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CUMHURİYET SENATOSU 
TUTANAK DERGİSİ 

68 nci Birleşim 

18.6 .1974 Salı 

İçindekiler 

I, — Geçen tutanak özeti 

II. — Geden kâğıtlar 

III. — Yoklama 

IV. — Başkanlık Divanının Genel Ku
rula sunuşları 

1. — T. B. M. M. eski Başkanlarından 
liefik Koraltan'ın ruhunu taziz için say
gı duruşu. (4/1G5) 

Sayfa 
134 
135 
136 

136 

0,36 
2. — Tabiî Üye Haydar Tuııçkanat'm, 

Türkiye Cumhuriyeti ile Amerika Birle
şik Devletleri aırasmda yapılan 30,5 milyon 
dolarlık kredi antlaşmasına dair gündem 
dışı demeci. 136 !İ37 

3. — Bitlis Üyesi Kâmran îmanın, Tür
kiye AET Karma Parlâmento Komisyonu
nun 10 - 11 Haziran 1974 tarihinde .'Stras-
'bourgta yaptığı toplantıya dair gündem 
dışı demeci. 137:139 

4. — Çanakkale Üyesi İsmail Kutluk' 
un, Çanakkale - Eceabat arasındaki ara
balı vapur seferlerine dair gündem dışı de
meci. T39 ?140 

Sayfa 
5. — Samsun Üyesi Fevzi Geveei'nin, 

Samsun'un Havza ilçesinin 13 köyünde ha
sar yapan dolu afetine dair gündem dışı 
demeci. 140 

G. — Ta'biî Üye Mehmet Üzgünes/m, 
Ankara'nın asayiş durumuna dair gün
dem dışı demeci. 140 

7. — Vazife ile yurt dışına giden Dış
işleri Bakanı Turan Güneş'e. Millî Savun
ma Bakanı Hasan Esat Işık'ın vekillik et
mesinin uygun görüldüğüne dair Cumhur
başkanlığı tezkeresi (3/471) 141 

8. — Hastalığı dolayısıyle izinli bulu
nan Devlet Bakanı İsmail Hakkı Birler'e, 
Maliye Bakam Deniz Baykal'ın vekil.ik et
mesinin uygun görülmüş olduğuna dair 
Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. (3/470) 141 

V. — Görüşülen i&!&r 141 
1. — Tescil edilmeyen birleşmeler ve 

'bunlardan doğan çocukların cezasız tescili 
hakkında kanun teklifinin Millet Meclisin
ce kalbul olunan metni ve Cumhuriyet Se
natosu Anayasa ve Adalet ve İçişleri ko
misyonları raporları (M. Meclisi : 2/115; 
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O. Senatosu : 2/75) (S. Sayısı : 367) 
Sayfa 

141:146, 
!İ|5;1:152 

146 
146 

IV. — (Sorular ve (cevaplar 
A) Yazılı sorular ve cevaplan 
1. — Cumhuriyet Senatosu Çanakkale 

Üyesi İsmail Kutluk'un, Tarım Kredi Koo
peratiflerine dair soru önergesi, A-e Köy 
İşleri ve Kooperatifler Bakanı Mustafa 
Ok'un yazılı cevabı (7/227) 146:147 

2. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi 
Ahmet Yıldız'm, 7 Mayıs 1974 tarihli Cum
huriyet Gazetesinde çıkan bir haiberc dair 
soru önergesi, ve İçişleri Bakanı Oğuzhan 
Asiltikk'ün yazılı cevafoı. (7/2134) 147:148 

'3. — Cumhuriyet Senatosu Kocaeli 
Üyesi Hikmet İşmen'in, Kıdem tazminatı-

Sayfa 
ııa dair soru önergesi, ve Ticaret Bakanı 
Fehim Adak'm yazılı cevabı (7/244) 148:!İ49 

4. —• Cumhuriyet .Senatosu Adana 
Üyesi M. Nuri Âdemoğlu'nun, Adanıa'nm 
Kadirli ilçesinde bir hastane açılmasının 
düşünülüp düşünülmediğine dair soru 
önergesi, ve Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanı Selâhattin Cizrelioğlu'nun yazılı ce
vabı (7/248) 150 

5. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üye
si Mehmet Ünaklı'mıı, Kadirli ilçesinde bir 
Devlet Hastanesi yapılmasının düşünülüp 
düşünülmediğine dair soru önergesi ve 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Selâhat
tin Cizrelioğlu'nun yazılı cevabı (7/252) 450 

(Cumhurbaşkanınca Seçilen Üye Fethi Çelik-
baş, Bakanlar Kurulunda ahenkli bir çalışma 
düzeninin kurulması; 

Adana Üyesi Mehmet Nuri Âdemoğlu, ziraî 
mücadele ilâçlarının yokluğu ve karaborsası; 

Eskişehir Üyesi Ömer Ucuzal, Kömür Satış 
ve Tevzi Müesseselerinin tutum ve işlemleri ko
nularında gündem dışı birer demeçte bulundu
lar. 

I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Anayasanın 77 nci maddesi gereğince andie-

Cumhurba şkanınc a, 
Üyeliğine seçilen : 

Muhsin Batur, 
Zeyyat Baykara, 
Hüsamettin Çelebi, 
Ecvet Güresin, 
Sadi Irmak; 

Cumhurivet Senatosu 

tiler. 
Konya Üyesi Osman Nuri Canpolat'a 15 gün 

izin verilmesine dair Başkanlık tezkeresi kabul 
olundu. 

Gündem maddeleriyle ilgili Hükümet üyele
rinin Genel Kurulda hazır bulunmamaları ne
deni yi e; 

,18 . 6 . 1974 Sah günü saat 15,00'te toplan
mak üzere Birleşime saat 15,27'de son verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Cumhıırbakanmca S. Ü. 

Necip Mirkelâmoğlu Bahriye tlçok 
Kâtip 

Burdur 
Ekrem Kabcnj 

SORULAR 

Sözlü sorular 
1. — Cumhuriyet Senatosu Balıkesir üyesi 

Cemalettin İnkaya'nm, şeref tribününe ve res
mî araba ile tsadyuma gelenlere dair sözlü soru 
önergesi, Gençlik ve Spor Bakanlığına gönde
rilmiştir. (6/43) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Manisa Üyesi 
Oral Karaosmanoğlu'nun, Tariş Anasözleşme-
sinin bazı hükümlerinin neden değiştirildiğine 
dair sözlü soru önergesi, Köy İşleri ve Koopera
tifler Bakanlığına gönderilmiştir. (6/44) 

134 
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II. - GELEN KÂĞITLAR 

Tasarılar 
•1. — Yedek subay adaylarının kısa süreli 

askerlik hizmetine tabi tutulmasına ilişkin ka
nun tasarısının Millet Meclisince kabul olu
nan metni (M. Meclisi : 1/131; C. Senatosu : 
1/266) ('Millî Savunma Komisyonuna) (Müd
det : 7 gün). 

2. — 17 Ocak 1963 tarih ve 144 sayılı Uçuş 
Hizmetleri Tazminat Kanununun bazı madde
lerinin değiştirilmesine, bir geçici madde ek
lenmesine ilişkin kanun tasarısının Millet Mec
lisince kabul olunan metni (M. Meclisi : 1/133; 
C. Senatosu : 1/267) (Millî Savunma ve Bütçe 
ve Plan komisyonlarına) (Müddet : 7'şer gün) 

3. — 27 . 7 . 1967 tarihli ve 926 sayılı Ka
nuna 1323 sayılı Kanunla eklenen ek 5 ne i mad
desinin değiştirilmesine ilişkin kanun tasarısı
nın Millet Meclisince kabul olunan metni (M. 
Meclisi : 1/137; C. Senatosu : 1/268) (Millî Sa
vunma ve Bütçe ve Plan komisyonlarına) ((Müd
det : 7'şer gün). 

4. — Türkiye Cumhuriyeti ile Yugoslavya 
Sosyalist Federatif Cumhuriyeti arasında imza
lanan cezaî konularda Adlî Yardımlaşma Sözleş
mesinin onaylanmasının uygun bulunduğuna 
dair kanun tasarısının Millet Meclisince kabul 
olunan metni (M. Meclisi 1/61; C. Senatosu 
1/2G9) (Dışişleri, Turizm ve Tanıtma ve Ana
yasa ve Adalet Komisyonlarına) (Müddet : 7 
şer gün). 

5. — Türkiye Cumhuriyeti ile Yugoslavya 
Sosyalist Federatif Cumhuriyeti arasında imza
lanan Suçluların Geri Verilmesi Sözleşmesinin 
onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun 
tasarısının Millet Meclisince kabul olunan met

ni (M. Meclisi 1/62; C. Senatosu 1/270) (Dış
işleri, Turizm ve Tanıtma ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarına) (Müddet : 7'şer gün) 

G. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sov
yet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği Hükümeti 
arasında Karadeniz'de Türk ve Sovyet Karasu
ları arasındaki Deniz Hudut Hattının tespiti 
hakkında protokolün onaylanmasının uygun bu
lunduğuna dair kanun tasarısının Millet Mec
lisince kabul olunan metni (M. Meclisi 1/104; 
C. Senatosu 1/271) (Dışişleri, Turizm ve Tanıt
ma Komisyonuna) (Müddet : 7 gün) 

Teklif 
7. —- 1138 sayılı Avukatlık Kanununun bazı 

maddelerinin değiştirilmesi hakkında kanun 
teklifinin Millet Meclisince reddolunan metni 
(Millet Meclisi : 2/203; Cumhuriyet Senatosu : 
2/77) (Anayasa ve Adalet Komisyonuna) (Müd
det : 7 gün) 

Raporlar 
8. — Avukatlık Kanununun 7 ııei maddesi

nin kaldırılması ve 114 ncü maddesinin değişti
rilmesine dair kanun tasarısının Millet Mecli
since reddolunan metni ve Cumhuriyet Senatosu 
Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu (Millet 
Meclisi : 1/10; Cumhuriyet Senatosu : 1/264) 
(S. Sayısı : 366) (Dağıtma tarihi : 13.6.1974) 

X 9. — Tescil edilmeyen birleşmeler ve bunlar
dan doğan çocukların cezasız tescili hakkında 
kanun teklifinin Millet Meclisince kabul olunan 
metni ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Ada
let ve İçişleri komisyonları raporları (Millet 
Meclisi : 2/115; Cumhuriyet Senatosu : 2/75) 
(S. Sayısı : 307) (Dağıtma tarihi : 14 . 6 . 1974) 

— 135 — 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN : Başkanvefeiii Mehmet Ünaldı 

KÂTİPLER : A. Hükmıeit Yurtsever (Bimgöl), Bahriye tfgofe (Cuınh^rbaşkaırmca S. Ü.) 
* 

BAŞKAN — 68 ııcd Birleşimi açıyorum. 

III. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı) 

BAŞKAN — Bir önerge var,- takdim ediyo
rum. 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına. 
T. B. M. M. Birinci dönem üyelerinden ve 

T. B. -M. M. eski Başkanlarından Sayın Refik 
Koraltan'ııı teessürle öğrendiğimiz ölümü nede
niyle Yüce Senatonun saygı duruşuna davetini 
saygı ile arz ve teklif ederiz. 
Cumhuriyet Senatosu Cumhuriyet Senatosu 

A. P. Grup A. P. Grup 
Baş k a n v eıkili B aşk an v ek ili 
Ömer Ucuzal Oral Karaosmanoğlu 

BAŞKAN — Yüksek Senatoyu merhumun 
hâtırasına hürmeten 3 dakikalık saygı duruşu
na davet ediyorum. 

(Saygı duruşunda bulunuldu) 
BAŞKAN — Ruhu § a dolsun. 

2. — Tabiî üye Haydar Tunçkanat'in,-Tür
kiye Cumhuriyeti ile Amerika Birleşik Devletleri 
arasında yapılan 30,5 milyon dolarlık kredi ant
laşmasına dair gündem dışı demeci. 

BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosu Tabiî 
Üyesi Sayın Haydar Tunçkanat, Türkiye Cum-' 
huriyeti Hükümetiyle Amerika Birleşik Dev
letleri arasında yapılan 30,5 milyon dolarlık 
kredi antlaşmasıyle ilgili olarak kurulan Araş
tırma Komisyonu hakkında gündem dışı söz 
t aleb etmişlerdir. 

BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır, müza
kerelere başlıyoruz. 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümetiyle Amerika 
Birleşik Devletleri Hükümeti arasında aktedil
miş olan 30,5 milyon dolarlık kredi antlaşma
sıyle ilgili bir araştırma önergesini 17 . 12 . 1968 
tarihinde Parlamentoya sunmuştur. Aynı gün 
Cumhuriyet Senatosunun Genel Kurulunda 
okunan önergem 2 . 1 . 1969 tarihinde gündeme 
alınmıştı. Uzun süre gündemde kalan .araştırma 
önergesi 11 ay sonra Hükümetin de hazır bu
lunduğu 25 . 11 . 1969 tarihli oturumda görüşü
lerek kabul edilmişti. 11 üyeli bir komisyon ku
rularak 13 . 1 . 1970 tarihinde çalışmaya başla
dı. Yerilen süre 3 aydı. Başkan Balıkesir Ada
let Partisi Senatörü •Sayın Cemalettin İnkaya ve 
sözcüsü de Adalet Partisi Zonguldak Senatörü 
Sayın Ahmet Demir Yüce idi. 

Komisyon örnek ve hızlı bir çalışma ile işe 
başladı ve çalışmalar süratle sonuçlandı. Sıra 
raporun yazılmasına geldiğinde; Komisyon bu 
süratli çalışmasını maalesef sürdüremedi. Baş
kan, raporun yazılması için Genel Kuruldan 21 
kez uzatma talebinde bulunmuş ve son istem de 
24 . 10 . 1972'de yapılmış ve bunun süresi de 
24 . 12 . 1972 tarihinde sona ermiş bulunmakta
dır. Bugün 13 Haziran 1974 olduğuna göre, ya
ni sürenin bitimi üzerinden de 1,5 yıldan fazla 
bir zaman geçmiş olmasına rağmen, Başkan hâ
lâ raporu yazmamış ve Başkanlık Divanı da ra
porun yazılması için 'Genel Kuruldan alınmış 
olan sürenin bitiminde raporun yazılıp yazıl-

IV. — BAŞKANLIK DİVANININ 

1. — T. B. M. M. eski Başkanlarından Refik 
Koraltan'ın ruhunu taziz irin saygı duruşu. 
(4/165) 

GENEL KURULA SUNUŞLARI 

I Buyurun Sayın Tunçkanat. 
HAYDAR TUNÇKANAT (Tabiî Üye) — 

Savın senatörler; 
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madiğini bugüne kadar kontrol etmemiştir. Ko
misyon Başkanından, raporun süratle bitiril
mesi için ben şahsen birkaç defa özel ricada bu
lundum. Önergemin verilişinden bu yana 5,5 yıl 
gibi bir zaman geçmiş oluyor. Kurulan komis
yon çalışmaları kısa sürede tamamlandığı kai
de, rapor bu süre içerisinde yazılamamış, hâlâ 
neyin beklendiğini de raporun yazılması için 
neyin eksik olduğunu da ben şahsen anlamış de
ğilim. 

Bu durum karşısında hükümetleri denetleme 
nasıl yapılabilecektir? 1968'den bu yana bir çok 
hükümetler değişmiş ve bizim o zaman vermiş 
•olduğumuz önergeden bu zamana denetiame gö
revi henüz yerine getirilememiş olmaktadır. 
Başkanlık Divanından komisyon çalışmalarının 
biran evvel sonuçlandırılarak raporun yazılma
sını istirham ederim. 

