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IV. _ BAŞKANLIK DİVANININ GE
NEL KURULA SUNUŞLARI 257 

1. — Bakanlar Kurulunun istifa ettiği
ne ve bu istifanın kabul edildiğine; yeni 
Bakanlar Kurulu teşkil olununcaya ka
dar, mevcut Bakanlar Kurulunun göreve 
devamına dair Cumhurbaşkanlığı tezke
resi. (3/695) 257 

2 18 . 2 . 1963 tarihli ve 198 sayılı 
Emlâk Alım Vergisi Kanununda değişik
lik yapılması hakkında kanun tasarısının 
geri gönderilmesine dair Başbakanlık tez
keresi. (1/516, 3/694) 257 

3. — Sakarya Milletvekili Yaşar Bir'in 
yasama dokunulmazlığı ile ilgili yargılama 
dosyasının, tetkik edilmek üzere, gönde
rilmesine dair Başbakanlık tezkeresi 
(3/81, 3/693) 257 

Sayfa 
4. — Eskişehir Milletvekili M. Şem

settin Sönmez'in, 3017 sayılı Sıhhat ve 
İçtimai Muavenet Vekâleti Teşkilât Kanu
nuna ek kanun teklifini geri aldığına dair 
önergesi. (2/476, 4/235) 258 

5. — Gümrük ve Tekel Komisyonuna 
havale edilmiş bulunan Ordu Milletvekili 
Cengiz Ekinci ve 6 arkadaşının, Türkiye 
Kızılay Derneğinin vergilerden, hare ve 
resimlerden muaf tutulması, Hazine his
sesi ve Tekel Resmi alınmaması ve Türkiye 
Çocuk Esirgeme Kurumunun Gümrük Ver
gisinden muaf tutulması hakkında kanun 
teklifinin Genel Kurulun 17 . 11 . 1971 
tarihli 5 nci Birleşiminde kabul edilen Ge
çici Komisyonda görüşülmesine dair, Ko
misyon Başkanlığının tezkeresi. (2/565, 
3/696) 258 

6. — istanbul Milletvekili Naime İkbal 
Tokgöz'ün, Türk kadınına siyasi haklann 
verilmesinin 37 nci Yıldönümü münasebe
tiyle gündem dışı demeci. 258:261 

7. — Konya Milletvekili i. Etem Kılıç-
oğlu'nun Hükümetin istifasının hukuki 
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Sayfa 
vasfı ve niteliği konusunda gündem dışı 
demeci 261:262 

8. — Afyon Karahisar Milletvekili Ali 
thsan Ulubahşi'nin, Afyon ilinde düzen
lenmiş bulunan haşhaş ekiminin yasak
lanması konusuyla ilgili bir toplantı hak
kında gündem dışı demeci. 262:263 

V. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 263 

1. — Trabzon Milletvekili Ahmet Şener 
ve 9 arkadaşının, Türkiye Çay işletmeleri 
Kurumu kanunu teklifi hakkında Cumhu
riyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve 
Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişik
likler hakkında Millet Meclisi 12 numa
ralı Geçici Komisyon raporu (Millet Mec
lisi 2/36; Cumhuriyet Senatosu 2/332) 
(Millet Meclisi S. Sayısı : 203 e 2 nci Ek; 
Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 1652) 263:279 

2. — Tekirdağ Milletvekili Yılmaz 
Alpaslan ve 6 arkadaşının, Siyasi Partiler 
Kanununun 74 ncü maddesinin yeniden 
düzenlenmesine dair kanun teklifi ve Ada
let, Anayasa ve Plân komisyonlarından 5 er 
üyeden kurulu 49 No. lu Geçici Komisyon 
raporu (2/540) (S. Sayısı : 421) 279 

Uşak Milletvekili M. Fahri Uğrasızoğlu, eğ- I 
retmenlerin kadro intibakları konusunda; 

Trabzon Milletvekili Ahmet Şener, memurla
rın Personel Kanununa göre 1970 yılından iti
baren birikmiş maaş farklarının verilmemesi 
konusunda gündem dışı demeçte bulundular. 

Maliye Bakanı Sait Naci Ergin, Trabzon 
Milletvekili Ahmet Şener'in yaptığı 1970 yılın
da birikmiş bulunan maaş farklarının ödeme 
zamanına dair gündem dışı konuşmasına cevap 
verdi. 

4951 sayılı Kanun hükümlerine göre yeniden | 
ihdas edilen Devlet Bakanlığına Kütahya Mil- j 
letvekili Mesut Erez'in atanmasına ve kendisine | 
Başbakan Yardımcısı görevinin verilmesine dair I 
Cumhurbaşkanlığı tezkeresi Genel Kurulun bil- j 
gisine sunuldu. , j 

Sayfa 
3. — Bâzı tekel maddelerinin fiyatları

na yapılan zamlardan elde edilen hasılatın 
T. C. Merkez Bankasında açılacak bir dep
rem fonu hesabında toplanmasına dair 
kanun tasarısı ve İçişleri, Bayındırlık, Güm 
rük ve Tekel, Maliye ve Plân komisyonla
rından seçilen 3 er üyeden kurulan 50 nu
maralı Geçici Komisyon raporu (1/500) 
(S. Sayısı : 418) 279 

4. — Ankara Milletvekili Osman Soğuk-
pınar ve 4 arkadaşının, 506 sayılı Sosyal 
Sigortalar Kanununun 60 ncı maddesine 
bir fıkra eklenmesine ilişkin kanun teklifi 
ve Çalışma ve Plân komisyonlarından se
çilen 8 er üyeden kurulu 41 No. lu Geçici 
Komisyon raporu (2/513) (S. Sayısı : 422) 279 

5. — Genel nüfus yazımı kanunu tasa
rısı ve Adalet, İçişleri, Dışişleri ve Plân 
komisyonlarından seçilen 3 er üyeden ku
rulu 3ü İSİ o. lu Geçici KomLyou raporu 
(1/86) (S. Sayısı : 358) 279:288,299 

6. — Nüfus kanunu tasarısı ve Dışiş
leri Adalet, İçişleri ve Plân komisyonların
dan seçilen 3 er üyeden kurulu 30 numa
ralı Geçici Komisyon raporu (1/93) (S. 
Sayısı : 363) 288:298 

I Konya Milletvekili Baha Müderrisoğlu ve 
Nevşehir Milletvekili Hüsamettin Başer'in, Tür
kiye Kızılay Derneğinin Vergilerden, Harç ve 
Resimlerden muaf tutulması, Hazine hissesi ve 
Tekel Resmi alınmaması hakkındaki kanun tek
lifinin, Genel Kurulun 17 . 11 . 1971 tarihli 
5 nci Birleşiminde kurulan 60 numaralı Geçici 
Komisyona havalesine dair Konya Milletvekili 
Baha Müderrisoğlu'nun önergesi; 

Türk Hava Kurumu tarafından kurban, kur
ban derisi ve zekâtın toplanmasına dair kanun 

j teklifinin Genel Kurulun 17 . 11 . 1971 tarihli 
I 5 nci Birleşiminde kurulan 60 numaralı Geçici 
I Komisyona havalesine dair Hatay Milletvekili 
j Hüsnü Özkan ile Trabzon Milletvekili Ahmet 
j Şener'in önergesi okundu ve kabul olundu. 

I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 
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Trabzon Milletvekili Ahmet Şener ve 9 ar
kadaşının, Türkiye Çay işletmeleri Kurumu Ka
mum teklifi hakkında Cumhuriyet Senatosunca 
yapılan değişikliklerin ilgili Komisyon ve Hü-
met yetkililerinin; 

Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Alpaslan ve 
6 arkadaşının Siyasi Partiler Kanununun 74 ncü 
maddesinin yeniden düzenlenmesine dair kanun 
teklifi ilgili Bakanın Genel Kurulda bulunma
maları nedeniyle görüşülemedi. 

Ankara Milletvekili Gengizhan Yorulmaz ve 
17 arakadaşının, Ankara iline bağlı Kırıkkale il
çesinde (Kırıkkale) adı ile bir il kurulması hak
kında kanun teklifinin Komisyona geri veril
mesine dair içişleri Bakanı Hamdi Ömeroğlu'-

II — GELEN 

Tezkereler 
1. — Denetime tabi kuruluşların 1970 yılı 

faaliyetleri, bilanço ve kâr ve zarar hesapları 
hakkında Başbakanlık Yüksek Denetleme Ku
rulunca hasırlanan raporların sunulduğuna 
dair Devlet Bakanlığı tezkeresi (3/691) (Kamu 
iktisadi Teşebbüsleri Karma Komisyonuna) 

2. — Nevşehir Milletvekili Esat Kıratlıoğ-
lu'nun yasama dokunulmazlığının kaldırılma
sına dair Başbakanlık tezkeresi (3/692) (Ana
y l a vo Adalet komisyonlarından mürekkep 
lOııva:, r.or.-.l-yona) 

Raporlar 
B, — içHeri Bakanlığı Sivil Savunma ida

resi ^aj":a ıhğı Fon isleri Saymanlığının 1967 
takvim, yılı p'onel bilançosu, hakkındaki rapo
run sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tez-
keredi ve Sayıştay Komkycnıı raporu (3/478) 
(S. Sayısı : 393 ve 383 e 1 nci ek) (Dağıtma 
tarihi : 3 . 12 . 1971) (Gündeme) 

4. — Hacettepe Üniversitesinin 1968 bütçe 
yılı 'Kesinhesaibına ait genel uygunluk bildiri
minin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı 
tezkeresi ile Hacettepe Üniversitesi 1968 bütçe 
yılı Kesinhesap kanunu tasarısı ve Sayıştay 
Komisyonu raporu (3/499, 1/213) (S. Sayısı : 
394 ve 394 e 1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 
3 .12 .1971) (Gündeme) 

5. — Devlet Hava Meydanları işletmesi Ge
nel Müdürlüğünün 1967 bütçe yılı Kesinhesa-
bma ait genel uygunluk bildiriminin sunuldu-

nun önergesi, kabul edilerek, teklif Komisyona 
iade edildi. 

6785 sayılı imar Kanununda bâzı değişiklik
ler yapılması hakkında kanun tasarısı öncelik 
ve ivedilikle görüşülerek kabul edildi, 

6 Aralık 1971 Pazartesi günü saat 15,00 te 
toplanılmak üzere, Birleşime saat 19,25 te son 
verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Tunceli 
Vahit Bozatlı Hüseyin Yenıpınar 

Kâtllp 
Ufaik 

Âdil Turan 

KÂĞITLAR 

ğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi ile 
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Mü
dürlüğü 1967 bütçe yılı Kesinhesap kanunu ta
sarısı ve Sayıştay Komisyonu raporu (3/266, 
1/133) (S. Sayısı : 395 ve 395 e 1 nci ek) (Da
ğıtma tarihi : 3.12.1971) (Gündeme) 

6. — Devlet Hava Meydanları işletmesi Ge
nel Müdürlüğünün 1968 bütçe yılı Kesinhesaibı
na ait genel uygunluk bildiriminin sunulduğu-
r,ı dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi ile Dev-

•': "Tava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlü-
"•""'. \~33 y h Ke.3İnhe'*.ap kaniTiıu tasamı ve Sa-

! - \ r ; Komisyona raporu (3/460, 1/239) (S. 
I "' VJJ.•". ; 336 ve 336 ya 1 nai ek) (Dağıtma ta-

;UI : 3 .12.1971) (Gündeme) 
7. — Tekel Genel Müdürlüğünün 1967 büt

çe yılı Kesinhesabma ait genel uygunluk bildi
riminin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı 
tezkeresi ile Tekel Genel Müdürlüğü 1967 bütçe 

; yılı Ke^nhesap kanunu tasarısı ve Sayıştay 
Komisyonu raporu (3/502, 1/74) (S. Sayısı : 
397 ve 397 ye 1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 
3.12.1971) (Gündeme) 

8. — Petrol Dairesi Başkanlığının 1968 büt
çe yılı Kesinhesaibına ait genel uygunluk bil
diriminin sunulduğuna dair Sayıştay Başkan
lığı tezkeresi ile Petrol Dairesi Başkanlığı 1968 
bütçs yılı Kesinhesap kanunu tasarısı ve Sa
yıştay Komisyonu raporu (3/267, 1/243) (S. 
Sayıcı : 398 ve 398 o 1 nci ek) (Dağıtma tari
hi : 3 .12.1971) (Gündeme) 
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9. — Devlet Üretme Çiftlikleri- Genel Mü
dürlüğünün 1965 takvim yılı konsolide bilan
çosuna ait raporun sunulduğuna dair Sayıştay 
Başkanlığı tezkeresi ve Sayıştay Komisyonu 
raporu (3/508) (S. Sayısı : 399 ve 399 a 1 nei 
ek) (Dağıtma tarihi : 3 . 12 . 1971) (Gündeme) 

10. — Devlet Orman İşletmeleriyle Kereste 
Fabrikalarının 1965 yılı bilançosunun sunuldu
ğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi ve Sa
yıştay Komisyonu raporu (3/390) (S. Sayısı : 
400 ve 400 e 1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 
3 .12 .1971) (Gündeme) 

11. — Orman Genel Müdürlüğünün 1967 
bütçe yılı KesinhesaJbına ait genel uygunluk 
bildiriminin sunulduğuna dair Sayıştay Baş
kanlığı tezkeresi ile Orman Genel Müdürlüğü 
1967 bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarısı ve 
Sayıştay Komisyonu raporu (3/277, 1/67) (S. 
Sayısı : 401 ve 401 e 1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 
3.12 .1971) (Gündeme) 

12. — Vakıflar Genel Müdürlüğünün 1967 
bütçe yılı Kesinlhesabına ait genel uygunluk 
bildiriminin sunulduğuna dair Sayıştay Baş
kanlığı tezkereci ile Vakıflar Genel Müdürlü
ğü 1967 bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarısı 
ve Sayıştay Komisyonu raporu (3/278, 1/131) 
(S. Sayısı : 402 ve 402 ye 1 nci ek) (Dağıtma 
tarihi : 3 .12.1971) (Gündeme) 

13. — Karayolları Genel Müdürlüğünün 1967 
V'ütçe yılı Kesîinhesabma ait genel uygunluk 
bildirianinin sunulduğuna dair Sayıştay- Baş-

..». «>9<^*- - *•• 
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kanlığı tezkeresi İla Karayolları Genel Müdür
lüğü 1967 bütçe yılı Kesinhesap kanunu ta
sarısı ve Sayıştay Komisyonu raporu (3/276, 
1/64) (S. Sayısı : 403 ve 403 e 1 nci ek) (Da
ğıtma tarihi : 3.121971) (Gündeme) 

14. — istanbul üniversitesinin 1968 bütçe 
yılı Kesanhe?abına ait genel uygunluk bildiri
minin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı 
tezkeresi ile istanJbul Üniversitesi 1968 bütçe yı
lı Kesinhesap kanunu tasarısı ve Sayıştay Ko
misyonu raporu (3/500, 1/279) (S. Sayısı : 404 
ve 404 e 1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 3.12.1971) 
(Gündeme) 

15. — Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü
nün 1967 bütçe yılı Kesinhesabma ait genel 
uygunluk bildiriminin .sunulduğuma dair Sa
yıştay Başkanlığı tezkeresi iile Beden Terbiyesi 
Genel Müdürlüğü 1967 bütçe yılı Kesinhesap 
kanunu tasarısı ve Sayıştay Komisyonu raporu 
(3/265, 1/50) (S. Sayısı : 405 ve 405 e 1 nci 
ok) (Dağıtma tarihi : 3 . 12 . 1971) (Gündeme) 

16. — 24 . 12 . 1963 tarih ve 359 sayılı Tür
kiye Radyo - Televizyon Kurumu Kanununun 
bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna 
ek ve geçici maddeler ilâvesi hakkında kanun 
tasarısı ve içişleri, Ulaştırma, Millî Eğitim, 
Dışişleri, Sanayi ve Ticaret, Mâliye, Anayasa 
ve Plân komisyonlarından seçilen 3 er üyeden 
kurulu 58 numaralı Geçici Komisyon raporu 
(1/537) (S. Sayısı : 434) (Dağıtma tarihi : 
6 .12 .1971) (Gündeme) 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN : BaşkanveMIi Nurettin Ok 

Kâtipler : Tufan Doğan Avşargil (Kayseri), Kenan Aral (Tunceli) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 11 nci Birleşimini açıyorum. 

III. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır, sayın 
milletvökilferinin bdyaz düğtmelere baaıınıailarını 
rica ederim. 

1. — Bakanlar Kurulunun istifa ettiğine ve 
tu istifanın kabul edildiğine; yeni Bakanlar Ku
rulu teşkil oluncaya kadar, mevcut Bakanlar 
Kurulunun göreve devamına dair Cumhurbaş
kanlığı tezkeresi; (3/695) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, Cum
hurbaşkanlığından gelen bir yazı var, okutuyo
rum 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : Başbakanlık 3 Aırabik 1971 giMü ya

zısı. 
Balkanlar Kurulunun iktifa ettiği, ilgi yazı 

ile bildirilmiş ve bu istifa kabul edilııniştir. 
Yeni Bakanlar Kurulu teşkil olununcaya ka

dar, mevcut Bakanlar Kurulunun görece deva
mının rica edildiğini bilgiîerine arz ederim. 

'Cevdet Sıınay 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Yüce Meclislerin bilgilerine 
sunulur. 

2. — 18 . 2 . 1963 tarihli ve 198 saydı Em
lâk Alım Vergisi Kanununda değişiklik yapılma
sı hakkında kanun tasarısının geri gönderilmesi
ne, dair Başbakanlık tezkeresi (1/5:16, 3/691) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarüm, Baş
bakanlıktan gelen bir teskere var, okutuyo
rum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi : 20 . 8 . 1971 tarih ve 71-1283/10915 

sayılı yazımız. 
Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve ilgideki 

yazımızla Başkanlığınıza sunulan «18 . 2 . 1963 

(Yoklama yapıldı) 
BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır, müza

kereye başlıyoruz. 

tarihli ve 198 sayılı Eimüâlk Alım Vergisi Ka
nununda değişiklik yapıllmalsı hakkında kanun 
tasarısının g<e<ri gönderilimeısini saygiyle arz 
ederim. 

Prof. Dr. Nihat Erim 
Başbakan 

BAŞKAN — Başbakanlığın yazih talebi 
üzeırine bahis konusu kanun tasamı geri gön
derilecektir. Yüce Meclisin bilgilerine sunulur. 

3. — Sakarya Milletvekili Yaşar Bir'in ya
sama dokunulmazlığı ile ilgili yargılama dosyası
nın, tetkik edilmek üzere, gönderilmesine dair 
Başbakanlık tezkeresi (3/81, 3/693) 

BAŞKAN — Başbakanlıktan gelen başka 
bir yazı var, okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi : 8 . 12 . 1989 'tarihli ve 6/2-11842 sayılı 

yazımız. 
iSakaryıa Milletvekili Yaşar Bir'in yasama 

dokunulmazlığı ile ilgili yargıllama (dosyatsınım 
tatıkilk edilmek üzere gönderilmesine dair bu 
keı<û Adalet Bakanlığından alınan 26 . 11 . 1971 
tarihli ve 52492 sayılı tezikerienin sııreti bağlı 
o!arak sunulmuştur. 

Gereğine müsaadelerini ısaygı ile arz ede-
ederim. 

Prof. Dr. Nihat Erim 
Başbakan 

BAŞKAN — Başbakanlığın talebi üzerine 
bahis konusu dosya geri gönderilecektir. Yü
ce Meclisin (bilgilerine sunulur. 

IV. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA ıSUNÜŞLARI 

257 — 



M. Meclisi B : 11 

4. — Eskişehir Milletvekili M. Şemsettin 
Sönmez'in, 3017 sayılı Sıhhat ve İçtimai Muave
net Vekâleti Teşkilât Kanununa <ek kanun tekli
fini geri aldığına dair öner esi (2/476, 4/235) 

BAŞKAN — !B'ir kanum teklifinin (geri alın
dığına dair Efskişehir Milletvekili Şelmsetltin 
ISönmez'im talebi var, (okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
3017 sayılı ISihhat ve içtimai (Muavenet Ve

kâleti Teşkilât ive 'Melmurin Kanununa ek ka
nun teklifimi, T. O. Elmekli Sandığı Kanununu 
değiştiren 1425 sayılı Kanunum 18 nci maddesi 
ile fahri asistanlıkta geçen hizmetler sayılmış 
bulunduğundan, geri alıyorum. 

Gerekli (işlenilin yapılmasına delâletlerinizi 
saygılarımla ara ederim. 

Eskrehir 
M. Şeımısetün Sjn..:r:-_ 

BAŞKAN" — (Sahibimin yazılı iMeğins uyula
rak geri verilmiştir. Yüce (Meclisin ibilgileriııe 
sunulur. 

5. — Gümrük 've Tekel Komisyonuna havale 
edilmiş bulunan Ordu Milletvekili Cengiz Ekin
ci ve 6 arkadaşının, Türkiye Kızılay Derneğinin 
vergilerden, hare ve resimlerden muaf tutulması,, 
hazine hissesi ve Tekel Resmi alınmaması ve 
Türkiye Çocuk Esirgeme Kurumunun Gümrük 
Vergisinden muaf tutulması -hakkında kanun 
teklifinin Genel Kurulun 17 . 11 . 1971 tarihli 
5 nci Birleşiminde kabul edilen Geçici Komis
yonda görüşülmesine dair, Komisyon Başkanlı
ğının önergesi (2/565, 3/696) 

BAŞKAN — iGrüimrülk ve 'Tekel Kofmilsyonu 
Başkanı 'tarafından verilmiş lo'lan bir yazı var, 
okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
(Komisyonumuza havale edilmiş Ibulunan, 

Ordu Milletvekili ıCemigiz Ekinci ve 6 arkadaşı
nın, Türkiye Kızılay iDermeğMn vergilerden 
harç ve ıresiilmlerden (muaf tutulimalsı, (Hazine 
hissesi ve Teikel Resmi alınmaması ve Türkiye 
Çooulk Esirgeme Kurumunun Gümrük Vergisin
den muaf tutulması hakkında kanun 'teklifinin 
Genel (Kurulun 17 . 11 . 1971 tarihli 5 nci Bir
leşiminde ikaibul edilen Geç'İJci Komıiısyonda gö
rüşülmesine komisyonumuzca karar verilmiştir. 

6 . 12 . 1971 O : 1 

Genel Kurulun (tasviplerine arz edilmek üze
re Yüksek Başkanlığa isunıulur. 

Gümrük ve Teikel Komisyonu '(Bşk. 
Bolu 

Nihat Bayramıoğlu 

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

Muhterem arkadaşlarım, Meclis Başkanlığı
nın müteaddit likatz ive ricalarına rağmen, 'Di
lekçe Karma Komisyonu ile Turizm ve Tanıtma 
Komisyonu 'bugüne Ikadar 'kendi aralarında top
lanıp Başıkam, tâüzc'â ve Ikâtiplerini ıseıgeımemiş-
lerdir. 'Bu sebeple 8 . 12 . 1971 Çarşamba ^iinii 
saat 14,00 'ts (kendi salonlarında toplanarak 133-
çiımlsrini yapmalarımı öneımde rica ediyorum. 
3 . 12 . 1871 ÇarçaMm Igünü ısaat 14,03 t s Di-

1:.CJQ!3 ''ZJarma •EeımJsyomıu kemdi toplam'ı <&!.. znh~ 
•'İn, Tarlam VÜ Tanıtıma Komisyona. »kccıdi ola
ylıda itıoplamo^aik ve .aralarınla /jür^ı/ t -L^Lİ 
yapacaklardır. 

6. — İstanbul Milletvekili Naime İkbal Tok-
göz'ün, Türk Kadınına siyasi hakların verilme
sinin 37 nci Yıldönümü münasebetiyle gündem 
dışı demeci. 

BAŞKAN 1— Gündeme geçmeden önce gün
dem dışı söz isteminde bulunan arkadaşlarımın 
dileklerini yerine getireceğim. 

Türk (kadınına siyasi (haklarım verlmeısinıin 
37 nci Yıldönümü münaselbetiyle İstanbul Mil
letvekili (Sayın INaime İkbal Tokgöz ıslöz iste
miştir. 

Buyurunuz, (Sayın 'Tolkgöz. (A.-P. sıraların
dan alkışlar). 

ÎMİME İKBAL TOKGÖZ (istanbul) — 
Saysın Balkan, Yüce Meclisin sayın üyeleri, dıe-
ğeırlj arkadaşlarımı; 

Güneşin 37 yıl önce bugün Türk toprakları
na ışılk verdiği hu^ms'dle, özümlüz, ananız, bacı-
larıiKiz, kız kaırdeijllerimi'z, Türk kadını sizler 
gilb'i burada siyaajj rüştü ile oturabilme, sizleri 
mçme ve 'fak? ğl'bi seclebilmelerMn de ışığını / 
o güneşim huzmedi'nden aldıkları gündür. Onum 
için söız lalmış Ibul'unuyoruım. 

Dördüncü Dönem milletvekiller'imden, eğer 
hayajööa 'iseler bimCerca şükran ve' ımımmst, ebe
diyete intikal etmişlerse yine şükran ve min
netle ruhlarının şâdotoasını dilediğim 192 molil-
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letvekUyle birlikte vermiş ©Mülkta bir tak
rirle Büyük Öndeömdız Atatürk'ün her imki-
lâpta, her önhamiledie olan işareltleaii ger&ğince 
Anayasanın 10 nen1 ve 11 nei .m&dd&llerılmi ve Se
cimi Kamumumu taıdil eltm.sk suretiyle Türk kıa-
danıma da seçmie ve seçilime haklarımı veonmliş ol
malarımın dün, 5 Aralık 1934 deın bu yama, 
37 nci yıEdlömümü idli. Saat 16.05 'de bu kanun 
ısdar edilmiş olduğu için ve oturum öyle açıl
mış olduğu içlin ve dün MeclOsdınizin tatil ol
ması idolayi'siyle îbuıgüm fcenim burada ta şfrik-
ramıimı, ifade etmlek kaçımilnııası mıiüimküm ol-
mıyan ibir vecibe o'îldu. Kıymetli dakikaları
mızı burnum tilçim işgal ettiğimden gurur duy-
maktayıim., esef etiıniyorum- (A. P. sıralarından 
«'bravo» sezileri.) 

'G'ümilterdem Çarjamiba, saat 16.05, Büyük 
MiHet Meclisi, Başlkan. : General Kâzum Özalp. 
(KMlpfl&r Muzaffer Bey i (Konya), Haydar Rü§-
iffii B e y (iDEoiİEflü) 

IBu Başkanlık Divanımam riyasetimd* müza
kere edülı&rek ka'buil ediileın 2598 sayıöı intihabı 
Mtibussan Kıanıımıum'um 'bâzı imiadl&.îkrim'lcı dıe-
ğliîJtirılILmeöi ve kamuma ıbâzı mialdıddkır dklemimfâ-
fljıııs dair kamım tekföilflmılm kalM t̂arihli 5 Analık 
1934 tür. Uaaitmıamıak ilcin yalınız 2 mcıi rnıiad-
deısiınü. okutuyorum! : 

«Madde 2- — initllıbabı Mebuısan Kanunu
nun 5, 11, 16, 23, 58 nöi m>add£iteilmdekli «18 
yasini îbiıtılrenler» kaydı «22 yaşını biliarem-
ler» ş'elkünıdie ıdeğfctMlmte ve mıaddieleırdeki 
«zükûr» kaydı kaildımiamalk yeniline «kadın, er
imek, konulmuştur.» 

3 ncü maddede de rey vertenlenim hüviyet
lerimin <aş!iıkâr olarak 'görümetfcesıi hakikında-
dıır. 

Kamum mu'manası 2599, Tefkffiâtı Esasiye Ka
nununun 10 ve 11 nci ımıaJddeüıer'imüın değiştiril
mesi hakkında kanun teküıüfi : 

«Madde 1. — Teşkilâtı Esasiye Kanununun 
10 ncu ve 11 nci maddeleri aşağıdaki şeıkliüde 
değigfârlftmfişitir : 

Madde 10. — Yirmüiki yaşım (bitiren kadın, 
.erkek her Türk mıeibus seçmek hakkını haiz
dir. 

Maidde 11. — Otuz yaşımı bittiren kadım, 
erkek her Türk mlefbuö seçilebilir.» 

1934 yularınım Dördüncü Döm&mtimıde bir 
satırın içime sığdırılan bu mâna, Atatürk'üm 

ee'j>h'ed&lki silah 'arkadaşlarımla büyük imkân
lar sağüıyan, Tiirik miedemi seviyes'imde kadıma 
lâyık olduğu yeri varem> büyliik, yüce dağlar 
kadar büyük 'bir mıânıa dlhltdvıa "etmekteydi. Omun 
içûn, tara ısdar edemlsıre, o günkü kamum
da, mıüıaaikerede söz 'alanlarla ımliinaıet ve şükran
lar «uınıuyorum. is'imierinıi burada taızilz etmek 
istiyorum. 

HAYRETTİN HÂNAĞASI (Elâzığ) — Tak
riri vıerem kimdi? 

FAİÖYEE İKBÂL TOKGÖZ (Devamla) — 
Başbakan sıfatıyla Sayım isinıet inönü, hıatibo-
loırak Sayım Refik ince, Sadri Maksıuidli (bey
ler, Slvias Milletvekili İsmiail Mehmet Bey, Ma
nisa Milletvekili1]] Refik Şevket ince Bey bıu 
Kanunun müzakeresinde söz adiarak elhıak, 
atta'laranuzım, bacıüarımızîn, gaçmıişIl'erilmTZİm ve 
gökıceiklerlimiiziin kadım mieslinün lâyık olduğu 
taziz ve teefloafe kadım ıburada rekzedJhniışlfâr, 
milaımet onluna- Ve ıbizi aranıza alarak, .bera
ber çafemıa imkânımı sıağkyarak öeçim sathı 
ım'aJİOerilnde Ibiıze arkadaşlık gtöısitierdiğilniız öcüm, 
'bugünüm ımfJleıtvekilletflimfc de şükran. (A. P. 
ve O. H. P. sınalarımdam alkışlar.) 

Şimdi, bu tarihi oluşumun ertesi günü Türk 
Kadını ne yaptı? 6 Aralık 1934 te Halkevinde 
toplaman o zamanki kadım dermelMeni buglikı-
kü seviyeye erlifmiEidiğıi iç'lm, m a kadamlar 
arasındaki 'bağlanttı ve da-yanüşma çok kuv
vetli olduğu içim 25 kadın, Mecılis'i Metouısian 
Riyaselüme Tair teşekkür g-öndererek miinmst-
lenini ıbiıldiırdlller. Müsaade 'buyururaamıtz, ibiır 
defa daha îkretlmllış loHmıak iiçüuı çok Ikısa olan 
bir mektulbu okuyacağıtm. 

Yiae, Reds Sayım Kâzım Özalp, Kâltdıplıer : 
Ali Muzaffer (Konya), Haydar Rüştü Bey 
(ıDemM'i) 

Türkiye B.üyiik Mifl&et Meclisd Riyasetilmıe 
'Dün, Biüyük Millet Meclisli Türk kadmCrari'-

nırn 'Sayîaıv Seçmek ve :Sayüıav Seçılmıek Kıanu-
numa omay ve^di. Biz Türk kadınları bumdan 
gönenç duyduk. Gerekli olan iş yapıldı. Türk 
kadını bundan sonra daha iyi anlaşılacaktır. Bu 
hakikati anlayan, ortaya koyan, kamunla teyide-
den Büyük Türk Ulusunun mümessillerine min
net.» 

Birçokları o zamanki milletvekili ve Bakan
lar Kurulu üyelerinin eşleri olan 25 hanımefen
dinin teşekkür mektubu. 
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Yıl 1935, milletvekili olarak Atatürk'ün, yal
nız cephede silâh ve (kahramanlık arkadaşı ola
rak tanıdığı için değil, millet nüfusunun % 55 
inden ziyadesi olduğu için, onun zekâsına, onun 
karakterine, onun iz'anına, onun vatanperverli
ğine ve şecaatma ve onun sağduyusuna inandığı 
ve güvendiği için, kadını seçim sathı mailinde 
de kendisine yakın bulduğu ve gördüğü için, bu 
büyük zekâ ve kudret kuvvetinden âtıl bıra
kılmış kadın kısmından Türk vatanını fayda
landırmak için, Türk kadınına seçme ve seçil
me hakkını verdiği saman, 15 tane de milletve
kilini aralarınıza serpiştirmek gibi bir jestin de 
içine o zamanki devre girmişti. Burada arkadaş
larımızın biraz hüsran ve hüzün duyacaklarını 
umuyorum. 

Bugün bir beşifairlik gibi, ayrı ayrı partile
rin, ayrı ayrı tüzüklerin, ayrı ayrı fikirlerin 
temsilcisi olmamıza rağmen geçtiğimiz yollar 
vatan yollan, aldığımız reyler halk reyi, irade, 
milletin iradesi olduğu için bir beşibirlik gibi 
bir arada olduğumuz 5 milletvekili kadın, ara
nızda o günün 15 kadınının hasretini duymak
tayız. 

Kimdi bu kadınlar?. Hanımların kültürleri 
lise, yüksek tahsil, Sorbon, akademik, üniversi
te. Yalnız dairei intihabiyeleri daima başka. 
Kayseri Milletvekili Ferruh Güpgüp hanım ve 
bir de İzmir Milletvekili bir hanımefendi hariç 
olmak üzere seçim mıntakaları ayrı, doğum yer
leri ayrı. Şu 15 hanımefendiyi hem yâdedelim, 
hem de bir göz atalım. 

Ankara'mızın da bir milletvekili var: Satı 
Kadın, yahutta Hatı Kadın. Kazan'da muhtar. 
Bu hanım oğluna ela aynı nusgıı vermiş, bugün 
belediye reisi olan Remzi Çırpan, Satı Kadının, 
yani Hatı Çırpan'm oğlu olarak vazife görmek
tedir. Kendilerini, ebediyete intkil , edenlerin 
de ruhlarını elbet şâdediyoruz. 

İkincisi, Antalya Milletvekili Türkân Baş
buğ. Doğum yeri Üsküdar. Fransızca bilir fel
sefe - içtimaiyat tahsili yapmış. 

Balıkesir Milletvekili Sabiha Gökçül. Berga
malı. Kendisi İzmir Kız Muallim Mektebi Mü
dürü ve edebiyat hocası. 

Bursa Milletvekili Şekibe insel. istanbul -
çiftçi. 

Diyarbakır Milletvekili Huriye Öniz. istan
bul - Üniversite - İngilizce - Pedagoji. 

Edirne Milletvekili Fatma Memik; Safran
bolu'da doğmuş. Dahilî hastalıklar uzmanı. 

BAŞKAN — Sayın Tokgöz, daha hulasaten 
beyan ederseniz çok iyi olur. Buyurunuz. 

•NAİME İKBAL TOKGÖZ (Devamla) — Şu
nu işaret etmek istiyorum: Burada, seçim yolun
dan ziyade, seçim yollarının nasıl bulunacağı 
işaret edilmek, kadına, «seçilebilirsiniz» diye bir 
alev, bir ışık verilmek istenmiştir, istenmiştir 
ama şayanı hayrettir ki, o günden bugüne dek 
bu dikenli, bu çalık yol kolay kolay da aşıla
mamıştır. Eğer, sizler imkân sağlamazsanız hem 
seçim sathı maillerinde, hem de kanunlarda ve 
hele şu önseçjüm dediğimiz teati ımüesseseyi orta
dan kaldırmazisanız, kadın ibuıraiya daima: binde 
1 in ide ıçok üstünde bir nisbetin temsil
cilisi olarak, iancalk îbi'r model olarak gelecektir. 
Biaim amacımız o değildir. Kadın zekâsından, 
!kaıdm karakterinden, kadın çalışkanlığımdan, 
kadıiü teımayülünün güzel İTikte yapısından mil
isti istifade ettirimeteltir. 

Bana diyeceksiniz iki, ibaşlka milletlerde bu 
kadarı da yok. 

BeyCbr, îbuirada isiae ısoırimak istiyorum; 'baş
ka îmilîetkdie, oğlumu 'bayrak gibi vatan top
rağına ıseırip, oğlunu topnağa verem, giderken 
«Haydi yavrum, giıt. Ya gazi ol, [ya şehit» di
yen Tüîlk kadınından baışka ana var mı?.. 

iSize sormak isltifyoram, üç günlük gelin 
iken, avucu (kınalı üç günlük gelin iken Erzurum 
itaıbyalarında Mehlmet'ini şehit veırdiği jsatman 
yas tütüp ağlryacağı yende, Mehmeit'inin mavze-
riini kavrayıp ta aır'kaisına dönüp «Yürüyün da
daşlar, vurun Moskof'a» deyip, cengâverlik ya
pan kadın başka milletlte çıktı mı?.. («Bravo» 
Besleri, alkışlar.) 

iSize sonmıak istiyorum; Velrdün'ün bir kah
ramanı vardı : Menil. Büyük ikalelar fethetmiş 
olan Meiniil, Ad ana 1da 'Gulete Boğazında sıkıştı
ğı, yol arddığı zaman yalınayak, şalvarlı diye 
cahil sandığı TiiJrte teadınımı g'öırdugü -zaman 
Tüirik kadınına dönüp, «Bana yolu gösterin.» de
diği zaman, «işte, Idüşman ışu tarafta.» tbyip, 
Gütllek Boğazının içine sıkıştırılıp elinden silâ-
flıını alıp kendisini tealim et tiran ve «iBen Ver-
dün kahramanı Menil, 40 baldırı çıplak Türk 
kadınına mı ıesir öllacaktı'm..» diye ağlatan, ibaş-
'ka milletlerin kadını var imidir?.. 
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Soruyorum size, istiklâl (Savaşında uslanılma
sın dijye, çocuğunu ıson Idefa ıdağ "başımda emzi-
rip bırakan ve onun kundağına mermiyi sarıp 
cepheye »aûlan kadın var imidir?.. 

'Soruyorum size, bir oy pusulalını dağ- (ba
şına götürmek için 4 oaat yaftan yürüyüp, oğlu 
da (meczup olduğu için kolilaırınldtan ısırdığı 
halde, bileklerinden kan damlaya damlaya Çek
mece sırtllarına bir oy pusulası götürmtök için 
4 saalt yayan gidip gelen kadın var mıdır?.. 

ISoıruycTum ısize, Anayasaya kendi iradesin-
ce .«ihayıir» demek için 1 400 rakımlı Gerede 
dapaırmlia bir Iköy isanldığında kilimizi oy bula
mayınca, kieMdi öz hür iradesini ifalde etmek 
için dönüp şalvarından Ikırımızı bir parça kopa
rıp kemdi millî iradecini, kenidi hür kadınlık 
hak v\a kalleşini ısanldığa «oy» diye koyaıbiilen 
bir kalim Fransa tâa ve tvısiçre'de var mıdır? 

Madeım iki, oradaki kaJdın, Türk kadınının 
haritasını çizmiyor. 'O halde onlar feragatte, 
asaJlıetJtı'3, cesarette, ssiyasi veriş ve oluşta aır:!ı-
ımadaaı gelen kadınlar, elbette Türk'lerin çok 
arkafiumda kaillacaklardır. 

Türk kadını siyasi oluşumun içinde bu saf
haya gelmiştir. Siyaiseltle uğraşan Türk kadını
nın ha'kM arzusu ve emeli şudur : Şu levhada 
gördüğümüz «EgeımenHik kayıtsız, şartsız mil
letindir» yazısıza, yalnız Anıltlklaibir'in mer iner
lerinde değil, yalnız Yüce Meclisin büyük kür
süsünün üfetüıiids Idlsğil, her gönülde her fikiır-
de, idlealde yapı haline getirmek istiyor. Yani, 
Türk kadını hür irajdeye, hür yaşantıya, insan 
halklarına dayalı dıeimdkraltik bir cu'mlhuriyet 
ilkesi gerçekleşinceye Ikadiar aranızda mücadele 
vermek işitiyor, Türk kadınımın siyaısi amacı 
buldur. Bu yolda kadına lâzımigsüen yolları acı
nız, kanunları tedvin ediniz. Xaza;nacaık kay-
betlmiyecek-iniz. 

Dün huzurumda şükranda /eğildiğimiz Yüce 
Atatürk'ün Anıtkabir'ine baktığımız zaman 
rengârenk bulutların, mor, al, pembe, erguvan 
rcmklıeirin o yüce .anıifcı sardığını görürüz. Saın-
mayın ki, bu, bir ışık hüamesidir. Bu, Türk ik:a-
dınının 37 yıîdan beri gönlünde açan min.net 
çiçeklerinin her grub zamanı Ata'nm huzuruna 
sunuluşudur. Onun için, Yüce Başkan, bize 
büyük imkânlar ısağlıyan Ata^ı tarif etmeme 
izin veriniz. Onu tanımlıyarak bir huzur için
de buradan ayrilayıım. 

Ben söyietoiyeyilm, söyliyenlerden geçeyim 
ve bir kısmını lamayım; 

«Cömiyle pek güzeldi ve ruhuyla devdi O. 
Miütekâsif bir yıldırım, bir alevdi O. 
Eyvah, kalmış bize o devrin fesanesi 
Yastıkta bir ışık yele, o aislan nişanesi. 
Karşısında şimdi servilik ve grubun vuran alı 
Göklerde simidi Çankaya'nın şanlı kartalı. 
Ey, narıı alan, zafer yaratan inkılâp açan, 
Ey, yol veren hükümleri tarihe bir zamanı 
Ey, leaM kahramanları geçmiş asırların 
Gaziye ihtiram ile kalkın ve toplanın hep, 

selâma durun, odur gelen, 
Türk ırikının muhabbeti 'üstünde yükselen. 
Evet, ölmez gönüllere heykel kuraın atam 
Lâkin nedir içimdeki payansız inhidam.» 
Atatürk bir inhidam bıraktı gitti. Türk ka

dınının siyaset akınında elinde,n tutunuz. Aziz 
erk:k aırkadaşlaınım, kanunları tedvir ediniz. 
Partilsr bir araya geliniz, hiç (Oİmaizsa bir beşi-
birlik 'değil, Atatürk'ün bu Meclise koymuş ol
duğu 15 beşibirliği, yami 15 milletvekilini bura
ya «ikalın» olarak getirmenin savaşını ve mü
cadelesini açınız. Baha aklı iseliımli bir yoldan 
geçildiğini gereceksiniz. 

Hepinize bu kutsal günde saygılar sunuyor, 
bize büyük hizmetleri geçen, mazide hikmetleri 
sebketmiş olan Parlâmento üyelerini, sağ ise
ler ssvgi, saygı ile; âhirete göçmüşlerisie büyük 
hayır dualar ve minnetlerle anıyorum. («Bra
vo» sesleri, alkışlar.) 

7. — Konya Milletvekili İ. E t em Kılıçoğlu'-
•nun, Hükümetin istifasının hukukî vasfı ve nite
liği konusunda gündem dışı demeci. 

BAŞKAN — Sayın Eteni Kılıçoğh, Hüküme
tin istifasının hukukî vasfı ve niteliği üzerinde 
kısa beyanda bulunim'ak istiyorsunuz. Buyuru
nuz. 

İB&AHİM ETEM KILIÇOĞLU (Konya) — 
Sayın Başkan, muhterem milletvekilleri; 

12 Mart Muhtırası nedenleriyle Yüce Mecli
s s i n de itimatlarını kazanan Erim Hükümetli, 
gelişleri, kişilikleri ve gidişleri kamuoyunca 
malûm olan 12 sayın bakanın isfcitfasiyle görevi
ni tamamlamış bulunmaktadır. 

Hükümetler devamlı olduklarına göre, Sa
yın Cumhurbaşkanı, yeni Hükümet kuruluncaya 
kadar eski Hükümetin vazifesine devam etmesi
ni, buyurmuşlardır. Hukuka, Anayasamıza ve 
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geleneklere de uygun olara bu durum muvacehe
sinde, Sayın Erim halen Türkiye Cumlhurdyeti 
Başbakanı olarak, Hükümetiyle vaziifeslime de-
vaim etmektedir. 

11 sayın bakanın istifa gerekçelerimde ileri 
a örülen hususlara, - kendileriyle ilgisi misbetin-
de - Sayın Genelkurmay Başkanı Tağmaç, ge
rekli cevabı verımliş bulunmaktadırlar. Türk 
Milletinin de özlediği bir cevap olması bakı
mından, kendilerine şahsan saygı ve hürmetleri-
mii arz ötmek isterim. (A. P. sıralarımdan «Bra
vo» selsleri) 

'Üzerinde durmak istediğimi huısuis şudur: 
Sayın Erim, 11 bakanın istif alsı üzerine göre

vimden ayrılmışlardır ve hukuka, usule uygun, 
Anayasaya uygun işlem de yapılmış bulunlmak-
tadır. Yalnız, 11 sayın bakan, istifalarında, «is-
itifalıavmm kabule valbeöte olmadığını, kendiile-
r.M:ın memur telâkki ledilmemeısi lâzumigeldiğini» 
de İfade etmişlerdir, Bu bakımdaını, Sayın Erim'-
m Başbakanlıktan ayrılmasiylle 11 bakanın ba
kanlıktan is'tâfasımı birebirinden ayırdetımıeye, 
ayırmaya mecburuz. 

