nın savunduğu ve saklı tuttuğu yaşama hakkına, ba
zı insan hak ve hürriyetlerine baskı olacağı, ters dü
şeceği düşüncesiyle Hükümetten gelmiş olan tasarıda 
bu kabil eylemler için tayin edilen asgari 1 yıllık ha
pis cezasını 6 ay içinde tutmayı, prensip olarak ada
lete uygun görmekteyiz. 

Şimdi arkadaşlarım, denilebilir ki; memleket kan, 
ateş içinde yüzerken ve bu eylemler genellikle ateşli 
silahlar, bıçaklar ve benzeri araçlarla işlenirken, bu 
silahları evinde veya işyerinde bulunduranları daha 
az bir cezaya muhatap tutmanın gereği nedir? Biz, 
burada kanun yaparken, her şeyden önce memleket 
gerçeklerini, uygulanabilirlik ölçülerini ve tayin et
tiğimiz kuralların vatandaşlara emniyet ve güven sağ
lamasını; öte taraftan, onlara uygulamanın bir zulüm 
ve işkence halini almamasını kollamak durumunda
yız. 

Bugün kimin evine veya işyerine hangi şerir veya 
anarşistin veya bunlardan oluşan toplulukların ani
den baskın yaparak o evin masuniyetini, o evde ya
şayanların, o işyerinde çalışanların can, mal ve ırz em
niyetlerini paymal edeceği hakkında vatandaşlarımız 
herhangi bir güvenceye sahip bulunmamaktadırlar. 

— 79 — 



M. Meclisi B : 25 21 . 12 . 1978 O : 1 

Üzüntüyle ifade etmiş olmama rağmen, bu teş
his doğrudur, gerçeklere uygundur. Zaten evinde ve
ya işyerinde bir tabanca, bir şarjür mermi (misal ol
sun diye söylüyorum) bulunduran vatandaş, demin 
arz ettiğim emniyetsizlikten korunmak, böyle bir bas
kına veya saldırıya karşı evini, canını, eşini, çocuğunu 
ve bunların can ve ırzlarını savunabilmek için; Ceza 
Kanununun deyimiyle nefislerini müdafaa edebilmek, 
meşru müdafaa halinde olabilmek için bulundurma
ları halinde, biz bunu ağır biz cezai müeyyideye tabi 
tutarsak olacak olan şudur: Namuslu vatandaş, ka
nuna saygılı vatandaş bu silahları evinde bulundur
maktan, işyerinde bulundurmaktan kaçınacak, sakı
nacaktır. Ama devlet olarak biz, bugün realite odur 
ki, o vatandaşı uğradığı saldırıda koruma imkânın
dan bugün için mahrumuz. 

Bunun anlamı şudur: O namuslu vatandaşlara iş
yerlerinde, konutlarında, nefislerini, mallarını, ırzla
rını korumak için silah bulundum"!ayı yasaklayacağız; 
bunu Devlet olarak yapacağız, Türkiye Büyük Mil
let Meclisi olarak yapacağız ve aynı zamanda da on
ları koruyacağımıza dair bir güvence, hatta bir itmi
nan bahşetmekten uzak durumda kalacağız. Arka
daşlar buna zulüm denir, buna haksızlık denir. Ana
yasamızın insanlara tanıdığı en büyük hak ve hürri
yet, yaşama hakkıdır. Ben hiçbir vatandaşıma, Tür
kiye Büyük Millet Meclisi azası olarak veya Adalet 
Partisi Grupu olarak, «Sen hem kendini savunmaya
caksın, bu imkânları senin elinden alacağım; ben de 
senin savunmam taahhüt etmeyeceğim, temin edeme
yeceğim» demek durumunda olamam. 

Bu itibarla, Yüce Meclisinizden grupum adına bi
rinci istirhamım; maddeleri geldiğinde tekrar üstün
de duracağımız veçhile, konut ve işyerlerinde, hiçbir 
suçta kullanılmamış, dışarı çıkarılmamış, üzerinde 
taşınmamış olan; makûl ölçüde, güçte ve sayıda si
lah vesair aracın bulunması halinde Adalet Komis
yonunun tayin ve tespit ettiği 6 aylık hapis cezasın
dan fazla bir cezayı öngören herhangi bir öneriye il
tifat etmemenizdir. 

Bu Kanunda, müeyyideye bağlanan bir diğer grup 
eylem ve suç, ateşli silahların, müessir ateşli silah
ların toplu halde yurt dışından memlekete sokulma
sı, bunların yurt içinde bir yerden diğer yere nakle
dilmesi, aynı neviden silahların yurt içinde yapılma
sı, taşınması, alınıp satılmasının önlenmesine müteal
liktir, mütedairdir. 

Bunların, suçların caydırıcılığı yönünden ve ibre
ti müessire teşkil etmesi açısından yeterince cezaya 

muhatap kılınmasında şüphesiz memleketin de men-
faati vardır; adalet, hak ve nasafet kuralları da bu
nu caiz görür. Ne var ki, Yüce Meclisimiz ceza mik
tarlarını tayin ederken, - evvelce de arz ettiğim gibi -
bunların dozunu son derece dikkatli ve hassas tespit 
etmelidir. Çünkü, ceza prensiplerinden biri de, suçla 
ceza arasında adil bir nispet bulunması esasından kay
naklanmaktadır. 

Eğer biz, cezaları yeterinden fazla vererek, cay
dırma gücünü artırma peşine, hevesine düşersek, bu 
takdirde 2 şey olur: 

1. İdeolojik amaçlarla, topluca veya münferiden 
anarşik ve terörist olayları yaratmaya kendini ada
mış olan, buna kararlı olan şerirleri hiçbir cezai müey
yide, fikrinden kolay kolay caydıramamaktadır. Bu, 
önümüzde, günümüzde cereyan eden olaylarla sabit 
olmuştur. 

Bundan ezilecek olan namuslu vatandaşlar, kanu
na saygılı vatandaşlar herhangi bir nedenle yanıla-
rak vesair suretlerle böyle bir suçun sanığı haline ge
lirlerse, vereceğimiz, tayin edeceğimiz çok fazla ce
za onlara ezici tesirler icra edeceği gibi, hâkimlik
ten ve avukatlıktan gelen arkadaşlarımın çok iyi bi
lecekleri üzere, cezaların layıkından, haddinden faz
la yüksek tayin edilmesi hallerinde hâkimlerimizin 
bir haksızlığa vasıta olma endişesiyle veya verilen ce
zanın sosyal adaleti tahakkuk ettirmekten uzak bu
lunduğu görüşüyle, daha ziyade ve daha sıkı delil 
arama yoluna gittikleri, hadiselerin soruşturmasını 
alabildiğine derinleştirdikleri ve sonunda en küçük 
tereddütleri varsa, mahkûmiyet yerine sanığı beraat 
ettirme yolunu tercih ettiklerini gayet iyi bilecekler
dir. 

Binaenaleyh, bizim Adalet Partisi adına Yüce Mec
lisimizden ikinci ricamız, bulundurma suçları dışında
ki suçların cezalarım tayin ederken de, o cezayla fiil 
arasındaki adil dengeyi iyi tayin etmek, çeşitli ve ge
çersiz mülahazalarla haddinden fazla yüksek ve ağır 
cezalar tayininden kaçınmaları olacaktır. 

BAŞKAN — Efendim, 3 dakikanız var. 
MUSTAFA KEMÂL BİBEROĞLU (Devamla) 

— Bu kanunda özelliği olan bir başka hüküm, ki o, 
12 nci maddeye Dahiliye Komisyonumuz tarafından 
ilâve edilmiştir; o hükümde denilmektedir ki; bu ka
nunda suç konusu sayılan ateşli silahlar, bıçaklar ve 
aletlerin taşınmasında, naklinde kullanılan araçlar, ta
şıyan sanığın şahsına ait olmasa bile, diğer bir ifade-
ile, başkalarına ait olsa dahi ve o maun, aracın sahi
bi bu aracı o sanığa başka bir amaçla kullanılmak 
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üzere vermiş bulunsa dahi; daha genel ifade ile, araç 
sahibi, bu araçla 6136 sayılı Kanunun kapsamına gi
ren bir suçun işleneceğini bilmemesine rağmen, bu 
aracın müsadere edilmesi hükmüdür. 

Muhterem arkadaşlar, bunun Adalet Komisyo
nunda müzakeresi yapılırken birbirine karşı çeşitli 
görüşler ortaya atıldı, uzun münakaşalar yapıldı. De
nildi ki, genellikle, bugün bu silahlar topluca kaçırıl
makta veya taşınmaktadır ve bir araca ihtiyaç göster
mektedir; binaenaleyh, aracı ortadan kaldıracak, 
araç sahiplerini ve kullananları caydıracak böyle bir 
tedbire ihtiyaç vardır. Neden? Bu yüzden araç sahip
leri araçlarını önüne gelene vermesin. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, bu, işin bir cep
hesidir. Bunun öteki yüzünde daha geniş, daha yay
gın, daha sakıncalı ihtimaller vardır. Bugün insanlar 
araçlarını bir tanıdığına herhangi bir nedenle güve
nip emanet ettiği zaman, onun, bunu 6136 sayılı Ka
nunda suç konusu sayılan ateşli silahlar, bıçaklar ve 
sair araçları nakil ve taşımada kullanacağını peşinen 
farz ve kabul etmesi, insan hayatında bir işkence teş
kil edecektir. Bugün arabanızı oğlunuza verirken, 
onun bu vasıtayı nasıl kullanacağından emin olamaz
sınız. Vermeyecek misiniz? Vermemeniz mümkün mü
dür? Bugün bir arkadaşım, Adalet Komisyonunda, 
başka çarpıcı bir misal verdi. «vŞuradaki milletvekili 
arkadaşlarımdan birisi arabanızı, bir il başkanımız, 
bir delegemiz, bir partili üyemiz» isterse, «şuraya gi
deceğim arabanı bana verir misin» dese, «arkadaşım 
6136 sayılı Kanunda bir 12 nci madde var, bu madde
ye göre senin ne yapacağına ben güvenemem, araba
yı da veremem diyebilir misiniz? •» dedi. 

İnsanın günlük hayatı o kadar çeşitli muameleler
le ve insani muamelelerle ve ilişkilerle doludur ki, sen 
itimat ederek arabanı birine verdinse ve önün kaçakçı
lıkta kullanılacağını külliyen bilmediğin hade bu itima
dının cezasını çekeceksin. Nasü çekeceksin? 8,10,15 
senelik hapis cezalarıyla çekeceksin, 

BAŞKAN — Efendim, süreniz bitti. 
MUSTAFA KEMAL BİBEROĞLU (Devamla) 

— Veya o kamyonunu, o vasıtasını gözden çıkarmak 
suretiyle çekeceksin. 

Arkadaşlarım, cezanın bir diğer prensibi de «şah
silik» prensibidir. Cezalar şahıslara verilir, işlediği 
fiiler için verilir. İşlemediği fiiller için ceza vermek 
cezaların şahsiliği prensibine aykırıdır. Arkadaşlar
dan bazıları dediler ki, orman ve kaçakçılık Kanu
nunda buna benzer hükümler var. O hükümler de yan
lıştır.-Yanlışı emsal ittihaz etmek de yanlış ve sakın

calıdır. Kaldı ki, o hükümlerde kasıt unsuru bertaraf 
edilmemiştir. Dahiliye Komisyonunda 12 nci mad
deye eklenen fıkra ile hâkim kasıt unsurunu arama-
maya icbar edilmektedir, ister bilsin, ister bilmesin, 
ister kasdi olsun, ister olmasın, bir başkasına ait araç 
kazara bu işte kullanılırsa müsadere edilir denmek
tedir. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, Sayın Başkan sü
remin bittiğini ifade ettiler, maddelerde sırası geldik
çe bu görüşlerimizi açıklamaya devam edeceğiz. Gru-
pumuzun nasü oy kullanacağım da maddelerin kabul 
ediliş şekline göre grup üyelerimiz tayin edecekler
dir. 

Cümlenizi saygılarla selâmlıyorum. (AP sıraların
dan alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Biberoğlu. 
Söz isteyen başkaca sayın grup yok. 
Kişisel olarak Sayın Ahmet Buldanlı, buyurunuz 

efendim. 
Süreniz 10 dakika Sayın Buldanlı. 

AHMET BULDANLI (Muğla) — Sayın Başkan, 
değerli mMetivekileri; 

'6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçalklar Hakkında-
ıki Kamuna bazı yenilikler ve ilaveler yapıldığı görüt-
unekıtedİır. 

'Bu 'kanıukıiun tlümüınü başından sonuna ikadar tet
iklik ederseniz, göırecek!sjiniz ıkü, mıeni (kamuna 'hiçbir ye
nilik gdürnıetmıetklte, ancak eşikti (kanunda görülen suç
lara bazı atıflar yapıllaraık ceza artırıılnıaktadiır. 

Halbuki bu kamun yenilen getirtilirken, bunaı Siki 
noktada toptlaımıalk Ücap edendi. BIMsii, silah kaçakçı!^ 
ğı mevzuu, silah kaçakçılığı matdaJbı altında bir hü
küm ısdar eden maddlelller; diğeri de, suçlarda kulla
nılan silahlar içlin ısdar ddlilecek 'maddeler olmalıydı. 
HaJbuM ıbu böyle yapılmamış, bir umıumıi hüküm 
içerisinde maddeler yerine kbnımıuş., 

Simidi görüyoruz iki, Ibu getirilen tasarıda silahün 
tarifi yok, Sİİah nedir? Silahın mutlaka ateşli olması, 
düıtücü olması, kaslM olması ıkâfi değildir. Suçta 
Ikülaniılan alet ne ise o silahtır, .Yurnruık, icabı halıim-
da bir silah yerline geçer, bir taş dicalbı halinde - öldür
me vasıtasıdır -t slilah yerıinıe geçer, ıbtör sopa silah yerlin 
ne geçer. 

Burada kanun madde madde tasrih etmiş; •taban
calar, yivli tav tüfekleri, tüfekler, «Sivri uçlu kamalar, 
oluklu kamalar, şişli bastonlar.. Matrak ıkofiıımamış. 
Matrak, kriminolojide 'bir ısuç vasıtasıdır. E! ayaısMua 
(konan, yumurta biçimi verirmiş, ağaçtan veya madenli 
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maddeden yapılmış bir vasıtadır, yumruğu güçlen
dirir, öldürme vasıtasıdır. 

Bunlar tayin edilmediği içim, suçu tespitte, araş
tırma yapan zabıta aımlir ve memıurlıarı ile hâkimle-
rirnliiz müşkül durumda kalacaklardır. Bu silah ne bi-
ç'ism silahtır? 

İkinci husus; bu kıa(nuniu iyice tetkik ederseniz gö
receksiniz M, slilalh kaçakçılığı yapan, silahı taşıyan, 
Ibir yerden bir yere malkleden veya satan k&şiyle suçu 
işleyen arasında farfk; vardır. Mesela silahı alıp da is
timal eyleyip adam öldüren, soyan, soygunculuk ya
pan, yol kesen kişiye verületo ceza hafiftir, ama si
lahı bir yerden Ibir yere taşıyan, nakleden şoför, ka
çakçı veya arkadaşları daha ağır cezalara çrptıol-
mualktadır. Bunda kastedilen mamayı anlayamadım, 
Silaıh »kaçakçılığını önlemek ise maksat, onu ayrı bir 
mıaidde halinıde isıdıaır etmek itap öderdi. 

Bir şioför, bir büyük para mukabili bir silahlı bir 
yerden bir yere ıtaşıimışisa 10ı sene ceza alacak, o slila-
bı öllinıe alıp, istimal edip adam öldüren daha az ceza
ya çarptırılacak, yaralayan daha az cezaya çaırptı-
rılaoalk, Burada, njispöt prensibini ihlal fiil vardır;. 

Bir de kanunun 13 noü maddesine bakarsanız, 
orada şöyle bir hüküm var; sayıyor yukarıdan aşağıya 
doğru, şıu şu şu fitilleri İşleyenlere şu şu ceza verilir 
diyor ve bilininken diyor iki: «Yukarıdaki fıkrada 
yazılı miktar bakımından basıl olan vahamet ille si
lahların niteliğime illiişiilk unsurlardan birli birleştiği tak
dirde, bükmoluniacalk ceza ıbir kat arttırılır.:» 

Burada Ibir vahini haldisıe vardır. Vahimi kim tes
pit edecek mıulhterem arkadaşlar? Vahimi vahameti 
tesplit edecek makam k'imidiir? Bunu tespit edecek ma
kam hâkimdir, o anlaşılıyor burada. Ama bir yer
de, ifloi silahı yakalayan, İki silahı gören haklim: valhlim 
diyecek, bir yeırdle beş sil'alh gören hâkim vahim diye
cek, bir yerde 50 silahı gören hâkim valhiiim diyecek. 
Şahsım inisiyatifine bırakılmış, bir katı büküm yok, fe-
tediğimizce genişletebilirsiniz. Buralda, «şuışu haller 
vahimidir,» demezseniz, o takdirde zulme gidersinliz. 
hâ'kl'imftn vicdanına göre karar verirsiniz. 

Efendim, hâkimler zülüm işlemezler, en azından 
adaletlin tam tecellisine mani olurlar, zulüm; demiiye-
lim alma, dediğim gibi, bir hayatta hiç silah görmeyen 
Ibir haklim 3 silahı Ibir arada görmüşse «aman ne 
vahim hali»der; bir adam her gün silahla karşı karşı
ya ise; ıbir slandılk silahı görse ancak, «vahim:» der. 
Ee, bu hallerde, vahamet unsuru, hâkime bir kat fazla 
ceza vermek halkjktoıi tanıdığına göre, işte burada zu-ı 

lüm vardır; bu zulmü önlemek lazımdır. Bu vahamet 
unısuruınu katli olanak tespit etmek durumundayız ve
ya bu «vahimi» kelimesini buradan çıkartmalk lazım
dır. Böyle, her manaya gelen veya en azından enine 
Iboyufna çdkişıtiirilecek bir unsur koyarsak bu hükme, 
adil olacağı kanaatinde değilim. 

Simidi, muhterem arkadaşlarım, memleketimizin 
sion yıllarımda veya 1968'ten bu yana, yeniden, Tür
kiye'de bazı suçlar meydana gelmlişltiir; yani, zabıtanın 
alışa geldiği adi suçların dışında birtakım suçlar 
meydalna gelmiştir; suçlularım, suçun nevi değişmiş-
ıtir, suçlular değişmiştir. Bsikiden, hayatım kazanama
yan, fakra zaruret içinde adam hırsızlık yaparken, bu
gün bir gayenin tahakkuku için baraka soyan, insan 
soyan, ev ısıoıyafeı suçlular meydana gelmiştir. Burada, 
onlardan hiç bahis yolk. Mesela, bir ideolojik gaye 
ile, mesela çok (konuştuğunuz faşizmi Türkiye'ye ge-
ıtirmıek için banka soyan bir adamla, silah kullanan 
Ibir adamla, !bu vakalar için silah kullanan bir adamla, 
slilalh taşıyan bir adamla, kendi hayatını idame içlin bir 
evden veya bir bankadan para çalan adamın silah ta-ı 
sıması, silah istimal ötmesi aynı muameleye mi ma
ruz kalacak, aynı hülkmü mlü verecek hâkim? Ee, bu
rada bu da belirtilmemiş, bu da umuımi mamada, silah 
taşıyan, silah istimal eden, slilalh satan, alan, hükmü 
getirilmiştir. 

Mulhterem arkadaşlar, o balkımdan, bu kanun ta
sarısı buradan geçerken - ki biz aslında bu kanunun/ 
Ikarşisınlda değiliz ama - adil olmasına, dörtbaşı ma
mur olmasına, hiçbir adaletsizlik getirmemesine çalı
şıyoruz; ona çalışmalıyız. 

Baştan söyledim; bu tasarı yeni bir şey getirmiyor; 
aksine, bazı tnjoksan taraflar getiriliyor. Eski kanun
da, silahı tarif ediyordu, hangi silahın yasak olduğunu 
ısöylüyordu. İşte burada, hangi silahın yasak olduğu 
tabiri yok; umumi bir, «silah» tabiri var. Yarın, ce
lbinde, bağ budamak için bıçak, taşıyan bir köylü, 
yolda, aramaya maruz kalırsa, bıçak da yasaik »kalbi-
Üiime girdiğinden, alıp karakola götürmek, onu orada 
sorguya çekmek mümkündür. 

BAHATTİN KARAKOÇ (Diyarbakır) —_ O (kâ  
dar da ollmıaz., 

AHMET BULDANLI {Devamla) — Beyefendi 
ben jandarma zabitiyim; ben bilirim, hem bilirin. 
Tatbik ettlim, 16 sene tatbik etlim, ıbiliırim, 

BAHATTİN KARAKOÇ (Diyarbakır) — Jilet de 
bulsalar, alıp götürecekler mi? 

AHMET BULDANLI (Devamla) — Onun için 
«olmaz» demeyin; olur. Bn azından, 'belki hâkim sah-1 
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verir ama, savcı salıverir ama, bulunduğu köyden 
ı(8) saatte karakola gelir, ifade venir, sopayı da yer; 
«yanlışlık olmuş» denlir, köyüne döner. İşte, bu tip 
hadiselerin cevabını vermek lazım; onu anlatmak is
tiyorum. 

BAŞKAN — (2) dalkilkamız var Sayın Buldandı. 
AHMET BULDANLI (Devamla) — Peki Sayın 

iBasJkau*. 
Muhterem arkadaşlar, bu, «silah» lafı, çok .söyle

men Mır. mevzudur. Yıllardan berti biz 'bu Mecliste sıi— 
lamı önfameık isteriiz. Silahlar Türkiye'ye nereden gel1-
ımektedir, nasıl geiknelk'tedlir, iklimler gefüirmdkıtedir ma
lumdur; ibu mıevzuıu dülkıkatlıe ele almak lazımdır. 

Türkiye'de 'ilki yerde siilalh imlal edilir; koskoca bur 
Karadeniz sahilinden silah girer, Ikosikoca Ege sah/i
llimden, Alkdeniiızdem salah girer. Bunları, bu müeyyide
lerle durdurmak mümküm değilddr; caydırıcı zabıta, 
yanli zalbıtaii maniia görıeviylie belki bunu durdurabilmek 
ımiüimlkülnldür. Zabıtayı ıkuıvveldendirmezsenıiz, teçhizat, 
malzerme ile kuvvetlendirip, onu, her an hazır, hale 
ıgetürmıezisenliz, ıhliınıilhacdtibe, kırik yılda bir yakalaman 
diıllaihları ancak cezalandıraMliks'imiz; onun dışımda, 
her gün eşküyanın elime gölien, anarşistin elıime gelen 
silahları ıdurdurmaik imüımikün değildir. 

Simidi, ıbür şebeke vardır dünyada; şebekenim. mer
kezli İtalya'dır. İtalya'dan Akdeniz sahillerimizin he
men her noktasına, 1150 kıilometrelk koskoca Ege 
saJhMerimdm hemen her mıdktasına sülah gelir. 340 ko
yu bulunıam Muğla'da sahıil korumayı İd jandarma 
(hücuimlbotıu teman eder; 'bıirli 8 mül gider, biri 11 m!il 
gider ve ayın 21 günü Mmamda yatar gemiler; hasta
dırlar, arızalıdırlar. Hallbukli, Yunan sahilerinden bize 
22 miill, 25 m)il yapan sürat motorlarıyla her gün silah 
gelür; ıbumu ıbil'Mz; zabıta ibtMlir, vilayet Mir, herkes 
'bilir; önlemek; mümkün değil; ama bu ısıilah İner, 
muhtemelen de eşMyamıın eline geçer. Zavallının bM 
yakalanırsa, işte, bu kanıuna göre ceza görecektir. 

Muhterem arkadaşlar, ibu görüşülmekte olan ka
nun, lalettayin Ibliır kamun değildir. Bu kanunu ağır
lığı Olan bir kamum olarak kabul etmek mecburiye-
itündeiyfes. Maddeleri geldiği vaiklilt, her maddeyi ayrı 
ayrı, (kenıdli görüşümüze göre mütalaa edeceğiz ve bu 
hususta Ikli nokltai nazarlarımızı söyleyip belki de 
değiştirme önıergesli vereceğiz. 

ıBuniu bir görev olarak düşünmek mecburiyetin-' 
deyiz. Hiçlbir sıiyasli kanaatte düşünceyle dölü olma
dığımı söylemek istenim. Bu kamumu bu haliyle ge-
tirirsenliz, ıburadlam hayırlı metlice çıkacağına iinıanmııyo-
numı, 

Bu bakjumdan, daha iyi, daha esaslı mütalaa ede
lim ve ibu kanunum geçmesine çahşalım. 

Saygılar sunarım». (AP sıralarımdan alkışlar) 
(BAŞKAN — Teşdkkür ederim "Sayın Buidaniı. 
Sayım Battal, ıbuyurumuz efendilim, söz sırası sizde. 
ŞENER BATTAL (Konya) — Sayın Başkan, de

ğerli arkadaşlarım; 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bı
çaklar Hakkındaki Kanunun bazı maddelerini değiş
tiren tasarı üzerinde şahsi görüşlerimi arz etmeye 
çalışacağım; hepinizi saygılarımla selamlıyorum. 

Önce, bu kanunun görüşülmesi olayını incelerken, 
Türkiye'nin içinde bulunduğu sosyal ve siyasi karga
şayı tespit etmeye mecburuz. Bu tespit muvacehesin
de, «Acaba, anarşiyi, terörü nasıl önleriz; huzuru 
nasıl temin ederiz?» istikametinde, Hükümet adına 
Adalet Bakanlığı, meseleyi çok yönüyle ele almış ve 
bunlardan biri olarak 6136 sayılı Kanunla ilgili bu 
tasarıyı sevk etmiştir. Şüphesiz, Adalet Bakanlığı, 
Hükümet bu kanunu şevkle son derece iyi niyetlidir. 
Parti gruplarımız, da, imza atmak suretiyle, «Bu 
kanunu görüşelim; anarşi, terör ve huzursuzluğa kar
şı beraberce olalım» demenin bugün güzel bir örne
ğini vermişlerdir. 

Sözümün burasında hemen bir hususu, konu dışı 
da olsa, belirtmeye mecburum. Benim daima en 
korktuğum şey, reaksiyoner kanunlardır, yani tepki 
kanunlarıdır. Bir olay olur, hemen akabinde bir ka
nunla o olayı geçiştirecek tedbirleri getirirsiniz; ama 
bu tepki kanunu, ileride, sosyal bünyede büyük ya
ralar açar. İşte, bu vesileyle önemle ifade ediyorum 
ki, Hükümete sesleniyorum, Sayın Bakana ve Parla
mentomuza sesleniyorum, şu anarşinin verdiği hu
zursuzluk ve kara tablo tesiriyle, anayasal haklara, 
özgürlüklere, nefsi müdafaa gibi önemli insan hak
larına aykırı hususlarda elbette daha fazla hassas ol
mak zorundayız diye önemle ifade ediyorum. 

Şimdi, 6136 sayılı Kanunu getirdik. Bu kanunu 
getirirken, biraz evvel arkadaşlarımızın ifade ettiği 
gibi, kanun, suçluları caydırıcı niyetle sevk edilmiş. 
Acaba, bu kanun, getirdiği cezalarla, profesyonel suç
luları caydırıcı kuvvete sahip midir? 

Kanaatim odur ki, bu kanunla, profesyonel suç
lu, adam öldürmeyi önemli bir olay gibi görmeyen, 
bu konuda şerir veya bir otobüse, bir kahveye, bir 
kitleye ateş edebilen, onları tarayan adama, siz bu 
kanunla caydırıcı hüküm getirdiğinizi söyleyemezsi
niz; mümkün değildiı. O halde, geliniz, bu kanunu 
görüşürken, nefsi müdafaa durumunda olan insan
ları beraberce dikkate almaya mecburuz. Hiç unut-
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mam, geçen devre, 1,5 sene evvel, yani sizin iktida
rınızdan önceki iktidar zamanında bir belediye baş
kanı adayının evine dinamit atıldı, bomba atıldı. Bu 
aday bana geldi - ö zamanki İçişleri Bakanı benim 
partime mensuptu - «Rica ederim, hayatım tehlike
de, evime bomba atıldı, takip altındayım. Bana, ta
banca alma hususunda yardımcı olunuz, muameleyi 
hızlandırınız» dedi. İnanınız, bürokrasiyi aşabilmek 
çok zor oldu. Eğer biraz cesur olsaydım, tabancamı 
kendisine verirdim, al kullan derdim. Çünkü, taban
ca temin edecek kadar bu işin piyasasını bilen bir 
insan değildi ve hakikaten hayatı tehlikede idi. 