Ayrıca, gündem dışı bir konuşma söz talc-
hinde bulunduğumuz zaman da, Pazartesi günü 
sabahleyin saat 9,30'dan itibaren önergemi tak
dim edeceğim bir merci bulamadığımı da bura
da arz etmek isterim. 

Sayın Başkan, şu anda Başkanlık Divanını 
işgal eden Sayın Ünaldı, burada bulunmadığı 
için, önergemi verecek kimseyi bulamadım. Ken
disi gerek sekreterine, gerekse diğer ilgililere 
tenbihatta bulunmuş; «Ben burada yokken hiç 
bir önergeyi kabul etmeyeceksiniz, gündem dışı 
söz için» demiş. Bunun üzerine biz önergemizi 
verecek bir merci bulamadık. Halbuki eğer Sa
yın Başkan böyle bir emir vermiş ise, o zaman 
mesai saatinin başlangıcı olan Pazartesi günü 
saat 9,30'da ya burada olması lâzım, veyahut 
da sekreteri, yerine görev yapacak olan bir baş
kasını memur etmek suretiyle bizim önergemi
zin boşlukta kalmasına meydan verilmemesi ge
rekirdi. Bu hususu da arz ediyorum. Saygılar 
sunarım. 

İBAŞİKÂN — Önceden gündem dışı söz iste
menin, usulüne göre yapılması elbetteki aran
an aktadır. Onu bir başka zaman sayın arkadaşı
ma izah ederim. 

3. — Bitlis Üyesi Kâmran İnan'tn, Türkiye -
AET Karma Parlamento Komisyonunun 10-11 
Haziran 1974 tarihinde Strasoourg'ta yaptığı 
toplantıya dair gündem dışı demeci. 

BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosu Bitlis 
Üyesi Sayın Kâmran İnan. Türkiye - AET Kar
ma Parlamento Komisyonunun 10 - 11 Haziran 
1974 tarihlerinde Strasibourg'ta yapmış oklu
ğu toplantıya ait bilgi sunmak üzere gündem 
dışı söz talebetmişlerdir .Buyurun Sayın İnan. 

KÂMRAN İNAN (Bitlis) — iSayın Başkan, 
değerli arkadaşlarım; 

Türkiye - Avrupa Ekonomik Topluluğu Kar
ma Parlamento Komisyonu 10 - 11 Haziran 1974 
tarihlerinde Stra^bourg'ta senenin ikinci toplan
tısını yapmıştır. 

Komisyonun 24 - 28 Mart 1974 tarihlerinde 
Batı - Berlin'de yapılan toplantısında, Türkiye 
ile topluluk arasında gelişmekte bulunan ilişki
ler karşısında yılda iki toplantının kâfi gelme
yeceği, Türk Parlamento Heyeti ile Avrupa 
Parlamentosu üyeleri arasında daha geniş te
mas imkânı sağlamak amacı ile tercihan Avru
pa Parlamentosu toplantısı ile denk düşecek 
üçüncü bir- toplantı akdinde fayda görüldüğü 
tarafımızdan beyan edilmişti. Bilâhaı'a aynı ta
lep yazılı olarak yapılmış ve üçüncü bir toplan
tı için Avrupa Parlamentosu Başkanlık Divanı
nın muvafakati alınmıştır. 

Strasbourg toplantısı üç yenilik getirmiştir: 
Bunlardan birincisi, Karma Parlamento Ko

misyonunun yılda üç toplantı yapmasının ilk 
uygulaması olmuştur. 

İkincisi, Karma Parlamento Komisyonu üye
leri ile Avrupa Parlamentosu Dış Ekonomik İliş
kiler, Sosyal İşler Komisyonu ile Siyası Komis
yon üyelerinin katıldıkları bir «Yuvarlak Masa 
Toplantısı» yapılmıştır. 

Üçüncü yenilik nihayet Türk, Heyeti üye
lerinin Avrupa Parlamentosu üyeleriyle geniş 
temas imkânları bulmaları ve bunlardan arzu 
edenlerin Avrupa Parlamentosunun istedikleri 
grup toplantılarına katılabilmeleri olmuştur. 

Yuvarlak Masa Toplantısında Türk heyeti: 
Birincisi siyasî işbirliği, 
İkincisi ekonomik işbirliği, 
Üçüncüsü sosyal sorunlar konularını kapsa

yan üç sunuşta bulunmuştur. 
Sunuşlar üzerinde görüşmeler olmuş ve Av

rupa Parlamentosu üyelerinin sual ve tenkit
leri heyetimiz üyeleri tarafından cevaplandırıl
mıştır. 
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Karma Parlamento Komisyonu ayrıca bu yıl 
yapılacak üçüncü toplantı konusunu görüşmüş
sün. Toplantının 6 - 11 Ekim 1974 tarihlerinde 
İstanbul'da yapılması kararlaştırılmıştır. İstan
bul toplantısı •gündemi üzerinde de mutabakat 
hâsıl olmuştur. Komisyon çalışmaları sonunda 
bir resmî bildiri yayınlanmıştır. Karma Komis
yonunun müşterek Başkanlık Divanı Avrupa 
Parlamentosu Başkanı M. Berkhoufer'u ziyaret 
etmiş, Avrupa Parlamentosu Genel Kurul top
lantısını takibetmiş ve Türk Heyeti üyeleri ko
misyonun dış ilişkilerle görevli Başkan Yardım
cısı, yani tâbiri caiz ise Avrupa Komisyonunun 
Dışişleri Bakanı Sir Christopiher Soameıs ile gö
rüşmüştür. 

Katıldığımız bütün toplantılarda olduğu gi
bi, bu görüşmelerde de memleketimizin Avrupa 
Ekonomik Topluluğu ile ilişkileri üzerinde du
rulmuş, ekonomik durumumuz dokuzlar ülke
lerindeki işçilerimizle ilgili meseleler ve siyasî 
danışmaya atfettiğimiz önem dile getirilmiştir. 

İnsan haklarına saygılı Avrupa Ekonomik 
Topluluğu Ü3relerinin demokrasi ve ferdî hür
riyetlerin bulunduğu memleketimiz meselelerine 
karşı anlayış ve kolaylık göstermeleri gerekti
ği!., buna mukabil topluluğun teiknik alanda ve 
bazı üyelerin iki taraflı olarak Yunanistan'a 
daha üstün bir rejim uygulamalarının kamu
oyunda tereddütler uyandırdığı, Avrupa Eko
nomik Topluluğuna dönük tercihimizin bir se
bebinin de, topluluğun insan hakları alanında
ki hassasiyeti ve demokrasiye olan bağlılığı 
bulunduğu tarafımızdan açık bir şekilde ifade 
edilmiştir. 

Siyasî danışma konusunda da Avrupa Ekono
mik Topluluğu ile organik bir bağı bulunmayan 
Amerika Birleşik Devletlerine son Bonn Toplan
tısı ile memleketimizden daha geniş 'bir imkân 
tanınmış olmasını yadırgadığımız, Türkiye'nin 
Orta - Doğu memleketleriyle yapılacak müza
kerelere ve işbirliği dışında bırakılmayacağı, 
Dokuzların tutumunun Kuzey Atlantik Konse
yi içindeki danışma sistemini ve Türkiye'nin 
rolünü zayıflattığı ifade •edilmiş ve Dokuzlar 
siyasî danışma mekan'izmasımn Türkiye'yi de 
içine alabilecek flexibili'tede olduğu belirtil
im iş t ir. 

Bu arada şunu da arz edeyim ki, Dokuzlar 
Dışişleri Bakanları 10 Haziran tarihinde Bonn' 

da ikendi aralarında toplanmak suretiyle Arap 
birliğine mensup 20 ülke ile müzakere ve işbirliği 
prensip kamrarım almışlarıdır ve gene bu top
lantıda bu müzakere ve işbirliği çalışmalarına 
Amerika Birleşik Devletlerinin de flexibil bir 
ısistem ile danışma mekanizmasına ithali kararı 
alınmıştır. Ve burada üzülerek bir parantez aç
mak mecburiyetindeyim ki, bu 'mesele aylar
dan beri bahis konusu edilmesine rağmen, bi-f 
zim Dışişleri Bakanlığımız ancak 10 Haziran 
'günü Dokuzlar meımleiketlerine ıbirer muhtıra 
teadi ederek, bu meseleye karşı duyduğumuz 
alâkayı ifade etmiştir ki, aynı gün verilen bir 
muhtıranın başkentlerden Bonn'a intikal et
tirilmesi ve müessir olmamasına imkân bulun
madığı takdir buyurulur. Bu parantezi şahsî 
ilâvem olarak söylüyorum, komisyonu bumda 
angaje etmek istemem. 

İki ve çok taraflı temaslar sırasında ileri 
sürülen bu görüşmelerimiz sempati ile karşı
lanmış, birçok üyelerce beniniisenmliştir. Esasen 
iStrasıbourg toplantısının önemi de buradan 
gelmektedir. Siyasî Komisyon Başkanı İtalyan 
Giraudo haklı taleplerimizi destekleyeceğini, 
Bonn toplantısı hakkında izahat vermek üze
re gelecek Federal Almanya Dışişleri Bakanı 
Genşer ile mevzuu görüşeceğini ifade etti. Dış 
Ekonomik İlişkiler Komisyonu Başkanı Fransız 
M. de La Malene, Yunanistan ile ilgili sözleri
mize katıldığını, mezkûr memleketle ortaklık 
ilişkilerinin her seviyede dondurulması yolun
da bir rapor 'hazırlamakta olduğunu ve bu ra
porda Türkiye ile ilişkilerin geliştirilmesi, ta
leplerimize karşı anlayış gösterilmesi tavsiye
sinde bulunacağını ifade etti. -Sir öhristopher 
Soames ise, Avrupa Ekonomik Topluluğu ile 
ortaklığımıza dinamizm kazandırılması gerek
tiğini kabul etmiş, siyasi danışmaya katılma
mız mülâhazasını paylaştığını, ancak bu mev
zuun daha çok üye memleketler hükümetleri 
nezdinde işlenmesi lüzumu üzerinde durmuştur. 

Karma. Parlamento Komisyonunun Berlin 
Toplantısı hakkında Avrupa Parlamentosu ka
nadı Raportörü Lord Lothian tarafından ha
zırlanan raporun tetkikinden, bunun Karma 
Komisyon kararlarına uygun ve görüşlerimizi 
destekler mahiyette olduğu anlaşılmıştır. Ra
por, Parlamentonun gelecek toplantısında gö
rüşülecektir. 
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Bu arada şunu da arz edeyim ki, Avrupa 
Ekonomik Topluluğu Konseyi topluluk ülkele
rindeki Türk işçilerine yeknesak bir sosyal gü
venlik rejiminin uygulanması yolundaki müza
kerelerin biran evvel Türkiye ile başlaması hu-
ısusunda Ortaklık Konseyi içerisinde yetki ver
miş bulunmaktadır. Yalnız gönül ister ki, Or
taklık Konseyi Bakanlar seviyesinde toplantı
sını çıolc daha fazla vakit (kaybetmeden biran 
önce yapabilsin ve bu önemli meseleler kendi 
rayına oitnrtulabilsin. Bilindiği gibi Avrupa 
ülikelerindeki işçilerimizle ilgili bütün (haklar 
iki taraflı anlaşmalar çerçevesi içerisinde tes
pit edilmiş olup, yeknesak bir rejime talbti 'de
ğildir. Bu 'başlatılmak üzere bulunduğunu arz 
ettiğim müzakerelerle yeknesak bir rejime gö
türülmesi imkânı doğacaktır. 

'Türkiye, Avrupa Ekonomik Topluluğu Ba
lkanlar Konseyi toplantısı uzun süreden beri 
yapılamamaktadır. Malûmları olduğu üzere 
önce araya seçimler ve ondan sonra Hükümet 
Oturulması çalışmaları girdi. Bu toplantının bu 
yaz içerisinde yapılması beklenirdi. Burada 
ifade etmekten kaçınacağım bazı sebeplerle ve 
maalesef yapılmaması gereken bazı sebeplerle 
ibıı toplantı sonibahara kadar itilmek durumun
da bırakılmıştır ki, hu suretle biir yıldan fazla 
ıbir ara vermek durumu doğmaktadır. Bizim 
Avrupa Ekonomik Topluluğu ile ilişıkileriın'izin 
Ibir nevî buzdolabına konulması durumunu tfa-
de eden bu vaziyete biran önce son vermek ge
rektiğini de takdir buyurursunuz. Benim te
mennim odur ki, toplulukla olan ilişJkilcrJiımiz 
her seviyede Parlamento Komisyonumuzun gös
terdiği faaliyet ve dinamizm kadar olsun. Bu 
takdirde muhafaza edeıbldeccğiınıiz ve kazana
bileceğimiz pek çok menfaatlerimiz olacaktır. 

Teşekkür ederim. (Alkışlar) 

4. — Çanakkale Üyesi İsmail KutluJc'un, Ça
nakkale - Eceabat arasındaki arabalı vapur se
ferlerine dair gündem dışı demeci. 

BAŞKAN — Çanakkale Üyesi Sayın İsmail 
Kutluk, Çanakkale - Eceabat arasında işlemek
te olan arabalı vapur seferleri hakkında gün
dem dışı söz talep etmişlerdir. 

Buyurun Sayın Kutluk. 

İSMAİL KUTLUK (Çanakkale) — Sayın 
Başkan, sayın senatörler; 

Çanakkale Boğazından geçen turistlerden, 
sebze ve meyve yetiştiricilerden mallarını zama
nında tüketim yerlerine ulaştıramamak yüzün
den çektikleri eziyet ve maruz kaldıkları mad
dî, manevî kayıplar hakkında birçok mektup
lar almamış olsaydım yüksek huzurlarınızı iş
gal etmeyecektim. Bu sebeple, Çanakkale ile 
Eceabat arasında işleyen feribot seferlerinin ki
fayetsizliğinin vatandaşın çektiği eziyete, mad
dî ve manevî kayıplara olduğu kadar turistlere 
kötü örnekler vermek yönünden de ayrıca kay
bımıza sebep olan bir tek araba vapurunun bo
ğazdan geçişlere yeterli olmadığını arz etmek 
ve ilgililerin dikkatini çekmek üzere huzurları
nızda bulunuyorum. 

Sayın senatörler, turizm mevsimi gelmiştir. 
Binlerce turist Anadolu'ya geçmek için Çanak
kale Boğazını aşmak mecburiyetindedir. Ayrı
ca, sebze ve meyve yetiştiricileri de mallarını 
İzmir, İstanbul gibi büyük tüketim merkezleri
ne zamanında ulaştırabilmek için yine Çanak
kale Boğazından geçmek mecburiyetindedirler. 
Batı - Anadolu'yu Avrupa'ya bağlayan anayol 
da mutlaka Çanakkale'den geçmektedir. Bu se
beplerle Çanakkale - Eceabat arasında geçişi 
sağlayan araba vapur seferleri büyük bir mana 
ve ehemmiyet arz etmektedir. 