Şunu söylemek istiyorum: 
11 bakan istifa e^mjştlerdir ve beyanlariyle 

de sabittir ki, memur da değildir, istifalarının 
kalbul edilip edilmemesi gibi bir durum da yok
tur. Bu hale göre, sayın Genelkurmay Balka
nının da bu vesile ile yaptığı açıklamada ve 
Türk Silâhlı Kuvvetlerine bildirilen (mesajında 
ifade ettiği üısitıü kapalı, fakat her aklı başında 
Türk'ün amlryalbileceği hususları nazarı itibara 
almiak ve bâzı malhsurları önlemek içimi; ba
kanlıklarıma gidiiıp vazifeye devam etmeleri, 
'hukuka da, Anayasaya da, teamüllere de, içinde 
bpkımduğumuz duruma da, akla ve Vicdana da 
aykırıdır. (AP sıralarından «Bravo» sesleri, al
kışlar) 

Bu durulma göre, istifa eden 12 bakan, (he
men vazifelerinden ayrılmalı, boşluklar - tea
müllere de uymak suretiyle diğer bakanlar (ta
rafından vekâlet etmek suretiyle - doldurulmalı, 
fakait 11 bakan, bilinen gerekçeleri muvaceSıe-
sinde vazJ:lf3İerinıe devam etmemelidirler. 

Benim bir üzüntüm, da şudur: 
Sözlerime, «gelişleri, kişilikleri ve gidişleri 

bilinen 11 bakan» diye başlamıştım.. Buna, Kişi
liklerini bildiğimiz bir - iki arkadaşımızın da 
katılmış olmasından dolayı duyduğum üzüntü
yü ara etmek isterim. 

Muhterem arkadaşlarım; deımickrasiye içten 
inanıyorsak, detaiıokratik kaideleri «günlünü gün 
etme veya haifife alma suretiyle devam ettire
bileceğimizi, Türk Milletini, dünya kamuoyunu 
Ibu basit oyunlara inandırabileceğimizi zammet
miyorsak, aMandığmnzı peşinen ifade etmek is
terim. 

Bana öyle geliyor ki, bu konunun hukukî yö
nünü çok iyi bilmesi lâzımıgelen ve öyle kalbul 
•öttiğiüıaıİK Sayın Başbakanın, millötiiaı de arzu
larına tercüman olarak, bu 11 bakanı derhal va
zifesinden. uzaklaştırması lâzımdır. 

Yüce Heyetinizi saygı ile selâcnlarıın. Teşek
kür ederim. (A. P. ve D. P. sıralarımdan alkış
lar.) 

8. — Afyon Karahisar Milltvekili Ali İhsan 
Ulubahşi'nin, Afyon ilinde düzenlenmiş bulunan 
haşhaş ekiminin yasaklanması konusuyle ilgili 
bir toplantı hakkında gündem dışı demeci. 

BAŞKAN' — Sayın Ali İhsan Ulubahşi; Af
yon Karahisar ilimde düzenlenmiş bulunan «haş
haş ekimimin yasaklanması» konulu bir toplantı 
hakkımda kısa beyanda bulunmak istiyorsunuz, 
buyurunuz. 

ALİ iHıSAN ULUBAHŞİ (Afyon Karahisar) 
— Sayın Başkam, sayım üyeler: 5 Aralık 1971 
Pazar günü Af yom Karahisar ilimde; Afyon Ka
rahisar, Burdur, Denizli, İsparta, Konya, Kü
tahya ve Uşak illeri çiftıçi temsilcilerinim ve Par
lâmento üyelerinim iştirakiyle Türkiye Ziraatı 
Odaları Birliğinim düzenlediği bir toplantı ya
pılmıştır. Konusu, «Haşhaş ekinlimin yasağı» 
olam toplantıda; çiftçilerimiz, uğradıkları zarar 
ve mahrumiyetleri belirtmişler, ıstıraplarını ve 
isteklerimi dile getirmişlerdir. Davet edildiği 
halde, Tarım Bakanlığımın toplantıya bir tem
silci göndermıemesi üzüntü ile karşılanmıştır. 

Muhterem arkadaşlarım, haşhaş her zerresi 
ve umısuruyle çeşitli faydalar sıağlıyan bir mad
dedir. Sütü, çiftçimiz içim gelir, memleketimiz 
için döviz kaymağıdır. Tohumu, yağ olarak kul
lanılır. Haşhaş, ekmeğe katık yapılır. Haşhaş
tan. çeşitli gıda maddeleri imal olunur. Küspesi 
ile hayvan beslenir. Sütü ve tohumu atoıdılktara 
sonra, posası ihracedilir; sapı yakılır, ısıtma va
zifesi görür. Çapasında, (çizgisinde, algısında ve 
kırilmasında fakir fukara işıçi olarak çalışır. 
Tohumumu yağ haline getiren birçok insan, haş
haş yüzümden geçimini temin eıder. 
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Haşhaş eMminin yasaklanmasıyle çiftçimiz, ] 
gelirimden, yağından, pdasmdan, katığından, j 
yakacağından, hayvanları yeminden, memleketi- | 
iniz de döviz kaynağından mahrum edilmiş ve ! 
birçok fukara insan da işsiz bırakılmıştır. j 

Görülüyor Ski, haşhaş ekimimin yasaklanana- j 
sı, memleketimizin geniş bir bölgesinin ve insan I 
topluluğunun iktisadi haıyaitına ve sosyal bün- j 
yasine giderilmesi imkânsız, genişliğine ve de- ı 
rinliğine, dolaylı ve dolaysız zararlar getirmiş- ! 
tir. Bir taraftan, Türkiye'nin kalkınması için, j 
işsizliğin giderilmesi için çırpınırız; yoktan ge
lir kaynakları ararız; bir taraftan da Hükümet, i 

1. — Trabzon Milletvekili Ahmet Şener ve 
9 arkadaşının, Türkiye Çay İşletmeleri Kuru
mu kanunu teklifi hakkında Cumhuriyet Sena
tosu Başkanlığı tezkeresi ve Cumhuriyet Sena
tosunca yapılan değişiklikler hakkında Millet 
Meclisi 12 numaralı Geçici Komisyon raporu 
(Millet Meclisi 2/36; Cumhuriyet Senatosu 
2/332) (Millet Meclisi S. Sayısı : 203 e 2 nci 
Ek; Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 1652) (1) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım; gün
deme geçiyoruz. 

Baha önce, parti grup yetkilileriyle yapılan 
bir toplantıda alınan kararda; Pazartesi gün
leri 1 saatlik dişiler nıeyanınıda Cumhuriyet Se
natosundan gelmiş bulunan işlerin görüşülmesi 
bahis konusu Mi. Buna göre, şimdi gündemin 
«Tüzük gereğince bir defa görüşülecek işler» 
bölümümde yer alan Türkiye Çay işletmeleri 
Kurumu kanun teklifinim görüşülmesiime geçe
ceğiz. 

Teklifin öncelikle görüşülmesini oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul etnuiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Baıhis konusu kanun teklifi, daha önce Mil
let Meclisince görüşülüp karara bağlanmış idi. 
Onu takiben, Cumhuriyet Senatosu teklif üze
rinde bâzı değişiklikler ya.pmıştır. Bu yapılan 
değişiklikler, Millet Meclisinin teşkil etmiş ol
duğu Geçici Komisyonda incelenmiş, Senatoca 
yapılan bâzı değişiklikler benimsenmiş, bâzıları 
tee benimsenmemiştir. 

(1) 203 e 2 nci Ek. S. sayılı basnıayazı tuta
nağın sonun dadır. 

] haşhaş ekimini yasaklıyarak, elimizdeki gelir ve 
j döviz kaynağını kurutur, var olan bir iş saha-
I suıı kapatır. Bu çelişkiyi izah edecek bir gerek

çe bulmak mümkün değildir. 
I Çiftçimiz büyük bir feragatle sütünü alma-
j dan, haşhaş ekimi yapmaya razıdır. Yeniden1 

j düşünelim ve meseleyi, hiç değilse bu yönde 
| ha'lleie'limı. 

Türk çiftçisi neticeyi sabırla, ümitle, sapık 
! yollara başvurmadan, fakat hassasiyetle ve 
I asimle takühetmektedir. 

Yüce Meclise saygılarımla arz ederim. (A. P. 
İ sıraüanndan alkışlar) 

Şimdi, Yüce Meclis huzurunda benimsenmiş 
ve benimsenmemiş olan maddelerin müzakeresi
ni intacedeceğiiZi Şayet, Cumhuriyet Senatosun
ca yapılmış olan bir değişiklik, Geçici Komis
yonca benimssmmemıiş olur ve Yüce Meclis de 
hu benimsenmıemeye uygun davranırsa, komis
yonun benimsememe kararını uygun bulursa; o 
zaman mesele, Anayas<anın 92 nci maddesi ge
reğince Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi 
kanatlarından eşit sayıda seçilecek üyelerden 
kurulacak bir karma komisyona intikal edecek
tir. 

Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişiklik, 
komisyonca benimsenmiş ve bu benimsemeye de 
Yüce Meclis uymuş olursa, o zaman o metin 
Cumhuriyet ıSematosunca yapılan değişiklik, 
Geçici Komisyonca yapılmış olan benimseme şek
linde kanunlaşmış olacaktır. 

Anayasanın 92 nci maddesinin prosedürünü 
böylesine vazettikten sonra, kanunun görüşme-
same geçiyorum. 

Sayın irfan Kızıklı'ya, Gümrük ve Tekel 
Bakanı Vekili özer Derbdıl tarafından yetki ve-
rRmirç'İT. Kendileri, Gümrük ve Tekel Bakan
lığı Müsteşarı olarak ve Hükümeti temsüıen 
burada bulunmaktadır. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım; Çay Kuru
mu Kanununun 1 nci maddesi Cumhuriyet Se
natosunca değişikliğe uğramıştır. (Cumhuriyet 
Ssnaitosunun yapmış olduğu d«ffîsMlk, mesele
yi inceliyen Geçici Komisyon tarafımdan uygun 
mütalâa edilmiştir. Yani bir diğer deyimle, be
nimsenmiştir. Çay Kurumu Kanununun 1 nci 

V - GÖRÜŞÜLEN İŞLER 
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maddesinde, Cumhuriyet Senatosu tarafından 
yapılan değişikliği ve buna gtore bazırlanmış 
olan metni okutuyorum. 

Bundan evvel .müsaade ederseniz, arkadaş
larımın tümünün de •bilgi saMbi olmasını temin 
için, belki bâzı arkadaşlarım da teklifin bütün 
münderecatı olmıyabilir, o bakımdan raporu 
okutacağım. 

Geçici Komisyon, Cumhuriyet Senatosunca 
kanun teklifinde yapılan değişikliklerde, hangi 
maddelerde 'benimsemede (bulunmuş, hangi mad
deleri benimsememiş, bunu raporuna deroetmiş-
tir. Arkadaşlarımın dikkatle dinlemelerini rica 
ederim, 

(Rapor okundu.) 
BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, rapo

ru 'okutmuş bulunmaktayım. Buna göre, kanun 
teklifinim 2 nci maddesi kesinleşmiştir, 3 ncü 
maddesi kesinleşmiştir, 4 ncü maddesi kesinleş
miştir, 5 nci maddesi kesinleşmiştir, 6 nci mad
desi kesinleşmiştir, 7 nci madds'si kesinleşmiştir, 
8 nci maddesi kesinleşmiştir, 9 ncu maddesi ke
sinleşmiştir, 12 nci maddesi kesinleşmiştir, 13 
ncü maddesi (kesinleşmiştir, 14 ncü maddesi ke
sinleşmiştir, 16 nci maddesi kesinleşmiştir, 17 
nci maddesi kesinleişımiş'tir, 18 nci maddesi ke
sinleşmiştir, 19 ncu maddesi kesinleşmiştir, 20 
nci maddesi kesinleşmiştir, 21 nci maddesi ke
sinleşmiştir, 22 nci maddesi kesinleşmiştir, 28 
nci 'maddesi kesini esmiştir, geçici 1 nci maddesi 
kesinleşmiştir, geçici 2 nci maddesi kesinleşmiş
tir, madde 29 kesinleşmiştir, madde 30 kesin
leşmiştir. Bunun haricinde Ikalan 'maddelerin 
bir kısmında yapılan Cumihuriyet Senatosu de
ğişikliği Geçici Komisyonca benimsenmiş, bir 
kısmında benimsenmemiştir, işte, şimdi, yapaca
ğımız müzakere de bu maddeler üzerinde icra 
edilecek. Yalnız bir maddede Cumhuriyet Sena
tosunca yapılan değişiklik İster benimsenmiş 
olsun, ister (benimsenmemiş olsun, her iki haMe 
de arkadaşlarımıız mütalâalarını serd ederken 
'bu 'benimsenme veya benimisemenıenin lebinde 
veya aleyhinde görüşecekler ve Yüce Meclis 
ancak, yapılan değişikliğin Komisyonca benim
senmiş veya benimsenmemiş haline göre oy kul
lanacak. Dsimek ki, bir maddenin benimsenip, 
benimsenmeımesi üzerinde fikir beyanında bu
lunmak Istijyen bir arkadaşımız buna göne Ana
yasanın 92 nci maddesi gereğince yeni bir tek
lif yapamıyacaktır. 

1 nci madde Cumhuriyet Senatosunca deği
şikliğe tabi tutulmuştur. 

Çay Kurumu Kanunu 

Bölüm -< I 
Genel bükümler 

Hukukî bünye : 
Madde 1. — Bu kanunla; Çay Kurumu aidm-

da, tüzel kişiliğe sahip, faaliyetlerinde özerk ve 
sorumluluğu sermayesiyle sınırlı bir iktisadi 
Devlet Teşekkülü kurulmuştur. 

Teşekkül; bu kanunla, 440 sayılı Kanuna 
ve sözü geçen kanunların haklı tutıtuğu husus
lar dışında özel hukuk hükümlerine tabidir. 

Merkezi Rize'dedir, ilgili olduğu Bakanlık 
Gümrük ve Tekel Bakanlığıdır. 

BAŞKAN' — Muhterem arkadaşlarım, 1 nci 
madde bu şekliyle Cumlhuriyet Senatosunca de
ğişikliğe tabi tutulmuştur. 1 nci maddede ya
pılan bu değişiklik Geçici Komisyonca tetkik 
edilmiş ve yapılan değişiklik benimsenmiştir. 

Üzerinde söz istiyorsunuz Sayın Köseoğilu. 
Buyurunuz. 

Demincek beyan etmiş olduğum hususlar 
dahilinize Yüce Meclisin benimsemeyi kabul 
etmesi veya etmemesi tahtında, konuşacaksınız, 
yeni bir teklif yapmak mümkün değil. 

SALtH ZEKÎ KöSEOĞLU (Rize) — Sayın 
Başkan, değerli milletvekilleri; 

'Biraz evvel Sayıin Başkan bu kanun teklif i-
nni nasıl bir seyir takibettiğini izah buyurdu
lar. Şimdi, bu kanun teklifiiniin bâzı maddeleri 
Senatoda değişikliğe uğramış ve Meclisimize 
gelmiş bulninmalktadır. Ancak, burada önemli 
olan ıbir ilki madde vardır, bu iki madde üzerin
de dıalha evvel Yüce Meclisimizde konuşuluriken, 
birlkaç kere oylamaya tabi tutuldu, hattâ eşit oy 
meydana geldi ve üçüncü oylamada bir iki oy 
farkla Senatonun değişikliğine uymıyan bir du
rum aldı. 

Muhterem arkaidaşlaır, simidi Senatonun getir
diği değişiklik, Çay Kurumunun merkezinin is
tihsal bölgesinde olmaisı şekliindedlir. Yani Rize'de 
olması hııısusulnu getirmektedir. 

Muhterem aıikadaşlar, Çay Kurumu Ka
nununun biran evvel çıkmasında memleketi-
mizrn. ve çay ziraatinin ve sanayiinin çok 
büyük bir ihtiyacı vardır. Malûm, Senato de
ğişikliği kabul edilmediği takdirde kanun 
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teklifi Karlına Komisyona gidecek ve Kar- I 
ma Komisyonda konuşulacak, bir hayli za
man alacak, bu ara birçok kanunlar sıraya 
girmiş bulunmaktadır ve tahinin ederim Çay Ku
rumu Kanun teklifi belki de gelecek döneme 
kalma durumu ile karşı karsıyadır. Bu iti'oaı-la 
Senato değişikliğinim benimsenmesinde fayda 
vardır. Senato değişikliğinin boniiımsenmesinde 
yani Çay Kurumunun merkezinin istihsal bölge
sinde olmasını zaruri kılan sebepler abasında 
bir talkım teknik ve ekonomik özellikler vardır. 
Çay ziraati çok dar bir bölgede yapılmaktadır. 
Araklı'dan Hopa'a kadar 150 kilometre -uzun
luğunda ve 20 kilometre derinliğinde dar bir 
şerit içinde ancak çay ziraatı yapılabilmektedir. 
Bir m'iktar Mim illü/bariyle diğer iki komşu vi
lâyete sıcnamıştır ama, merkezi burasıdır. Bu 
'itibarla böyle, Türkiye haritasını gözümüzün 
önüne aldığımla takdirde şöyle, şerit gibi bir 
njokitalda toplanmış olan bir hizmeti bin kilo
metre uzak mesafeden idare etmenin zorluğu 
aşikârdır1. 

Muhterem arkadaşlar, sonra bu ziraatın di
ğer bir özelliği, hu dar bölgede yurdumuzun 
bütün ihtiyacına karşılayacak miıktariia istih- I 
sal yapılmaktaidır. Bu istihsali, hu imalatı kont- I 
rol edebilmek, taikibedebilmek için onunla ya
kından meşgull olmak gerekmektedir. Taibiî ola
rak bunun uzaktan idaresinin zor olduğu ha
kikati meydana çıkmaktadır. 

Sonrıa, çay ziraati ile sanayi büyük bir ge
lişme kaydetmiştir. Şöyle ki; 1950 yılında 203 
ton olan çay istihsalimiz 1955 te, 1 195 tona, 
1960 ta 5 816 tona, 1965 te 11 000 tona, 1968 de 
28 bin tona, 1969 da 35 bin tona yükselmiş, 1970 
te (bin, ton aşağıya, 34 bin tona düşmüş ve 1971 
de bu civarda bir istihsal meydana gelmiştir. 

Görüyorsunuz ki, çok süratli bir istihsal mey
dana gelmiş ve bu istihsal f adası 10 bin ton 
civarında olmuştur. Şimd'i, bu istihsale ayak 
uyduramadık. Bunun icabı olan tarımdaki de
ğişiklikler, teknik gelişmeler ve sanayiin icap
ları yerüne getirilemedi ve bu yüzden bu ziraa-
ti ve sanayii kontrol altına almak mümkün 
olamadı. Bu itibarla bu gelişmeyi organize et
mek ve onu bir oitoılilte altına almak için iyi bir 
teşkilâtın bu bölgenin içinde kurulmasında 
bu bakımdan da fayda vardır. | 
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Ayrıca, çay kalitesinin düzeltilmezinim esa
sını teşkil eden fabrika kapasitesi yüne iyi bir 
şekilde inkişaf edememiştir. Bu da, bunu daha 
ziyade uzaktan idare etmenin meydana getir
diği sebeplerden ileri gelmektedir. Ist'iımlâık 
muameleleri yapılamıyor, ödemeler yapılamı
yor, kontroller zorlaşıyor, Ama bölgenin için
de bir teşkilâtla fabrika inşaatını y'dı'üteoök 
olursak, mutlak surette bu inşaat da güzel bir 
geliişnn .̂ gösterecek kalitenin daha da düzgün 
olması imkânı doğacaktır. 

Muhterem arkadaşlar, ayrıca şunu da be-
Ihlianek istenim ki, çay yaprağı çok hassas bir 
yapraktır. Alındıktan en kısa bir zaman son
ra buruşrnaya, bozulmaya yüz tultan bir nebat
tır. O itibarla bâzı aylarda çok miktarda is
tihsal meydana gelmektedir. Bunları adım adım 
tak.'lbedip en, üyi bir şekilde alım merkezlerin
den fabrikalara şevki gerekmektedir, gece -
gündüz uyumamak gerekmektedir. Bu da an
cak bu bölgede kurulacak olan salahiyetli ve 
müessir bir teşkilâtla elde edilebilecektir. 

Diğer taraftan Çay Kurumunun merkezinin 
çay bölgesinde kurulmasını gerektiren bâzı ida
ri zaruretler ve sebepler mevcuttur. Muhterem 
arkadaşlar, bin kilometre uzaktan, Ankara'dan, 
(böyle arz ettiğim şerit içindeki dar bir saha
da meydana gelen bir hizmeti, bir teşkilâtı s'iz 
sıaisıl idare edersiniz, bu zordur arkadaşlar, mah
zurludur. Muhterem arkadaşlarım, idari refor
ma ulymaz bunüar, müessir olamaz. Sonra, mer
keziyetçilik ve bürokrasi meydana gelecektir. 
Zaman kaybedeceksiniz, hizmet mutlak aksıya-
caktır ve pahalı olacaktır, masraflı olacaktır. 
Biraz evvel arz ettiğim inşaatlar yürümez, 
kontrol ve murakabe meydana gelmiyecektir. 
îşte bu idari zaruretler karşısınjda Çay Kuru
munun merkezinin mutlak surette çay bölge
sinde olması zaruridir. 

Diğer taraftan, Anayasamızın 115 nci mad
desi hizmetlerin yetki genişliği esasına göre 
yapılmasını emretmektedir. Binaenaleyh, salâ
hiyetleri ve hizmetleri, hizmetin bulunduğu 
yerde kurmak zarureti meydana gelmeiki'edir. 
Bu itibarla bu teşkilâtı da mutlak surette hiz
metin bulunduğu bölgede kurmamızı Anaya
samızın 115 nci maidjdesiinjn icâbı olarak kabul 
etmemiiiz gerekmektedir. Ayrlca, ziraatin geliş
mesi ve kaliteli çay imal edilmesi bakımından 
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•da muitlak surelti&e çay kurumu merkezini bu böl
gede fteıslis elîımek gere&motedlr, 

Muhterem arkadaşlar, bugün 10 - 12 bin ton 
fazla bir istihsal meydana gelmiştir ki, bu is
tihsal fazlası da son zamanlarda satılmış elden 
çıkmıştır. Şimdi, 5 - 6 yıl sonra Türkiye, dışar
dan çay iıtlhal etme zaruretiyle, endişe©! ve teh
likesiyle karşı karşıyadır. Şimdiden bunun ted
birlerini almaya mecburuz. Nerede çay yetişti
rilir, nasıl yetişir, yeni fidanlar, yemi ziraat tek
niği ne olmalıdır; bütün bunların üzerinde 
durmak gerekmektedir. 

Diğer taraftan, Türk çayı hakkında konuşu
lanlar, maalesef dışarıya yanlış intikal etmiş
tir. Son zamanlarda, bundan 20 gün kadar ön
ce, bâr ingiliz mütehassısı yurdumuza geldi ve 
çay ziraatı bölgesine gitti, çay ziraatini gör
dü. Biliyorsunuz, ingilizler Türk çayını tetkik 
ettirdiler, dünyanın en iyi yaprağı olarak ka
bul etmişleridir Türk çay yaprağını. «Bâzı ima
lât eksiğiniz var, çaylarımıza talibiz dediler. 
«Niçin Helanda ̂ ya satıyorsunuz; satmayın.» 
dediler. «Dünyanın en iyll ©ayıdır, biraz değişik 
imalâtla en iyi duruma gelecektir.» diye ilgili
lere müracaatlarda bulundular. 

BAŞKAN — Sayın Köıseoğlu, mesele çayın 
kalitıebi vs vasfının düzeltilmesi değil. Aslında 
bİTİmci madde, münhasıran tek değişiklik inta-
cediyor; Cumhuriyet 'Senıaitoısu merkez Ankara'
da olmasın Rize'de olsun diyor. Bütün mesele 
bu değişiklikten ibaret, Buyurun. 

SAİLİH ZEKİ KÖSEOĞLU (Devamla) — 
Evet, Sayın Başkanımı. 

işte bu sebepler dolayısiyle çay kurumu ge
nel merkezinin mutlak surette çay bölgesinde 
iolması zarureti ortaya çıkmaktadır. 

'Mulh'berısm arkadaşlar, malî ve sosyal bâzı 
zaruretler çay kurumunun merkezinin çay 
'bölgesinde olmasını icabettirmektedir. Çay 
kurumunun merkezi Ankara olduğu tak
dirde,, kurum için burada binalar ki-
ralarnaya mecbursunuz. Bu kiralıyacağınız bina
larla milyonlarca lira kira ödemek durumu ile 
karşı, karşıya kalacaksınız. 

Diğer taraftan, kurumun merkezini Ankara'
da yapardanız geniş bir teşkilât kurma, çok per
sonel istihdam etme tehlikesli ve mecburiyetiyle 
karşı karşıya olacaksınız. Kadrolar şişecek; bir
çok kadrolar buraya alınacak ve böylece per

sonel masrafları için, lüzumsuz olarak, gene 
milyonlar ödiyeceksiniz. 

Ayrıca, merkezin Ankara'da olması dolayı
siyle merkeziyeterliğiln meydana getirdiği birçok 
fuzuli masraflar meydana gelecektir. Muhabere 
:;naii/a'flar.ı. mıaydana gelecektir; geçici görevler 
vs buna benzer birçok masraflar meydana ge-
kcdri 'r; fabrika müdürlerinin buraya çağrılma
ları, geri gitmeleri, hizmetlerin buradan görül
mesinin meydana ge'üirdiği birçok masraflar ki, 
milyonları tutacaktır bunlar. İşte bu milyon-
î".v:* IÜO olanak muhterem arkadaşlar? Bunlar, is-
i'ûb^al maddesi olan çayın fiyatına t'mtikal ede
cektir. Böylece çayın fiyatı yükselmiş olacaktır. 
Bı->g!in, kalkınmamızın en mühim unsuru olarak 
htrfeal mallanımızm maliyetini düşünmek lâzım 
•değil midir? Bununla bunu telif etmemin imkâ-
TH var mıdır? 

felD bu bakımdan da çay kurumu merkezinin 
b':'llml belgesinde olması gerekmektedir. 

Sayın milletvekilleri, Bevletimiziın ve mülle-
timiBİn imkânları ve menfaatleri lüks ve mas-
rarlı bir çay kurumu teşkilâtı kurma yerine, 
halhali inde, müeıssir ve mütevazi, bir teşkilât 
bn-^knaranı gerektirmektedir. Buna rağmen, 
malî bakımdan fedakârlık imkânları varsa, bu 
«VlyanlaTi böyle faydasız ve lüzumsuz iç hiz-
"letlere ödr'yecsık yerde, yurduna 50 milyon do
lar civarında döviz sağlıyan, son 40 yıl içinde 
narenciye, fındık ve çay gilbi 3 ziraati tecrübe 
ederek deş t i ren ve bulgun yaş yaprak fiyatları
nın değişikliği .seibelbiyle endişeli ve tereddütlü 
Tvi-' durumda bulumıan, yağmur, çamur ve rutu
betin tevlidettiğıi çok kötü sağlık şartları iein-
& parmakları ile sayarak yaş çay yaprakları
na toplıyan, yedisinden yetmişine kadar çok 
meyilli yamaçlardan sırtlarındaki sepetlerle 
kan - revan içinde çay yapraklarını alım yer-
Idvlne taşıyan ve tek gelir kaynağı olan, elde 
-atikler1.; gelirleri köylerinin yol, okul, icmesu-
TII, elektrik, köprü, cami gibi hizmetlerine cö-
'^ertçe sarf eden, büyük Atatürklün milletin 
•of'öndfei dediği Türk köylüsüne, feragatli ve 
'rü?lsMT cay müstalhsılma bu milyonları ödemek 
<"Fi7 halde yerinde olur. Adalet, hakkaniyet ve 
'̂ ,'Tr.ş.lskcit 5'sver hiç ve duygularımız bunu emre
der. 

•Değerli milleitivekilleri, yukarda izahıma ça
lıştığım sebepler dolayısiyle çay kurumu merke
zinin çay bölgesinin % 80 istihsalini yapan Ri-
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ze'de olması faydalı ve lüzumludur. Senatonun 
'getirdiği ve komisyonun benimsediği metne ilti-
fadedilmıesini rica eder, muhterem üyelere say
gılarımı sunarım. (Alkışlar.) 

BAŞKAN — Muihterem arkadaşlarım, biraz 
önce de belirttiğim g'iıbi, 1 nci maddede Cumhu
riyet Senatosu tek değişiklik yapmıştır. O de
ğişiklik de, çay kurumu merkezinin Ankara'da 
olması yerine Rize'de olmasıdır. Geçici Komis
yon meseleyi incelemiş ve Cumhuriyet Senato
sunca yapılan değişdkliğm uygun bulunduğu 
kanaatine varmış; dolayısiyle hukukî tâbiri ile 
(benimsenmiştir. 

Şimdi, yapılan konuşmaların ışığı, altında 
Meclis bu yapılan değişikliği, - komfeiyon uy
gun bulduğuna göre - uygunluğu tasdik edecek 
veya karşı çıkacak. O bakımdan, arkadaşları
mın çok idaha hulasaten konuşmalarını rica edi-
yorum. 

Bu değiişikliğin aleyhinde olan var mı efen
dim?.. 

HlLMl İŞGÜZAR (Sinop) — Aleyhinde. 
TURHAN ÖZGÜNER (İçel) — Aleyhinde. 
BAŞKAN — Ona göre başka bir uısuli yolla 

meseleyi, halledecektim; peki efendim. 
ISayın Hasan Basri Albayrak buyurunuz 

efendim. Aleyhimde olan hiç yoksa, boş yere me
seleyi konuşmıyalım, Meclisin oyu ile meseleyi 
halledelim demiştim. Aleyhinde olunca davam 
ediyoruz. 

HASAN BASRİ ALBAYRAK (Riıze) — Sa
yın Başkan, sayın milletvekilleri; Sayın Baş
kanın izah ettikleri istikamette fikirlerimi arz 
edeceğim. 

Çay Kurumu Genel Müdürlüğünün Rize'de 
olması yolunda karar almış olan Yüce Senato
ya ve bu paralelde olup, bu fikri benimsemiş 
olan Geçici Komisyona huzurlarınızda şükran
larımı, saygılarımı arz ederim. 

Muhterem arkadaşlarım, çay ürününün bü
yük bir kısmı Doğu - Karadeniz bölgesinde, 
özellikte Rize ili hudutları içinde olmaktadır. 
Çayın kendine göre çeşitli problemleri vardır. 
Bu problemlerin halli Çay Genel Müdürlüğü
nün Rize'de ehil ellerde, ciddî ellerde bulunma-
siyle mutlaka düzelecektir. 

Çayın problemleri idari yöndendir; dikim 
ve ekim yönündendir; eksper yönündendir; iş
çi: yönündendir; paketleme yönündendir; ima
lât yönündendir. Hulâsa, sayılmıyacak kadar 

çok yönlerdenldir. Bu problemlerin halli, ma
hallinde işe, ehil bir kişinin ehil bir teşkilâtın 
eğilmesiyle mümkün olacaktır, düzelecektir. 
Çay Kurumu Genel Müdürlüğünün Rize'de olu
şu, bir olağanüstü hâdise veyalhutta münhasıran 
Rize'ye has olan bir hareket değiHdir. Nitekim, 
Türkiye'mizde bu yönde çeşitli kuruluşlar, ge
nel müdürlükler vardır. Bunlar muhtelif illeri-
mizdedir. Bunlardan misal olarak birkaç tane
sini göstermek gerekirse; meselâ, Türk Hava 
Yollan Genel Müdürlüğü, Tekel Genel Müdür
lüğü, Denizcilik Bankası, SEKA, Bakır İşletme
leri Genel müdürlükleri misal olarak gösterile
bilir. Buna benzer daha sayılabilecek birçok ge
nel müdürlük vardır. 

Çay Kurumu, öteki arz ettiğim, saydığım 
'müesseselerin dışında daha başka türlü bir özel
lik taşıyor. Çay Kurumu Kanunu Yüce Mecliste 
müzakere edilirken bununla ilgili meseleleri 
enine boyuna arz etmiş durumda olduğumuzdan 
ve sadece genel müdürlüğün Rize'de oluşu yö
nünden fikirlerimizi arz etme durumunda bu
lunduğumuzdan, önceden bahsettiğimiz mesele
leri burada bir daha bahsetmeyi lüzum görmü
yoruz; bahsetmeyi lüzumsuz buluyoruz. 

Muhterem arfeaidaşlanım, bâzı arkadaşlar Çay 
Kurumu Genel Müdürlüğü Rize'de olur da, An
kara'da olmaz ise yeniden siyasi problemlerin 
doğacağını söylüyorlar. 

Mu!hltere<m arkadaşlar, bu siyasi problemler, 
Çay Kurumu Genel Müdürlüğü veya başka bir 
genel müdürlük, Rize^de de olsa, Ankara'da da 
olsa mutlaka doğacaktır. Halbuki, biz öteden 
beri arza çalıştığımız veçhile, müesseselerin ba
şına dürüst, ehil, ciddî, çalışkan insanları getir
diğimiz takdirde, müesseseler hiç yıpranmadan 
görevlerini, fonksiyonlarını yapabilirler. Anka
ra 'da da olsa, siyasi atmosferin tesiri altında 
kalacak bir genel müdür veya teşkilâtı mütees
sir olacaktır, Rize'de de olsa olacaktır. Siz mü
esseseyi ehil insanlarla idare etme yolunu tutu
nup gerisi kolay olacaktır. 

Muhterem arkadaşlarım, çayın büyük bir 
kısmı Rize ve havalisinde istihsal edilmektedir. 
Binaenaleyh, genel müdürlüğün de Rize'de ol
masının büyük iktisaidi faydası olacaktır. Çün
kü, yukarda da arza çalıştığım veçhile, Çay Ku
rumu Genel Müdürlüğü Rize'de «lursa, çayın 
^raMemleri kolaylıkla halledilecektir. Çay Tür
kiye'mizin geleceği için ekonomik bir varlıktır. 
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Türkiye ekonomisine büyük katkıda bulunacak I 
olan bir mahsulümüzdür. Dünyanın her yerinde 
olmadığı gibi Türkiye'mizin de her yerinde ol
mayan nadir bitkilerden bir tanesidir. Binaen
aleyh, Yüce Meclisin de Yüce Senatomuzun 
yaptığı şekilde bu maddeyi benimsemesini arz 
eder, hepinize en derin saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN" — Bu madde üzerinde şimdiye 
kadar söz almış bulunan arkadaşların isimlerini 
okuyorum : 

ıSaym Albayrak'ı takiben Sayın Sami Kum-
basar, Sayın Ahmet Şener, Sayın Yaşar Bir, 
Sayın Hilmi îggüzar, Sayın Turhan Özgüner, 
Saym Ansan AtaöV. 

ıSaym Sami Kumfeasar, buyurunuz efendim. 
ISIAMİ IKUMBASAR (Rİ2e) — Saym Baş

kan, saym milletvekilleri; Yüce Meclisçe kabul 
'edilen, Senato'da bâzı maddeleri değiştirilen 
Çay Kurumu kanun teklifinin Cumhuriyet Se
natosunca yapılan ve Geçici Komisyonca da be
nimsenen 1 nci madde'sî üzerindeki değişiklik 
huzurlarınızdadır. Buradaki değişiklik yalnız 
'merkezin Rize'de olması keyfiyetidir. Bu hem I 
Senatoda kabul edilmiştir, hem de Geçici Ko
misyonumuzca benimsenmiştir v'e kanaatimce de 
doğrudur.. 

Çay bitkisinin özel bir durumu vardır. Bu, 
200 - 250 kilometre bir şeritte ve 600 metre ra
kımda yetişen, yalnız Doğu Karadeniz Bölgesine 
has olan bir mahsûldür. Çay dünyada sudan 
sonra en çok içilen meşrubattır, önemi meydan
dadır. 

Şimdi, bunu diğer genel müdürlüklerle karış
tırmamak lâzımdır. Bu sahil şeridinin 250 ki
lometresi veyahutta 600 metrelik rakımı değişse 
değişse çok as bir miktar değişebilir. Çayı gö
türüp Mersin'de yetiştiremeyiz; çayı götürüp 
Ege sahillerinde yetiştiremeyiz; çayı götürüp 
Doğu - Anadalu'da yetiştiremeyiz. Bunun değiş
mesine imkân ve ihtimal yoktur. Aynı yerde 
belki biraz daha gelişme gösterir; bunun hari
cinde başka bir şey yapmaya imkân, ihtimal I 
yoktur. 

Bâzı genel müdürlükler Ankara'dadır, Doğ
rudur, meselâ Şeker Fabrikaları Genel Müdür
lüğü Ankara'dadır. Ama, şeker fabrikasının bir 
tanesi Erzurum'dadır, bir tanesi Alpullu'dadır, 
bir tanesi Turhal'dadır, bir tanesi Eskişehir'de
dir. Bu genel müdürlüklerle Çay Kurumu Ge
nel Müdürlüğünün ilgisi ve irtibatı hemen he- I 

men yoktur. Çünkü, mmtakası bellidir. Çayın 
% 70 - 80 i Rize'de yetişmektedir. 

Bunların haricinde birçok genel müdürlükler 
vardır ve bunların hepsinin merkezi de Anka
ra'da değildir. Ankara'da olması şart değildir; 
illâ merkeziyetçiliğin olması lüzumlu değildir. 
Meselâ Türkiye'nin en büyük İktisadi Devlet 
Teşekkülü olan Seka izmit'tedir. 

MUSA DOĞAN (Kars) — Tekel Genel Mü
dürlüğü de istanbul'dadır. 

SAMİ KUEÎBASAE (Devamla) — Sayın 
Doğan doğru söylüyorlar; Tekel Genel Müdür
lüğü de istanbul'dadır. Demir - Çelik Fabrika
ları Genel Müdürlüğü Karabük'tedir, Türk Ha
va Yolları Genel Müdürlüğü İstanbul'dadır, 
Türk Deniz Yolları Genel Müdürlüğü İstanbul'
dadır. Deniz Yolları, Genel Müdürlüğünü Anka
ra'ya alabilir miyiz arkadaşlar? Deniz orada 
çünkü. E., çayın da yerinde olması lâzımdır; bu 
normaldir. Bundan daha normal bir hâdise 
olmaz. 

Arkadaşlar, dikkat ederseniz, çay ekimi 1939 
•senesinde B.'ZB ve civarlarında başlamıştır; 30 
sene zarfında Cumhuriyet devrinin en önemli 
tarım mahsulü olmuştur. Türkiye'de, Cumhuri
yet devrinde çay gibi gelişen dev bir ürün yok
tur. Ama taa istanbul'da Tekel Genel Müdür
lüğüne bağlı bir şubeden idare edilmesi belki 
de esasında raporlarla teyidedilen, Londra'da 
- çayın kompetanı olan, çay iktisadiyatını elle
rinde bulunduran İngiltere ve Holânda'dır -1949 
senesindeki Mennel raporumda, Doğu - Kara
deniz Bölgesi çayının, hem nakliye bakımından 
- Avrupa'ya yakın olması bakımından - ve hem 
de Darjeling ve Seylan tipi çaylardan olması 
dolayısiyle Avrupa'da en fazla tutunacak bir 
çay olduğunu söylerler. Belki de taa istanbul'
dan, Tekel Müdürlüğü tarafından bir şube ola
rak idare edilmesi, halihazırda iyi bir manipü-
lâsyon olmaması, belkli de o çevre içinde bu teş
kilâtın bulunmayışından ileri gelmiştir. 

Şimdi Senatoca kabul edilen, ayrıca Millet 
Meclisi Komisyonunca da benimsenen bu kanun 
teklifinim 1 nci maddesinin aynen geçmesini rica 
ediyorum. Arkadaşların bu şekilde rey verme
sinin en doğru yol olduğunu tahmin ediyorum. 

Hepimize saygılar sunarım. (C. H. P. ve D.P. 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN— Sayın Ahmet Şener, buyuru
nuz. 
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AHMET ŞENER (Trabzon) — Sayın Baş
kan, söz sıramı Turhan Özgüner Beye veriyo
rum. 

BAŞKAN — Söz sıranızı verdiniz.. 
Sayın Turhan özgüner, buyurunuz. 
TURHAN ÖZGÜNER (İçel) — Sayın Baş

kan, sayın arkadaşlarım; 
Maddenin, Yüce Meclisten geçtikten sonra 

Senatoda uğradığı değişiklik komisyon tarafın
dan benimsenmiş. 

Arkadaşlarım, neden bu benimsemeye karşı
yım; kısaca arz edeceğim. 

Evvelâ «benimseme» yi benimsiyen arkadaş
larım - bunlar şüphesiz Rizeli arkadaşlarımız, 
göze çarpıyor - biraz hissî davranıyorlar, Yani 
«Genel müdürlüklerin istisnaen Ankara merkezi 
dışında olduğu misalleri de var» diyorlar. Çok 
az arkadaşlarım.. 

Türkiye'deki genel müdürlüklerin adedine 
bakarsak, istisnanın hakikaten arlı ile müsem-
ma istisna bulunduğu ortada, fakat bunlar ya
rarlı mı oluyor, zararlı mı oluyor onun da mü
nakaşasını yapsınlar isterdik. 

Arkadaşlarım, Tekel Genel Müdürlüğünün 
İstanbul'da olması büyük mahzur doğurmakta
dır. SEKA bir özellik taşısa dahi, SEKA'nm 
genel merkezinin dahi Ankara'da bulunması her 
halde günün birinde öngörülecektir. 

Türkiye'de bâzı özel bankalar dahi olsa; mer
kezi Ankara'da bulunmadığı için büyük mah
zur doğurmaktadır. Bütün bunlar ortada oldu
ğu halde şüphesiz, bir kısım görüşle arkadaşla
rıma hak veririm. Rize'de olmasının müdafaası
nı yapan arkadaşlarım Rizeli oldukları için bel
ki öyle görebilirler; ama mesele bir kanun me
selesidir. Bu kanunu geçirirken bu hizmetin en 
iyi şekilde görülebilmesi, genel müdürlüğün Hü
kümet merkezinde bulunması ile mümkündür. 
Bunu da şüphesiz, bizi savunmaya zorlayan se
bep olarak görmesinler; hakikati belirttiğimizi 
nazarı itibara alarak değerlendirsinler isteriz, 

Arkadaşlarım, böyle bir yarışa girilecek 
olursa, evvelâ şunu belirtelim ki; «Efendim, hiz
metin öngördüğü konu nerede çokluk teşkil edi
yorsa genel müdürlüğü oraya alalım» dersek, 
Türkiye'de genel müdürlüklerin Ankara'da bu
lunanları ancak parmakla sayılabilir. 

Kaçakçılığı ele alalım. Kaçakçılık Güney il
lerinde çokçadır. Kaçakçılığın, jandarmayı meş
gul eden en büyük konu olduğunu düşünelim. 

O halde Jandarma Genel Kumandanlığını Ki
lis'e veya Hatay'a, benim Mersin'ime almak id
diası ne kadar yadırganır ise, «Rize'de çay çok
ça çıkmaktadır, Rize'ye bu genel müdürlüğü ala
lım» iddiası da o derece yadırganmak gerekir 
arkadaşlarım. 

Sonra Yüce Mecliste uzun uzun tartışılan bu 
konu Senatoya gittiği zaman - zabıtları tetkik 
ettik - Senatodan 13 senatör ile çıkmıştır arka
daşlarım. 13 senatör... Bunun birkaçı Rize se
natörü olduğuna göre, birkaç arkadaşı ile be
raber bu maddeyi çıkarmış, bu sayın senatörle
rimiz. 

«Benimseme» de şüphesiz ekseriyetle alın
mış, ittifakla alınmamış. Biz genel müdürlük
leri - Plânlamanın da öngördüğü veçhile - An
kara'da toplamanın müdafaasını Yüce Mecliste 
yapacak iken, hissî davranışlarla Rizeli arkadaş-
daşlarımın affını rica ederim - genel merkezi 
Ankara dışına atmayı hiç de savunmasınlar ya-
hııtta bizim bu savunmamızı mazur görsünler. 

Genel Müdürlüğün Ankara'da kalması husu
sundaki Yüce Meclisin eski görüşüne iştirak 
edilmesini ve «Benimseme» ye karşı rey kulla
nılmasının gerekli olduğunu savunur, saygılar 
sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Hilmi İşgüzar?.. Yok. 
Sayın İhsan Ataöv, buyurunuz. 
İHSAN ATAÖV (Anitalya) — Sayım Baş

kan, değerli arkadaşlarım; 
Çaiy Kurumu Umıulm Müdürlüğümün Amlka-

ra'da mı, Rize'de mi olmaisınm müntakaşasımı 
(yapıryonuz. 

Semaitio bu konuyu «Rize'de olmıaisı» şeiküi i£be 
değişltiirenek iade etmiilş ve Yüce Meclise ndiyıaibe-
item vazife görem Karma Kioımdlsyıonuımıulz da bu 
değişikliğe uyımıuşıtur. 

Banıa göre; Çay Kuırulmu Umum Müdürlüğü
mün Rizetöe olmıaisımlda fiayda vajrdır. Sebebdmtî 
arz lödeyim: Umum müdürlüklerin yerlerini! 
sayarak, meselâ bir SEKA mm Kocael'nden 
Ankara'ya gefflmeisünlde fayda mütalâa eden arka
daşlarımla katılıyorum, Çünkü Aksu Kâğıit 
Fabrikası, Dalamam Kâğıt Fabrikası, Çaycu
ma Kâğıit PaJbrdlkaisı, Kocaeli Kâğıit FabrükasaJ 
TürMIyelye yayılhnaışfar. 