Şimdi, tabanca ruhsatı alma olayı, vesika alma
nın zor olduğu ve nefsi müdafaa durumunda olan 
bir insanın durumunu dikkate almaya mecburuz. 

Geçenlerde bu Mecliste bir özel affı konuştuk, 
arkadaşlarımız hatırlarlar; bir ilkokul öğretmeni 
kendisini birtakım kötü kişiler takip ediyor ve ta
banca bulunduruyor, kendisini korumak için. O kö
tü kişilerin bu öğretmene saldırmak için önce onun 
silahlı olup olmadığını tespit ettirmeleri lazım. İhbar 
ediyorlar; polis arıyor; tabancası yok. Bunun üzerine, 
saldırıyorlar, canını kurtarıyor ve derhal tabanca edi
niyor. Tekrar saldıracak; adam ihbar ediyor, taban
casını yakalatıyor. Öğretmenin emeklilik hakkı gitti. 
Burada, «O öğretmen nasıl kurtulur?» diye bütün 
gruplar harekete geçti. 

Köyüne gidemeyen öğretmen vardır. Öğretmene 
tabanca taşıma ruhsatı verilir diye kanunda bir mad
de yok ve fiilen hasım gösterme durumunda da ol
maz. Öğretmen çiçek dünyasının insanıdır, iyilik in
sanıdır; insanları hasım gösteremez ki. 

Avukatların, kanunda, tabanca ruhsatı alma hak
ları yoktur; ama hasımları vardır. İcra memurları ta
banca taşıyamazlar. 

AYHAN ALTUĞ (İstanbul) — Mahalle muhtar
ları? 

ŞENER BATTAL (Devamla) — «Mahalle muh
tarları» diyor arkadaşlarımız; öyle. 

Bir avukatın, ağır cezaya girip, karşı taraf için 
idam istediği davada, hayatı tehlikededir. 

Şimdi, bu avukat, efendim, 6136 sayılı Kanunda 
ceza 1 sene; ama şimdi 2 seneye çıkacak; ben taşı
mayayım mı diyecektir tabancayı? 

Meslek haysiyetine rağmen,, entellektüel kişiliği
ne rağmen, bu tabancayı taşımak zorunda kalacak
tır, bizim kanunumuzdaki ceza miktarı artsa bile. 

İnsanlara nefsi müdafaa mecburiyeti getirmişsi
niz. Devlet, vatandaşını koruma hakkım, koruma va-

I zifesini iyi ifa edemiyor; anarşi var, terör var. Tepe
nin başında ıssız bir evde oturan insan düşününüz; 
bu insan tabanca taşıyacaktır. 

Bir de, toplum olarak halledeceğimiz hususlardan 
biri de, bazı bölgelerimizde var olan kan davası 
olayları ve kan gütme olaylarıdır. Onların, sosyal 
olarak, eğitim olarak üzerine gitmediğiniz müddetçe, 
masum çocukların durumlarım dikkate almak zo
rundasınız. 

Yine, bir şey söyleyeyim, iyi görevlileri, iyi Dev
let görevlilerini tenzih ediyorum, iyi polislerimizi, 
iyi jandarmamızı elbette tenzih ediyorum; ama, 
tabanca yakalayıp rüşvet almayı itiyat edinenler var
dır bunların içinde; jandarmanın içinde de vardır. 
Şimdi, cezayı artırmakla, rüşvet miktarını da artırmış 
olmak gibi bir durum vardır. 

Değerli arkadaşlarım, tasarıda, tecil hakkı kal
dırılmış; hâkim tecil edemez, paraya çevrilemez. 

Komisyonda, öğrendiğimize göre, düzeltmeler 
vardır; bu tecil ve paraya çevrilmenin takdiri hâki
me verilmelidir. 

Bir de vesika alma, tabanca ruhsatı alma ve bu
lundurma işlerini kolaylaştırmaya mecburuz. İnsan
lar bugün ciddi rahatsızlık içindedir. İnsanların can 
güvenliğini, Devlet olarak, temin edemiyoruz. Taban
ca bulundurma cezasının azaltılması hususundaki gö
rüşe, tabanca taşımayı sevmeyen bir insan olarak, 
toplumda anarşiye, silahlı olaylara en fazla karşı çı
kan ve bununla mücadele eden bir siyasi partinin 
mensubu olarak, katılıyorum. Çünkü, bugün insan
lar artık evlerinde tabanca bulundurmak zorunda-

I dırlar ve bütün bunlardan sonra ruhsatlı tabanca al
ma hakkını genişletir, kolaylaştırırsanız, suç artar di
ye endişe etmeyiniz. İşlenen suçlar, ruhsatlı tabanca
larla işlenmemektedir. Çünkü, bir suç işlerse, ruhsat
lı tabanca kontrol edilir, adli tıp kontrolü, kriminalis-
tik kontrol ile denir ki, «Bu tabanca ile şu zamanda 
ateş edilmiş, mermisi şudur.» Onun için, ruhsatlı ta» 
banca, toplumda suç vasıtası değildir. Dolayısıyla bu 
kanunu görüşürken, tabanca vesikası almayı, ruhsat 
almayı kolaylaştırmalıyız; bulundurma hakkını da 
daha kolay hale getirmeliyiz. 

Bu hususu, sade hukuki manada değil, tabanca 
talebinde bulunan insana, tabanca ruhsat harcını da 
yüksek tutarsanız, bu aym zamanda «ruhsat vermi
yorum» manasına da gelir. 

I Bütün bunlar, bütün bu düşünceler ışığında, anar-
I siye, teröre, kötülüğe, huzursuzluğa elbette karşıyız; 
I ama bir reaksiyon yasası çıkıyor şimdi, tepki yasası 
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çıkartıyoruz; hislerimizin tesiri altındayız. Bu tesirle 
ölçüyü kaçırırsak, yarın hapishaneler entelektüeller
le dolar, masum insanlarla dolar, nefsini müdafaa et
mek durumunda kalan insanlarla dolar. 

Onun için, bu vebalimi hatırladığım için, huzurla
rınızı işgal ettim. 

Hepinize saygılar sunuyorum, teşekkür ediyorum. 
BAŞKAN —'• Teşekkür ederim Sayın Battal. 
Tümü üzerinde başka söz isteyen?.. 
ADALET KOMİSYONU .BAŞKANI ÎSMAÎL 

HAKKI KÖYLÜOĞLU (Ankara) — Sayın Başkan, 
söz istiyorum. 

BAŞKAN — Komisyon adına mı efendim? 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI ÎSMAİL 

HAKKI KÖYLÜOĞLU (Ankara) — Evet. 

BAŞKAN — Buyurun Saym Köylüoğlu. 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI ÎSMAÎL 

HAKKI KÖYLÜOĞLU (Ankara) — Sayın Başkan, 
sayın arkadaşlar; 

Bu tasarı Komisyonumuzca daha evvel görüşül
müştü, Meclis gündemine de alınmıştı; fakat sonra
dan aradan geçen 6 ay içerisinde bazı değişiklikler 
için önergeler verildi ve biz de bu önergeleri Komis
yonda enine boyuna, sizin adınıza görüşmek üzere ta
sarıyı Komisyona geri aldık; Komisyonda, bu tasa
rıyı etraflıca, yeniden dikkatle inceledik; verilen öner
gelere göre, bazı yeni düzenlemeler getirdik ve şim
di bu getirdiğimiz düzenlemeler huzurunuzdadır. 

Biliyorsunuz, anarşi, bu ülkenin baş sorunudur ve 
halli gittikçe zorlaşmaktadır; millet de, bu anarşi so
rununun bir an evvel hallini Büyük Millet Meclisin
den istemektedir, haklı olarak istemektedir. Milletin 
sabrı, tahammülü kalmamıştır, bitmiştir. Bugün he
pinize bu şikâyetler, her yerden, ülkenin her tarafın
dan gelmektedir. Anarşinin arkasında bölücülük var, 
komünizm var, yıkıcılık var, demokrasiye karşı ayak
lanma var ve Devlete karşı bir girişim, bir hareket 
var. Bütün bunların hepsine birden biz, «anarşi» adı
nı veriyoruz; ama memleket bugün, hepimizin bildi
ği üzere, artık, tahammülün sonuna gelmiştir. Bugün
kü iktidar, bu anarşiyi, bu bölücülüğü, bu yıkıcılığı, 
bu huzursuzluğu gidereceğim diye gelmiştir ve kendi
si iddialıdır, ısrarlıdır, taahhütte bulunmuştur ve vaat
te bulunmuştur. 

İşte, bu tasarılar da bunlardan birisi olduğu ileri 
sürülerek getirilmiştir. Şimdiye kadar bu yolda alın
mış hiçbir mesafe yoktur. Şu insan haklarında, Ana
yasamızda yazılı olan, «korkusuz yaşama hürriyeti» 
şimdi her yerde, her zaman aranır vaziyettedir. Za

ten Devletin var oluş sebebi de, hükümetin var oluş 
sebebi de, vatandaşlarının can ve mal güvenliğini sağ
lamasıyla kaimdir; aralarındaki içtimai mukavele bu
nu emreder. Bunu yapamayan, devlet olmaz; ama 
biz Devletimize inanıyoruz ve güveniyoruz; ama bu 
Devletin bu çarklarını işletmek lazımdır; işletecek de, 
hükümetlerdir. Bu, kolay olmuyor. Ben, «Dün işli
yordu, bugün jşlemiyor» demiyorum; ama siz «İşle
teceğiz» diye geldiniz. 

Yeni kanunlar geliyor ve bundan sonra da gele
cek, huzurunuza gelecek, takdirlerinize arz edilecek; 
burada konuşacağız, münakaşasını yapacağız; ama 
ben eskiden beri şu kanaatteyim ki, mevcut, meri ka
nunlar tamamiyle tatbik edilmiyor, tatbik edildiği ka
naatinde değilim. Eğer bunlar tatbik edilse, ki ben 
zaman içerisinde, gelişen ve değişen zaman içerisinde 
boşluklar bulunacağını kabul ediyorum, inanıyorum; 
ama mevcut kanunlar tatbik edildi de bunlara mı kal
dık? 

Asıl mesele, devlet çarkının işletilmesidir, döndü
rülmesidir ve bunu da işletmek kolay bir iş değil. Za
ten iktidarın marifeti, başarısı, becerisi, kabiliyeti işte 
buradan ölçülüyor, buradan görülüyor. 

Cezalarla suç önlenmez, cezaları istediğiniz kadar 
artırın. Sayın Akçal yukarıda, Komisyonda güzel söy
ledi, dedi ki : «Cezayı artırıyorsunuz ama, bununla 
suça, suçluya mani olamazsınız» Çünkü, sizin içiniz
de avukatlar var, tatbikattan gelen arkadaşlar var... 
Biz merhametli bir milletiz.. E, zaten cezanın da, suç
la cezanın karar olması lazımdır; merhametsiz bir 
adalet, zulümdür. 

îşte, bu dengeyi bulabilmemiz marifettir. Zaten 
başarıh hâkimler de, avukat arkadaşlar ve vatandaş
lar iyi bilirler, bu ceza ile suçu dengeleyen, bağdaş-
tırabilen, merhameti de bunların üzerinde iyice kulla
nabilen kişidir. O kolay değildir; çünkü, fazla ceza, 
suçluyu isyan ettirir, az ceza da şımartır. Yoksa, is
tediğiniz kadar, tabanca taşıyana ceza verin, istedi
ğiniz kadar cezasını artırın; tabanca taşıyanlar azal
mayacak, artacaktır 

Mesele şu; benim gördüğüm, bildiğim şu : Suç 
işleyenin cezasız kurtulamayacağına, yani yakalana
cağına, cezasım göreceğine inanması, kanaat getirme
si lazımdır. Bunu yapabiliyorsanız, bu kanaat yay
gınlaşırsa, korkmayın, cezalar az da olsa bunu ön
lersiniz; ama bugün öyle mi? Biz adliye çarkını iş
letemiyoruz, bunu herkes kabul ediyor, adliyeciler de 
kabul ediyor. 
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11 ayda bin küsur ölü oldu. Bu ölenlerin suçlu
ları, failleri yakalandı mı, mahkûm edildi mi, kaç ta
ne mahkûm var? Hiç yok. Peki, bununla ne yapa
caksın? istediğin kadar kanun çıkar... 

Şimdi, mevzuu daha fazla dağıtmayalım. Ben, bir 
Komisyon Başkanı olarak, bu kanunların üzerinde... 

1. ETEM KILIÇOĞLU (Samsun) — Komisyon 
Başkanı gibi konuşmuyorsun. 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI İSMAİL 
HAKKI KÖYLÜOĞLU (Devamla) — Ben, biraz da 
milletvekiliyim. (CHP sıralarından gülüşmeler) Ko
misyon Başkanı olmamız düşüncelerimizi ve fikirle
rimizi de Yüce Meclise aktarmamıza mani değil. Be
nim kanaatim budur diyorum., 

Hakikaten bugün bu Hükümet - bizim, vatanı 
kurtaracağız diye giden babayiğitler var, kahraman
lar var ya, Pazar günü Hürriyette onların dekleras-
yonu da çıktı; onlara baktım, okudum, baktım oku
dum, hep onları hatırladım - neler vaat etmiş, neler 
söylemiş, neler yapmış ve neler yapmakta devam edi
yor.... Hoca da orada oturuyor, bana hiç bakmıyor. 

MUAMMER AKSOY (İstanbul) — Ben, hep ba
kıyorum. 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI İSMAİL 
HAKKI KÖYLÜOĞLU (Devamla) — Muhterem ar
kadaşlar, biz bu kanunu, bu tasarıyı, muhterem Ko
misyon üyeleriyle birlikte, ihtiyaçlara uygun şekle 
getirmeye gayret ettik; demin de söylediğim husus
ları nazara aldık; ama bütün buna rağmen, noksan
lar, sizin fikirlerinizle, görüşlerinizle tamamlanacak
tır. 

Onun için, bu tasarı benim ve hepimizin nazarın
da oldukça ehemmiyetlidir, mühimdir; çünkü, Ceza 
Kanununda bir esas vardır : «Bir suçsuzun mahkûm 
olmasındansa, 99 suçlunun beraati evladır.» Onun 
için, burada cezaları arkadaşlar biraz artırdı - ben ar-
tırmadım - yine üzerinde durmanızı istiyorum. 

Benim, Komisyon üyesi olarak, Komisyon Başka
nı olarak fikrim budur. Maddelerine geçildiğinde, 
maddeler hususundaki fikirlerimizi arz edeceğim. Be
nim şimdilik tümü üzerinde söyleyeceklerim bundan 
ibarettir. 

Saygılarımı arz ederim. (AP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Köylüoğlu. 
Değerli arkadaşlarım, bir hususu arz etmek zo

runluluğunda kaldım; Sayın Köylüoğlu'nun da hoş
görüsüne sığınmak isterim. 

Sayın Köylüoğlu, bu tasarının Komisyonca geri 
alındığını ifade ettiler. Komisyonca tasarıma geri 

alınması halinde, biraz evvel Saym Ahmet Sayın'ın 
ifade ettiği husus haklılık kazanır. Yani, yeniden ha
zırladığı raporu Genel Kurula, daha doğrusu mil
letvekili arkadaşlarımıza sunmak zorunda kalırdık. 
Ancak, 89 ncu maddeye göre tasarmın geri alınması 
hususu bahis konusu olmamıştır. Yalnız, Adalet Ko
misyonumuz bazı maddeler üzerinde İçtüzüğün 88 nci 
maddesine göre değiştirge önergeleri vermiştir. Bu 
hususu arz etmek için işgal ettim, özür dilerim. 

Değerli arkadaşlarım, tümü üzerinde başkaca söz 
isteyen var mı? 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI İSMAİL 
HAKKI KÖYLÜOĞLU (Ankara) — Sayın Baş
kan, açıklama yapmak isterim. Bu önergeler üzerine 
biz, tabii burada bulunan, henüz bize intikal etme
yen tasarı üzerinde görüştük, konuştuk. Bunun böyle 
bilinmesini arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim, aynı şeyi söylü
yoruz. 

MEHMET IRMAK (Çorum) — Şahsım adına 
söz istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Kişisel iki kişiye söz verdim Sayın 
Irmak, söz veremiyorum, özür dilerim. 

Maddelere geçilmesi hususunu onayınıza sunuyo
rum. Kabul edenler lütfen işaret buyursunlar... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

1 nci maddeyi okutuyorum efendim : 
6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Hakkında Ka
nunun Başlığı ile 1, 2, 3, 4, 5, 12, 13, 14, 15, 16 nci 
Maddelerinin ve Ek Maddesinin Değiştirilmesine ve 
Bir Ek Madde ve Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair 

Kanun Tasarısı. 
Madde 1. — Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Hakkında 

Kanunun başlığı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
«Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Sair Aletler Hak

kında Kanun» 
BAŞKAN — Sayın Köylüoğlu, bir husus mu ifa

de ediyordunuz? 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI İSMAİL 

HAKKI KÖYLÜOĞLU (Ankara) — Sayın Başkan, 
«sair» kelimesi yerine «diğer» kelimesi yer alacak, 
«...diğer aletler hakkında kanun» olacak. 

BAŞKAN — 86 nci maddeye göre, bu hususta 
Komisyonun hakkı var. 

Şu biçimde oluyor değerli arkadaşlarım : ı«Ateşli 
Silahlar ve Bıçaklar Hakkında Kanunun başlığı aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir : Ateşli Silahlar ve Bı
çaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun.» 

Bu şekilde mi efendim,. 
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ADALET KOMİSYONU BAŞKANI İSMAİL 
HAKKI KÖYLÜOĞLU (Ankara) — Evet efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi onayınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

İkinci maddeyi okutuyorum efendim. 
Madde 2. — 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçak

lar Hakkındaki Kanunun 1 nci maddesi aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir. 

Madde 1. — Ateşli silahlarla mermilerinin ve bı
çaklarla salt saldırı ve savunmada kullanılmak üzere 
özel olarak yapılmış bulunan sair aletlerin memlekete 
sokulması, yapılması, satılması, satın alınması, taşın
ması veya bulundurulması bu kanun hükümlerine ta
bidir. 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI İSMAİL 
HAKKI KÖYLÜOĞLU (Ankara) — Sayın Başkan, 
buradaki «sair» de «diğer» şeklinde değişecek. 

BAŞKAN — Tabii efendim, o şekilde sunarız; 
ı« diğer aletlerin memlekete sokulması» şeklinde. 

Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. 

MUSTAFA KEMAL BİBEROĞLU (Çorum) — 
Grup adına söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
AP GRUPU ADINA MUSTAFA KEMAL Bİ

BEROĞLU (Çorum) — Muhterem arkadaşlar, mad
de metnini dikkatle okuduğumuz zaman bazı tered
dütlerin ortaya çıkabilmesi ihtimali üzerinde durmak 
istiyorum. 

«Ateşli silahlarla mermilerinin ve bıçaklarla salt 
saldırı ve savunmada kullanılmak üzere» deyimi var. 

Komisyonda görüşme yapılırken, bazı arkadaşla
rın, buradaki «salt savunma» sözünden, örneğin bir 
çelik yelek saldırıda kullanılamayacağı halde, sa
vunma için kullanılması mutad ve müteamel araç
lardan, cihazlardan bulunmasına rağmen, madde met
ninde, saldırıdan sonra «savunma» deyimi de geçtiği 
için, bunların da suç sayılabileceği hususundaki tered
dütlerini ortaya koydu. 

Biz orada maddenin iki ibaresi arasında «ve» ke
limesinin bulunmuş olmasından, ayrıca savunma ha
linin suç sayılamayacağını, hem saldırı hem savun
mada kullanılabilmesi halinde suç olacağını Komis
yonda Hükümete teyit ettirdik, gerekçeye, zabıtlara 
geçirilmesini temin ettik. Bunu bir defa da Meclis 
Heyeti Umumiyesi önünde Sayın Adalet Bakanının 
zabıtlara geçirtmesini Grupum adına rica ediyorum. 
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BAŞKAN — Teşekkür ediyorum Sayın Biberoğlu. 
ADALET BAKANI MEHMET CAN (Adana) — 

Sayın Başkan, Sayın Biberoğlu'nun sözlerine aynen 
iştirak ediyorum. Komisyonda da zabıtlara bu yolda 
geçti. Bu, Ceza Kanunundaki tabirdir. Aynen iştirak 
ediyorum. 

BAŞKAN — Uygulamada ışık tutması yönünden 
ifade ediyorsunuz. 

ADALET BAKANI MEHMET CAN (Adana) — 
Evet. 

BAŞKAN — Madde üzerinde başkaca söz iste
yen sayın üye?.. Yok. 

Maddeyi onayınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

3 ncü maddeyi okutuyorum efendim : 
Madde 3. — Aynı Kanunun 2 nci maddesi aşağı

daki şekilde değiştirilmiştir. 
Madde 2. — Milli Savunma Bakanlığı ve Emni

yet Genel Müdürlüğü ihtiyaçları için yurt dışında ya
pılacak alımlar ve Barut ve Patlayıcı Maddelerle Silah 
ve Teferruatı ve Av Malzemesinin İnhisardan Çıka
rılması hakkındaki 6551 sayılı Kanun hükümleri sak
lı kalmak üzere ateşli silahlarla mermilerinin ve bı
çaklarla salt saldırı ve savunmada kullanılmak üzere 
özel olarak yapılmış bulunan sair suç aletlerinin mem
lekete sokulması yasaktır. 

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

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

2. Memleketimizdeki yabancı elçilik ve konso
losluklarda görevli olup da diplomatik ayrıcalık ve 
bağışıklıklardan yararlanmayan kişilerden lüzumuna 
binaen Dışişleri Bakanlığınca teklif olunan ve İçiş
leri Bakanlığınca uygun görülenlerin (karşılıklı olma 
koşulu ile saptanan belirli tiplere göre), 

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

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

C) Yabancı devlet veya hükümet başkanları, 
hükümet üyeleri tarafından veya hükümetler adına 
kendilerine silahın hatıra olarak verildiğini belgele
yenlerin, 

Beraberinde getirdikleri silahların yurda sokul
masına müsaade edilir. 

87 — 
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Yukarıdaki fıkranın (C) bendine göre yurda so
kulmasına izin verilen silâhların satışı ve devri ya
saktır. Bu silahlar için yalnız bulundurma belgesi 
verilir. 

Yukarıdaki hükümler gereğince yurda sokulması
na izin verilmes'i öngörülen silâhların hangi esas ve 
koşullarla yurda sokulabileceği îçişleri ve Dışişleri 
bakanlıklarınca birlikte düzenlenecek bir yönetme
likle belirtilir. 

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

Verilmiş önerge de yok. 
Maddeyi onayınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

4 ncü maddeyi okutuyorum : 
Madde 4. — Aynı Kanunun 3 ncü maddesi aşa

ğıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
Madde 3. — Memleket içinde ateşli silahlarla mer

milerinin yapılması, Türkiye'de Harp Silah ve Mü
himmatı Yapan Hususi Sanayi Müesseselerinin Kont
rolü hakkındaki 3763, Makine ve Kimya Endüstrisi 
Kurumu Hakkındaki 5591 ve Barut ve Patlayıcı Mad
delerle Silah ve Teferruatı ve Av Malzemesinin in
hisardan Çıkarılması Hakkındaki 6551 sayılı Ka
nunların hükümlerine tabidir. 

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

Verilmiş önerge de yok. 
Maddeyi onayınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

5 nci maddeyi okutuyorum : 
Madde 5. — Aynı Kanunun 1308 sayılı Kanun

la değişik 4 ncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir : 

Madde 4. — Memleket içinde kama, hançer, sal
dırma, şişli baston, sustalı çakı, pala, kılıç, kasatu
ra, süngü, sivri uçlu, sivri uçlu ve oluklu bıçaklar, to
puz, topuzlu kamçı, boğucu tel veya zinciri, muşta 
ile salt saldırı ve savunmada kullanılmak üzere özel 
nitelikte bulunan benzeri aletlerin yapımı yasaktır. 

Bunlardan bir sanat veya mesleğin icrası için kul
lanılması zorunlu bulunanların yapımına zabıtaca izin 
verilir. 

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

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

BAŞKAN — Komisyonun bu maddeye ilişkin 
bir değiştiri önerisi var, o öneriyi okutuyorum : 

Değerli arkadaşlarım, aslında, görüşme isteğini, 
bu önergelerden önce sormam.gerekiyor; ancak, Ko
misyonun bu konuda ne düşündüğünü, bu önerge ile 
açıklama imkânını verip, üyelere ondan sonra gö
rüşmede bulunup bulunmayacağını soracağım efen
dim. 

Öneriyi okutuyorum : 
Adalet Komisyonu Önerisi : 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Genel Kurul gündeminde bulunan 250 Sıra Sa

yılı 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Hakkındaki 
Kanunun başlığı ile, 1, 2, 3, 4, 5, 12, 13, 14, 15, 
16 nci maddelerinin ve ek maddelerin değiştirilme
sine ve bir ek madde ve bir geçici madde eklenme
sine dair kanun tasarısının 5 nci maddesinin aşağıda
ki biçimde değiştirilmesinin önerilmesi Komisyonu
muzca kararlaştırılmıştır. 

Gerekli işlemin yapılması için arz olunur. 

Başkan 
î. Hakkı Köylüoğlu 

Sözcü 
Mehmet Yusuf Özbaş 

İmzada bulunamadı 
Afyonkarahisar 
Hasan Akkuş 

Antalya 
Galip Kaya 

İmzada bulunamadı 
Erzincan 

Lütfi Şahin 
Kahramanmaraş 
Hüseyin Doğan 

Sivas 
Tevfik Koraltan 

Tunceli 
Hüseyin Erkanlı 

Uşak 
Selâhattin Yüksel 

Başkanvekili 
1. Vecdi Aksakal 

Kâtip 
Mustafa Kemal Aykurt 

İmzada bulunamadı 
Ankara 

Orhan Eren 
İmzada bulunamadı 

Çorum 
M. Kemal Biberoğlu 

İçel 
Ramazan Çalışkan 

Kırşehir 
Doğan Güneşli 

Trabzon 
Lütfi Göktaş 

Urfa 
Celâl Paydaş 

Zonguldak 
Burhan Karaçelik 

Zonguldak 
Koksal Toptan 

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

- 8 8 — 
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«Madde 4. — Ülke içinde kama, hançer, saldır
ma, şişli baston, sustalı çakı, pala, kılıç, kasatura, 
süngü, sivri uçlu veya oluklu bıçaklar, topuz, to
puzlu kamçı, boğma teli veya zinciri, muşta ile salt 
saldırı ve savunmada kullanılmak üzere özel nitelik
teki benzeri aletlerin yapımı yasaktır. 

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

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

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

BAŞKAN — Madde üzerinde buyurunuz Sayın 
Hasan Ali Dağlı. Kişisel olarak konuşacaksınız, de
ğil mi efendim? 

HASAN ALÎ DAĞLI (Manisa) — Evet efen
dim. 

BAŞKAN — Zatıâlinizde mi söz istiyorsunuz Sa
yın Kızılışık? 

AHMET GÜLTEKİN KIZILIŞIK (Zonguldak) 
— Evet, birkaç şey söyleyeceğim. 

BAŞKAN — Tabii efendim. 
HASAN ALİ DAĞLI (Manisa) — Sayın Baş

kan, Yüce Meclisin saygıdeğer üyeleri; bu hususta 
fikirlerimi arz etmek isterim. 

6136 sayılı Ateşli Silahlara ait Kanundaki deği
şikliklerle cezai müeyyideleri bir miktar artırıyoruz. 

Tarihin, insanoğlunun var olduğu süresi içerisin
de, hiçbir zaman suç ortadan kalkmamış, suç orta
dan kalkmadığı gibi, bütün suçlular cezalanmalarına 
rağmen suç işlemeye devam edilmiştir. 

Türkiye'de son yıllarda, çağın gereksinimi olarak, 
ulaşım araçlarının gelişmesi ve insanların birbirleriy
le, devletlerin birbirleriyle münasebetlerinin artması, 
Türkiye'de silah kaçakçılığını artırmıştır. TIR kam-
yonlarıyla - akşam televizyonda işitmişsinizdir - ve 
denizden devamlı kaçakçılık yapılmaktadır. Şimdi
ye kadar kanuni müeyyidesi vardı kaçakçılığın; ama 
Türkiye'de kanunlar uygulanmıyor, devletin çarkı nor
mal dönmüyor; bu yüzden rüşvetlerle silah kaçakçı
lıkları devam ediyor. 

Şimdi bıçaklara ait yeni bir kanun getiriyoruz. 
Bu madde yarın birtakım kötü niyetli emniyet men
suplarım bir araç olarak kullanmada ve vatandaş

lara bir eziyet vasıtası olarak bu maddeyi kullanma
da araç olarak kullanacaktır zannediyorum. Köylü
nün elindeki ekmek bıçağını, «senin bu bıçağın suç 
unsurudur» diye yakalayacaklar, zulmedecekler; köy
lerde köylü vatandaş hakkını savunamayacak. Kasap 
dükkânında et kesen vatandaşı, «sen bu bıçağı şey
de kullanıyorsun» diye suçlayacaklar. 