Bu kadar önemli olan, geçişi ve bağlantıyı 
sağlayan feribot maalesef bir adettir ve iki 
saatte bir sefer yapmaktadır. Bu durum trafi
ğin sıkışık olmasına, yüzlerce aracın boğazın 
her iki yakasında saatlerce beklemesine, binler
ce turistin ve üreticinin bu yüzden zaman kay
bına, maddî ve manevî kayıplara sebep olmak
tadır. Hele turistlerin nizamsız geçişlerle çok 
kötü örneklere tanık oldukları zaman zaman gö
rülmektedir. Bu hal ise memleketimiz için çok 
zararlı propagandalara sebep olmaktadır. Yu
nanlıların memleketimiz ve milletimiz hakkında 
turistlere yapmakta oldukları kötü propagan
dalar ve telkinler yüzünden zaten ürkek ve çe
kingen gelen turist Çanakkale ile Eceabat ara
sını geçerken çektiği eziyeti ve kaybını görün
ce elbette bu yoldan bir daha geçmemekte, ya 
da Türkiye'ye gelmemektedir. 

Sayın senatörler, bu izahlarımdan sonra tu
ristlerin geçişlerini kolaylaştırmak, sebze ve 
meyve üreticilerinin mallarını bekletmeden tü
ketim merkezlerine ulaştırmak, trafik izdihamı-
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nı ortadan kaldırmak yönünden ikinci bir feri
botun Çanakkale ile Eceabat arasında servise 
konulmasında mutlak zaruretin olduğu ortada
dır. Sayın Ulaştırma Bakanından ve Devlet De
niz Yolları Genel Müdürlüğünden Çanakkale -
Eeabat arasınnda âcil bir ihtiyaç olan ikinci bir 
feribotun biran evvel hizmete konulması husu
sunda ilgilerini ve gayretlerini istirham ediyo
rum. 

Bu vesile ile Yüce Senatomuzu saygıyle se
lâmlıyorum. (Alkışlar) 

5. — Samsun Üyesi Fevzi Geveci'nin, Sam
sun'un Havza ilçesinin 13 köyünde hasar yapan 
dolu afetine dair gündem dışı demeci. 

BAŞKAN — Cumhuriyet 'Senatosu Samsun 
Üyesi Sayın Fevzi Geveci, Samsun'un Havza il
çesinin 18 köyünde hasar yapan dolu afeti hak
kında gündem dışı. söz talep etmişlerdir. 

Buyurun Sayın Geveci. 
FEVZİ GEVECİ ('Samsun) — «ayın Baş

kan, Yüce (Senatonun sayın üyeleri; 

26 Mayıs tarihinde Samsun'un Havza Kaza
sına vuran dolu 13 köyün buğday ve arpa mah
sulünü tamamen, şeker mahsulünün de bir kıs
mını tamamıyle harap etmiştir. Bugüne kadar 
aldığımız haberlerden henüz 'bir şeyin yapılma
dığı anlaşıldığından, Hükümetin bu hususta na
zarı dikkatini eeibetmek için bazı taleplerde bu
lunacağım. 

Hâlâ hasar tespit edilememiştir. Bunun için 
köylünün bankaya ve kooperatiflere olan borç
ları ne tecil ne de ertelenmiştir. Buğday ve ar
pa mahsulünü tamamıyle harap ettiği için ye
meklik sıkıntısı önümüzdeki aylarda başlamak 
üzeredir. Bu da temin edilmemiştir. Buğday ve 
arpa mahsulü tamamiyle mahvolduğu için hay
van yemleri sıkıntısı başgösterecektir. Bunun 
için de tedbir alınmamıştır. Meselâ bu 13 köye 
her sene olduğu gibi şeker pancarı küspesi ve
rilmesi icap eder. Bu sene bir hususiyeti vardır. 
Bu küspelerin yaş ve kredi de verilmesi icap 
eder. Bu da yapılmamıştır. Bugün bunların sı
kıntısı ilerisi için 'bir dert olacağından Hükü
metin bu hususta tedbir almasını ve alâkadar 
olmasını temenni (etmekteyim, 

Mâruzâtım hundan ibarettir. Saygılar suna
rım. 

6\ — Tabiî Üye Mehmet Özgüneş'in, Ankara' 
nın asayiş durumuna, dair gündem dışı dsmeci. 

BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosu Tabiî 
üyesi Saym Mehmet Özgüneş, Ankara'nın asa
yiş durumu hakkında gündem dışı söz talep et
mişlerdir. Buyurun Sayın Özgüneş. 

MEHMET ÖZGÜNEŞ (Tabiî Üye) — 'Sayın 
Başkan, Cumhuriyet Senatosunun sayın üyeleri; 

Dünkü gazetelerin yazdığına göre, yedi ka
badayı Hacettepe Üniversitesi bahçesinde içki 
âlemi yapmışlar ve içki âleminin ortasına doğ
ru tabancalarını çekip, .etrafa rastjgele ateş et
meye ve ateşlerini talebelerin üzerine tevcih 
etmeye başlamışlar ve bu tabancalardan çıkan 
bir mermi bir askerî öğrencinin kafasını sıyıra
rak geçmiştir. Bunun üzerine Hacettepe'de gö
revli olan polis memuruna haber verilmiş, polis 
memuru vaka yerine geldiği zaman, bunlar 
kaçmaya başlamışlar ve kaçarken de arkaya 
ateş ederek polis memurunu kalbinden vurup 
orada öldürmüşlerdir. 

Bu vesile ile iki noktaya temas etmek istiyo
rum. 

Birincisi, tek başına yedi tane kabadayının 
üzerine yürümekten çekinmeyen, vazifesini ya
pan ve vazifesi 'başında şehit 'OÜaıı polis memu
runa Hükümetin büyük alâka göstermesi, 'geri
de bıraktığı üç çocuğunu bu Millet adına yetiş
tirmesi sanıyorum ki, bundan sonra görev ya
pacak polisleri teşvik etme bakımından büyük 
önem taşır. Bu Millet kendisine hizmet eden, 
hele hizmet ederken canını ortaya koyan kim
selerin hiç 'değilse geride bıraktığını boynu bü
kük bırakmamalı dır. 

İkinci husus arkadaşlarım; Ankara'da asa
yiş sanıldığından çok daha kötüdür. Ankara'nın 
anacaclclelerinde saat 2/1,0'ü'den sonra yollarda 
birtakım kabadayılar tabancalı gezmekte, çe
virdikleri kimseler üzerine tabancalarını boşalt
maktadırlar. Bundan üç ay önce Ziya Gökalp 
Caddesinin ortasında bir üniversiteli genç, bu 
üç haydut tarafından çevrilmiş, üzerine on kur
şun atılmış, üçü isabet etmiş; fakat bugüne ka
dar bu haydutlar bulunamamıştır. 

Yapılan tarife göre aynı haydutlar olduğu 
sanılan üç kişi, Kurtuluş Parkı'nm içerisinde bir 
doçenti çevirmişler ve kıyasıya dövmüşlerdir. 
Kurtuluş Parkı'na saat 21 .OO 'den sonra girmek 
bilmiyorum polisler için mümkün müdür, ama 
vatandaşlar için mümkün değildir. Her gece Kur
tuluş Park'ında tabancalar atılmaktadır. Aynı 
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şekilde Hacettepe Üniversitesinin bahçesi, yanın
daki koruluk şerirler için bir yatak haline gel
miştir. Bilhassa gece geç vakit laboratuvardan 
çıkan kız öğrenciler, oradan geçerken büyük kor
kular geçirmekte, aileler kızlarını almak için Ha
cettepe kapısında beklemektedirler. 

Topraklık'ta bir semt, (Ki ben bunların isim
lerinin hepsini İçişleri Bakanımıza verdim.) İn-
ccsu'da da iki kahve bu gibi şerirlerin yatağı 
halindedir. Bunların polis tarafından bilinmedi
ğini zannetmiyorum; fakat maalesef Ankara Va
lisi, Ankara'nın asayişi ile ilgilenmemektedir. 
Ben bu kürsüden Hükümetten, Ankara Valisi
ni fuzulî işlerden bir kenara çekerek, Ankara' 
mn asayişi ile ilgilenmeye sevketmesini bilhassa 
talep ediyorum. 

Saygılarımla. (Alkışlar.) 
BAŞKAN — Gündeme geçiyoruz. 
7. — Vazife ile yurt dışına giden Dışişleri 

Bakanı Turan Güneş'e, Millî Savunma Bakanı 
Hasan Esat Işık'ın vekillik etmesinin uygun gö
rüldüğüne dair •Cumhurbaşkanlığı (tezkeresi. 
(3/471) 

BAŞKAN — Bir Cumhurbaşkanlığı tezkeresi 
var, takdim ediyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Vazife ile yurt dışına giden Dışişleri Baka

nı Prof. Dr. Turan Güneş'in dönüşüne kadar; 

Dışişleri Bakanlığına Millî Savunma Bakanı 
Hasan Esat Işık'ın vekillik etmesinin, Başbaka
nın teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu 
arz ederim. 

Fahri S. Korutürk 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN 
sunulur. 

Yüksek Heyetin bilgilerine 

8. —• Hastalığı dol ay isiyle izinli bulunan Dev
let Bakanı İsmail Hakkı Birler'e, Maliye Bakanı 
Deniz BaykaVın vekillik etmelerinin uygun gö
rülmüş olduğuna dair Cumhurbaşkanlığı tezkere
si (3/470) 

BAŞKAN — Bir başka Cumhurbaşkanlığı 
tezkeresi var, takdim ediyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Hastalığı dolayısıyle izinli bulunan Devlet 

Bakam İsmail Hakkı Birler'in izninin sonuna 
kadar; Devlet Bakanlığına, Maliye Bakanı Doç. 
Dr. Deniz Baykal'm vekillik etmesinin, Başba
kanın teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğu
nu arz ederim. 

Fahri S. Korutürk 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN 
ııulur. 

Yüksek Hevetin bilgilerine su-

V, - GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — Tescil edilmeyen birleşmeler ve bunlar
dan doğan çocukların cezasız tescili hakkında ka
nun teklifinin Millet Meclisince kabul olunan met
ni ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Ada
let ve İçişleri komisyonları raporları (M. Meclisi: 
2/115; C. Senatosu : 2/75) (S .Sayısı 367) (1) 

BAŞKAN — Bir önerge var, takdim ediyo
rum. 

Yüksek Başkanlığa 
Tescil Edilmeyen Birleşmeler ve Bunlardan 

Doğan Çocukların Cezasız Tescili Hakkındaki 
Kanun teklifinin, kanuniyet kazanmasını mütea
kip uygulama merciinin Adalet Bakanlığı olma
sı ve nihayet bu teklifin esası halinde Medenî 
Kanunun getirmiş olduğu genel prensipler dı
şındaki uygulamaların bir defaya mahsus ol-

(1) 367 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonu
na eklidir. 

inak üzere muteber hale getirilmesi amacını ger
çekleştirici olması nedeni ile Genel Kurulda 
Anayasa ve Adalet Komisyonunun raporunun 
esas alınmasını ve görüşmelerin öncelik ve ive
dilikle yapılmasını arz ve teklif ederim. 

Anayasa ve Adalet 
Komisyonu Başkanı 

Refet Rendeci 

BAŞKAN —• Müzakerelere, Anayasa ve Ada
let Komisyonu raporunun esas alınmasını oyla
rınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmeyen-
lei'... Kabul edilmiştir. 

Gündemimizdeki diğer işlere takdimen görü
şülmesi hususunu oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Hükümet ve Komisyon yerlerini alsınlar. 
Bu Kanunun müzakeresinde Adalet Bakan

lığı Hukuk İşleri Genel Müdürü Sayın Oğuz Ak-
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doğanlı Bakanlığı temsil edecektir. Belgesi Baş
kanlıkça tespit edilmiştir. 

Tescil Edilmeyen Birleşmeler ve Bunlardan 
Doğan Çocukların Cezasız Tescili Hakkında 
Kanun teklifinin Millet Meclisince kabul olunan 
cm,etni Âe Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Ada
let ve İçişleri komisyonları raporları. 

Raporların okunup okunmaması hususunu 
oylarınıza arz ediyorum: .Raporların okunması
nı kabul edenler... Etmeyenler... Kaibul edilme--
mistir. 

Kanun teklifinin tümü üzerinde söz isteyen 
sayın üye? Yok. Maddeiere geçilmesini oyları
nıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

İvedilikle görüşülmesini oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmeyenler.. Kabul 
edilmiştir. 

Tescil Edilmeyen Birleşmeder ve Bunlardan 
Doğan Çocukların 'Clazasız Tescili HaMnnda 

kanun teüöiifi 

Madde 1. — Türk Medenî Kanununun yü
rürlüğe girdiği 4 . 1.0 . 1926 tarihinden bu ka
nun yürürlüğe girdiği tarihe kadar evlendirme
ye salahiyetli merci önünde yapılmış bir akde 
dayanmayarak birleşip karı - koca halinde ya
şamış olan ve" evlenmelerine kanunî bir engel 
bulunmayanlardan doğan çocuklar nesebi sahih 
olarak ve bu birleşmelerde tarafların rızaları 
ile evlilik olarak tescil edilir. 

Evli bir erkekle evli olmayan bir kadının 
karı - koca gibi yaşamalarından doğmuş olan 
çocuklar da ana, baba veya her ikisi de ölmüş 
olsa bile nesebi sahih olarak kadın ve erkeğe 
izafetle tescil edilir. Yanlış tesciller tashih edi
lirler. Ancak, bu kadın ile erkeğin birleşmeleri 
evlenme şeklinde tescil olunamaz. 

Karı - koca gibi yaşamaları ölüm ve ayrılık 
sebepleri ile devam etmemiş olanları, karı - ko
ca halinde yaşadıkları zaman içinde doğmuş 
olan çocukları dahi yukarıdaki hükümlere gö
re nesebi sahih olarak ana ve babalarının adla
rı gösterilmek suretiyle baba hanesine tescil edi
lir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edeuler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 2. — Bu kanunun yayımından evvel
ki birleşimlerde, kanunun yayımı tarihinden 
itibaren 300 gün içinde doğan çocuklar ile ana 
ve babaları hakkında da 1 nci madde hükmü 
uygulanır. 

'BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye? 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — 
Hükümetten bir sorum var efendim. 

BAŞKAN — Buyurun. 
HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — 

1926'dan bu yana aynı maksat için kaç defa bu 
af kanunu çıkmıştır. 

ADALET BAKANLIĞI HUKUK İŞLERİ 
GENEL MÜDÜRÜ OĞUZ AKDOĞANLI — Al
tı defa çıkmıştır. İlk defa... 

BAŞKAN — Tamam efendim. 
Madde üzerinde başka söz isteyen sayın 

üye? Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum, 
Kabul edenler... Etmeyenler... Madde kabul 
edilmiştir. 

Madde 3. — 1 ve 2 nci maddelerde zikri ge
çen tescil muamelelerinin ifasını ilgililer bir di
lekçe ile mahallin en büyük mülkiye amirinden 
isteyebilirler. Bu dilekçeye, muhtarlardan alına
cak ilmühaberlerin raptı lâzımdır. 

İlgililer tarafından bir yıl zarfında talep'ol
masa bile, muhtarlar, çocukların tescil muame
lelerini yaptırmakla mükelleftirler. 

Mülkiye amirleri, verilen evrakı nüfus ida
relerine tevdi ederler. 

Nüfus idareleri, tescil taleplerini .ana veya 
babaya, ölümleri halinde kanunî mirasçılarına 
tebliğ ederler. Kanunî mirasçısı bulunmazsa, 
keyfiyet ikametgâhlarına, nüfus ve belediye 
dairelerine talik edilmek suretiyle 30 gün müd
detle ilân olunur. 30 gün süre içinde itiraz vu-
kubulmaz ve kanunî şartların mevcudiyeti an
laşılırsa tescil muamelesi yapılır. 