SEKA Umum Müdürlüğü Kooaet'mıde kurul
duğu zamıam TMMsijyel&e kâğıit, yataz KocaeM'm-
ıde yapılıyordu. 
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Şeker Fabrikaları Umum Müdürlüğünün An
kara'da olması zaruriidlir. Erzurum Şeker Fab
rikası üe Alpulllu Şeker Faîbrikası arasında eL 
ibeit'be bu iş Ankara'da olmalıdır; şeker faJbrika-
ları daha arıtacağımla göre,. 

Çay ıbitklitsilnin Türkiye'de Bize maun/takasım
dan başka yerde isitlihsali mümkün olmadığına 
göre, yanli fabrika .kuracak sakilde istihsali şu 
anda mümkün olmadığına göre, çayın özelliği 
mıazaıra alliinıarak bu umum müdürlüğün Rizetâıeı 
kurulmasında fayda vardır. 

SavgıiDBi arkadaşlarımı, bunun nıeidenini şöyle 
arz edeceğim: Rize'de çay içensiniz, Türk çayı
nın değerlimli Riızs/lde iiçitiğiniz çaydan anlarsı
nız. Amadoütu'mun baçka bir yerinde1 çay içer
simiz, üıçifeiğteiz çay değil, bir ot'tour. 

ingiltere Türkiye'den çay alır; «Rize'de va
pur ıteıslmi» diye şjartnıaımıeye koyar. Yana in-
giılteırıe, Türk çayını iisiîamlbul'daM depolardan 
saıtmialllmıaz. Niçim çaylar Rize^den saltanahmı-
yor, madem bizimi Anadolu'muzda çayın iyisi 
içiiemdyor? 

Aziz arkadaşlarını, büz de Rize'de çay yapı
lıyor, çay meydana geliyor; kutulatma falbtrdka-
sı/nı tsitaınlbull'a kurmuşuz, depolama falbrdkaisı-
m b!Dr başka vilâyette koymuşuz. Rize'deki ça
yı istanlb/ull Kütuilama Fabrikasına gönderirken, 
Hopa idam gelen vapurun ambarına, Hopa'dan 
afldığı madenin yamımıa koyuyorlar. Maden ça
yın kokusunu çeMyor; geliyor Trabızonldan tü
tün alıyor, un alıyor bu, çayın kokusunu bir 
dalha çekiyor; çay istanbul'a kultulama fabrika
sına gidiyor. Kultulama fabrikasına vardığı 
zamıam % 30 nıilsbıeitlind'e otölaşmış olan çay, ku
tunun içerisine konup da bakkallara verildiği 
camian - atmlbailâjı da müsafildolmadığı iiçin - va
tandaşım ilçmffiş olduğu çay ot haline gelllilyor. 

Bu balkıımdan Türk çaymın değetrıM eğer 
küçülmek isiteımiyorisak, çay sanayiini baston 
sonuma kadar, bunun çıkmış olduğu Rize'de 
organize e'tımıeye mecburuz. 

Çay Fabrikası Rize'de olimalııdır, depolama 
tesisleri Riize'de olmalıdır, kutulaımıa fabrikası 
Rlzeldie olmalıdır veya Rilze'mlim yanınida otoıa-
Huiur, yanli1 çayın (ilsltihsal edildiği saîha definde 
ol^aflkbr. Bu iltdbaırllfa bunun umum müdürlü
mü de orada ollfliiaOMdıir. Umum müdürMsKimün 
Anfcaıra^da bulunması Rı'ize'deki çay üaerftoKİA1 

v?vnİ!a<wk her ftürlü ilşün Ankara ile Rfee arasın
da yaısıışımam ve bu uzum muameleileırin yapılma-

ı sı zaman kaybına aeibelbiolaoaktır. 
Bu öyle bir sanayidir M, bunu Anadolu'

nun başka yerlerine dağılmak mümkün değik 
dir; kemdi ürünümlüzün değerini küçültmemek 
tiıçııu dağıtamak mümkün değildir; çay ürümünü 
dünyaya daha ölçülü, gerçek değeırümıde takdimi 
edebilmek iıçin ibunu dağıtonak mümkün değil
dir. 

Aziz arkadaşlarım, biraz evvel konuşan ar-
kadaşlarıımaız gayelt güzel örnekler verdler. Na
sıl ki Denizdik Bankası Umum Müdürlüğünü 
Ankara'ya almak; İstanbul'daki Bemtiz Yo'ları 
İşletmesi bakamımdan, İSıtan/bul'dakİ Şilepçi
lik işll/eltlmieisi bakımından, İstanbul'daki Şehir 
Hatlaırı işîeltımeısi bakımından, bağüı bulundu
ğu Umumi Müdürlüğün Ankara'da bulummasü 
büyük sakınca taşırsa, Çay Umum Müdürlük 
ğüoıüjTi Ankara'da bulunanıaisı, çayın bütün di
ğer kuruluşlarınsın Rize'de olma zarureti karşı
sında fevkalâde satacaJk olur, her yönü ile sa
kıncalı olur. 

Semıaitionıum bu karan alnıaıg olımiaısı, Yüce 
Meclislim bu inceliği, yanli bu huısu(su o zaman 
her nedense ya düşünm(emıiş, ya yertaıe geftûreıme-
mi.ş ofaasınidan dolayı SenaJtionun açmış olduğu 
bu yenli yol, Komisyonumuzun da beınimsemiilş 

I Viulunmaısı hasebiyle fevkalâde isabetli olmuş
tur; Rüze ve haJvalsi bakımım'dan isaJbıe'tli ol
muştur. 

Arkadaşlar, bu kürsüye çıkanlar «ümilversi-
I teleri Anadolu'ya yayalım» diyorlar, «fakülte

leri yayaten» di^oırllar. Hiacetıtepe üniversilfcesli, 
I Tıp Fakültıeısîinıi niçiln Dâyaırbaikır'da açıyor? 
I Neden Ankara'da toplayacağız bütün umum mü

dürlükleri, madem, bu kadar meırkeızlyeltiçji ola-
I cağız? Niçin ürünlün çıktığı yerde bir umum 
I müdürlük bulunarak, onun bütün filnceSıeımederi-
I nî, lairaıştırmaliannı, laksaıkîhklarını büiza'tahî ma-
I hainimde görerek bu itei cm güzel şekilde yap-

mıyaoaktır? 

I Eğer bâr gün Dalamanda da çay istihsal 
edelbilleceklsek, eğer biir $ün Hatay'da da çay 
ilstihM edelbiileıceksek, .eğer bir gün Dıiîyarba-
kır'da da çay iisitlilhsal edebileoeJks'ek, eğer bur 

I oıün Mmftml'âa, da çay Mhaal eldelbileceksek 
I umum nuüdürl'ük Ankara'da olsun; ama oay 
I ürünü yatanız Rize ve havaisinde, o şerîtt üze-
I rinde nhta'lhsail €ld'leıcip(k«!ie, umum müıdüHüoTİln 
I o isitıilhisıail sahasında kurulmıa^sı; murakabenin^ 

270 — 
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Ihizmıeftân 'bizzat yercinde yapılması, iıniceleme-
miim, araşitarrnanam bizzat yerimde yıapimjaısı ba
kımlımdan büyük değer taşır. 

Bu ıbaOoımldam Komııî omıumuzun yapamş ol
duğu, Senatomun kararına uyma hulusuma Yü
ce Mecfisim de iştirak etmesi ile membke1±tı bir 
üriMmıiin değerlemâMilmıtelsinde ve o ürünü ger
çek değeri ile dünyaya takdim edebilmesinde 
Ibüyük fayda sağianoca/kltır. 

Bern, Yüce Meclisin Komisyondan gelem «Se
natonun değî törme&imıe uyma» huauisuma iştürak 
leltaıeisıimli ve Çay Kurumu Umumi MüdürMğümlün 
Rize'de kurulmasımam memleketimize faydalı 
olacağı kamaaltlimli taşııdığıtmı arz ederek Yüce 
Meclisin buna uymasını saygı ile istirham edi
yorum ive hepinüıze hürmetler sunuyorum. (A. P. 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayım Türkmen, buyurunuz. 
HİLMİ TÜRKMEN (İçel) — Muhterem Baş-

Üsam. ve muhterem milletveMifleri; 
Bir Çay Kanunu teklifi görüşülmesi münase

betiyle huzurumuza gıeUş bulunuyorıun. 
Yalmüz Ibu, teflernuata ve şümule gürem biir 

gröüşıme 'değil; umumi müdürlük, Rize'de mi od
sun yoksa Amakara'da mu olsun diye bir ihti-
îlâf müzakeresi. 

Bu mevzuda şu âna kadar söz alıp, kürsüye 
gelip huzurunuzda konuşmalar iradeden mil-
leJtvekiM arkadaşlarımı, ekseriyetle Çay Umuıın 
Müdürlüğünün Rize'de olmıaısaını savundular. 

Şerikim içel MiflleltlvekilM. Turnam özgıünısır* 
Bey de, çay fabrikasının Rize'de değil, Anka
ra'da olmasını mıüadaifaa ettiler. 

BAŞKAN — «Çay fabrikaisı» değil efen* 
dlm. Merkezi... tkfti&saıdi Devlet Teşekkülimüm 
merkezi. Faibrika Ankara'da kurulamaz tabiî. 

HİLMİ TÜRKMEN (Devamla) — özür di
lerimi. Fabrikası değil de Genel Müdürlüğü
mün Ankara'da olmasını müdafaa ettiler. Bern 
şahsan, Çay Kurumu Umum Müdürlüğünün1 

Ankara'da olmasına taraftar değilim. Çünkü, 
bugün çay umumıliyeit itibariyle Rize vHâyetüa-
de yetişmektedir. Ancak, Rize'ye bağlı, yani 
hemıihudult olan bölrkaıç vüâyetite de Mhsal edi-
lefoblmıektleldliir. Eğer bu vlâyettlerlie Ankara'
nın, bu vilâyetlerle Riilze'miin durumunu uzakbk 
ve yaikımihk bakumamldan mütalâa edecek olur
sak, yine Rize'de Umuuım Müdürlüğünıümj kurul
masınla zarualeit vardar. 

Muhterem mıilletvekMi arkadaşlarım, ko
nuşan kıymetli milletyeldli arkadaşlanmın te
mas etmediğü bir hususa daha bendeniz temas 
etmek ve dikkatinizi çekmek isterim. Umum 
müdürlüklerin zaruret varsa Ankara'da kurul-
mıaısımia taraftarım iyidir. Fakat zaruret yok
sa Ankara'da kurutaası da iyi bir şey değildir. 
Sebep şu; umum müdürlükte adamım işi var
dır, hemen vaisııtajya bümer Ankara'ya gelir. 
Umum müdürlükteki işini halledebilmek için 
ta memleketinden kalkmış Ankara'ya kadar 
g-eOmıdlş, para masraf eftımilş ve ondan sonra da 
milletvekilinin kapışımı çalarak onu rahatsız 
etmektedir. Ama umum müdürlük maddenin 
istihsal edildiği, yani çayın istihsal edildiği 
yerde kurulacak olursa, oradan kaJUkaıp Anka
ra'ya kaldıar gelip, Ankara'da mdlleltlveMllllJeri-
ni rahaltisız etmııek ve birçok rnııalsraîfa da girmek 
duruimunıda olmaz. 

Çay, bir Rize Vilayejtiilnde ve ona komşu olam) 
bir - ilki Vilâyette daha istihsal edildiğime giöre, 
Rize'de en çok istihsal eldildiğLue göre mıerkeiz 
olma bakımından Rize'de kurulmasında zaruret 
vardır, kamlaıatoım bu yoldadır. Çay Umum Mü
dürlüğünün Rize'de kurulmasını, hepiimMm, Ibu 
ılsItıÜkamKettibe oy vermesini ülstürıham elder, huzuru
nuzdan lajyrıiınm. 

BAŞKAN — Başka söz isrtfflyem?.. 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ALİ RIZA 

UZUNER (Trabzon) — Sayım Başkam, kisa bir 
açıklama yapacağım. 

BAŞKAN — Buyurun efenıdüm. 
Komisyon aslında bu maddeyi bemirniisememdış 

olduğuna göre, değişik hür fikri zaten savumia-
maız. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ALİ RIZA 
UZUNER (Trabzon) — sayın Başkan, değer
li arkaldlaşillaınm; 

Müzakere konusu olan madde Millet Mecli
simde de uzun görüşme ve tartışana konusu ya
pılmış ve yüksek huızurunuızda müzakere edi
len bu kamunun, Millet Meclisindeki melbnrnden 
ide görüleceği üzere, merkezini Ankara olarak 
seçmiş, Senato bunu Rize olarak değiştirmiş, 
üyesi bulunduğum Geçici Kornıisyon 'da, bumun 
merkezinin Rize olmasına çoğunlukla karar 
vermiş. 

Ben bu Komisyonun Sözcüsü olarak elbette' 
aleyhnmide konuışmuyorum, amıcak özel ıgtörüifüm 
itibariyle müzakerelerde bemdenliz bu madde 
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dolayıslijyle muhalif kalmış ve söz hakkımı da 
ımalhfuz tutmuştum. Ancak, o zamam tuJtulan 
tutamak çok tafsilâtlı olmadığı için, aabı'tlara, 
önümüzdeki meitme, Komlilsyonıun huzurunuzda
ki raporuna «söz hakkı mıaihfuzdur» metni ko
nulmamıştır. Bunlu tutamaklara, geçsin diye 
arz ediyorum. Yoksa, Komisyonun görücümü 
savıınlmıaya medburum. 

Şimdi, Komisyomumuzdaki müzakerelerin 
ımialhlilyieltiimli de Yüksiek Heyetimize arz eftamek 
fbdr sözcü olarak görevimdir. Benden evvel ko
nuşan değerli arkadaşlarım çoğunliukla lehlimde., 
yiamli Senalto metninim lehimde, bir kısmı da aley
hinde mütalâada bulundular. 

Yalnız §u hulsufsu mekanizma olarak arz et
meyle mecburum M, iki ş&y burada lifialdelerdei 
karışltırılldı. Kurum mlerkezi başka, müiesseselei-
rin yeırleışımleisi, dağilmaısı tamıamıeın faaşkadır. 
B umuların yetkileri 440 sayılı Kanunla tamızifmi 
'ödilmiilşftüir. Yüksiek Huzurunuzdaki karnımda 
da bu relasyonlar ayarlanmaktır. Yani, kurumun 
Ankaralda veya Riizte'de olması orada mjüeisfseise-
lerin kurulmfaısımı ömlefmiiiyecek, halihazır çay 
işletmecliğAnıiln çeşitli kurumları, belki kurum 
teşekkül ettikten somra daha geniş dmııkânlar bu
lunarak artacak, bu kurumların ayrı sttaittüieıri, 
dişletmelerin ayrı statüleri 'olacak ve her birioıilnı 
başında yinie geniş yeltkileırlle ftfeıchitz edilmiiş yö
netim kurulunla bu kanunum öngördüğü eisaıs-
lar telsbit etdlmök sureltfiyıle yömeltiım direktifler 
ri verilecektir. 

Değerli arkadaşlarımı, bir alternatif, Anka
ra ̂ da kurulsun sekimde ildi, onun gerekçesi şu 
olmıuşjtur; Plânlama ile ilgili çok sık mlünıase-
Ibdtleri vardır, Ankara'da olsun; Bakanlıkla 
lillgili mıünfaıseibıetleri vardır, Ankara'da olsum. 
İktisadi Devlet Teşekküllerimin yenliden düızem-
lenımeisüyle iîgülıi çalışmalarda bu husus da na
zarı itibara alınarak kurumların merkezi Anka
ra'da olsum şeklinde ifade edilmiş idi. 

Mukalbil görüşün de bir ölçüde ağırlığı var, 
nitekim o (görüş galip geldi. Bu hizmetler ak
sıyor, sürait iisîtıilyen işlerdir, bütün yetkileri 
(haiz kuruluştaki şıahlslar çay bölgesinde, mer
keziyet ve ağırlık taşıyan Rize'de olsun şek
limde tecelli etmiştir. Hükümle* bu görüşlümü
ze katılmamıştır, Millet Meclisinde de katıl
mamıştır, Komisyonda Hükümet bunu arz et
meye söızcü olarak mecburum arkadaşlar. Sa
yın Bakam seyaJhaltlte oldukları içim Komisyon 

toplantısına katılmamışlardır, fakat bakanı 
adına katılan arkadaşlar, merkezim Ankara'da 
olmasını ifade etmişlerdir. 

Alınan karar, ben kemdi durumumu da 
Sayın Başkanın iznliyüle burada ifade etmek im
kânını buldum. Çoğunlukla merkezim' Rlilze'de 
olması sekinde (tecelli etmiştir. Bunda çok te
lâşa kapılmamak gerekir kamaatindeyilm, çünkü 
iktisadi Devlet Teşekküllerinin yenliden düızem-
lenımelsiyle ilgili bir çalışma yapılmaktadır. 
Devlet düzenjimlim yenliden bir esasa bağlanma
sı çalüışmaisı vardır, belki bu çalışmalarım ıkap-
ısamı içimde çeşilltlli kmıruluşjlarım yerleri neresi 
olmalıdır, nasıl olmalıdır? Şeklimde bir karnıum 
gielerelk, biMlm Çay Ruruimu Kanunumda bugün 
münakaşa mevzuu ve tartışıma konusu olam 
proibleımünli halletmiş olacaktır. 

Bu 'hıususılaırif. arz etanlek içim söz aldım, te
şekkür 'eder saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarıim, 1 mci 
madde üzıarinde başkaca söz istiyen olmadığı
na göre, 1 mci (mslSie üzerinde Cumhuriyeti; Şe
caat odunca yapman değişiklik 've şimdi yapılan 
müzakerelerden sanıra IkatiyetPe ıtflheHiV eAçr\. 
duruma g'öre; çay merkezinin Rdaelde otomanına, 
'mıülta^air İSenalto tarafından yapılan değişikllik, 
meseleyi inceiliyen ıGıeçioi Komüsyon tarafından 
uygun ımütalâa eldilmi|!tir, bsmimHsnlmişitilr. Yü
ce ıMeclis bu benimiselmeyi kabul eiier ise, metin, 
Senatonun yaptığı değişik şelkilde kanumılaşa-
caldşir. Şayet, bu benimsemeye Yüce Meclis uy
maz ise, o zamam konu •Anayasamın 92 mci mad
desi gereğimce ihtilâfı halledecek Kanma, Ko-
ımiayona ihtilkal eldecektir. 

O 'halli© isimdi, 'CUîrJhuriyet ISenatoısunca 1 
mci (madde 'üzsırinlde yapılan deği'şiMik komis
yonca benimısenimjş oilduğunıa göre, Yüce Mec
lisçe benimlsielmıeyi, kabul edenler... Kabul eltmi-
yimler... Kabul edilmiştir. 

Bolayı?iyİ3 1 mci madde 'Cumhuriyet 'Sena-
tccııiîica yapılıar,, değişik şekliyle kesinleşmiştir. 

10 ncu madde üzerinde Cumhuriyet Senato
su Millet Meclisi metni üzerinde değişiklik yap
mıştır, değişikliği okutuyorum : 

Yönıetim Kurulu 
Kuruluş : 
Madde 10. — Çay Kurumunun Yönetim Ku

rulu : 
a) Osnel Müdürle ilki Gemel Müdür Yar

dımcısı, 
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b) Maliye Bakanlığının inihasiyle Bakan
lar Kurulu tarafından atanan bir üye, 

c) Gümiıük ve Tekel Bakanlığının iriıaaiy-
le Balkanlar Kumlu tarafından ataman bir üye, 

d) Tarı'm Bakanlığının inihasiyle Bakanlar 
Kurulu tarafından atanan bir üye, 

e) 'Gay üreticileri yardimlaşıma kooperatif
lerinin kuracakları, kooperatifler birliğinin 
kenıii aralarından ıseçecicMeri İM üye, 

f) Türkiye Ziraat Odaları Birliğinin ve
receği bir üye, 

Olmak üzere 9 kişiden müteşekkildir. Yöne
tim Kurulunun başkamı Genel Müdürdür. 

Kurum başkan ve üyeılerinin nitelikleri hak-
kınida 440 sayılı Kanun ve tüzüğü hükümleri 
uygulanır. 

Genel Müdür dâhil, teşekkül bünyesinden 
Yönetim Kuruluna katıilıacaklarüa, ilgili bakan-
lı'klaırca inha edilecek üyelerin, teşekkülün faa
liyet konulariyle ilgili -çeşitli ihtisas kollarının 
gerektirdiği bilgi ve teeırübsye sahip kiteıselaro 
bir kuraMa toplanması esas ve 'ülkesine g'öıre; 

Maliye Bakanlığımca inha edilecek üyenin 
ise, te-eikküle talhsis olunan sermayenin em ve
rimli şekilde işletüı'mesini sağliyacak malî, ikti
sadi bilgi ve 'tecrübelere sahip bulunması şart
tır. 

Genel Müiürle, teşekkül bünyesinden Yöne
tim Kuruluna katılacak üyeler, atanmıalariftda-
1m usule göre değiştirilebilirisr. Bunların dı
şında kalan üyelerin hizmet 'süreleri üç yıl 
olup, sürelerini dolduranlar tekrar atanabilir
ler. Niteliklerini yitirenler aıtanmıalarındaki 
unuJe göre sür'eferi idolmadan da değiştirilebi
lirler Bunların yeirlerine getirilenler değiştiri
len üyenin süresini tamamlaırlıair. 

BAŞKAN — 10 ncu madde üzerinde Cum
huriyet ISenatosunca yapılmış bulunan değişik
lik ve bu isureitile düztenlenimiş bulunan yeni me
tin şiimldi okutulmuş bulunmaktadır. Yapılan 
değişiklik Geçici Komisyonca incelenmiş ve be
nimsenmemiştir efendim. 

'Söz istiyen var |mı?.. iBuyurun Sayın Köse-
oğlu. 

İSALİH ZEKİ KÖİSEOĞLU (Rize) — Sayın 
Başkan, muhterem iarkadaşlarım, 

Bu madde ile Senatonun getirmiş olduğu ye
nilik, Tarım Bakanlığından bir temsilcinin, Zi
raat Odalarından bir temsilcinin ve Kooperatif 

Birliklerinden 2 temsilcinin yönetim kurulun
da bulunması şeklindedir. 

Muhtıerıeım aıikadaşlar, bu bir ihtiyaçtan doğ
maktadır, Tarım Bakanlığı temsilcisinin bulun
masını gerektirmektedir. Bugün halkın bu iş
lere yardımcı olması, müstahsilin temsilcisini 
lüzumlu kılmaktadır. Bu bir kanundur muhte
rem arkadaşlar, son kanundur. Günün ihtiyaç
larına uygun olarak çıkarılan bir kanundur. 
440 sayılı Kanun tetkik edilmektedir, galiba 
Meclise ve komisyona gelmiş bir şekli vardır. 
O zaman bu hususlar orada yer alabileıektir. 

Bu itibarla, 'Senatodan gelen şeklin kabu
lünü faydalı ve lüzumlu görüyoruz. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — 10 ncu madde üzerindeki deği

şiklik hakkında söz isltiyen?.. Buyurun Sayın 
Komisyon Sözcüsü Uzııner. 

GEÇİOİ KOMİSYON SöZCtBÜ ALİ RIZA 
UZUNER (Trabzon) — Sayın Bıaşkan, 10 ncu 
madde yine Geçici Koımiısyonumıuzda uzun mü
zakere konusu yapılmış ve gerekçeımizde de 
arz edildiği üzere, 440 sayılı Kanun esas alı
narak ve o Kanundaki temel espriler muhafaza 
edilerek Millet Meclisinin kabul ettiği metnin 
uygun görülmesi karara bağicjnımusjtTr. 

Şimdi bunu tekrar yüksek ıtltıHânıza arz 
etmek isiterlan. 'Cumhuriyet iSenatosunda yapı
lan değişiklikle; Tarım Bakanlığının inha-
siyle Bakanllar Kurulunoa atanan bir üye, Çay 
üretişleri Yardımlaşma Kooperatiflerinin ku
ra D akları kooperatifler birliğinin keş di araların
dan seçecekleri 2 üye, Türkiye Ziraat Odaları 
Birliğinin seçeceğiı 1 üye ile birlikte üye adedi 
6 dan 9 a çıkarılmakta olup Millet Meclisi
nim kabul ettiği 10 nou maddenin (d) fıikrasın
da yazılı bir liişjçi üye hiç kaaHe alınm'adığırjdan 
yönetim kurulundan çıkarılmış bulunmaktadır. 

Bu ise bir lanakaınun olan 440 sayılı İkti
sadi Devlet- Teşekkülleri! ide Müesseseleri ve iş
tirakleri hakkındaki Kanunun 8 nci maddesi
ne aykırıdır ve teklifte olduğu gibi yöneltim 
kumdu üye adedi 6 dır. 

iljgili bakanlıklarca hazırlanıp Millet Mec
lisine sevkolunan 20 yi mütecaviz iktisadi Devlet 
Teşekkülünün kuruluş kanunlarında, yönetim 
kurullarının prototip olarak üye adedi 6 dır. 

Keza çay üreticisinin aynıi zamanda Tür
kiye Ziraat Odalarında üye bulundukları göz 
önüne alındığında, ayni teşkilâttan üç üye se-
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çilmesi gibi mDa'hzurlu bir durum doğmaktadır. 
Bu kamumun 1 mci maddesinin, (ki, Senatoda 

da kabul edilmiştir.) 
İkindi fıkrasında aynen §u ifade yer almak

tadır : 
«Teşekkül; bu kanunla, 440 sayılı Kamuna 

ve sözü ıgeçeın kanunların ısa/kflı tuttuğu (husus
lar dışında özel hukuk hükümleriime tâbidir.» 

Yanli temel olarak, baz olarak 440 sa-
yılı Kanun alümmıış bulumimaktaidır. Komiiisyonıu-
rnıuz Senato metnini uygum görmemiişjtiır; 440 
sayılı Kamun yönümden uygun görmemiştir, 
ibir kaymaktan üc üye almak yönünden uy
gun görmemiştir ve işçi temsilcı^jne mulidıaka 
yer Verilmesi zaruretini nazara aiaırak Millet 
Meclliai anetni üzerimde İsrar etniişitir. 

(Bu haliyle Millet Meclisi metnimin kabul 
Ibuyurulımasını bilhassa istirham ediyoruz. Te
şekkür ederim. 

fBAŞKAJN — Bıaşıka mz istiyem yok. 
Muhiterem larıkadıaşlianm, 10 ncu ımıadde Cum

huriyet Senatosunca değişikliğe uğramışiisr. 
Oumhuıriyet Ssmatoteumca yapılan değiçüklıifc 
'Geçidi Komisyonda im êıltenîmliş, Greç'üci KoanOs-
yom Cumhuriyet Senıaltosunca yapulam değişik
liği kabule sayam görmemiştir. Bizim kullandı
ğımız usulî deyimle bemimsememistir. 

Şimudi, benimsemenle hususuma Meclisin 
uyup uymaldığını tesbdt edeceğini. Şayet komis
yonca kabul edilmiş bulunan. benimsememe ka
ran Meclisçe uygum mütalâa ödülrse, o zaman 
Cumhuriyet ıSemajtosu ve Millet Meclisinim gö
rüşleri arasımda bir ihtilâf bahis konusudur de
mektir. Dolayısiyle mesele Anayasamın 92 mci 
maddesi gereğiğmce ihtilâfı halledecek olan 
Karma Komisyona gidecektir. Yok eğer Geçici 
Komisyonum benimsememe kararı Meclisçe uy
gun mütalâa eldümezse, o zamıam Cumhuriyet 
Senatosunca yapılan değişiklik, Meclisçe kabul 
edilmiş sayılacaktır. 

Bu incelikleri lanlamıyam arkadaşımız varsa 
tekrar edeyim, çünkü simidi oya koyacağım... 

Oya koyduğum husus, Geçici Komisyonum 
rapor mümderecaltıdır. Bu sebeple Geçici Komis
yon ;L0 ncu madde üzerinde Cumhuriyet Sena
tosunca yapılan değişikliği benimsemiyor. 

Bu hususu Yüce Meclisim oyuma sumuyorum; 
Komisyonca erişilen neticede (benimsememe ka
rarımı Yüce Meclisin oyuna sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kalbul edilmemiştir. 

Dolayısiyle Cumhuriyet Senatosu tarafımdan. 
yapılan değişiklik kabul edilmiştir. 

11 mci maddeye geçiyoruz. 
Cumhuriyet iSematosumca yapılan 'değişiklik 

Geçici Komisyonca bemimsemmiştir. Cumhuriyet 
Senatosunca ıdeğislmlerek kabul edilmiş bulu
nan 11 mci maddeyi okutuyorum. 

Yönetim Kurulunum görev ve yetkileri : 
Madde 11. — Çasy Kamumumun em yüksek 

seviyede yönetme ve karar atana organı olan 
Yönetim Kurulumun başlıca görev ve yetkilileri 
şunlardır : 

1. Kalkınma plânlarına ve yılık program
lara uygum olarak gemel müdürlükçe hazırlama-
oak uzum vadeli ve yıllık yatırım ve fimıamsmıam 
programlarını karara bağlamak, 

2. ilgili bakamhğım omaylammıasımıa sunula
cak tamamlama yatırımları hakkımda teklifte; 
bulunmak, 

3. idame ve yenileme yatırımları hakkımda: 
karar vermek, 

4. Yatırım ve finıamsmıam programlarımda 
yıl içimde yapılacak değişiklikleri incelemek, 
gerekli kararları alarak ilgili mercilerle teklifte 
bulunmak, 

5. Teşekkül ve müesseselerimin işletime büt
çe ve kadrolarını aymem veya değiştirerek onay
lamak, ihtiyaç halimde yıl içimde gerekli deği
şiklikleri yapmak, 

6. Teşekkül ve müesseselere ait bilançolar
la mıeitioe hesaplarımı tasvibederek ilgili mencile
rim onayıma sunmak, yıllık ve uzun vadeli çalış
ma programlanma uygun olarak faaliyet rapor
larını düzemlemek, 

7. Bu kamun ve gemel hükümlere göre ay-
nhmalsı ıgerekli ihtiyaç ve karşılık (provizyon) 
mikfcarlan ile kânm tahsis yerlerini teisbdt etmek 
ve teklifte bulunmak, 

8. ıGemel Müdürlük tarafımdan Sunulacak 
3 aylık faaliyet raporlarımı ve bu arada teşek
kül ve müesseselerim o devreye ait ımıalî vaziye
timi gösteren mizam, cetvel, teşekkülle ilgili ola
rak düzenlemem diğer rapor, belge ve istatistik 
gibi verileri inoeîiyerek icabımda Gemel Müdür
lüğe gerekli direktifleri vermek, 

9. Teşekkülüm (borçlanması için vâki olacak 
teklifleri inceliyerek borçlanma şartlarımı ve li
mitini tesbit edip Gemel Müdürlüğe yetki ver
mek, 
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10. Teşekküle bağlı müesseselerin kurulması 
hususunda karar vermek, statülerini tesbit et
mek ve gerekli hallerde değiştirmek, limibed 
Veya anonim ortaklık haline getirilmeleri için 
gerekli kararı alarak ilgili mercilere teklifte 
bulunmak, 

11. a) Müesseselerin yönetim komitelerin-
ce alınan kararlardan 440 sayılı Kanunla diğer 
kanunlar ve tüzük hükümlerine göre yönetim 
kurulu kararını gerektiren konularla ilgili olan
ları inoeliyerek karar vermek, 

b) 440 sayılı Kanun ve tüzüğü uyarınca, 
Yönetim Kurulu onayı alınması gerefcmiyen ko
nularla ilgili olarak müesseseler yönetim komi-
telerince alınmış kararlardan mevzuat ve Yö
netim Kurulu prensip kararlarına uygun olmı-
yanlar üzerinde Genel Müdürlükçe yapılacak 
teklifler dolayıısiyle, inceleme yaparak gerekir
se kararı iptal etmek, 

12. İştirakler yapılması, icabında devir ve
ya tasfiyesi (hususunda ilgili bakanlık yolu ile 
Bakanlar Kuruluna teklifte bulunmak, 

13. Teşekkül ve müesseselerin faaliyet ko
nularına giren yeni teşebbüsler üzerimde incele
melerde bulunmak, kuruluş halindeki işletmele
rin idare tarzlarını ve çalışma esaslarını tesbit 
etmek. bütçe ve kadrolarını onaylamak, bun
larla ilgili yatırım faaliyetlerini izlemek; bu 
kanunun 4 ncü maddesinde belirtilen amaca 
ulaşacak şekilde ıçalışma imkânını kaybeden ve 
çalıştırılmaları teşekkül veya müessesenin ana-
faaliyelt konuları bakımından zorunlu olmıyan 
işletmelerin kapatılmasına karar verme, elden 
çıkarılması gereken işletmeler hakkında Bakan
lık yolu ile Bakanlar Kuruluna teklifte bulun
mak, 

14. Çay çalışmaları ve .araştırmaları ile il
gili kuruluşlar arasında tekerrürleri önlemek 
için gerekli koordinasyonu sağlamak, 

15. Yurt içimde şube ve yurt içinde ve dı
şında acentahk, muhabirlik ve mümessillik gibi 
işyerleri açma ve kapamaya karar vermek ve 
bunların faaliyet sınırları ile yetki ve çalışma 
esaslarını tesbit etmek, 

16. 440 sayılı Kanunun 25 nci maddesi ge
reğince genel müdürlükçe hazırlanacak perso
neli yönetmeliğini inceliyerek bakanlığın tasvi
bine sunmak, teşekkül, müessese ve işletmeler 
personelinin görev, sorumluluk ve yetki sınırla

rını belirten çalışma esasları yönetmeliği ile di
ğer yönetmeliklerini inceleyip onaylamak, 

17. Teşekkül ve müesseselerinin işleri icabı 
gayrimenkuller üzerinde aynî haklar tesisi, kal
dırılması veya değiştirilmesi mahiyetindeki ta
sarruflar hakkında karar vermek, 

18. 440 sayılı Kanunun 24 ncü maddesinin 
12 nci ve 4 ncü fıkraları hükmü saklı kalmak 
üzere tevekkül ve müesseselerinin mal ve hiz-
-•n<H f:y°ft]iairı ile yönetmeliğe göre belirtilecek 
yr, c*->y yaprağı alım fiyatlarını tesbit etmek, 

19. Dâva acımak, teşekkül ve müevsesele-
•̂ m leh ve aleyhindeki dâvaları teşekkül ve mü-
^«.rv-l'vr i,o|n -menfaat mülâhaza edildiği takdir-
^3 sıOh ve tahkim yoluyla halletmek, dâvadan 
va^T&crask. dâvayı takip veya temyiz etmemek 
"hususlarında karar vermek, 

20. Tahsili mümkün olmıyan alacakların 
silinmesine karar vermek, 

21. Teşekkül ve müesseselerin alım, satım 
ve ihale işlerinin tabi olacağı genel prensipleri 
ve çeşitli kademelerce kulanalbilıecek yetki li
mitlerini yönetmelikle tesbit etmek, 

22. Teşekkül genel giıderlerinden teşekkül 
ve müesseselerin her birine düşen hisselerin da
ğıtımı esaslarımı tesbit etmek, 

23. Teşekkül ve müesseselerin ürettikleri 
mal ve hizmetlerle ilgili fuar ve sergilere işti
rak etmek konularında karar vermek, 

24. a) Teşekkül personelini atamak, ge
rektiğinde bu yetkiyi kısmen alt kademelere 
devretmek, 

b) Müessese müdürleri ile yardımcılarını 
atamak ve müessese idarecileri arasında yö
netim komitesine katılacakları seçmek, 

25. Teşekkül ve müesseselerinin tüzel kişi-
l'kleri adına imza atmaya yetkili olanları, genel 
müdürlüğün teklifi üzerine tesbit ve bu yetki
nin derecesini tâyin etmek, 

26. 440 sayılı Kanunun 32 nci maddesinde 
^özü geçeda. yasak iş ve hizmet görevleri dışında 
kalan üniversite ve yüksek kurumlar profesör
lük ve öğretmenlik, orta dereceli okullarda ve 
^u okullara bağlı birlik ve kurumlar tarafın
dan açılacak kurslarda öğretmenlik görevlerin
de ders görevi verileceklere, teşekkül iştirakle-
rHien yalnız birinin idare meclisinde, mura-
'"Dİıoında veya tasfiye memurluğunda buluna
caklar hakkında muvafakat veya karar vermek, 
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27. 440 sayılı Kanunun 30 ucu maddesi ge
reğince görevlerinde olağanüstü gayret göster
mek suretiyle emsallerinden üstün iş yapan, üs
tün veya teknik bir bilgiye dayanan şahsi gay
ret ve teşebbüsleri sayesinde kurumun giderle-
rinıde önemli tasarruflar sağlıyanlara kârlılık 
veya verimliliği arltaranllara veya işletme faali
yetlerine yararlı buluş getirenlere, genel bir za
rarın, felâket ve tehlikenin Önlenmesi veya (ge
nel bir faydanın sağlanması için hayatlarını teh
likeye koyarak çalışanlara verilecek ödüller 
hakkımda Bakanlığa teklifte bulunmak, 

28. Bakanlar Kurulu kaırariyle atananların 
görevlerinden doğan hususlardan dolayı hakla
rında kanuni kovuşturma yapılması gerektiği 
hallerde durumu bakanlığa intikal ettirmek, 

29. Bu kanunla diğer kanun ve tüzükler 
tarafımdan verilmiş görevleri yapmak, 

30. Bu maddede yazılı olanlar dışında yö
nettim kurulu kararma bağlanması kurulca uy
anın görülen konularla, yönetmeliklerde yöne
tim kurulu kararı alınması belirtilen hususlar 
hakkında karar almak, 

Yönetiıtn kurulu, bu maddenin 19, 20, ve 23 
ncü bentlerinde yazalı hususlarda genel müdür
le müessesle müdürlerine kademeli olarak yetki 
verilmesini kararlaştırabilir. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarını,, 11 mâ 
madde Cumhuriyet Senatosunca şimdi okunan 
şekilde değişikliğe uğramıştır. Geçici Komis
yon meseleyi incelemiş ve yapılan değişikliği 
uygun mütalâa ederek benimsemiştir. 

Söz istiyen var mı? Yok. 
Benimseme hususunu Yüce Meclisin oyları

na sunuyorum. Benimsemeyi kabul edenler... 
Kabul etmiyenler... Benimsenme kabul edilmiş-
tir ve 11 nci madde Cumhuriyet Senatosunca 
yapılan değişik şlekliyle kalâleşmiştir. 

Genel Müdür yardımcıları : 
Atanana! :» 
Madde 16. — Teşekkülde, ıGenel Müdüre İş

lerinde yardım etmek üzere (2) Genel Müdür 
Yardımcısı bulunur. 

Bunlar 440 sayılı Kanunun 10 ucu maddesi 
uyarınca Gümrük ve Tekeli Bakanının inhası 
üzerine Bakanlar Kurulu kararı ile atanırlar. 

Genel Müdür yaranmalarından Mirinim zira
at yüksek mühendisi olması şarttır. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, 16 mcı 
madde Cumhuriyet Senatosunca şimdi okunan 
şekilde değişikliğe uğramıştır. Geçici Komisyon 
değişikliği uygun bulmuştur, benimsemiştir. 

Söz istiyen var mı? Yok. 
Bıenimsemeyi Yüce Meçisin oyuna ısunuyo-

rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Dolayısiyle metin Cumhuriyet Senatosunca 
yapılan değiğşik şekliyle katiyet kesbetmıiştir. 

23 ncü maddeyi okutuyorum. 
Fazla miesai : 
Madde 23. — Kurumun merkez teşkilâtı ile 

bu teşküââta bağla olarak açacağı her türlü iş
letme ve fabrikalarda, işlerin icaplarmıdan ola
rak normali çalışma günü ve saatleri dışımda de
vam etmesi zaruri görülen işler için teknik per
sonel ve memurlardan fazla çalıştırılanlara 657 
sayılı Kanun hükümlerine uygun olarak Bakan
lar Kurulu kararınca fazla mesai ücreti verile
bilir. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım; yapı
lan değişikliği okutmuş bulunuyorum. Cumhu
riyet ıSemaltotsunıca yapılan bu ıdeğişiMdk komis
yonca benimsenmiştir. Bu benimsemeyi Yüce 
Meclisin oyuna sunuyorum. Kalbul edenler... Ka
bul etmıiyenler... IKaibul edilmiştir, metin bu şek
liyle kanunlaşmıştır. 

Sayın milletvekilleri, !bir saatlik süre zarfın
da görüşülecek işler meyanımda telâkki ettiği
miz çay kanunu teklifi için geçen süre dolmuş 
bulunmaktadır. Ancak müsaade ederseniz bu 
kanun teklifinin bir İM maddesi daha kalmış
tır, yüksek müsamahanıza sığınarak kanun tek
lifinin bitimime kadar bu süreyi uzatalım. Bu 
hususu oylarınım sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul leltımiyenler... Kalbul edilmiştir. 

Madde 24 ü okutuyorum. 
Yaprak çay f iyotlarınım ilâmı : 
Madde 24. — Yaş çay yapraklanman alım, fi

yatları, tüzükte belirtileıcek esaslara göre, yö
netim kurulu tarafından tesıbit olunur ve bu 
fiyatlar Gümrük ve Tekel Bakanımın teklifi va 
Bakanlar Kurulunun kararı ile yürürlüğe girer. 

BAŞKAN— 24 ncü madde şimdi okutulan 
şekliyle Cumhuriyet Senatosunca değişikliğe 
tabi tutulmuştur. Komisyon yapılan değişikliğe 
uymuştur, benimsemiştir. Bu (benimsemeyi Yü
ce Meclisin oyuna sunuyorum. Kabul edenler... 
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Etmiyenler... Benimseme Ikalbul edilmi&tir. Me
tin Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişik 
şekliyle kanunlaşmıştır. 

25 nci maddeyi okutuyorum. 
Çay "bahçesi kurmak : 
Madde 25. — Çay bahçesi kuracaklar Çay 

Kurumundan ruhsatname almak mecburiyetin
dedirler. 

Ruhsatname almadan çay (bahçesi kuranlar, 
Genel Müdürlükçe tesbit edilecek teknik 've fen
nî esaslara uymayanlar ve (bunlara aykırı hare
kette bulunanlar 100 liradan 500 liraya kadar 
ağır para cezası ile ceaalandınhrlar. 

Bu bahçelerin mahsulleri hiçbir suretle te
şekkülce satoalınamazlar. 

Ruhsatsız çay bahçesi kurmuş olanların çay 
bahçeleri masrafları kendilerine aidolmak üze
re söktürülür. 

BAŞKAN — 25 noi madde Cumhuriyet Se
natosunca simidi okunan şekilde değişikliğe uğ
ramıştır. Komisyon meseleyi incelemiş ve deği
şikliği benimsemiştir. Bu benimsetme hususunu 
Yüce Meclisin oyuna sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. Dolayısiy-
le 25 nci madde Cumhuriyet Senatosunca yapı
lan değişik şekliyle katîleşmiştir. 

26 nci maddeyi okutuyorum. 
Çeşitli (görev ve yetkilerin kuruma intikali : 
Madde 26. — 4223 sayılı Kahve ve Çay tnht 

sarı Kanununun 1 noi maddesindeki çay hak
kındaki ımevcudolan çay inhisarı teşekkül tara
fından işletilir ve yürütülür. 

3788 sayılı Kanunun 2 nci maddesinde belir
tilen ruhsat teşekkül tarafından verilir. Teşek
kül ruhsat sahibi üretici ile bir mukavele akde
der. Teşekkül ancak ruhsat sahibi ve mukave
leli üreticinin çayını satınalabüir. 5433 sayılı 
Devlet Üretme Çiftlikleri Gene! Müdürlüğü gö
rev ve kuruluş Kanununun gieçici 2 nci madde
sinin ikinci fıkraısı gereğince Tekel Genel Mü
dürlüğüne devredilmiş diğer ıgörev ve yetkilen! 
teşekküle geçer. 

BAŞKAN — Muhterem a(rkadaşlarını, 26 nci 
maddeye bir ballık Cumhuriyet Senatosunca1 

ilâve edilmiştir. Bu ilâveyi Geçici Komisyon uy
gun mütalâa «itmiştir ve benimsemiştir. Benim
seme hususunu Yüce Meclisin oyuna sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. Başlıkla beraber değişiklik katiyet arz 
etmiştir. . , : f p 

27 nci maddeyi okutuyorum. 
T. C. Ziraat Bankası ikrazlarının mahsubu : 
Madde 27. — T. C. Ziraat Bankası tarafın

dan bahçe sahiplerine iikraız edilen para ve bah
çe sahiplerinin gübre 'borçları bunların teşekkü
le satacakları aynı teşdisin yaş çay mahsulü be
delinden kesilmek suretiyle ödetilir. Bu konu
da T. C. Ziraat Bankası ve ilgili kuruluşlar ile 
gerekli koordinasyon yapılır. 

BAŞKAN — 27 nci madde Cumhuriyet Se
natosunca hu şekliyle değişikliğe uğramıştır. 
Geçici Komisyon değişikliği uygun mütalâa et
miş ve (benimsemiştir. Bu konuda söz istiyen? 
Yok. Benimseme hususunu Yüce Meclisin oyu
na sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler..-
Kabul Gidilmiştir. 27 nci madde kalbul edilen bu 
değişik şekliyle kanunlaşmıştır. 