O bakımdan, İçişleri Bakanlığının çıkaracağı yö
netmelik açık seçik olmalı. Hatta, bu yönetmelikle 
beraber, bunu üreten, bu bıçakları üretenler, «Bir 
iş aracı olarak kullanılacaktır» diye damga vurmalı, 
o şekilde satılmalı ki, yarın birtakım kötü niyetli in
sanlar bir araç olarak bu maddeyi kullanıp, yoksul 
halkımızı, köylümüzü ezmesinler ve onlardan çıkar 
sağlamasınlar. 

Bunu önleyici önlemleri getirmeye mecburuz ar
kadaşlar. Çünkü bu kötü niyetle de kullanılabilir. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Dağlı. 
Sayın Kızılışık. 
İBRAHİM VECDİ AKSAKAL (Trabzon) — 

Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Söz verdim efendim; size sonra 

vereyim, izin verirseniz. 
AHMET GÜLTEKİN KIZILIŞIK (Zonguldak) 

— Sayın Başkan ve değerli milletvekili arkadaşlarım; 
evvela Sayın Dağlı arkadaşımın bir tereddüdünü or
tadan kaldıracak şekilde sözüme başlayayım. 

Sayın Dağlı, siyasi görüş ve parti bağlılıklarımız 
ne olursa olsun, bu Meclisten muhakkak ki, her bi
rimiz kanunların en mükemmel bir şekilde çıkması
nı arzu ediyoruz; bu yönden, yani sizin de fikrinizin 
bu yolda olduğuna kesinlikle kaniim. 

Ancak, Türk Ceza Kanununda, memnu silahlar 
için konan ölçü, sizin bu endişenizi kaldırıcı nitelik
tedir; bü yönden müsterih olunuz. 

Yalnız, Sayın Komisyon ve Sayın Bakan, ben bir 
şeyin üzerinde durmak istiyorum, kabul ederseniz de 
maalmemnuniyem, etmeseniz de. 

Şimdi bu «boğma teli» meselesi çok mühim; bu
nu size şunun için arz ediyorum arkadaşlar : Hu
kukçuluğum ve avukatlığım dışında benim 30 
senelik emniyet hizmetlerinde hayatım var. Bugün 
1,5 metre bir teli bir. kimsenin evinde bulup da, onu 
bu kelimeyle, bir sene hapse sokmak mümkün. Onun 
için, «boğma teli» nin niteliğini, bugün tespit etmek 
mümkün değil; ama, ateşli silahların ve bıçakların 
her birinin niteliği, gerek temyiz içtihat kararlarıy
la, gerekse ekspertiz raporları ve kriminalistik la-
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boratuvarlarının uygulamaya ait raporlarıyla tespit 
edilmiş vaziyette. 

Bu yönden, eğer Yüce Meclis makul görür ve 
de Sayın Bakan ve Komisyon da bu fikrimize işti
rak ederse, bunun içinden sadece bu «boğma teli» ni 
çıkaralım; aksi takdirde, bir çamaşır teliyle de bir 
kimseyi kasıtlı olarak bir sene hapse mahkûm etmiş 
oluruz. 

Ben sırf bu yönden söz aldım; ileride, diğer mad
delerde, sırası geldikçe sadece aydınlatıcı nitelikte söz 
almak kaydıyla saygılarımı arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kızılışık. 
ABİDÎN İNAN GAYDALI (Bitlis) — Sayın Baş

kan söz istiyorum. 
BAŞKAN — Sayın Gaydalı, kişisel söz verme ola

nağım yok, 2 sayın üye konuştuğu için. 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANVEKİLt İB

RAHİM VECDİ AKSAKAL (Trabzon) — Sayın 
Başkan, Komisyon olarak bir tashihimiz var. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANVEKİLt İB

RAHİM VECDİ AKSAKAL (Trabzon) — Sayın 
Başkan, değerli milletvekilleri; 

Biraz evvel Sayın Hasan Ali Dağlı arkadaşımız 
konuştular, bazı endişelerini izhar ettiler; arkasından 
Sayın Gültekin Kızılışık Beyefendi konuştular, bir
takım endişelerini izhar ettiler. 

Bir de Komisyon önerisi okunurken küçük bir 
yanlışlık yapıldı, belki biz sebep olduk, belki okun
madı; ama zannediyorum biz sebep olduk. Bu 3 ne
denle çok kısa maruzatta bulunmak üzere yüksek hu
zurlarınızı işgal ediyorum. 

Bir kere, önerimizin 2 nci maddesinde, ı«Sivri uç
lu veya oluklu» ibaresi var, «ve oluklu» dur, o şe
kilde onun düzeltilmesi lazım. 

Sayın Hasan Ali Dağlı'nın belirttiği endişesinin 
şu metin muvacehesinde yeri olmamak lazım gelir, 
müsterih olsunlar. Çünkü, biz itina ile yapılan bir ça
lışmadan sonra şuraya vardık : Şimdi ikinci parag
rafını okuyorum : «Bunlardan bir sanat veya mes
leğin icrası için kullanılması zorunlu bulunanların 
yapımına İçişleri Bakanlığınca yapılacak bir yönet
melikte belirlenen kurallara göre izin verilir» şeklin
de bir değişiklik getirmek suretiyle «zabıta izin ve
rir» ibaresini, Türkiye'nin her coğrafi bölümünde za
bıtanın ayrı ayrı türde, ayrı ayrı silahlara, ayn ayrı 
aletlere, ayrı anlayışta izin vermesini bir yönetmeli
ğe bağlamak suretiyle, Türkiye'de yaygın ve tek tip 
bir izin müessesesini bir yönetmelikle de kurmak su-
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retiyle, zannediyorum arkadaşımın endişesi gideril
miş olmuştur. Bunun bu şekilde de zabıtlara tespitin
de büyük yarar umduğumuz için Komisyon olarak 
geldik. 

Üçüncü konu : Sayın Gültekin Kızılışık Beyin 
«boğma teli» konusundaki endişesidir. 

Kendileri 30 yıl emniyette bulunmuşlardır, en
gin bir tecrübedir, ona Komisyonun saygısı vardır; 
ancak müsterih olsunlar, «boğma teli» alelale çit teli 
ya da herhangi bir demir tel değildir, özelliği olan 
teldir; bir gırtlağa geçirildiği zaman, yandan, aynı za
manda kesici kısımları bulunan, özel nitelikte, boğ
maya yarayan, o maksatla yapılmış bir teldir; yoksa, 
herkesin bahçesinin etrafındaki tellerden dolayı «boğ
ma teli» bulunduruyor diye onterı mahkûm etmek 
mümkündü. Yüce Meclisin müsterih olması lazım. 

Saygılar sunuyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aksakal. 
AHMET GÜLTEKİN KIZILIŞIK (Zonguldak) 

— Sayın Başkan, önergemiz var. 
BAŞKAN — Sayın Gaydalı, size söz hakkı doğ

du, istiyorsanız konuşabilirsiniz efendim. Çünkü son 
şöz sizin. 

ABİDİN İNAN GAYDALI (Bitlis) — Sayın Baş
kan, değerli arkadaşlarım; 

Herşeyden evvel, hukukta açıklık gerekir. Ka
nımca, ruhsata tabi yivli av silahları hakkında bir 
açıklık getirmek gerekir; zira hangi tip yivli av si
lahlarının ruhsata tabi olacağı açıklıkla belli değil. 

Bir vatandaş babasından kalma veya herhangi 
bir yerden edindiği bir mavzeri alıp, efendim ben na
sılsa harp etmiyorum, düşmanım yok, mademki ka
nun çıktı, ruhsata tabidir diye, karakola veya mahal
li hükümetine götürür, bu silahıma ruhsat istiyorum 
derse, derhal müsadere edilir ve cezalandırılır. 

Bu bakımdan, avda kullanılabilecek yivli silah
lar hangileridir, hangi tip silahlardır; bu hususta açık
lık getirilmesini istirham ediyorum. 

Hepinize hürmetler sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gaydalı. 
Sayın Kızılışık, bilmiyorum dikkatinizden kaçtı 

mı? Biraz evvel komisyon adına bir açıklama yapıl
dı, «Boğma teli» konusunda; bu telin, özel niteliği 
olan bir tel olduğu, alelade tellerin bu «Boğma teli» 
deyimi içinde mütalaa edilemeyeceği şeklinde. Buna 
rağmen önergenizde İsrar ediyorsanız işleme koya
cağım. 

AHMET GÜLTEKİN KIZILIŞIK (Zonguldak) 
— Yerimden arz edeyim efendim; İsrar ediyorum, 
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şöyle ki: Türk polisini hiçbir şekilde itham etmek be 
nim vazifem değil ama, zamanında bir kimsenin ce
bine bir parça esrar konulup yakalandığını da bili
yorum. Ben bu açıklamaya istinaden bu ihtimali ön
lemiş olmak bakımından bunu getirdim. 

Gayet iyi niyetli bir tekliftir. Onun için arkadaş
larımın bunu tasvip buyurmasını istirham ediyorum. 
Çünkü, kaza mahkemelerinde bugün, gerçekten imal 
edilmiş «Boğma teli» ile herhangi bir telin «Boğma 
teli» mi, yoksa başka bir tel mi olduğunu ayırmak 
çok güç iştir. Bu yönden önergemde İsrar ediyorum. 
Takdir Yüce Meclisindir, ona bir diyeceğim yoktur. 

BAŞKAN — Yani önergeyi geri almıyorsunuz? 
AHMET GÜLTEKİN KIZILIŞIK (Zonguldak) 

— Hayır, almıyorum. 
BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, Sayın Kızıl-

ışık, Sayın inan, Sayın Ezgü, Sayın Kavurmacıoğlu, 
Sayın Aksoy ve Sayın Dağıstanlı tarafından verilmiş 
olan önerge şu: 

«Boğma teli ve zinciri deyimlerinin madde met
ninden çıkarılmasını arz ederiz.» 

Sayın komisyon katılıyorlar mı? 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI İSMAİL 

HAKKI KÖYLÜOĞLU (Ankara) — Hayır. 
BAŞKAN — Sayın Hükümet?... 

ADALET BAKANI MEHMET CAN (Adana) — 
Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katılmıyor
lar. 

Önergeyi Yüce Meclisin onayına sunuyorum: Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmemiş
tir. 

Esas komisyonun biraz evvel ifade edip bizim de 
çıkardığımız, «sivri uçlu veya oluklu» deyimi yerine 
«Sivd uçlu ve oluklu» deyimini de kapsayan önerge
sini Yüce Heyetin onayına sunuyorum: Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

5 nci madde metni olarak önergeyi Yüce Heye
tin onayına sunuyorum: Kabul edenler... Kabul et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

6 nci maddeyi okutuyorum efendim. 
Madde 6. — Aynı Kanunun 6768 sayılı Kanunla 

değişik 5 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir : 

Madde 5. — Yukarıdaki maddelerde yurda sokul
ması ve yapımı yasaklanan ve 4 ncü maddenin bi
rinci fıkrası kapsamına giren bıçak ve aletlerin satıl
ması, satın alınması, taşınması ve bulundurulması ya
saktır. 

Bxf sanat veya mesleğin icrası için kullanılmasına 
zabıtaca izin verilen bıçaklar bu yasağın dışındadır-
lar,, 

BAŞKAN — Yine esas komisyonca hazırlanmış 
bir önerge var, onu 'da okutuyorum efendim : 

Adalet Komisyonu önerisi : 

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

6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Hakkında Ka
nunun başlığıyla 1, 2, 3, 4, 5, 12, 13, 14, 15, 16 nci 
maddelerinin ve ek maddelerin değiştirilmesine ve 
birt ek ve bir geçici madde eklenmesine dair kanun 
tasarısının 6 nci maddesinin aşağıdaki biçimde değiş
tirilmesinin önerilmesi komisyonumuzca kararlaştırıl
mıştır. 

Gerekli işlemin yapılması için arz olunur. 
Başkan Başkan V. 

İsmail Hakkı Köylüoğlu Vecdi Aksakal 
Sözcü Yazman 

Mehmet Yusuf Özbaş Mustafa Kemal Aykurt 
İmzada bulunamadı İmzada bulunamadı 

Afyonkarahisar Antalya 
Hasan Akkuş Galip Kaya 

İmzada bulunamadı 
Ankara Çorum 

Orhan Eren M. Kemal Biberoğlu 
İmzada bulunamadı 

Erzincan İçel 
Lütfi Şahin Ramazan Çalışkan 

Kahramanmaraş Kırşehir 
Hüseyin Doğan Doğan Güneşli 

Sivas Trabzon 
Tevfik Koraltan Lütfi Göktaş 

Tunceli Urfa 
Hüseyin Erkanlı Celâl Paydaş 

Uşak Zonguldak 
M. Selâhattin Yüksel Burhan Karaçelik 

Zonguldak 
Koksal Toptan 

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

«Madde 5. — Yurda sokulması ve yapımı yasak
lanan ve 4 ncü maddenin 1 nci fıkrası kapsamına 
giren bıçak ve aletlerin satılması, satın alınması, ta
şınması ve bulundurulması yasaktır. 

Bir sanat veya mesleğin icrası için kullanılması
na 4 ncü maddeye göre izin verilen bıçaklar, bu ya
sağın dışındadırlar.» 
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BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?... Yok. 

Biraz evvel okuttuğum esas komisyonun değiştiri 
önergesini Yüce Heyetin onayına sunuyorum: Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Değişik biçimiyle 6 ncı maddeyi onayınıza sunu
yorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

7 nci maddeyi okutuyorum efendim: 
Madde 7. — Aynı Kanunun İ308 sayılı Kanunla 

değişik 12 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir : 

Madde 12. — Her kim bu Kanunun kapsamına 
giren ateşli silahlarla bunlara ai't mermileri memleke
te sokar, sokmaya teşebbüs eder veya bunların mem
lekete sokulmasına aracılık eder veya bunları Türkiye' 
de Harp Silah ve Mühimmatı Yapan Hususi Sanayi 
Müesseselerinin Kontrolü Hakkındaki 3763 ve Ma
kine ve Kimya Endüstrisi Kurumu Hakkındaki 5591 
sayılı Kanunların hükümleri dışında memlekette imal 
eder veya bu suretle memlekete sokulmuş veya mem
lekette imal edilmiş olan ateşli silahları veya mermi
leri bir yerden diğer bir yere nakleder veya yollar 
veya nakletmeye bilerek aracılık eder, satar veya sat
maya aracılık ederse veya bu amaçla bulundurursa 4 
yıldan 7 yıla kadar ağır hapis ve 5 000 liradan 
50 000 liraya kadar ağır para cezası ile cezalandı
rılır. 

3 ncü fıkradaki hal dışında iki veya daha fazla 
kimselerin toplu olarak 1 nci fıkrada yazılı suçları 
işlemeleri halinde altı yıldan on yıla kadar ağır hapis 
cezası hükmolunur. 

Birinci fıkradaki fiilleri ika etmek maksadıyla te
şekkül vücuda getirenlerle idare edenler veya teşek
küle mensup olanlar tarafından sözü geçen fıkrada 
yazılı suçlar işlenirse failler hakkında sekiz yıldan on 
beş yıla kadar ağır hapis cezası hükmolunur. 

Ateşli silahın; tüfek veya seri ateşli, kısa sürede 
çok sayıda ve etkili biçimde mermi atabilen otomatik 
veya dürbünlü tüfek veya tabancalar veya bu fıkrada 
sayılanların benzerleri olması yahut bu niteliği taşı
mayan ateşli silahlar veya her türlü mermilerin mik
tar itibariyle vehamet arz etmesi halinde yukarıdaki 
fıkralarda yazılı cezalar yarı nispetinde artırılarak 
hükmolunur. 

4 ncü fıkrada niteliği belirtilen ateşli silahlar ile 
benzerlerinin miktar itibariyle vehamet arz etmesi 
halinde 1, 2 ve 3 ncü fıkralarda yazılı cezalar bir katı 
artırılarak hükmolunur. 

Mermilerin en çok elli adedi (50 adet dahil), tü
fek, tabanca ve benzerlerinin en çok beş adedi (5 adet 
dahil), sayı bakımından vahim sayılmaz. 

Ateşli silahlar ile mermiler ve bunların imalinde 
ve naklinde bilerek kullanılan her türlü araç ve gere
cin de zoralımına hükmolunur. 

BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, yine esas ko
misyonun bu maddeye ilişkin bir önergesi var, o 
önergeyi okutuyorum efendim: 

Adalet Komisyonu önerisi : 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Genel Kurul gündeminde bulunan 250 S. Sayılı 
6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Hakkında Ka
nun başlığı ile 1, 2, 3, 4, 5, 12, 13, 14, 15, 16 ncı 
maddelerinin ve ek maddelerinin değiştirilmesine ve 
bir ek madde ve bir keçici madde eklenmesine dair 
kanun tasarısının 7 nci maddesinin, aşağıdaki biçim
de değiştirilmesinin önerilmesi komisyonumuzca ka
rarlaştırılmıştır. 

Gerekli işlemin yapılması için arz olunur. 
Başkan Başkanvekili 

Ankara Trabzon 
İsmail Hakkı Köylüoğlu Son cümleye muhalif 

İbrahim Vecdi Aksakal 
Kahramanmaraş Denizli 

Mehmet Yusuf Özbaş Mustafa Kemal Aykurt 
İmzada bulunamadı İmzada bulunamadı 

Afyonkarahisar Ankara 
Hasan Akkuş Orhan Eren 

İmzada bulunamadı 
Antalya Çorum 

Galip Kaya Mustafa Kemal Biberoğlu 
İmzada bulunamadı 

Erzincan İçel 
Lütfi Şahin Ramazan Çalışkan 

Kahramanmaraş Kırşehir 
Muhalif Son cümleye muhalif 

Hüseyin Doğan Doğan Güneşli 
Sivas Trabzon 

Tevfik Koraltan Lütfi Göktaş 
Tunceli Gaziantep 

Hüseyin Erkanlı Celâl Paydaş 
Uşak Zonguldak 

Son cümleye muhalifim Burhan Karaçelik 
M. Selâhattin Yüksel 

Zonguldak 
Koksal Toptan 

İmzada bulunamadı 
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Madde 7. — 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçak
lar Hakkında Kanunun 12 nci maddesi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir : 

«Madde 12. — Her kim bu kanun kapsamına gi
ren ateşli silahlarla bunlara ait mermileri ülkeye so
kar ve sokmaya kalkışır veya bunların ülkeye sokul
masını aracılık eder veya bunları Türkiye'de Harp Silah 
ve Mühimmatı Yapan Usulsüz Sanayi Müesseseleri
nin Kontrolü Hakkında 3763 ve Makine ve Kimya 
Endüstrisi Kurumu Hakkındaki 5591 sayılı kanunla
rın hükümleri dışında ülkede yapar veya bu suretle 
ülkeye sokulmuş ve ülkede yapılmış olan ateşli si
lahları veya mermileri bir yerden diğer bir yere taşır 
veya yollar veya taşımaya bilerek aracılık eder, satar 
veya satmaya aracılık ederse veya bu amaçla bulun
durursa 5 yıldan 8 yıla kadar ağır hapis ve 15 000 lira
dan 60 C00 liraya kadar ağır par cezasıyla cezalan
dırılır. 

3 ncü fıkradaki hal dışında iki veya daha çok 
kişinin toplu olarak 1 nci fıkrada yazılı suçları işleme
leri halinde 8 yıldan 12 yıla kadar ağır hapis ve 25 000 
liradan 75 0C0 liraya kadar ağır para cezası hük-
molunur. 

1 nci fıkradaki eylemleri işlemek amacıyla teşek
kül kuranlarla, yönetenler veya teşekküle mensup 
olanlar tarafından sözü geçen fıkrada yazılı suçlar 
işlenirse failler hakkında 10 yıldan 15 yıla kadar ağır 
hapis ve 50 000 liradan 100 000 liraya kadar ağır 
para cezası hükmolunur. 

Ateşli silahın; tüfek veya seri ateşli kısa sürede 
çok sayıda ve etkili biçimde mermi atabilen otoma
tik veya dürbünlü tüfek veya tabancalar veya bu fık
rada sayılanların benzerleri olması ya da bu niteliği 
taşımayan ateşli silahlar veya her türlü mermilerin 
miktar bakımından vahim olması halinde yukarıdaki 
fıkralarda yazılı cezalar yarı oranında artırılarak hük
molunur. 

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

Ateşli silahlarla mermiler ve bunların yapımında 
ve taşınmasında kullanılan her türlü araç ve gereçle
rin bunlar başkasına ait olsa bile, o şahıs durumu 
biliyorsa zoralımına hükmolunur. 

Anılan silah ve mermilerin, sahibinin rıza ve mu
vafakati olmadan taşıtlarıyla nakledilmesi halinde, 
asıl faile ayrıca nakilde kullanılan aracın rayiç de
ğeri kadar ağır para cezası hükmolunur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz 'isteyen sayın 
üye var mı efendim?... 

DOĞAN GÜNEŞLİ (Kırşehir) — Grup adına söz 
İstiyorum efendim. 

BAHATTÎN KARAKOÇ (Diyarbakır) — Başka 
önerge yok mu Sayın Başkan?... 

BAŞKAN — Var efendim, okutacağım, işleme 
koyacağım. Esas komisyonunun önergesini okutu
yorum ki, bakarsınız arkadaşlarımız aydınlanırlar ve 
söz istemeyebilirler. 

Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Sayın Do
ğan Güneşli, buyurun efendim. 

CHP GRUBU ADINA DOĞAN GÜNEŞLİ (Kır
şehir) — Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaş
larım; 

Bu değişiklik önergesinin son cümlesine Adalet 
Komisyonunda da muhalefet şerhi verdiğimiz için, 
bu konuda Grubum adına bazı açıklamalarda bulun
mak istiyorum. 

Metnin komisyondaki durumu, ateşli silahlarla, 
mermiler ve bunların yapımında veya taşınmasında 
bilerek kullanılan her türlü araç ve gereçlerin zoralı
mına mahkemece karar verilmesi hükmündedir. 

Korrisyonoa önerilen değişiklikte ise, bu zor
alımı, «vasıtayı verenin bilerek ve kasten yapması» 
halinde, şeklinde değişiklik önergesi getirilmiştir, 
Ancak, getirilen bu değişiklik önergesi, yukarıda 
da etraflıca münakaşasını yaptığımız gibli, bazı 
yönlerden ve kanun tekniği yönünden de birçok 
mahzurlar doğurmaktadır kanımızca. 

Şöyle ki: Bugün üzerinde bazı değişiklikler yap
tığımız Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Hakkındaki Ka
nunun bizce, grup olarak, en oain alıcı noktası, ka
çakçılığa konu olan bu kısmidir. Diğer maddelerde 
tüm arkadaşların, tüm grupların gösterdiği hassasi
yet, esasında kaçakçılık mevzuunda toplanmakta
dır kanımızca. 

Bu zoralımı bilerek ve kasten olduğu zaman kul
lanmak gerektiği gerekçesinde arkadaşlarımızın gö
rüşleri şöyle toparlanabilirdi: Ceza hukukunda esas, 
cezaların şahsiliği prensibidir, «şahsi bir cezadan 
dolayı bir diğer kişinin vasıtasının müsadere edil
mesi veya edilebilme hali, cezanın şahsiliği prensi
bine aykırıdır» deniyor idi. Biz bunun aksi tezi 
savunuyorduk ve diyorduk İki, cezanın şahsiliği 
prensibine vasıtanın zoralımı halel getirmez. Neden? 
Burada cezalandırılacak olan kişi sanıktır, zoralımı
na karar verilen üçüncü kişinin bu fiilden dolayı 
suçlu değil, mali mesuliyeti vardır. Bu hukukta
ki maili mesuliyet kuralını, gerek Karayolları Tra-
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fük Kanununun 50 nci maddesi ve gerekse Borçlar 
Kanununun 55 nci maddesi hukukumuza, getirmiştir 
ve hiçbir türlü, cezanın şahsiliği prensibine halel 
gelmemiştir. Şöyle ki: Bana ait bir vasıtayı her
hangi bir yakınıma, herhangi bir arkadaşıma veya 
herhangi bir üçüncü kişiye ben verdim, bu üçüncü 
kişi bu vasıtayla bir trafik suçu işledi ve üçüncü 
kişinin ölümüne veya yaralanmasına sebep oldu. 
Üçüncü kişi yaralayan olarak, Oeza Kanunundaki 
dikkatsizlik, tedbirsizlikle ölüme sebebiyet vermek 
veya yaralamaya sebebiyet vermekten mahkûm ola
caktır.; Cezanın şahsiliği prensibi budur. Ama mal 
mesuliyet yönünden vermemden dolayı ben de onun
la birlikte vasıta sahibi olarak mailen mesulüm, Borç
lar Kanununun 55 noi maddesi ve KarayoUaırı Tra
fik Kanununun 50 nci maddesi bunu amir bulun
maktadır. 

ikinci konu, zoralım müessesesi, halen Türk 
ceza hukukunda kullanılmaktadır. 1918 sayılı Ka
çakçılığın Men ve Takibi hakkındaki Kanunun 47 
neti maddesi ve 6831 sayılı Orman Kanununun 108 
nci maddesi «Kaçak orman emvalini nakleden, ta
şınmasında kullanılan damlı ve cansız bütün nakil 
vasıtalarının, kime dit olursa olsun, (idarece zapt ve 
mahkemelerce müsaderesine hükrnıolunur» demekte
dir., 

1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair 
Kanunda da aynı hüküm, yerine vazedilmiş ve 
uygulanmaktadır. 

Ayrıca, Kaçakçılığın Men ve Takibi hakkındaki 
Kanunun 47 nci maddesindeki «bilerek»! tabirini; 
Yargıtay keyfi bir içtihat kararı ile, uygulamada 
«bilerek» tabirinin, sadece bunu nakledenin bil
mesi şeklinde açıklığa kalvuşturmuş ve kime ait olur
sa olsun, zoralımına mahkemece karar verileceğini 
tevhidi içtihat şeklinde vazetmiştir. 

Şimdi, bu durumda biz bu yasaldaki zoralımı 
ibazı şartlara tabi kıldığımız zaman, uygulamada 
iki konu ile karşı karşıya geleceğiz. 

Eğer bir TIR kamyonu, bir yabancı bandıralı 
gemi, bir gemti veya bir vasıta, eğer tekel kaçak
çılığı yapmış ise müsadere edilecek, eğer silah ka
çakçılığı yapmış tösle, vasıta sahibi bunu bilmiyorum 
dediği zaımlan vasıtasını teslim etmek zorunda kala
cağız ve kanunda getirdiğimiz, getirmek istediğimiz 
gayeden uzaklaşacağız^ 

Şunu taktir edersiniz ki, bugün silah kaçakçı
lığı gemilerle* yabancı 'bandıralı gemilerle ve büyük 
kamyonlarla yapılmaktadır ve bu kaçakçılıkta esas 
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kaçakçılığı organize idden tüm patronlar gizlidir ve 
ancak bu, gariban şoföre teslim edilir. 

Onun için, tüm bu arz ettiğimiz uygulamadaki 
aksaklıkları da önleyebilmek için, Adalet Komisyo
nunun getirdiği değişiklikteki son cümlenin kabul 
edilmemesini, eski metindeki gibi veya yeni verilen 
önergelerdeki gibi kabul edilmesini grupum adına 
saygılarımla diler ve hepinize tekrar tekrar saygıla
rımı sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Güneşli. 
Kişisel olarak Sayın Kızılışık, buyurunuz efen

dim. 
AHMET GÜLTEKÎN KIZILIŞIK (Zonguldak) 

— Sayın Başkan, sayın arkadaşlarım; hepinizi say
gı ile selamlarım. 

Kişisel fikir olarak, Sayın Güneşli'ye ben de 
iştirak ediyorum. Ateşli silahlar ile mermilerin zor
alımı gayet makul bir şey, fakat «bunların imalinde 
ve naklinde bilerek kullanılan», yani bir örsü, bir 
çeklici de mi, veya bir torna, bir frezeyi de mi bunun 
imalinde kullanıldı diye müsadere edeceğiz? 

Bu yönden, bu son cümleye muhalif olan arka
daşlarla beraber ben de aynı görüşteyim. Bu gö
rüşümü açıklamak için huzurunuza çıktım. Ateşli 
silahlar ile mermilerin müsaderesi veyahut da tasa
rının deyimiyle «zoralımına hükmolünur» şeklinde 
değiştirlilmesinde fayda var. 