İtiraz halinde Sulh Mahkemesince kesin 
olarak verilecek karara göre işlem yapılır. 

İtiraz keyfiyeti, mahkemeler tarafından he
men nüfus idarelerine bildirilir. 

Tebliğ veya ilânın yapıldığına, itiraz vuku-
bulmadığına dair tanzim olunacak zabıtlar ile 
mahkeme ilâmla.rınm nüfus idareleri tarafın
dan saklanması mecburidir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo-
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mm. Kabul edenler... Etmeyenler... Madde ka
bul edilmiştir. 

Madde 4. —< Bu kamın gereğince yapılmış 
olan tescillere karşı ilgililerin dava hakları 
mahfuzdur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler.. Madde ka
bul edilmiştir. 

Madde 5. — Bu kanuna göre yapılacak mu
amele ve tesciller, verilecek dilekçe ve ilmüha
berler ile açılacak davalar her türlü resim, harç 
ve cezadan muaftır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Madde ka
bul edilmiştir. 

Madde 6. — Bu kanunun kendilerine vazi
fe tahmil eylediği memurlardan vazifelerini 
yapmayanlardan, idare kurullarınca 25 - 50 Una 
hafif para cezası alınır. Para cezalarının tahsi
linde Âmme Alacaklarının Tahsil Usulü Hak
kında kanun hükümleri uygulanır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye1» Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Madde ka
bul edilmiştir. 

Madde 7. — Bu kanun yayımı tarihinden 
itibaren beş yıl sonra yürürlükten kalkar. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum, Kabul edenler... Etmeyenler... Madde ka
bul edilmiştir. 

Madde 8. — Kanunun şümulüne giren 
vakaların tespit ve tescillerini temin etmek üze
re valiliklerce şehir, kasaba ve köylerde sık sık 
tarama yapılır. 

Valiler, bu taramalarda (Adlî ve askerî teş
kilât hariç) bütün memurları, aslî vazifelerine 
halel gelmemek şartı ile çalıştırabilir. 

Tarama giderleri için kanunun yürürlükte 
bulunduğu süre içkide her sene İçişleri Bakan
lığı bütçesine yeteri kadar ödenek konulur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edil
miştir. 

Geçici Madde — Bu kanunun yayımı tarihi
ne kadar tescilleri vaktinde yaptırılmamış olan 

I doğum, ölüm ve evlenme vakalarını ihbar ile 
mükellef olanlardan para cezası alınmaz. 

Hükmedilmiş olup da tahsil edilmemiş olan-
1 1ar aff edilmiştir. 
I BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa

yın üye? Yok. 
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 

edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
Madde 9. — Bu kanun yayımı tarihinde yü-

I rürlüğe girer. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa

yın üye? Yok. 

I Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiş
tir. 

Madde 10. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu • 
yürütür. 

I BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye? 

MUKADDER ÖZTEKİN (Adana) — Sayın 
Başkan, maddelerle ilgili olarak Komisyona bir 
soru tevcih edeceğim. 

I BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 
MUKADDER ÖZTEKİN (Adana) — Efen

dim, kanundan anladığımıza göre bütün işlem
ler idarîdir. Bendeniz, anlayamadım. Ne için 

I Adalet Komisyonu raporu üzerinde müzakere 
açıldı ve Adalet Bakanlığı temsilcisinin huzu
runda müzakereler devam ediyor? Bütün işlem
ler ve hatta gerekli tahsisat İçişleri Bakanlığı 
bütçesiyle ilgili olduğu halde ne için Adalet 
Bakanlığı temsilcisi ile görüşülüyor. Acaba ne 
için Adalet Bakanlığı temsilcisi bu kanunun 
müzakeresinde bulunduruldu. Bu hususu Komis
yondan istirham edeceğim. 

FETHİ GELİKBAŞ (Cumhurbaşkanınca S. 
Ü.) —• Medenî Kanunla ilgili. 

BAŞKAN — Diyorlar ki, tatbikatı daha zi
yade İçişleri Bakanlığı yaptığı halde ne için 
Adalet Bakanlığı temsilcisi bulunuyor ve Ada
let ve Anayasa Komisyonunun raporu esas alın
dı diyorlar. 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU 
BAŞKANI REFET RBNDECİ (Samsun) — Sa
yın Başkan, biz bu ciheti önergemizde gerekçe-
ısiyle arz ettik. Medenî Kanunun tatbikatıdır. 

I Medenî Kanunun tatbikatı olması sebebiyle 
Adalet Bakanlığının yakın ilgisi mesele üzerin-

| de vardır. Ayrıca, meselenin biran önce görüşü-
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lebilmesi lâzım idi. Bugün de İçişleri Komisyo
nunun temsilcileri yoktu. Bu kanunun biran ön
ce kanuniyet • ke;sb etmesi için bu şekil tatbik 
©dildi. 

Sonra İçişleri Komisyonunun metni ile Ana
yasa ve Adalet Komisyonunun metninde hiç 
fark yok. Meclisten "gelen metni her iki komis
yon da aynen benimsemiştir. Bu şekil meselesin
den ibarettir. Esasa tesir eden bir yönü yok. Bu 
suretle gerekçe arz etmek mümkün. 

BAŞKAN — Evet, peki efendim. 
Madde üzerinde başka söz isteyen sayın üye ? 

Yok. 
HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — 

Tamamı oylanmadan söz istiyorum efendim. 
BAŞKAN — Peld efendim. 
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 

edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Teklifin tümü üzerinde konuşmak üzere Sa
yın Tvalpaklıoğiu buyurunuz. 

Lehte mi, aleyhte mi konuşacaksınız! 
HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — 

Aleynte, 
BAŞKAN — Aleyhte konuşacaksınız. 
Buyurunuz efendim. 
HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — 

Sayın Başkan, muhterem arkadaşlarım, 

Az evvel Sayın Başkanlık delaletiyle Hükü
meti temsil en gelen sayın mümessil den bir sual 
sordum. 1926'dan bu yana, Kanunu Medenînin 
tatbikatı ile birlikte bugüne kadar altı defa bu 
misüllü affın çıktığını, bunun da yedinci oklu
ğunu; yahut bununla altı olduğunu ifade etti
ler. Orası tasrih edilmedi. 

Muhterem arkadaşlar, şimdi görülüyor ki; 
gizlemeye, saklamaya, kaçınmaya imkân olma
yan bir durumla karşıkarşıyayız. 1926da yeni 
bir kanun getirmişiz, ismine Kanunu Medenî 
demişiz. Bu Kanunu Medenînin içine şahsî hak
lar, gayrimenkule müteallik aynî haklar, miras 
meseleleri, alacak ve borçları da ithal etmişiz 
ve Mecelleyi meriyetten çıkarmışız. Yeni cemi
yetimize yeni bir nizam ve düzen getirecek bu 
kanunu bu zamana kadar da tatbik etmekteyiz. 
Ama görüyoruz ki; bütün zorlamamıza rağmen, 
ortada bir hakikat var. O da kanuna karşı gel
mek veya cemiyetin ihtiyacını karşılamayan ka
nunlarla cemiyeti zora getirmek. 

Evet, kanunlar cemiyete ve cemiyetteki in
sanların yaşayışına tesir eder; ama asloian ce
miyetin kendisidir. Cemiyet nasıl bir düzende, 
bir sistemde, bir düşüncede yaşıyorsa insanlar 
arasındaki düzeni, cemiyetin bekasını daim kı
lacak kanunlar onun ihtiyacına göre tedvin edi
lir ve tedvin edilmek mecburiyetindedir. 

Şimdi ben şunu düşünüyorum. Sayın Hükü
metten soruyorum ve bu konuşmamın sonunu 
bir sual ile bağlamak istiyorum. Madem ki, bu 
'sürtüşme var, Kanunu Medeninin bütün hü
kümlerinde yok; birçokları tatbik edilmiş ve 
iyi münasebetler kurulmuş, cemiyetimize de 
adapte olmuş, birçok maddeleri değiştirilmiş ve 
ihtiyaca göre de bugüne kadar da bunlar tat
bik edilmiş. Ama görüyoruz ki, «Evlenme» bah
sinde bir türlü cemiyet ile kanun yapıcıları ara
sında veya kanun yapıcılarının yaptıkları bu 
kanunlar sürtüşmeden olmuyor ,tatbik edilmi
yor. 1926 - 1974; görüyorsunuz, galiba 48 sene 
oluyor, altı defa af. Demek ki, 7 senede, sekiz 
senede bir af çıkartmak suretiyle ve kanunen 
gayrimeşru hale gelmiş olan çocukların nesebi
ni meşru hale getirmek için bir yarayı tedaviye 
gayret ediyoruz. Ne ile? Af ile. Kanun yapı
yoruz ve cemiyetteki insanlara bu kanuna uya
caksın diyoruz. Onlar şu veya bu sebeple uy
muyor, uyamıyor ve sonra bir cezaî müeyyide 
de tatbik edilemiyor, kanun vazıı o yola da gi
demiyor ve sonra bu evliliklerden mütevellit 
doğan çocukları gayri sahih nesebli olmaması 
için. nesebinin sahih hale getirilmesi için de af 
ediyoruz. Çocuğun haysiyetini, ana ve babanın 
vicdanî ıstırabını bu aflarla koruyoruz ve ayrı
ca miras meselelerini de bu affın şümulüne sok
mak suretiyle çocuğu yalnız psikolojik olarak 
nesebi gayri sahih olmaktan kurtarmıyoruz, 
onunla bırakmıyoruz, ana ve babasının da meş
ru ana ve baba gibi kabulü ile bir manada, onun 
mirasçısı olarak kabul etmek mecburiyetinde 
kalıyoruz. Yalnız ne yapmıyoruz? Ana ve baba
yı meşru evli olarak kabul etmiyoruz. Demek 
ki, bu 48 seneden beri içinden çıkamadığımız 
bir mesele. 

Soruyorum, Hükümeti temsilen gelen arka
daşımıza; Hükümet kendilerine bu hususta bir 
bilgi verdi mi bilmiyorum, keşke Hükümeti tem
silen huzurda Adliye Bakanı olsaydı, belki onu 
temsilen gelen arkadaşımızın ötesinde Parla-

1 mentoya bilgi verirlerdi, 48 senedir devam eden 
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bu acıklı hali böyle sürdürmeye Hükümet ni
yetli midir! Duyduğuma göre adlî kanunlar 
üzerinde yeni bir değişiklik, yeni bir tarama, 
yeni bir şekillendirme yoluna gidiliyormuş, za
man zaman Sayın Adalet Bakanı beyanat ver
diler, bunları konuşma mevzuu yaptılar. Bu 
hususta da bir katı neticeye varan bir sisteme 
ballanma Hükümetçe düşünülmekte midir? Ya
kında bu meseleyi nihai hali ile halledecek bir 
tarzda yeni bir kanun tedvinine gitmeyi tasar
lamakta mıdır? Yoksa, bugüne kadar gelmiş, 
geçmiş hükümetlerin yaptıkları gibi meseleyi 
zamana bırakmak suretiyle, «Eh biz kanunu 
böyle yapıyoruz, tatbik eden eder, etmeyen de 
8 - 10 senede bir, yahut 7 - 8 senede bir af çı
kartır, onu da böyle palyatif tedbirlerle halle
deriz» diye yine bir çıkmazın, bir tenakuzun 
içinde midir bu yeni Hükümet? Koalisyon Hü
kümeti de meseleyi oluruna bırakmak suretiyle 
götürmekte midir? 

Bunu da Hükümeti temsilen gele:- mümessil 
arkadaşımızdan istirham ediyorum. 

Hürmetlerimle efendim. 
BAŞKAN — Rayın Kayalar, lehte mi efen

dim ? 
Çünkü, lehte ve aleyhte olmak üzere yalnız 

birer kişiye söz vermek zorundayım. Lehte ise 
buyu ru nuz e fendi m. 

ŞEREF KAYALAR (Bursa) — Lehte efen
dim. 

BAŞKAN — Buyurunuz. 
ŞEREF KAYALAR (Bursa) — Rayın Baş

kan, değerli arkadaşlarım ; 

Bu kanun, üzerinde görüşme kararında de
ğildim. Ancak, benden evvel konuşan saym ar
kadaşım, Kanunu Medenî diye bir kanun çı
karmışız, bu Medenî Kanunun 1926 senesinden 
beri memleketimiz bünyesine uymadığı görül
mektedir, o halde Kanunu Medenii tadil edelim 
neticesine vardılar. 

Kendi noktai nazarlarına göre haklıdırlar, 
belki. Ancak, işte beni de konuşmaya sevk eden 
husus budur. 'Medenî Kanun, rahmetli Hocamız 
Mahmut Esat Bey'in, genç ve ateşli hukukçu, 
Atatürk'ün emri ile memleketimize hediye etti
ği, âdeta Atatürk ilkelerine giren, en büyük 
eserlerinden bir tanesidir. Filhakika, bu kanun 
İsviçre'den alınmıştır, İsviçre'de bu kanun gö
rüşülürken İsviçre kanunu raportörü Hııber, 
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hakikaten bu evlilik dışı doğan çocukları dahi 
tanıyalım diye bir teklif ile gelmiş ve uzun uzun 
savunmuş idi; fakat İsviçre Meclisi değerli hu
kukçu Huber'iıı bütün çalışma ve çırpınmaları
na rağmen bu noktayı kabul etmemiş idi. 

Şimdi burada bir hususu izaha çalışıyorum. 
Medenî Kanun 1926 senesinden beri gayrimeş-
IU çocuklardan dolayı şöyle olmuş, böyle olmuş, 
değişiyor. O halde Medenî Kanunu değiştire
lim. 

Seçim kanunu, önseçim sistemi memleketi
mizde kötü netice veriyor, seçim kanununu de
ğiştirelim, önseçim sistemini değiştirelim. 

Şu kanun memleketimize yaramıyor, şunu 
değiştirelim... Fakat, evvelâ şunu değiştirelim. 

Değerli arkadaşlarım; 
Konu ile alâkası ve bilhassa fikrimin izahı 

bakımından, belki sabrınızı ta.şıracağım, şu hu
susu İzah etmek isterim. 

«Dünya Darbeler ve İhtilâller Tarihi» diye 
iki ciltlik bir kitap vardır. Bu iki ciltlik kita
bın içine ihtilâl hukuku ile alâkadar olan dün
yanın meşhur 7 veya 9 tane âmme hukuku pro
fesörleri dünyadaki bütün ihtilâllerin sebeple
rini derpiş etmişlerdir. İsviçre'nin büyük hu
kukçusu Maurice Duverger (ki, İstanbul'a gel
diği zaman kendisi ile bir tercüman vasıta:sıy-
le, 6,î saat konuşmak imkânını buldum) «27 
Mayıs İhtilâlinin en büyük sebeplerinden bir 
tanesi; birçok sebepleri var, fakat en büyük se
beplerinden bir tanesi; ziraat ile meşgul olan 
her memlekette olduğu gibi geri kalmış olan 
Türk halkının demokratik sisteme eğitilmemiş 
elmasından tevellüt etmektedir.» diye söylemiş
ti. 