Geçici 3 ncü maddeyi okutuyorum. 
Geçici Maidde 3. — Halen Tarım Bakanlığı

na bağlı bulunan Rize Çay Araştırma Enstitü
sü, bütün menkul ve gayrimenkul maları veı 
ücret ve emeklilik gilbi özlük hakları saklı kal
mak üzere bütün personeli ile (yeni bir tâyin 
işlemine lüzum kalmadan) Çay Kurumuna dev
redilmiştir. 

Bu devir işlemi hiçbir 'vergi, resim ve harca: 
tabi değildir. Mukayyet değerlerin bulunmama
sı halinde devrolunan varlıkların değerleri Ma
liye, Tanm ve Gümrük ve Tekel bakanlıkların^ 
dan katılacaik birer temsilciden kurulu bir ku
rul tarafından en çok 6 ay içinde tesbiıt olunur. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, geçici 
3 ncü madde şimdi okunan şekliyle Cumhuriyet 
Senatosunca değiştirilmiştir. Meseleyi inceliyen 
Geçici Komisyom bu değişikliği uygun mütalâa 
etmemiştir. Dolayısiyle benimsememiştir. 

SALİH ZEKİ KÖSEOĞLU (Rize) — Söz 
işiyorum bu konuda Sayın Başkan. (A. P. sıra
larından «vazgeç, vazgeç» sesleri.) 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Röseoğlu. 
SALİH ZEKİ KÖSEOĞLU (Rize) — Vaz

geçtim efendim. 
BAŞKAN — Yapılan değişikliği Geçici Ko

misyon benimsememiştir. Bu hususu Yüce Mec
lisin oyuna sunacağım, yani komisyonun benim-
ssmeme şeklindeki menfi kararını oya sunaca
ğım. Komisyonun karan uygun mütalâa edilir
se o zaman Cumhuriyet Senatosunca yapılan de
ğişiklik kabul edilmemiş olacak. 



M. Meclisi B : 11 6 . 12 . 1971 O : 1 

MÜNİR DALDAL (izmir) — Sayın Başkan, 
bir daha tekrarını rica ediyoruz. 

BAŞKAN — Şimdi, geçici 3 ncü madde, 
Millet Mecliamoe karara bağlandıktan sonra 
Cumhuriyet Senatosuna gitmiş, Cumhuriyet 
Senatosu şdıındi okuttuğum şekilde geçici 3 msü 
maddeyi değiştirmiş. Daha sonra bu değişikli
ğin yerinde olup olmadığını araştırmak üzere 
Meclise nlyabeten kurulmuş Geçici Komisyon 
Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişikliği uy
gun bulmamış ve Mecls bunun üzerinde hakem
liğini gösterecek. Şayet bu benimsememe kara
rı, yani Cumhuriyet Senatosunca yapılan deği
şikliği uygun bulmama kararı Meclisçe kabul 
©dilir ise, o zaman Senato tarafından yapılmış 
değişiklik kabule şayan görülmeımiş olacak. 

Şimdi, komisyonun, yapılan değişikliği be
nimsememe kararı Meclisçe onaylanırsa, Cum
huriyet Senatosumlc'a yapılan değişiklik Meclisçe 
kabul edilmemiş sayılıyor ve o zaman mesele, 
ihtilâfı halledecek olan bir Karma Komisyona 
intikal edecektir. Şayet, bu Geçici Komisyonun 
benimsememe karan Meclisçe uygun mütalâa 
edilmezse o zaman Senatonun yapmış olduğu 
değişiklik Meclisçe kabul edilmiş sayılacak ve 
dolayısiyle bir ihtilâf ortaya çıkmamış olacak. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, Cumhuriyet 
Senatosunca yapılmış bulunan değişiklik Geçici 
Komisyonca kabule şayan görülmemiştir, dola
yısiyle benimsenmemiştir. Yüce Meclisin benim
sememe kararına uyup uymadığını tesbit ede
ceğim. 

Kolmiyyonca varılan benimsememe kararını 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen-
ler... Benimsemem© kararı kabul edilmemiştir. 
Binnetâce madde Cumhuriyet Senatosundan ge
len şekliyle kabul edilmiştir. 

Geçici 4 ncü maddeyi okutuyorum. 
Geçici madde 4. — Bu kanunun yürürlüğe 

girmesinden önce Tarım Bakanlığınca kayıtlı 
olan çay bahçelerine bu teşekkülce hazırlana
cak ruhsatnameler verilir. 

Bu kanunun yürürlüğe girmesinden önce 
kayıt dışı olan çay bahçelerine de, tesis kredisi 
verilmemek kaydiyle, ruihsataame verilir. An
cak, yaptırılacak fennî araştırma ile gerekli 
vasıfta çay yetişmediği ve yetişmiyeeeği anla
şılan kayıt dışı çay bahçelerine ruhsatname ve
rilmez. 

Yeniden çay bahçeleri kurmak istiyenlere, 
Çay Kurumunca yapılacak teknik ve fennî tet-
Mkattan sonra ruhsatname verilebilir. 

Çay bahçeleri sahipleri, bu kanunun yürür
lüğe girdiği tarihten itibaren üçüncü ayın so^ 
nuna kadar bağlı bulundukları çay fabrikaları
na birer dilekçe ile başvurarak çay bahçelerinin 
yer, adet ve saha miktarlarını bildirmek mecbu
riyetindedirler. Bu süre içinde başvurmıyanlar, 
yeniden çay bahçeleri kurmak istiyenler hakkın
daki işleme tabi olurlar. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, bu 
geçici 4 ncü madde de bir evvelki geçici 3 ncü 
ımadde gibi bir muamele görmüştür. Geçici 4 ncü 
madde Millet Meclisince kabul edildikten sonra 
Cumhuriyet Senatosunca değişikliğe uğramıştır. 
Yapılan değişikliği komisyon 'incelemiş ve yerin
de görmemiıitir. Bu sebeple benimsemediğini ra
porunda beyan etmiştir. 

Bu konuda öoz istiyen Yok. Komisyonca 
varılan değişikliği benimsememe kararımı Yüce 
r/ierylhin oyuna sunuyorum. Kabul edenler... Et-
miyenler... KaJhul edilmemiştir. Dolayısiyle ge
çici 4 ncü madde Cumhuriyet Senatosu tarafın
dan yapılan değişik şekliyle kanunlaşmıştır. 

Biraz evvel bu kanunu takdim ederken bâzı 
maddelerin Cumhuriyet Senatosunca değişikliğe 
uğramadığından bahsetmiş ve kesinleşmiş oldu
ğunu ilân etmiştim. Şimdi, Senato tarafından ya
pılmış olan değişiklikler ürerinde Yüce Mecli
sin kararını almak suretiyle katiyet arz eden 
maddeleri de tesbit etmiş bulunuyoruz. DO-
layısüyle Türkiye Çay işletmeleri Kurumu ka
nunu teklifinin bütün maddeleri kesinleşmiş du
ruma girmiştir. 

Memleketimiz, milletimiz ve çay üreticileri 
için hayırlı olsun. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI SABAHAT
TİN SAVCI (Diyarbakır) — Sayın Başkan, te
şekkür mahiyetinde kısa bir konuşma yapmak 
istiyorum. 

BAŞKAN — Kısa olmak şartiyle buyurunuz 
efendim. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI SABAHAT
TİN SAVCI (Diyarbakır) — Saym Başkan, 
muhterem arkadaşlarım; 

Gümrük ve Tekel Bakanlığınca hazırlanma
sı düşünülen, fakat muhterem meslektaşım Trab
zon Milletvekili Sayın Ahmet Şener'in teklif ola
rak getirmiş olduğu ve bir müddetten beri gerek 
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meclislerde, gerekse komisyonlarımızda hazır
lanmış bulunan bu teklifin bugün kanunlaşma
sını ve Yüce Heyetinizin takdirleriyle neticeye 
ulaşmasını görmekle bilhassa gurur duymakta
yız. Çünkü, Doğu - Karadeniz Bölgesinin bü
yük bir çay üretici kütlesinin derdimle çare bu
lunmuş ve topyekûn Devlet olarak, Hükümet 
olarak hizmetleri bMeşt&rımek suretiyle teklif 
bir kanun halinde ortaya çıkmış bulunuyor. 

Bu vesile ile fazla zamanınızı almamak kay-
diyle bu kanunun bilhasia çay üreticilerimize 
ve Türk çiftçisinle, Türk tarımına hayırlı, uğur
lu olmasını diler, Komisyon Başkam olarak 
Yüce Heyetinizi hürmetle selâmlarım. (A. P. 
Sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, gün
demimizin bunu takibeden maddesine geçiyo
ruz. 

2. — Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Alpas
lan ve 6 arkadaşının, Siyasi Partiler Kanununun 
74 ncü maddesinin yeniden düzenlenmesine dair 
kanun teklifi ve Adalet, Anayasa ve Plân ko
misyonlarından 5 er üyeden kurulu 49 No. lu Ge
çici Komisyon raporu (â/540) (S. Sayısı : 421) 

BAŞKAN — Siyasi Partiler kanunu tasarı
sının 1 nci maddesi kabul edilmiştir 2 nci mad
desinin görüşülmesi bitmiş, yeterlik önergesi ka
bul olunmuş öıuergelerin okunmasına geçileceği 
sırada komisyon, önergelerle birlikte 2, 3 ve 
4 ncü maddeleri geri almıştır. 

Komisyon?... Yok. Bu sebeple gündemin di
ğer maddesine geçiyoruz. 

3. — Bâzı tekel maddelerinin fiyatlarına ya
pılan zamlardan elde edilen hasılatın T. C. 
Merkez Bankasında açılacak bir deprem fonu 
hesabında toplanmasına dair kanun tasarısı ve 
İçişleri, Bayındırlık, Gümrük ve Tekel, Maliye 
ve Plân komisyonlarından seçilen 3 er üyeden 
kurulan 50 numaralı Geçici Komisyon raporu 
(1/500) (S. Sayısı : 418) 

BAŞKAN — Sayın Maliye Bakanı tarafın
dan verilmiş bir öflerge var, okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Bugünkü gündemin 7 nci sırasında yer alan 

«Bazı tekel maddelerinin fiyatlarına yapılan 
zamlardan elde edilen hasılatın T. C. Merkez 
Bankasında açılacak bir deprem fonu hesabın
da toplanmasına dair kanun tasarısı» hakkında 

öncelik ve ivedilikle kararı verilmesi ve diğer 
işlere takdianen müzakeresini saygılarımla arz 
ve teklif ederim. 

Sait Naci Ergin 
Maliye Bakanı 

M. KEMAL YILMAZ (Aydın) — Sayın Baş
kan, 6 nıcı sırada olacak, «7 nci sırada» diye 
okuındu. 

BAŞKAN — Her halde tesbit edildiğinde 
gündemin 7 nci sırasında idi. Bugün giündemi-
mizin 6 nci sırasındadır. 

Maliye Bakanı adına Müsteşar Muavini Sa
yın Özkazanç yetkili kılınmış. Sayın Hakkı öz-
kazanıç buradalar mı efendim?... 

Okunmuş olan bu önergeyi oyunuza sumıuyo-
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

YeltkiÜ zat buradalar mı efendim?... Yoklar. 
Diğer maddeye geçiyorum. 

4. — Ankara Milletvekili Osman Soğukpu 
nar ve 4 arkadaşının, 506 sayılı Sosyal Sigorta
lar Kanununun 60 nci maddesine bir fıkra ek
lenmesine ilişkin kanun" teklifi ve Çalışma ve 
Plân komisyonlarından seçilen 8 er üyeden ku
rulu 41 No. lu Geçici Komisyon raporu (2/513) 
(S. Sayısı : 422) 

BAŞKAN — Bu kanun teklifimi savunacak 
komisyon?... Yok. Ddğer bir maddeye geçiyo
rum. 

5. — Genel nüfus yazımı kanunu tasarısı ve 
Adalet, İçişleri, Dışişleri, ve Plân komisyonların
dan seçilen 3 er üyeden kurulu 30 No. lu Geçici 
Komisyon raporu (1/86) (S. Sayısı : 358) (1) 

BAŞKAN — Sayın İçişleri Bakanı bir ya
zı ile, kendisi bulunamadığı cihetle Bakanlığı 
temsilen Müsteşar Ferit KubaJt'm görevlendiril
diğini bildirmiştir. 

Sayın Ferilt Kulbat, buradasınız. 
Kanun tasarısının diğer maddelere takdimeıı 

görüşülmesini öngören bir önerge var, okutu
yorum. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
30 numaralı Geçici Komisyon tarafından ka

bul edilip, gündemin «İM defa görüşülecek iş-

(1) 358 S. Sayısı basmayazı tutanağın so
nuna eklidir. 
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ler» bölümünün 5 nci sıraJsında yer alan genel 
ırüfus yazımı kanun tasarısının öncelik ve ive
dilikle görüşülmesini arz ve teklif ederim. 

îHamdi Ömeroğlu 
(içişleri Bakanı 

BAŞKAN — Önergeyi Yüce Meclisin oyu
na sunuyorum. Kaibul edenler... Kabul etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

Bu hususta yetkili komisyon?... 
ŞEVKET ASBUZOĞLU (Eskişehir) — Ko

misyon sözcüsüyüm. 
BAŞKAN' — Buyurunuz. 
Muhterem arkadaşlarım, 30 numaralı Geçici 

Komisyonun hazırlamış olduğu kısa bir rapor 
var. Müsaade ederseniz onu okutayım; belki 
bâzı arkadaşlarımın şu anda bilgileri yoktur. 

Raporu okutuyorum. 
(30 No. lu Geçici Komisyon raporu okun

da.) 
BAŞKAN — Rap'orun tümü üzerinde Sayın 

Rs'fit Ülker, buyurunuz. 
REŞÎT ÜLKER (İstanbul) — Değerli arka

daşlarımı, Devlet hayatının önemli belgelerinden 
birisi olan genel nüfus yazımı, eski deyimiyle 
«TaJhriıi nüfus», Devlet - vatandaş münasebet
le dinde çok önıemli bir yeri işgal etmektedir. Ay
nı zamanda Devletin iyi işlemesi, vatandaşların 
durumlarının iyi tesbit edilmesi ve, diğer taraf
tan seçmen kütüklerinin noksansız tesbit edil
mesi bakımından, da büyük önem taşımaktadır. 

Bugün, 14 Ağustos 1330 tarihli Nüfus Ka
nununun 17 nci maddesi ve 29 Mayıs 1318 ta
rihli Sicilli Nüfus Nizamnamesine göre iş görül
mektedir. Genel nüfus yazımının on senede bir 
yapılması gerekirken 1320 - 1322 tahririnden, 
yani genel yazımından sonra yapılmamıştır. 
Şimdi birgün ilân edilecek ve o günde bütün 
Türkiye'de bütün nüfus olduğu gibi nüfus kü
tüklerine geçirilecek ve bugün eskimiş, kulla
nılmaz hale gelmiş, (Lâtin harflarinin gelmesi 
dolayısiyle) birçok nüfus memurlarının okuya
madığı kayıtlar tek bir esas üzerine geririlmiş 
olacaktır. 

Bu, gecikilmiş bir iştir. Boylere seçmen kü
tüklerinin yapılmaması ve vatandaşların nüfus 
işlerindeki sıkıntılarının sebebini teşkil eden 
bir hâdiseyi bu kanunla ortadan kaldırmış ola
cağız. 

Fakat şuna da dikkat etmek lâzımgelir ki, ba
yatlımıza etki yapan, tesbit edildikten sonra an

cak mahkeme kararı ile değiştirilebilecek böyle 
kayıtların yapımında çok dikkatli davranılmak 
lâzımgelir. Atalarımız, belki dünyanın ilk tah
rirlerini yapmışlardır. Bugün Devletimizin ar
şivlerinde, bundan üçyüz sene evvel, beşyüz 
sene evvel Türkiye'nin her hangi bir yerinde 
oturan ailelerin isimleri tam olarak bellidir. 
Yalnız aile isimleri değil, o köydeki bütün bi
nalar v.s. ne varsa, hepsi tesbit edilmiştir. Bun
lar bugün Devletin arşivindedir ve dünyaya 
örnek olacak bir durumdadır. 

Bununla şunu kasdetmek istiyorum: Nüfus 
sayımı yaptık; son nüfus sayımı, hepinizin bil
diği gibi, gayri ciddî cereyan etmiştir arkadaş
lar. Yazım işi ehliyetsiz ellere teslim edilmiştir 
ki, basit bir şeylir. Bu genel nüfus yazımı ile 
nüfus sayımı arasında bir münasebet yoktur, 
bu çok daha ciddî bir meseledir. Öbüründe bel
li malûmatı alacaktır. Bunda ise alacağınız ma
lûmatı kaynak yapacaksınız; yani kütüklere 
geçecek, kaynak olacak. Bu iş çok daha zor ve 
çok daha ciddî bir iştir. 

Burada bilhassa şunu belirtmek istiyorum 
ve gerekirse maddede değişiklik yaparak ka
yıtları koyalım ; 7 nci maddede «Yazım kurul
ları bir başkan ve iki üyeden kurulur. Vali ve 
kaymakamlar, yazım kurullarını bölgeleri için
deki genel, özel ve katma bütçeli daire, kurum 
ve teşekküllerin, belediyelerin ve 3659 sayılı Ka
nuna bağlı kurumlarla, bunların emrindeki te
şekküllerin memur ve hizmetlilerinden teşkil 
ederler.» 

«Yazım işini sağlamak için gereken yerlerde 
yazım süresince öğretim kurullarının çalışma
larına ara verebilirler.» denilmektedir. Belki 
buradaki öğretim kurulları, öğretim kurum
lan. olacak. Devam ediyor: 

«Memleketin, askerlik, güvenlik, asayiş, mah
keme, sağlık, genel hizmet ve yüksek ekonomi 
işlerindeki görevlilerden istisnası gerekenler yö
netmelikle belirtilir. 

Yeteri kadar Devlet memuru bulunmayan 
yerlerde kurul başkan ve üyeleri özel kişilerden 
atanır» denilmektedir. 

Şimdi değerli arkadaşlarım, bunlar hep tak
dir işidir. Gerekli eleman bulunmadı diye, (Bu 
işte bir para da veriliyor) benim yakınım, senin 
yakının bu işe gelsin diye gencecik, dal kadar, 
Devlet mesuliyetini idrak etmemiş çocukların 
eline işler teslim edilip, Devlet kayıtları bir keş-
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meke^ içine sokulmamalıdır. Ben bunu fevkalâ
de önemli bulmaktayım, istatistik de önemlidir, 
fakat genel nüfus yazımı fevkalâde önemi olan 
bir iştir. Biz buna bu ruh içinde oy vereceğiz. 
Gerekiyorsa bunların eğitilmeleri ve bunların 
vasıfları hakkında da bu maddeye hüküm koy
malıyız. Komisyon sözcüsünün beyanlarından 
sonra bunun üzerinde icabederse önerge vere
ceğiz. Yani bu o kadar önemli bir husustur. 

Evvelce de belirttiğim gibi, böyle bir kanu
nun çıkarılması çok geç kalmış bir iştir. Biran 
evvel çıkarılıp nüfus işlerimiz düzene konulma
lıdır. Bu arada nüfus idaresinde çalışan me
murların büyük güçlükler altında olduğunu, ay
rı özellikleri bulunduğunu, bunların yazıları
nın çok güzel olması lâzımgeldiğini bugüne ka
dar eski yazıları okumaktan mütevellit birtakım 
güçlükleri olduğunu, icabederse yine kayıtları 
karıştırabilme durumlarının olabileceğini düşün
mek lâzımdır. 

Bu arada, bu sistemle birlikte, nüfus işleri
mize bir çeki düzen vermemiz lâzımgeMr. 1318 
de yapılan iş, nüfus işlerinde bir nevi remorm 
idi. Bu kanun ve bunun arkasında olan diğer 
kanunlarla, nüfus memurlarına da, nüfus idare
sinde çalışanlara da gereken önemi verdiğimizi 
göstermeliyiz. Yine burada bir noktayı ifade 
etmek isterim, seçmen kütüklerini, artık bütün 
Batı ülkeleri gibi, nüfus kayıtlarına bağlamalı-
yız. 

İşte, bu genel nüfus yazımından sonra, Tür
kiye'de bir vatandaşın ancak nüfusa kayıtlı ol
duğu bir yerde seçmen olabileceğini, seçmen kü
tüğü ile ilgilenebileceğini, nüfus kütüğünde ye
rini değiştirmedikçe seçmen kütüğünde değişime 
yapılamıyacağını tescil etmeliyiz. Bugün, bir 
vatandaş hızlı gidebildiği takdirde, beş on, on-
beş, hattâ yirmi yerde ralhathkla oy kullanmak 
imkânına sahiptir. Batının hiçbir ülkesinde 
böyle bir şey yoktur. Bütün seçmen kütükleri, 
nüfus kayıtlariyle irtiibatlandırılmıştır; bunların 
yılda bir kere değişiklikleri yapılır. Ben, ayna 
zamanda, getirilen bu esası, önümüzdeki yıllar
da seçim kütükleri hakkında hazırlanacak ka
nunun temeli olarak da görmekteyim. Buna 
böyle bakmaklıyız, Devletimizin temeli olarak 
bakmalıyız. Bu kanun, büyük ve önemli bir 

kanundur. Memlekete hayırlı olmasını diliyo
rum. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Rapor üzerinde başka söz isti-

yen sayın milletvekili?.. Yok. 
Maddelere geçilmesini oyunuza sunuyorum. 

Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Tasan hakkında ivedilikle görüşülme teklifi 
vardır. İvediliği oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Maddeleri okutuyorum. 

Genel nüfus yazımı kanunu tasarısı 
Madde 1. — Nüfus Kanununun yürürlüğe gir

mesinden önce Türkiye'de genel bir nüfus yazı
mı yapılacaktır. 

Bu yazıma ne vakit başlanacağı ve ne zaman 
son verileceği içişleri Bakanlığınca belirtilir. 

BAŞKAN — 1 nci madde üzerinde söz isti-
yen?.. Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmiyenler... Aynen kabul 
edilmiştir. 

Madde 2. — Yazım işleri için illerde valile
rin veya yetkili kılacakları bir zatın, ilçelerde 
kaymakamların başkanlıkları altında askerlik 
şubesi başkanları veya vekilleri, jandarma ko
mutanları, belediye başkanları, nüfus müdür 
veya memurlarından bir merkez yazım kurulu 
teşkil olunur. Bu kurullara vali ve kaymakam
lar ihtiyaca göre 7 nci maddede yazılı olduğu 
üzere üye olabilirler. 

BAŞKAN — 2 nci madde üzerinde söz isti-
yen .. Yok. Oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Aynen kabul edilmiştir. 

Madde 3. — Merkez yazım kurulları yönet
melikle tâyin edilecek esaslar dairesinde, yazım 
bölgelerini tesbit, bu bölgelerin yazım kurulla
rını tâyin, yazım işlerini düzenlemek ve işlemle
rini yürütmekle ödevlidir. 

BAŞKAN — 3 ncü madde üzerinde söz isti-
yen?.. Yok. Oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Aynen kabul edilmiş
tir. 

Madda 4. — İl ve ilçe merkezlerinde 4 000 
nüfusu içine almak suretiyle ve mahalle esası 
üzerinden yazım bölgeleri kurulur. 4 000 nüfus
tan az kalan yerlerde bir bölge sayılır. Köyler
de uzaklık ve yakınlık göz önünde tutulmak üze-
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re dörder bin nüfuslu yazım bölgelerine ayrılır. 
Ancak mesafe ve arazi engelleri ve benzer se

bepler dolayısüyle 4 000 nüfusu dolduracak su
rette bölge kurulması mümkün olmıyan yerlerde 
daha az nüfuslu bölgeler kurulması da caizdir. 

BAŞKAN — 4 ncü madde üzerinde söz isti-
yen... Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etaniyenler... Aynen kabul 
edilmiştir. 

Madde 5. — Yazım, kurullarının insan otu
ran yerleri birer birer gezip ev halkından evde 
bulunanları görmeleri suretiyle yapılır. 

BAŞKAN — 5 nci madde üzerinde söz isti-
yen... Yok. 5 nci maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ay
nen kabul edilmiştir. 

Madde 6. — Belgelerinde; yazım yapılacağı 
ilân edilen günlerde o bölge halkının evlerinde 
oturmaları mecburidir. 

BAŞKAN — 6 nci madde üzerinde söz isti-
yen.. Yok. Oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Aynen kabul edilmiştir. 

Madde 7. — Yazım kurulları bir başkan ve 
Üki üyeden kurulur. Vali ve kaymakamlar yazım 
kurullarını bölgeleri içindeki genel, özel ve kat
ma bütçeli daire, kurum ve teşekküllerin, bele
diyelerin ve 3659 sayılı Kanuna bağlı kurum
larla bunların emrindeki teşekküllerin memur 
ve hizmetlilerinden teşkil ederler. 

Yazım islini sağlamak için gereken yerlerde 
yazım, süresince öğretim kurullarının çalışmala
rınla ara verebilirler. Memleketin askerlik, gü
venlik, asayiş, mahkeme, sağlık, genel hizmet ve 
yüksek ekonoarii işlerindeki görevlilerden istis
nası gerekenler yönetmelikle belirtilir. 

Yeteri kadar Devlet memuru bulunmıyan 
yerlerde kurul başkan ve üyeleri özel kişilerden 
atanır. 

Gerek Devlet memurları gerek özel kişiler
den atananlar bu görevi kabul etmeye mecbur
durlar. 

BAŞKAN — 7 nci madde üzerinde söz isti-
yen?.. 

REŞİT ÜLKER (istanbul) — Söz istiyorum 
efendim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Ülker. 
REŞİT ÜLKER (isifcanjbul) Değerli arkadaş-

laram; 
Deımin de lizaıh ettiğim gibi, bu maddede, 

yazım kurulu başkan' ve üyelerinin seçüimiü var-

I dır. Böyle mühim bir görevi yapacak olan, baş
kan ve üyelerimi nlilteMeri, mutlaka göisterilmeli-
dir. Burada, bir yönetmelikten bahsedilmekte
dir. O yönetmelikte, bu işin ciddiyetiyle orfanJtılı 
olarak, niteliklerin bu yönetmelikte belirtil'eceği-
nlin Mbölt edilmesi hususu çok önemidir. Aksi 
halde, mıntakalam dağıldığı zaman, demin misa-
lüni verdiğim ıson yapılan genel nüfus sayımında-
ki vahîm durumla karşılaşabilir'iz. Ondan ısonra 
(meydana çıkacak durum da vahîm olur, Gerçi}, 
değeri arkadaşım Koımisiyon söacüsü, belki «Bu
na itiraz falan vardır ama, b^mvatandaşlaınmı-
zm itirazlara, ne derecede liMlfat edieeelkfllsrSİ 
oltadadır» diyecektir. Yani, köye gidilecek, 
yaaCtaik, sonrıa, orada bir yanlışlık yapılırsa, 
«raıu görecekler de tesfbüt edecsklisr. 

Bu, tatbikatta mlüimkün değildir. Onun için, 
İra yazım iyi yapılırsa, ötesi iyi gider. Fa
kat, yazım bir defa yanlış yapılırsa altından hiç 
kalkajmiayi'z. Bugünkünden daha kötü duırıutaıia 
düşeniz. Çünkü, ilerideıM diğer mladdelerde, bu 
yazımı yapacaklara para verileceği görülüyor. 
Bu para işinin ne gilbi neticeler verdiğimi he-
pSiımiz biıliyoruz. Burada kararını1 almalıyıtz. 

Koaniısyondan yardım rica edL'yorulın efen
dim. 

BAŞKAN — Buyurun iSayım Aslbulzoğlu, Ko-
miüsyon gftzcSiML 

iGEÇtOİ KOMİOTON SÖZCÜSÜ ŞEVKET 
ASBTJZOĞLU (Eskişehir) — Sayin Başkan, de
ğerdi mıilletıvekillari; 

NİİOTS yazımı üzerinde getirilen tasarının^ 
tümü üzerinde konuşma yapan Sayın Ülker 
>ark:i:l?jşımın endişelerine, 10 ncu mladdemıin ve 
daha bumdan öooıra devam edecek maddelerde 
lalınan tedlbiırlerin cevap vereceği düşüncesiyle, 
Kotinıisyon olarak, tümü üzerindeki göriüşnıe-
lerde cevap verme*mıii|itik. 

iŞıiımidi, arkadaşımız, 7 nci mtaddenlin müızia-
(kemeoi ısırasında, aynu endişeyi izhar edimce, 
Komisyon aldına söz almak mecburiyeiiiinde kal
dım, 

Arkadaşım enıdlişelsûnidJe haklidir. TüıIMtye'de, 
şlimıdiye kadar cereyan eden yazımlarda, bâzı 
gayrûdiddî iharekstlerliın vâki olduğu mıalûm-
dur. Nüfus yazımının, 1906 senedinde, 10 se
nede bir yapılacağı ve fbu yazımın eisasliarınıni 
bir yöneltımeMkle tesbit edileceği hususu belir
tildiği halde, 1905 ısenesıinden bugüne kadar 

I 'böyle ıb5r yazana gidilmediği gibi, 1908 da, 
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yanü 13212 de yazılmış cilan o yazumlanoı da, 
harbler, yanıgıınllıar gibi çeşifîi âfetler dolayı-
siyl'e, bu|giün n!3 halde oldukları hepâın'ızce ma
lûmdur. Zaiten, esbabı ıimıoübEde de ileri sü
rüldüğü gibi, teatim mil'letveGiJJi arkadaşları-
mrjam kabul edeceklerini ıımıariak fazla taf-
ısfiüâiî; vermekten kalınacağını 

Bir nüfus yazımının zaruretine inanılmıştır. 
Arkadaş-aanızın, buradaki MmiseHerin nasıl 
seçileceği, bu seçimin nasıl yapılacağı gi-
ibi endlilşeilie/ri var. Meselâ, yazıim üzerinde, 
«Bir günde ana/sil olur?» dedi. Bir günde 
değil, yirmi günde yakacaktır. 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — O tehlikeli, 
o zaman ona karşıyım. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ŞEVKET 
ASBUZOĞLU (Devamla) — O, ayrı bir mesele. 
O, maddesi geldiğinde görüşülür. Bir günde de
ğil, yirmi günde yazılacaktır ve hanpi bölgeler
de, ne zaman yazıiMıcağı ilân edilecektir. «Bir 
günlük» endişesini, bu yönden cevaplandırmak 
istiyorum. 

tkinci'si, hakikaten, bu yazıma memur edilen 
kimselerin ehil olup olmadıklarının tesbiti ve 
(bunların ehliyetli bir şekilde yetiştirilmelerini 
temin için, bu kanun hükümleri, kanunun çıkış 
tarihinden itibaren iki sene zarfında yerine ge
tirilecektir. Bunun, bir senıe'sinin yetiştirme 
senesi, kurs senesi olduğu 10 ncu maddede tas
rih edinmektedir. Bu yazıma memur edilecek 
kimselerin, daha önceden kurtea tabi tutulmala
rı gerektiğinden, bunun için, büitçeye oldukça 
yüklü bir tahsisatın konulması da teklif edile
cektir. Yani, yazıma memur edilen kim'seler, 
sizin hatırınıza gelen, hakika'tsn haklı olduğu
nuz iddiaları, noksanları giderebilmek için 
kurstan geçirilecektir. 

Hükümet, her türlü tedbirini almış, kursu
nu açmış, yetiştirmeye gayret sarf etmiştir. Bu
na rağmen noksanlık olursa, o noksanlar da, 
bıilahıana, görüldüğü zaman' düızelitdlr. Şdımdi-
den, «hiç bir kusuru olmıyaca'ktır» diye bir söz 
vermek veya kanunla önleyici tedlbir almak, 
ımümkün değildir. Ama. mümkün olanların hep
si bu kamunda tadadedilmiiş, getirilmiştir. 

İkinci sene, yazıma geçilecektir. Yâni, bu 
yaizımHana seçilecek olan 'kümıselıer, birinci sene 
kurstan geçirilecek, sonra da ikinci seme, yine 
Hükümetin, İçişleri Bakam'nın tesibit edeceği 
(bir günde yazıma geçilecektir, 
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Benim, sayın Reşit Ülker'in endişelerine, 
komisyon olarak vereceğim bilgi bundan iba
rettir. Saygılar sunarım. 

BAŞKAM — Buyurun sayın Ülker. 
REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Değerli arka

daşlarım; 
Komisyon sözcüsüne çok teşekkür ederim. 

Yani, esas itibariyle, fikre katılıyorlar, fakat, 
«değişikliğe lüzum yoktur» demek işitiyorlar. 

Benim söylemek istediğim, kürk kısmı değil. 
Kursa kim gidecek? Bir defa, kursa gelişi güzel 
eleman alındığı zaman, onun arkasını getire
mezsiniz. Ama, «biz, kursa aldığımız kimseleri, 
eğer kursta muvaffak olamazlarsa, başarısızdır 
diye çıkarırız» diyeceklerdir. Bunların tatbi
katta büyük güçlükleri vardır. Yâni, kurlslara 
soktuğunuz adamı, sonradan, kurstan çıkarma
nın, ve sairemin, burada anlatılması mümkün ol
mayan ve vakit alacak olan çeşitli güçlükleri1 

vardır. 
Binaenaleyh, ben burada bir önerge vere

rek, bu işin önemi ile mütenâsip niteliklerin, 
yönetmelikte, objektif olarak ve evvelce belir-
tilmeısıi lâzimgelidiğinâ söylüyorum. Bu yönet
meliğin yapılmasını da burada mecbur kılıyo
ruz. Yönetmelik zaten yapılacaktır, diye düşü
ne/bilirsiniz. Fakat, yapılmayabilir de.. Yahut 
bir yönleltmlelik yapılar, bu nitelikler gösterilmeu 
yelbilir. Yahut, gösterikliği halde, umumi ola
rak geçileJbilir. Yüce Meclis'in, bu noktaya önem 
verdiğini belirtmek için bir yönetmelik yapıl
ması mecburiyetinin konulma'sı lüzumludur. 

Yirmi günde yapılması, maddesine gelince; 
ben, öyle anlamadım, özür dilerim, okuduğum 
halde, orası gözümden kaçmış. Onda haklısınız. 
Tabiî, yirmi günde yapılır mı, yapılmaz mı 
maddesi gelince, onu da söyleyeceğim. O zaman, 
bir faydası olmaz. 

BAŞKAN — Önergeniz nerede Sayın Ülker? 
REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Gönderdim 

efendim. 
BAŞKAN — 7 nci madde üzerinde başka söz 

istiyen olmadığına göre, Sayın Reşit Ülker tara
fından verilmiş bulunan önergeyi takdim edi
yorum: 

Millet Macliisi Yüksek Başkanlığınla 
7 nci maddenin sonuna, aşağıdaki fıkranın 

eklenmesini öneririm. 
Istanboıl 

Reşût Ülker 
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Yazım Kurulu başkan ve üyelerinin, önemi 
ile mütenasip olan nitelikleri, bir yönetmelikte 
belirtilir. 

BAŞKAN — Evet, önerge bu mahiyette Sa
yın Asbuzoğlu. Katılıyor musunuz komisyon 
olarak? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ŞEVKET 
ASBUZOĞLU (Eskişehir) — Sayın Başkan, za
ten maddede bir yönetmelik yapılacağı teba
rüz ettirilmiş. 

BAŞKAN — Evet, bu sebeple haşiv mahiye
tinde telâkki ediyor ve katılmıyorsunuz. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ŞEVKET 
ASBUZOĞLU (Eskişehir) — Evet, efendim. 

REŞİT ÜLKER (istanbul) — Şimdi efendim 
burada «Memleketin; askerlik, güvenlik, asa
yiş, mahkeme, sağlık gibi temel hizmeti yürü
tecek ve ekonomik işlerde görevlilerden istis
nası gerekenler yönetmelikle belirtilir» diyor. 
Yani yönetmelikte belirtilecek mesele bu de
ğil. 

BAŞKAN — Siz, hepsini kapsayacak ve bun
ların yetişmesiyle de ilgili olacak mahiyette bir 
yönetmeliğin çıkarılacağını peşin olarak kanun 
onetnine koyalım dersiniz. 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Daha açık bir 
şekilde belirtmiş oluruz. 

BAŞKAN — Komisyon bunu haşiv mahiye
tinde telâkki ediyor. 

REŞİT ÜLKER (istanbul) — Yani, yönet
melikte belirtilecekler başka bir şeydir, bunun 
burada tesbit edilmesi lâzımdır. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ŞEVKET 
ASBUZOĞLU (Eskişehir) — Sayın Başkan, 
müsaade ederseniz kısaca arz edeyim. 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ŞEVKET 

ASBUZOĞLU (Eskişehir) — Sayın Başkan, 
zaten maddede bir yönetmelik yapılacağı teba
rüz ettirilmiştir. Arkadaşımızın aırzu ettikleri 
yönetmelikte gösterilecek, tekrar maddeye gir
mesine lüzum yoktur. Onun için katılmıyo
ruz. 

BAŞKAN — Komisyon, bunu haşiv telâkki 
ederek, önergeye katılmıyor. 

Önergeyi Yüce Meclisin oyuna sunuyorum. 
Kabul edenler.. Kabul etmiyenler.. Kabul edil
memiştir. 

7 nci maddeyi metinde yazılı olduğu şek
liyle oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Ka

bul etmiyenler... 7 nci madde aynen kabul edil
miştir 

8 nci maddeyi okutuyorum. 
Madde 8. — Yazım sırasında bölge yazım ku

rullarına şehir, kasaba ve köylerde muhtar ve
ya ihtiyar kurulu üyelerinden biri bilirkişi ni
teliği ile katılır. 

(BAŞKAN — Madde üzerinde söz isitiyen sa
yın üye?... Yok. 

8 nci maddeyi mitimde yazılı oMuğu şek
liyle oyunuza sunuyorum,.. Kabul edenler-.. 
KaJbuil etmiyenler.. Aynen kabul edıilmiiışltör. 

9 ncu mıaidldeyl okutuyorum. 
Madde 9. — Gerek memur buta-un ve ge

rek özel kişilerden olsun yazım kurularına 
katıkn başkan, üye, muhtar ve ib'iyar ku
rulu üyelierine ve w.ms kütükleri yaaacak kâtip
leri iş saatleri içinde ve dışında geçecek çalış-
maıralaıı karşılık alacakları ücretlerle zaruri 
gidenleri ve Harcırialh Kamunu dışında kalan-
tora vertileceık yolluklaır Bankalar Kurulunca 
ffesMt edilecek miktar ve esasliara göre ödenir. 

'BAŞKAN — 9 IÎIOU mladde üzeninde söz iste
yen savın üve?.,. 

İGEÇİOİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ŞEVKET 
ASBUZOĞLU (Eskişehir) — Sayım Balkan? 

BAŞKAN — İEuiyur'un efendilim. 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ŞEVKET 

ASSBÜZOĞLU (Eskişehir) — Sayın Bıaşkan, 
9 ncu maddenin ikinci satırında «kâtiıpler'i» 
diye yasîtoış... 

IBAŞKAN — Zatien (bir önerigıe vermişsiniz, 
kanunun sonunda bütün bunfliaırı düzeltmek 
ım'amki'ıin, içjtlüEÜğe göre. O zamian yeninde mua
melesini! yaparız. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ŞEVKET 
ASBUZOĞLU (EısKişelhir) — Hay, hay »ayım 
Safkiaü. 

IBAŞKAN — 9 niou maddeyi metlinde yazılı 
olduğu şekliyle oyunuza sunuyonuim, Kabul 
edenler... KaJbul etaiiıyemler... Aynen şkabuü 
edilmiştir. 

10 ncu maddeyi okutuyorum. 
Madde 10. — Merkez yazıma kuruları pa

rafımdan, görevleri öğreitilmek lülzere yazım
dan önce il ve ilçe mterkezllerinde böl'ge yazım 
kurulları başkanta için bîr kurs açılır. Bu 
kurslara başka maîhaOenden katıl'aeaMlard'an 
Harcırah Kanunu duşunda kalanliana verilecek 
yoil mter'aûaıriyle yevmiyeler 9 ncu mıaddte esa-
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sıma göre, memur ve hizmetlimden kurslara 
'katılanların yol masrafları ve yevmliyeleriyle 
kuırlsİarın diğer giderleri ve yazılma ait her 
türlü giderler, g^mel hükümlere göne içişleri 
Bakanlığı Bütçesine bu maksatla konulacak 
ödenekten verffiür. 

BAŞKAN — 10 ncu madde üzerdn&e sötz is
teyen?... Yok. Maddeci oyunuza sutnuyorıuım. 
Kabul edenler-.. Kabul etıriiyenüier... Aynen ka
bul edıflmligtâr. 

11 nci madldey1! okutuyorum. 
Madde 11. — Yazım kurulları günde 200 

nüfus yazmak suretiyle tâyin edildikleri böl-
igelerdeki yazımı en çok 20 günlde bitirmekle 
ödevlidirler. Bu süre iğinde bölgelerindeki 
yazımı bilfeiremiyein kurullara fazla çalıştık
ları günler içsin ücret verilmez. Bu kutruttlor 
görevlendirildikleri bölge yazımını bitirmeye 
mleobuırdıurlıaır. 

iBAŞKAN — 11 nci madde üzerinde Sayın 
Reşit Ülker, buyurumuz ©fendim. 

KESİT ÜLKER (idtanbul) '—Değerli ar
kadaşlarım, kısaca arz edeceğim. Nüfus duru
munu belli bir anıda, hep birden ıfcsabüt etmek 
lâzıımlgelir. Nüfus hareketıle^ine imkân vere
cek şekilde tatbikata giriştiğiniz takdirde nü
fus harekete geçer ve sizin yaptığınız kayıt
lar belli bor anda bütün nüfusu kapsamaz. Bi
naenaleyh, yapılacak iş; tıpkı sayımda olduğu 
gibi belli bir anda bütün Türkiye'nin nlüfusu-
nu 'gidile geçirmektir. Yoksa Bölge bölge 
yaptığınız zamıan nüfus hareketleri olacaktır, 
adamlar oradan başka yere gideceklerdıir, o 
tarafı yaptığınız ^aman bu tarafa gelmiş ola
caklardır ve Türkiye:rJ:m tüm olanak nüfusu
nun tesbiti imkânı orsadan kalkacaktır. Hal
buki: bir anıda, bir günde hepsinin tesıbiti lâ
zımdır ki, beli bir anda h'ilç Mmıse yerinden 
kımıldaîmjadan, olduğu gı'lbi nüfusa geçirilmiş 
olsun. Bilhassa bîziım memleketimiz için bu 
önemliıdir. O anda nlrüftoa geçtirdikten sorara her 
tiürliü hareketi yürünebilirsiniz. 

Onun için bu nokta üzerinde ciddî ola
rak durmak lâzımdır. Aksi halde o demin söy
lediğimiz seçmen küstüklerine esas olmak ve
saire, bunların hiçbirisi tam ve mükemmel ola
rak ortaya gelemez. 

Hürmetlerimle. 
İBAŞKAN — 11 nci maldde üzerinde başkaca 

söız isteyen?... Yok. Maddeyi oyunuza sunuyo

rum. Kabul edenler... Kabul etmıiyenler... 1:1 nci 
madde aynen kabul' edimidir-

12 nci maddeyi okutuyorum. 
Madde 12. — Yazımdan önce yapılacak ib&r 

bildiri ile belMii&n süre içinde ellerinde; 
•A)! Nüfûs cüzdanı veya nüfus tezkeresi 
B) Evlenme cüzdanı. 
Ç) Askerlik belgesi. 
D) Evvelce nüfus idarelerinden her hangi 

bir işi için alınmış onaylı künyeyi kapsayan 
kayıt örneği. 

E)1 Onaylanmış okul belgesi, tasdikname 
veya şahadetname, 

F) Mahkemelerden verilmiş ve kesinleş
miş onaylı yaş, ad ve kayıt tashlühi ilâmı. 

Gribi belgelerden biri bulunmıyan her va
tandaş nüfus dairelerine başvurarak, sadece 
yazımda gösterilmek üaere ücretsiz ve pufflsulz 
bir beflige alır. 

iHer hangi bir sebeple bu vesffika veya nüfus 
'dairesi belgesini gösteremilyenlıerin yazımı muh
tar ve ihtiyar kurullarının beyanlarına daya
nılarak yapılır. 

BAŞKAN — Maldde üzerimde .söz istiyen sa
yın milletvekili?... Yok. Maddeyi oyunuza su
nuyorum. Kabul .edenler... Kabul eltmiyenler... 
Madde aynen kabul edilmiştir. 

13 ncü maddeyi okutuyorum. 
Madde 13. — Yazımda Nüfuls Kanunu ile 

Medeni Kanun hükümleri ,göa önünide tutu
lur. Yazüm mevcut elsası defterler'in kayıtlarına 
dayanılarak yapılır. 

Mevcut esas defterlerindeki ad, soyaidı, do
ğum tarihleri ve diğer şahsi haller kaydı ya
zımda esas tutulup hiçbir suretle deği^rtarile-
nıez. 

Müsvedde defterlerimde kaaınltı ve silinti 
yapılması yasaktır. Yanlışlıkla bir kelime 
veya tarih yakılacak olursa bunun üzeri oku
nacak şekilde hafif bâr çizgi ile çizilerek doğ
rusu düşünceler hanesine yazılır ve yazım ku
rulu ille muhtar veya ihtiyar kurul üyesi ta
raflarından imza olunur. 