Saygılarımla arz ederim. 
BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Çalışkan, kişisel 

görüşünüzü ifade etmek üzere. 
RAMAZAN ÇALIŞKAN (tçel) — Saygılarımı 

arz ediyorum. 
Değerli arkadaşlarım, huzurunuzda görüşülmekte 

olan tadil tasarısı çok önemli bir özellik ifade ediyor, 
bu sebeple söz aldım ve takdirlerinize görüşümü arz 
ediyorum. 

Peşinen söylüyorum ki, Adalet Komisyonunun 
değişiklik yajparak huzurunuza getirdiği hüküm yerin
dedir, kabulünü istirham ediyorum. Gerekçelerim 
de şunlardır: 

Değerli arkadaşlarım, ceza hukuku insan oğlu
nun büyük sıkıntılarını ifade eden bir hukuk dalıdır. 
Bugünkü Ceza Kanununda harekelilerin kalıplara so
kulması boşuna değildir. Ceza hukukunun bugünkü 
merhalesine kavuşması, eğer hukukçu için iftihar 
edilecek bir konu ise, insana teminat oluşumdandır. 

Değerli arkadaşlarım, beşeri hareketlerin hiçbi
risi kasıtsız izah edilemez. Tesadüfen yüzünüze veya 
bir yerinize değen bir insan eli tokat da olabilir, rast-
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gele bir hareket de olabilir. Tokat ise, bunun ma-
' naşı başkadır; rastgele ise bunun manası başkadır ve 

ceza hukukumuzda hiçbir hüküm yoktur ki, kasıt un
suru olmadan suç vasfını ihraz etmiş kabul edilebil
sin. 

Huzurunuzda, Adalet Bakanının getirdiği ve üzü
lerek ifade ediyorum, bazı değerli hukukçu arkadaş
larımızın müdafaa ettiği tasarı, kasıt unsurunu taşı
mayan bir suç ihdas etme niteliğindedir. Kasıt un
suru taşımayan bir suçun ihdas edilmesi şu Meclis 
için, - özür diliyorum - bir şanssızlık olur. 

Zİra, kasıt unsuru olmadan insanoğluna ceza ver
me ilkeldir, iptidaidir. Falan zamanın diktatörü 
kitle katliamı yapmış, üç - beş kişiyi sallandırmıştır. 
Niçin? İbreti müessire olsun diye. Arma adamın kas
tı yoktu, suç içinde değildi, suç kastı yoktu. 

Şimdi arkadaşlarımın, üzülerek ifade ediyorum 
iki, huzurunuzdaki ibreti müessire unsuru ağırlık ka
zanıyor. 

Değerli arkadaşlarım, hukukçuya düşen, ibreti 
müessire tablosunu dozuna getiırmektir, yoksa kasıt 
unsurunu taşımayan bir suçu ihdas etmek değildir. 

Burada azim bir hata işlenmektedir. Bu bir dö
nüm noktası olabilir, dikkatinizi bu noktaya çekmek 
istiyorum. Kasıtsız suç, ilkel ceza hukukunun özeli
ğidir. Huzurunuzda had kararınızı bundan uzak gör
mek işitiyorum, bunu ifade etmek istiyorum, bir. 

İkincisi de, değerli arkadaşım biraz evvel dedi ki: 
«Efendim bu ceza değildir» 

Değerli arkadaşlarım, ceza hükmünü münakaşa 
ediyoruz, Ceza Kanununu münakaşa ediyoruz, ceza 
veriyoruz, ceza değildir diyoruz. 

Bu Zümrüdüanka Kuşudur, bu olamaz. Cezadır, 
bal gibi cezadır, hükme bağlıyorsunuz, ceza kalıpları 
içirişine alıyorsunuz, bunu insana vereceksiniz. 
(Ceza değildir) demek boştur. 

Değeri arkadaşlarım, dediler ki: «Mali mesuliyet 
meselesi var» Mal mesuliyet meselesi trafik mevzu
atında var. Ama malumâliniz, kastın dereceleri vardır; 
ihmal, ağır ihmal, kasıt. Siz trafik olayında kusuru 
olmayan bir şahsa ceza verildiğini gördünüz, duydunuz 
mu, mümkün mü? Trafik olayında 1/8, 5/8, 3/8 kusur 
var, 0/8 kusur olursa ceza da veremezsiniz, mâli mesu
liyet cihetine de gidemezisiniz. Bu mümkün değildir. 
Hukukta da olsa, cezada da olsa bu bir cezaidir, mesu
liyettir. Bu bakımdan efendim mali mesuliyet falan 
kanunda var; bu da bir maili mesuliyet meselesidir, ce
za değildir demenin isabeti yoktur. 

Orman Kanununda böyle bir hüküm var demek 
de bu meselenin makul kabule şayan izahım getirmez. 
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Şöyle ki: Orman suçu büyük araçlarla muayyen 
bölgelerde muayyen şahıslarca işlenir. Burada ki, 
araba sahibi olan Türkiye'deki her insanın maruz ka
lacağı bir suçluluk durumudur ve her insan, haberi 
olmadan evinde bulunurken, falan yerde arabasının 
içerisine konmuş, falandan taşınmış nakliyeden dolayı 
bu suçu işler duruma getiriliyor. Özellik umumidir, 
bu da dikkatten kaçmamalıdır. 

Değerli arkadaşlarım, benim yüce huzurunuzda arz 
edeceklerim bunlardan ibarettir. Cezaların şahsiliği! 
meselesini değerli arkadaşlarım izah ettiler, vaktinizi 
almamak için ben o mevzua tekrar dönmek istemi
yorum. Yüce Meclisinize bilhassa arz etmek istiyorum 
ki, kasıtsız suç ihdas ediyorsunuz; kasıtsız suçluluk 
durumu ilkeldir, ipdidaidir, Yüce Meclisin böyle bir 
dönüşe kendini mecbur hissedeceğini kabul ederni-
yorum< 

Saygılarımı arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Çalışkan. 
Grup adına Sayın Biberoğlu, buyurunuz. 
AP GRUBU ADINA MUSTAFA KEMAL 

BÎBEROöLU (Çorum) — Sayın Başkan, değerli 
arkadaşlarım; 

Sayın Ramazan Çalışkan arkadaşım, benim üze
rinde duracağım hususlardan bir çoğuna temas etti. 

Ben mümkün olduğu kadar kısa maruzatta bulun
maya çalışacağım. 

Daha önce, maddenin tümü üzerinde yaptığım 
görüşme sırasında da maddedeki bu sivriliğe işaret 
etmiştim ve Grubum adına görüşlerimizi takdim et
miştim. Şimdi bunun aleyhinde bulunan değerli arka
daşlarım, Doğan Güneşli iarkadaşım - özellikle Ko
misyonda fikirlerine saygı duyduğum mesai arka
daşım - bazı gerekçeler öne sürerek, Yüce Meçisin, 
Adalet Komisyonu çoğunluğunca kabul edilen metin
deki son cümlenin çıkarılması yolunda oy kullanması 
için etkide bulunma yoluna gittiler. Ben şunu arz 
etmek istiyorum: Evvela, bu zoralım bir cezadır. 
Öylesine cezadır ki, Türk Ceza Kanununda hüküm 
ve cezaların sonuçları bölümünde yer almıştır ve o 
bölümdeki tüm maddelerde kanun koyucu, tertip et
tiği cezaların hepsini de sanığın şahsına matuf ve 
müteveccih olmak üzere tespit etmiştir. 

Vaktinizi almamak için teker teker okumayaca
ğım, ama arkadaşlarımdan rica ediyorum, Türk 
Ceza Kanununun 31, 32, 33, 34 ve 35 nci maddelerini 
lütfen bir boş zamanda okusunlar. Bunların hiçbi
risinde, suç işlemiş sanığın dışında bir kimseye tev
cih edilmiş ceza yoktur, 
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36 ncı maddeye gelince; müsadere hükmünü ih
tiva eden 36 ncı mtaddede bunu yasaMaıyan, Doğan 
Güneşli arkadaşımın tavsiye ettiği tavrı yasaklayan 
hüküm vardır. 
Bakınız nasıl: «Mahkûmiyet halinde cürüm veya ka-

bahatta kullanılan veya kuManılmak üzere hazırla
nan veya fiilin irtikâbından husule gelen eşya, fiil 
ve methal olmayan kimsıeleıre ait olmamak şartıyla 
mahkemece zapt ve müsadere edilir,» 

Türk Ceza Kanununun 36 ncı maddesi «müsiade-
re» hükmünün hangi hallerde ve 'kimlere müteveccih 
olarak kullanılacağına dair temel prensibi koymuş
tur^ 

Şimdi hal bu olmasına rağmen, yine Doğan Gü
neşli arkadaşım ve muhtemelen onun fikrine katılan 
arkadaşlarım söylemişler ve söyleyeceklerdir, «1918 
sayılı Kanunda 6831 sayılı Orman Kanununda buna 
dair maddeler vardır»1 dediler; 47 ve 108 nci madde
ler. 

Evvela açıklıkla belirtmek zorundayım ki, o mad
deler, bizim Komisyon olarak önlemeye çalıştığımız 
mahzuru bu ölçüde ihtiva etmemektedir. Neden? 
O maddelerin her ikisinde de kasıt unsuru saklıdır. 
Oysa bizim Adalet Komisyonu olarak yaptığımız de
ğişiklik çıkarıldığı takdirde, hâkime vasıta sahibinin 
haberi olsun, olmasın, kastı olsun olmasın, dahli olsun 
olmasın, mutlaka vasıtasını müsadere kararı verme 
emri verilecektir, verilmiş olacaktır ve hâkim, bunda 
kasıt unsuru var mı yok mu diye bir araştırmaya gire
meyecektir. Oysa, ceza hâkiminin asli görevi, bir 
kimseyi suçlu olarak mahkûm edebilmek için o fiil
le ilgili bir kastı sonuçla, illiyet bağıyla bağlı bir ka
sıt bulunup bulunmadığını araştırmak zorundadır. 
Bunu yapmayan hâkimin verdiği kararı Yargıtay bo
zar. 

Dayandıkları tevhidi içtihat kararı gerekçesini in
celedim, çok enteresandır. Yargıtay Tevhidi İçtihat 
Genel Kurulu gerekçesinde diyor ki; «Ben bu içtiha
dı, o kanuna konulmuş olan 47 nci madde metnine 
dayanarak veriyorum.» Yani, «çaresizim, böyle iç
tihat etmek zorundayım, ama biliyorum ki' bu kural 
umumi hukuk kurallarına aykırıdır» diyor. (Gerek
çede yazılı) 

Arkadaşlar, muhal farz olarak kabul edelim ki, 
1918'deki hüküm, Orman Kanunundaki hüküm, 
Yargıtayın tevhidi içtihat kararı vardır; arkadaşları
mın anladığı anlamda vardır. Ama yanlıştır. Huku
kun eşitlik, şahsilik ve kasıt prensiplerine aykırı ol
duğuna göre, yanlış olan bu emsali örnek edinmemiz 
gerekmez. Biz bilerek yanlışlık isteyemeyiz Bir ada

mın güvenerek şoförüne teslim ettiği aracı, oğluna 
teslim ettiği aracı herhangi bir kimse tarafından böy
le bir suçta onun hiçbir haberi ve kötü niyeti olma
dan kullanılmış olursa, arabası, kamyonu vesairesi 
elinden gidecektir. 3 gram esrar misali verdi Gülte-
kin Kızılışık arkadaşım. Bu 3 gram esrarın taşınma
sı için elbette bir otomobil, bir kamyon gerekmez, 
ama bunu birisi kamyon, otomobil sahibine kötülük 
etmek için onun vasıtasına bırakır ve yakalanırsa, 
o otomobil elinden gitsin mi arkadaşlar? İnsafa, ada
lete sığar mı bu? 

Yüce Meclisten istirham ediyorum, büyük bir 
adli hataya kapı açacağız. Adalet Komisyonunun 
yaptığı değişikliği aynıyla benimsemenizi ve oyunu
zu o yolda kullanmanızı Grubum adına istirham edi
yorum. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Biberoğlu. 
Bir değiştirge önergesi var, okutuyorum efen

dim : 
Yüksek Başkanlığa 

Görüşülmekte olan 6136 sayılı Kanun Tasarısının 
7 nci maddesinde yer alan Kanunun 12 nci madde
sinin değiştirilmesine ilişkin hükmün son fıkrasının 
aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ede
riz. 

İstanbul Niğde 
Muammer Aksoy Yılmaz Cemal Bor 

Diyarbakır Balıkesir 
Bahattin Karakoç Sadullah Usumi 

Hatay Gaziantep 
Öner Miski Celâl Doğan 

Hatay 
Sabri Öztürk 

«Ateşli silahlar ile mermiler ve bunların yapımın
da veya taşınmasında bilerek kullanılan her türlü 
araç ve gereçlerin başkasına ait olsa ve başka amaç
la kullanılmak üzere verilmiş bulunsa bile zor alımı
na hükmolunur.»1 

Gerekçe : 
6136 sayılı Kanunda değişiklik yapılırken, aynen 

1918 sayılı Kaçakçılık Kanununda olduğu gibi, mü
sadere hükmü getirilmiş ve bu arada madde metni 
Yargıtay İçtihadı Birleştirme Genel Kurulunun 
5 . 4 . 1950 gün ve Esas No. 21, Karar No. 1950-7 
sayılı kararında kabul edilen bir şekilde düzenlen
miştir. 

BAŞKAN — Görüldüğü gibi, bu önerge biraz 
evvel okuttuğumuz esas Komisyon önergesinin son 
fıkrasını çıkarmak üzere verilmiş bir önerge. 
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Katılıyor musunuz efendim? 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI İSMAİL 

HAKKI KÖYLÜOĞLU (Ankara) — Hayır, katıl
mıyoruz. İzah etmek istiyorum, bu hususta konuş
mak işitiyorum^ 

BAŞKAN — Tabii efendim, yerinizden konu
şun. 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI İSMAİL 
HAKKI KÖYLÜOĞLU (Ankara) — Öyle mi; ne
mden? 

BAŞKAN — Evet, çünkü size çok kısa olmak 
"kaydıyla söz verebiliyoruz. 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI İSMAİL 
HAKKI KÖYLÜOĞLU (Ankara) — Efendim, ne
den, niye?.. 

BAŞKAN — Önergeye katılıp katılmamayı sora
biliyoruz efendim. Elimizdeki İçtüzük bunu emredi
yor. ' 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI İSMAİL 
HAKKI KÖYLÜOĞLU (Ankara) — Ama ben, bu 
madde hakkında Komisyon Başkanı olarak görüş
mek, konuşmak istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Başkan, madde metni üzerin
de 10 dakika konuşma hakkınız var; ama önergeler 
işleme konurken, bize Başkanlık olarak verdiğiniz 
;görev, sadece size katılıp katılmama hususundaki fik
rinizi sormaktır ve kısaca fikir beyan etme hakkınız 
vardır; İçtüzüğümüz bunu bu şekilde emrettiği için 
üzülerek söylüyorum. 

Buyurun efendim. 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI İSMAİL 

HAKKI KÖYLÜOĞLU (Ankara) — Peki, bir şey 
öğrenmek istiyorum, bu önergeden evvel söz hak-
Icım vardı değil mi? 

BAŞKAN — Tabii efendim, o zaman istemediniz 
İri; ben önerge işlemlerine geçtim şimdi. 

Buyurun efendim, kısaca bir şey ifade ederseniz 
Sayın Köylüoğlu, belki aydınlatırsınız Genel Kurulu. 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI İSMAİL 
HAKKI KÖYLÜOĞLU (Ankara)' — Efendim, Ko
misyonumuz bu madde üzerinde ehemmiyetle, has
sasiyetle durmuştur. Bu madde, bu kanunun en bel-
libaşlı, üzerinde durulması gereken bir maddesidir. 

Arkadaşlarımın da izah ettiği üzere, Komisyonu-: 
muzca kabul edilen metni, adalete, hakka, nasafete 
en uygun metindir. 

Gene bu fıkrada, müsaderenin, fiilin ve suçun 
kasıt unsuru aranmışltır. Bir fiilde, bir harekette ka
sıt unsuru yoksa, o suç değildir. Bir kimse ki, ara

basını bilerek bu suça vermişse, tahsis etmişse ve bi« 
liyorsa, bildiği de mahkemece sabit olursa, tabiidir 
ki müsadere edilecektir. Ama bilmeyerek; arabası 
alınmış, çalınmış, başka bir maksatla verilmiş de, 
alan adam bunu kötüye kullanmışsa, o adamın ara
basının müsaderesi hakka, adalete uygun değildir. 

Arkadaşlar burada Orman Yasasından bahsetti
ler, arkadaşlar burada Kaçakçılık Yasasından bah
settiler, arkadaşlar burada tevhidi içtihatdan bah
settiler; her ne olursa olsun, bizim Anayasaya uy
mamız zorunludur. Anayasada suçların şahsiliğine 
dair prensip vardır, esastır, Dünyada bu esastır, bu
nun dışına çıkmak mümkün değildir ve buna aklım 
ermiyor, düşünemiyorum. 

Binaenaleyh, bu en adil bir metindir. Bu metnin... 
BAŞKAN — Yani bu nedenle katılmıyorsunuz 

öyle mi? 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI İSMAİL 

HAKKI KÖYLÜOĞLU (Ankara) — Evet katılmı
yoruz ve nedenleri bunlardır. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Buyurun Sayın Aksoy. 
HÜSEYİN ERKANLI (Tunceli) — Ben de lehin* 

de konuşacağım. 
BAŞKAN -r-, İşte o- da yok efendim, o da kapalı. 

MUAMMER AKSOY (İstanbul) — Sayın Başkan, 
değerli milletvekilleri; 

Konuştuğumuz, üzerinde durduğumuz kanun, 
hiç bir partinin programıyla ilgili bulunmayan, hepi
mizin tarafsız ve objektif olarak üzerinde konuşma
mız gereken bir konudur. Burada hiç bir arkadaş ta
savvur etmiyorum ki, bu şiddet hareketlerinin biran 
önce sona ermesini gönülden istemesin. 

Bunu istediğimize göre, alacağımız tedbirlerden 
biri de, silahların, hele kaçak silahların ortadan kalk
masını sağlamaktır. 

Bu arada Sayın Şener BattaFın bir görüşüne de 
tamamen katıldığımı belirtmek isterim. Biz, bir ta
raftan kaçak silahları toplarken, namuslu, canını ko
rumak isteyen vatandaşların da silah taşıyabilme ve 
silah bulundurabilme olanağını sağlamalıyız. Ama 
bunun için imkân, elimizdeki kanuna göre, İçişleri 
Bakanlığının yapacağı yönetmelikte yaratılacaktır. 
Bu yönetmeliğe, ki konuşmamın sonunda değinece
ğim, bazı direktifler verebiliriz; namuslu vatandaş
ların canını korumak için de silah taşıyabilme ola
nağım objektif bir şekilde sağlarız ve onları kaçak. 
silah kullananların kurşunlarına hedef yapmaktan 
kurtarırız. Ama, bu sağlandığı takdirde, kaçak silah--
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ların da mümkün olduğu kadar kaynaklarını kurut
mamız gerekir. Bu kaynaklardan birisi - her ne ka
dar kaynak gibi görünmese de kaynaklardan birisi -
özellikle yabancı memleketlerden Türkiye'ye birta
kım araçlarla bu silahların gelmesidir. Ama tatbi
katta görüyoruz ki, gemi sahibi, armatörü veya TIR 
sahibi bile, «Bundan haberim yoktur» diye işin için
den sıyrılabilmektedir. 

Şimdi, arkadaşlar dediler ki: «Ama, biz bunu ön
leyelim derken hukuk prensiplerini de ayak altına 
mı alacağız?» Hayır, bunu da asla kabul edecekler
den değilim. Hasbelkader; arkadaşların, madde be-
lirtmeseler de ısrarla üzerinde durdukları Anayasa
mızın 33 ncü madesindeki «Ceza sorumluluğu şahsi
dir» ilkesinin kaleme alınmasında görev alan 've ge
rekçesini yazan şahıs olarak aranızda bulunuyorum; 
orada o kadar ileri gidildi ki, (bugün de o kanaat
teyim) yazı işleri müdürlerinin sorumluluğunu bile 
biz bu cezaların şahsiliği ilkesine aykırı buluyoruz; 
onun için, yazıda imza belliyse yazı işleri müdürleri
nin sorumluluğunun kaldırılmasını istiyoruz; ama 
gerçekten ceza sözkonusu ise... Nitekim, bazı uz
manlar böyle bir yakalanma halinde araç sahibinin 
cezalandırılmasını istediler, bunlara karşı çıktık, «Bu, 
cezaların şahsiliği prensibiyle bağdaşmaz» dedik. 
Ama arkadaşlarım... 

İZZET AKÇAL (Rize) — Müsadere ediliyor. 
MUAMMER AKSOY (Devamla) — Müsadere 

bir ceza gibi görünürse de, Sayın Akçal, siz de tak
dir edersiniz ki, ceza değildir. Bakın, Ceza Kanunu
muzun 11 nci maddesi cezalan sayıyor: İdam, ağır 
hapis, hapis, sürgün, ağır cezai nakdi, hidematı am
meden memnuiyet, şunlar, şunlar... Demek ki, bir 
kere Ceza Kanunumuzun sisteminde müsadere bir 
ceza olarak öngörülmüyor. Genellikle, bilim kitap
larına baktığımızda da görüyoruz ki, bir ceza olarak 
nitelendirilmiyor, bir tür mali mesuliyet sözkonusu. 

Şimdi düşünelim, arkadaşlarımız burada saydı, 
Borçlar Kanununun 55 nci maddesine göre istihdam 
edenin mesuliyeti var. Mesuliyet mali, hiç bir kusuru 
olmadığı halde sorumlu. Kastı cezada arıyoruz; ama 
burada hakiki manada bir ceza sözkonusu değil. Ne 
var? Kötü kusurlu veya tedbirsiz davranış yüzünden 
mali mesuliyet var. Motorlu vasıtalar, özellikle mo
torlu vasıtalar tehlikeli araçlardır. Bunlara sahip 
olanlar, bunu başkasına emanet ederken, ne doğrul
tuda kullanılabileceğini hesaba katmalıdırlar. Hesa
ba katmadıkları takdirde, mallarının müsadere edil
mesini sinelerine çekmeleri gerekir. 

Yalnız, bir noktada Sayın Adalet Komisyonu: 
Başkanının bir deyimini düzeltmek istiyorum; çal
ma hali bunun dışındadır. Önergemiz gayet açık; 
eğer mal çalınmışsa ve bir kaçakçılıkta kullanılmışsa, 
bu durum bizim önerimizin dışındadır. Bu, açık bir 
şekilde ifade edilmiştir. 

Ya hangi hal? Almış oğluna vermiş... E, arkadaş
lar «oğluna» hikâyesi çok az olacaktır; ekseriya bir 
şoföre vermektedir. Varlıklı vatandaş, varlıksız bir 
şoföre teslim etmektedir. Hem de bunlar, öyle oto
mobilde filan sözkonusu olmamakta, kamyonda, 
TIR'larda olmaktadır. 

Bir noktayı daha belirtmek isterim. Oğluna ver
miş, oğlu da tabanca taşımış, arkadaşının da cebinde 
tabanca varmış... Bunun önerimizle ilgisi yok. Söz
konusu olan aracın silah naklinde kullanılmış olma
sıdır. Yoksa, otobüste de, her hangi bir şahıs ya da 
şahıslar cebinde tabanca taşır; otobüs müsadere mi 
edilecektir? Katiyen. 

Silahı kaçak olarak taşımak üzere belli yerlere 
koymak söz konusudur. İçtihatlarda bu yön açıkça 
belirtilmiştir. Yoksa, otobüsün içinde bir şahsın ce
binden tabanca çıktı, başka birinden de çıktı; otobüs 
müsadere edilecek değildir. (AP sıralarından gürültü
ler) 

MUSTAFA RONA (Artvin) — Alakası yok, kul
lanılıyor. 

MUAMMER AKSOY (Devamla) — Anlayamı
yorum., 

BAŞKAN — Sayın Aksoy, lütfen bağlayınız efen
dim. 

MUAMMER AKSOY (Devamla) — Sözlerinizi 
anlayamıyorum, onun için kusura bakmayın. (AP sı
ralarından gürültüler) Anlayamadığım için cevap ve
remeyeceğim. Devam edeyim, müddetim çok az. 

BAŞKAN — Zaten, karşılıklı görüşme usulü yok 
efendim. 

MUAMMER AKSOY (Devamla) — Demek ki, 
söz konusu olan nokta, aracın kaçakçılıkta kullanıl
masıdır. Ama kullanırken, sahibi bunu şoföre bu 
maksatla kullan diye vermemiş, öyle iddia ediyor; 
ama öyle kullanılıyor. Mademki biz anarşinin önüne 
geçmek istiyoruz, vasıtaya sahip olan kimselerin de 
bunu kötü maksatla kullanabilecek kimselere verme
mesini sağlayabilmek için, böyle bir mali mesuliyeti 
getirme zorunluluğu vardır. Kaldı ki, Orman Kanu
nunun 108 nci maddesini, çeşitli fıkraların Anayasa 
Mahkemesi iptal ettiği halde, bu maddenin ilgili fık
rasını iptal etmemiştir ve bu maddenin ilgili fıkrası 
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bizim getirdiğimize nazaran çok daha sıkıdır. Çünkü, 
bilme meselesi de hiç söz konusu değil, «Tamamen 
bütün hallerde ne kadar araç varsa müsadere edilir.» 
diyor. Çalmayı, malmayı da koymamış. Yani çalın
mışı da - bizim gibi - dışarıda bırakmamış «Bütün 
araçlar müsadere edilir», diyor. Biz, hiç olmazsa ken
di iradesiyle başkasına teslim edilmiş araçların mü
saderesini öngördük. 

Bu bakımdan değerli arkadaşlarım, getirilen bu 
hüküm cezanın şahsiliği prensibine aykın değildir. 
Mali mesuliyettir ki bu, Trafik Kanununun 50 nci 
maddesinde bile öngörülmüştür, Basın Kanununun 
16 ncı maddesinde öngörülmüştür ve sahibin cezai 
mesuliyeti değil; mali sorumluluğu meselesidir. 

Maddeyi kabul ettiğinizde, bilhassa yurt dışın
dan Türkiye'ye silah kaçakçılığı yapan birçok vasıta
ların, bunu yapamaz hale gelmesini sağlayacak ve 
anarşik hareketlerin durdurulmasına hizmet etmiş ola
caksınız. 

Hepinize saygılarımı sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aksoy. 
Değerli arkadaşlarım, Sayın Aksoy ve arkadaşla

rının vermiş olduğu öneriye sayın komisyon katıl
madı. 

Önergeyi Yüce Heyetin onayına sunuyorum: Ka
bul edenler... Etmeyenler... (AP sıralarından «Saat 
19,00'a geldi» sesleri) 
Önümde saat var efendim. 

ÎSMAİL HAKKI KÖYLÜOĞLU (Ankara) — 
Saat 19,00'u geçti efendim. 

BAŞKAN — Önerge kabul edilmiştir efendim. 
Değerli arkadaşlarım, bu maddenin oylanmasına 

kadar sürenin uzatılması hususunda onayınızı alaca-

....>.. 

ğım: Kabul edenler lütfen işaret buyursunlar... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. (AP sıralarından, 
«Saat 19,00'u geçti» sesleri) 

Fazla hassassınız, saniyelere bile dikkat ediyorum 
efendim. 

Değerli arkadaşlarım, kabul buyurduğunuz öner
ge uyarınca, esas komisyonun getirmiş olduğu öner
ge metninin son fıkrası, yani, «Ateşli silahlarla mer
miler ve bunların yapımında ve taşımasında kullanı
lan her türlü araç ve gereçlerin, bunlar başkalarına 
ait olsa bile, o şahıs durumu biliyor ise, zoralımına 
hükmolunur. Anılan silah ve mermilerin sahibinin rı
za ve muvafakati olmadan taşıtlarıyla nakledilmesi 
halinde asıl faile, ayrıca nakilde kullanılan aracın 
rayiç değeri kadar ağır para cezası hükmolunur» fık
rası çıkarılarak, önerge sahiplerinin biraz evvel ka
bul buyurduğunuz fıkrası ilâve edilmek suretiyle bu 
önergeyi madde metni olarak Yüce Heyetin onayına 
sunuyorum: (CHP sıralarından «Maddeyi» sesleri) 

Öneriyi kabul ettirelim de ondan sonra efendim. 
Bu biçimiyle öneriyi Yüce Heyetin onayına sunu

yorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Maddeyi değişik biçimiyle Yüce Heyetin onayına 
sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Değerli arkadaşlarım, aldığınız karar uyarınca, 
kanun tasarı ve tekliflerini sırasıyla görüşmek için 
26.12.1978 Salı günü saat 15,00'te toplanılmak üzere 
Birleşimi kapatıyorum efendim. 