Bununla bir mukayese yapmak istiyorum. 
Medenî Kanunu gelin değiştirmeyelim; bir de
ğiştirmeyi düşünmeyelim. Arz ettiğim gibi, Me
denî Kanun Atatürk'ün bu memlekete bir ve-
diasıdır. Atatürk'ün vediası olduğu için değil, 
hakikaten üzerinde iyi islenmiş bir kanun ol
duğu için: Ancak, Medenî Kanuna halkın uya-
bilmesi için imam nikâhlarının lüzumsuz, (Tabiî 
kimsenin alındığını düşünmeyerek bunu arz edi
yorum) medenî nikâhın, Medenî Kanuna göre 
re medenî insan cemiyetine uygun bir nikâh 
şekli olduğunu halka öğretelim, halkı eğitelim 
ve halkı eğittikten sonra da 1926 senesinden 
beri devam eden bu kanun değişikliklerini ya-
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vaş yavaş, yavaş yavaş da alsa bir tarafa ite
lim., 

Ben bu hususu arz etmek için huzurunuzda 
bulunuyorum. Binaenaleyh, kanunun lehinde 
idare-i kelâm ettim; Hükümetin ne diyeceğini 
bilmem. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teklifin tümünü oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Bu kanun teklifi ile bazı resim ve harçlardan 
muafiyet kabul edildiği içindir ki, ayrıca kanun 
teklifi açık oya sunulacaktır. Küre konulsun. 

(Ordu Üyesi Selâhattin Acar'dan başlana
rak oylar toplandı) 

1. — Cumhuriyet Senatosu Çanakkale Üye- j 
si İsmail Kutluk'un, Tarım Kredi Kooperatifle- i 
rine dair soru önergesi, ve Köu İşleri ve Koope- I 
ratifler Bakam Mustafa Ok'un yazılı cevabı. 
(7/277) 

2 . 5 . 1974 
Sayın Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımı1;. Köy İşleri ve Koope

ratifler Bakanı tarafından, Cumhuriyet Sena
tosu İçtüzüğünün 120 nci maddesi gereğince 
tarafıma yazılı olarak cevaplandırılması husu
sunda gereğini saygılarımla arz ederim 

Cumhuriyet Senatosu 
Çanakkale Senatörü 
İsmail Kutluk 

1. — Basında, zaman zaman Tarım - Kredi 
Kooperatiflerinin yeni kurulacak Kooperatifler 
Bankasına devredileceği hakkında haberler çık
maktadır. Bu haberler doğru mudur ? 

2. — 111 yıllık mazisi bulunan ve artık köy
lünün öz malı haline gelmiş olan bu Tarım -
Kredi Kooperatiflerinin milyonlarca üyesini te
dirgin etmenin manası nedir? 

3. — Bir milyar lirayı aşan sermayesi ile ve 
üstün başarısı ile övündüğümüz kooperatiflerin 
birlik hailine getirilerek daha güçlü kuruluş ol-

BAŞKAN — Oyunu kullanmayan sayın üye
ler lütfen oylarını kullansınlar efendim. 

Oyunu kullanmayan sayın üye var mı efen
dim? Yok. 

Oylama işlemi bitmiştir. 
(Oyların ayrımı yapıldı) 

BAŞKAN — Tescil Edilmeyen Birleşmeler 
ve Bunlardan Doğan Çocukların Cezasız Tescili 
Hakkında Kanun teklifinin açık oylamasına iş
tirak eden üyeler nisabı temin edemedikleri ci
hetle 20 . 6 . 1974 Perşembe günü saat 15,00te 
toplanmak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanana saalti : 16,08 

| masını sağlayan 28 . 4 . 1972 tarihinde yürürlü-
| ğe giren Tarım Kredi Kooperatifleri ve Birlik-
I ler Kanununun uygulanmasının engellenmekte 

olduğuna dair bir çok telgraf, telefon ve mek
tup almaktayız. Bu engelleme doğru mudur? 
Engellemenin sebebi nedir? 

4. — Büyük Atatürk'ün de (1) numarada 
kaydı bulunan bu Tarım Kredi Kooperatifleri
nin daha da geliştirilmesi için neler düşünül
mektedir? 

T. C. 
Köy İşleri ve Kooperatifler 

'Bakanlığı 
Basın - Y •i iv m ve Halkla 17 . 6 . 1974 

İlişkiler Dairesi 
Başkanlığı 
H. 09/2344 

-Çanakkale Senatörü İsmail Kultuk'un yazılı 
soru önergesi. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İlgi : 4 . 5 . 1974 gün ve Gn. Sek. 3552 -

2082/7 - 227 sayılı yazınız. 
Tarım ve Kredi Kooperatifleri ile ilgili ola

rak Cumhuriyet Senatosu Çanakkale Üyesi Sa
yın İsmail Kutluk tarafından yönetilen yazılı 

VI. — SOEULAR VE CEVAPLAR 
A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARİ 
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soru önergesiyle ilgili cevabımız ekte sunulmuş
tur. 

•Bilgilerinize arz ederim. 
Mustafa Ok 

Köy İşleri ve Kooperatifler 
Bakanı 

'Tarım Kredi Kooperatifleriyle ilgili olarak 
Çanakkale Senatörü Sayın İsmail Kutluk tara
fından Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanına 
yöneltilen yazılı soru önergesinin cevabıdır. 

1. — Tarım Kredi Kooperatiflerinin yeni 
kurulacak Kooperatifler Bankasına devri konu
sunda herhangi bir çalışma yapılmamıştır. 

2. — Tarım Kredi Kooperatifleri eskiden ol
duğu gibi 1581 sayılı Kanuna göre hazırlanmış 
olan Anasözleşmeleri gereğince faaliyetlerine 
devam etmektedir. 

3. — Tarım Kredi Kooperatifleri Bölge Bir
liklerinin kurulabilmesi için kooperatiflerin Ge
nel kurullarından karar alınması gerekmekte
dir. Bu hususta mevzuata göre gerekli çalışma
lar yürütülmektedir. 

4. — Kooperatiflerin tümüyle ilgili geniş 
bir mevzuat çalışması yürütülmektedir. 

2. •— Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Ah
met Yıldız'in, 7 Mayıs 1974 tarihli Cumhuriyet 
Gazetesinde çıkan bir habere dair soru önergesi 
ve İçişleri Bakanı Oğuzhan Asiltüi'k'ün yazdı ce
vabı (7/234) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
7 Mayıs 1971 tarihli Cumhuriyet Gazetesinde 

çıkan bir haberde, Devlet Mimarlık ve Mühen
dislik Akademisi Öğrencilerinden Ali Kayahan' 
in, 6 Şubat 1973'ten bu yana, kayıp olduğu ya
zılmaktaydı. 

'Sözü geçen öğrencinin arkadaşlarından aldı
ğım telgrafı ilişikte sunuyorum. 

'Sayın İçişleri Bakanının konuyu yazılı olarak 
yanıtlamasının sağlanmasını saygıyle rica ederim. 

C. Senatosu Taibiî Üyesi 
Ahmet Yıldız 

i 81 İstanbul 1505 195 85 saatsiz. 
Ta'biî Senatör Ahmet Yıldız Ankara.. 
7 Mayıs 1974 tarihli Cumhuriyetle Akademi

miz öğrencilerinden Ali Kayahanın 6 Şubat 1973 
tarihinden itibaren kaybolduğuna dair ilânı oku
duk. Arkadaşımızın siyasî poliste işkence sırasın

da öldürüldüğüne dair söylentiler yoğunlaşmış-
tn\ 

Babasından öğrendiğimize göre, ortadan kay
bolmasından dört gün önce «2 Şubat 1973» <te köy
lerindeki evlerinde arandığında bulunmamış gü
venlik kuvvetlerince yapılan bu aramadan sonra, 
son olarak İstanbul'da 6 Şuibat 1973 tarihinde 
görülmüş, ve o günden bu yana izine rastlanma
mıştır. 

Arkadaşımız çevremizde 'hulkın davasını sa
vunmakla tanınır, devrimci bir öğrenci olarak (bi
linirdi. Bu yüzden hapse girip çıkmıştı. Böyle (bir 
durum arkadaşımızın siyasî bir cinayete kurban 
gittiği konusundaki söylentilere kuvvet kazandır
makta dır. G ereğin anlaşılabilmesi için ilgi ve 
yardımlarınızı bekliyoruz. 

8 Mayıs 1974. 
Mimarlık Aka dem 
Makine, Elektrik, 
temsilcileri : 

Erdoğan özer 
Cavit Alioğlu 
Musa Öztufan 
t. Halil Eralp 
Lütfi Bilgili 
II. Tahsin Sın 
Ziya Özdamar 
Remzi Yüksel 
Mehmet Özen 
Ali Selim 
Ali Birinci 
Rıza Öztürk 
Ali İhsan Misi 

İstanbul 
isi Harita 
Mimarlık 

akcı 

rlıoğlu 
Cihan Altunbaş 
Eşref Gunlbas 

T. C, 
İçişleri Bakanlı ğı 

Devlet Mühendislik, 
, Kadastro, İnşaat, 

bölümleri öğrenci 

İmza 
İmza 
İmza 
İmza 
İmza 
İmza 
İmza 
İmza 
İmza 
İmza 
İmza 
İmza 
İmza 
İmza 
İmza. 

15.6.1974 
Emniyet Genel Müdürlüğü 
Daire: Genel Güvenlik 
Şube : A. B. A. C - 2/ 

132027 
Konu: Ahmet Yıldız'm 
soru önergesi Hk. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İlgi: 29 . 5 . 1974 tarih ve Kanunlar Md. 

3628 - 2098 - 7/234 sayılı yazıları. 
İstanbul - Yıldız Devlet Mühendislik Mimarlık 

Akademisi öğrencilerinden Ali Kayahan'ın 6 Şu-
'bat 1973'ten beri kayıp olduğu ve siyasî poliste 
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yapılan işkence sonunda öldüğü yolunda 7.5.1974 
tarihli Cumhuriyet Gazetesinde çıkan haber ve 
adıgeçenin arkadaşları tarafından çekilen telgraf 
ile (ilgili olarak Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi 
Sayın Ahmet Yıldız tarafından Bakanlığımca ce
vaplandırılması istenilen soru önergesi incelenmiş
tir. 

Adıgeçen, Yıldız Devlet Mühendislik, Mimar
lık Akademisi öğrencisi olduğu sırada; 25.9.1970 
günü okulda silâh ve mermi bulundurmak suçun
dan sanık olarak adalete verilmiş ve 10 neu Asli
ye Ceza Mahkemesinde yapılan yargılama sonu
cunda 3 sene hapis ve para cezasına mahkûm edi
lerek Paşakapısı Ceza ve 'Tutukevine konulmuş
tu]?. 

Bu nedenle de Ali Kayahan'ın öğrenci bulun
duğu okuldan; Okul Disiplin Yönetmeliğinin 7 nci 
fıkrasının 4 ncü maddesi uyarınca 7 sayılı Yö
netim Kurulu toplantısında, 19 . 3 . 1972 günü 
temelli olarak kaydı silinerek talebelikten 'çıkarıl
mıştır. 

Adıgeçen 20 . 9 . 1972 tarihinde cezasını ta-
'mamlayarak Gönen Cezaevinden meşruten tahliye 
edilmiştir. 

1973 senesi Şubat ayında İstaııhnl Emniyet 
1 nci Şube Müdürlüğüne yapılan bir ihbarda; 
Ali Kayahan'ın El - Fetih Teşkilâtına gitmek üze
re hazırlıklar yaptığının, elinde ateşli silâh ve 
mermilerinin bulunduğunun ve halen babasının 
evinde bu faaliyetlerini sürdürdüğünün ihbar 
edilmesi üzerine; 6 . 2 . 1973 günü babasının 
Gönen ilçesi Üzümler köyündeki ikametgâhı za-
hıta tarafından aranmış ve adıgeçen şahıs bulu
namamıştır. 

Yukarıda açıklanan durumlardan ba;şka 1970 
yılında yakalanıp adlî makamlara teslim edilme
sini müteakip Ali Kayahan'ın zaîbıta kayıtlarına 
'gecen ıbir ilişkisi tespit olunmamıştır. 

Bu arada ilgilinin kayıp olduğu hakkında ya
kınları tarafından yetkili makamlara, yapılmış bir 
müracaat kaydına da rastlanılmamıştır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Oğuzhan As'ltürk 

İçişleri Bakanı 

3. — Cumhuriyet Senatosu Kocaeli Vuesi Hik
met İşmen'in, Kıdem tazminatına dair soru öner
gesi ve Ticaret Bakam Fclıim Ad ak'in yazılı ce
vabı. (7/244) 

I 1 .6 .1974 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Ticaret Bakanı tara
fından yazılı olarak cevaplandırılması için aracı
lığınızı rica ederim. 

Saygılarında. 
Kocaeli Senatom 

Hikmet İsmen 

1. 18 . 3 . 1974 tarihinde Çalışma Bakanına 
yönelttiğim 'bir yazılı soru önergeme gönderilen 
cevabın bir fıkrasında «Kıdem tazminatının si
gorta mukavelesine konu teşkil etmesinin huku
ken mümkün olamıyacağı görüşü kesinlikle kabul 
edilse hile, kanunlarda açık bir yasaklayıcı hü
küm mevcut olmaması nedeniyle hu yanlış uygu
lamanın önüne geçilemeyeceği vakıası ortaya çık-

I maktadır. 
Bu yasaklamanın 1475 sayılı İş Kanununun 

14 ncü maddesinin kıdem tazminatı müessesesini 
bütün ayrıntılarıyle düzenleyen bir kanun hük
mü olması göz önüne alınarak, bu maddeye «kı
dem tazminatının özel sigorta konusu olamaya
cağı» yolunda kir fıkra eklenmesi suretinde gev-
çekleştirilınesinin mümkün olacağı düşünülebi
lir. Ancak, hu hüküm Ticaret Kanunumuzun yir
mi yıla varan uygulama dönemi içinde sigorta 
hukuku bakımından ihtiyaç duyulan yeni düzen
lemeler için hazırlanan «Sigorta, Mukaveleleri ka
nun tasarısı» ncla yer alması daha uygun olur. 
Böylece sigorta hukukunu ilişin ıbir hüküm ve 
müeyyidenin iş hukuku alanıyle ilgili bir temel 
kanuna 'konmasınclaki hukuk tekniğine ilişkin tüm 
sakınca ortadan kalkmış olur.» denmektedir. 

Burada bahsi geçen «Sigorta mukaveleleri ka
nun tasarısı» Bakanlıkça hazırlanmış durumda-
mıdır. Eğer böyle ise kıdem tazminatlarının özel 
sigorta konusu olamayacağı hükmü müeyyidele-
riyle birlikte tasarıda yer almış mıdır? Veya alı
nacak mıdır? 

2. 24 Mart 1974 tarihli Milliyet Gazetesinde 
yer alan «İşçi kıdem tazminatı ve Sigortası» adlı 
açlk oturumda sigorta istihsalleri Federasyonun
dan (Sayfa 7, sütun 7'de) sigortalıların uygula
dığı değişik formüller tazminatın ancak »bir bö
lümünü ödemekten, fabrika kapanmak zorunda 
kaldığı takdirde tümünü ödemeye kadar uzanan 
değişik şekilleri kapsamaktadır. En gelişkin 'şek
line göre sigorta şirketinde biriktirilmiş olan 

I primlerin % 330'una kadar çıkan bir tazminat 
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fonu yaratılabilir. Bu fon ihtiyaçlara göre •ayar
lanabilir. Ancak şimdiki düzene göre, geri öde
necek primler doğrudan işverene aittir, işveren 
bunu işçisine intikal ettirmek zorunda 'değildir. 
Sigorta poliçelerinin eksikliği olan bu durum, Ti
caret Bakanlığının izni ve bir 'madde değişikliği 
ile tazminatın, gerektirdiği zaman doğrudan isçi
ye ödenmesi 'suretinde düzeltilebilir.» denilmokte-
dir. 