Bildirilen yaşlıariyle şahısları uygun görü-
lemiyen kimselerin 'durumları yazım 'kurulla
rınca müsvedde defterinin düşünceler sütu
nuna işaret olunur. Bunlar bilâhara nüfuıs 
mâmurları tarafından mahkemeye sevk edi
lerek verilecek kararda belirtilen yaşları' ya
zılır. 
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BAŞKAN — Madd'3 üzerinde söz istiyen 
'sayın milletvekili?... Yok. Maddeyi oyumuzla 
suınıuyoruım. Kalbul edenler... K'aJbull! etmiyenler... 
Madde iayn-en kalbul edilmiştir. 

14 lîioii maddeyi okultuyorum. 

Madde 14. — Yasımı merkez kurulu ile 
yasımı bölge kurulu başkan ve üyelerimin 
ödev ve yetkileri ile yasım hazırlıkları, yazı
mın yapılış ve yazım defterlerinim şekilleri 
ve bumûarm -ms gibi ibtiûgileri taşıyacağı, ne su
retle doMunrkicağı, yazımda ne cins evriak 
ve dstPfcsr kullanılacağı içişleri Bakanlığınca 
yapılliacak yöneltmıelikile belirtilir. 

IBAŞ'KAN — Madde üslerinde söz istdyen sa
yım müIletvekHi?.., Yok, Maddeyi oyunuza sıı-
mıuyorısıni. Kaıbul edenler... Kabul etmiyenler... 
Madde aynen kabul edilmlilşıtir. 

15 noi maddeyi okutuyorum. 

Madde 15. — Yazım günü herkes; 
a) 'Kendini, aile fertlerimi, vilâyet, vesa

yet ve hinınsidnde 'bulunanları; 
b) Otel, han, pansiyon ve emsali mües

seseleri işletenler, milis af ir ve kiracılarını; 
-e)f IRê mî ve öadl kuramlar miMlürler'i, emri 

©kındaki mema?T, Mzsmıellili ve işç'İÜeritni; 
d). Ordu, j ar darıma, polis ve^air birlikle

rin komutan, âmıir ve müdürleri, ©mininde bu
lunanları ; 

'Gerçek şekilde yazdırmaya, .iısltenilen beljge-
kr'i vermeye ve gifeitcırmsys nıedburduriıar. 

BAŞKAN — Madde üzeninde söz üstiyen 
saym millet'vekili?... Yok, Maddeyi oyunuza 
ısumuyoram. Ka'bul edenler... ıKalbul etmiyen-
ler... Madde aynen kalbul edilmiştir. 

16 nci maddeyi okutuyorum, 
M:! :1de 16. — Yabancı memleketlerdeki-Türk 

vatandaşlarının yazımı yönetmelik ile te'sbit 
edilecek şekilde komsioiltoisluklar tarafından ya
pılır. 

BAŞKAN — Madde ülgerinde söz istiyem sa
yın mıJIıletlvekiili ... Yok- Maddeyi oyunuza su-
nîyorulm. Kabul edenler... Kabul etmiyenler.., 
Madde aynen kabul edilmiştir. 

17 nci miaddeyi okutuyorum. 
Madde 17, — Yasını yapılan; bölgelsırlde 

miaafir olarak bulunanlarla memurlar buna-
da daimî ikametgâh tesis etmemişlerse mıisa-
fir mıiii've'dde defterlerine yazılır. Bunlarım ka
yıtları merkez kurullarınca, esas kayıtlı bu-
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lumdugıu yere gönderilerek aile kütüklerine ge
çirilirler. 

Yazım esnasında öğrenim, tioariet, askeriilk, 
nuaihpuslıık 'gibi geçici sebeplerle ikamleftigâlhı di- { 
şınıda olup aJile fertler1! anaisımdia, bnteınıı-
yanlar esas defterlerindeki eski kayıtlarına 
veya baba ve anneleriyle akrabaları tarafın
dan gösterilecek belgelere veya yapılacak be
yanlara dayanılarak alüesd fertleriyle bMikte 
gıyaben yazılırlar. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen 
sayın milletvekili?... Yok. Maddeyi oyunuzla 
ısumııyoruJm. Kalbul edenler... Kabul1 etmüyem-
ler... Madde aynen kabul edilmiştir. 

18 nci maddeyi okutuyorum. 
Madde 18. — Bölge yazımını bitirerek mer

keze dönen yazım kurulları, her hangi bir se
beple yazı'm sırasında bulummıyanlam aıilt bil
gileri 12 noi maddede gösterilen belgelerle 
mumtar veya ihtiyar kurulu üyelerimüm be
yanlarıma göre, müsvedde defterlerine yazdık
ları ad, soyadı, doğum tarihleri ve diğer 
'sabisi hal kayıtlarını, esas defterlerindeki ka
yıtlara uıymıadığını gördükleri takdirde, müs
vedde defterlerindeki yanlış kayıtlan.' esas 
kütıökllerdeki kayıtlara göre düzelterek düşün-
oel'-îr sütunuma şerih ve iımza ettikten sonra 
merkez kuruluma teslikm ederler. 

Ancak gösterilen belge : 
Kesinleşmiş mahkeme kararı olup da nü

fus esas kütüğüne işlenmişse mahkeme ilâmı 
esas tuitulur. 

Yazım sonunda merkez kurulları, bulunup 
görevlendirilecek kaligrafisi düzgün kâtipler 
viasıltasiyle yerli halka ait kayıltları esas kü
tüklere geçirmek sulh hâkimliğine tasldik et
tirdikten ve nüfus hüviyet cüzdanlarını dol
durduktan solura imza karşılığında nüfus mü
dür veya meJnıurlarıına teslim ederler. Bölge
lerinde yeniden ikıamııeltğâh kuran mlisafirlerin 
nüfus esais kütlüklerindeki kayıt örnekleri de 
nüfus memurları tarafından o mahallin nüfus 
idarelerinden getirilerek müsvedde defterleri 
ile karşılaştırılır, ayrılık görüldüğü takdirde 
nüfus kaydına göre müsvedde defterleri düzel
tilerek durum merkez yazım kurullarınca dü
şünceler sütunuma şerh ve imlaa edilir. Misa
fir müsvedde defterlerine yazılanlanın kayıt 
örmekleri ilkameitgâhlan nüfus memurluğuna 
yollanır. O mahallin nüfus memurluğunca esas 
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kaydiyflJe karşılattırılarak yukardaki esaslar 
dairesiimde işlem yapalir. 

BAŞKAN — Madde üzerimde söz istiyen sa
yın milletvekili?... Yok. Maddeyi oyumuza su
nuyorum Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Madde aynen kabul edilmiştir 

19 ncu maddeyi okutuyorum. 

Madde 19 — Müsvedde defterinim esas kü
tüklere geçilmesi biten yerlerde yazımın sona 
erdiği ilân edilir. Bu ilân tarihimden bağlıya
rak em şok üç ay içimde aile başkanlariyle 
reşit kişiler müracaat ederek adlarıma dolduru
lan nüfus hüviyet ve aile cüzdanlarımı nüfus 
idarelerinden almaya meaburdur. Aile duadan 
bedelleri ve Maliye bakanlıklarınca teslbilt ve 
takdir olunur. 
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nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyemler... 
Aymem kabul edilmiştir 

23 ncü maddeyi okutuyorum. 
Madde 23. — Yazım işlerinde verilen gö

revi mazeretsiz kabul etmiyemler ve yapma
yanlar, yazım kwuMıarıtrrn istedikleri bilgeleri 
vermiyenler veya gerçeğe aykırı beyanda 
'bulunanlar, yahut doğru olmıyan belge gös
terenler, bu kamumda tebit olunan görev ve 
mecburiyetleri yerime getirmiyemler, yazımın 
yakıldığı yerim idare kurulu karıariyle 100 li
radan 500 liraya kadar hafif para cezasına 
çarptırılırlar- Tescil iışlemlerilmi belirli süre 
içimde kamum ve yönetmelik hükümlerime uygun 
olarak Ibitirmiyen yazıım kurulları başkanı ve 
üyelerinim yan ücretleri kesilir. 

Tescil işlemlerimin belirli fireler içerisinde 
kamun ve yönetmelik hükümlerine uygum ola
rak yürütülmesinden. valiler, kaymakamlar, 
nüfus müdür ve memurları sorumludurlar. 

BAŞKAN — 23 noü madde üzerimde söz 
isteyem?... Yok. Maddeyi oyunuza sumuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Aymem ka
bul edilmişir. 

Madde 24- — Genel nüfus yazımı hazırlığı 
ve gene! nüfus yazımı yapılacağı yıllarda ha
zırlık ve yazıım işleri masraflarıma karşıttık 
içişleri Bakanlığı Bütçesine özel bir bölüm ha
linde ydteri kadar ödemek konulur. 

BAŞKAN — 24 moü m'adde üzenimde söz is
teyen?... Yok. Maddeyi oyumuza sumuyorum. 
Kabul .edenler... Kabul etmiyemler... Aymem ka
bul edilMşitir. 

Madde 25. — Genel nüfus yazımı içim ge
rekli deifter, basılı kâğı't ve araçlara maliyet 
bedeli üzerimden ve içişleri Bakanlığınım iste
diği süre idimde sağlamakla Devlet Malzeme 
Ofisi ve baskı işi yapam diğer resmî kurumlar 
yerlerime götürülme simde de Ulaştırma Bakan
lığına bağlı iktisadi Devlet Teşekkülleri ödev
lidir. 

BAŞKAN — 25 mci madde üzeninde söz is
teyen?... Yok. Maddeyi1 oyunuza sunuyorum. 
Kaıbul edenler... Kabul etmiy emler... Aynen ka
bul edilmiştir. 

Madde 26. — 29 Mayıs 1318 tarihli Sicilli 
Nüfus Nizamnamesi ile 14 Ağus'tos 1330 ta
rihli Nüfus Kanunumun 17 nci madde&i yürür
lükten kaldırılmıştır-

IBAŞKAN — Madde üzerimde 'Söz isteyem sa
yın milletvekili ... Yok. Maddeyi oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Aynen kabul edillmisltir 

20 ndi m'addeyi okutuyorum. 
Madde 20. — Yazımın bitimi ilân olunan 

yerlerde eldeki nüfus cüzdamlariyle eski nü
fus Mütük ve kayıtlarınım hükmü kalmayaca
ğımdan eski esas ve vukuat defterleri mahallî 
idare kuruUanmca tesbit edilerek nüfus daire
lerimde saklanır. Nüfus cüzdanlariyle diğer bel
geler idare kurullaranca tutanağa geçirilerek 
yok eidülirler. 

BAŞKAN — Madde üzerimde söz istiyen sa
yım milleltvekili?... Yok. Maddeyi oyumuza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul eitmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

21 moi maddeyi okutuyorum. 
Madde 21. — Yazım sonucunda elde edilen 

kayııtlarda mahkeme karan olmadıkça hiçbir 
düzeltime yapılamaz. Bu kayıtlara yazımın 
soma erdiği -tarihten başlıyarak altı ay içinde 
itiraz edilebilir. 

BAŞKAN — Madde üzerimde söz isteyen 
saym milletvekili?... Yok. Maddeyi oyumuza 
sumuyorum. Kalbul edenler... Kabul ı̂miyem-
ler... Aymem kabul edilmiş'tir. 

22 nci maddeyi okutuyorum. 
Madde 22. — Yaızım sırasında, nüfus olay

larının ibban içim konulan süreler geçmiş 
olsa dahi bu olaylanm tescilinde ceza alınmam. 

(BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yım mdlleltVekili?... Yok. Maddeyi oyunuza su-
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BAŞKAN —- 26 ncı madde üzerinde söz is
tiyen?.. Yok. 

Maddeyi oyunuza sunuyorum, kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Aynen kabul edilmiş
tir. 

Madde 27. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen?.. 
Yok. 

Maddeyi oyunuza sunuyorum, kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 28. — Bu kanunun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen?.. 
Yok. 

Maddeyi oyunuza sunuyorum, kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Kanunun tümü oya konmadan evvel içtüzü
ğün gereğine göre verilmiş bulunan tertip, tab 
düzeltmeleri hakkında bir önerge var, onu arz 
ediyorum, okutup Yüce Meclisin oyuna sunaca
ğım. 

«Genel nüfus yazımı kanun tasarısı basılış 
hataları : 

Madde 9, satır 2, «kâtipleri» «kâtiplerin» ola
cak, 

BAŞKAN — «Kâtipleri» ifadesi, sonuna bir 
«n» ilâvesiyle cümlenin gelişatma göre «kâtip
lerin» şeklinde düzeltilmesi isteniyor. Yüce 
Meclisin oyuna sunuyorum, kabul edenler... 
Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

«Madde 15. — a) «Kendini, aile ferlerini» 
«fertlerini» olacak. 

BAŞKAN — Bu şekliyle düzeltilmesi iste
niyor. Oyunuza sunuyorum, kabul edenler... 
Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

«Madde 18 satır 8 de «esas kütüğüne işlen
mişse» «işlenmemisse» olacaktır,» 

BAŞKAN — «îşlenmemişse» şeklinde düzel
tilmesi hususunu oyunuza sunuyorum, kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

«Madde 21 satır 2 de «Rüzeltme» «düzeltme» 
olacaktır.» 

BAŞKAN — Bu şekilde düzeltilmesini oyu
nuza sunuyorum, kabul edenler... Kabul etmi
yenler.., Kabul edilmiştir. 

«Madde 24 te «Genel nüfus yazımı hazırlığı 
ve» (ve) kaldırılacak.» 

BAŞKAN — «Genel nüfus yazımı hazırlığı» 
deyiminde «ve» tâbiri var, o kaldırılacak deni

yor. Madde 24 ün bu şekilde düzeltilmesini oyu
nuza sunuyorum, kabul edenler... Kabul etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

Kanunun tümü... 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Sayın Baş
kan, bir de 18 nci maddede «kaligrafisi düzgün 
kâtipler» diyor. Yazısı düzgün anlamına gelmi
yor mu efendim? 

BAŞKAN — Evet, kaligrafisi, yazının şekil
lenmiş şekli mahiyetinde, düzgün yazı mahiye
tinde oluyor; ama düzgün yazı belki o tâbiri 
kapsamıyabilir, yazısı düzgün demek belki o tâ
biri kapsamıyabilir. Sayın Komisyon bu husus
ta ne diyorsunuz? 

GEOÎCÎ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ŞEVKET 
ASBUZOĞLU (Eskişehir) — Ötedenberi alı
şılmış bir terimdir, kaligrafi kelimesi o bakım
dan konmuştur. Arkadaşımızın kasdettiği aynı 
mânayı ifade ediyor. 

BABKAN — Gösterişli ve okunaklı, kaligra
fisi düzgün şeklinde, o mânayı ifade ediyor. 

Muhterem arkadaşlarım; kanun tümü itiba
riyle açık oylamaya tâbidir. Tümünün oya ko
nulmasından evvel lehte ve aleyhte, oyunu iz
har yönünde söz istiyen?.. Yok. 

Oy kupası, bu maksatla sıralar arasında do
laştırılmak suretiyle açık oylama muamelesi in-
tacolunacaktır. 

6. — Nüfus kanunu tasarısı ve Dışişleri, Ada
let, İçişleri ve Plân komisyonlarından seçilen 
3 er üyeden kurulu 30 numaralı Gerici Komisyon 
raporu (1/93) (S. Sayısı: 363) (1) 

BAŞKAN — Gündemin diğer bir maddesin
de mevcut, sıra sayısı 363 te kayıtlı, Nüfus ka
nun tasarısı ve Dışişleri, Adalet, içişleri ve Plân 
komisycnlarmdan sıeçilen üçer üyeden kurulu 
30 numaralı Geçici Komisyon raporunun müza
keresine geçiyoruz. 

Sayın içişleri Bakanı tarafından bu konu ile 
ilgili bir önerge var, okutuyorum. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

30 numaralı Geçici Komisyon tarafından ka
bul edilip, gündemin iki defa görüşülecek işler 

(1) 363 S. Sayılı oasmayazı tutanağın sonun-
dadır. 
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bölümünün 6 ncı sırasında yer alan Nüfus ka
nunu tasarısının öncelik ve ivedilikle görüşül
mesini arz ve teklif ederim. 

İçişleri Bakanı 
Hamdi Ömeroğlu 

BAŞKAN — Önergeyi Yüce Meclisin oyuna 
sunuyorum, kabul edenler.:. Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım; kısa bir rapor var, 
müsaade ederseniz onu takdim edeceğim, oku
tuyorum efendim. 

(Geçici Komisyon raporu okundu.) 
BAŞKAN — Raporu okutmuş bulunmakta

yım. Rapor üzerinde söz istiyen sayın millet
vekilleri lütfen işarelt buyursunlar. 

HÜSAMETTİN BAŞER (Nevşehir) — Söz 
işitiyorum. 

iBAŞKAN — Buyurun Sayın Hüsamettin 
İBaşer. 

HÜSAMETTİN BAŞER (Nevşehir) — Sa
yın Başkan, değerli milletvekilleri; 

Nüfus kanun tasarısı, iki seneden sonra hu
zurumuza gelmiş vaziyettedir. 

Bulgun Türkiye fte en önemli yeri teşkil eden 
nüfus sicillerine maalesef lâyiki veçhile önem 
verilmemiştir. İsviçre'de her vatandaşa bir say
fa, her evliliğe bir sayfa ayrılmaktadır. Bugün 
Türkiye'de Nüfus Sicili Kanunu, Osmanlı Dev
letinden kalmış, 1926 da Madeni Kanun kabul 
edildikten sonra, - orada da bâzı hükümler var -
yeni hükümleri ihtiva eden kanun, maalesef 
bugüne kadar gelmemiştir. 

Nüfuis dairelerimizin halini gördüğümüz za
man; bir kısmında eski Türkçe yeni Türkçeys 
çevrilmemiştir. Nüfus kütükleri eslkimişltir. Ge
rekli tahsisat verilmediği için memurlar, lâyiki 
veçhile köylere kadar çıkıp nüfus sayımı yapa
mamaktadırlar. 

Halbuki, nüfus kütükleri, doğum, ölüm, ev
lenme, askerlik, vergi, bir yerden diğer yere na
kil gibi önemli kayıtları ihtiva eder. Medeni 
Batı âleminde nüfus kütükl'erine ve nüfus me
murluklarına önem verilir. 

Huzurumuza gelmiş olan tasarı, mevcut mev
zuattaki boşlukları doldurmak için yenilikler 
getirmiştir. Çıkmasında büyülk fayda olduğu 
kanaatindeyiz. Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın AlbayraJk, buyurunuz. 
HASAN BASRÎ ALBAYRAK (Rize) — Sa

yın Başkan, sayın milletvekilleri; 

Nüfus hareketlerinin, nüfus politikasının, 
memleketin, devletin idaresinin önemli faaliyet
lerinden bir tanesi olduğu kabul edilmek icabe-
der. 

Uzun yıllardan bu yana, nüfus kayıtlarımız 
veya Nüfus Kanunu üzerinde yapılagelen ça
lışmalar nihayet semeresini vermiş olup, Yüce 
Meclisin huzuruna kanun tasarısı gelmiştir. Bu 
tasarının gerekçesinde ve komisyonun raporun
da belirtilen hususların aynen tarafımızdan be
nimsendiğini ifade etmek isterim. 

Hakikaten nüfus olayları, günlük, geçici bir 
olay kabul edilmemelidir. Milletin insan sayısı
nı, insangücünü ifade eden nüfus, çok önemli 
bir müessesedir. Bunun için, bu kanunun Yüce-
Meclisten, geldiği gibi veya milletin bünyesine, 
memleketin bünyesine uygun şekilde çıkmasın
dan sonra, nüfus hareketlerimizin daha medeni 
bir ş&kilde, medeni milletimize yakışır bir şekil
de organize edileceği ve düzeleceği kanaatinde
yiz. 

Bir kere, herkes ailesinin şeceresini tutabil
mek ve bunu bilebilmek durumu ile, bu mutlu 
durumla karşı karşıya gelmiş olacak. Gelecek 
nesiller dedesini bilebilecek. Bizler belki bu nü
fus hareketi sayesinde dedelerimizi daha çok 
bulabileceğiz, onları daha yakımdan bilebilece
ğiz. Bu, çok önemli bir hâdisedir. Bir insanın 
şeceresini bilelbilmssi kadar büyük bir şeref, bü
yük bir mutluluk olmasa gerek. Bu yönden ka
nun tasarısının Demokratlık Parti tarafından 
çok olumlu karşılandığını da ifade etmek iste
rim. Bu kanun tasarısında emeği geçenlerin şük
ranla karşılanması icabeder. 

Bu kanun tasarısı önemli müesseseleri ve 
önemli çalışmaları getirmektedir. Bir kere teş
kilâtını ciddî bir şekilde, oturacak bir şekilde 
kurmaktadır. 

Ayrıca, köylülerimiz için büyük bir mesele 
olan nüfus yazımı, nüfusa kaydolma veya ev
lenme meseelleri hakikaten köylümüzü yorucu, 
usandırıcı ve bılktırıcı mahiyettedir. Bu kanun
la bu problem de ortadan kalkmış olacaktır. 

Ayrıca, kütüklerin iyi bir şekilde işleneceği, 
milletin bünyesine uygun şekilde organize edi
leceği de bu kanunla derpiş edilmektedir. Mese
lâ muhtarların ilmühaber müessesesini ortadan 
kaldırmak ve bunun yerine memurların tuta
nakları ile nüfusa kayıt işlemini getirmektedir 
ki, bu da ayrıca iyi bir özelliktir. 
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_, Biz, panl'i olarak bu tasarıyı benimsediğimi
zi ve komisyonun raporunu da talsvibettiği'mizi 
arz ©der saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Rapor üzerinde başka söz isti-
yen?.. Yok. 

Maddelere geçilmesini oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Tasarının ivedilikle görüşülme teklifi var
dır. ivediliği oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Maddeleri okutuyorum : 

NÜFUS KANUNU TASARISI 

KISIM — 1 

Teşjkilât 

BÖLÜM : 1 

Merkez 

Madde 1. — Nüfus işleri : İçişleri Bakan
lığına Ibağlı Ibdr ıgenel (müdürlük tarafından yü
rütülür. !Bu genel müdürlük (bir genel anüdür, 
bilr ıgenel (müdür yardımcısı ile aşağıdaki şube
lerden teşekkül eder. 

1. Nüfus işubesi : 
Yurt dışında loifeuranılar da dâMl bütün va

tandaşların nüfus hareketlerine ve şahsi halle
rine ilişkin işlemılerle kanun, tüzük, yönetme
likle genel emirlerin hazırlamıması nüfus fazımı 
işlerinin yürütülmesi, ıteftiş lâyihalarının inee-
lenKp 'sonuçlandırılması ve nüfus artış ve eksi
lişlerini gösterir istatistiklerin düzenleme ve 
özetlemesi ile nüfusa ait (taşradan yapılacak da-
nışimalara cevap vermekle görevlidir. 

2. Vatandaşlık şubesi : 
Vatandaşlık Kanununun uygulanması, va

tandaşlığa alınma, çıkma, (kayıp ve çıkarılma 
işlemleriyle, göçmen ve mültecilerin tacil iş
leri, anlaşma ve protokollere uygun vatandaş
lık tetkik ve tasdiki; vatandaşlık Ikonulan ille 
ilgili (bütün işleri görür ve anlaşmazlıkları mev
zuat dairesinde çözer. 

3. Arşiv'şubesi : 
Aile kütüklerinin iler itibariyle ikinci nüs

halarını tutar ve nüfuls dairelerinden gönde
rilecek şaihsi Ihal tutanaklarını kütüklerine iş
leyip 'özel yerlerinde (saiklar ve taşrada (her han
gi bir sebeple kaylbolan şaihsi hal ve aile kütük-
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tüklerinin tasdikli örneklerini istiyen resmî ma-
ıkamlara ve ilgiOilene verir. 

4. Personel ve Igereç şubesi : 
Genel müdürlüğün merkez ve iller 'teşkilâ

tında çalışan memur ^e IhizmeStlilerin /bütün öz
lük işleriyle teşkilâtın bütçe, ayniyat, levazım 
ve hesap işlerini yürütür. 

5. Evraık ve dosya şubesi : 
Gene! ımüdürlüğün baiberleşıme, dosya, evrak 

işleriyle diğer Işubelerin çalışıma konuları dı
şında kalan ve Igenel müdürlükçe verlen, isleri 
yapar. 

BAŞKAN — 1 nci madde üzerinde söz isti
yen? Yok. 

Bu Imaidde üzerinde iSayın Âdil Yaşa tara
fından verilmiş (bulunan bir değişiklik önergesi 
var, okutuyorum : 

Yüksek Başkanhğıa 
Nüfus dairelerinin 'odacı, kırtasiye, demir

baş, posta ödeneği sıkıntısı içinde olduğu ve 
bu yüzden lâyıkı ile çalışamadığı herkesin ma
lûmudur. İBuna isebep ayrı 'bir bütçeye sahibol-
mayişıdır. Tasarının 1 nci maddesinin ilik fık
rasının ışu şekilde değiştirilmesini iarz ve tek
lif ederim : 

Madde 1. — Nüfus işleri: İçişleri aikanlığı-
na bağlı ayrı bütçeli bir Genel Müdürlük tara
fından yürütülür. (Bu ıgenel Müdürlük 1 Genel 
Müdür, 1 müşavir ve 2 ıgenel müdür yardım
cısı ile aşağıdaki şubelerden teşeKkül eder. 

Siirt 
Âdil Yaşa 

GEREKÇE 
1. Bütçesi olmadığımdan yurdun her köşe

sine dağılmış !l 080 nüfus dairesi içişlerinden 
ayrılan icüzi ödenekleri bile alamamakta ve 
gönderilen 'tediye emirleri müşterek olduğun
dan içişlerinin diğer dairelerince sarf edilmekte
dir. 

2. 90 yılık lgeçimi%e saJhip nüfus teşkilâtı 
çok yeni kurulmuş daireler yanında perişan 
durumda kalmaktadır. 

3. içişleri (Bütçesinden ayrılacak dalsımla 
yetinecek ayrı bütçenin Hazineye başkaca bir 
külfeti İde olmadan bu bakımsın teşkilât 'zaruri 
ihtiyaçlarını ancak karşılı^abilecekıtir. 

4. Esasen teşkilâtta büyük bir reform ya
pacak bu yenli kanunun luygulanması ayrı bir 
bütçeyle mümkün olabilir. 
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5. Halen hu genel müdürlükte 1 müşavir, 
2 muavin bulunmaktadır. 

BAŞKAN — Komisyon, verilmiş bulunan 
değişiklik önergesini dinlediniz. Gerekçesini de 
akuttum. Katılıyor musunuz? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ŞEVKET 
ASBUZOĞLU (Eskişehir) — Katılıyoruz. 1 nci 
maddede 2 değişiklik yapıyor. Birisi, müstakil 
Ooiır bütçeyle idare edilmesini derpiş ediyor. Bu 
Umum Müdürlüğün Türkiye'deki dağıllış duru
munu göz Önüne lalarak, kendi •inisiyatifiyle 
daJha rahat, daha huzur içinde çalışmasını temin 
içdn müstakil (bir Ibütçe ile idare edilmesini ko
misyon olarak da (kabul ediyoruz. 

İkinci değişiklik, '2 Ulmum müdür muavini, 
1 Müşavir teklif ediliyor. Zaten bugün fiilen, 
son (çıkan Personel Kanunu muvacehesinde, ha
len 2 Umum müdür muavini ve 1 Müşavir istih
dam edildiğimden; 2 umum müdür muavini ve 
1 müşavirin de dâhili ©dilmesine taraftarız. 

BAŞKAN — Yani bu önergeye ka'tılıyor-
sunuız. önergeyi Yüce Meclisin oyuna sunuyo
rum. 'Dikkat nazara alınmak kaydiyle kabul 
edilirse komisyona vereceğim, önergeyi. Kabul 
edenler... Etlmiyenler... Kabul edilimişitir. 

Komisyon, Meclisin (kararı ile dikkat nazara 
alınmış olan önergeyi size vereyim, lütfen mad
deyi buna göre düzeltiniz. 'Daha sonra bu ya
pılan değişikliğe göre 1 noi maddeyi oya suna
cağım. 

BÖLÜM : 2 

İller 
Madde 2. — Her il merkezimde bir nüfus 

müdürü ile /bir baş memur ve yeteri kadar kâtip 
ve nüfus hareketleri ıçok olan illerde bir müdür 
muavini bulunur. 

Nüfus müdürleri, il içinde nüfus işlerini 
düzgün yürütmek ,aile ve 'şahsi hal kütük ve 
olaylarının istatistiklerini (zamanında yapmak, 
valye ve ilgili dairelere vermek, bütün il çev
resindeki nüfus teşkilâtını ve işlerini daimî ola
rak denetimi altında bulundurmak «ve nüfus 
dairelerini ilgilendiren diğer kanunlar hüküm
lerini yerine getirmekle ödevlidirler. Müdür 
muavinleri, nüfus müdürlerinin Igörevlerinde 
yardımcılık ve bulunmadığı 'zamanlar vekillik 
yaparlar. 

BAŞKAN — 2 nci madde üzerinde söz is-
tiyen? Yok. Maddeyi okunan şekliyle toyunuza 

sunuyorum. Kabul edenler... Stmiyenler... Ay
nen kabul edilmiştir. 

Madde '3. — Her il merkez ve Ibağlı ilçele
rinde bir nüfus başmemuru ile aşağıdaki nü
fus ısayısı hesabına göre memur ve birer kâtip 
bulunur. 

Yirmibine kadar bir, kırkbine kadar iki, 
altımışbine kadar üç, ıseksenbine kadar dört, 
yüzbine kadar 5 memur bulunur. DaJha fazla 
nüfuslu ilçeler için aynı hesap yürütülerek me
mur adedi artırılır. 

Nüfus.başmemur, memur ve kâtiplerini kad
ro, yer ve unvanlarına bakılmaksızın lüzum gö
rülen yerlerde görevlendirmeye, gerekli görü
len bölgelerde gezici nüfus memurları çalıştır
maya İçişleri Bakanlığı yetkilidir. 

Nüfus başmeımurîarı ilçede nüfus islerinin 
genel idaresinden ve denetlenmesinden, haber
leşme işlerinden sorumlu olup, ilçe ve gezici nü
fus memurlarını teftişe ve resmî kurullarda, 
mahıkeünelerde bulunmaya yetkilidir. 

Her nüfus memuru; doğum, ölüm, 'evlenme, 
boşanma, yer değiştirme, evlât edinme, tanı
ma, kayıt ve nesep tashihi gibi nüfus olaylarını 
yazanak ve kütüklere işlemek ve yeni doğan
lara nüfus cüzdanı vermek, cüzdan değiştir
mek, istatistikleri tutmak ve (başimemur tarafın
dan verilen işleri yapmakla görevli ve bu işler
den sorumludur. 

Nüfus memurlarının her hangi bir sebeple 
vazife yapımadııklaırı hallerde bunlara ait işler 
başmemur ve kâtipler tarafından yürütülür. 

BAŞKAN — S ncü madde üzerinde söz isti-
yen? Yok. Maddeyi okunan Şekliyle oyunusa 
sunuyorum. Kaibui edenler... Etmiyenler... Ay
nen kabul edilmiştir. 

Açık oylamada oyunu kullanmıyan arka-
daşıimız var mı? Yok. Açık oylama muaımelesi 
sona ermiştir. 

KISIM — 2 

Anahükümler 

BÖLÜM : 1 

Kütüğe geçirme 

Madde 4. — Her Türk Türkiye'de ikamet
gâhının veya sonradan ikametgah edindiği ye
rin nüfus memurluğuna kendisini yazdırmaya 
ve bir nüfus cüzdanı almaya mecburdur. 
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Reşidolmıyanların nüfus olaylarını yazdırıp 
nüfus cüzdanlarını almakla velli ve vesileri' 
ödevlidirler. 

BAŞKAN — 4 nıcü madde üzerinde söz isti-
yen? Yak. Maddeyi okunan şekliyle oyunuza 
sunuyorum. Kalbul ©demler... Etmiyenler... Ay-
nen kabul edilmiştir. 

Madde 5. — Şahsi halleri bildirmekle ödev
li tutulan kimseler doğum, evlenme, boşanma^ 
ölüm, gaiplik, nesep taslbilhi, tanıma, evlât edin
me ve evlâtlık sözleşm'eısinin kaldırılması olay
larını nüfus memurluğuna bildirmeye ve nü
fus memurları da bunları aile kütüklerine yaz
maya mecburdurlar. Nüfus memurlarına yapı
lan doğum, ölüm ve yer 'değiştirme bildirileri 
toir tutanakla teslbit, diğer şalisi bal olayları 
mahkemeler ve dairelerim verecekleri ilâm ve 
resmî belgelere dayanmak suretiyle aile kütük
lerine işlenir. 

BAŞKAN — 5 nci madde üzerinde söz isti-
yen? Yak. Maddeyi okuman şekliyle oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... E'femiy emler... Ay
nen kalbul edilmiştir. 

Madde 6. — Nüfus kütükleri ilçe esası üze
rine tutulur. Her nüfus dairesinde tutulan do
ğum, ölüm, yer değiştirme tutanakları ile ev
lenme, boşanma, kayılt ve yaş tashihi belgeıleri 
aJyrı ayrı ve diğer şalhsi (hal değişikliiklrrine ait 
belgeler 'de birer kütük haline 'getirilmek su
retiyle ısaklaınır. Her (mahalle ve köy için ayrı 
aile kütükleri tutulur. Bu kütüklerin tutuluş 
şekilleri ve bütün IbeElgelerin formülleri yönet
melikte belirtilir. 

BAŞKAN — 6 ncı madde üzerinde söz islti-
yen? Yok. Maddeyi lokunan şekliyle oyumuza 
sunuyorum. KaJbul eedmler... Etmiyemler... Ay
nen kalbul edilmiştir. 

Madde 7. — Doğum, ölüm ve yer değiştirme 
olayları nüfus memurları tarafından iki nüsha 
iolarak düzenlenecek Ibir tutanağa geçirilir ve 
lolayı bildiren ile 'beyanı dinliyen iki tanık ve 
nüfus ımemuru tarafından İmzalanır. 

Bu tutanaklarla evlenme, boşanma, kayıt ve 
yaş tashihi, nesep düzeltmesi gibi şalhsli hal 
olaylarına ait ilâm ve fbelgeleri nüfus memur
ları aüe kütüklerine işlerler. Tutanaklarla bel
gelere aile kütüğü işlem ve sayfa numaraları 
tarihlerini yazarak imzalarlar. Bu tutanak ve 
'belgelerin Ibirer nüshası İner ay sonunda doğru-

ruca Nüfus Genel Müdürlüğü arşivine gönderi
lir. 

BAŞKAN — 7 nci madde üzerinde söz isti-
yenl Yok. Maddeyi okunan sekiliyle oyunuza 
isunuyoırum. Kabul edenler... Etmiyemler... Ay
nen kabul edilımiştir. 

Madde 8. — Kendisinin veya babasının 
aile kütüğü 'başka yerde .bulunanlara ait tuta
naklarla kayıt tashihi gibi şahsi hal 'belge ve 
ilâmları üçer, evlenme ve boşanma için verilen 
bildiri ve ilâmlar dörder nüsha olarak düzenle
nir. 

işlem görecek daire sayısı kadar nüshası, 
başvurulan nüfus memuru tarfafından bir haf
ta içinde aile kütüğünün bulunduğu yer nüfus 
memurluğuna yollanır. Bunları alan nüfus me
muru bir ıhafta içinde nüfus kütüğüne işler ve 
tutanağı gönderen memura bildirir, kütük iş
lem ve sayfa numaralarını ve tarihini gösterir 
tutanağın veya resmî belgenin bir nüshasını 
alıkor, diğer nüshasını ay sonunda 7 nci mad
de uyarınca merkez arşivine gönderir. 

BAŞKAN — 8 nci madde üzerinde söz isti-
yen? Yok. Maddeyi okunan şekliyle oyunuza 
sunuyorum. Kalbul edenler... Etımiyenler... Ay
nen kabul edilmiştir. 

Madde 9. — Türkiye dışındaki Türk va
tandaşlarının nüfus olayları ıen yakın 'Türk kon
solosluğuna Ibir bildiride bulunmak veya ma
hallî kanunlar yabancılara ait nüfus olaylarını 
bulundukları yerdeki belediye veya nüfus dai
relerine bildirerek kaydettirmek ödevliliğini 
yüklediği takdirde vatandaşlarımızın bu husus
ta mahallî makamlara yapacakları bildiriyi 
gösterir bu makamlardan veya 18 nci maddede 
yazılı kurumların sorumlu görevlilerinden ken
dilerine verilecek belgeleri konsolosluğumuza 
vermek suretiyle teısbit edilir. 

Böyle bir fbildiri veya belgeye dayanılarak 
konsolosluklar tarafından düzenlenecek örneği
ne uygun doğum, ölüm, tutanaklariyle evlenme 
tescil belgeleri 7 ve 8 nci madde hükümlerine 
göre işlem yapılmak üzere doğruca içişleri Ba
kanlığına gönderilir. 

^Oturduğu yerde ve yakınında Türk Konso
losluğu bulunmadığı takdirde o meımleketin 
şahsi nal işlerini yürüten yetkili (makamları 
veya kurumları tarafından verilip Dışişleri Ba
kanlığımızca usulüne göre onanmış belgeler 

— 292 — 



M. Meclisi B : 11 6 . 12 . 1971 0 : 1 

üzerine 'adla kaydının bulunduğu yer nüfus kü
tüklerine yazılır. 

Türkiye'de kütüğü buüunanıyan ve yabancı 
(Memleketlerde oturan vatandaşlar içişleri Ba
kanlığının göstereceği bir nüfus dairesinde açı
lacak aile kütüğüne kaydedilirler. 

BAŞKAN — 9 ncu madde üzerinde söz isti-
yen? Yok. Maddeyi okunan şekliyle oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ay
nen kalbui edilmiştir. 

Madde 10. — Tutanak ve belgelerin ilgili
nin kendisi veya veli, vasi veya resmî vekili 
tarafından imzalanması gereklidir. Yazı bilmi-
yenlerin sağ el işaret parmağı M Ikonur. 

BAŞKAN — 10 ncu madde üzerinde saz istii-
yen? Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kalbui etmiyenler... Aynen kalbui edil
miştir. 

Madde 11. — Kesinleşmiş mahkeme hük
mü olmadıkça nüfus kütüMerinin hiçbir kay
dı düzeltilemez ve kayıtların anlamı ve taşıdı
ğı bilgileri değiş'tirecek ilâve ve (şerhler yapıla
maz; ancak olayların aile kütüklerine işlen
mesi sırasında nüfus memurlarının yaptıkları 
maddî hatalar, dayanağı belgelere uygun ola
rak düzeltilir. Ve başmemurla nüfus memuru 
tarafından onama şerhi verilerek imzalanır. 

BAŞKAN — 11 noi madde üzerinde söz is-
ftiyen? Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Ka-
hul edenler... Kaibul etmeyenler... Kaibul edilmiş
tir. 

Madde 12. — Yabancı Devlet vatandaşları
nın doğam, ölüm olayları başvurmaları üzeri
ne olayın olduğu yer nüfus memurluğunca 
iki nüsha tutanakla teslbit edilir, istemeleri üze
rine bir nüshası kendilerine verilir. Bunlar aile 
kütüklerine işlenmez, özel bir dosyada saManır. 

BAŞKAN — 12 nci madde üzerinde söz is-
tiyen? Yok. Maddeyi oyunuza ısunuyorum. Ka
lbui edenler... Kabul etmiyenler... Aynen kabul 
edilmiştir. 

Madde 13. — Aile kütükleriyle dayanakları, 
resmî bebelerdendir. 

Bunlardan çıkarılan örnekler ve bunlara 
dayanılarak teslbilt edilmiş olan olaylar birer 
hukukî işlem olup aksi sabit oluncaya kadar 
itibardadır. 

BAŞKAN — 13 ncü madde üzerinde söz 
is'tiyen? Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. 

KaJbul edenler.., Kaibul etmiyenler... Aynen ka
lbui edilmiştir. 

Madde 14. — Nüfus kütüMerüyle dayanak
larını başmeımur ve sorumlu memurlarla denet
leme ve teftişe yetkili olanlardan başka hiç kim
se göremez ve ineeliyemez. 61 nci madde hük
mü saklı kalmak şartiyle adlî makamlarla res
mî dairelere ve ilgJündn kendisi, karı veya ko
cası, veli, vasi veya resmî vekili usul ve füruu 
ile ikinci dereceye kadar olan civar hısımlarına 
nüfus kayıtlan 'örnekleri; istenildiğinde verilir. 
ilgili bütün nüfus memurları vazifeleri dolayı-
siyle aileler ve fentler hakkında öğrenecekleri 
halleri gizli tutmaya mecburdurlar. 

BAŞKAN — 14 ncü madde üzerinde söz 
iıstiyen? Yok. Maddeyi eyunuza sunuyorum. 
Kaibul edenler... Kaibul etmiyenler... Aynen ka
bul edilmiştir. 

Madde 15. — içişleri Bakanlığının lüzum 
(gördüğü bölgeler idare 'bölümlerinde başlan
mak üzere gezici ve sabit nüfus memurlarına 
Bakanlar Kurulu karariyle evlendirme memur
luğu yetkisi verilir ve beş yıl içinde bütün 
memlekette levlenldiırme memurluğu görevi nü
fus memurlarına geçer. 

BAŞKAN — 15 nci madde üzerinde söz is-
tiyen? Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Ka
ibul edenler... Kaibul etmiyenler... Aynen kabul 
edilmiştir. 

BÖLÜM : 2 

Doğumlar 

Madde 16. — Her çocuğun doğum tutana
ğı; doğum bildirisi yapılan nüfus dairelerince 
adlı ve soyadlı olarak tutulur. 

Doğumları baiba, yoksa veya kısıtlı, tutuklu, 
hasta ve her hangi mecburi bir selbeple orada 
^bulunmazsa veli veya vasisi hir ay içinde nüfus 
memuruna 'iki tanıkla sözlü bildiride buluna
rak doğum tutanağına yazdırmakla ödevlidir. 

Bir aydan sonra yapılan doğum bildiriımle-
riyle genel nüfus yazımında buhınmıyarak ya
zım dışında kalanlar 17 nci madde uyarınca 
mahallin en büyük idare âmirinin emriyle ya
zılır. 

Çocuğun adını ana ve babası kor. Ancak çir
kin adlar konmaz, doğan çocuk babasının, ev
lenme dışında doğmuş ise anasının soyadını 
alır. 
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ölü doğan çocuklar nüfus kütüğüne yazıü-
tmaz. 

BAŞKAN — 16 ncı madde üzerimde ıs'öz is-
tiyen?.. 

Buyurun Sayın Kemal Kalya. 
KEMAL KAYA (Kars) — Sayın Başkan. 

mulhterem arkadaşlar; 
Bir kelime dikkalti nazarımı çelbeıtti; «Çir

kin adlar Ikiommiaz.» Bu ileride, çirkin ad nedir, 
çirkin nedir gibi bir çok ihtilaflara yol açabi
lir. Onun için o «çirkin» kelimesinin çıkarıla
rak, «adabı umulmiyeye mugayir, anlâka muga
yir isimler konmaz» gibi bir cümle koymak da
ha doğru olacak. «Çirkin» kelimesi burada re
daksiyon hata/sı gibi geliyor <benldenize; hangi 
ad çirkinidir, Ihangi ad güzeldir gibi, ilelrde bir 
çok zorluklara Imeydan verecek, 

Hürmetlerimle. 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ŞEVKET 

ASBUZOĞLU (Eskişehir) — Söz istiyorum Sa
yın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun efenldim. 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ŞEVKET 

ASBUZOĞLU (Eskişehir) — Muhterem aırka-
daşlarıim, bu «çirkin» kelimesi komisyonda da 
nazarı dikkatimizi çekmiş idi. Yanız, arkadaşı
mızın ileri sürdüğü gibi komisyonda da görü
şüldü; «adabı ufm.umfyeye mugayir» gibi bir 
dümle konduğu takdirde, 'bugün adabı umumi-
yeye mtıjgaıyir olan "bir 'hal yann otauyor. Onun 
için «çirkin» kelimesi geme her zasmian için ge
çerli görüldü, o ıbatomdan maddede kaldı. 
«Adalbı umumiyeye mugayir» (tâbiri zamanla 
değişebiliyor fakat «çirkin» değişmiyor. Ama 
Miedüsin bu kelimle yerine bulacağı başka bir 
kelimeye komisyon ilfctilba eder. 

KEMAL KAYA (Kars) — «Adıafoı umumi
yeye mugayir» idiyelim. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ŞEVKET 
ASBUZOĞLU (Devamla) — Fakat «adabı umu
miyeye mugayir» tâbirinin tanâdldeye girtoıeımesi 
lâzım gei%or. 

HAYERETTİN NAKİBOĞLU (Kaderi) — 
Başka bir tâbir bulalım. 

(GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ŞEVKET 
ASBUZOĞLU (Devamla) — Takdir sizin. 

BAŞKAN — Saym Asfbuzoğlu, şu ıbleyanımaz 
ktairşusında, hienüz ıbdr önerge de olmadığına gö
re, ytajpııllaclak . bir mıuamıelle yok; ben mladdeyiı 
ofkunan şekliyle ıoya (sunanım. Bu sebeple, ya 

maidjdeyi bu haliyle geri alın, tekrar düzeltin 
getirin veyahut da bir önerge getirin. 