Kapanma Saati : 19,0(3 

..<... *>&<* 
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Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

25 NCİ BİRLEŞİM 

21 . 12 . 1978 Perşembe* 

Saat : 15.00 
li ' 

BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 
SUNUŞLARI 

1. — Cumhurbaşkanlığı tezkereleri. 
2. — Gensoru önergeleri. 
3. — Meclis Araştırması önergeleri. 
4. — İçtüzüğün 35 nci maddesine göre Komisyon 

başkanlıkları tezkeresi. 
5. — İçtüzüğün 76 nci maddesine göre geri alma 

tezkereleri, 
6. — İçtüzüğün 89 ncu maddesine göre geri al

ma tezkeresi. 
7. — Millet Meclisi Saymanlığının Mart, Nisan 

Mayıs 1978 ayları hesabına ait Millet Meclisi He
saplarını İnceleme Komisyonu raporu. (5/26) (S. 
Sayısı : 258) (Dağıtma tarihi : 11 , 12 . 1978) 

8. — Millet Meclisi Saymanlığının Haziran, Tem
muz, Ağustos 1978 aylan hesabına ait Millet Mec
lisi Hesaplarını İnceleme Komisyonu raporu. (5/27) 
(S. Sayısı : 257) (Dağıtma tarihi : 11 . 12 . 1978) 

9. — İçtüzüğün 19 ncu maddesine göre CHP Mil
let Meclisi Grupunun, Genel Kurulun çalışma günle
rine ilişkin önergesi. 

10. — Millet Meclisi Başkanlığının milletvekille
rine izin verilmesine ilişkin tezkeresi. 

11 .— Araştırma Komisyonu başkanlıklarının süre 
uzatımına ilişkin tezkereleri. 

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

2 
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

3 
SEÇİM 

L — Dilekçe Karma Komisyonu Üye Seçimi. 
2, — Komisyonlarda açık bulunan üyeliklere 

seçim, 
4 

OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 
5 

GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞ
TIRMASI YAPILMASINA DAİR ÖNGÖ-

RÜŞMELER 
1. — Tokat Milletvekili Faruk Demirtola ve -10 

arkadaşının, 1 Mayıs'ta Taksim Alanında yapılan 

gösteriler konusunda, Anayasanın 88 nci. Millet Mec
lisi içtüzüğünün 100 ve 101 nci maddeleri uyarınca 
bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi. (8/8) 

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

14. — Ankara Milletvekili Mustafa Başoğlu ve 
11 arkadaşının, İmar ve İskân Bakanlığında bazı 
işçilerin işten çıkarılmasının gerçek nedenlerini sap
tamak amacıyla Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi 
İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. 
(10/38) 

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

16. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı ve 9 ar
kadaşının, Hükümetin Hakkâri yöresinde çarpışan ya
bancı M aşiretle ilgili tuıtumıu konulunda Anayasanın 

88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 100 ve 101 nci 
maddeleri uyarınca bir Genel Görüşme açılmasına iliş
kin önergesi. (8/11) 

17. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı ve 9 ar
kadaşının, ilaç yokluğu konusunda Anayasanın 88 nci, 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 noü maddeleri 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesıi. (10/39) 

18. — İstanbul Milletvekili Turan Kocal ve 9 ar
kadaşının, Çalışma Balkanının, Bakanlığı ile ilgili tu
tumu konusunda Anayasanın 88 noi, Millet Meclisi 
İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir 
Mecllis Araştırması açılmasına ii'işkin önergesi. (10/40) 

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

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

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

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

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

24. — Bolu Milletvekili Müfit Bayraktar ve 9 arka
daşının, Edirne Gümrüğünde meydana geldiği iddia 
edilen bir kaçakçılık olayını ve sorumlularım sapta
mak amacıyla Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İç-
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5. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Şeref -
oğlu'nun, Kahramanmaraş Adalet Partisi il ve ilçe 
binasına yapılan saldırıya ilişkin tçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/30) 

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

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

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

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

tüzüğümün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/46) 

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

26. — Bursa Milletvekili Özer Yılmaz ve 10 arka
daşının, Türk Standartlar Enstitüsünde yasa dışı ta
sarruflar yapıldığı iddialarım saptamak amacıyla Ana
yasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 
ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılma
sına ilişkin önergesi. (10/48) 

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

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

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

& 
SÖZLÜ SORULAR 

1. — Kocaeli Milletvekili Kenan Akman'ın, yaş
lı, kimsesiz ve yoksul vatandaşlara yapılan yardımın 
artırılmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önerge
si. (6/58) (*) 

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

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

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

••(-*) İçtüzüğün 96 nci maddesi uyarınca sözlü so 
rüya çevrilmiştir, 

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

11. — Niğde Milletvekili Sadi Somuncuoğlu'nun, 
polis dernekleri üyesi emniyet görevlilerinin tayinle
rine ilişkin İçişleri Bakamndan sözlü soru önergesi. 
(6/36) 

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

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

14. — İstanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, bazı 
derneklerin yayınladıkları bildiriye ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi. (6/40) 

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

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

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

18. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'm, ya
bancı uyruklu kadınlarla evli Dışişleri Bakanlığı men
suplar» bulunup bulunmadığına ilişkin Dışişleri Baka-. 
tundan sözlü soru önergesi. (6/45) 



19. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, çevre 
kirliliği yaratan Çorum Çimento Fabrikasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/46) 

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

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

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

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

24. — Edirne Milletvekili Mustafa Bulut'un, 
Edirne ilinin yatırım indirimi ve teşvik tedbirlerin
den yararlandırılmadığı iddiasına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi. (6/128) (*) 

25. — İstanbul Milletvekili İhsan Toksarı'nın, 
Ağrı Eğitim Enstitüsü Müdürüne ilişkin Milli Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/129) (*) 

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

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

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

29. — Diyarbakır Milletvekili M. Yaşar Göçmen' 
ıin, Türkliye Elektromekanlik Sanayi Anonlim Şirketine 
ilişkin İşletmeler Bakanımdan sözlü soru önergesi 
(6/64) 

30. — Diyarbakır Milletvekili M. Yaşar Göçmen' 
in, Bakanlıkta çalışan bazı memurlara baskı yapıldığı 
iddiasına ilişkin Çallışma Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/65) 

31. — Gümüşhane Milletvekili Mehmet Çatalbaş'ın 
Gümüşhane Adalet Partisi Merkez İlçe Başkanının 
gözaltına alınış nedenlerine ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/66) 

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

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

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

34. — Ankara Milletvekili Mustafa Başoğlu'nun, 
Bakanlıkta açılan maiyet memuru sınavını kazanan 
bazı kişilere ilişkin İçişleri Balkanından sözlü soru 
önergesi. (6/69) 

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

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

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

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

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

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

41. — Niğde Milletvekili Sadi Somuncuoğlu'nun, 
DİSK'in İstanbul'da düzenlediği 1 Mayıs gösterileri
ne ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/76) 

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

53. — İstanbul Milletvekili Turan Kocal'in, orta 
dereceli okullardan ahlâk derslerinin kaldırılacağı id
dialarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü so
ru önergesi. (6/87) 

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

55. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Başbakanla ilgili radyo ve televizyon yayınlarına iliş
kin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından söz
lü soru önergesi. (6/89) 

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

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

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

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

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

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

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

63. — Gaziantep Milletvekili Ekrem Çetin'in, 
mayınlı sınır topraklarına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi. (61132) (*) 

64. — Artvin Mületvekili Hasan Ekinci'nin. Dev. 
let lojmanlarında oturanların senatör ve milletvekili 
olup olmadığına üişkin Maliye Bakarımdan sözlü so
ru önergesi. (6/98) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

74. — İstanbul Milletvekili Turan Kocal'ın, Türk 
Ceza Kanununun 141 ve 142 nci maddeleri ile ififli 
beyanıma ilişiklin Bayındırlık Bakanından sözlü soru 
önergesi^ (6/104) 

75. — Sivas Milletvekili Tevfik Koraltan'ın, Sivas 
Divriği Ulucami Müzesi soygununa ilişkin İçişleri Ba
lkanlından sözKi soru önergesi. (6/105) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

86. — İstanbul Milletvekili Turan Kocal'ın, bele
diyelere yapılan yardımlara ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi. (6/114) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

96. — İstanbul Milletvekili Turan Kocal'ın, Balı
kesir Cezaevinde meydana gelen olaylara ve sorumlu
larına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/121) 

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

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

99. — İstanbul Milletvekili Ekrem Ceyhu'un, 
Danıştay ve çalışmalarına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi. (6/154) (*) 



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

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

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

103. — Bolu Milletvekili Avni Akyol'un, Genç
lik ve Spor Bakanının tutum ve davranışlarına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/157) (*) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERtYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 
X I . — Bazı vergi kanunlarında değişiklik yapıl

masına ilişkin kanun tasarısı ve Plan Komisyonu ra
poru. (1/126) (S. Sayısı : 111) (Dağıtma tarihi : 
M . 5 . 1978) 

2. — İsparta İli Yayla mahallesi, Hane 131, Cilt 
7/2, Sayfa 38'de kayıtlı Osman oğlu Zeliha'dan olma 
21.3.1942 doğumlu Ahmet Mehmet Uluğbay (Ulubay)' 
m ölüm cezasının yerine getirilmesine dair Başbakan
lık tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu. (3/86) (S. 
Sayısı : 12) (Dağıtma tarihi : 14.2.1978) 

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

4. — Malatya, Merkez İlçesi, Ismetiye Mahallesi, 
Hane 122/94, Cilt 18, Sayfa 82'de kayıtlı Hacıbekir 
oğlu Emine'den doğma 1939 doğumlu Muzaffer öner' 
in, TCK'nun 450/4-5 maddesi uyarınca ölüm cezası
nın yerine getirilmesine dair Başbakanlık tezkeresi ve 
Adalet Komisyonu raporu. (3/87) (S. Sayısı : 14) (Da
ğıtma tarihi: 14.2.1978) 

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

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



7 . — Korkuteli İlçesi, Yazır Köyü, Hane 92, Cilt 
5703, Sayfa 34'de kayıtlı ismail oğlu Düriye'den ol
ma Ağustos 1951 doğumlu Osman Demıroğlu'nun 
ölüm cezasının yeıine getirilmesine dair Başbakanlık 
tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu. (3/205) (S. 
Sayısı : 17) (Dağıtma tarihi : 14.2.1978) 

8. — Devlet memurlarının disiplin cezalarının af
fına dair kanun teklifinin reddi hakkında C. Sena
tosu Başkanlığı tezkeresi ve M. Meclisi Adalet Ko
misyonu raporu. (M. Meclisi : 2/360; C. Senatosu : 
2/83) (M. Meclisi S. Sayısı : 48; C. Senatosu S. Sa
yısı : 481) (Dağıtma tarihi : 28 . 2 . 1978) 

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

10. — 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Ka
nununun 110 ncu maddesinin değiştirilmesi hakkında 
kanun teklifinin reddine dair C. Senatosu Başkanlı
ğı tezkeresi ve M. Meclisi Adalet Komisyonu raporu. 
(M. Meclisi : 2/359; C. Senatosu : 2/81) (M. Mecli
si S. Sayısı : 50; C. Senatosu S. Sayısı : 482) (Dağıt
ma tarihi : 28 . 2 . 1978) 

11. — C. Senatosu Balıkesir eski Üyesi Mehmet 
Güler ve 32 arkadaşımn, Ticaret ve Sanayi Odaları, 
«Ticaret Odaları», «Sanayi Odaları», «Ticaret Bor
saları» ve Ticaret ve Sanayi Odaları, Ticaret Odaları, 
Sanayi Odaları ve Ticaret Borsaları Birliği Kanunu
nun bazı maddelerini değiştiren kanun teklifinin red
dine dair C. Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve M. Mec
lisi Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu ra
poru. (M. Meclisi : 2/390; C. Senatosu : 2/282) (M. 
Meclisi S. Sayısı ; 51; C. Senatosu S. Sayısı : 1374 
ve 1374'e ek> (Dağıtma tarihi : 28 . 2 . 1978) 

12. — 6972 sayılı Korunmaya Muhtaç Çocuklar 
Hakkındaki Kanunun 1 nci maddesinin değiştirilme
si hakkındaki kanun teklifinin reddine dair C. Sena
tosu Başkanlığı tezkeresi ve M. Meclisi Adalet Ko
misyonu raporu. (M. Meclisi : 2/363; C. Senatosu . 
2/118) (M. Meclisi S. Sayısı : 52; C. Senatosu S. Sa 
yısı : 699 ve 699'a birinci ek) (Dağıtma tarihi : 
28 . 2 . 1978) 

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

/ • • 

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

15. — Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu'nun, 
1136 sayılı Avukatlık Kanununun geçici 2 nci mad
desine bir bent eklenmesi hakkında kanun teklifi ve 
Adalet Komisyonu raporu. (2/321) (S. Sayısı : 60) 
(Dağıtma tarihi : 7 .3 .1978) 

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

17. — Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu'nun, 
Türk Ceza Kanununun 455 ve 459 ncu maddelerine 
birer fıkra eklenmesi hakkında kanun teklifi ile 455 
nci maddesinin ikinci fıkrasının değiştirilmesi hak
kında kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu, 
(2/322, 2/328) (S. Sayısı : 62) (Dağıtma tarihi : 
7 ,3 .1978) 

18. — C. Senatosu Ankara Üyesi Yiğit Köker'in, 
4367 sayılı Ordu mensuplarıyla. Emniyet Umum Mü
dürlüğü ve Gümrük Muhafaza ve Muamele sınıfın
da çalışanlara birer »er tayını verilmesi hakkındaki 
Kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesi hakkında 
kanun teklifi ve İçtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca 
Gündeme alınma önergesi. (2/262) (S. Sayısı : 67) 
(Dağıtma tarihi : 30 . 3 . 1978) 

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

20. — Maliye eski Bakanı Mesut Erez'in, Dilekçe 
Karma Komisyonu Genel Kurulunun 30 . 6 . 1970 
tarih ve 8 sayılı Haftalık Karar Cetvelindeki 883 sa-



yılı Hicriye İlker'e ait Kararın tatbik edilemeyeceği
ne dair yazısı ile C. Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve 
140 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi gereğince kararın 
Genel Kurulda görüşülmesine dair Dilekçe Karma 
Komisyonu raporu. (M. Meclisi : 5/8; C. Senatosu : 
4/191) (M. Meclisi S. Sayısı : 75; C. Senatosu S. Sa
yısı : 389, 389'a 1 ve 2 nci ek) (Dağıtma tarihi : 
24 . 4 , 1978) 

21. — Milli Savunma eski Bakanı İlhami Sancar' 
in, Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
21 , 6 . 1973 tarih ve 159 sayılı Haftalık Karar Cet
velindeki 19065 sayılı Bekir Şirin'e ait Kararın tatbik 
edilemeyeceğine dair yazısı ile C. Senatosu Başkanlığı 
tezkeresi ve 140 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi gere
ğince kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair Di
lekçe Karma Komisyonu raporu. (M. Meclisi : 5/9; 
C. Senatosu : 4/16b) (M. Meclisi S. Sayısı : 76; C. Se
natosu S. Sayısı : 379, 379'a 1 ve 2 nci ek) (Dağıtma 
tarihi: 24 . 4 . 1978) 

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

23. — Süleyman oğlu 1942 doğumlu Süleyman Özel 
in özel affına dair kanun teklifinin Millet Meclisince 
reddedilen metni hakkında C. Senatosu Başkanlığı 
tezkeresi ve C. Senatosunca kabul edilen metne dair 
M. Meclisi Adalet Komisyonu raporu. (M. Meclisi : 
2/288; C. Senatosu : 2/126) (M. Meclisi S. Sayısı : 
6'ya 1 nci ek; C. Senatosu S. Sayısı : 767) (Dağıtma 
tarihi : 26 . 4 . 1978) 

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

25. — Nuri Sayın'ın, özel affına dair kanun teklifi
nin Millet Meclisince reddedilen metni hakkında C. 
Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve C. Senatosunca ka
bul edilen metne dair M. Meclisi Adalet Komisyonu 
raporu. (M. Meclisi : 2/348; C. Senatosu : 2/127) (M. 
Meclisi S. Sayısı : 7'ye 1 nci ek; C. Senatosu S. Sa
yısı : 765) (Dağıtma tarihi : 26.4,1978) 

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

27. — Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu ile An
kara Milletvekili Semih Eryıldız'ın, 5 . 1 . 1961 ta
rihli ve 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununun 
5 nci maddesine bir fıkra eklenmesi hakkında kanun 
teklifi ve Dışişleri ve Milli Eğitim komisyonları ra
porları. (2/394) (S. Sayısı : 105) (Dağıtma tarihi : 
18 . 5 . 1978) 

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

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

30. — 1475 sayılı İş Kanununa bir madde eklen
mesine dair kanun tasarısı ile Ankara Milletvekili 
Semih Eryıldız ve Sivas Milletvekili Azimet Köylü-
oğlu'nun, aynı Kanuna bir madde eklenmesine dair 
kanun teklifi ve Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu 
raporu. (1/132, 2/470) (S. Sayısı : 110) (Dağıtma ta
rihi : 29 . 5 . 1978) 

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

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

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

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

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

36. — Veli oğlu 1955 doğumlu Baki Güneş'in özel 
affına dair kanun tasarısı ve Adalet Komisyonu ra
poru. (1/129) (S. Sayısı : 121) (Dağıtma tarihi : 
14.6.1978) 

37. — Mehmet oğlu 1946 doğumlu Akif Çalık'ın, 
özel affına dair kanun taısantsa ve Adalet Komisyonu 
raporu. (1/96) (S. Sayısı : 122) (Dağıtıma tarihi : 
14. 6 .1978) 

38. — ismail Niyazi Aksoy'un özel affına dair ka
nun tasarısı ve Adalet Komıiısıyonu raporu. (1/139) 
(S. Sayısı : 123) (Dağıtma tarihi : 14.6,1978) 

39. — Demir oğlu 1956 doğumlu Mehmet Emin 
Tamibahçecj'niın özel affına dair kanun tasarısı ve 
Adalet Komisyonu raporu. (1/128) (S. Sayısı : 124) 
(Dağıtma tarihi : 14.6.1978) 

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

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

42. — C. Senatosu Nevşehir Üyesi Ragıp Üner ve 
Kastamonu Milletvekili Sabri Tığlı ile Ankara Mil
letvekili Semih Eryıldız'ın, 1580 sayılı Belediye Ka
nununa bazı maddeler eklenmesine dair kanun tek
lifi ve İçişleri Komisyonu rapora. (2/227) (S. Sayı
sı : 130) (Dağıtma tarihi : 19 . 6.1978) 

X 43. — Uyuşmazlık Mahkemesinin kuruluş ve 
işleyişi hakkında kanun tasarısı ve Trabzon Millet
vekili Lütfi Göktaş ve 2 arkadaşı ile Sivas Milletve
kili Azimet Köylüoğlu'nun aynı mahiyette olan ka
nun teklifi ve İçişleri, Milli Savunma ve Adalet ko
misyonları raporları. (1/108, 2/221) (S. Sayısı : 131) 
(Dağıtma tarihi : 21 . 6 . 1978) 

44. — Trabzon Milletvekili Ahmet Şener'in, 1765 
sayılı Üniversite Personel Kanununun bazı madde
lerini değiştiren 1991 sayılı Kanunun 16 nci madde
sinin 3 ncü fıkrasının değiştirilmesine ilişkin kanun 
teklifi ile Adana Milletvekili Hasan Gürsoy'un, aynı 
Kanunun 4 ncü maddesinin 2 nci fıkrası ve 16 nci 
maddesinin 3 ncü fıkrasının değiştirilmesine dair ka
nun teklifi ve Milli Eğitim ve Plan komisyonları ra
porları. (2/142, 2/566) (S. Sayısı : 133) (Dağıtma ta
rihi : 22 . 6 . 1978) 

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

46. — Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu'nun, 
Sümerbank'a bağlı Sivas Çimento Müessesesinin 
T. Çimento Sanayii TAŞ'ne devri hakkında kanun 
teklifi ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret ve Plan 
komisyonları raporları. (2/378) (S. Sayısı : 135) (Da
ğıtma tarihi : 23 . 6 . 1978) 

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

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

49. — Urfa Milletvekili Necmettin Cevheri'nin, 
Yusuf Kemal Yaşar'm, özel affına dair kanun teklifi 
ve Adalet Komisyonu raporu. (2/593) (S. Sayısı : 
138) (Dağıtma tarihi: 26 . 6 .1978) 
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50. — Konya Milletvekili İhsan Kabadayı ve 6 
arkadaşının, Türk vatandaşlığı hakkındaki 403 sayılı 
Kanuna ek kanun teklifi ve Dışişleri ve tçişleri ko
misyonları raporları. (2/397) (S. Sayısı : 139) (Dağıt
ma tarihi: 27 . 6 .1978) 

51. — Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Alpaslan ile 
4 arkadaşının, içel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, 
657 sayılı Kanunun 1897 sayılı Kanun ile değişik 36 
ncı maddesinin ortak hükümler kısmının (A) bendi
nin yeniden düzenlenmesine dair kanun teklifleri ve 
Plan Komisyonu raporu. (2/120, 2/606) (S. Sayısı : 
140) (Dağıtma tarihi: 23 . 6.1978) 

52. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 
1897 sayılı Kanunla değişik ek geçici 8 nci madde
sinin değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı ile An
kara Milletvekili ismail Hakkı Köylüoğlu, Ankara 
Milletvekili t. Hakkı Köylüoğlu ile 6 arkadaşının ayni 
kanunu değiştiren kanun icklifleri, Yozgat Milletve
kili Mevlüt Güngör Erdinç, C. Senatosu Adana Üye
si Kemâl S_arıibrahimoğlun'nun, Hâkim, savcı. Ana
yasa Mahkemesi, Danıştay ve Sayıştay üyeleri, Ana
yasa Mahkemesi raportör, Damştay raportör, kanun-
sözcüsü ve başyardımcıları ile Sayıştay raportör ve 
savcılarının maaş ve tazminatlarına ilişkin kanun 
teklifleri ve Adalet ve Plan komisyonları raporları. 
(1/161, 2/121, 2/314, 2/502, 2/511) (S. Sayısı : 141) 
(Dağıtma tariki: 27. 6.1978) 

X 53. — C. Senatosu idare amirlerinin, 1978 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelde değişik
lik yapılması hakkında kanun teklifi ve Bütçe Kar
ma Komisyonu raporuna dair C. Senatosu ve Bütçe 
Karma Komisyonu başkanlıkları tezkereleri. (M. 
Meclisi : 2/609; C. Senatosu : 2/134) (M, Meclisi S. 
Sayısı : 142; C. Senatosu S. Sayısı : 799) (Dağıtma 
tarihi : 28 .6 .1978) 

54. — 5434 sayılı TC Emekli Sandığı Kanununun 
bazı maddelerinin değiştirilmesine ve bu kanuna ek 
ve geçici maddeler eklenmesine dair kanun tasarısı 
ve Plan Komisyonu raporu. (1/153) (S. Sayısı : 143) 
(Dağıtma tarihi: 29 . 6.1978) 

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

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

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

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

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

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

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

62. — Gaziantep Milletvekili Emin Altınbaş ile 
Celâl Doğan'ın, yasama dokunulmazlıklarının kal
dırılmasına ilişkin Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa 
ve Adalet komisyonlarından kurulu Karma Komis
yon raporu. (3/251) (S. Sayısı : 151) (Dağıtma tari
hi : 20.9.1978) 

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

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

65. — Konya Milletvekili Necmettin Erbakan'ın 
yasama dokunulmazlığının kaldırılimasıria ilişkin Baş
bakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet komisyonla
rından kurulu Karma Komisyon raporu. (3/202) (S. 
sayısı : 154) (Dağutma tarihi : 20 . 9 . 1978) 
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66. — Siirt Milletvekili Mehmet Nebil Oktay'ın 
yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Baş
bakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet komisyonla
rından kurulu Karma Komisyon raporu. (3/206) (S. 
Sayısı : 155) (Dağıtma tarihi : 20.9,1978) 

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

68. — îzmir Milletvekili Kaya Bengisu'nun yasa
ma dokunulmazlığımın kaldırılmasına ilişkin Başba
kanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet fcoımsyomların-
dam kurulu Karma Komisyon raporu, (3/208) (S. Sa
yısı : 157) (Dağıtma tarihi : 20 . 9 . 1978) 

69. — Yozgat Milletvekili Ali Fuat Eyüboğlu'nun 
yasama dokunulmazlığınım kaldırılmasına ilişkin Baş
bakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet komisyomla-
rından kurulu Karma Komisyon raporu. (3/209) (S. 
Sayısı : 158) (Dağıtma (tarihi : 20 . 9 . 1978) 

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

71. — Urfa Milletvekili Mehmet Celâl Bucak'ın 
yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkim Baş
bakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet komisyonla
rından 'kurulu Karma Komisyon raporu. (3/220:) (S. 
Sayısı : 160) (Dağıtma tarihi : 20 . 9 . 1978) 

72. — Gaziantep Milletvekili Ekrem Çetin'in ya
sama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Başba
kanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet komisyonların
dan kurulu Karma Komisyon raporu. (3/223) (S. Sa
yısı : 161) (Dağıtma tarihi : 20 . 9 . 1978) 

73. — İsparta Milletvekili Süleyman Demirel'in 
yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Baş
bakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet komisyon
larından kurulu Karma Komisyon raporu. (3/226) (S. 
Sayısı : 162) (Dağıtma tarihi : 20.9.1978) 

74. — Niğde Milletvekili Yılmaz Cemal Bor'un ya
sama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Başba
kanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet komisyonların
dan kurulu Karma Komisyonu raporu. (3/183) (S. Sa
yısı : 163) (Dağıtma tarihi : 20 . 9 . 1978) 

75. — Siirt Milletvekili Abdülkadir Kaya'nın ya
sama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Başba
kanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet komisyonların
dan kurulu Karma Komisyon raporu. (3/186) (S. Sa
yısı : 164) (Dağıtma tarihi : 20 . 9 B 1978) 

76. — Adana Milletvekili Mehmet Oğuz Yazıcı-
oğlu'nun yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına 
ilişkin Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından kurulu Karma Komisyon raporu. 
(3/187) (S. Sayısı : 165) (Dağıtma tarihi : 20.9.1978/ 

77. — Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Alpaslan'ın 
yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Baş
bakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet komisyon
larından kurulu Karma Komisyon raporu. (3/188) (S. 
Sayısı : 166) (Dağıtma tarihi : 20 . 9 . 1978) 

78. — izmir Milletvekili Süleyman Genc'in yasa
ma dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Başba
kanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet komisyonların
dan kurulu Karma Komisyon raporu. (3/192) (S. Sa
yısı : 167) (Dağıtma tarihi : 20 - 9 . 1978) 

79. — Ordu Milletvekili Hamdi Mağden'in yasa
ma dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Başbakan
lık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet komisyonlarından 
kurulu Karma Komisyon raporu. (3/193) (S. Sayısı : 
168) (Dağıtma tarihi : 20 . 9 . 1978) 

80. — Denizli Milletvekili Ömer İhsan Paköz'ün 
yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Baş
bakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet komisyonla
rından kurulu Karma Komisyon raporu. (3/195) (S. 
Sayısı : 169) (Dağıtma tarihi : 20 . 9 . 1978) 

81. — Uşak Milletvekili Galip Çetin'in yasama 
dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Başbakanlık 
tezkeresi ve Anayasa ve Adalet komisyonlarından ku
rulu Karma Komisyon raporu. (3/199) (S. Sayısı : 
170) (Dağıtma tarihi : 20 . 9 . 1978) 

82. — Konya Milletvekili Necmettin Erbakan'ın 
yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Baş
bakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyon
larından kurulu Karma Komisyon raporu. (3/200) 
(S. Sayısı : 171) (Dağıtma tarihi : 20 . 9 . 1978) 

83. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın ya
sama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Başba
kanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonla
rından kurulu Karma Komisyon raporu. (3/194) 
(S. Sayısı : 172) (Dağıtma tarihi : 20 . 9 . 1978) 

84. — Ankara Milletvekili Oğuz Aygün'ün yasa
ma dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Başba
kanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonların
dan kurulu Karma Komisyon raporu. (S/160) (S. Sa
yısı : 173) (Dağıtma tarihi : 20 . 9 . 1978) 

85. — Samsun Milletvekili Mustafa Dağıstanlı'nın 
yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Baş
bakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyon
larından kurulu Karma Komisyon raporu. (3/145) 
(S, Sayısı : 174) (Dağıtma tarihi : 20 . 9 , 1978) 
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86. — Adana Milletvekili Alparslan Türkeş'in ya
sama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Başba
kanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonla
rından kurulu Karma Komisyon raporu. (3/161)' 
(S. Sayısı : 175) (Dağıtma tarihi : 20 . 9 . 1978) 