Bu açık beyan karşısında Ticaret Bakanlığın
ca kaimi edilmeyen ve Sigorta .Murakabe Kuru
lunca geçerli sayılmayan kıdem tazminatı ile il
gili sigortanın meri sigorta, mevzuatımız muva
cehesinde uygulanma olanağı •olmadığı kesin 'be
yanı göz önünde tutularak ne gibi bir işlem ya
pılması düş ü nü 1 m ek t edi r ? 

T. C. 
Ticaret Bakanlığı 15.6.1974 

İçticaret Genel Müdürlüğü 
Sayı: 14 (950.5) 

Konu: Sigortalar kıdem 
tazminatı ilk. 

C un ıh u r i yet Senatosu Başkanlı ğma 
İlgi : 5 . 6 . 1974 giiıı ve 3786 - 2126. 7/244 

sayılı yazınız. 
.İlgide'kayıtlı yazınız ekini teşkil eden, Kocaeli 

.Senatörü Hikmet İşmen'in kıdem tazminatı yü
kümlülüğünün sigortalanması konusuyie ilgili ola
rak Başkanlığınıza vermiş olduğu önergede soru
lan hususlar hakkındaki görüşümüz aşağıda 'belir
tilin iştir : 

1. Bakanlığımız, Sigorta Murakabe Kurulu 
bünyesinde teşkil edilmiş ve yeni bir Sigorta, Mu
kavele Kanunu tasarısı hazırlamakla görevlendi
rilmiş olan Komisyon, grup siogrta'Larina, temel 
alınacak başlıca hukukî ve teknik şart ve esasla
rın Murakabe Mercii tarafından tespit edileceği
ni öngörmüş ve kıdem tazminatı konusunu :somut 
olarak ele almamıştır. 

Bakanlığımız, kıdem tazminatının, mahiyeti 
itibariyle doğrudan veya dolaylı yönden özel si
gortaya konu 'olamayacak bir işveren yükümlü
lüğü olması hasebiyle, hasırlanmakta bulunan ve 
taımamen genel mahiyette hükümleri ihtiva eden 
Sigorta Mukavele Kanununda men olunmasından 
ziyade, halen tadilât aanacıyle Parlamentoya sevk 
•edilmiş bulunan ve kıdem tazminatı müessesesi-
aıi bizatihi düzenleyen 1475 sarılı İs Kanunu

nun 14 ncü maddesine bir fıkra ilâve edilmek su
retiyle söz konusu yükümlülüğ'ün sigortalanama-
yacağmın açıkça belirtilmesi gerektiği kanısında
dır. 

Tamamlanması ve kanunlaşması zamana müte
vakkıf olan Mukavele Kanunu tasarısına konu ile 
ilgili hüküm sevk edilmemesinin diğer bir nedeni 
de yeni tasarının TTK. nın 1264. maddesi son 
fıkrasında yer alan «Diğer kanunlardaki sigorta
lara müteallik amir hükümler mahfuzdur.» anail-
kesini benimsemiş olmasından ileri gelmektedir. 

Filhakika, sigortaya ilişkin özel mahiyetteki 
hükümler halen, hukuk düzenimiz içinde genel bir 
nitelik taşıyan TTK. ııın 5. kitabının dışında 
yer almakta ve Karayolları Trafik Kanunu İle 
Sigorta Şirketlerinin Murakabesi hakkındaki Ka
nunda olduğu gibi özel kanunlar içinde mufassal 
ola raik düzeni en mekt edi r. 

Bu itibarla, halen Parlamentoda görüşülmek
te olan, kıdem tazminatı hakkındaki, 1475 sayılı 
İş Kanununun 14 ncü maddesiyle ilgili kanun 
tasarısına, kıdem tazminatı yükümlülüğünün 
özel sigorta konusu yapılmamasını öngören bir 
fıkranın ilâve •edilmesinin mevzuatımızın mevcut 
hukuk tekniğine hiçbir surette aykırı düşmeyece
ği. mütalâa, edilmektedir. 

2. 24 Mart 1974 tarihli Milliyet (Gazetesinde 
yayınlanan açık oturumda «değişik formüller uy
gulanarak yapıldığı» belirtilen, işçi kıdem tazmi
natı siogıtasmı kapsayan grup sigorta 'mukavele
nameleri, 7397 sayılı Kanunun 28 nci maddesi 
uyarınca tasdik olunmak üzere Bakanlığımıza tev
di edildiği takdirde, 27 Mart 1974 tarih ve 6805 
sayılı yazımızda da belirtildiği üzere, tasvibine 
olanak bulunmamakta ve teklif sahibi sigorta, şir
ketlerine iade edilmektedir. Bakanlığımız 'Sigor
ta Murakabe Kurulunun genel ve özel denetimleri 
esnasında kıdem tazminatım kapsayan grup si
gorta, mukavelesini tasdiksiz olarak yürürlüğe 
koydukları tespit olunan siogrta şirketleri, 7397 
sayılı Kanunun ilgili hükümleri gereğince yargı 
mercilerine ihbar olunmaktadır. 

Öte yandan, yukarıda önerilen, «kıdem tazmi
natı sigortasının yasaklanması» ııa dair hükmün 
1475 'sayılı İş Kanununun 14 ncü maddesine ilâ
vesi halinde, «menfaatlerin işveren mi yoksa işçi 
ani olması gerektiği» sorunu da kendiliğinden or
tada n kalkacakt ir. 

Bilgilerinize arz ederim. Fehim Adak 
Ticaret Bakanı 
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4. —• Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi M. 
Xuri Âdemoğlu'nun, Adana'nın Kadirli ilçesinde 
bir hastane açılmasının düşünülüp düşünülmedi
ğine dair soru önergesi ve Sağhk ve Sosyal Yar
dım Bakanı Selâhattin Cizrelioğlu'n'un yazılı ce
vabı. (7/248) 

4 . 6 . 1974 
Cumhuriyet !Slen<atosu Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Sağlık -ve Sosyal Yardım 
Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılma-
vsım müsaadelerinizi arz ederim. 

C. Senatosu Adana. Üyesi 
M. Nuri Âdemoğlu 

Adanamızın, nüfusu yüzbini aşkın olan Kadir
li kazasında Devletin sağlık hizmetlerine ait hiç
ini* yataklı tesisi yoktur. Buı-adaki fakir halk ge
ce ve gündüz hastalarım vilâyet merkezine götür
mek zorunda kalmaktadır. Bu kazamızda hiç ol
mazsa 20 yataklı bir (hastanenin tesisini ve. hal
kımızın hizmetine açılmasını düşünüp düşünme
diğinizi? 

T. C. 
Sağlık ve Sosyal Vardım 

Bakanlığı 16.5.1974 
Bakan 

No: 2303 
Konu: Cumhuriyet Senato
su Adana Üyesi Dr. M. Nuri 
Âdemoğlu'nun önergesi Hk. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı 
İlgi : 7 . 6 . 1974 tarih Kanunlar Müdürlüğü: 

3820-2137- 7/248 sayılı yazı. 
Kadirli ilçesine bir Devlet hastanesi inşaası 

hakkında Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Sa
yın M. Nuri Âdemoğlu'nun yazılı soru önergesi
ne cevabım aşağıdadır. 

Arz ederim. 
Saygılarımla 

Selâhattin Cizrelioğlu 
Sağlık ve Sosyal Yardım-Bakam 

Kadirli'de i Adana) 50 yataklı Devlet hastane
si 1973 .vılı programına alınmış ve Bayındırlık 
Bakanlığınca da geçen yıl ihaleye sevk edilmiştir. 
Ancak yılı içinde talibi çıkmadığından ihale edi
lememiştir. Bu hastane 1974 yılı programıma tek
rar alınmış olup proje maliyeti olan 4 400 000 li
ra 1974 yılı rayiçlerine göre artırılarak yakında 
İhaleye yeniden çıkarılacağı Bayındırlık Bakanlı
ğı nda n öğrenil m istir. 

5. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Meh
met Ünaldı'uın, Adana'nın Kadirli ilçesinde bir 
Devlet Hastanesi yapılmasının düşünülüp düşü
nülmediğine dair soru önergesi ve Sağlık ve Sos-
yal Yardım. Bakanı Selâhattin Cizrelioğlu'nun ya
zılı cevabı (7/252) 

C umhuriv et Senatosu B aşka nl ı ğı n a 
Aşağıdaki sorularımın Sağlık ve Sosyal Yar

dım Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandı
rılmasına delâletlerini saygılarımla rica ederim. 

Adana Senatörü 
Mehmet Ünal di 

1. Halen 100 hini aşkın nüfusu ile Sağlık hiz
metlerine feVkalâde ihtiyacı bulunan ve mevsim
lik tarım işçisi hareketleriyle çeşitli tropikal has
talıklara sahne olan Adana Kadirli ilçesine bir 
Devlet Hastanesi yapılması düşünülmekte midir:" 

2. Düşünülmüyor ise durumun tespiti sade
dinde bir etüd yaptırılabilir mi.1 

3. Yaptırılabilirse bu etüd ne kadar zamana,: 
ihtiyaç gösterir? 

T. C. 
Sağlık ve Sosyal. Vardım 

Bakanlığı 
Bakan 

No : 2302 
Konu: Cumhuriyet Senato
su Adana Üyesi Mehmet 
Ünaldı'nın önergesi Hk. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı 
İlgi : 7 . 6 . 1974 tarih Kanunlar Müdürlüğü: 

3S27 - 2144 - 7/252 sayılı yazı. 
Kadirli ilçesine 'bir Devlet hastanesi inşaasr 

hakkında Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Sa
yın Mehmet Ünaldı'nın yazılı som önergesine ee-
vahım aşağıdadır. 

Arz ederim. 
Saygılarımla, 

S elâ hattin C izrel ioğl u 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakaıır 

Kadirli'de ı Adana) 50 yataklı Devlet Hasta
nesi 1973 yılı programına alınmış ve Bayındır
lık Bakanlığınca da geçen yıl ihaleye sevk edilmiş
tir. Ancak yılı içinde talibi çıkmadığından ihale 
edilememiştir. Bu hastane 1974 yılı programına 
tekrar alınmış olup proje maliyeti olan 4 400 000 
lira 1974 yılı rayiçlerine göre artırılarak yakında 
ihaleye yeniden çıkarılacağı Bayındırlık Bakan-
11 ğmda n öğrenil misti ı\. 
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Tescil edilmeyen birleşmeler ve bunlardan doğan çocukların cezasız tescili hakkında Kanun 

TABİÎ ÜYELER 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Mehmet Özgün eş 

ADANA 
Mutkadder Öztekin 

ANTALYA 
Reşat Oğuz 

ARTVİN 
Reeai Kocaman 

AYDIN 
Halil Goral 

BALIKESİR 
Hikmet Aslaııoğlıı 

BİNGÖL 
A. Hikmet Yıırl.sever 

BOLU 
Alâeddin Yılmaztürk 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Aeııner 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Emamülah Çelebi 
Vehbi Ersii 
Suphi Gürs-oytrak 
(İ. Â) 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Kâmil Kara veli oğlu 
Fahri özdilek 

teklifine verilen oyların sonucu (S. S, 367) 

Üye sayısı : 184 
Oy verenler : 4:5 

Kabul edenler : 42 
Reddedenler : Q 

Çekimserler : 1. 
Oya katılmayanlar : 137 

Açık üyelikler : 4 

[Kabul edenler] 

(Çoğunluk voktur.) 

BURSA. 
Şeref Kayalar 

ERZİNCAN 
Niyazi Unsal 

ERZURUM 
Saki]) Hatun oğlu 
Hilmi Nalbant oğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuza! 

HAKKÂRİ 
Naci Cidal 

İÇEL 
Lû t fi Bilgen 

İSTANBUL 
Solmaz Belül 
Fevzi Hakkı Esat oğlu 
Fikr<-t Gündoğan 

İZMİR 
Nazif CaSatav 

KASTAMONU 
Ahmet Nusıret Tuna 

KAYSERİ 
Hüseyin Kal pak! ı oğl u 
Sami Turan 

KONYA 
Osman Nuri Canpolat 

MANİSA 
Doğan Barutçuoğhı 

MUĞLA 
İlyas Kara öz 

SAKARYA 
Mustafa, Tığlı 

SAMSUN 
Refet Rendeei 

SİVAS 
Hüseyin Öztürk 

[Çekinser] 

C13! III 'RB AŞK AN J N-
CA SEÇİLEN ÜYE 

Bahriye Üço'k 

[Oya katılmayanlar] 

Selâhattin Özgür 
M. Şükran Özkaya 
Cevdet Sunay 
Haydar Tunçkanat 
Ahmet Yıldız 
Muza ffer Yurda kul er 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu (İ.) 
M. Yılmaz Mete (B.) 
Mehmet Ünaldı (Bak. V.) j 

ADIYAMAN 
Mehmet Sırrı Turanlı 

AFYON KARAHİSAR 
M. Kâzım Ka ra ağaçlı-
oğlu 
Ahmet Karayiğit 
Kemal Şenocak 

AĞRI 
Kasım Küfrevî 

AMASYA 
Macit Zeraı 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Turgut Cebe 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğlu 

TOKAT 
Zihni Be t il 

VAN 
Feri d Melon 

ZONGULDAK 
Mehmet Ali Peştik'i 
CUMHURBAŞKANIN

CA SEÇİLEN ÜYELER 
Selâhattin Babüroğlu 
Zeyyat Baykara 
Hüsamettin Çelebi 
Fethi Celikbaş 
Sait Naci Ergin 
Ecvet (iüresin 
Sadi Irmak 
Naiııı Talû 

Turhan Kapantı 
Yiğit Köker 
Mahmut Vural 
İsmail Yet İM 

ANTALYA 
Sera fettin Paker 

AYDIN 
Ali Gel âl ettin Coşkun 
İskender Cenap Ege 

BALIKESİR 
Raif Eriş 
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öemalettin İnkaya 
Nejat Sarlıcalı 

BİLECİK 
Mehmet Orhan Tuğrul 

BİTLİS 
Kararan İnan | 

BOLU 
Turgut Yaşar Gülez 

BURDUR 
Ekrem Kabay 

BURSA 
İ. Sabrı Çağlayangil 
Cahit Ortaç 
Saffet Ural 

ÇANAKKALE 

İmadettin Elmas 
İsmail Kutluk 

ÇANKIRI 
Gürhan Titrek 

ÇORUM 
M. Şevket Özçetin 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 
(İ. A.) 
Ali Kemal Turgut 

DİYARBAKm 
Selâhattin Cizrelioğlu 
(B.) 
Azmi Erdoğan 

EDİRNE 
Mehmet Nafiz Ergendi 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 
Salim Hazerdağlı 

ERZURUM 
Lütfi Doğan 

ESKİŞEHİR 
Hasan Er geç en 

GAZİANTEP 
İbrahim Tevfik Kutlar 
Salih Tanyeri 

GİRESUN j 
Sabahattin Orhon j 
İhsan Top al oğlu j 

GÜMÜŞHANE 
Abbas Cilâra 

HATAY 
Mustafa Deliveli 

i Kemal Kılıç-oğlu 
İSPARTA 

Mustafa Güleügil 
İÇEL 

Talip Özdolay 

İSTANBUL 
M. Erdoğan Adalı 
M. Tekin Arıburun 
(Başkan) 
Rahmi Erdemi 
Mehmet Feyyat 
Ali Oğuz 
Ahmet Vefa Poyraz 