HEŞİT ÜLKER (isItanM) — Maddeyi ge
ri alsınlar efendim. 

BAŞKAN — Evet, efendim; (söylüyorum 
ben de.. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ŞEVKET 
ASBUZOĞLU (Devamla) — 'Sayın Başkan, bu 
«çirkin» ikeOime'sinin yerine konacak bir keli
meyi biz bulamadık. «Adalbı umulmiyeye muga
yir» tâbiri hakkındaki görüşümüzü de arz et
tim ama, airlkadaşlar buna daha uygun bir keli
me bulup, Başkanlığınıza takdim ediyorlarsa 
tetkik löcter ona göre arz ederim. 

BAŞKAN — Efendim, şimdi ben de şu an
da ulsuli yönden maddeyi olduğu gibi oya sun
maya mecibulrum. iSiz Idersemiz ki, maddeyi yeni 
baştan düzenlemek üzere alallıım; geri veririz 
ve arkadaşlarla isltişıare edersiniz, bir hal yolu
na bağlayıp, Yücıe Meclise takdim edersiniz. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ŞEVKET 
ASBUZOĞLU (Devamla) — Hay ihay, maddeyi 
geri allıyorum ve arkadaşlarımın Komisyona 
yardımcı «olmalannı rica ediyorum. 

(BAŞKAN — 16 ncı maddeyi komisyon, ya
pılan müzakere ımuvaceheöinde, yeniden kıy
metlendirmek üzere talebeldiyor. Maddenin ge
ri verilmeısini oyunuza isunuyorum; kabul eden
ler... Kalbuıl letimiyenler... Kabul edilmiştir. 16 
ncı maJdlde komisyona iade eidüımiştir. Komisyon 
tarafından redakite edilip yeni bir şiekil alınca 
yeniden müzakere edilecektir. 
Madde 17. — Altı yaşımldkn fazla f a n t a n 
tescilinden önce ıriüfuıs başımemuru, nüfuıs me
muru, Hükümet hekiminden kurulu 'bir hıeyet 
tarafından, bu teşkilât bulunımıyan yerlerde de 
nüfus memuru o yer ımulhtarı ve ihtiyar kuru
lundan bir üyie Önünde görülüp yaşman takdir 
edilmesi ve keyfiyetin tutanağa yazılarak imza-
lanmıaisı gereklidir. 

Nüfus yazımlarında kayut dışında kalanlar 
yurdumuzda ise bulunduğu yer nüfuıs memur
luğuna, yabancı memleketlerde is'e, bulunduğu 
bölgedeki, yoksa o yere en yakın elçilik veya 
konlsolosluğulmuza veyahut idoğrudan doğruya 
İçişleri Bakanlığına (başvurarak kenjdilerini 
yazdırırlar. 

BAŞKAN — 17 nci maidde üzerinde söz isti-
yen?.. Yok. Maddeyi oyunuza ısunuyorum; ka-
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faul edenler... Kaibtıl etmiyenjler... Aynen kabul 
edilmiştir. 

Madlde 18. — Doğamı evlerimde, hahtameler-
de, ceza ve tevkif evlerimde, vapur, trem, uçak 
gibi genel yolcu taşıtlarımda olan doğumların 
yazdırıllimıaisı ödevliliği de 16 mcı maddede be
lirtilen kişilere aittir. 

Oenel taşıtlar yurt dışına gidiyorsa vapur 
süvarisi veya taşıt âmirinin iki tanıkla beraber 
imza edecekleri örneğin uygum İM nüsha tuita-
mak yapıihr. Balba, anla, velî veya vasüjye verilir. 
Bunlarda ilk uğrıyacaiklaırı yer Türkiye Cum
huriyeti Elçilik veya koııtololsluHarına gömlder-
mıek suretiyle bir ay içimde babanın yoksa ana
nım kayıtlı olduğu nüfus dairesine tescil etti
rirler. 

BAŞKAN — İMİadJde üzerinde söz istiyem?.. 
Yolk. Malddeyi oyunuza sunuyorum; kaibul eden
ler... Kabul etmiyenler... Aynen kaibul edil
miştir. 

Madde 19. — Bir idoğumda birden ziyade 
dioğan çocuklar doğuşları sır&siyle yazılırlar. 

BAŞKAN — 19 mcu madlde üzerinde söz is-
tiyem?.. Yok. Maddeyi oyumuza sunuyorum; ka
bul edenler... Kabul etmiyenler... Aynen kabul 
edilmiştir. 

Madlde 20. — Ana ile balba arasında evlili
ğin kalMmajsından sonra üçyüz gün içinlde do
ğan çocuık babası jsoyadiyle baba aile kütüğüne 
yazılır. 

Evlilik dışında doğan çocukların nesebi, 
ama, babanın birbirleriyle evlenmesiyle kemdi] i-
ğimdem düzelir. 

Ana, baba evlemmedem önce doğam çocukla
rını ikametgâhlarının bulunduğu veya evlen
dikleri yer nüfus .meımıuruna birlikte haıber ver
imliye ıneriburdurfllar. Bu fbâldM akiit ille birükte 
veya aMttem sonra da yapılabilr. BMirimiıı 
yapılmaması mesıebin saihih olmasıma engel teş
kil edemez. 

Evlilik dışımda doğmuş çocuk, anasının aile 
kütüğüne amanın soyadı ve lonum bildireceği ba
ba adı ile yazılır. 

Anloak, bunlarım nesebi düzeltil'diğinde veya 
tamrnldıklarımda babalan namesine baba adı ve 
soyadı ve analarına izafetle naklen kaydolu
nurlar. 

BAŞKAN — 20 nci madde üzerimde .söz is
tiyem?.. Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum; ka

bul edenler... Kabul etmiyenler... Aynen kaibul 
edilmiştir. 

Madde 21. — Yeni doğmuş çocuk bulanlar 
köylerde muhtarlara, kasaba ve şehirlerde ka
rakollara bildirmekle ödevlidirler. 

Bu haberi alan muhtar ve karakol âmiri 
çocuğun cinsiyetini ve üzerimde bulunan eşyayı 
gösterir etraflı üç nüsiha tutanak düzenleyip 
bir nüshası ile birlikte çocuğu belediyeye diğer 
iki nüshasını da müfus memuruma yollarlar. 
Bu tutanakları alan nüfus memuru ana ve ba
ba ismi ve soyadı takarak ve çocuğu da adlan
dırmak suretiyle çocuğum bulunduğu yer aile 
kütüğünün ôm sayfasına tescil eder. 

BAŞKAN — 21 nci maidde üzerimde söz is-
tiyem?.. Yok. Maddeyi oyumuza sunuyorum; ka
bul edenler... Kabul etmiyenler... Aynen kabul 
edilmiştir. 

Madde 22. — Vatandaşlık ve iskân, kanun
ları gereğince Türk vatandaşlığıma alınanlar 
yetkili makam ve kurullar kararı üzerİmıe ve 
vatandaşlık bildirgeleri veya tescil 'belgelerine 
uygun olarak aile kütüğümde her aile için açı
lacak sayfalara yazılır. 

Vatandaşlıktan çıkarılanlarla vatandaşlığı 
kaybedenlerin bu durumları aile kütüklerine 
işlenir. 

BAŞKAN — 22 nci maddie üzerinde söz is~ 
üyem?.. Yok. MaJddeyi oyumuza sumuyorum; ka
bul edenler... Kabul eltlmiyemler... Aymen kabul 
edilmiştir. 

Bölüm : 3 

Evlenmeler 
Madde 23. — Medemi ıKamum hükümlerime 

gere evlemme akdini yapanlar akdim yapıldığı 
tarih'tısm başlıyarak bir ay içinlde örmeğime uy
gun üç nüsha evlenme bildirisini bulunduğu 
yer nüfus memurluğuna, omlar da erkek vö 
kadimim kayıtlı bulunduğu nüfus memurluğuma 
göndermekle ödevlidir. 

Evlenme memrluğu, müfuls memurlarına ve
rilen yerlerde ıbu görevleri aidi gecem memurlar 
yaparlar. Bildiriyi alan koçanım kayıtlı bulun
duğu yer nüfus memuru, karıyı kocanın aile 
kütüğüme geçirir ve evlemme tutamağımın bir 
örmeğini merkez arşivime yolar. Karımın kayıt
lı bulunduğu yer nüfus memuru da kamum 
kaydına şerh verir. Koca, karımın aile kütüğü-
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ne getirileimez, Evlenen erkek ayrı aile kütüğü 
açabilir. 

BAŞKAN — 23 mcü madde üzerinde söz is-
tiyen .. Yok. Maddeyi oyunuza sunuyor um; 
kabul edenler... Kabul etımiyenfer... Aynen ka
bul eldilmiştir. 

Madde 24. — Türk vatandaşı erkekle evle
nen yabancı kadın evlilikle Türk vatandaşlığı
nı kazanırsa kocasının aile kütüğüne geçirilir. 

BAŞKAN — 24 ncü madde üzerimde söz. is-
tiyen?.. Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum; 
kabul edenler... Kabul etlmiyemler... Aynen ka
bul edilmiştir. 

Madde 25. — Yurt dışımda yapılacak evlen
meler için ilgililerim kaımumi engelleri bulunup 
bulumımadığının tesbiti ve usulen yapılacak 
ilân somuicunum alımlması hujsulsunda konsolos
luklarımızla bu görevi yapmakta, olanlar, evle
nen vatandaşın kayıltlı olduğu yer müfuls müdür 
veya îmıdmurıIuMariyle içişleri Bakanlığının be
lirteceği esaslar dairesinde re'sen yazışma ve 
haberleşmede bulunurlar. 

Konlsolosluldarıimızın karnini yetkileri içim
de yaptıkları evlemmieleir ilgililerin aile kütük
lerime işlenlmek üzere bir ay içinde içişılisri :Ba-
kamlığına bildirilir ve 23 ncü muaddelde gösteri
len işlem uygulanır. 

Taraflardan birisi veya ikisi Türk valtanlda-
şı olan kimiseiIısTden, evlenmelerine kanuni en
gel bulunımıyanların yetkili mahallî makaraıllar-
cıa yapılan evlenmişleri konlsoıMarıimız tarafım
dan tescil ettirilmek üzere İçişleri Bakanlığıma 
bildirilir. 

Konsolosluğumuz bulummıyan yerlerde ma
hallî yetkili makamlarca yapılan evlenme akit
lerinin nüfus idarelerine veya en yakın Türk 
Konsolosluğuma bildirillmıcBİ ile koca, Türk ka
dımın yabancı uyruklu erkekle evlenlmesi ha
linde karı ödevlidir. 

BAŞKAN — 25 nci madde üzlerinlde ii'öz is-
ıtdyen?.. Yok. Maddıeyi oyumuza sunuyoruim; 
kabul edenler.,. Kabul etmiyenler... Aynen ka
bul edilmiştir. 

Madde 26. — Evlemıme mıemuru tarafından 
evlenmeleri yapılan ve ımuitlak butlanı haiz ol-
mıyan 'evlenlmıeleırle, kanuni şekülaıne riayet 
edilımeiksizin yapılan ve feslhi gerektinmiyen ev-
lontaıeler aile kütüklerime tecil edilmekle bera
ber olay Cumhuriyet Savcılığına bildirilir. 

BAŞKAN — 26 ncı madde üzerinde söz is-
tıiyen?.. Yok. Maddeyi oyumuza sunuyorum; ka
bul edenler.., Kabul 'etımiyenler... Aynen kabul 
edilmiştir. 

Madde 27. — Medeni Kanunum yürürlüğe 
girdiği tarihten emce eski hükümlere göre ya
pılıp da halem nlüf us kütüklerime işlenmeımiş 
olan evlenmeler ilgililerin mahkemeden karar 
almaları suretiyle aile kütüğüne işlenebilir. 

BAŞKAN — 27 nci madde üzerinde söz is-
tiyen?.. Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum; ka
bul edenler... Kabul etmiyenler... Aynen kabul 
edilmiştir.' 

Bölüm : 4 
Yer değiştirme 

Madde 28. — Aslî ikamet yerinin değiştiril-
mıesi halinde yeni yerine varış tarihinden baş-
lıyarak altı ay içimde aile kaydının yemi ikâ-
metgâJh ittihaz edilen yere getirilmesinin ilgili 
tarafından istenmesi zorunludur. Bu beyan ve 
istek üzerine kayıtlı bulunduğu yerden nüfus 
kaydı getirtilimeık suretiyle yer değiştirtme işle
mi yapılır. 

Yer değiştirmle kaydı : Kendisini tanıyan 
iki tamik ve taşındığı yer niüfuıs mısımura önün
de yapacağı beyan üzerine üç nüsha düzenlene
cek tutanakla yapılır. O mahalle veya köy aile 
kütüğünde açılacak yeni bir .sayfaya yazılır. 
Nüfus cüzdanına da işlenir. 

Tutamağım biri ayrıldığı yer nüfus memur
luğuna gönderilerek oradaki kaydı kanattırılır, 
bir tutanak da merkez arşivine gönderilir. Yer 
değiştirüne tutamakları ikametgâh değistirlme-
lerimde de yeniden aile kurmada düzıemılenip ev
lenme, boşanma ve evlâtlık gibi hallerde yer 
değiştirme tutamağı tutulmıyarak gösterilecek 
{belceler üzerinıe yapılır. 

Şehir, kasaba ve köy içerisinde mahalleden 
mahalleye yer değiştirme işlemi yapılanmaz. As
kerlik çaığımda olanlarım yeır değiştirmeleri aile 
kütüklerine işlendikten ısonra askeırlik şubeleri
me de bildirilir. 

İBAŞKAN — 28 nci madde üzerinde söz is-
tiyen? 

IKEMAL KAYA (Kars) — Sayın Başkan, 
müsaade ederseniz Komisyondan bir sual sora
bilir miyim? 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
KEMAL KAYA (Kars) — Maddeye göre, 

yer değiştinmelelr için altı ay içimde, müracaat 
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zorunludur. 6 ay geçtikten sonra müracaat ©di
lemez mi? 

BAŞKAN — Anllyabildiniz mi Sayın Asmız-
oğlu? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ŞEVKET 
ASBUZOĞLU (Eskişehir) — Özür dilerim, an-
lıyamadum. 

BAŞKAN — Yer değiştirmeler için altı ay 
içinde müracaat zorunlu görünüyor, madde 
muhtevasında. Altı ay sonunda yapılacak mü
racaatlar kaale almmıyacalk mildir» der, Sayın 
Kemal Kaya. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ŞEVKET 
ASBUZOĞLU (Eskişehir) — Bu aslında altı ay 
değildir, evvelâ onu tashih edeyim. Belki arka
daşım biraz sonra ona da itiraz ederler. Bir 
önerge ile bunu iki aya indirmiş bulunuyoruz. 
Aslı iki aydır, altı ay çoktur. Şayet İM ay zar
fında bildirmez ise, müracaata gene kabul edi
lir ama, bu kanunun geltirdiği cezai hükümlere 
göre ayrıca mahkemeye verilir. 

BAŞKAN — Yalnız sö^iinüsden şunu anh-
yamıaidaim. «Bu, altı ay değildir iM ıay» dedi
niz. 

GECtCİ KOMİİSYON SÖZCÜSÜ ŞEVKET 
ASBUZOĞLU (Eskişehir) — Basılış hatasıdır, 
aslı iki aydır, bir önerge ile düzeltiyoruz, öner
gemizi verdik. 

BAŞKAN — Anlaldım efendim, şimdi bası
lış hatası ise, önergenizi şu anda tepJbit ettim, 
basılış hatasını düzelttiniz. Ama, kanunun ana-
metinde de böyle ise, onu bir basılış hatası ola
rak Mâkki etmek mümkün değil. Demek İM 
ay. 

GEÇİCİ KOMİİSYON SÖZCÜSÜ ŞEVKET 
ASBUZOĞLU (EısMşehüır) — Evet M ay
dır. 

BAŞKAN — ıSayın Kemal Kaya, sizin be
yanınıza Komisyon adına Sayın Asbuzoğlu ce
vap verdi. Yalnız, sizin beyanınızda müddet 
konmaması gereken bir anlam vardı. Halbuki 
komisyon der iki; «her ne kadar matbu tasarıda 
altı ay içinde müracaat bahis konusu ©diliyor 
ise de, bu bir tabı hataisıldır ve i'M ay içerisinde 
müracaat zorunludur.» der. 

MUSA DOĞAN (Kars) — Sayın Başkan, 
Komisyona bir sual de ben sorabilir miyim? 

BAŞKAN — Tabiî efendim, buyurun. 
MUSA DOĞAN (Kars) — Sayın Komisyon 

Sözcüsünden istirhamım şudur: Bu süreyi kal
dırmak nasıl olur acaba Meselâ ben, bir sene 
evvel Ankara'ya geldim, oturdum. Bir ay son
ra Ankara'da daimi ikamet etmeye karar ver
dim, bundan sonra bir müracaatta bulundum. 
O zaman, altı ay müddeti koyduğumuz zaman, 
bu müddet kendiliğinden kalkmış oluyor. Sü
renin kaldırılmasının daha uygun olacağı kana
atindeyim. 

BAŞKAN — Peki efendim. 

Sayın Asbuzoğlu, yalnız şimdi bir nokta var. 
Bu kanun tasarısının Geçici Komisyon tarafın
dan değiştirilmiş metnini tetkik ediyorum. Bun
da da altı ay denilmıifş. Buna göre, eğer gelen 
tasarı metninde «altı ay» değilde «iki ay» 
denmiş ise ve komisyon bunu sehven geçirmiş 
ise, onun tamiri başka ve fakat şimdi komisyon 

metninde tezahür eden neticesi itibariyle altı ay 
görünmüş lise, onu iki aya indirmek başka türlü 
olacak, muamele bakımından başka. Onu te
barüz ettireyim. Yani her ikisinde de oya koy
mamız gerekiyor. Fakat birisinin madde ile 
ilgili müzakere devam ederken, behemahal oya 
konması gerekir. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ŞEVKET 
ASBUZOĞLU (Eskişehir) — Sayın Başkan, 
Komisyon iki ay için karar vermiştir. 

BAŞKAN — Metlinde altı ay yazmışsınız. 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ŞEVKET 

ASBUZOĞLU (Eskişehir) — Orada da yanlış 
yazılmış, komisyonun asıl verdiği karar iki ay
dır. Arkadaşlarım müddetin tamamen kaldırıl
masını teklif ediyorlar. Biz, müddetin kaldırıl
masına taraftar değiliz, iki ay gibi bir müddeti 
tanımakla, ileride karşılaşılacak suiniyetli kim
seler için bir tedbirdir. Hüsniniyetli kimseler 
için bir müddet konmıyabalir ama, suiniyeti 
bulunan ve bundan istifade etmek istiyen kim
seler iıçin bunun bir müddetle tahdidedilmesi, 
hem Hükümet tasarısında öngörülmüş, hem ko
misyonumuz bunu iki ay olarak kabul etmiştir. 
Bu müddet bir başı boşluğu önlemek içindir. 

BAŞKAN — Evet, bu madde üzerinde mü
zakere devam ediyor, henüz bitmiş değil. 

— 297 — 



M. Meclisi B : 11 6 . 12 . 1971 O : 1 

Muhterem arkadaşlarım, Genel Nüfus Yazımı 
kanun tasarısının yapılan açık oylamasına; 36 
milletvekili katılmıştır. 35 kabul, 1 ret oyu 
çıkmıştır. Tasarı, gerekli çoğunluğun sağlana
madığı cihetle, gelecek birleşim tekrar açık oya 
sunulacaktır. 

Muhterem arkadaşlarım, daha önce tesbit 

edilmiş olduğu gibi, Meclisimizin çalışma müd
deti sona ermiştir. 

Bu sebeple, 8 Aralık 1971 Çarşamba günü 
saat 15,00 te yapılacak olan T. B. M. M. Birle
şik toplantısından sonra toplanmak üzere Bir
leşimi kapatıyorum. 

(Kapanma saati : 18,51) 
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Genel Nüfus Yazımı kanun tasarısına verilen oylann sonucu 

(Çoğunluk yoktur.) 

AFYON KARAHÎSAR 
Kâzım Uysal 

ANKARA 
Şinasi Özdenoğlu 

AYDIN 
M. Kemal Yılmaz 

BALIKESİR 
Ahımet İhsan Kırımlı 
Mevlüt Yılmaz 

BURSA 
Cemal Külâhlı 
Kasım Önadım 

DİYARBAKIR 
Behzat Egilli 
Necmettin Gönenç 
Sabahattin Savcı 

Üye sr .yısı : 450 
Oy verenler : 36 

Kabul edenler : 35 
Reddedenler : 1 

Çekimserler : 0 
Oya katılmıyaıılar : 405 

Açık üyelikler : 8 

[Kabul edenler] 
ESKİŞEHİR 

Şevket Asbuzoğlu 
B. Sıtkı Karacaşehir 

HAKKÂRİ . 
Ahmet Zeydan 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 
Yusuf Uysal 

tSTANBUIi 
İlhan (Egemen) Da-
rcndelioğlu 

İZMİR 
Şükrü Akkan 
M. Hulusi Çakır 

KARS 
ismail Hakkı Alaca 

1 Musa Doğan 
KAYSERİ 

Hayrettin Nakiboğlu 
KOCAELİ 

Sabri Yahşi 
MANİSA 

Ertuğrul Akça 
Süleyman Çağlar 

ntr k T> A a 
MARAŞ 

Atillâ İmamoğlu 
M. Zekeriya Kürşad 

MUŞ 
Nimet Ağaoğlu 

NEVŞEHİR 
Hüsamettin Ba-şer 

[Reddedenler] 
İSTANBUL 

Reşit Ülıkcr 

[Arık üyelikler] 

Bursa 1 
Diyarbakır 1 
Edirne 1 
Elâzığ 1 
Hatay 1 
Kocaeli 1 
Malatya 
Nevşehir 1 

• * 

NİĞDE 
H. Avni Kavnrmacıoğlu 

RİZE 
Hasan Basri Alıbayrak 

SAKARYA 
M. Vedat önsal 

SAMSUN • 
Nihat Kale 

SİİRT 
Âdil Yaşa 

TRABZON 
Mehmet Ali Oksal 

TUNCELİ 
Kenan Aral 

Yekûn 

*>*£<{ 
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Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

11 N ö l BİRLEŞİM 

6 .12 .1971 Pazartesi 

Ssuait : 15,00 

I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ &ENEL 

KURULA iSUNUŞLARI 
B - EİKtNöl DEFA OYA KONULACAK 

İŞLER 
II 

SORULAR, »GENSORULAR VE GENEL 
GÖRÜŞME 

in 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ

TIRILAN İŞLER 

X I . — Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Alpas
lan. ve 6 arkadaşının, Sliyasi Partiler Kanununun 
74 ncü maddesinin yeniden düzenlenmesine dair 
kanun teklifi ve Adalet, Anayasa ve Plân ko
misyonlarından 5 er üyeden kurulu 49 No. lu 
Geçici Komisyon raporu (2/540) (S. Sayısı : 
421) (Dağıtma tarihi : 3 . 9 . 1971) 

IV 
A - LLAKLLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR D E Î A 

GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

1. — 'Trabzon Milletvekili Ahmet Şener ve 
9 arkadaşının, Türkiye Çay İşletmeleri Kuru
mu Ikanmra teklifi hakkında Cumhuriyet Se
natosu Başkanlığı tezkeresi ve Cumhuriyet 
Senatosunca yapılan değişiklikler hakkında 
Millet Meclisi 12 numaralı Geçici Komisyon ra
poru (Millet Meclisi; 2/36; Cumhuriyet Sena
tosu : 2/332) (Millet Meclisi S. Sayısı : 203 e 
2 nci Ek, Cumhuriyet Senatosu S. îSayısı : 1652) 
(Dağıtma tarihi : 19 . 10 . 1971) 

V 
İKt DEFA GÖRÜŞÜLEOBK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

1. — Bursa Milletvekili Kasım Önadını'in, 
çırak, kalfa ve ustalık kanun tekliîfi ve Sanayi, 
Ticaret, 'Adalet, Millî Eğitim, Çalışma ve Plân 

komisyonlarından seçilen 4 er üyeden kurulu 
5 No. lu Geçici Komisyon raporu (2/14) (S. Sa
yısı : 126 ve 126 ya 1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 
10 . 3 . 1971) 

X 2. — Bursa Milletvekili Kasım Önadım'-
ın, 507 sayılı Esnaf ve Küçük Sanatkârlar Ka
nununun bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve 
bâzı maddelerine fıkralar eklenmesine dair ka
nun teklifi ve Adalet, İçişleri, Ticaret, Sanayi 
ve Pîlân 'komisyonlarından seçilen 3 er üyeden 
(kurulu 6 numaralı Geçici Komisyon raporu (2/15 
(ıS. 'Sayısı : 136 ya 1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 
18 . 3 . 1971) 

X 3. — Gümrük kanunu tasarısı ve Cumhu
riyet Senatosu İstanbul Üyesi Me'brure Aksoley 
ve 10 arkadaşının, hastaların memleket içinde 
'bulundukları ilâçları dış memleketlerden ge
tirtmeleri ve dış memleketlerden getirtecekleri! 
ilâçlar için yapılacak işlemler hafkkmda ve Cum
huriyet Senatosu İstanbul Üyesi Mebrure Ak-
soley'in, 474 sayılı Kanuna ekli Gümrük Giriş 
Tarife Cetvelinin 87.11 tarife No. lu bölümü
nün değiştirüllmesi hakkında kanun teklifleri! 
ve Ticaret, Sanayi, Millî Savunma, Ulaştırma, 
Adalet, Maliye, Gümrük ve Tekel, Sağlık ve 
Sosyal Yardım ve Plân komisyonlarından seçi
len 3 er üyeden kurulu 16 numaralı Geçici Ko
misyon raporu (1/155, 2/43, 2/210) (S. 'Sayısı : 
162 ye 1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 4.6.1971) 

X 4. — Genel nüfus yazımı kanunu tasarısı 
ve Adalet, içişleri, Dışişleri ve Plân komisyonla
rından seçilen 3 er üyeden kurulu 30 No. lu Ge
çici Komisyon raporu (1/86) (S. Sayısı : 358) 
(Dağıtma tarihi : 16 . 6 . 1971) 

X 5. — Nüfus kanunu tasarısı ve Dışişleri 
Adalet, İçişleri ve Plân komisyonlarından se
çilen 3 er üyeden kurulu 30 numaralı Geçici 
Komisyon raporu (1/93) (S. Sayısı : 363) (Da
ğıtma tarihi : 21 . 6 .1971) 

X 6. — Bâzı tekel maddelerinin fiyatlarına 
yapılan zamlardan elde edilen hasılatın T. C. 
Merkez Bankasında açılacak bir deprem fonu 
'hesabında toplanmasına dair kanun tasarısı ve 



içişleri, Bayındırlık, Gümrük ve Tekel, Mailiye 
ve Plân komisyonlarından seçilen 3 er üyeden 
kurulan 50 numaralı Geçici Komisyon raporu 
(11/500) (S. Sayısı : 418) (Dağıtma tarihi : 
20 . 8 . 1971) 

X 7. — Ankara Milletvekili Osman Soğukpı-
nar ve 4 arkadaşının, 506 sayılı Sosyal Sigorta
lar Kanununun 60 ncı maddesine ibilr fıkra ek
lenmesine ilişkin kanun teklifi ve Çalışma ve 
Plân komisyonlarından seçilen 8 er üyeden ku
rulu 41 No. lu Geçici Komisyon raporu (2/513) 
(!S. Sayısı : 422) (Dağıtma tarihi : 6 . 9 . 1971) 

X 8. — Manisa Milletvekili Hilmi ökçu'nun, 
Tarım kredi kooperatifleri ve birlikleri kanun 
(teklifi ve Maliye, Ticaret ve Plân komisyonla
rından seçilen 5 er üyeden kurulu 29 No. lu 
Geçici Komisyon raporu (2/194) (S. Sayısı : 
423) (Dağıma tarihi : 18 . 9 .1971) 

X 9. — Manisa Milletvekilli Mustafa Ok 
ve 39 arkadaşının, tarım ve hayvan ürünlerinin 
taban fiyatlarının saptanması ve ilânı hakkında 
ve Ânltailya Milletvekili İhsan AtaöVün, taban 

fiyat kanunu teklifleri ve Ulaştırma, Gümrük 
ve Tekel, Köy İşleri, Sanayi ve Ticaret, Maliye, 
Tarım, Dış Ekonomik İlişkiler ve Plân komis
yonlarından 2 şer üyeden kurulu 48 No. lu Ge
çici Komisyon raporu (2/535, 2/543) (S. Sayı
sı : 424) (Dağıtma tarihi : 18 . 9 . 1971) 

X 10. — İstanbul Milletvekili Mustafa Fevzi 
Güngör jile C. Senatosu İstanbul Üyesi Rıfat 
Ö2İt!Ürkçine'nin, Toptancı halleri kanun teklifle
ri ve Sanayi ve Ticaret, İçişleri ve Adalet ko
misyonlarından 5 er üyeden kurulu 57 numara
lı Geçici Komisyon raporu (2/221, 2/173) (S. 
Sayısı : 433) (Dağıtma tarihi : 23 . 11 . 1971) 

X 11. — Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıt
lar Yüksek Kurulu teşkiline ve vazifelerine dair 
2 'Temmuz 1951 tarih ve 5805 sayılı Kanunun 
2 nci maddesinin hirimci fıkrası «K» bendinde 
değişiklik yapılması (hakkında kanun tasarısı 
ve İçişleri, Turizm ve Tanıtma ve Millî Eğitim 
komisyonları raporları. (1/365) (S. Sayısı :417 
ve 417 ye birinci ek) (Birinci dağıtma tarihi : 
23.8.1971, ikinci dağıjtma tarihi : 29.11.1971) 



Dönem : 3 
Toplantı ; 2 MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : 203 e 2 nci ek 
Trabzon Milletvekili Ahmet Şener ve 9 arkadaşının, Türkiye Çay 
işletmeleri kurumu kanunu teklifi hakkında C. Senatosu Başkan-
lığı tezkeresi ve C. Senatosunca yapılan değişiklikler hakkında 

Millet Meclisi 12 numaralı Geçici Komisyon raporu 
(M. Meclisi : 2 /36; C. Senatosu : 2/332) 

(Not : C. Senatosu S. (Sayısı : 1652) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 

Kanunlar Müdürlüğil 
S ay t : 11518 - 2/332 

20 1971 

MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi \2.1. 1971 gün vs 134 sayılı yazınız : 
Çay Kurumu kanunu teklifinin, Millet Meclisince 'kabul olunan metni, Cumhurdyt Se

natosu Genel Kurulunun 19 . 8 . 1971 tarihli 104 ncü Birleşimlinde değiştirilerek ve açık oyla ka
bul edilmüş, dosya ilişikte gönderilmiştir. 

Gereğini rica ederim. 
Saygılarımla. 

AÇIK OY NETİCESİ 
Kaoııl 
Oekinser 

B $8 
: 97 
: 1 

Cumhuriyet Senatosu 
Başkanı V. 
Başikanvekili 

Mehmet İJnaldı 

Not : Bu teklif Genel Kurulun 1.8; 19 . 8 . 1971 tarihli 103 ve 104 ncü birleşimlerinde gö
rüşülmüştür. 

Millet Meclisi 
Geçici Komisyonu 
Esas No. : 2/36 
Karar No. : 3 

Geçici Komisyon Raporu 

12 . 10 . 1971 

Yüksek Başkanlığa 

Traıbzoaı Milletvekili. Ahmet Şener ve 9 arkadaşımın, Türkiye Çay İşletmeleri Kurumu kanunu 
teklifi geçen toplantı yılında güodeime girip de görüşüleım'eidiğiinden ve siyasi parileriıı mev
cut ormanlarından vâki değişiklik nedeniyle Genc'i Kurulun 28 . 1 . 1971 tarihli 43 ncü Bir-
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leış&miınde yeniden •.teşkili gereken 12 numaralı Geçici Komisy omumuzun 12 . 5 . 1971 tarihli top
lantısında teklif sahibi ve ilgili hakanlıkla r temisilcil erinin iştirakiyle göılteülmüş. İçtü
züğün 42 inci maddesi gereğince mevcudun ittifaıkiylö tekabbüi ıddilmÜN ve 13 . 5 . 1971 tarihli 
ve 2 numıaMı karariyle Yüce M-ecilÛs-e steivlk olunmuştu. 

MilGıet M>eeliısinin 1 . 7 . 1971 ıtaırithli 120 ncü Bkleşiminlde bazı değişikliklerle kabul edi
lerek Guimihuriycıt iSeıüatloısuna sevk olunlan mezkûr teklifin Cumhuriyet Senatoısuaıcia 1, 10, 11, 
16, 23, 24, 25, 2'6 ve 27 inci geıcjicıi 3 ncü maddelerinde bâzı değişiklikler yapıldığımdan ve yeni 
bir gemici 3 neül madde ilâve1 olunduğundan Anayasamızın 92 nci maddesi gereğinle e Geçici 
Komisyonumuzla gelmiş ve değişikliklerila ve ilâvenin benimsenip beniniBeunneımesi hakkında ya
pılan müzakereler neticesi : 

Teklifin 1, 11, 16, 23, 24, 2'5, 26 ve 27 nci maıldelleıdnidie Cumhuriyet .SemafoMtivca yapılan de
ğişiklik Koımisyonumuzea beın'imsıeniaıiştir. 

Teklifin 10 ucu miaddesind'e Cumhuriyet Senatosunca yapılan (Değişikle; Tarım Bakanlığı
mın! lıuhaisiiyl'e Bakanlaır Kurulunca a'tamir.m bir üye, çay üreticileri yarıdınıfhiişmaı kooperatif lc-
rininı kuracakları, kooperatifler birliğimin kendi arala'nudan seçecekleri iki üye, Türkiye Zi
raat Odaları BMüğİmlin seçeceği bir üye ile birlikte üyö adedi 6 dam 9 a çııkarılımunktla o'lup Mil
let Meclisinıim kabul ettiği 10' ncu mıaddenim (d) fiknasında yazılı bir işçi üye hiç. kaiale 
alınmadığından Yönetim Kurulundan çıkarılmış bulunmaktadır. Bu ise bir arnikamın olan 440 sa
yılı İktisadi Devlet Teşekkülleriyle müesseseleri ve iştirakleri hakkındaki Kanunun 8 nci madde
sine aykırıdır ve teklifte olduğu gibi Yönetim Kurulu üye adedi 6 dır. İlgili bakanlıklarca ha
zırlanıp Millet Meclisine sevk olunan yirmiyi mütecaviz İktisadi Devlet Teşekkülleri Kuruluş ka
nunlarında yönetim kurulları protatibolarak üye adedi 6 dır. Keza çay üreticilerinin aynı zamanda 
Türkiye Ziraat Odalarının da üyesi bulundukları göz önüne alındığında aynı teşkilâttan 3 üye se
çilmesi gibi mahzurlu bir durum ortaya çıkaracağından ve Hazijneye de bu yüzden yılde 300 - 400 
bin lira gibi malî bir külfet yükliyeceğinden Cumhuriyet Senaîtosunca yapılan değişiklik Komisyo
numuzca benimsenmiştir. 

Millet Meclisinin kabul ettiği geçici 3 ncü madde Cumhuriyet Senatosunca geçici 4 ncü madde 
olarak kabul edilmiş ve üzerinde Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişiklik bâzı tercddütleıe 
yol açacağı ve müstahsili müşkül vaziyette bırakacağından Geçici Komisyonumuzca kabul edil
memiştir. 

Cumhuriyet Senatosunca metne ilâve olunan geçici 3 ncü madde ile halen Tarım Bakanlığına 
bağlı bulunan îtiz e Çay Araştırma Enstitüsü bütün menkul ve gayrimenkul malları ve ücret ve 
emeklilik gibi özlük hakları saklı kalmak üzere bütün personeli ile Çay Kurumuna devredileceği hük
me bağlanmıştı. Oysa ki Rize Çay Araştırma Enstitüsü yalnızca çay ile iştigal etmediğinden, man-
dalîn, elma, armut gibi meyva ağaçlarının ıslahı, üretimlerinin çoğaltılması ve toprağın verimlili
ğinin artırılması gibi işlerle de uğraşmakta bulunduğundan Çay Kurumuna devri uygun görül
memiş Cumhuriyet Senatosunca yapılan ilâve 'hu yüzden Geçici Komisyonumuzca kabul edilme
miştir. 

Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek ve öncelik ve ivedilikle görüşülmek üzere Yüksek Baş
kanlığa saygı ile sunulur. 

Başkanı Sözcü Kâtip 
Diyarbakır Trabzon Edirne Bolu 
S. Savcı A. Ii. Uzuner V. Gülkan ı II. İ. Cop 

İmzada bulunamadı 
Burdur Erzurum Kırklareli Trabzon 

Söz hakkım mahfuzdur 11. Dantpnan F. Çarıkçı Söz hakkım vardır 
N. Yavuzkcm A. Şener 

Zonguldak 
K. Ncdimoğlu , 
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MİLLET MECLÎSİNİN KABUL ETTİĞİ METİN 

Çay Kurumu kanunu teklifi 

BÖLÜM - I 

Genel hükümler 
Hukukî bünye : 

MADDE 1. — Bu kanunla; Çay Kurumu adında, tüzel kişiliğe sahip, faaliyetlerinde özerk ve 
sorumluluğu sermayesiyle sınırlı bir iktisadi Devlet Teşekkülü kurulmuştur. 

Teşekkül; bu kanunla, 440 sayılı Kanuna ve sözü geçen kanunların saklı tuttuğu hususlar dışın
da özel hukuk hükümlerine tabidir. 

Markezıi Ankara'dadır. î lgi l olduğu Balkanlık Gümrük ve Tekel Bakanlığıdır. 

Yönetim Kurulu 
Kuruluş : 

MADDE 10. — Çay Kurumunun Yönetim Kurulu : 
a) Genel Müdürle ilci Genel Müdür yardımcısı, 
b) Maliye Bakanlığının inhasiyle Bakanlar Kurulu tarafından atanan bir üye, 
c) Gümrük ve Tekel Bakanlığının inhasiyle Bakanlar Kurulu tarafından atanan bir üye, 
d) Bir işçi üye, 
Olmak üzere 9 kişiden müteşekkildir. Yönetim Kurulunun başkanı Genel Müdürdür. 
Kurum başkan ve üyelerinin nitelikleri hakkında 440 sayılı Kanun ve tüzüğü hükümleri uygu

lanır. 
Genel Müdür dâhil, teşekkül bünyesinden Yönetim Kuruluna katılacaklarla, ilgili bakanlık

ça inha edilecek üyenin, teşekkülün faaliyet konulanyle ilgili çeşitli ihtisas kollarının gerek
tirdiği bilgi ve tecrübeye sahip kimselerin bir kurulda toplanması esas ve ilkesine göre; 

Maliye Bakanlığınca inha edilecek üyenin ise, teşekküle tahsis olunan sermayenin en verimli 
şekilde işletilmesini sağlıyacak malî, iktisadi bilgi ve tecrübelere sahip bulunması şarttır. 

Genel Müdürle, teşekkül bünyesinden Yönetim Kuruluna katılacak üyeler, tâyinlerdeki usu
le göre değiştirilebilirler. Bunların dışında kalan üyelerin hizmet süreleri üç yıl olup, sürelerini 
dolduranlar tekrar atanabilirler. Niteliklerini yitirenler atanmalanndaM usule göre süreleri dol-. 
madan da değiştirilebilirler. Bunların yerlerine getirilenler değiştirilen üyenin süresini tamamlar
lar. 

Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri : 

MADDE 11. — Çay Kurumunun en yüksek seviyede yönetme ve karar alma organı olan Yö
netim Kurulunun (başlıca görev ve yetkileri şunlardır : 

1. Kalkınma plânlarına ve yıllık programlara uygun olarak genel müdürlükçe hazırlanacak 
uzun vadeli ve yıllık yatırım ve finansman programlarını karara bağlamak, 

2. İlgili bakanlığın onaylanmasına sunulacak tamamlama yatırımları hakkında teklifte bu
lunmak, 

3. îdame ve yenileme yatırımları hakkında karar vermek, 
4. Yatırım ve finansman programlarında yıl içinde yapılacak değişiklikleri incelemek, gerekli 

kararlan alarak ilgili mercilere teklifte bulunmak, 
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CUMHURİYET SENATOSUNUN KABUL ETTİ(H METÎN 

Çay Kurumu Kanunu 

BÖLÜM - I 

Genel hükümler 
Hukukî bünye : 

MADDE 1. — Bu kanunla; Çay Kurumu adında, tüzel kişiliğe sahip, faaliyetlerinde özerk re 
sorumluluğu sermayesiyle sınırlı bir İktisadi Devlet Teşekkülü kurulmuştur. 

Teşekkkül; bu kanunla, 440 sayılı Kanuna ve sözü geçen kanunların haklı tuttuğu hususlar 
dışında özel hukuk hükümlerine tabidir. 

Merkezi Rize'dedir, ilgili olduğu Bakanlık Gümrük ve Tekel Bakanlığıdır. 

Yönetim Kurulu 
Kuruluş : 

MADDE 10. — Çay Kurumunun Yönetim Kurulu : 
a) Genel Müdürle iki Genel Müdür Yardımcısı, 
b) Maliye Bakanlığının inhasiyle Bakanlar Kurulu tarafından atanan bir üye, 
c) Gümrük ve Tekel Bakanlığının inhasiyle Bakanlar Kurulu tarafından atanan bir üye, 
d) Tarım Bakanlığının inhasiyle Bakanlar Kurulu tarafından atanan bir üye, 
e) Çay üreticileri yardımlaşma kooperatiflerinin kuracakları, kooperatifler birliğinin kendi 

aralarından seçecekleri üri üye, 
f) Türkiye Ziraat Odaları Birliğinin seçeceği bir üye, 
Olmak üzere 9 kişiden müteşekkildir. Yönetim Kurulunun başkanı Genel Müdürdür. 
Kurum başkan ve üyelerinin nitelikleri hakkın da 440 sayılı Kanun ve tüzüğü hükümleri uygu

lanır. 
Genel Müdür dâhil, teşekkül bünyesinden Yönetim Kuruluna katılacaklarla, ilgili bakanlık

larca inha edilecek üyelerin, teşekkülün faaliyet konulariyle ilgili çeşitli ihtisas kollarının gerek
tirdiği bilgi ve tecrübeye sahip kimselerin bir kurulda toplanması esas ve ilkesine göre; 

Maliye Bakanlığınca inha edilecek üyenin ise, teşekküle tahsis olunan sermayenin en verimli 
şekilde işletilmesini sağlıyacak malî, iktisadi bilgi ve tecrübelere sahip bulunması şarttır. 

Genel Müdürle, teşekkül bünyesinden Yönetim Kuruluna katılacak üyeler, atanmalarındaki usu
le göre değiştirilebilirler. Bunların dışında kalan üyelerin hizmet süreleri üç yıl olup, sürelerini 
dolduranlar tekrar atanabilirler. Niteliklerini yitirenler atanmalarındaki usule göre süreleri dol
madan da değiştirilebilirler. Bunların yerlerine getirilenler değiştirilen üyenin süresini tamam
larlar. 