87. — Konya Milletvekili Necmettin Erfoakan'm 
yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Baş
bakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyon
larından kurulu Karma Komisyon raporu. (3/162) 
(S. Sayısı : 176) (Dağıtma tarihi : 20 . 9 . 1978) 

88. — Zonguldak Milletveikili Bülent Ecevit'in ya
sama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Baş
bakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonla
rından kurulu Karma Komisyon raporu. (3/163) 
(S. Sayısı : 177) (Dağıtma tarihi : 20 . 9 . 1978) 

89. — İsparta Mliltetvefeili Süleyman Demıirel'in 
yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Baş
bakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyon
larından kurulu Karma Kornişon raporu. (3/164) 
(S. Sayısı : 178) (Dağıtma tarihi : 20 . 9 . 1978) 

90. — Erzincan Milletvekili Nurettin Karsu'nun 
yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Baş
bakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyon
larından kurulu Karma Komisyon raporu. (3/166) 
(S. Sayısı : 179) (Dağıtma tarihi : 20 . 9 . 1978) 

91. — Zonguldak Milletvekilli Bülent Eüevit'in 
yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Baş
bakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyon
larından Kurulu Kanma Komisyon raporu (3/168) (S. 
Sayısı : 180) (Dağıtma tarihi : 20.9.1978) 

92. — Sivas Milletvekili Ati Güribüız'ün yasama 
dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Başbakanlık 
Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet komisyonlarından 
Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/169) (S. Sayısı: 
181) (Dağıtma tarihi : 20.9 .1978 

93. — Zonguldak Milletvekili Bülent Ecevit'in 
yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Baş
bakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet komisyon
larından Kurulu Karma Komisyon raporu. (3/170) 
(S, Sayısı : 182) (Dağıtma tarihi: 20.9.1978) 

94. — Van Milletvekili Muslih (Müsühititin) Gö-
rentaş'ın yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına 
ilişkin Başbakanlık tezkeresi ye Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından (kurulu Karma Komisyon raporu. 
(3/171) (S Sayısı : 183) (Dağıtma tarihi: 20.9.1978) 

95. — Konya Milletvekili Necmettin Erbakan'ın 
yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin 
Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komis
yonlarından kurulu Karma Komisyon raporu. 
3/172) (S. Sayısı : 184) (Dağıtma tarihi : 20,9.1978) 

96. — İzmir Milletvekili Yüksel Çakmur'un yasa
ma dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Başba
kanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet komisyonların
dan kurulu Karma Komisyon raporu (3/173) (S Sa
yısı : 185) (Dağıtma tarihi : 20.9.1978) 

97. — Ağrı Milletvekili Mikâil Aydemir'in yasa
ma dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Başba
kanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet komisyonların
dan kurulu Karma Komisyon raporu. (3/174) j[S. 
Sayısı: 186) (Dağıtma tarihi: 20.9.1978) 

98. — İstanbul Milletvekili Cengiz Özyalçın'ın 
yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Baş
bakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyon
larından kurulu Karma Komisyon raporu (3/176) 
(S. Sayısı: 187) (Dağıtma tarihi: 20.9.1978) 

99. — Niğde Milletvekili Burhan Ecemiş'in yasa
ma dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Başba
kanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet komisyonla
rından kurulu Karma Komisyon raporu (3/177) 
(S. Sayısı : 188) (Dağıtma tarihi : 20.9. J 0 ^ ) 

100. — Samsun Milletveikili İhzsfâfl Etham Ez-
gü'nün yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına 
ilişkin Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından kurulu Karma Komisyon raporu 
(3/178) (S. Sayısı : 189) (Dağıtma tarihi : 20 . 9 . 1978) 

101. — Zonguldak MMatvefcili M. Kemal Ana-
dol'un yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına iliş
kin Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından kurulu Karma Komisyon raporu. 
(3/180) (S. Sayısı : 190) (Dağıtma tarihi : 20.9.1978) 

102. — Ankara Milletvekili Selâhaıttin öcal'm ya
sama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Baş
bakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet komisyon
larından kurulu Karma Komisyon raporu. (3/181) 
(S. Sayısı : 191) (Dağıtma tarihi : 20 . 9 . 1978) 

103. — Erzincan Milletvekili Nurettin Karsu'nun 
yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin 
Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet komis
yonlarından kurulu Karma Komisyon raporu. (3/182) 
(S. Sayısı : 192) (Dağıtma tarihi : 20 . 9 . 1978) 

104. — Muş Milletvekili Kasım Emre'nin yasama 
dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Başbakan
lık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet komisyonlarından 
kurulu Karma Komisyon raporu. (3/126) (S. Sayısı : 
193) (Dağıtma tarihi : 20 . 9 . 1978) 

105. — Tekirdağ Milletvekili Yiknaz Alpaslan'ın 
yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Baş
bakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet komisyon
larından kurulu Karma Komisyon raporu. (3/127) 
(Si Sayısı : 194) (Dağıtma tarihi : 20 . 9 . 1978) 
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106. — İzmir Milletvekili Mahmut Türkmenoğ- j 
lu'nun yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına iliş- I 
kin Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet ko- I 
misyonlarından kurulu Karma Komisyon raporu. I 
(3/129) (S. Sayısı : 195) (Dağıtma tarihi : 20.9.1978) 

107. — Tokat Milletvekili Cevat AMfean'uı yasa
ma dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Başba
kanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet komisyon- I 
larından kurulu Karma Komisyon raporu. (3/130) I 
(S. Sayısı : 196) (Dağıtma tarihi : 20 . 9 . 1978) 

108. — Zonguldak Milletvekili Bülent Ecevit'in I 
yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Baş- j 
bakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet komisyon- I 
larından kurulu Karma Komisyon raporu. (3/159) I 
(S. Sayısı : 197) (Dağıtma tarihi 20 . 9 . 1978) 

109. — Trabzon Milletvekili Ahmet Şener ile I 
Giresun Milletvekili M. Kemal Çilesiz'in yasama do
kunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Başbakanlık 
Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonlarından I 
Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/131) (S. Sayı
sı : 198) (Dağıtma tarihi : 20.9.1978) 

11 OL — Urfa Milletvekili Mehmet Afcsoy'un ya
sama dokunulmazlığının kaldırılmasınla ilişkin Baş- I 
bakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komis
yonlarından Kurulu Karma Komisyon Raporu I 
(3/135) (S. Sayısı : 199) (Dağıtma tarihi : 20.9.1978) 

111. — îçel Milletvekili Nazım Baş'ın yasama db-
kunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Başbakanlık 
Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonlarından I 
Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/139) (S.: Sayı
sı : 200) (Dağıtma tarihi : 20.9.1978) 

112. — Adana Milletvekili Hasan Gerit'in yasama I 
dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Başbakanlık I 
Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonlarından 
kurulu Karma Komisyon raporu. (3/140) (S. Sayı
sı : 201) (Dağıtma tarihi : 20.9.1978) 

113. — Antalya Milletvekili Ömer Buyrukçu'nun 
yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin I 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Ko
misyonlarından Kurulu Karma Komisyon Raporu. 
(3/141) (S, Sayısı : 202) (Dağıtma tarihi 20.9.1978) 

114. — Kocaeli Milletvekili İbrahim Akdoğan'ın 
yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Baş
bakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komis
yonlarından Kurulu Karma Komisyon Raporu. 
(3/142) (S. Sayısı : 203) (Dağıtma tarihi : 20.9.1978) 

115. — Elazığ Milletvekilli Rasim Küçükel'in ya* 
sama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Baş- j 

bakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komis
yonlarından Kurulu Karma Komisyon Rapora* 
(3/144) (S. Sayısı : 204) (Dağıtma tarihi : 20.9.1978) 

116. — İzmir Milletvekili Adil Deımir'in yasama 
dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Başbakan
lık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonla
rından Kurulu Karma Komisyon Raporu. (3/146) 
(S. Sayısı : 205) (Dağıtma tarihi : 20,9,1978) 

117. — Kars Milletvekili Abdülkeriım Doğru'nun 
yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Baş
bakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyon
larından Kurulu Karma Komisyon Raporu. (3/148) 
(S. Sayısı : 206) (Dağıtma tarihi : 20.9.1978) 

118. — Adana Milletvekili Ahmet Topaloğlu'nun 
yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Baş
bakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet' komisyon
larından kurulu Karma Komisyon raporu. (3/150) 
(S. Sayısı : 207) (Dağıtma tarihi : 20 . 9 . 1978) 

119. — Konya Milletvekili Necmettin Erbakan'ın 
yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Baş
bakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet komisyon
larından kurulu Karma Komisyon raporu. (3/151) 
(S. Sayısı : 208) (Dağıtma tarihi : 20 . 9 . 1978) 

120. — Konya Milletvekili Necmettin Erbakan'm 
yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Baş
bakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet komisyon
larından kurulu Karma Komisyon raporu. (3/152) 
(S. Sayısı : 209) (Dağıtma tarihi : 20 . 9 . 1978) 

121. — Mğde Milletvekili Sadi Somuncmoğlu'nun 
yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Baş
bakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet komisyon
larından kurulu Karma Komisyon raporu. (3/153) 
(S. Sayısı : 210) (Dağıtma tarihi : 20 . 9 . 1978) 

122/ — Hatay Milletvekili Mehmet Sait Reşa'nm 
yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Baş
bakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet komisyon
larından kurulu Karma Komisyon raporu. (3/154) 
(S. Sayısı : 211) (Dağıtma tarihi : 20 . 9 . 1978) 

123. — Konya Milletvekili Necmettin Erbakan'ın 
yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Baş
bakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet komisyon
larından kurulu Karma Komisyon raporu. (3/157) 
(S. Sayısı : 212) (Dağıtma tarihi : 20 . 9 . 1978) 

124. -T- Ankara Milletvekili Semih Eıyıldız'ın ya
sama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Baş
bakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet komisyon
larından kurulu Karma Komisyon raporu. (3/260) 
(S. Sayısı : 213) (Dağıtma tarihi : 20 . 9 . 1978) 
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125. — Erzurum Milletvekili ismail Hakkı Yıldı -
rım'ın yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına iliş
kin Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet ko
misyonlarından kurulu Karma Komisyon raporu. 
(3/262) (S. Sayısı : 214) (Dağıtma tarihi : 
20 . 9 . 1978) ' 

126. — Tokat Milletvekili Şeamet Durmuşoğlu' 
nun yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin 
Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet komis
yonlarından kurulu Karma Komisyon raporu. 
(3/263) S. Sayısı : 215) (Dağıtma tarihi : 20.9.1978) 

127. — Tokat Milletvekili Sermet Durmuşoğlu'nun 
yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Baş
bakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonla
rından kurulu Karma Komisyon raporu. (3/277) (S. 
Sayısı : 216) (Dağıtma tarihi : 20.9.1978) 

128. — İzmir Milletvekili Adil Demir'in yasama do
kunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Başbakanlık 
tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonlarından 
kurulu Karma Komisyon raporu. (3/293) (Si Sayısı : 
217) (Dağıtma tarihi : 20.9.1978) 

129. — Bolu Milletvekili Ahmet Çakmak'ın yasama 
dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Başbakan
lık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonlann
dan kurulu Karma Komisyon raporu. (3/90) (S. Sa
yısı : 218) (Dağıtma tarihi : 20.9.197») 

130. — Tokat Milletvekili Feyzullah Değerli'nin 
yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Baş
bakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyon
lanndan kurulu Karma Komisyon raporu. (3/91) (S. 
Sayısı : 219) (Dağıtma tarihi : 20.9.1978) 

131. — tçel Milletvekili Nazım Baş'ın yasama do
kunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Başbakanlık 
tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonlanndan 
kurulu Karma Komisyon raporu. (3/92) (S. Sayısı : 
220) (Dağıtma tarihi : 20.9.1978) 

132. — İzmir Milletvekili Kaya Bengisu'nun yasa
ma dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Başba
kanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonla
rından kurulu Karma Komisyon raporu. (3/93) (S. 
Sayısı : 221) (Dağıtma tarihi : 20.9.1978) 

133. — İzmir Milletvekili Adil Demir'in yasama 
dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Başbakanlık 
tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonlanndan 
kurulu Karma Komisyon raporu. (3/94) (S. Sayısı : 
222) (Dağıtma tarihi : 20.9.1978) 

134. — Trabzon Milletvekili Ömer Çakıroğlu'nun 
yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Baş

bakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komis
yonlarından kurulu Karma Komisyon raporu. (3/95) 
(S. Sayısı : 223) (Dağıtma tarihi : 20.9.1978) 

135. — Urfa Milletvekili Celâl Paydaş'ın yasama 
dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Başbakanlık 
tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonlarından ku
rulu Karma Komisyon raporu. (3/96) (S. Sayısı : 
224) (Dağıtma tarihi : 20.9.1978) 

136. — Çankın Milletvekili Arif Tosyalıoğlu'nun 
yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Baş
bakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyon
larından kurulu Karma Komisyon Raporu. (3/97) 
(S. Sayısı: 225) (Dağıtma tarihi : 20 . 9 . 1978) 

137. — Adana Milletvekili Alparslan Türkeş'in ya
sama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Başba
kanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonla
rından kurulu Karma Komisyon Raporu. (3/99) (S. Sa
yısı : 226) (Dağıtma tarihi: 20 . 9 . 1978) 

138. — Erzincan Milletvekili Nurettin Karsu'nun 
yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Baş
bakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyon
larından kurulu Karma Komisyon Raporu. (3/101) 
(S. Sayısı: 227) (Dağıtma tarihi: 20 . 9 . 1978) 

139. — Kırklareli Milletvekili Mehmet Dedeoğlu' 
nun yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komis
yonlarından Kurulu Karma Komisyon Raporu. (3/102) 
(S. Sayısı: 228) (Dağıtma tarihi: 20 .9 . 1978) 

140. — İzmir Milletvekili Coşkun Karagözoğlu' 
nun yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin 
Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komis
yonlarından Kurulu Karma Komisyon Raporu. (3/104) 
(S. Sayısı: 229) (Dağıtma tarihi : 20 . 9 . 1978) 

141. — Balıkesir Milletvekili İlhan Aytekin'in ya
ma dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Başbakan
lık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonlanndan 
Kurulu Karma Komisyon Raporu. (3/106) (S. Sayısı: 
230) (Dağıtma tarihi: 20 . 9 . 1978) 

142. — Balıkesir Milletvekili İlhan Aytekin'in ya
sama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Başba
kanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonların
dan Kurulu Karma Komisyon Raporu. (3/107) (S. Sa
yısı : 231) (Dağıtma tarihi: 20 . 9 . 1978) 

143. — Erzurum Milletvekili İsmail Hakkı Yıldı-
rım'ın yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına iliş
kin Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Ko
misyonlarından Kurulu Karma Komisyon Raporu. 
(3/108) (S. Sayısı: 232) (Dağıtma tarihi: 20 . 9 . 1978) 
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144. — Aydın Milletvekili Behiç Tozkoparan'ın ya- ı 
sama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Başba
kanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonların- I 
dan Kurulu Karma Komisyon Raporu. (3/109) (S. Sa
yısı : 233) (Dağıtma tarihi: 20 . 9 . 1978) 

145. — Erzincan Milletvekili Nurettin Karsu'nun 
yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin I 
Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet ko
misyonlarından kurulu Karma Komisyon Raporu. 
(3/112) (S. Sayısı : 234) (Dağıtma tarihi : 20.9.1978) 

146. — Ordu Milletvekili Kemal Şensoy'un yasa- I 
ma dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Başba
kanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet komisyonla 
rından kurulu Karma Komisyon Raporu (3/115H | 
(S. Sayısı : 235) (Dağıtma tarihi : 20 , 9 . 19/8) 

147. — Zonguldak Milletvekili Bülent Ecevit'in 
yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin 
Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet komis
yonlarından kurulu Karma Komisyon Raporu 
(3/116) (S. Sayısı : 236) (Dağıtma tarihi : 20.9.1978) 

148. — Bursa Milletvekili Kasım Önadım'ın ya
sama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Baş
bakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet komis
yonlarından kurulu Karma Komisyon Raporu 
(3/118) (S. Sayısı : 237) (Dağıtma tarihi : 20.9.1978) 

149. — Bolu Milletvekili Ahmet Çakmak'ın ya
sama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Baş
bakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet komis
yonlarından kurulu Karma Komisyon Raporu 
(3/119) (S. Sayısı : 238) (Dağıtma tarihi : 201.9.1978) 

150. — Siirt Milletvekili Mehmet Nebil Oktay'ın 
yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin 
Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet ko
misyonlarından kurulu Karma Komisyon Raporu 
(3/120) (S. Sayısı : 239) (Dağıtma tarihi : 20.9.1978) 

151. — Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Alpaslan'ın [ 
yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin f 
Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet ko
misyonlarından kurulu Karma Komisyon N raporu. I 
(3/122) (S. Sayısı : 240) (Dağıtma tarihi : 20.9.1978) 

152. — Zonguldak Milletvekili Kemal Anadol'un I 
yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin I 
Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet ko
misyonlarından kurulu Karma Komisyon Raporu, j 
(3/124) (S. Sayısı : 241) (Dağıtma tarihi : 20.9.1978) 

153. — İzmir Milletvekili Ali Naili Erdem'in, ya
sama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Baş- I 
bakanlık; tezkeresi ve Anayasa ve Adalet komis- I 

ı yonlarından kurulu Karma Komisyon raporu. 
(3/125) (S. Sayısı : 242) (Dağıtma tarihi : 20.9.1978) 

I 154. — Baha Altuğ Altınay'ın özel affına dair ka
nun tasarısı ve Adalet Komisyonu raporu. (1/155) 
(S. Sayısı : 243) (Dağıtma tarihi : 20 . 9 . 1978) 

155. — Ankara Milletvekili Semih Eryıldız'ın 2556 
I sayılı Kanunun 15 . 6 . 1967 tarih ve 884 sayılı Ka

nunla değişik 18 nci maddesine ilişkin (2) sayılı cet
vele bir ibare ve aynı maddeye bir fıkra ile geçici bir 

I madde eklenmesi hakkında kanun teklifi ve Adalet 
I Komisyonu raporu. (2/345) (S. Sayısı : 244) (Dağıt

ma tarihi : 20 . 9 . 1978) 

I X 156. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Irak 
I Cumhuriyeti Hükümeti arasında Hava Ulaştırma An

laşmasının onaylanmasının uygun bulunduğu hakkın
da kanun tasarısı ve Bayındırlık, imar, Ulaştırma ve 
Turizm ve Dışişleri Komisyonları raporları. (1/115)' 
(S. Sayısı : 245) (Dağıtma tarihi : 20 . 9 . 1978) 

X 157. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Yu-
j naniıstan Krallık Hükümeti arasında Trakya Hududu

nun İşaretlenmesi Hakkında Anaprotokol ile eklerinin 
onaylanmasının uygun bulunduğuna ilişkin kanun 
tasarısı ve Dışişleri Komisyonu raporu. (1/145) (S. . 
Sayısı : 246) (Dağıtma tarihi : 20 . 9 . 1978) 

X 158. — 17 Mayıs 1977 tarihinde Trabiusgarp'ta 
I imzalanan «Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Libya 
I Arap Halk Sosyalist Cemahiriyesi arasında Deniz 

Nakliyatı Ortak Şirketi kurulması hakkında Anlaşma
nın onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun 
tasarısı ve Bayıdırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve 
Dışişleri komisyonları raporları. (1/133) (S. Sayısı : 
247) (Dağıtma tarihi : 20 . 9 . 1978) 

159. — 11 . 5 . 1976 tarihli ve 1995 sayıh İstan
bul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyeleri ve Öğretim 
Yardımcıları Kadro Kanununa Ek kanun tasarısı ve 

f Milli Eğitim ve Plan komisyonları raporları. (1/105) 
(S. Sayısı : 248) (Dağıtma tarihi : 20 . 9 . 1978)' 

160. — C. Senatosu istanbul Üyesi Erdoğan Ada-
I lı'nın, 657 sayılı Kanunu tadil eden 1897 sayılı Kanunun 

36 - A./12 maddesine (e) fıkrası ve aynı Kanunun ek 
I geçici ikinci maddesinin (D) bendine (e) fıkrası ilâvesi-
I ne ve aynı Kanunun 8 nüi madldeslinin tadülline müte

dair kanun telklüfi ve Bayındırlık, imar, Ulaştırım ve 
j Turizm ve Plan komisyonları raporları. (2/192) (S. Sa

yısı : 249) (Dağıtana tarihi : 20 . 9 . 1978) 
161. — 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Hak

kında Kanunun başlığı ile 1, 2, 3, 4, 5, 12, 13, 14, 15, 
| 16 ncı maddelerinin ve ek maddelerin değiştirilmesi-
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ne ve bir ek madde ve bir geçici maıddie eklenmesine dair 
kanun tasarısı ve içişleri ve Adafet Komisyonları 
raporları. (1/160) (S. Sayısı : 250) (Dağıtma tarihli : 
20 . 9 . 1978) 

X 162. — 17 Mayıs 1977 tarihinde Trablusgarpta 
imzalanan «Türkiye Oımhuriyeti Hükümeti ile Libya 
Arap Halk Sosyalist Cemahiriyesa Arasımda Türkiye -
Libya Ortak Gemi inşa ve Onarım Şirketi Kurulması 
Hakkında Anlaşmanın Onaylanımasının Uygun bu
lunduğunla Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, imar, 
Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları rapor
ları. (1/134) (S. Sayısı : 251) (Dağıtma tarihi : 
20 . 9 . 1978) 

X 163. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ite Lib
ya Arap Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hava Ulaş
tırmasına Dair 17 Ağustos 1975 tarihHi Anlaşmanın 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun 
Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve 
Dışişleri komisyonları raporları. (1/117) ÇS. Sayısı . 
252) (Dağıtma tarihi : 20 . 9 . 1978) 

164. — 357 sayılı Askeri Hâkimler Kanununa iki 
ek madde eklenmesi hakkında Kanun tasarısı ve Ada

let ve Milli Savunma komisyonları raporları. (1/146) 
(S. Sayısı : 253) (Dağıtma tarihi : 21 . 11 , 1978) 

165. — 1462 sayılı Harp Okulları Kanununun bazı 
maddelerinin değiştirilmesi ve bu Kanuna bir ek ge
çici madde eklenmesi hakkında kanun tasarısı ve Si
vas Milletvekili Azimet Köylüoğlu'nun, 4 . 8 . 1971 
tarih ve 1462 sayılı Harp Okulları Kanununun 3 ncü 
maddesinin birinci fıkrasının değiştirilmesi hakkında 
kanun teklifi ve Milli Savunma Komisyonu raporu. 
(1/173, 2/200) (S. Sayısı : 255) (Dağıtma tarihi : 
28 . 11 . 1978) 

166. — 5434 Sayılı TC Emekli Sandığı Kanu
nunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine ve Aynı 
Kanuna Bir Ek Madde ile Geçici Maddeler Eklen
mesine ilişkin Kanun Tasarısı Hakkında Cumhura 
yet Senatosu Başkanlığı Tezkeresi ve Cumhuriyet Se
natosunda Yapılan Değişikliklere Dair Millet Mec
lisi Plan Komisyonu Raporu. (M. Meclisi 1/25, 2/198, 
2/201, 2/204) (Cumhuriyet Senatosu : 1/574) (M, 
Meclisi S. Sayısı : 117'ye 1 nci Ek) (C. Senatosu Ŝ  
Sayısı : 806) (Dağıtma Tarihi : 14.12.1978) 

(Millet Meclîsi 25 nci Birleşim) 





D»»™ ,5 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 250 
Toplantı : 1 

6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Hakkında Kanunun Başlığı 
İle 1, 2, 3, 4, S, 12, 13, 14 15, Î6ncı Maddelerinin ve Ek Mad
desinin Değiştirilmesine ve Bir Ek Madde ve Bir Geçici Madde 
Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Adalet Komis

yonları Raporları. (1 /160) 

TC 
Başbakanlık 16 < 6 . 1978 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi Başkanlığı 

Sayı : 101-301/06898 

MİLLET MECLİSt BAŞKANLIĞINA 

Adalet Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulması Bakanlar Kurulunca 
15 . 6 . 1978 gününde kararlaştırılan «6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar hakkında Kanunun başhğı ile 
1, 2, 3, 4, 5, 12, 13, 14, 15, 16 ncı maddelerinin ve ek maddesinin değiştirilmesine ve bir ek madde ve bir 
geçici madde eklenmesine dair kanun tasarısı» ile gerekçesi ilişikte gönderilmiştir. 

Gereğinin yapılmasını izinlerine saygıyla sunarım. 
Bülent Ecevit 

GENEL GEREKÇE 

Genel anlamda toplumda bir düzen sağlamak ve onu devam ettirmek amacıyla konulmuş bulunan ku
rallar ve yaptırımlardan oluşan yasaların, dinamik bir yapıya sahip olan toplumun gerisinde kalmaları ve za
man süreci içinde artık onun gereksinmelerini karşılayamayacak bir duruma gelmeleri doğaldır. Doğal olan 
diğer bir husus da bu yasaların toplumun gelişen ve değişen koşullarını karşılamak amacıyla gerektiğinde 
değiştirilmeleridir, 

Yurdumuz ekonomisinin büyümesi - ve bu büyümenin neden olduğu ekonomik sıkıntılar, giderek sosyal 
huzursuzlukların artmasına ve suçların hem nicelik hem de nitelik yönlerinden çoğalmalarına yol açmaktadır. 
Bu çoğalma, topluma ve bireylere yönelik şiddet eylemlerinde daha belirgin hale gelmekte, toplumda tehli
keli bir güvensizlik ve huzursuzluk yaratmaktadır. 

Şiddet eylemlerinin aracı, genellikle silah veya silah yerine kullanılan gereçlerdir. Bunların yapımını, taşın
malarım, bulundurulmalarını ve yurda sokulmalarım düzenleyen ve aykırı davranışları yaptırımlara bağlayan 
Ateşli Silahlar ve Bıçaklar hakkındaki Kanun 1953 yılında yürürlüğe girmiştir. Kanun, daha sonraki yıllarda bir 
kaç kez değişikliğe uğramış ise de, bu değişiklikler bazı ayrıntılarla ilgili olup şimdi duyulan gereksinmeleri kar
şılayabilecek nitelikte değildir. Bu nedenlerle sözü edilen kanunda, hızlı bir tırmanma içinde bulunan şiddet 
ve saldırı eylemlerinde kullanılan silah, araç ve gereçleri bakımından günün değişen koşullarına ve gelişen 
teknolojiye uygun olarak; kapsamının genişletilmesi, suçun önlenmesinde önemli bir öge olan yaptırımların 
ağırlaştırılması ve suçların kovuşturulmasında yasal olanaklar elverdiğince ivediliğin sağlanması için, köklü 
değişikliklere gidilmesi kaçınılmaz bir zorunluk haline gelmiştir4 
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MADDE GEREKÇELERİ 

1. Kanunun başlığı, kapsamının genişletilmesi amacıyla yapılan değişikliğe uygun olarak değiştirilmiş, 
birinci madde, bu kapsamı yansıtacak 'biçimde yeniden düzenlenmiştir, «...salt saldırı ve savunmada kullanıl
mak üzere özel olarak yapılmış bulunan sair aletler :...» dizesi, bugün ateşli silahlar ve bıçaklar kadar etkili bir 
biçimde saldırıda kullanılan silah ve aletleri de bu kanun kapsamına almıştır. Bunların ne oldukları veya 
olabilecekleri dördüncü maddedeki değişiklikte açıklanmıştır. 

2. İkinci maddede, yürürlükten kaldırılmış bulunan «4374 sayılı Kanun» metinden çıkarılmış, kanunun 
başlığı ile birinci maddesine paralel olarak, «salt saldırı ve savunmada kullanılmak üzere özel olarak ya
pılmış bulunan sair aletler», ve uygulamadaki durumun metne yansıtılması ve maddeye açıklık getirilmesi 
için; «Milli Savunma Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü ihtiyaçları için yurt dışından yapılacak alım
lar» dizeleri eklenmiş, 4374 sayılı Kanunun yerini alan 6551 sayılı Kanuna, karışıklığa neden olmamak ama
cıyla adıyla yer verilmiştir. 