İZMİR 
Beliğ Beler 

1 Mustafa Bozuklar 
Mümin Kırlı 

j Orhan Kor 
j Necip Mirkelâmoğlu 

(Bşk. V.) 
\ 
I KAHRAMAN MARAŞ 

Adnan Karalkücük 
ı Hilmi Soydan 

KARS 
İ Sırrı Atal'ay 
! Yusuf Ziya Ayrım 
ı Muzaffer Şamiloğlu 

| KASTAMONU 
1 Mehmet Çamlıca 
| KAYSERİ 
1 Hüsnü Dikeeliıgil 
| KIRKLARELİ 
s Ali Alfcan 

[Açık üj 

Ankara 1 
İstanbul 1 
Konya 1 

..». ^ > 
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KIRŞEHİR 
Halil Özıneıı 

KOCAELİ 
Hikmet İsmen 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA ; 
Fevzi Halıcı 
Fakih özlen 
Mehmet Varışlı 

KÜTAHYA 
Osman Albayrak 
Ah m et Öz m u m e u 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 
Ham di Özer 

MANİSA 
Oral Karaosmanoğlu 
A. Orhan Süersan 
Ruhi Tımakan 

MARDİN 
Mehmet Ali Arıkan 
Sait Mehıııetoğkı 

MUĞLA 
Haldun Metnteşeoğlu 

MUŞ 
İsmail İlhan 

NEVŞEHİR 
İ. Şevki Ata sağun 

NİĞDE 
Kudret Bayha.n 
Hüsevin Avni Göktürk 

| 
ORDU 

! Selâhattin Acar 
Beikir Sıtkı Baykal 

j Şevket Koksal 
RİZE 

i Talât Doğan 
j SAKARYA 
i Osman Salihoğlu 

j elikler] 

Tunceli ] 

Yekûn 4 

• < » .,_•<»»• 

>2 — 

SAMSUN 
Baıhri Cömert 
Fevzi Geveci 
Ziya Gökalp Mülayim 

SİİRT 
Süreyya Öner 

SİNOP 
Nâzını İnabeyli 

SİVAS 
Âdil Altay 
Nurettin Er türk 
Kâzım Kangal 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Cevdet Avkan 

*" TRABZON 
Ali Şaikir Ağanoğlu 
ö. Lûtfi Hocaoğlu 
Reşat Zaloğlu 

URFA 
j İbrahim Halil Balkıs 
! Hasan Oral 

UŞAK 
Mehmet Faik At avurt 

YOZGAT 
E. Süleyman Ergin 
Veli Uyar 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
(1. Â'"ı 
Ahmet Demir Yüce 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 

j Cihat Arpan 
| Muhsin Bat UT-
i Özer Derbil 

Nihat Erim 
Sabahattin Özbek 

| Halil Tunç 
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Saat : 15,00 

A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

II 

SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 
1. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi 

Hamdi Özerin Yunanistan'da bulunan Türk 
azınlığı ile Türkiye'de bulunan Rum azınlığına 
dair Dışişleri Bakanından sözlü sorusu (6/567) 

2. — Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi Be
liğ Beler'in, yurt dışında mahkûm olan Türk
lere dair Adalet Bakanından sözlü sorusu (6/8) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Eskişehir Üyesi 
Ömer Ucuzal'm 30 Ocak 1972 tarihli Ankara 
Bayram Gazetesinde neşredilen bir yazıya dair 
Başbakandan sözlü sorusu (6/10) 

4. — Cumhuriyet Senatosu Denizli Üyesi Hü
seyin Atmacaîıııı, tarım ürünlerinin fiyatlarına 
dair Başbakandan sözlü sorusu (6/18) 

5. — Cumhuriyet Senatosu Denizli Üyesi 
Hüseyin Atmaca'nm, haşhaş ekiminin yasaklan
masına dair Başbakandan sözlü sorusu (6/20) 

6. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Mehmet Feyyat 'm, hâjkimilcrin görevlerinden 
başka herhangi bir görev yapıp yapamayacağı
na dair Adalet Bakanından sözlü sorusu (6/29) 

7. — Cumhuriyet Senatosu Erzincan Üyesi 
Niyazi Ünsal'm toprak kayması sonucu afete 
maruz kalan vatandaşlara dair İmar ve İskân 
Bakanından sözlü sorusu (6/30) 

8. — Cumhuriyet Senatosu Zonguldak Üye
si Ahmet Demir Yüce'nin, Türkiye İş Bankası 
Anonim Şirketine dair Maliye Bakanından söz
lü sorusu (6/31) 

9. — Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi Ne
cip Mirkelâmoğlu'nun Hilâfetin kaldırılışının 
50 nei yıldönümü nedeni ile PTT İdaresince 
bastırılması programlanan pul lemisyonundaıı 
vazgeçilmiş olması söbebine dair, Ulaştırma 
Bakanından sözlü sorusu (6/32) 

10. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Ah
in et Yıldızın, mahkeme tutanakları ile yapılan 
iddia ve haberlere dair Başbakandan sözlü so
rusu (6/26) 

11. — Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi Be
liğ Beler'in, İzmir'de vukııbulan müessif uçak 
kazasına dair, Ulaştırma Bakanından sözlü so-
mısu (6/27) 

12. — Cumhuriyet Senatosu Kontenjan Üye
si Fethi Çelikbaş'm, TRT Genel Müdürüne dair 
Başbakandan sözlü sorusu (6/33) 

13. — Cumhuriyet Senatosu Sivas Üyesi Hü
seyin Öztürk'ün, A. E. G. Telef unken Şirketle
riyle yapılan sözleşmeye dair Ulaştırma Bakanın
dan sözlü sorusu. (6/34) 

14. — Cumhuriyet Senatosu Kontenjan Üye
si Fethi Çelikbaş'm, tütün taban fiyat politika
sına dair Başbakandan sözlü sorusu (6/35) 

15. — iChımhurİyet ıSenaJtasu Siirt Üyesi Sü
reyya Öner'in, Tekel İdare binasına dair Güm
rük ve Tekel Bakanından sözlü sorusu (6/36) 

16. — Cumhuriyet ıSenaıtosıı Zonguldak Üye-
ısi Ahmet Demir Yüce'nin, Ankara Atatürk Li
sesi 'Müdürüme 'dair Millî Eğitim Bakanından 
Sözlü 'sorusıı (6/37) 

17. — CuüHhuriyet iSenatosu iSiirt Üyesi ISü-
reyya öner'in, 'Siirt ilinin televizyon yayınla
rından faydalanması hususunda neler düşünül
düğüne dair 'Turizm ve Tanıtma Bakanından 
sözlü sorusu (6/38) 

18. — iCumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi 
Hüseyin Kalpaklıoğlu'nun yurt dışından hibe 
olarak ıgönderilen arabalara dair, Gümrük ne 
Tekel Bakanından sözlü sorusu (6/39) 



19. — Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi 
Hüseyin Kalpaklıoğlu'ııun, Kayseri Merkez İl
çesine bağlı Güneşli Nahiyesinde yapılmakta 
olan. Ziraat Okulu inşaatına dair Gıda - Tarım 
ve Hayvancılık Bakanından sözlü sorusu (6/40) 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ

TIRILAN İŞLER 
IV 

A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 
VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

1. — Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi 
Hüsnü Dikeçligil'in, Ankara îmar Limited Şir
ketine dair Senato araştırması isteyen önergesi 
(10/2) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi 
Yiğit Kö'ker'in, Sosyal Sigortalar Kurumunun 
içinde bulunduğu duruma dair Senato araştır
ması isteyen önergesi (10/3) 

3. — Türk Hava Yolları Anonim Ortaklığı 
ile Uçak Servisi Anonim Ortaklığının durumu
na dair Cumhuriyet Senatosu Araştırma Ko
misyonu raporu ve ek raporu (10/33) (Dağıt
ma tarihi : 3 . 3 . 1973) 

4. — Cumhuriyet Senatosu Giresun Üyesi 
İhsan Topaloğlu ile İstanbul Üyesi Fikret G-ün-
doğan'm, yurdumuzdaki enerji darlığının neden
leri ve çözüm yolları konusunda Senato Araştır
ması isteyen önergeleri (10/6) 

5. —- Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi 
Hamdi özerin, mason localarına dair Senato Araş
tırması isteyen önergesi. (10/7) 

6. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi 
Yiğit Köker'in, Kızılay altgeçidi ve çarşı yapımı 
inşaatına dair Senato Araştırması isteyen öner
gesi. (10/9) 

7. —• Türkiye Büyük Millet Meclisi Sayman
lığının Aralık 1972 ve Ocak - Şubat 1973 ayları
na ait hesapları hakkında Cumhuriyet Senatosu 
Hesaplarını İnceleme Komisyonu raporları (5/9) 
(S. Sayısı : 261'e 1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 
27 . 2 .1974) 

8. — Cumhuriyet Senatosu Başkanlığının 
1971 yılı Kesinhesapları hakkında Cumhuriyet 
Senatosu Hesaplarını İnceleme Komisyonu ra-
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poru (5/8) (S. Sayısı : 328) (Dağıtma tarihi : 
13 . 3 .1974) 

9. — Cumhuriyet Senatosu Başkanlığının 
1972 malî yılı Kesinhesapları hakkında Cumhu
riyet Senatosu Hesaplarını İnceleme Komisyonu 
raporu (5/10) (S. Sayısı : 329) (Dağıtma tari
hi : 14 . 3 .1974) 

10. —• Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi 
Hüsnü Dikeçligil'in, Millî Eğitim Bakanlığının 
7 . 2 . 1974 tarih ve özel 000.01/114 sayılı ta
mimi ve bu tamime göre yapılan tayinler hak
kında Senato Araştırması isteyen önergesi 
(10/10) 

11. — Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi 
Necip Mkkeîâınoğlu'nun, Atatürk Devrimleri 
ve Devletin temel ilkeleriyle ilgili işlemler hak
kında Senato Araştırması isteyen önergesi 
(10/11) 

12. —• Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi 
Sami Turan ile Cumhurbaşkanınca seçilen üye 
Fethi Çelikbaş'ın 11 sayılı Kanun Hükmündeki 
Kararnameye müsteniden TRT Genel Müdürlü
ğüne yapılan atamaya dair Senato araştırması 
isteyen önergeleri (10/12) 

13. — Cumhuriyet Senatosu Saymanlığının 
Mart, Nisan ve Mayıs 1973 aylarına ait hesap
ları hakkında Cumhuriyet Senatosu Hesapla
rını İnceleme Komisyonu raporu (5/11) (S. Sa
yısı : 357) (Dağıtma tarihi : 6 . 5 . 1974) 

14. — Cumhuriyet Senatosu Saymanlığının 
Haziran, Temmuz ve Ağustos 1973 aylarına ait 
hesapları hakkında Cumhuriyet Senatosu He
saplarını İnceleme Komisyonu raporu (5/12) 
(S. Sayısı : 355) (Dağıtma tarihi : 6 . 5 . 1974) 

15. — Cumhuriyet Senatosu Saymanlığının 
Eylül, Ekim ve Kasım 1973 aylarına ait hesap
ları hakkında Cumhuriyet Senatosu Hesapları
nı İnceleme Komisyonu raporu (5/13) (IS. Sa
yısı : 356) (Dağıtma tarihi - . 6 . 5 . 1974) 

16. — Kütahya eski Milletvekili Mesut Erez'in 
Dilelkçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
12 . 11 . 1969 tarih ve 71 sayılı haftalık: karar 
cetvelindeki 5872 sayılı İhsan Üneseıı'e ait ka
rarın Genel Kuralda görüşülmesine dair öner
gesi ve Dilekçe Kanma Komisyonu raporu (C. 
iSenaitoisu : 4/160) (S. Sayısı : 360) (Dağıtma 
•tarihi : 12 . 6 . 1974) 



17. — Adana Milletvekili Ahmet Topaloğlu' 
nun Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulu
nun 12 . 11 . 1969 tarihli ve 71 sayılı haftalık 
İkarar ccitveliııdeki 5871 sayılı Şerife önkaPa ait 
-kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair öner
gesi ve Dilekçe Karma Komisyonu raporu (C. 
-Senatosu 4/163) (S. Sayısı : 361) (Dağıt/ma ta
rihi : 13 . 6 . 1974) 

18. — Adana Milletvekili Ahmet Topaloğiıv 
nun Dilekçe Karma Komisyonu Gfenel Kurulunun 
12 . 11 . ,1969 tarihli ve 71 sayılı haftalık ka
rar cetvelindeki 5875 sayılı Ayşe Dursun'a ait 
(kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair öner
gesi ve Dilekçe Kanma Komisyonu raporu (C. 
Senatosu 4/162) (S. Sayısı : 362) (Dağıtma ta
rihi : 13 . 6 . 1974) 

19. — Adana Milletvekili Ahmet Topaloğlu' 
nun Dilekçe Kamı a Komisyonu Genel Kurulu
nun 12 . İL . 1960 tarih ve 71 sayılı hatfalik ka
rar cetvelindeki 5895 sayılı Bekir Sıtkı İzmirli' 
ye ait kararın Genel Kurulda görüşülmesin e da
ir önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu rapo
ru (C. Senatosu : 4/161) (S. Sayısı : 363) (Da
ğıtma tarihi : 12 . 6 . 1974) 

20. — Adana Milletvekili Ahmet Topaloğlu' 
nun Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulu
nun 12 . 11 . 1969 taıihli ve 71 sayılı Haftalık 
Kanar Cetvelindeki 5876 sayılı Mehmet Fuat 
Tanrısever'e ait kararın Genel Kurulda görü
şülmesine dair önergesi ve Dilekçe Karma Ko
misyonu raporu (C. Senatosu : 4/159) (S. Sa
yısı : 364) (Dağıtma tarihi : 12 . 6 . 1974) 
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21. — Ziya Müezzinoğlu'nun (Eski Maliye Ba

kanı - Dışardan) Dilekçe Karma Komisyonu 
Genel Kurulunun 8 . 6 . .1972 tarih ve 128 sayılı 
haftalık karar cetvelindeki 15558 sayılı Aziz 
Jionabar'a ait kararın tatbik edilemeyeceğine 
dair yazısı ve 140 sayılı Kanunun 12 nei mad
desi gereğince kararın Genel Kurulda görüşül
mesine dair Dilekçe Karma Komisyonu raporu 
(C. Senatosu : 4/164) (S. Sayısı : 365) (Dağıt
ma tarihi : 12 . 6 . 1974) 

22. — Avukatlık Kanununun 7 nevi maddesi
nin kaldırılması ve 114 ncü maddesinin değişti
rilmesine dair kanun tasarısının, Millet Mecli
since reddolunan metni ve Cumhuriyet Senatosu 
Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu (M. Mec
lisi : 1/10; 1/264) (S. Sayısı : 366) (Dağıtma 
tarihi : 13 . 6 . 1974) (RET) 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İSLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

X I . — Tescil edilmeyen birleşmeler ve bun
lardan doğan çocukların cezasız tescili, hıa/kOna-
da kanun teklifinin Millet Meclisince kabul olu
nan metni ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve 
Adalet ve İçişleri komisyonları raporları (M. 
Meclisi : 2/115; C. Senatosu : 2/75) (S. Sayısı : 
367) (Dağıtma tarihi : 14 . 6 .1974) 





Toplantı : 13 
CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 

Tescil Edilmeyen Birleşmeler Ve Bunlardan Doğan Çocukların 
Cezasız Tescili Hakkında Kanun Teklifinin Millet Meclisince 
kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet 
ve İçişleri Komisyonları raporları (M. Meclisi : 2 /115 ; C. Sena

tosu : 2 / 7 5 ) 

(Not : M. fMteoTılsi IS. Sayısı : 28'e 1 nci ©k) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 12 . 6 . 1971 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı :480 

•OUiMIIUIllYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet iMerifeintin 11 . 6 . 1974 tariıblti 94 noü BâtfMmMe lönoeMklle igörüşüleneik laçıfk (oyla 
kabul lediilen, tescil (edİLmeyen IbMeşmel'er ve bunlardan doğan ço<ru!kların cezasız tescili (hakkında 
kanun teklifi, dosyası ile ibMikte sunul'muştur. 