Yönetim, Kurulunun görev ve yetkileri : 

MADDE 11. — Çay Kurumunun en yüksek seviyede yönetme ve karar alma organı olan Yö
netim Kurulunun başlıca görev ve yetkileri şunlardır : 

1. Kalkınma plânlarına ve yıllık programlara uygun olarak genel müdürlükçe hazırlanacak 
uzun vadeli ve yıllık yatırım ve finansman programlarını karara bağlamak, 

2. ilgili bakanlığın onaylanmasına sunulacak tamamlama yatırımları hakkında teklifte bulun
mak, 

3. idame ve yenileme yatırımları hakkında karat vermek, 
4. Yatırım ve finansman programlarında yıl içinde yapılacak değişiklikleri incelemek, gerekli 

kararlan alarak ilgili mercilere teklifte bulunmak, 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 203 e 2 nci ek) 



— 6 - -

Millet Meclisinin kabul etliği metin 

5. Teşekkül ve müesseselerinin işletme bütçe ve kadrolarını aynen veya değiştirerek onayla
mak, ihtiyaç halinde yıl içinde gerekli değişiklikleri yapmak, 

6. Teşekkül ve müesseselere ait bilançolarla netice hesaplarını tasvibederek ilgili mercilerin 
onayına sunmak, yıllık ve uzun vadeli çalışma programlarına uygun olarak faaliyet raporlarını 
düzenlemek, 

7. Bu kanun ve genel hükümlere göre ayrılması gerekli ihtiyaç ve karşılık (provizyon) mik
tarları ile kârın tahsis yerlerini tesbit etmek ve teklifte bulunmak, 

8. Genel Müdürlük tarafından sunulacak 3 aylık faaliyet raporlarını ve bu arada teşekkül 
ve müesseselerin o devreye ait malî vaziyetini gösteren mizan, cetvel, teşekkülle ilgili olarak dü
zenlenen diğer rapor, belge ve istatistik gibi verileri inceliyerek icabında Genel Müdürlüğe gerekli 
direktifleri vermek, 

9. Teşekkülün borçlanması için vâki olacak teklifleri inceliyerek borçlanma şartlarını ve limi
tini tesbit edip Genel Müdürlüğe yetki vermek, 

10. Teşekküle bağlı müesseselerin kurulması hususunda karar vermek, statülerini tesbit et
mek ve gerekli hallerde değiştirmek, limited veya anonim ortaklık haline getirilmeleri için gerekli 
kararı alarak ilgili mercilere teklifte bulunmak, 

11. a) Müesseselerin yönetim komitelerince alınan kararlardan 440 sayılı Kanunla diğer 
kanunlar ve tüzük hükümlerine görç yönetim kurulu kararını gerektiren konularla ilgili olanları 
inceliyerek karar vermek, 

b) .440 sayılı Kanun ve tüzüğü uyarınca, Yönetim Kurulu onayı alınması gerekrniyen konu
larla ilgili olarak müesseseler yönetim komitelerince alınmış kararlardan mevzuat ve Yönetim Ku
rulu prensip kararlarına uygun olmıyanlar üzerinde Genel Müdürlükçe yapılacak teklifler dola-
yısiyle, inceleme yaparak gerekirse kararı iptal etmek, 

12. İştirakler yapılması, icabında devir veya tasfiyesi hususunda ilgili hakanlık yolu ile Ba
kanlar Kuruluna teklifte bulunmak, 

13. Teşekkül ve müesseselerin faaliyet konularına giren yeni teşebbüsler üzerinde inceleme
lerde bulunmak, kuruluş halindeki işletmelerin idare tarzlarını ve çalışma esaslarını tesbit etmek, 
bütçe ve kadrolarını onaylamak, bunlarla ilgili yatırım faaliyetlerini izlemek; bu kanunun 4 ncü 
maddesinde belirtilen amaca ulaşacak şekilde çalışma imkânını kaybeden ve çalıştırılmaları teşek
kül veya müessesenin anafaaliyet konuları bakımından zorunlu olmıyan işletmelerin kapatılma
sına karar verme, elden çıkarılması gereken işletmeler hakkında Bakanlık yolu ile Bakanlar Ku
ruluna teklifte bulunmak, 

14. Yurt içinde ve dışında acentalık, muhabirlik ve mümessillik gibi işyerleri açma ve ka
pamaya karar vermek ve bunların faaliyet sınırları ile yetki ve çalışma esaslarını tesbit etmek, 

15. 440 sayılı Kanunun 25 nci maddesi gereğince Genel Müdürlükçe hazırlanacak personel 
yönetmeliğini inceliyerek Bakanlığın tasvibine sunmak, teşekkül, müessese ve işletmeler perso
nelinin görev, sorumluluk ve yetki sınırlarını belirten çalışma esasları yönetmeliği ile diğer yö
netmeliklerini inceleyip onaylamak, 

16. Teşekkül ve müesseselerinin işleri icabı gayrimenkuller üzerinde aynî haklar tesisi, kal
dırılması veya değiştirilmesi mahiyetindeki tasarruflar hakkında karar vermek, 

17. 440 sayılı Kanunun 24 ncü maddesinin 2 nci ve 4 ncü fıkraları hükmü saklı kalmak 
üzere teşekkül ve müesseselerinin mal ve hizmet fiyatları ile yönetmeliğe göre belirtilecek yaş 
çay yaprağı alım fiyatlarını tesbit etmek, 

18. Dâva açmak, teşekkül ve müesseselerin leh ve aleyhindeki dâvaları teşekkül ve mües
seseler için menfaat mülâhaza edildiği takdirde sulh ve tahkim yoluyla halletmek, dâvadan vaz
geçmek, dâvayı takip veya temyiz etmemek hususlarında karar vermek, 

19. Tahsili mümkün olmıyan alacakların silinmesine karar vermek, 
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.Cumhuriyet Senatosunun kabul ettiği metin 

5. Teşekkül ve müesseselerinin işletme bütçe ve kadrolarını aynen veya değiştirerek onayla
mak, ihtiyaç halinde yıl içinde gerekli değişiklikleri yapmak, 

6. Teşekkül ve müesseselere ait bilançolarla netice hesaplarını tasvilbederek ilgili mercilerin 
onayına sunmak, yıllık ve uzun vadeli çalışma programlarına uygun olarak faaliyet raporlarını 
düzenlemek, 

7. Bu kanun ve genel hükümlere göre ayrılması gerekli ihtiyaç ve karşılık (provizyon) mik
tarları ile kârın tahsis yerlerini tesbit etmek ve teklifte bulunmak, 

8. Genel Müdürlük tarafından sunulacak 3 aylık faaliyet raporlarını ve bu arada teşekkül 
ve müesseselerin o devreye ait malî vaziyetini gösteren mizan, cetvel, teşekkülle ilgili olarak dü
zenlenen diğer rapor, belge ve istatistik gibi verileri inoeliyerek icabında Genel Müdürlüğe gerekli 
ıdirektifleri vermek, 

9. Teşekkülün borçlanması için vâki olacak teklifleri inceliyerek borçlanma şartlarını ve limi
tini tesbit edip Genel Müdürlüğe yetki vermek, 

10. Teşekküle bağlı mjüesse&elerin kurulması hususunda karar vermek, statülerini tesbit et
mek ve gerekli hallerde değiştirmek, ümited veya anonim, ortaklık haline getirilmeleri için gerekli 
kararı alarak ilgili mercilere teklifte bulunmak, 

11. a) Müesseselerin yönetim komitelerince alınan kararlardan 440 sayılı Kanunla diğer 
kanunlar ve tüzük hükümlerine göre yönetim kurulu kararını gerektiren konularla ilgili olanları 
inceliyerek karar vermek, 

b) 440 sayılı Kanun ve tüzüğü uyarınca, Yönetim Kurulu onayı alınması gerekmiyen konu
larla ilgili olarak müesseseler yönetim komitelerince alınmış kararlardan mevzuat ve Yönetim Ku
rulu prensip kararlarına uygun olmıyanlar üzerinde Genel Müdürlükçe yapılacak teklifler dolayı-
isiyle, inceleme yaparak gerekirse kararı iptal etmek, 

12. iştirakler yapılması, icabında devir veya tasfiyesi hususumda ilgili bakanlık yolu ile Ba
kanlar Kuruluna teklifte bulunmak, 

13. Teşekkül ve müesseselerin faaliyet konularına giren yeni teşebbüsler üzerinde inceleme
lerde bulunmak, kuruluş halindeki işletmelerin idare tarzlarını ve çalışma esaslarını tesbit etmek, 
bütçe ve kadrolarını onaylamak, bunlarla ilgili yatırım faaliyetlerini izlemek; bu kanunun 4 ncü 
maddesinde belirtilen amaca ulaşacak şekilde çalışma imkânım kaybeden ve çalıştırılmaları teşek
kül veya müessesenin anafaaliyet konuları bakımından zorunlu olmıyan işletmelerin kapatılma
sına karar verme, elden çıkarılması gereken işletmeler hakkında Bakanlık yolu ile Bakanlar Ku
ruluna teklifte bulunmak, 

14. Çay çalışmaları ve araştırmaları ile İlgili kuruluşlar arasında tekerrürleri önlemek için 
gerekli koordinasyonu sağlamak, 

15. Yurt içinde şube ve yurt içinde ve dışında acentalık, muhabirlik ve mümessillik gibi iş
yerleri açma ve kapamaya karar vermek ve bunların faaliyet sınırları ile yetki ve çalışma esas
larını tesbit etmek, 

16. 440 sayılı Kanunun 25 nci maddesi gereğince Genel Müdürlükçe hazırlanacak persone
li yönetmeliğini inceliyerek Bakanlığın tasvibine sunmak, teşekkül, müessese ve işletmeler perso
nelinin görev, sorumluluk ve yetki şuurlarını belirten çalışma esasları yönetmeliği ile diğer yö
netmeliklerini inceleyip onaylamak, 

17. Teşekkül ve müesseselerinin işleri icabı gayrimenkuller üzerinde aynî haklar tesisi, kal
dırılması veya değiştirilmesi mahiyetindeki tasarruflar hakkında karar vermek, 

18. 440 sayılı Kanunun 24 ncü maddesinin 2 nci ve 4 ncü fıkraları hükmü saklı kalmak üze
re teşekkül ve müesseselerinin mal ve hizmet fiyatları ile yönetmeliğe göre belirtilecek yaş çay 
yaprağı alım fiyatlarını tesbit etmek, < 

19. Dâva açmak, teşekkül ve müesseselerin leh ve aleyhindeki dâvaları teşekkül ve müesse
seler için menfaat mülâhaza edildiği takdirde sulh ve tahkim yoluyla halletmek, dâvadan vaz
geçmek, dâvayı takip veya temyiz etmemek hususlarında karar vermek, 
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20. Teşekkül ve müesseselerin alım, satım ve ihale işlerinin tabi olacağı genel prensipleri 
ve çeşitli kademelerce kullanılabilecek yetki limitlerini yönetmelikle tesibit etmek, 

21. Teşekkül genel giderlerinden teşekkül ve müesseselerin her birine düşen hisselerin da
ğıtımı esaslarını tesbit etmek, 

22. Teşekkül ve müesseselerinin ürettikleri mal ve hizmetlerle ilgili fuar ve sergilere iştirak 
etmek konularında karar vermek, 

23. a) Teşekkül personelini atamak, gerektiğinde bu yetkiyi kısmen alt kademelere dev
retmek, 

b) Müessese müdürleri ile yardımcılarını atamak ve müessese idarecileri arasında yönetim 
komitesine katılacakları seçmek, 

24. Teşekkül ve müesseselerinin tüzel kişilikleri adına imza atmaya yetkili olanları, genel 
müdürlüğün teklifi üzerine tesibit ve bu yetkinin derecesini tayin etmek, 

25. 440 sayılı Kanunun 32 nci maddesinde sözü geçen yasak ek görevleri dışında kalan 
profesörlük, öğretmenlik görevlerinde çalışacaklarla ek görev olarak teşekkül iştiraklerinden 
yalnız birinin idare meclisinde, murakıplığında veya tasfiye memurluğunda bulunacaklar hak
kında muvafakat veya karar vermek, 

26. 440 sayılı Kanunun 30 ncu maddesi uyarınca teşekkül ve müesseseler personeline verile
cek yıllık ve olağanüstü ikramiyeler hakkında Bakanlığa teklifte bulunmak, 

27. 440 sayılı Kanunun 30 ncu maddesi gereğince görevlerinde olağanüstü gayret göster
mek suretiyle emsallerinden üstün iş yapan, üstün veya teknik bir bilgiye dayanan şahsi gay
ret ve teşebbüsleri sayesinde kurumun giderlerinde önemli tasarruflar sağlıyanlara kârlılık ve
ya verimliliği artıranlara veya işletme faaliyetlerine yararlı buluş getirenlere, genel bir zara
rın, felâket ve tehlikenin önlenmesi veya genel bir faydanın sağlanması için hayatlarını tehlike
ye koyarak çalışanlara verilecek ödüller hakkında' Bakanlığa teklifte bulunmak, 

27. Bakanlar Kurulu karariyle atananların görevlerinden doğan hususlardan dolayı hakla-
nnda kanuni kovuşturma yapılması gerektiği hallerde durumu bakanlığa intikal ettirmek, 

28. Bu kanunla diğer kanun ve tüzükler tarafından verilmiş görevleri yapmak, 
29. Bu maddede yazılı olanlar dışında yönetim kurulu kararına bağlanması kurulca uygun 

görülen konularla, yönetmeliklerde yönetim kurulu karan alınması belirtilen hususlar hakkın
da karar almak. 

Yönetim kurulu, bu maddenin 18, 19 ve 22 nci bendlerinde yazılı hususlarda genel müdür
le müessese müdürlerine kademeli olarak yetki verilmesini kararlaştırabilir. 

Genel Müdür Yardımcıları : 

Atanma : 

MADDE 16. — Teşekkülde, Genel Müdüre işlerinde yardım etmek üzere (2) Genel Müdür 
Yardımcısı bulunur. 

Bunlar 440 sayılı Kanunun 10 ncu maddesi uyarınca Gümrük ve Tekel Bakanının inhası üze
rine Bakanlar Kurulu kararı ile atanırlar. 

MADDE 23. — Kurumun merkez teşkilâtı ile bu teşkilâta bağlı olarak açacağı her türlü işlet
me ve fabrikalarda, işlerin icaplarından olarak normal çalışma gvaıü ve saatleri dışında devam 
etmesi zaruri görülen işler için teknik personel ve memurlardan fazla çalıştırılanlara, idare mecli
since (hazırlanacak 'Gümrük ve Tekel Bakanlığınca tasvibolunacak işletmecilik esasları dâhilinde 
fazla mesai ücreti verilebilir. 
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20. Tahsili mümkün olmıyan alacakların silinmesine karar vermek, 
21. Teşekkül ve müesseselerin ahm, satım ve ihale işlerinin tabi olacağı genel prensipleri 

ve çeşitli kademelerce kullanabilecek yetki limitlerini yönetmelikle tesbit etmek, 
22. Teşekkül genel giderlerinden teşekkül ve müesseselerin her birine düşen hisselerin da

ğıtımı esaslarını tesbit etmek, 
23. Teşekkül ve müesseselerin ürettikleri mal ve hizmetlerle ilgili fuar ve sergilere iştirak 

etmek konularında karar vermek, 
24 a) Teşekkül personelini atamak, gerektiğinde bu yetkiyi kısmen alt kademelere dev

retmek, 
b) Müessese müdürleri ile yardımcılarını atamak ve müessese idarecileri arasında yönetim 

komitesine katılacakları seçmek, 
25. Teşekkül ve müesseselerinin tüzel kişilikleri adına imza atmaya yetkili olanları, genel 

müdürlüğün teklifi üzerine tesbit ve bu yetkinin derecesini tâyin etmek, 
26. 440 sayılı Kanunun 32 nci maddesinde sözü geçen yasak iş ve hizmet görevleri dışında 

kalan üniversite ve yüksek kurumlar profesörlük ve öğretmenlik, orta dereceli okullarda ve 
bu okullara bağlı birlik ve kurumlar tarafından açılacak kurslarda öğretmenlik görevlerinde 
ders görevi verileceklere, teşekkül iştiraklerinden yalnız birinin idare meclisinde, murakıplı
ğında veya tasfiye memurluğunda bulunacaklar hakkında muvafakat veya karar vermek, 

27. 440 sayılı Kanunun 30 ncu maddesi gereğince görevlerinde olağanüstü gayret göster
mek suretiyle emsallerinden üstün iş yapan, üstün veya teknik bir bilgiye dayanan şahsi gay
ret ve teşebbüsleri sayesinde kurumun giderlerinde önemli tasarruflar sağlıyanlara kârlılık ve
ya verimliliği artıranlara veya işletme faaliyetlerine yararlı buluş getirenlere, genel bir zara
rın, felâket ve tehlikenin önlenmesi veya genel bir faydanan sağlanması için hayatlarını tehlike
ye koyarak çalışanlara verilecek ödüller hakkında Bakanlığa teklifte bulunmak, 

28. Bakanlar Kurulu karariyle atananların görevlerinden doğan hususlardan dolayı hakla
rında kanuni kovuşturma yapılması gerektiği hallerde durumu bakanlığa intikal ettirmek, 

29. Bu kanunla diğer kanun ve tüzükler tarafından verilmiş görevleri yapmak, 
30. Bu maddede yazılı olanlar dışında yönetim kurulu kararma bağlanması kurulca uygun 

görülen konularla, yönetmeliklerde yönetim kurulu karan alınması belirtilen hususlar hakkın
da karar almak. 

Yönetim kurulu, bu maddenin 19, 20, ve 23 ncü bentlerinde yazılı hususlarda genel müdür
le müessese müdürlerine kademeli olarak yetki verilmesini kararlaştırabilir. 

Genel Müdür Yardımcıları : 

Atanma : 

MADDE 16. — Teşekkülde, Genel Müdüre işlerinde yardım etmek üzere (2) Genel Müdür 
Yardımcısı bulunur. 

Bunlar 440 sayılı Kanunun 10 ncu maddesi uyarınca Gümrük ve Tekel Bakanının inhası üze
rine Bakanlar Kurulu karan ile atanırlar. 

Genel Müdür yardımcılanndan birinin ziraat yüksek mühendisi olması şarttır. 

Fazla mesai : 

MADDE 23. — Kurumun merkez teşkilâtı ile bu teşkilâta bağlı olarak açacağı her türlü işlet
me ve fabrikalarda, işlerin icaplarından olarak normal çalışma günü ve saatleri dışında devam 
etmesi zaruri görülen işler için teknik personel ve memurlardan fazla çalıştınlanlara 657 sayılı 
Kanun hükümlerine uygun olarak Bakanlar Kurulu karannca fazla mesai ücreti verilebilir. 

Millet Meclisi (S. Sayısı : l203 e 2 ned ek) 
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Millet Meclisinin kabul ettiği metin 

MADDE 24. — Yaş cay yapraklarının alını f iv atlan, tüzükte belirtilecek esaslara göre, yönetim 
kurulu tarafından tesbit olunur ve bu fiyatlar Gümrük ve Tekel Bakanının teklifi ve Bakanlar Ku
rulunun kararı ile yürürlüğe girer. 

MADDE 25. — Çay bahçesi kuracaklar Çay işletmeleri Kurumundan ruhsatname almak mec
buriyetindedirler. 

Ruhsatname almadan çay bahçesi kuranlar, Genel Müdürlükçe tesbit edilecek teknik ve fennî 
esaslara uymıyanlar ve bunlara aykırı harekette bulunanlar 100 liradan 500 liraya kadar ağır 
para cezası ile cezalandırılırlar. 

Bu bahçelerin mahsulleri hiçbir suretle teşekkülce Batınalmamazlar. 
Ruhsatsız çay bahçesi kurmuş olanların çay bahçeleri masrafları kendilerine aidolmak üzere 

söktürülür. 

MADDE 26. — 4223 sayılı Kahve ve Çay inhisarı Kanununun 1 nci maddesindeki çay hakkın
daki mevcuclolan çay inhisarı teşekkül tarafından işletilir ve yürütülür. 

3788 sayılı Kanunun 2 nci maddesinde belirtilen ruhsat teşekkül tarafından verilir. Tevekkül 
ruhsat sahibi üretici ile bir mukavele akdeder. Teşekkül ancak ruhsat sahibi ve mukaveleli üre
ticinin çayını satmalabilir. 5433 sayılı Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü, görev ve ku
ruluş Kanununun geçici 2 nci maddesinin ikinci fıkrası gereğince Tekel Genel Müdürlüğüne dev
redilmiş diğer görev ve yetkiler teşekküle geçer. 

MADDE 27. — Ziraat Bankası tarafından bahçe sahiplerine ikraz edilen para ve bahçe sahip
lerinin gübre borçları bunların teşekküle satacakları aynı telsisin yaş çay mahsulü bedelinden ke
silmek suretiyle ödetilir. Bu konuda Ziraat Bankası ve ilgili kuruluşlar ile gerekli koordinasyon 
yapılır. 

GEÇİCİ MADDE 3. — Bu kanunun yürürlüğe girmesinden önce Tarım Bakanlığınca kayıtlı 
alan çay bahçelerine bu teşekkülce hazırlanacak ruhsatnameler verilir. 

Bu kanunun yürürlüğe girmesinden önce kayıt dışı olan çay bahçelerine de, tesis kredisi ve
rilmemek kaydiyle, ruhsatname verilir. Ancak, yaptırılacak fennî araştırma ile gerekli vasıfta çay 
yetişmediği ve yetişmiyeceği anlaşılan kayıt dışı çay bahçelerine ruhsatname verilmez. 

Yeniden çay bahçeleri kurmak istiyenlere, Çay işletmeleri Kurumunca yapılacak teknik ve fen
nî tetkikattan sonra ruhsatname verilebilir. 

Çay bahçeleri sahipleri, bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üçüncü ayın sonuna 
kadar bulundukları il sınırları içindeki cay fabrikalarına birer dilekçe ile başvurarak çay bah
çelerinin yer, adet ve saha miktarlarını bildirmek mecburiyetindedirler. Bu süre içinde başvurmı-
yanlar, yeniden çay bahçeleri kurmak istiyeııler hakkındaki işleme tabi olurlar. 

•Millet Meclisi (S.. Sayısı : 203 e.2 nci ek) 
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Cumhuriyet Senatosunun kabul ettiği metin' 

Yaprak çay fiyatlarının ilânı : 

MADDE 24. — Yaş çay yapraklarının alım, fiyatları, tüzükte belirtilecek esaslara göre, yöne
tim kurulu tarafından tesbit olunur ve bu fiyatlar Gümrük ve Tekel Bakanının teklifi ve Bakan
lar Kurulunun kararı ile yürürlüğe girer. 

Çay bahçesi kurmak : , . 

MADDE 25. — Çay bahçesi kuracaklar Çay Kurumundan ruhsatname almak mecburiyetinde
dirler. 

Ruhsatname almadan çay bahçesi kuranlar, Genel Müdürlükçe tesbit edilecek teknik ve fennî 
esaslara uymayanlar ve bunlara aykırı harekette bulunanlar 100 liradan 500 liraya kadar ağır 
para cezası ile cezalandırılırlar. 

Bu bahçelerin mahsûlleri hiçbir suretle teşekkülce satmalmamazlar. 
Ruhsatsız çay bahçesi kurmuş olanların çay bahçeleri masrafları kendilerine aidolmak üzere 

söktürülür. 

Çeşitli görev ve yetkilerin Kuruma intikali : 

MADDE 26. — 4223 sayılı Kahve ve Çay inhisarı Kanununun 1 nci maddesindeki çay hak
kındaki mevcudolan çay inhisarı teşekkül tarafından işletilir ve yürütülür. 

3788 sayılı Kanunun 2 nci maddesinde belirtilen ruhsat teşekkül tarafından verilir. Teşekkül 
ruhsat sahibi üretici ile bir mukavele akdeder. Teşekkül ancak ruhsat sahibi ve mukaveleli üre
ticinin çayını satmalabilir. 5433 sayılı Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü görev ve ku
ruluş Kanununun geçici 2 nci maddesinin ikinci fıkrası gereğince Tekel Genel Müdürlüğüne dev
redilmiş diğer görev ve yetkiler teşekküle geçer. 

T. C. Ziraat Bankası ikrazlarının mahsubu : 

MADDE 27. — T. C. Ziraat Bankası tarafından bahçe sahiplerine ikraz edilen para ve bah
çe sahiplerinin gübre borçları bunların teşekküle satacakları aynı tesisin yaş çay mahsulü bedelin
den kesilmek suretiyle ödetilir. Bu konuda T. O. Ziraat Bankası ve ilgili kuruluşlar ile gerekli 
koordinasyon yapılır. 

GEÇİCİ MADDE 3. — Halen Tarım Bakanlığına bağlı bulunan Rize Çay Araştırma Enstitüsü, 
bütün menkul ve gayrimenkul malları ve ücret ve emeklilik gibi özlük hakları saklı kalmak üze
re bütün personeli ile (yeni bir tâyin işlemine lüzum kalmadan) Çay Kurumuna devredilmiştir. 

Bu devir işlemi hiçbir vergi, resim ve harca tabi değildir. Mukayyet değerlerin bulunmaması 
halinde devrolunan varlıkların değerleri Maliye, Tarım ve Gümrük ve Tekel baaknlıklarmdan ka 
tılacak birer temsilciden kurulu bir kurul tarafından en çok 6 ay içinde tesbit olunur. 

GEÇİCİ MADDE 4. — Bu kanunun yürürlüğe girmesinden önce Tarım Bakanlığınca kayıtlı 
olan çay bahçelerine bu teşekkülce hazırlanacak ruhsatnameler verilir. 

Bu kanunun yürürlüğe girmesinden önce kayıt dışı olan çay bahçelerine de, tesis kredisi ve
rilmemek kaydiyle, ruhsatname verilir. Ancak, yaptırılacak fennî araştırma ile gerekli vasıfta çay 
yetişmediği ve yetişmiyeceği anlaşılan kayıt dışı çay bahçelerine ruhsatname verilmez. 

Millet Meclisi ". (S. Sayısı : 203 e '2 nal e'k) • 
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Millet Meclfeiniffi kabul ettiği metin 
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Cuımllıuriyet Senatosunun kabul ettiği m'etin 

Yeniden çay bahçeleri kurmak istiyenlere, Çay Kurumunca yapılacak teknik ve fenni tetkikattan 
sonra ruhsatname verilebilir. 

Çay bahçeleri sahipleri, bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üçüncü ayın »onuna 
kadar bağlı bulundukları çay fabrikalarına birer dilekçe ile başvurarak çay bahçelerinin yer, 
adet ve saha miktarlarını bildirmek mecburiyetindedirler. Bu süre içinde başvurmıyanlar, yeniden 
çay bahçeleri kurmak istiyenler hakkındaki işleme tabi olurlar. 

GEÇİCİ KOMİSYONUN TAVSİYELERİ 

Çay Kurumu Kanunu 
BÖLÜM - I 

Genel hükümler 
Hukukî bünye : 

MADDE 1. — Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişiklik Geçici Komisyonumuzca benimsen
miştir. 

Tarifler : 

MADDE 2. — Kesinleşmiştir. 
BÖLÜM - II 

Faaliyet konuları ve amaç 

Faaliyet konuları : 

MADDE 3. — Kesinleşmiştir. 

Amaç : 

MADDE 4. — Kesinleşmiştir. 
BÖLÜM - III 
Malî hükümler 

Sermaye : 

MADDE 5. — Kesinleşmiştir. 

Kârın dağıtımı ve yedek akçeler : 

MADDE 6. — Kesinleşmiştir. 

Hesap dönemi : 

MADDE 7. — Kesinleşmiştir. 

Diğer malî konular : 

MADDE 8. — Kesinleşmiştir. 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 203 e 2 ncü ek). 
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BÖLÜM - IV 

Yönetim 

Yönetim ve temsil : 

MADDE 9. — Kesinleşmiştir. 

Yönetim Kurulu 

Kuruluş : 

MADDE 10. — Cumhuriyet Senatosunca yapıları değişiklik Geçici Komisyonumuzca benim
senmemiştir. 

Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri : 

MADDİM 11. — Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişiklik Geçici Komisyonumuzca benim
senmiştir. 

Yönetim Kurulu sorumlulukları : 

MADDE 12. — Kesinleşmiştir. 

Genel müdür : 

Atanma : 

MADDE 13. — Kesinleşmiştir. 

Genel müdürün görev ve yetkileri : 

MADDİ*] 14. — Kesinleşmiştir. 

Genel müdürün sorumluluğu : 

MADDE 1.5. — Kesinleşmiştir. 

Genel müdür yardımcıları : 

Atanma : 

MADDE İG. — Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişiklik Geçici Komisyonumuzca benim
senmiştir. 

Görev ve yetkileri : 

MADDE 17. — Kesinleşmiştir. 

BÖLÜM - V 

Müessese - işletme ve iştirakler 

Genel hüküm : 

MADDE 18. — Kesinleşmiştir. 

Müessese personelinin atanmaları : 

MADDE 19. — Kesinleşmiştir. 

Müessese ve işletmelerin gözetimi : 

MADDE 20. — Kesinleşmiştir. 

•Millet Meclisi (S. Sayısı : 200 e 2 nci ek) 
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BÖLÜM - VI 

Çeşitli hükümler 

Kadro ve personel rejimi : 

Kadro : 

MADDE 21. — Kesinleşmiştir. 

Personel rejimi : 

MADDE 22. — Kesinleşmiştir. 

Fazla mesai : 

MADDE 23. — Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişiklik Geçici Komisyonumuzca benim
senmiştir. 

Yaprak çay fiyatlarının ilânı : < 

MADDE 24. -— Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişiklik Geçici Komisyonumuzca benim
senmiştir. 

Çay bahçesi kurmak : 

MADDE 25. — Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişiklik Geçici Komisyonumuzca benim
senmiştir. 

Çeşitli görev ve yetkilerin kuruma intikali : 

MADDE 26. — Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişiklik Geçici Komisyonumuzca benim
senmiştir. 

T. C. Ziraat Bankası ikrazlarının mahsubu : 

MADDE 27. -— Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişiklik Geçici Komisyonumuzce benim
senmiştir. 

Kaldırılan hükümler : 

MADDE 28. — Kesinleşmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 1. — Kesinleşmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Kesinleşmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 3. — Cumhuriyet Senatosunca metne ilâve edilen geçici 3 ncü madde Komis
yonumuzca benimsenmemiştir. 

GEÇİCİ MADDE 4. — Millet Meclisince kabul edilen geçici 3 ncü madde Cumhuriyet Sena
tosunca geçici 4 ncü madde olarak değiştirilerek kabul edilmiş, olup, Komisyonumuzca benimsen
memiştir. 

MADDE 29. — Kesinleşmiştir. 

MADDE 30. — Kesinleşmiştir. 
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M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 358 

Genel nüfus yazımı kanunu tasarısı ve Adalet, İçişleri, Dışişleri 
ve Plân Komisyonlarından seçilen 3 er üyeden kurulu 30 numaralı 

Geçici Komisyon raporu ( 1 /86) 

T. e. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 1 . 12 . 1969 
Tetkik Dairesi 

Sayı: 71 -193/9483 

[MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 10 . 12 . 1965 tarih ve 71 - 193/6115 sayılı yazımız. 
İçişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulunca 

29 . 11 . 1969 tarininde kararlaştırılan «Genel nüfus yazımı kanunu tasarısı» ve gerekçesi ilişik 
olarak sunulmuştur. 

'Gereğinin yapılmasını rica ederim, Süleyman Demirel 
Başbakan 

«RMK3ÇE 

Memleketimizde genel nüfus yazımı 29 Mayıs 1318 tarihli Sicilli Nüfus Nizamnamesine göre 
1320 - 1322 yıllarında yapılmıştır. 

14 Ağustos 1330 tarihli Nüfus Kanununun 17 ııci maddesi; her on senede bir nüfus yazımıı 
yapılacağı hükmünü ihtiva etmekte ise de; bugüne kadar başkaca bir genel nüfus yazımı yapılma
mıştır. Aradan geçen 58 yıl içinde birçok olaylar, Balkan, 1 nci, 2 nci Dünya ve İstiklâl savaş
ları büyük göç dalgaları doğurarak nüfus med ve cezirleri husule getirmiş ve bu yüzden birçok 
vatandaşların nüfusları ikametgâhları dışında kalarak nüfus kayıtları karışık ve içinden çıkıl
maz bir hal almış olduğu gibi nüfus kütükleri de eskimiş, sayfaları yıpranmış ve yırtılmış hulâsa 
ele ^alınamaz bir duruma gelmiştir. 

Eskimiş olan nüfus kütüklerinin onarım ve ciltlenmesi için, her yıl İçişleri Bakanlığı bütçesi
ne yüzbinlerce lira konularak harcandığı halde, dayanma kabiliyeti kalmryan defterler, onarma
dan az bir zaman sonra tekrar bozulmaktadır. 

Birçok yerlerde nüfus kütüklerinin eskimiş olan sayfalarının dağılıp ziyan olması yüzünden 
vatandaşlar büyük zorluklarla karşılaşmakta ve haklı olarak birçok şikâyetlere yol açılmaktadır. 

Eski Arap harfleriyle yazılmış olan nüfus kütüklerini yeni yetişen nüfus memur ve kâtipleri
nin okuyamaması yüzünden de birçok yanlışlıklar meydana gelmektedir. 

Yukarda kısaca arz olunan sebeplerden dolayı genel nüfus yazımı yapılmasına şiddetle ihti
yaç görülmüş ve ilişik kanun tasarısı hazırlanmıştır. 

Maddelerin açıklanması 

1 nci Madde — Genel nüfus yazımı yapılacağına dair hükmü kapsamaktadır. 
2 nci Madde — Bu madde ile illerde valilerin veya yetkili kılacakları bir zatın, ilçelerde kay

makamların başkanlıkları altında askerlik şubesi başkanları veya vekilleri, jandarma komutanla-

DfeMKL : 3 
Toplantı : 2 
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rı, nüfus' müdür veya (memurlarından mürekkep bir komisyonun kurulması yazımın düzeninde 
yürütülmesi hususları hüküm altına alınmıştır. 

3 ncü Madde — IBu madde de merkez yazım komisyonu görevlilerinin bir yönetmelikle tesbiti 
esası kabul edilmiştir. 

4 ncü Madde — ıBu madde ile de 4 000 nüfusu dolduracak surette bölge kurulması esası kabul 
edilmiş, ancak mesafe ve arazi engelleri veya benzeri sebeplerle bu mümkün olmadığı taıkdirclc da
ha az nüfuslu bölgelerin kurulmasına d.a yer verilmiştir. 

IMadde 5 ve 6. — Bu maddeler ile yazım kurullarının, insan oturan yerleri gezip ev halkını 
görmeleri, halkın yazım günleri evlerinden, çıkmamaları ve böylece hiçbir kimsenin yazım, dışı 
kalmaması hususları hükme bağlanmıştır. 

7 nci Madde — Bu madde ile mücbir sebeplerle, yazım, kurulu başkan ve üyelerinden bininin 
ayrılması halinde, yazımın aksamasını önlemek için kurulların bir başkan ile iki üyeden teşek
külü, yeteri kadar memur bulunamadığı takdirde, yazım kurulu başkan ve üyelerinin özel kişilerden 
tâyin olunması, yazım kurullarında çalıştırılacak memurlar, iş durumları itibariyle yazımdan is
tisna edilecekler ve gereken yerlerde yazım süresince okulların tatil edilmesi hususları hüküm al
tına alınmıştır. 

8 nci Madde — Bu madde de muhitlerindeki şahısları en iyi tanıyan kimseler olmaları itiba
riyle, muhtar veya ihtiyar kurulu üyelerinden birinin yazım, kurullarına katılmaları hususu hük
me bağlanmıştır. 

9 ncu Madde — Yazım işlerinde çalıştırılacaklara verilecek ücret ve zaruri giderlerin Bakanlar 
Kurulu kararı ile tesbiti esas kabul edilmiştir. 

10 ncu (Madde — Bu madde ile yazım işlerinin mevzuat dairesinde yürütülebilmesi, yazım ku
rulu başkanlarının yetiştirilmesini sağlamak la'maciyle kurs açılması kabul edilmiştir. 

11 nci Madde — Bu madde de yazım işlerinin zamanında bitirilmesi, yazım işini vaktinde bi-
tirmiyen başkan ve üyelere ücret verilmemesi esasını kapsamaktadır. > 

12 nci Madde — Yazım işlerinin nüfus kanunu ile Medeni Kanun hükümleri dairesinde yürü
tülmesi için yazımdan önce vatandaşların bu maddede sayılan belgelerden birini temin etmeleri 
hüküm altına almıştır. 

13 ncü Madde — Yazımda Nüfus Kanunu ile Medeni Kanun hükümlerinin .göz önünde bulundu
rulması, yazımın mevcut esas defterlerine dayanılarak yapılması, esas defterlerdeki kayıtların ya
zımda esas tutulması, müsvedde defterlerinde hâk ve silinti yapılmaması, yanlışlıkla yazılan 
kelime ve tarihlerin düzeltilerek doğrusunun düşünceler sütununa kaydiylc başkan ve üyeler ta
rafından imza edilmesi hususları kabul edilmiştir. 

14 ncü Madde — Bu madde de merkez ve bölge 'kurulları başkan ve üyelerinin ödev ve yetki
lerinin, yazım, hazırlıklarının, yazımda ne cins evrak ve defterler kullanılacağının, defterlerin ne 
suretle doldurulacağının bir yönetmelikle tesbiti esası hüküm altına alınmıştır. 

15 nci Madde — Bu madde de vatandaşların yazım dışı kalmamalarını sağlamak üzere ilgi
lilere bâzı mükellefiyetler yüklenmesi kabul edilmiştir. 

16 ııcı Madde — Yabancı memleketlerde bulunan vatandaşların kayıtlarını sağlamak üzere 
yönetmelikle tesbit edilecek esaslar dairesinde yazım işlerinin konsoloslar tarafından yürütülme
si esası kabul edilmiştir. 

17 nci Madde — Bu madde de şecerenin belli olması ve aile birliğinin devam ettirilmesi bakı
mından hüküm altına alınmıştır. 

18 nci Madde — Bu madde de, yazım kurullarının, yazım, sırasında bulunamıyanların belgeler 
ve .muhtar veya ihtiyar kurulu üyelerinin beyanlarına dayanarak müsvedde defterlerine yazdık
ları kayıtları, esas defterlerindeki kayıtlara uygun 'olmadığını gördükleri takdirde yanlış kayıt
ları esas kütüklerdeki kayıtlara göre düzelterek merkez kumuluna teslim, edeceklerine dair hük
mü ihtiva etmektedir. 
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19 ncu (Madde — Yazım işlerinde çalıştırılacaklara verilecek ücret ve zaruri giderlerin Bakan
lar Kurulu karariyle tesbiti esası kabul edilmiştir. 

20 nci Madde — IBu madde de yazım yapılmak suretiyle yeni nüfus kütükleri tesis edileceğin
den eski vukuat ve esas defterlerinin saklanması, yazımdan sonra her vatandaşa yenisi verileceği
ne göre de eski nüfus cüzdanlarının yok edilmesi hususunu hüküm, altına almıştır. 

21 nci [MJad.de — Bu madde ile de yazım sonunda elde edilen kayıtlarda mahkeme karariyle 
düzeltme yapılması ve bu kayıtlara yazımın sona erdiği tarihten itibaren altı ay içerisinde itiraz 
edilmesi esası hükme bağlanmıştır. 

22 nci Madde —• Yazımın devam ettiği süre içinde nüfus olaylarını zamanında ihbar etmiyen-
lerden ceza alınmayacağı hüküm altına alınmıştır. 

23 ncü 'Madde — Bu madde ile de yazım, işle inde verilen görevleri yapmıyanlar, yazım kurul
larına istedikleri bilgileri vermiyenler ve gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar, yahut doğru olmı-
yan belge gösterenler, bu kanunda tesbit edilen görev ve mecburiyetleri yerine getirmiyenlerin 
idare kurulu karariyle cezalandırılmaları, bu işlerde ihmali görülenlerin de sorumluluğu ssası 
kabul edilmiştir. 

24 ncü Madde — Genel nüfus yazımı yapılacak yıllar için nüfus yazımı hazırlıkları ve nüfus 
yazımı masraflarına karşılık olmak üzere İçişleri ıBakanlığı bütçesinde konulacak ödeneğe ait 
hükmü ihtiva etmektedir.. 

25 noi Madde — İradei Seniye ile kabul edilmiş bulunan 29 Mayıs 1318 tarihli Sicilli Nüfus 
Nizamnamesi ile 14 Ağustos 1330 tarihli Nüfus Kanununun 17 nci maddesi yürürlükten kaldı
rılması hükmünü kapsamaktadır. 

26 ve 27 nci Maddeler — Yürürlük ve yürüt ne hükümlerini ihtiva etmektedir. 

30 Numaralı Geçici Komisyon raporu 

Millet Meclisi 
30 Numaralı Geçici Komisyon 12 . 6 . 1971 

Esas No. : 1/86 
Karar No. : 3 

Y u t a k Başkanlığa 

Genel nüfus yazımı kanunu tasarısı, ilgili bakanlık 'temsilcilerinin iştirakiyle, Genel Kurulun 
1 . 2 . 1971 (tarihli 45 nci Birleşiminde kurulması kabul edilen Geçici Komisyonumuzda görü
şüldü. 

Tümü üzerinde cereyan eden müzakereler neticesinde, gerekçede de sarahaten izah olunduğu 
veçhile, 1330 tarihili Sicilli Nüfus Kanununun 17 nci anaddesi, her on senede bir tahriri nüfus ya
pılması hükmünü derpiş eylediği halde, muhtelif sebeplerle, bu kanuni lâzime yerine getirileme
miş ve bu itibarla vatandaşın hak ve vecibelerinin hukukî dayanağını teşkil eden nüfus sicilleri, 
fersudeleşmiş nüfus kütükleri sebebiyle zor itibar edilir hale gelmiştir. 

Esasen, 1330 tarihinde tedvin edilmiş bulunan mezkûr İkamın tedvin tanihinden zamanımıza ka
dar geçen uzun zaman zarfında çeşitli yönlerden değişen ve her gün biraz daha artmakta olan 
nüfus hareketleriyle husule gelen durumu sıhhatli bir şekilde karşılamaktan uzak olduğu aşikâr bu
lunmaktadır. 

Yukarda • işaret olunan mahzurların giderilan os't suretiyle tatbikattaki müşküllerin bertaraf 
^edilmesiyle nüfus sicilleıriiıin sıhhatli ve muteber halle gelmesinde hem muamelâtın selâmeti ve hem 
de vatandaşın hak ve hukukunun zayi dmaması bakımından büyük faydalar mülâhaza eden komis
yonumuz, izah olunan sebeplerle hazırlanmış bulunan kamun tasajrısını prensip itibariyle uygun 
«mütalâa ederek aynen kabul etnıiiştir. 
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Mevzuun lüzum ve ehemmiyeti nazarı itibara alınarak öncelik ve ivedilikle görüşülmesi temen
niye şayan görülmüştür. 

Genel Kurula arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Millet; Meclisi 
30 Numaralı Geçici Komisyonu 

Başkanı 
Yozgat 

/. Hakkı Akdoğan 

Adan'a Adıyaman 
A. Rıza Güllüoğlu Y. Ziya Yılmaz 

Eskişehir İzmir 
1. Angı 8. Adalan 

Manisa 
H. Okçu 

Sözcü 
Eskişehir 

§. Asbuzoğlu 

Afyon K. 
H. Hamamcıoğlu 

Kars 
T. AHaç 

Maraş 
A. îmamoğlu 

Kâtip 
Kütahya 

A. Fuat Azmioğlu 

Afyon K. 
M. Rıza Çerçel 

Kırşehir 
C. Eroğlu 

Sinop 
H. Biçer 

Millet Meclisi (S. Sayısı ; 358) 



- s -

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

'Genel nüfus yazımı kanunu tasarısı 
MADDE 1. — Nüfuıs Kanununun yürürlüğe girmesinden önce Türkiye'de genel bir nüfuıs ya,zı-

mı yapılacaktır. 
Bu yazıma ne vakit başlanacağı ve ne zaman son verileceği lçi§lera Bakanlığınca belirtilir. 

MADDE 12. — Yazım işleri için ilende valilerin voya yetkili kılacakları bir zattın, ilçelerde 
kaymakamların başkanlıkları altında 'askerlik şubesi başkanları veya vekilleri, jandarma (komu
tanları, belediye başkanları, nüfus ımüdür veya memurlarından bir merkez yazım kurulu teşkil 
olunur. Bu kurullara vali ve kaymakamlar ihtiyaca göre 7 nci ımaddede yazılı olduğu üzere üye 
alabilirler. 

MADDE 3. — Merkez yazım kurulları yönetmelikle tâyin edilecek esaslar dairesinde, yazım 
bölgelerini ıtesibiıt, 'bu bölgelerin yazım kurullarını tâyin, yazım işlerini düzenlemek ve işlemlerini 
yürütmekle ödevlidir. 

MADDE 4. — İl ve ilçe merkezlerinde 4 0O0 nüfusu içine almak suretiyle ve mahalle esası 
üzerinden yazım bölgeleri kurulur. 4 000 nüfusta ı az kalan yerlerde 'bdr bölge ısayılır. Köylerde 
uzaklık ve yakınlık ıgöz 'önünde tutulmak üzere dörder bin nüfuslu yazım bölgelerine ayrılır. 

Ancak mesafe ve arazi engelleri ve benzer sebepler dolayısıiyle 4 000 nüfusu dolduracak suret
te bölge kurulması ımıüimkün okrııyan yerlerde daha az nüfuslu (bölgeler kurulması da caizidir. 

MADDE 5. — Yazım, kurullarının insan oturan yerleri bürer 'birer gezip ev halkından evde 
bulunanları ıgörmeleri suretiyle yapılır. 

MADDE 6. — Bölgelerinde; yazım yapılacağı ilân edilen (günlerde o bölge 'halkımın evlerinde 
oturmaları mecburidir. 

MADDE 7. — Yazım kurulları bir başkan ve iki üyeden kurulur, vali ve kaymakamlar yazım 
kurullarını bölgeleri içindeki genel, özel ve katma bütçeli daire, kurum ve teşekküllerin, belediye
lerin ve 3659 ssayıh Kanuna bağlı kuramlarla bunların emrindeki teşekküllerin memur ve hizmet
lilerinden teşkil ederler. 

Yazım işini sağlamak için ıgereken yerlerde yazım, süresince öğretim kurullarının çalışmala
rına ara verebilirler. Memleketin askerlik, güvenlik, asayiş, mahkeme, sağlık, 'genel hizmet ve yük
sek ekonomi işlerindeki görevlilerden istisnası gerekenler yönetmelikle belirtilir. 

Yeteri kadar Devlet memuru bulunımıyan yerlerde kurul başkan ve üyeleri 'özel kişilerden ata
nır. 

Gerek Devlet memurları gerek özel kişilerden atananlar bu görevi kabul etmeye mecburdur
lar. 

MADDE 8. — Yazım sırasında bölge yazım kurullarına şehir, kasaba ve köylerde muhtar veya 
ihtiyar kurulu üyelerinden biri bilirkişi niteliği ile katılır. 

MADDE 9. — Gerek memur bulunsun ve gerek özel kişilerden olsun yazım kurullarına katı
lan 'başkan, üye, muhtar ve ihtiyar kurulu üyelerine ve esas kütükleri yazacak kâtipleri iş saat
leri içinde ve dışında geçecek çalışmalarına karşılık alacakları ücretlerle zaruri giderleri ve Har
cırah Kanunu dışında kalanlara verilecek yolluklar Bakanlar Kurulunca tesibit edilecek ıimilktar 
ve esaslara göre ödenir. 