3. Üçüncü maddede hüküm değişikliğine gidilmemiş, ancak kanun tekniğine uymak ve uygulayıcılara 
kolaylık sağlamak bakımından maddede numaraları yer alan kanunların adları da yazılmıştır, 

4. Kanunun dördüncü maddesinin birinci fıkrası, kanunun kapsamını içeren birinci maddeye uygun* ola
rak değiştirilmiştir. Yeni getirilen hükme göre, topuz, topuzlu kamçı, boğucu tel veya zinciri, muşta ile salt 
saldırı ve savunmada kullanılmak üzere özel nitelikte bulunan benzeri aletlerin de yurt içinde yapımı yasak
lanmıştır. Bugünkü uygulamada, bir kama veya sustalı bıçak kadar tehlikeli ve saldırı aleti olarak kullanıl
maya elverişli bulunan bu sayılan aletlerin yapımı, kanundaki boşluk nedeniyle sürdürülmekte ve saldırı ama
cıyla taşındıkları veya bulunduruldukları bilinmesine rağmen taşıyan veya bulunduranlar hakkında herhangi 
bir işlem yapılamamaktadır. Yeni düzenleme ile bu aletler ve salt saldırı yahut savunma amacıyla kullanılmak1 

üzere özellikle yapılmış bulunan benzerleri yasaklanmış olup bıçaklar gibi yaptırım altına alınmışlardır. Bi
rinci fıkraya eklenen «kılıç, kasatura ve pala», şimdiki uygulamada cezayı gerektirmekte ise de, uygulamayı 
doğrulamak için madde metnine alınmışlardır. 

Bu maddenin 2 ve 3 ncü fıkralarında hüküm değişikliği yapılmamış, yalnız bir kaç sözcük yaşayan dili
mize uydurulmuştur. 

5. Bu maddedeki hüküm değişikliği, birinci ve dördüncü maddelerdeki değişikliği yansıtmak amacıyla 
«alet» sözcüğünün eklenmesinden ibarettir. Ayrıca mıddeye anlatım sadeliği getirilmiştir. Sözü edilen bu 
«alet» lerin kullanılmasına izin verilmemesi söz konusu olamayacağı için ikinci fıkrada herhangi bir değişiklik 
yapılmamıştır. 

6. Kanunun 12 nci maddesinin birinci fıkrasında hüküm değişikliği yapılmamıştır. Fıkrada numaralan 
yazılı kanunların adları dâ yazılmış, genel gerekçeye uygun olarak fıkradaki hapis cezasının alt sınırı iki 
yıldan dört yıla, üst sının ise dört yıldan yedi yıla; para cezasının alt ve üst sınırları da 'beş katına çıkarıl
mıştır. İkinci ve üçüncü fıkralardaki ağır hapis cezasının alt sınırı, diğer fıkralardaki cezalarla uyum sağlamak 
için birer yıl arttırılmıştır. 

Bu maddeye eklenen son iki fıkra, suçun «vahametine» ve suça konu silahın gelişmişlik ve etkinliğine 
göre artan oranda cezalar getirmiştir. Uygulayıcılarla sade vatandaşlar arasındaki geçerli hukuki temellere 
dayanan yaygın bir kanıya göre yurda makineli tüfek veya tabanca sokanlarla sade klasik tabanca sokan-! 
lar arasında bir ayrım yapılması zorunludur. Bu nedenle, suç konusu ateşli silahın; seri ateşli, kısa sürede 
çok sayıda veya etkili biçimde mermi atabilir nitelikte olması nedeniyle «otomatik» sayılabilen tüfek veya ta-' 
banca olması yahut tabanca veya tüfeğin dürbünlü bulunması hallerinde cezalar ağırlaştırılmalıdır. Ayrıca 
yukarıdakilerin benzerleri yanında sadece tüfek sözcüğü ile tanımlanan ve bugünkü niteliğine göre yivli -' 
setli, şarjörlü veya bağlı ateşli silâh da bu kategoriye girmektedir. Bundan başka, suç konusu ateşli silahın' 
niteliğine bakılmaksızın, mermiler de dahil olmak üzere «vahamet» arz edecek kadar fazla sayıda olması da 
cezayı artırıcı bir neden olarak sayılmaktadır. «Vahamet» arz eden miktarın ne olduğu mahkemelerin tak
dirine bırakılmıştır. 

Yeni getirilen 5 nci fıkra, 4 ncü fıkrada belirlenen ve müstakilen cezanın artırılmasını gerektiren iki du
rumun birleşmesi halinde cezanın daha da artırılmasını öngörmektedir. 

Millet Meclisi " (S. Sayısı : 250) 
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16 ncı maddenin yeniden düzenlenmesi nedeniyle 12 nci madde ile ilgili olarak Kaçakçılığın Men ve Ta
kibine dair 1918 sayılı Kanunun uygulanmayacağına ilişkin son fıkra kaldırılmış, ayrıca ateşli silahlar ile mer
milerinin yapımında ve taşınmasında bilerek kullanılan araç ve gereçlerin zoralımını öngören bir fıkra eklen
miştir. Türk Ceza Kanununun 36 ncı maddesine paralel olarak suç konusu silah ve mermilerin de zoralımına 
karar verileceği burada da zikredilmiştir. 

7. Kanunun 13 ncü maddesi yeniden düzenlenmiş olup, birinci fıkradaki hapis cezası olduğu gibi ko
runmuş, ancak para cezası günün koşullarına uygun bir etkinliği sağlamak için artırılmıştır. Yeniden ek
lenen ikinci fıkra, 12 noi maddenin dört ve beşinci fıkralarındaki hükümlerle paralellik kurmuştur. Buna 
göre örneğin; bir makineli tüfek veya tabanca taşıyan, bulunduran yahut saıtan kişi, klasik tipte bir tabanca
yı taşıyan, bulunduran veya satandan daha çok cezaya çarptırılacaktır. Ayrıca silahın veya merminin çok sa
yıda olması nedeniyle «vahim» bir durum olarak takdir edilmesi halinde de aynı ceza verilecektir. Her iki 
öğenin bir arada bulunması cezanın daha da artırılmasını gerektirmektedir. 

Yeni eklenen üçüncü fıkra, uygulamada çok karşılaşılan ve yasal olanak bulunmaması nedeniyle bazı du
rumlarda suça uygun olmayan bir cezanın verilmesi durumunu bertaraf eden âdil bir hükmü kapsamaktadır. 
Örneğin; bir kaç merminin aranan bir evde bulunması veya bir merminin cepte yahut üstte taşınması durum
larında hâkime, pek ağır olmayan hapis veya para cezası verme olanağı tanımaktadır. 

8. Kanunun 14 ncü maddesi, yeniden düzenlenen 12 nci madde biçiminde değiştirilerek bıçak ve diğer 
aletlerin kaçakçılığını teşekkül meydana getirmek suretiyle veya toplu olarak yapanları artan oranlarda ceza
landırmakta, ayrıca «vahamet» halinde cezayı artırmakta ve zoralıma yer vermektedir. 

9. 15 nci madde, 4 ncü maddedeki «aletleri» kapsamına alacak ve 14 ncü maddenin yeni dördüncü fık
rasına benzer bir hükmü kapsayacak biçimde yeniden düzenlenmiştir. 

10. Uygulamada karışıklığa yol açan 16 ncı madde, Kaçakçılığın Men ve Takibine dair 1918 sayılı Ka
nun hükümlerinin, bu kanun kapsamına giren suçlar hakkında uygulanmayacağı konusunda bir hüküm getirile
rek değiştirilmiştir. Bu suretle kapsam genişletilerek Kanunun bütün maddelerine teşmili sağlanmıştır. 

11. 6136 sayılı Kanunun ek maddesinin birinci fıkrasına «Sendikalar» sözcüğü ile, fıkra sonundaki «müş
temilat» deyimine açıklık getirmek amacıyla, «...ve bunlara yönetim ve yapı olarak doğrudan doğruya bağ
lantılı olan» dizesi eklenmiş, ikinci bentteki hapis cezasından başka ayrıca para cezası hükmolunması öngö
rülmüştür. 

12. Getirilen ek ikinci maddenin birinci fıkrasında, 6136 sayılı Kanun kapsamına giren suçların, 3005 sa
yılı Kanunun birinci maddesinin (a) bendindeki yer ile 4 ncü maddesindeki zaman koşullarına bakılmaksızın 
suçüstü hükümlerine göre kovuşturulması öngörülmüştür. Böylece bu tür suçların kamuoyunda yarattıkları etki 
gözönünde bulundurularak soruşturma ve davaların hızla sonuçlandırılması amacı güdülmüştür. 

İkinci fıkrasında ise, 3005 sayılı Kanun hükümlerimin, kanuni veya fiili nedenlerle uygulanamayacağı hal
ler sayılmak suretiyle, doğacak tereddütlerin giderilmesi istenmiştir. 

Son fıkra ile de, 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununa 1696 sayılı Kanunla eklenen ek mad
de l'deki hükümler saklı tutulmuştur. 

13. Getirilen geçici 7 nci madde ile, bu kez 6136 sayılı Kanun kapsamına alınan bazı suç aletlerinin bir 
ay içinde yerel kolluk kuvvetlerine teslimi zorunluğu öngörülmüştür. 

14. Tasarının 15 nci maddesinde Kanunun yürürlük tarihi, 16 ncı maddede de yürütecek makam belirlen
miştir. 
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İçişleri "Komisyon Raporu 

Millet Meclisi 
İçişleri Komisyonu 28 . 6 . 1978 
Esas No. : 1/160 
Karar No. : 21 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Komisyonumuza sevkedilen «6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar hakkında Kanun başlığı ile 1, 2, 3, 
4, 5, 12, 13, 14, 15, 16 ncı maddelerinin ve ek maddesinin değiştirilmesine ve I ek madde ve bir geçici mad
de eklenmesine dair kanun tasarısı»!, Adalet ve İçişleri Bakanlıkları temsilcilerinin de katılmasıyla incelendi 
ve görüşüldü. 

Kanun tasarısının tümü üzerinde yapılan görüşmeler sonunda, tasarının getirdiği hükümler itibarıyla mem
leketimizin halen içinde bulunduğu şartları gözönünde tutularak, kamu düzenini sağlayıcı yönde olumlu so
nuçlar doğuracak bir nitelik taşıdığı müşahede edilmiş ve tasarının gerekçesinde belirtilen hususlar Komisyo
numuzca da yerinde görülerek benimsenmiş ve maddelerin görüşülmesine geçilmiştir. 

1. Tasarının 1 nci ve 2 nci maddeleri aynen kabul edilmiştir. 

2. Tasarının 3 ncü maddesiyle değiştirilmekte olan 6136 sayılı Kanunun 2 nci maddesine, özellikle son 
günlerde dış temsilciliklerimize ve temsilcilerimize karşı yapılan silahlı saldırılar karşısında güvenliklerinin 
sağlanması ve bu arada memleketimizde akredite olan yabancı temsilcilerin karşılıklı olmak koşulu ile gü
venlik önlemleri alabilmelerine olanak sağlanması ve yabancı devlet ve hükümet ilgililerince hatıra olarak 
verildiği belgelenen silahların yurda sokulmasına imkân verecek bir düzenleme getirilmesi amacıyla, bazı 
fıkralar eklenmiş ve madde bu değişik şekliyle kabul edilmiştir. 

3. Tasarının 4 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

4. Tasarının 5 nci maddesiyle değiştirilmekte olan 6136 sayılı Kanunun 1308 sayılı Kanunla değişik 4 ncü 
maddesinde, uygulamaya açıklık kazandıracak bazı deyimler ilave edilmiş ve madde yeniden düzenlenerek bu 
değişik şekliyle kabul edilmiştir. 

5. Tasarının 6 ncı maddesi aynen kabul edilmiştir. 
6. Tasarının 7 nci maddesiyle değiştirilmekte olan 6136 sayılı Kanunun 1308 sayılı Kanunla değişik 

12 nci maddesine, yaygın bir şekilde devam eden silah ticaretinin önlenebilmesi amacıyla, silah satan, satma
ya aracılık eden veya bu amaçla bulunduran kişiler için daha ağır bir cezanın uygulanması esası getirilmiş 
ve madde bu değişik şekli ile kabul edilmiştir. 

7. Tasarının 8 nci maddesiyle değiştirilmekte olan 6136 sayılı Kanunun 1308 sayılı Kanunla değişik 
13 ncü maddesinde, silah satan, satmaya aracılık eden veya bu maksatla bulunduranların madde kapsamın
dan çıkarılarak 12 nci maddeye alınması nedeniyle, maddenin birinci fıkrasında gerekli değişiklik yapılmış, ve 
maddeye son fıkra olarak; 12 nci ve 13 ncü maddeler uyarınca adli merciler tarafından zbr alımına karar 
verilen ateşli silahlarla mermilerin emniyet hizmetlerine tahsis edilmek suretiyle bu teşkilatın silah ihtiyacını 
karşılamak amacıyla gerekli hüküm eklenmiş ve Kanunun 10 ncu maddesine bu suretle işlerlik kazandırılmış
tır. Madde bu değişikliklerle Komisyonumuzca kabul edilmiştir. 

8. Tasarının 9 ncu maddesiyle değiştirilmekte olan 6136 sayılı Kanunun 1308 sayılı Kanunla değişik 
14 ncü maddesi, uygulamada adalet ve nısfet esaslarının gözönünde bulundurulmasını sağlamak üzere, az 
vahim hallerde hükmolunacak cezanın yarı nispetinde indirilmesine imkân verecek bir bir açıklığa kavuştu
rulmuş ve madde bu değişiklikle kabul edilmiştir. 

9. Tasarının 10 ncu maddesiyle değiştirilmekte olan 6136 sayılı Kanunun 1308 sayılı Kanunla değişik 
15 nci maddesine, yine adalet ve nısfet esaslarına göre, az vahim hallerde maddede öngörülen cezanın indiri
lerek 15 günden üç aya kadar hapis veya 300 liradan 1 000 liraya kadar ağır para cezası verilmesi uygun 
görülmüş ve madde bu değişiklikle kabul edilmiştir. 

10. Tasarının 11 nci maddesi aynen kabul edilmiştir, 
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11. Tasarının 12 nci maddesiyle değiştirilmekte olan 6136 sayılı Kanuna 1308 sayılı Kanunla eklenen 

ek maddede, Kanunun özel olarak cezalandırılmasını uygun gördüğü yerler arasına Adalet daireleri de alın
mış ve madde bu değişiklikle kabul edilmiştir. 

12. Tasarının 13 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 
13. Tasarının 14 ncü maddesiyle eklenen Geçici maddede, tasarının getirdiği yeni ve ağırlaşan cezanın 

uygulama alanına konulmasından önce, bir geçiş dev* asinin gereği olarak, memleketimizin içinde bulundu
ğu olağanüstü koşullar karşısında kişisel güvenliğini sağlamak üzere edinmek zorunda ikaldığı silahların tesci
line olanak verilerek iyi niyetli vatandaşın korunması hususunda yardımcı olunabilmesi için bu konuyu dü
zenleyen bir hükmün eklenmesi gerekli görülmüş ve madde bu değişiklikle kabul edilmiştir. 

14. Tasarının yürürlük ve yürütme ile ilgili 15 ve 16 ncı maddeleri aynen kabul edilmiştir. 
Komisyonumuzca, Adalet Komisyonuna havale olunmak üzere, Yüksek Başkanlığa saygıyla sunulur. 

Başkan 
Bolu 

Bayram Turan Çetin 

Başkanvekili 
Kahramanmaraş 

Hasan Seylthanoğlu 

Sözcü 
Niğde 

Yılmaz Cemal Bor 

Amasya 
Et em Naci Altunay 

Bursa 
Mehmet Em'n Dalkıran 

Denizli 
Ömer İhsan Paköz 

Giresun 
Ali Köy men 

İstanbul 
M. Kâzım Özeke 

İzmir 
Aysel Uğur al 

Yozgat 
Ömer Lütfi Erzurumluoğlu 

Denizli 
A. Hamd! Sancar 

Kocaeli 
Adem Ali S arı oğlu 

Millet Meclisi 
Adalet Komisyonu 
Esas No. : 1/160 
Karar No. : 64 

Adalet Komisyonu Raporu 

29.6. 1978 

Millet MeclM Başkanlığına 

«6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar hakkında Kanun başlığı ile 1, 2, 3, 4, 5, 12, 13, 14, 15, 16 ncı mad
delerinin ve ek maddesinin değiştirilmesine ve bir ek madde ve bir geçici madde eklenmesine dair Kanun tasa
rısı»', İçişleri Komisyonu raporu ile birlikte Komisyonumuza sevtkedilmekle, Adalet ve İçişleri Bakanlıkları tem-
siildilleririin de katılmasıyla, İçişleri Komisyonu raporu esas alınarak incelendiğe görüşüldü. 

Genel olarak toplumda bir düzen sağlamak ve onu devam ettirmek amacıyla konulmuş bulunan kurallar 
ve müeyyidelerden oluşan yasalar, zamanla dinamik bir yapıya sahip olan toplumun ihtiyaçlarına cevap vere
mez hale gelmektedir. 

Büyüyen ve gelişen yurdumuz ekonomisi, hızlı nüfus artışı ve kentleşme süreci gibi etkenler, topluma bir
takım şiddet eylemlerini de beraberinde getirmektedir. Bu eylemlerin aracı, genellikle silah ve silah yerine kul
lanılan aletlerdir. 
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1953 yılında yürürlüğe giren Ateşli Silahlar ve Bıçaklar hakkında Kanun hükümleri günümüz toplumunun 
ihtiyaçlarını karşılamaktan uzaktır. 

Yurdumuzun içinde bulunduğu koşullar, yeni bir yasal düzenlemeyi zorunlu kılmaktadır. Önemli bir ih
tiyaca cevap verebilecek ve 6136 sayılı Kanunun uygulamada ortaya çıkardığı adaletsizMkleni ve haksızlıkları 
giderici hükümler taşıyan tasarı, Komisyonumuzca da yerinde görülerek esas itibariyle benimsenmiş ve mad
delerin görüşülmesine geçilmiştir. 

Tasarının 1, 2, 4, 6, 11, 14, 15, 16 ncı maddeleri aynen; 3, 5, 9, 10, ve 12 nci maddeleri içişleri Komisyo
nunca kabul edilen şekliyle benimsenmiştir. 

Tasarının 7 noi maddesiyle değiştirilen 6136 sayılı Kanunun 12 nci maddesinin 2 ve 3 ncü fıkraları ceza mik
tarları yönünde yer değiştirilmiş; 3 ncü fıkra 2, 2 nci fıkra da 3 ncü fıkra haline getirilmiştir. Aynı maddenin 
4 ncü fıkrası yanlış anlamalara meydan verilmemek üzere yeniden düzenlenmiş, 5 nci fıkra da aynı neden
lerle değiştirilmiş ve uygulamada birlik sağlamak amacıyla vahim sayılmayan haller eklenen 6 ncı fıkrada gös
terilmiş ve son fıkra aynen muhafaza edilmiştir. 

Tasarının 8 nci maddesiyle değiştirilen 6136 sayılı Kanunun 13 ncü maddesinin 2 noi fıkrası aynen kabul 
edilmiş; 1 nci fıkrasında yapılan değişiklikle ateşli silahlarla mermileri ve ev ve iş yerinde bulunduranlarla, satın 
alanlar ve taşıyanlar hakkında uygulanacak ceza arasında bir derecelendirme yapılmıştır. 3 ncü fıkraya daha 
anlaşılır bir anlam verilmek üzere «az vahim» haller ibaresi yerine «mermilerin üçten az» ibaresi eklenmiş
tir. 

Tasarının 13 ncü maddesi «aynı kanuna ek 2( ve ek 3 ncü maddeler eklenmiştir.» şeklinde değiştirilmiş ve 
düzenlenen ek 3 ncü madde ile Devletimizin 3 temel gücünden en önemlisini teşkil eden yasama meclisinin es
ki ve yeni üyelerine, Hükümet Başkanı ve üyelerine kanundan doğan silah taşıma yetkisi getirilmiştir. 

tşin önemine binaen tasarının Genel Kurulda öncelikle görüşülmesi Komisyonumuzca karar altına alın
mıştır. 

Genel Kurul oluru alınmak üzere Yüksek Başkanlığa saygıyla sunulur. 

Adalet Komisyonu Başkanı 
Ankara 

İsmail Hakkı Köylüoğlu 

Başkanvekili 
Trabzon 

/. Vecdi Aksakal 

Afyonkarahisar 
Hasan Akkuş 

Çorum 
M. Kemal Biberoğlu 

îçel 
Ramazan Çalışkan 

İmzada bulunamadı 

Kahramanmaraş 
Hüseyin Doğan 

Kırşehir 
Doğan Güneşli 

Trabzon 
Lütfi Göktaş 

İmzada bulunamadı 

Uşak 
M. Selâhattin Yüksel 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Hakkında Kanunun başlığı ile 1, 2, 3, 4, 5, 12, 13, 14, 15, 16 ncı 
maddelerinin ve ek maddesinin değiştirilmesine ve bir ek madde ve bir geçici madde eklenmesine dair kanun 

tasarısı. 

MADDE 1. — Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Hakkında Kanunun başlığı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
«Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Sair Aletler Hakkında Kanun» 

MADDE 2. — 6136 Sayıh Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Hakkındaki Kanunun 1 nci maddesi aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir. 

Madde 1. — Ateşti silahlarla mermilerinin ve bıçaklarla salt saldırı ve savunmada kullanılmak üzere özel 
olarak yapıhnış bulunan sair aletlerin memlekete sokulması, yapılması, satılması, satınakınması, taşınması veya 
bulundurulması bu kanun hükümlerine tabidir. 

MADDE 3. — Aynı Kanunun 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 2. — MUM Savunma Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü ihtiyaçları için yurt dışından ya
pılacak alımlar ve Barut ve Patlayıcı Maddelerle Silah ve Teferruatı ve Av Malzemesinin inhisardan Çıkarıl
ması Hakkındaki 6551 sayıh Kanun hükümleri sakh kalmak üzere ateşli silahlarla mermilerinin ve bıçakla 
salt saldırı ve savunmada kullanılmak üzere özel olarak yapıhnış bulunan sair suç aletlerinin memlekete sokul
ması yasaktır. 
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İÇİŞLERİ KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ 
METİN 

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

Kanun Tasarısı» 

MADDE 1. — Tasarının 1 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

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

MADDE 3. — Milli Savunma Bakanlığı ve Emni
yet Genel Müdürlüğü ihtiyaçları için yurt dışında ya
pılacak alımlar ve Barut ve Patlayıcı Maddelerle Silah 
ve Teferruatı ve Av Malzemesinin İnhisardan Çıka
rılması Hakkındaki 6551 sayılı Kanun hükümleri sak
lı kalmak üzere ateşli silahlarla mermilerinin ve bı
çaklarla salt saldırı ve savunmada kullanılmak üzere 
özel olarak yapılmış bulunan sair suç aletlerinin mem
lekete sokulması yasaktır. 

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

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

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

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

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

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

Beraberinde getirdikleri silahların yurda sokulma
sına müsaade edilir. 

Yukarıdaki fıkranın (C) bendine göre yurda so
kulmasına izin verilen silahların satışı ve deviri ya-

ADALET KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ 
METİN 

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

Kanun Tasarısı» 

MADDE 1. — Tasarının 1 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

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

MADDE 3. — Tasarının 3 ncü maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 
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(Hükümetin teklifi) 

MADDE 4. — Aynı Kanunun 3 ncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 3. — Memleket içinde ateşli silahlarla mermilerinin yapılması, Türkiye'de Harp Silah ve Mühim
matı Yapan Hususi Sanayi Müesseselerinin Kontrolü hakkındaki 3763, Makine ve Kimya Endüstrisi Kuru
mu Hakkındaki 5591 ve Barut ve Patlayıcı Maddelerle Silah ve Teferruatı ve Av Malzemesinin İnhisardan 
Çıkarılması Hakkındaki 6551 Sayılı Kanunların hükümlerine tabidir. 

MADDE 5. — Aynı Kanunun 1308 Sayıh Kanunla değişik 4 ncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

Madde 4. — Memleket içinde kama, hançer, saldırma, şişli baston, sustalı çakı, pala, kılıç, kasatura, sivri 
uçlu ve oluklu bıçaklar, topuz, topuzlu kamçı, boğucu tel ve zinciri, muşta ile salt saldırı ve savunmada kul
lanılmak üzere özel nitelikte bulunan benzeri aletlerin yapımı yasaktır. 

Bunlardan bir sanat veya mesleğin icrası için kullanılması zorunlu bulunanların yapımına zabıtaca izin ve
rilir ve bunlar zabıtaca damgalanmadıkça satışa çıkarılamaz. 

Yalnız sporda kullanılan ateşli silahlar ve mern-ileri ile yivsiz av tüfekleri ve mermileri, ev gereçlerinden 
olan veya tababet ve sanayide yahut tarımda kullanılan bıçaklarla benzerleri bu kanun hükümlerine tabi 
değildir. 

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

MADDE 6. — Aynı Kanunun 6768 sayılı Kanunla değişik 5 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir : 

Madde 5. — Yukarıdaki maddelerde yurda sokulması ve yapımı yasaklanan ve 4 ncü maddenin birinci 
fıkrası kapsamına giren bıçak ve aletlerin satılması, sattnalmması, taşınması ve bulundurulması yasaktır. 

Bir sanat veya mesleğin icrası için kullanılmasına zabıtaca izin verilen bıçaklar bu yasağın dışındadırlar. 

MADDE 7. — Aym Kanunun 1308 sayılı Kanunla değişik 12 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir: 

Madde 12. — Her kim bu Kanunun kapsamına giren ateşli silahlarla bunlara ait mermileri sokar, sok
maya teşebbüs eder veya bunların memlekete sokulmasına aracüık eder veya bunları Türkiye'de Harp Silah 
ve Mühimmatı Yapan Hususi Sanayi Müesseselerinin Kontrolü hakkındaki 3763 ve Makine ve Kimya En
düstrisi Kurumu hakkındaki 5591 sayılı Kanunların hükümleri dışında memlekette imal eder veya suretle 
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(İçişleri Bakanlığının kabul ettiği metin) 

saktır. Bu silahlar için yalnız bulundurma belgesi ve
rilir. 

Yukarıdaki hükümler gereğince yurda sokulmasına 
izin verilmesi öngörülen silahların hangi esas ve ko
şullarla yurda sokulabileceği İçişleri ve Dışişleri Ba
kanlıklarınca birlikte düzenlenecek bir yönetmelikle 
belirtilir. 

MADDE 4. — Tasarının 4 ncü maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Aynı Kanunun 1308 sayılı Kanun
la değişik 4 ncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir : 

Madde 4. — Memleket içinde kama, hançer, 
saldırma, şişti baston, sustalı çakı, pala, kılıç, kasatu
ra, süngü, sivri uçlu, sivri uçlu ve oluklu bıçaklar, to
puz, topuzlu kamçı, boğucu tel veya zinciri, muşta 
ile salt saldırı ve savunmada kullanılmak üzere özel 
nitelikte bulunan benzeri aletlerin yapımı yasaktır. 

Bunlardan bir sanat veya mesleğin icrası için kul
lanılması zorunlu bulunanlarm yapımına zabıtaca izin 
verilir. 

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

Yivli av tüfekleri bu kanunun 7 nci maddesine gö
re ruhsata tabidir. 

MADDE 6. — Tasannın 6 ncı maddesi 
kabul edilmiştir. 

aynen 

MADDE 7. — Aynı Kanunun 1308 sayılı Kanun
la değişik 12 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir : 

Madde 12. — Her kim bu Kanunun kapsamına 
giren ateşli silahlarla bunlara ait mermileri memleke
te sokar, sokmaya teşebbüs eder veya bunların mem
lekete sokulmasına aracılık eder veya bunları Türki-

(Adalet Komisyonunun, kajbul ettiği metin) 

MADDE 4. — Tasarının 4 ncü maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — İçişleri Komisyonu metninin 5 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Tasarının 
kabul edilmiştir. 

6 ncı maddesi aynen 

MADDE 7. — Aynı Kanunun 1308 saydı Kanun
la değişik 12 nci maddesi aşağıdaki şekilde değişti
rilmiştir ; 

Madde 12. — Her. kim bu Kanunun kapsamına 
giren ateşli silahlarla bunlara ait mermileri memleke
te sokar, sokmaya teşebüs eder veya bunların memle
kete sokulmasına aracılık eder veya bunları Türkiye' 
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memlekete sokulmuş veya memlekette imal edilmiş olanateşli silahlan veya mermileri bir yerden diğer bir yere 
nakleder veya yollar veya nakletmeye bilerek aracılık ederse, dört yıldan yedi yıla kadar hapis ve 5 000 li
radan 50 000 liraya kadar ağır hapis cezası ile cezalandırılır. 

Birinci fıkradaki fiilleri ika etmek maksadı ile teşekkül vücuda getirenlerle idare edenler veya teşekküle 
mensup olanlar tarafından sözü geçen fıkrada yazılı suçlar işlenirse failler hakkında sekiz yıldan onbeş yıla 
kadar ağır hapis cezası hükmolunur. 

ikinci fıkradaki hal dışında iki veya daha fazla kimselerin toplu olarak birinci fıkrada yazdı suçlan işle
meleri halinde altı yıldan on yıla kadar ağır hapis cezası hükmolunur. 