Saygılarımla. 
Memduh Ekşi 

Millet Meclisi Başkanı Y. 
Başkanyekili 

Not : /Bu tieklif 1 . 3 . 1974 tarihinde Başkanlıkça ilk komisyona \havale edilmiş ve Genel Kurulun 
30>4; 4, 11 . 6 . 1974 \tarihli 69, 91 w e '94 neti Birleşimlerinde öncelikle .görüşülerek kabul •edilmiştir. 
(Millet Meclisi S. \Saym- : '28'e, 1 mci ek). 

Anayasa ve Adalet (Komisyonu ıraporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Anayasa ve Adalet 13 ,fj . 1974 

Komisyonu 
Esas No. : 2/75 
Karar No. : 8 

YÜKSEK BAŞKANLIĞA 

Millet Meclisinin 11 Haziran 1974 tarihli 94 ncü Birleşiminde öncelik ile görüşülerek açık oy 
ile kabul edilen, Tescil edilmeyen birleşmeler ve bunlardan doğan çocukların cezasız tescili hak
kında kanun teklifi, Millet Meclisi Başkanlığının 12 Haziran 1974 tarihli ve 480 sayılı yazıları ile 
Cumihuriyet Senatosu Başkanlığına gönderilmekle, Komisyonumuzun 13 Haziran 1974 tarihli Birle
şiminde tetkik ve müzakere olundu. 
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I) Millet Me;clisi metni, Medenî Kanunun yürürlüğe girdiği 10 Ekim. 1926 tarihinden işbu tek
lifin kaııuniyet kesbedeceği tarihe kadar, evlendirmeye yetkili merci önünde yapılmış bir akte da
yanmaksızın birleşip, karı - ıkoca halinde yaşamış olan ve evlenmelerine kanunî bir engel bulun
mayanlardan doğan çocukların, - neseplerinin sahih hale getirilmesini - ve bu birleşmelerin de, Me
denî Kanun uyarınca bir engel bulunmamak ve tarafların rızası esas olmak kaydı ile - evlilik -
olarak tescil edilmesini öngörmektedir. 

Millet Meclisi metnine esas tekliflerin gerekçesinde de ifade olunduğu üzere, ülkemizde Medenî 
Kanunun yürürlüğe girmesinden günümüze kadar yarım asra yakın bir zaman geçmiş olmasına rağ
men, bu kanunda emredildiğinin hilâfına, evlilik birliklerinin ve bu birliklerden doğan çocukların 
mevcudiyeti yaşanan bir gerçek ve devanı edegelen, sosyal bir sorundur. 

Çeşitli tarihlerde çıkartılan çeşitli kanunlar ile sosyal bünyenin bu müzmin yarasına tedavi 
olanakları getirilmeye çalışılmış fakat gerçekler ne yazık ki. bu sorunun tümden halledilmesine 
günümüz itibarı ile el vermemiş, olup, işbu son düzenlemeye Cumhuriyetimizin 50 nci yılında da 
zorunlu bir mahiyet kazandırmıştır. 

İşbu sosyal zorunluluk nedeni ile getirilen teklif, memleket gerçekleri gözetilerek Komisyo
numuzca da benimsenmiştir, 

II) Millet Meclisi metninin 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, Ceçiei Madde f) ve 10 ucu maddeleri Komis
yonumuzca da aynen kabul edilmiştir. 

III) Teklifin sosyal bünyemizin müzmin bir yarasına tedavi olanağı getireceği keyfiyeti göze
tilerek Genel Kurulda öncelik ve ivedilikle görüşülmesi hususunda istemde bulunulması da karar 
altına alınmıştır. 

Gereği için Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur. 

Başkan 
Samsun 

R. Rendecı 

Söacü 
Eskişehir 
Ö. Ucuzal 

Kâtip 
Malatya 

X. Akyurt 

Kastamonu 
A. N. Tuna 

Toplantıda bulunamadı 

Ankara 
T. Kapanh 

Amasya 
M. Zereoı 

Toplantıda bulunaına< 

Artvin 
R. Kocama) 

•Bursa 
N. Kayalar 

(\ Bşk. Seç, Üye 
F. Celikbas 

C Bşk. Seç, Üye 
N. Erim 

Hatjay 
.1/. DeHveh 

Zonguldak 
.1/. A. Pestilci 

İstanbul 
F. H. Esatoğhı 

Tabiî Üye 
M. Ataklı 

İstanbul 
R. Erdem 
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Cumhuriyet Senatosu 
İçişleri Komisyonu 

Esas 'No,;: 2/75 
Karar No. : 2 

içişferi Koraıiilsyoııu mporu 

13 . 6 . 1974 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisinin 11 Haziran 1974 tarihli 94 ncü (Birleşiminde öncelik ile görüşülerek açık oy ile 
kaibul edilen, tescil edilimayen birleşmeler ve bunlardan doğan çocukların cezasız tescili hakkında 
ikamın teklifi, Millet Meclisi Başkanlığının 12 Haziran 1974 tarihli ve 480 sayılı yazıları ile Cunı-
huriıyeft Senatosu Başkanlığına gönderilmekle,. Komisyonumuzun 13 Haziran 1974 tarihli Birlıeşiımin-
de tetkik ve müzakere olundu. 

I - Teklif, Medenî Kanunun yürürlüğe girdiği 10 Ekim 1926 tarihinden işbu metnin kanuni-
yet keslbeıdecıeği tarihe kadar, evlendirmeye yetkili merci önünde yapılmış bir a'kde dayanmaksızın 
[birleşip, karı koca halinde yaşamış olan ve evlenmeler in e kanuni bir engel bulunmayanlardan 
doğan çocukların, - neseplerinin sahih hale getiriLmesini - ve bu birleşmelerin de, Medenî Kanun 
uyarınca bir engel bulunmamak ve tarafların rızası esas olmak kaydiyle - evlilik - olarak tescil edil
mesini öngörmektedir. 

Med'enî Kanunun yürürlüğe girmesinden günümüze kadar geçen sıüre içinde çeşitli tarihlerde 
çjeşiltli kanunlar çıkartılarak so&yal bünyenin bu ımüzımin yarasına tedavi olanakları getirilmeye 
çalışılmış fakat yine sıo-siyal bünyenin gerçekleri nedeni ile bu sorunun tümden halledilmesi olanak 
dışı kalmıştır. 

İışjbu sosyal bünye yarasının tedavisi amacı ile getirilen teklif, memleket gerçekleri gözetilerek 
Kolmisyıonumuzca da benimsenmiştir. 

II - Millet Meclisi metninin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Gleçici madjde, 9 ve 10 ncu maddeleri Komisyo
numuzca da aynen kaibul edilmiştir. 

III - Teklifin sosyal bünyemizin müzmin bir yarasına tedavi olanağı getireceği keyfiyeti gözeti
lerek Cfenel Kurulda öncelik ve ivedilikle görüşülmesi hususunda istemde bulunulması da karar al
tına alınmıştır. 

Genel Kurulun tasviplerine arz olunmak üzere Yüksek Ba^skanlığa saygı ile sunulur. 

Bu kanunda Başkan ve Sözcü 
Aydın 

C. Coşkun 

Muğla 
/ / . Menteşeoğlu 

'Balıkesir 
II. Aslanoğlu 

Malatya 
H. Özer 

Toplanitıda bulunamadı. 

Tabiî Üye 
8. O'Kan 

Sözcü 
Tekirdağ 
C. Tarlan 

Top!antıda bulunamadı. 

Bursa 
C. Ortaç 

Denizli 
A. Kemal Turgut 

Balıkesir 
N. Sarlıcalı 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
8. Naci Ergin 

Kâtip 
Kütahya 

0. Albayrak 
Toplantıda bulunamadı. 

İstanbul 
V. Poyraz 

Toplantıda bulunamadı. 

Hakkâri 
N. Cidal 

Toplantıda bulunamadı. 

Kırşehir 
H. Özmen 

Toplantıda bulunamadı. 

Adana 
M. Öztekin 

Toplantıda bulunamadı. 
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MÎLLET MECLİSİNİN KABUL ETTİĞİ METİN 

Tescil Edilmeyen Birleşmeler ve Bunlardan Doğan Çocukların Cezasız Tescili Hakkında kanun 
teklifi 

MADDE 1. — Türk Medenî Kanununun yürürlüğe girdiği 4 . <10 . 1926 tarihimden bu 'kanun 
yürürlüğe girdiği tarihe (kadar evlendirmeye salahiyetli (merci önünde yapılmış "bir akde dayan
mayarak birleşip kan - koca halinde yaşamış olan ve evlenmelerine kanunî bir engel bulunana-
yanlardan doğan çocuklar nesebi sahih olarak ve bu birleşmelerde tarafların rızaları dile evffik 
olarak tescil edilir. 

Evli bir erkekle evli olmayan bir kadının kan - koca gibi yaşamalarından doğmuş olan çocuk
lar da ana, baba veya her ilkisi de ölmüş olsa bile nesebi sahih olarak kadın ve erkeğe izafetle tes
cil edilir. Yanlış tesciller (tashih edilirler. Ancak, bu kadın ile erkeğin birleşmeleri evlenme şeklin
de tescil olunamaz. 

Kan - koca gibi yaşamalan ölüm ve ayrılık sebepleri <ile devam etmemiş olanların, kan - koca 
halinde yaşadıklan zaman içinde doğmuş olan eocuklan dahi yukarıdaki hükümlere göre nese
bi sahih olarak ana ve babalannm adları gösterilmek 'suretiyle baba hanesine tescil edilir. 

MADDE 2. — Bu kanunun yayımından evvelki birleşmelerde, kanunun yayımı tarihinden 
itibaren 300 gün içinde doğan çocuklar ile ana ve babalan hakkında da 1 nci madde hükmü uy
gulanır. 

MADDE 3. — 1 ve 2 nci maddelerde zikri geçen /tescil muamelelerinin ifasını ilgililer bir di
lekçe ile mahallin en büyük mülkiye âmirinden isteyebilirler. 'Bu dilekçeye, muhtarlardan alına
cak ilmühaberlerin raptı lâzımdır. 

ilgililer tarafından bir yıl zarfında talep olmasa bile, muhtarlar, çocukların tescil muamele
lerini yaptırmakla mükelleftirler. 

Mülkiye âmirleri, verilen evrakı nüfus idarelerine tevdi ederler, 
Nüfus idareleri, tescil taleplerini ana veya babaya, ölümleri halinde kanunî ımirasçılanna teb

liğ ederler. Kanunî mirasçısı bulunmazsa, keyfiyet ikametgâhlarına, nüfus ve belediye daireleri
ne talik edilmek suretiyle 30 gün müddetle ilân olunur. 30 gün süre içinde itiraz vukubulmaz ve 
kanunî şartların mevcudiyeti anlaşılırsa tescil muamelesi yapılır. 

İtiraz halinde Sulh Mahkemesince kesin olarak verilecek (karara göre işlem yapılır. 
İtiraz keyfiyeti, mahkemeler tarafından hemen nüfus idarelerine bildirilir. 
Tebliğ veya ilânın yapıldığına, itiraz vukubulmadığma dair tanzim olunacak zabıtlar ile mah

keme ilâmlannm nüfus idareleri tarafından saklanması mecburidir. 

MADDE 4. — Bu kanun gereğince yapılmış olan tescillere karşı ilgililerin dava haklan tma-h 
fuzdur. 

MADDE 5. — Bu kanuna göre yapılacak muamele ve tesciller, verilecek dilekçe ve ilmühaberler 
ile açılacak davalar her türlü resim, harç ve cezadan muaftır. 

MADDE 6. — Bu kanunun kendilerine vazife tahmil eylediği memurlardan vazifelerini yap
mayanlardan, idare kurullarınca 25 - 50 lira hafif para cezası alınır. Para (cezalarının tahsilin
de Âmme Alacaklarının Tahsil Usulü hakkında Kanun hükümleri uygulanır. 

MADDE 7. — Bu kanun yayımı tarihinden itibaren beş yıl sonra yürürlükten kalkar. 

MADDE 8. — Kanunun şümulüne giren vakaların tespit ve tescillerini temin etmek üzere va
liliklerce şehir, kasaba ve köylerde sık isık tarama yapılır. 
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ANAYASA VE ADALET KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

Tescil Edilmeyen Birleşimler ve Bunlardan Do
ğan Çocukların Cezasız Tescili haklında Kavun 

teklifi 

MADDE 1. — Millet Meclisi metninin 1 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Meclisi metninin 2 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Meclisi metninin 3 ncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Millet Meclisi metninin 4 ncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Millet Meclisi metninin 5 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Millet Meclisi metninin 6 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — Millet Meclisi metninin 7 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — Millet Meclisi metninin 8 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Cumhuriyet Sena tosu 

İÇİŞLEKİ KOMİSYONUNUN KABUL 
ETTİĞİ METİN 

Tescil Edilmeyen Birleşmeler ve Bunlardan 
Doğan Çocukların Cezasız Tescili hakkında 

Kanun teklifi 

MADDE 1. — Millet Meclisi metninin 1 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Meclisi metninin 2 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Meclisi metninin 3 ncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Millet Meclisi metninin 4 ncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Mültet Meclisi metninin 5 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Millet Meclisi metninin 6 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — Millet Meclisi metninin 7 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — Millet Meclisi metninin 8 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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Millet Meclisinin kabul ettiği aııetin 

Valiler, bu taramalarda (Adlî ve askerî teşkilât hariç) bütün memurları, aslî vazifelerine halel 
gelmemek şartı ile (çalıştırabilir. 

Tarama »giderleri için kanunun yürürlükte bulunduğu isüre içinde her sene içişleri Bakanlığı 
bütçesine yeteri kadar ödenek konulur. 

GEÇİCİ MADDE — Bu kanunun yayımı tarihine kadar tescilleri vaktinde yaptırılmamış olan 
doğum, ölüm ve evlenme vakalarını ihbar ile mükellef olanlardan para cezası ahnmaiz. 

Hükmedilmiş olup ıda tahsil edilmemiş olanlar affedilmişjtir. 

MADDE 9. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 10. •— Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 

Cumhuriyet Sen a tosu (S. Sayısı : 367) 



- 7 -

Anayasa ve Adalet Komisyonunun 
kabul ettiği metin 

GEÇİCİ MADDE — Millet Meclisi metninin 
geçici maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 9. — Millet Meclisi metninin 9 ncu 
maaddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 10. — Millet Meclisi metninin 10 
ncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 

İçişleri Komisyonun kabul ettiği metin 
'kabul iettiği metin 

GEÇİCİ MADDE — Millet Meclisi metninin 
geçici maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 9. — Millet Meclisi metninin 9 ncu 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 10. — Millet Meclisi metninin 10 ncu 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

)>G<İ 
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