Ateşli silahların; tüfek veya seri ateşli, kısa sürede çok sayıda ve etkili biçimde mermi atabilen otomatik 
veya dürbünlü tüfek veya tabancalar veya bu fıkrada sayılanların benzerleri olması yahut ateşli silah veya 
mermilerinin miktar itibariyle vehamet arz etmesi halinde yukarıdaki fıkralarda yazılı cezalan yan nispetinde 
artırılarak hükmolunur. 

Yukarıdaki fıkrada yazılı miktar bakımından hâssl olan vehamet ile silahların niteliğine ilişkin unsurlar
dan biri birleştiği takdirde hükmolunacak ceza bir katı artırılır. 

Ateşli silahlar ile mermiler ve bunların imalinde ve naklinde bUerek kullanılan her türlü araç ve gerecin 
de zorlamına hükmolunur. 

MADDE 8. — Aynı Kanunun 1308 sayılı Kanunla değişik 13 ncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş
tir: 

Madde 13. — Bu kanun hükümlerine aykırı olarak ateşli silahlarla bunlara ait mermileri satanlar, satma
ya aracüık edenler, satınalanlar, taşıyanlar veya bulunduranlar hakkında bir yıldan iki yıla kadar hapis ve 
2 000 liradan 5 000 liraya kadar ağır para cezası hükmolunur. 

Ateşli silahın, bu kanunun 12 nci maddesinin dördüncü fıkrasında sayılanlardan olması yahut silah veya 
mermilerinin miktar itibariyle vehamet arz etmesi halinde üç yıldan beş yıla kadar hapis ve 10 000 liradan 
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ye'de Harp Silah ve Mühimmatı Yapan Hususi Sanayi 
Müesseselerinin Kontrolü Hakkındaki 3763 ve Maki
ne ve Kimya Endüstrisi Kurumu Hakkındaki 5591 sa
ydı Kanunların hükümleri dışında memlekette imal 
eder veya bu suretle memlekete sokulmuş veya mem- j 
lekette imal edilmiş olan ateşli silahlan veya mermi
leri bir yerden diğer bir yere nakleder veya yollar ve
ya nakletmeye bilerek aracdık eder, satar, veya sat
maya aracılık ederse veya bu amaçla bulundurursa, 
dört yıldan yedi yıla kadar hapis ve 5 000 liradan 
50 000 liraya kadar ağır para cezası ile cezalandırı
lır. 

Birinci fıkradaki fiilleri ika etmek maksadı ile te- I 
şekkül vücuda getirenlerle idare edenler veya teşek
küle mensup olanlar tarafından sözü geçen fıkrada I 
yazılı suçlar işlenirse failler hakkında sekiz yıldan on- I 
beş yıla kadar ağır hapis cezası hükmolunur. 

İkinci fıkradaki hal dışmda iki veya daha fazla 
kimselerin toplu olarak birinci fıkrada yazdı suçlan I 
işlemeleri halinde altı yıldan on yda kadar ağır hapis I 
cezası hükmolunur. 

Ateşli silahın; tüfek veya seri ateşli, kısa sürede I 
çok sayıda ve etkili biçimde mermi atabilen otoma- I 
tik veya dürbünlü tüfek, veya tabancalar veya bu fut- I 
rada sayılanların benzeri olması yahut ateşli silah ve- I 
ya mermilerinin miktar itibariyle vehamet arz etmesi I 
halinde yukandaki fıkralarda yazdı cezalar yan nis- I 
petinde artınlarak hükmolunur. I 

Yukanki fıkrada yazılı miktar bakımından hâsıl I 
olan vehamet ile silahlann niteliğine ilişkin unsurlar- I 
dan biri birleştiği takdirde hükmolunacak ceza bir I 
katı artınhr. I 

Ateşli silahlar ile mermiler ve bunların imalinde I 
ve naklinde bilerek kullanılan her türlü araç ve gere- I 
cin de zoralımına hükmolunur. I 

MADDE 8. — Aynı Kanunun 1308 sayıh Kanun
la değişik 13 ncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir. 

Madde 13. — Bu Kanun hükümlerine aykırı ola
rak ateşli silahlarla bunlara ait mermileri kullanmak 
amacı ile satuı alanlar, taşıyanlar veya bulunduranlar 
hakkında bir yıldan iki yda kadar hapis ve 2 000 li
radan 5 000 liraya kadar ağır para cezası hükmolu
nur. 

(Adalet Komisyonunun, kajbul ettiği metin) 

de Harp Silah ve Mühimmatı Yapan Hususi Sanayi 
Müesseselerinin Kontrolü Hakkındaki 3763 ve Ma
kine ve Kimya Endüstrisi Kurumu Hakkındaki 5591 
saydı Kanunların hükümleri dışmda memlekette imal 
eder veya bu suretle memlekete sokulmuş veya mem
lekette imal edilmiş olan ateşli silahlan veya mermi
leri bir yerden diğer bir yere nakleder veya yollar ve
ya nakletmeye bilerek aracılık eder, satar veya satma
ya aracdde ederse veya bu amaçla bulundurursa 4 yıl
dan 7 yıla kadar ağır hapis ve 5 000 liradan 50 000 
liraya kadar ağır para cezası ile cezalandınhr. 

3 ncü fderadaki hal dışında iki veya daha fazla 
kimselerin toplu olarak 1 nci fderada yazıh suçlan iş
lemeleri halinde altı yıldan on yda kadar ağır hapis 
cezası hükmolunur. 

Birinci fderadaki fiilleri ika etmek maksadıyla te
şekkül vücuda getirenlerle idare edenler veya teşek
küle mensup olanlar tarafından sözü geçen fderada 
yazılı suçlar işlenirse failler hakkında sekiz yddan on-
beş yıla kadar ağır hapis cezası hükmolunur. 

Ateşli silahın; tüfek veya seri ateşli, kısa sürede 
çok sayıda ve etkili biçimde mermi atabilen otomatik 
veya dürbünlü tüfek veya tabancalar veya bu fderada 
sayılanlann benzerleri olması yahut bu niteliği taşı
mayan ateşli silahlar veya her türlü mermilerin mik
tar ıtibanyle vehamet arz etmesi halinde yukandaki 
fdcralarda yazıh cezalar yan nispetinde artınlarak 
hükmolunur. 

4 ncü fderada niteliği belirtilen ateşli silahlar ile 
benzerlerinin miktar itibanyla vehamet arz etmesi 
halinde 1, 2 ve 3 ncü fdcralarda yazıh cezalar bir katı 
artınlarak hükmolunur. 

Mermilerin en çok elli adedi (50 adet dahil), tü
fek, tabanca ve benzerlerinin en çok beş adedi (5 adet 
dahil), sayı bakımından vahim sayılmaz. 

Ateşli silahlar ile mermiler ve bunların imalinde 
ve naklinde bilerek kullandan her türlü araç ve gere
cin de zoralımına hükmolunur. 

MADDE 8. — Aynı Kanunun 1308 sayıh Kanun
la değişik 13 ncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir. 

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

a) Ev ve işyerinde bulunduranlar hakkında altı 
aydan bir yıla kadar hapis ve 1 000 liradan 2 500 li
raya kadar ağır para cezası; 
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aşağı olmamak üzere ağır para cezasına hükmolunur. Her iki unsur birleştiği takdirde bu fıkradaki cezaların 
yukarı haddi verilir. 

Ateşli silahlara ait mermilerin az sayıda bulundurulması veya taşınmasının, mahkemece az vahim olarak 
takdir edilmesi halinde hükmolunacak ceza bir aydan altı aya kadar hapis veya 600 liradan 2 000 liraya ka
dar ağır para cezasıdır. 

MADDE 9. — Aynı kanunun 1308 sayılı Kanunla değişik 14 ncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş
tir: 

Madde 14. — Her kim, bu kanun hükümlerine aykırı olarak 4 ncü maddede yazılı olan bıçak veya sair 
aletler yahut benzerlerini memlekete sokar, sokmaya teşebbüs eder veya bunların memlekete sokulmasına ara
cılık eder veya bunları memlekette imal eder veya bir yerden diğer bir yere nakleder veya yollar veya nak
letmeye bilerek tavassut ederse bir yıldan üç yıla kadar hapis ve 3 000 liradan 20 000 liraya kadar ağır para 
cezası ile cezalandırılır. 

Birinci fıkradaki fiilleri ika etmek maksadı ile teşekkül vücuda getirenlerle idare edenler veya teşekküle 
mensup olanlar tarafından sözü geçen fıkrada yazılı suçlar işlenirse failler hakkında beş yıldan dokuz yıla 
kadar ağır hapis cezası hükmolunur. 

İkinci fıkradaki hal dışında iki veya daha fazla kimselerin toplu olarak birinci fıkrada yazılı suçları işleme
leri halinde dört yıldan yedi yıla kadar hapis cezası hükmolunur. 

Bu madde kapsamına giren bıçak veya sair aletler yahut benzerlerinin miktar itibariyle vehamet arz et
mesi halinde yukarıdaki fıkralara göre hükmolunacak cezalar yan nispetinde artırılır. 

Bıçak veya sair aletler yahut benzerleri ile bunların imalinde veya naklinde bilererek kullanılan her türlü 
araç ve gerecin de zoralımına hükmolunur. 
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Ateşli silahın, bu Kanunun 12 nci maddesinin dör
düncü fıkrasında sayılanlardan olması yahut silah ve
ya mermilerinin miktar itibanyle vehamet arz etmesi 
halinde Uç yddan beş yıla kadar hapis ve 10 000 lira
dan aşağı olmamak üzere ağır para cezasına hükmo-
Iunur. Her iki unsur birleştiği takdirde bu fıkradaki 
cezaların yukarı haddi verilir. 

Ateşli silahlara ait mermilerin az sayıda bulundu
rulması veya taşınmasının, mahkemece az vahim ola
rak takdir edilmesi halinde hükmolunacak ceza bir 
aydan altı aya kadar hapis veya 600 liradan 2 000 li
raya kadar ağır para cezasıdır. 

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

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

Madde 14. — Her kim, bu Kanun hükümlerine 
aykırı olarak 4 ncü maddede yazılı olan bıçak veya 
sair aletler yahut benzerlerini memlekete sokar, sok
maya teşebbüs eder veya bunların memlekete sokul
masına aracılık eder veya bunlan memlekette imal 
eder veya bir yerden diğer bir yere nakleder veya yol
lar veya nakletmeye bilerek tavassut ederse bir yıl
dan üç yıla kadar hapis ve 3 000 liradan 2fr 000 li
raya kadar ağır para cezası ile cezalandırılır. Az va
him hallerde hükmolunacak ceza yarı nispetinde in
dirilir. 

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

İkinci fıkradaki hal dışında iki veya daha fazla 
kimselerin toplu olarak birinci fıkrada yazılı suçlan 
işlemeleri halinde dört yıldan yedi yıla kadar hapis 
cezası hükmolunur. 

Bu madde kapsamına giren bıçak veya sair aletler 
yahut benzerlerinin miktar itibarıyla vehamet arz et
mesi halinde yukarıdaki fıkralara göre hükmoluna
cak cezalar yarı nispetinde artınhr. 

(Adalet Komikyorçunun, kajbul ettiği metlin) 

b) Şatınalanlar ve taşıyanlar hakkında bir yıldan 
iki yıla kadar hapis ve 2 000 liradan 5 000 liraya ka
dar ağır para cezası hükmolunur. 

Ateşli silahın, bu Kanunun 12 nci maddesinin 
4 ncü fıkrasında sayılanlardan olması yahut silah ve
ya mermilerinin miktar itibarıyla vehamet arz etmesi 
halinde üç yıldan beş yıla kadar hapis ve 10 000 lira
dan aşağı olmamak üzere ağır para cezası hükmolu
nur. 

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

MADDE 9. — içişleri Komisyonu metninin 9 ncu 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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MADDE 10. — Aynı Kanunun 1308 sayılı Kanunla değişik 15 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir: 

Madde 15. — Bu kanun hükümlerine aykın olarak 4 ncü maddede yazdı olan bıçak veya sair aletler ya
hut benzerlerini satanlar, satmaya aracılık edenler, satınalanlar, taşıyanlar veya bulunduranlar hakkında altı 
aydan bir yıla kadar hapis ve 1 000 liradan 2 500 liraya kadar ağır para cezası hükmolunur. 

Bu madde kapsamına giren bıçak veya sair aletler yahut benzerlerinin miktar itibariyle vehamet arz etme
si halinde yukarıdaki fıkraya göre hükmolunacak cezalar yarı nispetinde artırılır. 

Zabıtaca imaline izin verilen bıçak ve benzerlerini kullanma maksadı dışında satanlar, satmaya aracılık 
edenler, satınalanlar, taşıyanlar veya bulunduranlar hakkında da aynı ceza hükmolunur. 

MADDE 11. — Aynı kanunun 16 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

Madde 16. — Bu Kanunun kapsamına giren suçlarda Kaçakçılığın Men ve Taklibinle dair 1918 saydı Ka
nun hükümleri uygulanmaz. 

MADDE (I'2. — Aynı Kanunun, 1308 sayılı Kanunla eklenen ek maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

Ek Madde 1. — Üniversite, Yüksekokul, Akademi ve her. türlü eğitim ve öğretim müesseselerinde, öğren
cilerin toplu olarak ikâmet ettikleri yurt ve benzeri yerlerde, «sendikalarda, derneklerde ve bunlara yönetim 
ve yapı olarak doğrudan doğruya bağlantılı olan yerlerde ve bunların toplantı ve kongrelerinde, her türlü spor 
müsabakalarının yapıldığı yerlerde, kanuna uygun veya kanuna aykın Olarak grev veya lokavt yapılmakta olan 
iş yerlerinde ve yukanda yazılı yerlerin müştemilatında; 

1. Bu Kanuna aykın olarak ateşli silahlan, bunlara alit mermileri, 4 ncü maddede yazılı olan bıçak veya 
sair aletleri yahut benzerlerini, Türk Ceza Kanununun 264 ncü maddesinde yazîiı olanları taşıyan veya bulun
duranlar hakkında Kanunda belli edilen cezaların iki kat; lıükmahınur. 

2. Bu maddede gösterilen yerlerde 6136 sayılı Kanunim 13 ve 15 nci maddelerinde ve Türk Cezıa Kanunu
nun 264 ncü maddesinde yazılı olanları, 6136 sayılı Kanunim 7 nci maddesinin 1 nci ve 2 nci bentlerinde gös
terilen "görevliler ile Ordu, Emniyet ve Jandarma mensuplan dışında, ruhsatlı olsalar dahi taşıyan ve bulun-
duranlar hakkında Kanunda daha ağır bir cezayı gerektirmediği takdirde bir yıldan iki yıla kadar hapis ve 
2 0100! liradan 5 000 liraya kadar ağır para cezası hükmülunur. 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 250) 

http://ltekli.fi


— 17 — 

(İçişleri Bakanlığının kabul ettiği metin) 

Bıçak veya sair aletler yahut benzerleri ile bun
ların imalinde veya naklinde bilerek kullanılan her 
türlü araç ve gerecin de zoralımına hükmolunur. 

MADDE 10. — Aynı Kanunun 1308 sayılı Ka
nunla değişik 15 nci maddesi aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir : 

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

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

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

MADDE 11. — Tasarının 11 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 12. — Aynı kanunun 1308 sayılı Ka
nunla eklenen ek maddesi aşağıdaki şekilde değişti
rilmiştir : 

Ek Madde 1. — Üniversite, yüksekokul, aka
demi ve her türlü eğitim ve öğretim kurumlarında, 
öğrencilerin toplu olarak ikamet ettikleri yurt ve ben
zeri yerlerde, sendikalarda, derneklerde ve bunlara 
yönetim ve yapı olarak doğrudan doğruya bağlantılı 
olan yerlerde ve bunların toplantı ve kongrelerinde, 
her türlü spor müsabakalarının yapıldığı yerlerde, ka
nuna uygun veya kanuna aykırı olarak grev veya lo
kavt yapılmakta olan işyerlerinde ve yukarıda yazılı 
yerlerin müştemilatında ve adliye dairelerinde; 

1. Bu Kanuna aykırı olarak ateşli silahları, bun
lara ait mermileri, 4 ncü maddede yazılı olan bıçak 
veya sair aletleri veya benzerleri, Türk Ceza Kanunu
nun 264 ncü maddesinde yazılı olanları taşıyan veya 
bulunduranlar hakkında kanunda belli edilen ceza
ların iki katı hükmolunur. 

(Adalet Korrtfsyon.urçun, kajbul ettiği metan) 

MADDE 10. — İçişleri Komisyonu 
10 ncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 

metninin 

MADDE 11. 
kabul edilmiştir. 

— Tasarının 11 nci maddesi aynen 

MADDE 12. — İçişleri Komisyonu metninin 
12 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 250) 
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(Hükürrçetîn, teklifi) 

MADDE 13. — Aynı Kanuna aşağıdaki ek 2 nci madde eklenmiştir. 

EK MADDE 2. — Bu Kanunda yazıtı suçlan işleyenler hakkındaki sorutturma ve kovuşturmalar, 3005 
sayılı Meşhut Suçların Muhakeme Usulü hakkındaki Kamımın bilinci maddesinin (a) bendindeki yer ve ııynı 
Kanunun 4 ncü maddesinde yaralı zaman kayıtlarına bakılmaksızın, sözü edilen kanun hükümlerirje göre yapıkr. 

Bu Yasaya göre işlenen suçun, 3005 sayılı Kanun hükümlerine tabi okrtayan veya anılan kamına tabi olup 
da ftiK Smkânisızlık nedenfiyle suç üstü hükümlerinin uygulanmasına olanak buluımıuyan daha ağır cezayı ge
rektiren başka bir suçla birlikte işlenmesi halinde birinci fıkra hükmü uygulanmaz. 

1412 saydı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununa 16% saydı Kanunla eklenen ek madde l'deki hüküm
ler saklıdır. 

MADDE 14. — Aynı Kanuna aşağıdaki geçici 7 nci madde eklenmiştir. 

GEÇlCt MADDE 7. — Bu Kanunun 4 ncü maddesi hükümleri kapsamına alman topuz, topuzlu kamçı, 
boğucu tel veya zinciri, muşta ile salt saklın ve savunmada kullanılmak üzere özel nitelikte bulunan benzeri 
aletleri ellerinde bulunduranlar bu kanun yürürlüğe girmediği tarihten itibaren bir ay içkide, mahalli zabıta 
makamlarma teslime zorunludurlar. 

Millet Meçlisi (St Sayısı : 250) 
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(İçişleri Bakanlığının kabul ettiği metin) 

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

MADDE 13. 
kabul edilmiştir. 

Tasarının 13 ncü maddesi aynen 

MADDE 14. — Aynı Kanuna aşağıdaki 
madde eklenmiştir : 

geçici 

GEÇİCİ MADDE 7. — Bu Kamımın kapsamına 
giren ateşli silahlarla mermileri izinsiz olarak bulundu
ranlardan, kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 
bir ay içinde bulundukları yerlerin vali veya kayma
kamlıklarına, bu silah ve mermileri teslim edenler 
hakkında kovuşturma yapılmaz. 

Durumları mevzuata uygun olanlara, bu silahlar
dan yalnız birisi için taşıma ve bulundurma izin bel
gesi verilir. 

Bu silahlardan izin belgesine bağlanması mümkün 
olmayanlarla aynı kişiye ait olan diğer silahlardan, 
Emniyet Genel Müdürlüğünün ihtiyacına uygun olan
lar ve mermiler anılan Genel Müdürlüğe; bu Genel 

(Adalet Komisyonunun kabul ettiği metin) 

MADDE 13. — Aynı Kanuna aşağıdaki ek 2 ve 
3 ncü maddeler eklenmiştir. 

EK MADDE 2. — Bu Kanunda yazılı suçları iş
leyenler hakkındaki soruşturma ve kovuşturmalar, 
3005 sayılı Meşhut Suçların Muhakeme Usulü Hak
kındaki Kanunun 1 nci maddesinin (a) bendindeki yer 
ve aynı Kânunun 4 ncü maddesinde ya&h zaman ka
yıtlarına bakılmaksızın, sözü edilen kanun hükümle» 
rine göre yapılır. 

Bu Yasaya göre işlenen suçun, 3005 sayılı Kanun 
hükümlerine tabi olmayan veya andan Kanuna tabi 
olup da fiili imkânsızlık nedeniyle suçüstü hükümleri
ni uygulanmasına olanak bulunmayan daha ağır ce
zayı gerektiren başka bir suçla birlikte işlenmesi ha
linde birinci f ücra hükmü uygulanır. 

1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 
1696 saydı Kanunla eklenen ek madde l'deki hüküm
ler sakhdır. 

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

MADDE 14. — Tasarının 14 ncü maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

Millet Meçlisi (S, Sayısı : 250) 
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(Hükümetin; teklifi) 

MADDE 15. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 16. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 

1 5 . 6 . 1978 

Başbakan 
B. Ecevit 

Devlet Bakanı 
H. Çetin 

Devlet Bakam 
Başbakan Yardımcısı 

O. Eyüboğlu 

Devlet Bakanı 
E. Akova 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

Prof. Dr. T. Feyzioğlu 

Devlet Bakanı 
Dr. L. Doğan 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

Dr. F. Sükan 

Devlet Bakanı 
S. Yıldız 

Devlet Bakanı 
A. R. Septioğlu 

Milli Savunma Bakanı 
H. E. Işık 

Milli Eğitim Bakanı 
N. Uğur 

Gümrük ve Tekel Bakanı 
T. Mataracı 

Sanayi ve Teknoloji Bakanı 
• O. Alp 

Devlet Bakanı 
M. Kılıç 

İçişleri Bakanı 
/. Özaydınlı 

Bayındırlık Bakanı 
Ş. Elçi 

Ulaştırma Bakanı 
G. Öngüt 

İşletmeler Bakanı 
Prof. Dr. K. Bulutoğlu 

Devlet Bakanı 
A. Şener 

Dışişleri Bakanı 
Prof. G. Ökçün 

Ticaret Bakanı 
T. Köprülüler 

Gıda - Ta. ve Hay. Bakanı 
M. Yüceler 

Adalet Bakanı 
M. Can 

Maliye Bakanı V. 
Hikmet Çetin 

Sağ. ve Sos. Yar. Bakam 
Dr. M. Tan 

Çalışma Bakanı 
A. B. Er soy 

En. ve Tabii Kay. Bakanı Turizm ve Tan. Bakam 
Doç, Dr. D. Saykal A .Coşkun 

imar ve İskân Bakanı Köy İş. ve Koop. Bakam' 
A. Karaaslan A. Topuz 

Orman Bakanı 
V. İlhan 

Gençlik ve Spor Bakam 
Y\ Çakmur 

Sosyal Güvenlik Bakanı Kültür Bakanı Yerel Yönetim Bakam 
H. İşgüzar Doç. Dr, At T, Kışlalı M. Özdemir 
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(İçişleri Bakanlığının kabul ettiği metin) 

Müdürlüğün ihtiyacı dışında kalan silahlarla mermi
ler Milli Savunma Bakanlığına ayniyat makbuzu kar
şılığında teslim olunur. 

Bu Kanunun 4 ncü maddesi kapsamına giren bı
çak ve sair aletler ile benzerlerini bulunduranlar bu 
Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir ay 
içinde mahalli zabıta makamlarma teslim etmek zo
rundadırlar. Bu süre içerisinde teslim edenler hakkın
da kovuşturma yapılmaz. 

MADDE 15. — Tasarının 15 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 16. — Tasarının 16 ncı maddesi aynen 
kabul edilmiştir, 

(Adalet Kon ŝyon,unjU^ kajbuj ettiği metlin) 

MADDE 15. — Tasarının 15 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir, 

MADDE 16, — Tasarının 16 ncı maddesi aynen 
kabul edilmiştir, 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 250) 





«*— ' s M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 257 
Toplantı : 2 

Millet Meclisi Saymanlığının Haziran, Temmuz, Ağustos 1978 
Ayları Hesabına Ait Millet Meclisi Hesaplarım İnceleme Komis

yonu Raporu. (5 /27) 

Millet Meclisi Hesaplarını inceleme Komisyonu Raporu 

Millet Meclisi 
Hesaplarım İnceleme Komisyonu 

Esas No. : 5/27 
Karar No. : 21 

30 . 11 . 1978 

Yüksek Başkanlığa 

1 390 450.20 Haziran 1978 başında Hazinenin Ziraat Bankasına olan borcu 
+ 201 923 955.29 Haziran, Temmuz, Ağustos 1978 aylarında Ziraat Bankasının aldığı para. 

200 533 505.09 Toplam 
201 001 671.07 Haziran, Temmuz, Ağustos 1978 aylarında Ziraat Bankasının harcadığı para. 

468 165.98 Eylül 1978 başında Hazinenin Ziraat Bankasına olan borcu. 

M. Meclisi Saymanlığının Haziran, Temmuz, Ağustos 1978 aylarına ait hesapları incelendi. 
Haziran 1978'de Hazinenin Ziraat Bankasına olan 1 390 450.20 lira borcu ile Haziran, Temmuz Ağus

tos 1978 aylarında Hazineden 201 923 955.29 lira alınarak bankadaki hesaba yatırılan meblağın ceman 
200 533 505.09 lira olduğu, mevcuttan sarf olunan 201 001 671.07 lira tenzil edildikten sonra Eylül 1978 ba
şında Hazinenin Ziraat Bankasına olan borcunun 468 165.98 liradan ibaret olduğu Saymanlıktaki defterlerle 
sarf evrakının birbirine uygun bulunduğu görülmüştür. 

Genel Kurulun bilgisine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Komisyon Başkanı 
Konya 

Necati Kalaycıoğlu 

Denetçi 
Samsun 

M Yavuz Kurt 

Çankırı 
N. Çelik Yazıcıoğlu 

Sinop 
T. Fikret Övet 

Başkanvekili 
Adıyaman 
Halil Ağar 

Amasya 
Vehbi Meşhur 

Çankırı 
Arif Tosyaltoğlu 

Kars 
Turgut Artaç 

Kahramanmaraş 
Oğuz Söğütlü 

Sözcü 
Adana 

Hasan Aksay 

Ankara 
A. Hamdı Çelebi 

Giresun 
Nizamettin Erkmen 

Kars 
Hasan Yıldırım 





Dönem : s M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 258 
Toplantı : 1 

Millet Meclisi Saymanlığının Mart, Nisan, Mayıs 1978 Ayları 
Hesabına Ait Millet Meclisi Hesaplarını İnceleme Komisyonu 

Raporu. (5 /26) 

Millet Meclisi Hesaplarını İnceleme Komisyonu Raporu 

Millet Meclisi 
Hesaplarını İnceleme Komisyonu 

Esas No: 5/26 
Karar No: 20 

30.11. 1978 

Yüksek Başkanlığa 

91 69432 Mart 1978 başında Bankada mevcut para, 
172 615 790,90 Mart, Nisan, Mayıs 1978 aylarında Ziraat Bankasının aldığı para. 

172 707 485,22 Toplam. 
174 097 935,42 Mart, Nisan, Mayıs 1978 aylarında Ziraat Bankasının harcadığı para. 

1 390 450,20 Haziran 1978 başında Hazinenin Ziraat Bankasına olan borcu. 

Millet Meclisi Saymanlığının Mart, Nisan, Mayıs 1978 aylarına ait hesapları incelendi. 
Mart 1978'de Ziraat Bankasındaki 91 694,32 liralık mevcudu ile Mart, Nisan, Mayıs 1978 aylarında Hazi

neden 172 615 790,90 lira alınarak bankadaki hesaba yatırılan meblağın ceman 172 707 485,22 lira olduğu 
mevcuttan sarf olunan 174 097 935,42 lira tenzil edildikten sonra Haziran 1978 başında Hazinenin Ziraat Ban
kasına olan borcunun 1 390 450,20 liradan ibaret olduğu Saymanlıktaki defterlerle sarf evrakının birbirine 
uygun bulunduğu görülmüştür. 

Genel Kurulun bilgisine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Komisyon Başkam 
Konya 

Necati Kalaycıoğlu 

. Amasya 
Vehbi Meşhur 

Giresun 
Nizamettin Erkmen 

Başkanvekili 
Adıyaman 

Halil Ağar 

Ankara 
A. Hamdi Çelebi 

Sinop 
T. Fikret Övet 

Sözcü 
Adana 

Hasan Aksay 

Çankırı 
N. Çelik Yazıcıoğlu 

Kars 
Turgut Art aç 

Kahramanmaraş 
Oğuz Söğütlü 

Denetçi 
Samsun 

N. Yavuz Kurt 

Çankırı 
Arif Tosyalıoğlu 

Kars 
Hasan Yıldıran 