MADDE 10. — Merkez yazım kurulları tarafından, görevleri öğretilmek üzere yazımdan önce 
il ve ilçe ımerkezilerinde bölge yazım kurulları başkanları için bir kurs açılır. Bu kurslara başka 
mahallerden katılacaklardan Harcırah Kanunu dışında kalanlara verilecek yol masıraflariyle yev
miyeler 9 ncu madde esasına ıgöre, memur ve hiz netlilerden kurslara katılanların yol masrafları 
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ve yevmiyeleriyıle [kursların diğer .giderleri ve yazıma ait her türlü giderler, genel hükümlere göre 
İçişleri ^Bakanlığı Bütçesine bu maksatla konulacak ödenekten verilir. 

MADDE 11. — Yazım (kurulları ıgünde 200 nüfus yazmak suretiyle tâyin edildikleri bölgeler
deki yazımı en çok 20 günde bitirmekle ödevlidirler. Bu süre içindo bölgelerindeki yazımı biti-
remiyen kurullara fazla çalıştıkları ıgünler için ücret verilmez. Bu kurullar [görevlendirildikleri böl
ge yazımını bitirmeye im etoburdurlar.. 

MADDE .12. — Yazlımdan önce yapılacak bir bildiri ile belirtilen süre içinde ellerimde; 
A)' Nüfus cüzdan veya nüfus teskeresi. 
B) Evlenme cüzdanı. 
C) Askerlik belgesi. 
13) Evvelce nüfus idarelerinden lıer hangi biır 'iş iiıçiııı iailıijnmış onlaylı İminyeyi ikapisiiyaın 'kayıt 

önneğfi. 
E) Onaylanmış tokul belgesi, ıtasdiknaıme veya şahadetname, 
F) ıMahkeımelerden verilımlış ve kesinleşmiş onaylı yaş, ad ve ikayıt tashihi ilâımı. 
Gibi Ibelıgeleirden biri bulunımıyan her vatandaş nüfus dairelerine başvurarak, sadece yazımda 

gösterilmek üzere ücretsiz ve pulsuz hür belge alır. 
Her (hangi bir sebeple bu vesika veya nüfus dairesi (belgesini fgösteremiyenlerin yazıımı muh

tar ve ihtiyar kurullarının (beyanlarıma dayanılarak yapılır. 

MADDE 13. — Yazımda Nüfus Kanunu ile Medeni Kanun ihükümHeri göz önünde tutulur. 
Yazım ımevaut esas defterleri kayıtlarına dayanılarak yapılır. 

iMovcut esas deflterlerindeki ad, soyadı, doğum ıfcarihlcri ve diğer şahsi (haller kaydı yazımda 
esas tutulup İbiçlbir suretle değiştirilemez. 

Müsvedde defterlerinde kazıntı ve silinti yapılması yasaktır. Yanlışlıkla bir kelime veya (tarih 
yazılacak olunsa -bunun üzeri okunacak şekilde hafif bir çiziği ile çizilerek doğrusu düşünceler- ha
nesine yazılır ve yazıım kurulu ile muhtar veya ihtiyar kuraılu üyesi taraflarından imza olunur. 

Bildirilen yaşlariyle şahısları uygun 'görülemiyen kimselerin durumları yazım kurullarınca ımüs-
vedde defterinin düşünceler sütununa işaret olunur. Bunlar bilâlhara nlüfus ımeimurları tarafından 
mahkemeye sevk edilerek verile'cek karanda belirtilen yaşları yazılır. 

.MADDE 14, — Yaızım merkez (kurulu ile yazım, bölge kurulu başkan ve üyelerinin 'ödev ve yet
kileri ile yaızım ıhazırlıkları, yazımın yapılış ve yazım 'defterlerinin şekilleri ve bunların ne ıgıiıbi 
bilgileri taşıyacağı; ne suretle doldurulacağı, yazımda ne cins elvrak ve defter kul lamla cağı İçişleri 
Bakanlığınca yapılacak yönetmelikle belirtilir. 

MADDE 15, — Yazım ıgünü herkes; 
a) Kendini, aile ferlerini, velâyeft, vesayet ve bizime t imde bulunanları; 
lb) Otel, ban, pansiyon ve emsali müesseseleri işletenler, misafir ve kiracılarını; 
c) Resmî ve özel kurumlar ımüdürleri, eimri altındaki memur, ihizfmctli ve işçilerini; 
d) Ordu, jandarma, polis ve sair birliklerin konmıitan, âmir ve ımüdürleri, emrinde bulunan

ları ; 
Gerçek şekilde ya-zdıırımaya, istenilen belgeleri vermeye ve ıgöst'erımeye ımecburdurlar. 

MADDE 16. —• Yabancı memleketlerdeki Türk vatandaşlarının yazımı yönetmelik ile tesbit 
edilecek şekilde konsolosluklar tarafından yapılır. 

MADDE 17. — Yazım yapılan bölgelerde misafir olarak bulunanlarla memurlar burada 'daimî 
ikametgâh tesis etmemişlerse misafir müsvedde defterlerine yazılır. Bunların kayıltları ımerikez ku
rullarınca, esas kayıtlı (bulunduğu yere gönderilerek aile kütüklerine geçirilirler. 

Yazım esnasında 'öğrenim, ticaret, askerlik, mahpusluk ,gibi 'geçici sebeplerle ikametgâhı dışın
da olup aile fentleri arasında, bulunmıyanlar esas defterlerindeki eski kayıtlarına veya baba ve an-
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neleriyle akrabaları tarafından 'gösterilecek bölgelere veya yapılacak beyanlara dayanılarak ailesi 
fertleriyle 'birlikte gıyaben yazılırlar. 

MADDE 18. — [Bölge yazımını 'bitirerek merkeze dönen yazanı kurulları, her hangi bir sebeple 
yazım sırasında ıbulunmıyanlara ait bilgileri 12 ııci ınıaddede gösterilen 'belgelerle .muhtar vteya 
ihtiyar ikuru'lu üyelerinin beyanlarına ıgöre, müsvedde defterlerine yazdıkları ad, «soyadı, doğum 
tarihleri ve diğer şahsi hal kayııtilarını, eisaıs def t erlerde ki kayıtlara uymadığını 'gördükleri tak
dirde, müsvedde defterlerindeki yanlış «kayıtları esas .kütüklerdeki 'kayıtlara 'göre düzelterek dü-
sümcie'ler sütununa şerh ve imza ettikten sonra merkez [kuruluna teslim edenler. 

Ancak gösterilen belge : 
Kesinleşmiş mahkeme kararı 'olup da -nüfus esas kütüğüne işlenmişse mahkeme ilâmı esas tu

tulur. 
Yazım sonunda ımierkcz kurullara, bulunup göı evlendirilecek kaligrafisi -düzgün kâtipler vasıta-

siyle yerli halka ait kayıtları esas kütüklere geçirterek sulh hâkimliğine tasdik ettirdikten ve 
nüfus hüviyet eizdanlarmı doldurduktan sonra imza karşılığında nüfus müdür veya memurlarına 
teslim ederler. Bölgelerinde yeniden ikametgâh ku an mıisaf iri erin nüfus esas <kütüklerindeki kayıt 
ölmekleri de nüfus memurları tarafından >o mahallin nüfus idarelerinden getirilerek müsvedde def
terleri ile karşılaştırılır, aykırılık: görüldüğü takdirde nüfus kaydına göre ımülsvedde defterleri 
düzeltilerek durum merkez yazım kurullarınca düşünceler sütununa şerh ve imza edilir. Misafir 
müsvedde defterlerine yazılanların kayıt örn eki aü ikametgâhları nüfus ımemurluğuna yollanır. 
O mahallin nüfus m'emurluğunca esas kaydiyle karşılaşıtırılarak yukardaki esaslar dairesinde iş
lem yapılır. 

MADDE 19. — 'Müsvedde defterlerinin eısas kütüklere (geçirilmesi 'biten yerlerde yazımın sona 
erdiği ilân edilir. Bu ilân tarihinden haşlıyarak en çok üç ay içinde aile başkanlariyle reşit kişi
ler müracaat ederek adlarına doldurulan nüfus hüviyet ve aile cüzdanlarını ınüfus idarelerinden 
almaya mecburdur. Aile cüzdan hederleri İçişleri ve Maliye bakanlıklarınca teslbit ve takdir olu
nur. 

MADDE 20. — Yazlımın hitiımi ilân lOİunan yarlerde eldeki ınüfus cüzdanflariyle esiki nüfus 
küttük ve kayıtlarının hükmü kalmıyacağından eski esas ve vukuat defterleri mahallî idare kurul
larınca tesjbit edilerek nüfus dairelerinde saklanır. Nüfus eüzdanllariyle diğer belgeler idare kurul
larınca tutanağa geçirilerek yok ledilirLer. 

MADDE 21. —• Yazım "Kiüiıucunda elde edilen kayıtlarda ımahkeme kararı i(Amadıkça hiçbir 
rüze'ltme yapılatmaz. Bu kayıtlara yazınımı sona erdiği tarihten haşlıyarak altı ay içinde itiraz 
ediLeibilir. 

MADDE 22. — Yazımı sırasında, nüfus olay]arının ihbarı için konulan süreler 'geçmiş olsa dahi 
bu 'olayların tescil inde ceza alınmaz. 

MADDE '2-3. — Yazını işlerinde verilen görevi mazeretsiz kaJbııl etmiyenler ve yapmryanjlar, ya
zım kurullarının istedikleri bilgileıi venniyenler veya 'gerçeğe 'aykırı beyanda 'bulunanlar, yahut 
doğru .olmıyan beliğe gösterenler, Ibu kanunda tesbit olunan 'görev ve ımeciburiyetleri yerine getir-
miyenlcr, yazımın yapıldığı yerin idare kurulu karariyle 100 liradan 600 liraya kadar hafif pa
ra cezasına çarptırılırlar. Tescil işlemlerini belirli mire içimde kanım ve yönetmelik hükümlerine 
uygun olarak biltinmiyeıı yazını kurulları başkanı ve üyelerinin yarı ücretleri (kesilir. 

Tescil işleımilerinin belirli süreler içerisinde karım ve yönetmelik hükümlerine uygun 'olarak 
yüıiitül'mıesinden valiler, kaymakamlar, nüfus müdür ve memurları sorumludurlar. 

MADDE 24. — Genel nüfus yazımı hazırlığı ve genel nüfus yazımı yapılacağı yallarda hazır-
h k ve yazım işleri masraflarına karşılık İçişleri Bakanlığı Bütçeisiıne .öael bir bölüm halinde yeteri 
ka;da,r ödenek konulur. 
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MADDE 25. — G-eniel nüfus yazımı için 'gerekli ıdefter, basılı kâğıt ve araçları maliyet bedeli 
üzerimden ve İçişleri Bakanlığının istediği ısüre içinde sağlanmakla Devlet Malzeme Ofisi ve baskı 
işi yapan diğer resmî (kurumlar, yerlerine ıgötürüknesinde de Ulaştırma Bakanlığına /bağlı İkti
sadi Devlet Teşekkülleri ödevlidir. 

MADDE 26. — 29 Maiyıs 1318 tarihli Sicilli Nüfus Nizamnamesi ile 14 Ağustos 1330 tarihli 
nüfus Kanununun 17 ncli maddesi yürürlükten kaldırılmışltır. 

MADDE 27. — Bfu ikanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 28. — Bu kanunun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
m . 11 . 1969 

Başbakan 
8. Demirel 

Devlet Bakanı 
G. Titrtk 

Dışişleri Bakanı 
/. 8. Çağlayangü 

Ticaret Bakanı 
A. Dallı 

Ulaştırma Bakanı 
N. Menteşe 

Turizm ve Ta. Bakanı 
İV. Cevheri 

Devlet Balkanı 
R. Sezgin 

Adalet Bakanı 
T. Z. önder 

Maliye Bakanı 
M. Erez 

Sağ. ve Sos. Y. Bakanı 
V. Â. Özkan 

Çalışma Bakanı 
8. Öztürk 

İmar ve İskân Bakanı 
H. Nakiboğlu 

Devlet Bakanı 
H. Atabeyli 

Millî Savunma Bakanı 
A. Topaloğlu 

Millî Eğitim Bakanı 
O. Oğuz 

Güm. ve Tekel Bakanı 
A. 1. Birincioğlu 
Sanayi Bakanı 

S. Kılıç 
Köy İşleri Bakanı 

T. Kapanlı 

Devlet Bakanı 
T. Bilgin 

İçişleri Bakanı 
H. Mente§eoğlu 

Bayındırlık Bakanı 
T. Gülez 

Tarım Bakanı 
/. Ertem 

En. ve Ta. Kay. Bakanı 
S. O. Avcı 

Orman Bakanı 
H. Özalp 

Gençlik ve Spor Bakanı 
/. Sezgin 
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MÎLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 
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içişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulunca 

29 . 11 . 1969 tarihinde kararlaştırılan «Nüfus kanunu tasarısı» ve gerekçesi ilişik, olarak sunul
muştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
Süleyman Demirel 

Başbakan 

KANUN GEREKÇESİ 

GENEL ESASLAR 

Bugün elde mevcut Nüfus SicöJM Kanunu Osmanlı İmparatorluk devrinden kalıma olup, Mede-
n|i Kanunun kabulünden sonra bu kanunun hükümlerine ve ruhuna .uygun bir ışeikilde düzenlen
mesi gerekirken şimdiye kadar yapılamamıştır. 

Medeni Kanunum 35 nci maddesi bir (Ahvali Şahsiye Nizamnamesi) nttem bahsetmiş olduğu
na göre bizıim de, İsviçre'de ollduğu gibi, Nüfus işlerini bir tüzük ile ıdüzenlemeımiz ımüımkünı gö>-
rül'ümede bugün mevcut bulunan nüfus mevzuatı kanunda konmuş ve başka kanunlarda da 
nüfusla İlgili hükümler geçmüş bulunduğundan ve Birimci Dünya Savaşından beri derk, bir ih
male uğramış olan nüfus olaylarının yazım işini tüzükle kurmaya ve yerleştirmeye imkân gö-
rüleımıecnüştir. İlgiili vatandaş ve miemunlara bir kanunla ayrı ödevldllıik ve ihtiyaca uygun ceza 
müeyyideleri konulmadıkça yarım yüzyıla yakın1 sürüp gelen IköMü bir ihmalin sökülüp kaldı
rılması mümkün olamaz. 

Memlekette nüfus olaylarımı günü günüme yazdıran bir gelenek, bir sosyal disiplin meydana 
gelinceye kadar kuvvetli müeyyidelere dayanan ve kuvvetli kovalamalar astiyem kamun hüküm-' 
lenine şiddetle ihtiyaç vardır. 

Bir taraftan soy ve miras gibi halkın önıemli hak ve hizmetlerini tesbit 0den ve anılara ıresımî 
garanti sağlıyan, öbür taraftan Devletin asker lik, vergi gibi hayati kaynaMarma temel teşkil 
eden ve aynı zamanda memlekette doğum ve ölüm mabetlerini, artım miktarlarım gösteren ve 
bunların sebeplerimi de ariyan, çareler bulmak için en değerli ve köklü bilgiler verecek nüfus iş
leri ihtiyaca tam karşılık olacak bir şielkıilde kendi kendine yürüyecek bir hale gelinceye kadar 
bilhassa kişilerin haklarını kayda ait kısımlarda kanunun açık ve etraflı hükümler taşıtması 
yönlü gerekli bulunmuştur. 
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Bugünkü sistemde; onam.li belge sayılacak yalnız ilmühaberlerdir. Ancak bu ilmühaberler ye

tişkin olmıyan muhtarlar tarafından, hazırlandığından sıhhatlerine tam bir inan göstermek 
.kaabil olmadıktan başka bütün olayların bu belgeleri1 dairellerimizce düzgün, güven verici şe
kilde ve birisi başka yerde olmak üzere iki nüsha olarak saManmaımıştır. 

1320 - 1322 yılarımda genel ve bundan sonra zaruret olan yerlerde yapılan mevziî yazımlar
da nüfus, yazım kurulları tarafından yalnız aile defteri hailinde zincirleme yazılmış olup, bun
lardan da yazılan nüfuslar tasdikli tutanak hallinde olmadığı gibi birer nüshaları da arşivlerde 
saklanmamış bulunduğundan beklenen güveni sağlıyamamaşlardır. 

Defterler üzerinde yapılan bir kazıntı veya silinti veya her hangi bir yolsuzluk dayandığı il
mühaberde ortadan kaldırılınca ispatı güçleşmekte ve amcalk uzun tahkikler ve muhakemelerle 
tesbiti, o da fert ifadelerine dayanılarak, kaabil olabilmektedir. 

Fert ifadelerine dayanılan bu defterlerde tam bir inan elide' etmekteki zorluk mey damdadır. 
Bu tarz işlem nüfus kayıtlarımıza inan ve 'güveni çok azaltmıştır. 

Muhtar ilmühaberlerine dayanan bu sistemi ne yolda değiştirip geliştirselk bu karışıklığı orta
dan kaldırmak ve nüfus kayıtlarına karşı halkta, Devlet dairelerinde tam bir inam ve güvem ya
ratmak ve nüfus kayıtlariinıızı iilmanılır belge sayabilmek kaabil olmıyacaktır. Her şeyden evvel 
nüfus kayıtlaımmızı daha sağlam bir teımele dayatme/k mecburiyeti vardır. 

Avrupa'da ve diğer medeni memleketlerde ileri milletler nüfus kayıtlarını tutanak (zabıt) 
usulüne dayamışlardır. 

Nüfus olayları veya nüfus olay haberleri (Etat Civil) memurları tarafından noterler gibi, belli 
formüller içinde bir tutanağa yazılır. İki nüsha olarak tutulan bu tutanakların .altları olayı gö
ren ilki şahitle ihbar eden kimse ve tutamağı, yapan memur tarafımdan imzalanır. Bunlardan bi
risi dairede alıfconur. Diğeri nüfus arşivinde saklanır. İşte bu tutanaklar bütün nüfus kayıt
larına temel teşkil eder. 

Bizde de böyle bir tutanak usulünü kabul etmekten başka çare görülememişjtdr. 
Tasarı maddelerinde görüleceği üzere bütün tutanaklar nüfus memuru veya ödevliler tarafın

dan iki nüsha olarak tutulacak ve ikinci nüshalar merkezde açılan nüfus arşivine gönderilip 
orada saklanacaktır. 
- Nüfus memurları tarafından tutulan tutanak] ara geçen olaylar aile kütüklerine işlenecektir. 

Aile kütükleri için köy, şehir ve kasabalarda ise mahalle esas tutulmuştur. Yüz yıla yakın 
bir «zıamandan beri alışılmış olan mahalle esasının yürütülmesinde fayda görülmüştür. 

Kütüklerde; ilçe esası kabul olunmuştur. 
İllerde nüfus müdürleri âdeta merkeiz ilçesinin nüfus memuru sayılarak ilçe nüfus memuru 

gibi merkez ilçesi nüfus işleri ile meşıgul edilm ektedir. Merkezdeki il nüfus kâtipleri de ilçe 
nüfus kâtipleri gibi çalışmaktadırlar. Merkez ilçesi nüfus işleriyle il nüfus müdürlüğü işleri bir
birine tamamen karışmıştır. Bunu önlemek ve nüfus olaylarını yerlinde tesbit ederek vaiktinde 
tescili sağlamak amaciyle nüfus teşkilâtında ilçe tek ünite olarak alınmış ve bölge bölge tatbi
katla başlanmak üzere 'gezici nüfus memurlukları ihdası daha faydalı görülmüştür. 

Böylece köylü vatandaşın nüfus dairesine gitmek yüzünden nüfus olaylarını zamanında tescil 
ettirmemek ihmal ve itiyadını silmek aynı aamanda evlenme mualmelelerini de onbeş günde bir 
uğrayacağı her köyde nüfus memuruna yaptırmak suretiyle şahsi haller sicillerini güvenilir hu
kuk belgesi haline Igetirmek yolu bir hayli ibütçe külfetine rağmen tercih edilmiştir. 

Şimdiye kadar memleketimizde nüfus arşivi kurulmamış ve nüfus belgelerini ikişer nüslha ya
pıp, tapu dairelerinde olduğu gibi, birini arşivlerde saklamak yolu açılmamıştır. Nüfus belgele
rinin sıhhatini (korumak için buna kesin lüzum ve ihtiyaç vardır. 

Bu tasarının getirdiği yenilikler özetle (şunlardır: 
1. Nüfus olaylarının tescilinde «ilmühaber sistemi» yerine, «tutanak usulü» nün getirilerek 

olay sahibi ile nüfus (dairesi arasından kısımen muhtar lan çıkarmak. 
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2. — Tapu daireleri gibi mjerkeizde bir arşiv kurarak her türlü suiistimalleri önlemek ve mer
kez kütüğü yoliyle yangın ve su baskını gibi sebeplerle yok olan mahallî nüfus sicillerini yeni 
bir yersel yazım ihtiyacı duyulmadan tesis etmek. 

3. — Nüıfuıs dairelerinden .7 çeşit vukuat defterini kaldırıp sadece olay tutanaklarını1 yıl sonun
da ciltlemek suretiyle külttük dayamaklarını sakla nıaık. 

4. — Hukuk nosyonunu gerektiren nüfus müdürlerini hukuk, siyasal bilgiler fakültelerinden 
mezun diğer memurları lise veya ortaokullardan çıkmış kalifiye elemanla kuvvetlendirmek. 

5. — Bucak nıüfuıs teşkilâtını kaldırarak gezici memurlar çalıştırılması suretiyle köylerden nü
fus olaylarını zamanında ve eksiksiz olmak, bu memurlara evlendirme memurluğu yetkisi vermek 
suretiyle Batı ülkelerinde olduğu gibi kendilerini tam bir şahsi haller memuru haline getirmek. 

6. — Nüfus memurlarının yapacakları işleri yalnız bu kanunda toplayıp tedahülleri önlemek. 
7. — Nüfus kütüklerine sıhhat ve itibar kazandırmak. 
8. — Aile kütüğü sistemiyle Türk ailelerinin bir şeceresini tesise hizimeit etmek. 
9. — Nüfus kütükleri ve nüfus hüviyet cüzdanlarından ırk, mezjhep kayıtlarını kaldırarak 

yeni Türk Anayasasının ruhuna uygun vatandaş eşitliği sağlamak. 
10. — Nüfus hüviyet cüzdanlarını, içine her şey yazılır cep defteri halinden kurtarmak. 
Bu faydaları sağlamak amaeiyle üç kısım., 15 bölüm ve 67 maddelik bu tasarı hazırlanmış 

ve maddelerin açıklamaları aşağıda arz olunmuştur. 

Maddelerin açıklanması 

1, 2, 3 ncü maddeler — Bu maddeler Nüfus İşleri Grenel Müdürlüğü, iller ve ilçeler kuruluş-
lariyle buralarda çaışacak memurların görevlerine ait hükümleri kapsamaktadır. 

4 ncü Madde — Bu madde, her Türk vatandaşının kendisini nüfusa kayıdettdrimeye mecbur 
olduğuna, reşit olmıyanların nüfus kayıt işlemlerini de veli veya vasileri tarafından yapılacağına 
dair hükümleri ihtiva etmektedir. 

5 nci Madde —*- Bu madde de, şahsi halleri bildirmekle ödevli tutulanların, doğum, ölüm 
ve diğer nüfus olaylarını nüfus. meımuruna bildirmeleri, memurların da bu olayları nüfus kütükle
rine işlemeleri esaslarını düzenlemektedir. 

6 ncı Madde — Bu madde ile, nüfus kütüklerini ilçe esasına göre tutulması, nüfus olayları
na ait belgelerin nüfus dairelerinde ne şekilde kütük haline getirileceği ve formüllerle kütük 
şekillerinin bir yönetmelikle belirtilmesi hususları açıklanmıştır. 

7 ve 8 nci maddeler — Bu maddeler doğum, ölüm, yer değiştirme olaylarının nüfus memurları 
tarafından tesbit edilecek tutanaklara, evlenme ve boşanma gibi diğer şahsi hal olaylarının da 
ilâm ve belgelere dayanılarak nüfus kütüklerine geçirilmesi, bunlar üzerinde nüfus memurlarının 
yapacağı işlemlerle tutanaklardan birer nüshalarının merkez arşivine intikal ettirilmesi hususla
rına ait hükümleri ihtiva etmektedir. 

9 ncu Madde — Bu madde ile, yurt dışındaki Türk vatandaşlarının nüfus olaylarını bulun
dukları yerdeki konsolosluklarına bildirmeleri konsolosluklarca da, düzenlenecek belgelerin 
İçişleri Bakanlığına, buradan da ilgili nüfus dairelerine gönderilmesi suretiyle tescil işlemlerinin 
sağlanması esası hüküm altına alınmıştır. 

10 ncu Madde — Bu madde, tutanak ve belgelerin ilgililer tarafından imza olunması imza bilmi-
yenlerin de parmak izlerinin alınmasına dair hükümleri ihtiva etmektedir. 

11 nci Madde — Bu madde ile, kesinleşmiş mahkeme ilâmı olmadıkça nüfus kütüklerindeki 
kayıtlarda düzeltme yapılamıyacağı ancak nüfus memurlarının yaptıkları maddî yanlışlıkların 
belgelere uyularak nüfus memurları tarafından düzeltilebileceği esası kabul edilmiştir. 

12 nci Madde — Bu madde yabancıların doğum ve ölüm olaylarının, başvurmaları halinde 
olayın vukubulduğu mahal nüfus memurluğunca tesbit edileceğine dair hükümleri ihtiva et
mektedir. 

13 ncü Madde — Bu madde ile, aile kütüklerinin aksi sabit oluncaya kadar muteber vesika
lardan olduğu açıklanmıştır. 
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14 ve 15 nci maddeler — Bu maddelerle nüfus kütükleri ve dayanakları sıoruımlu memurlar; 

adlî merciler ile denetleme ve teftişe yetkili kılınanlardan başkalarının inceleme ve görmelerine 
cevaz verilmemiş ancak nüfus kayıt örneklerinin adlî makamlarla ilgili dairelere, karı veya ko
caya, veli veya vasiye veya resmî vekiline verilmesi, nüfus kayıtlarının gizli tutulmıa'sı ve nüfus 
memurlarına evlenme memurluğu yetkisi verilmesi hususları hüküm altına alınmıştır. 

16 ncı Madde Bu madde ile, yeni doğan çocuklara ait doğum tutanaklarının, doğum bildirisi 
yapılan nüfus memurlarınca yapılacağı, doğuım olaylarını ilgililerin bir ay içinde nüfus dairele
rine bildirmeleri, çocuğun adını ana ve babanın 'koyma yetkisine haiz Bulundukları, evlenme dı
şında doğan çocukların da anasının soyadıyla yazılması hususları belirtilmiştir. 

17 nci Madde — Bu madde, nüfusta kayıtlı bulunmayan bir yaşından büyük çocukların yaş
larının takdiri ile genel ve yersel nüfus yazımlarında yazım dışı kalanların tesciline a'iıt hü
kümleri kayşamaktadır. 

18 nci Madde — Bu madde de, doğuım evlerinde, hastanelerde; ceza ve tevkif evlerinde, 
tren, vapur ve uçak gibi yolcu taşıtlarında vufkubulacak doğum olaylarını bildirmekle mükellef 
olanlarla bu gibilerin tescil işlemlerine ait hükümleri ihtiva etmektedir. 

19 ncu Madde — Bu madde ile, birden fazla doğan çocukların kayıtlarının doğuım sırası esa
sına göre tesbit ve tescil edileceği kaıbul edilmiştir. 

20 nci Madde — Bu madde de, ana ile baba -arasındaki evlilik bağının sona erimesinden iti
baren 300 gün içinde doğan çocukların babanın sıoyadiyle, evlilik dışında doğan çocukların ana 
ve babaları birbirleriyle evlendikleri takdirde neseplerinin düzelmesi sebebiyle babanın soya-
diyle, evlilik dışında doğan çocukların da anası sıoyadiyle yazılmaları hususları hüküm altına 
alınmıştır. 

21 nci Madde — Bu madde ile, bulunımuış yeni doğan çocukların tescilleri hakkında yapılacak 
işlem açıklanmıştır. 

22 nci Madde — Bu madde ile, ilgili kanun hükümlerine göre Bakanlar Kurulu karariyle va
tandaşlığa kabul edilenlerin nüfus kütüklerine kayıtlarının yapılacağına ve Türk vatandaşlığını 
[kaybedenlerin de bu durumlarının nüfus kütüklerine işleneceğine dair hükümler belirtilmiştir. 

23 ncü Madde — Bu madde ile Medenî Kanun hükümleri dairesinde evlenme akdi yapan
ların nüfus dairelerine halber verme öıdeviiliği ve süresiyle evlenmenin tescil işlemleri hükme 
bağlanmıştır. 

24 noü Madde — Bu madde, Türk vatandaşı erkekle evlenen yabancı bir kadının Türfk vatan
daşlığını kazandığı takdirde, kocasının nüfus kütüğüne tescil edileceği hükmünü kapsamak
tadır. . 

25 nci Madde — Bu madde de, Türk vatandaşlarının yabancı memleketlerdeki yetkili ma
hallî makamlarınca yapılacak evlenme akidlerinin konsoloslarımızca tescil olunacağı, Türk va
tandaşları hakkında yabancı makamlardan şahsi hallere ve aile hukukuna ait verilen kararların, 
Tür'k mahkemelerince yerine getirilme karan verildiği takdirde uygulanacağı hükmünü ihtiva 
etmektedir. 

26 ncı Madde — Bu madde ile, butlan ile malûl olmıyan evlenmelerle kanuni şekillere riayet 
edilmeksizin yapılan ve bu suretle feshini gerektirmiyen evlenme nüfus kütüklerine tescil edil
mekle beraber olayın Cumhuriyet Savcılığına bildirilmesi esası kabul edilmiştir. 

27 nci Madde — Bu madde, medeni kanun yürürlüğe girdiği tarihten önce evlenmiş olup da 
halen nüfus kütüklerine işlenmemiş olan evlenmelerin mahkeme karariyle nüfus kütüklerine işle
neceği hükmünü ihtiva etmektedir. 

28 nci Madde — Bu maddede, yer değiştirme işlemlerinin ne suretle yapılacağına dair 'hüküm
ler yer almış bulunmaktadır. 

29 ncu Madde — Bu madde, Medeni Kanun hükümleri dairesinde yapılacak olan-evlât edin
me tescili hakkında nüfus memurlannca ilgililerin nüfus kütüklerine yapacakları işlemlerin şek
lini tesbit etmektedir. 

Millet Meclisi (İS. Sayısı : 363) 



_ 5 — 

30 ucu Madde — Bu madde, evlilik dışında doğan çocukların tanımaya yetkili olanlar tara
fından tanındığının resmî senetle tevsik veya mahkeme ilâmına Minadettirilmesi takdirinde tanı
yanın nüfus kütüğüne kaydolunacağına dair hükümleri kapsamaktadır. 

31 nci Madde — Bu maddede, mahkemelerce boşanma karart verildikten sonra mahkeme baş
kâtibi veya vekilinin nüfusla ilgili görevlerine ait hükümleri ihtiva etmektedir. 

32 nci Madde — Bu madde ile, boşanmalarda taraflara verilecek evlenme yasaklarının nüfus 
kütüklerine işleneceği hüküm altına alınmıştır. 

33 ncü Madde — Bu madde, ölüm olaylarının ölümün vukubulduğu mahal nüfus memurluğuna, 
ölüm yeri bilinemiyenlerin cesetleri nerede bulunmuş ise o yerin, ölüm bir taşıt içinde olmuş ise 
taşıttan çıkartılan yer nüfus memurluğuna bildirileceğine, ölünün nüfus kaydı yok ise, tescili sağ
landıktan sonra ölüm kaydının işaret edileceğine dair hükümleri ihtiva etmektedir. 

34 ncü Madde — Bu madde ile, gaiplik olaylarının Medeni Kanun ve Askerlik Kanunu hü
kümlerine uygun hallerde bu kanun uyarınca aile kütüklerine işlenmesi hüküm altına alınmıştır. 

35 nci Madde — Bu madde, ölüm olaylarının, köylerde muhtarlar, şehir ve kasabalarda göm
me iznini verenler tarafından nüfus memurluklarına bildirilmesi ve buna ait yapılacak işlemleri 
ihtiva etmektedir. 

36 nci Madde — Bu madde ile, hastane, ceza ve tevkif evi, okul, fabrika, işyeri ve emsali ma
hallerde vukubulan ölüm olaylarını bu kurumların görevlendirilenleri, ölüm, vapur, uçak, tren 
ve sair gibi genel yolcu taşıtlarında vukubulmuş ise bu taşıtların sorumlu âmirleri tarafından ya
pılması hususları hüküm altına alınmıştır. 

37 nci Madde — Bu madde, tabiî âfetler ve her türlü kazalar sonunda meydana gelen toplu 
ölüm olayîarı, vali ve kaymakamların görevlendireceği kimseler tarafından incelenip her şahıs 
için düzenlenecek tutanaklarla tescil olunacağı ve bu konuda yapılacak diğer işlemlere ait hü
kümleri ihtiva etmektedir. 

38 nci Madde — Bu maddede, kıt'asmda ölen subay, askerî memur, astsubay, erbaş ve erlerin 
bu ölümlerinin nüfus kütüklerine tescili üzerinde yapılacak işlemlere dair hükümleri kapsamak
tadır. 

39 ncu Madde — Bu madde, ordu mensuplarından savaş, ayaklanma ve sair gibi harekât 
sonlarında ölenler hakkında kıt'alarınca yapılacak işlemlere ait hükümleri ihtiva etmektedir. 

40 nci Madde — Bu maddede, genel olarak gaipliğe, Medeni Kanun hükümlerine göre mah
kemelerce karar verileceğine, ölümüne muhakkak nazariyle bakılacak haller içinde gaip olan 
askerî şahıslarla siviller hakkında yapılacak işlemlere dair hükümleri kapsamaktadır. 

41 nci Madde — Bu madde, aile kütüklerine bir aile olarak kimlerin yazılacağını ve kimlerin 
ayrı aile olarak kaydedileceğini göstermektedir. 

42 nci Madde — Bu maddede, aile kütüklerinin açılma ve kapanma halleri belirtilmiştir. 
43 ncü Madde — Bu madde, nüfus kütüklerinde fertlerin cinsiyeti, ad ve soyadı, baba ve ana 

adları sağ olup olmadıkları, doğum yer ve tarihleri, ikametgâhları, iş ve güçleri; varsa, vücutla
rındaki arızaları, dini, okur - yazar olup olmadıkları, medeni halleri ve diğer şahsi hal değişiklik
lerine dair hükümleri kapsıyacağmı hüküm altına almıştır. 

44 ncü Madde — Bumaddede kocasının ölümünde, kadın yeniden evlenmedikçe ölen kocası
nın nüfus kütüğünde kayıtlı kalabileceğine, dilerse babasının kaydına dönebileceğine veya yeni 
bir sayfa açtıracağına dair hükümleri kapsamaktadır. 

45 nci Madde — Bu madde ile, nüfus kütüklerinin muntazam şekilde yürütülmesi maksadiy-
le kayıtlarda alfabetik sıra takibedilmesi sağlanmıştır. 

46 nci madde — Bu madde, kayıt düzeltme dâvalarına bakmakla görevli mahkemeler ile bu 
konuda kimlerin dâva açabileceği ve bununla ilgili hükümleri ihtiva etmektedir. 

47 nci madde — Bu madde de, nüfus kütüklerine yazılması unutulan haller hakkında yapılacak 
işlemlere dair hükümleri taşımaktadır. 

48 nci madde — Bu madde, şahsi ve medeni hallerde vukua gelen değişiklikler sebebiyle kü
tüklerde yapılacak işlemler hakkındaki hükümleri kapsamaktadır. 
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49 ncu madde — Bu madde ile, nüfusu ilgilendiren mahkelııe kararlarının başkâtipler tarafın
dan ilgili nüfus memurluklarına gönderilmesi ödevliliği ihdas edilmiştir. 

50 nci madde — Bu madde ile de, nüfus memurlarının istatistikle ilgili görevleri hüküm al
tına alınmıştır. 

51 nci madde — Bu madde, nüfus teşkilâtının denetim ve teftişine dair hükümleri kapsamak
tadır. 

52 nci madde — Bu madde de, nüfus işlerine ait görevleri kanun hükümlerine göre yapmıyan 
ilgililere verilecek cezalara dair hükümleri ihtiva etmektedir. 

53 ncü madde — Bu madde, Nüfus Kanununun yüklediği görevleri, tabiî âfet ve emsalli sebep
lerle yerine getirmiyen ilgililere ceza tâymmde mazeretlerinin göz önünde bulundurulmasına ait 
hükümleri taşımaktadır. 

54 ncü madde — Bu madde de, nüfus kütüklerinin iyi tutulmaması, saklanmaması, nüfus me
murlarının nakillerinde devir işleminin usulüne göre yapılmaması hallerinde nüfus müdür ve baş-
memurlarınm sorumluluklarına dair hükümleri kapsamaktadır. 

55 nci madde — Bu madde nüfus memurlarının yıl sonlarında belgelerin tamamen aile kütük
lerine işlendiği ve birer örneğinin merkez arşivine gönderildiği kütüklerin sonuna şerh verilmek 
suretiyle tasdik etmeleri mecburiyetini koymuştur. 

56 nci madde — Bu madde, devir ve teslime ilişkin hükümleri ihtiva etmektedir. 
57 nci madde — Bu madde de, nüfus cezalarının verilmesine ve şekillerine ait hükümleri kap

samaktadır. 
58 nci madde — Bu madde iile, nüfus cüzdanlarının kaybolması halinde, yenisinin verilmesi 

için yapılacak işlem ve mazeretsiz kaybedecekler hakkında da tatbik olunacak cezalara alit husus
lar hüküm altına alınmıştır. 

59 ncu madde —• Bu madde iile de, nüfus kayıtlarında doğum tarihleri ay ve gün itibariyle 
yazılı olmıyanların yaşlarının hesaplanmasında mebde tutulacak tarihler hükme bağlanmıştır. 

60 nci madde — Bu madde de, nüfus memurlarının askerlik çağma giren şahıslar hakkında ya
pacakları görevlere ait hükümleri ihtiva etmektedir. 

61 nci madde — Bu madde ile, nüfus kayıt örneklerinin hangi daire veya kimselere verilebile
ceği açıklanmıştır. 

62 nci madde — Bu madde, nüfus yazımı yapılmak suretiyle meydana getirilecek nüfus kütük
leriyle aile reislerine verilecek cüzdanlara ait hükümleri ihtiva etmektedir. 

63 ncü madde — Bu madde de, nüfus müdürleriyle memurlarının tahsil derecelerine ve mesle-
ke alınma tarzına ait hükümleri taşımaktadır. 

64 ncü madde — Bu madde ile, bu kanunun uygulanmaya başlanmasiyle ortadan kaldırılması 
gereken kanunlar açıklanmaktadır. 

65 nci madde — Bu madde, bu kanunun gerektirdiği kadro değişiklikleriyle diğer giderlerin 
ayrı bir kanunla sağlanacağı hükmünü taşımaktadır. 

66, 67 nci maddeler — Bu maddeler uygulama ve yürütme hükümlerini ihtiva etmektedir. 
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30 Numaralı Geçici Komisyon rapora 

Millet Meclisi 
30 Numaralı Geçici Komisyon 12 . 6 . 1971 

Esas No. : 1/93 
Karar No. : 2 

Yüksek Başkanlığa 

Nüfus kanunu tasarısı; Genel Kurulun 1 . 2 . 1971 tarihli 45 nci Birleşiminde kurulması kabul 
edilen Geçici Komisyonumuzda, ilgili bakanlık temsilcilerinin iştirakiyle görüşüldü. 

Tümü üzerinde yapılan görüşmeler sonunda, tasarı gerekçesinde de açıkça ifade olunduğu üze
re, Medeni Kanunun 35 nci maddesi «Ahvali şahsiye, buna mahsus sicil kayıtlariyle taayyün 
eder, bu sicillerin nasıl tutulacağı ve kanunun emreylediği beyanların nasıl ve kimler tarafından 
yapılacağı, nizamnamesine tabidir» denmiş ve şimdiye kadar bir nizamnameye lüzum görülmiyerek 
daha evvel çıkarılmış Sicilli Nüfus Kanununun eksiği kapatacağı tahmin olunmuştur. İsviçre'
den aynen! 'alınan bu maddede bir nizamname emredilmiş öknasma rağmen, şimdiye kadar böyle 
bir nizamname çıJkarılımadığı gibi, isviçre'de 1954 te Ordonans'i terk ederek bir «Etat Civil» Ka
nunu neşretmiş ve memleketimizde de nüfus işlerinin bir kanunla yürüftülmesi itiyat haline gelmiş 
bulunduğundan İsviçre'de tatbik olunan bu yeni sistemin bizde de uygulanmasında birçok fayda 
ve kolaylıklar sağlıyacağı düşüncesiyle hazırlanmış bulunan tasarı, prensip itibariyle komisyonu
muzca da uygum mütalâa edilerek maddelerin müzakeresine geçilmiştir. 

Komisyonumuz, Hükümet tasarısında yer alan 1, 8, 16, 17, 21, 23, 29, 30, 41, 45, 46, 48, 60, 
51, 52, 54, 55, 56, 62 ve 63 ncü maddeleri redaksiyona talbi tutarak daha açık ve anlayışlı hale 
getirmiş, aşağıdaki maddelerde de esaslara ilişkin değişiklikler yapmıştır. 

1. Tasarının ikinci maddesinin her il merkezinde bir müdür, bir başkâtip ve yeteri kadar kâ
tip bulunur hükmünü getiren ile fıkrası, beraberliği sağlamak ve kadro değişmelerini kolaylaş
tırmak amaciyle il merkezlerindeki başkâtip deyimi ilçelerde olduğu giibi «Nüfus başmemuru» na 
çevrilmiş ve nüfus hareketleri çok olan büyük illerde müdürlere yardımcı olmak üzere birer mü
dür yardımcılığı ihdası, işlerin süratle yürütülmesi bakımından lüzumlu bulunmuş ve bu madde 
fle üçüncü maddede de buna muvazi değişiklik öngörülmüştür. 

2. Tatbikatta birçok yanlışlıklara ve daireler arası yazışmalara sebebolan doğumevi, hastane 
gibi umumi müesseselerde vukubulan doğumların tescilini daha süratli ve daha salim bir şekilde 
yapabilmek ve kırtasiyeciliği ortadan kaldırmak maksadiyle bu müesseselerden ihbar ödevliiği 
kaldırılmış, 16 ncı maddede belirtilen asli ödevlilerin bu ilhbanı yapması uygun görülmüştür. Bu 
amaçla 18 nci 'madde tamamen yeni şekle konul muştur., 

3. Yurt dışında yapılacak evlenmelerin merasimini kısaltan ve evlenme engellerinin tesbiti için 
çok uzun zaman harcamasını kaldıran ve konsoloslarımızla nüfus dairelerini aracısız temas ettiren 
yeni bir hüküm getirilerek 25 nci madde bugünkü şartlara uygun bir değişikliğe tabi tutulmuştur. 

4. Yer değiştirmelerinde, yerleşmek niyetiyle gittiği mahalle varış tarihinden itibaren 2 ay 
içinlde işleme tabi tutulmak ve müeyyideye bağlanmak suretiyle hem nüfus olaylarının çeşitli 
yerlerde kaydını önlemek ve hem de askerlik mu'ameleleriinde çağ yoklamaları ve askere alma işle
rini düzenle yürütme imkânını sağlamak maksadiyle 28 nei maddede de buna göre gereken dü
zeltmeler yapılmıştır, 

5; Ölüm tescillerinde, bilhassa trafik kazalarında veya 'buna benzer olaylarda tutanak yapıl
ması mümkün olmıyan hallerde resmî yazılar üze rine tescil imkânını temin gayesiyle 37 nci madde 
değiştirilmiştir. 

»6. Mal sandıkları hesabına nüfus ve aile cüzdanlarını satacak olan nüfus memurlarının, halen 
tatbikatta yapıldığı gibi, kendi ceplerinden peşin para ile mal saldıklarından cüzdan almaya zor-
lanımiiş olmaları; Devlet otoritesiyle kalbildtelif görülmediğinden, bir defaya mahsus, avans şeklin
de ve satıldıkça ödenmek üzere her nüfus memuruna 200 er aded cüzdan verilmesini ve bunun 
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'bedelinin devamlı devir suretiyle memura zarar ika etlmeden hem Hazineye ve hem <Je valtandaişa 
hizmet edilmesini temin edecek tarzda 5'7 nci m adde yeniden düzenlenmişitir. 

4ı 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 1)9, 30, 22, 24, 26, 217, '31, 32, 33, 34, 35, 1316, 38, 39, 40, 42, 
43, 44, 47, 49, 58, 58, 09, 60, 61, 64, 65, 66 ve 67 nci maddeler ise, Hükümet (metninde olduğu 
gibi bırakılmış ve yapılan bu değişikliklerle tasarı kalbul edilmiş ve mevzuun lüzum ve ehemmiye
ti nazarı itibara alınarak öncelilk ve ivedilikle görüşülmesi temenniye şayan görülmıüştür. 

Genel Kurula arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Millet Meclisi 
30 numaralı Geçici Komisyonu 

Başkan* Sözcü 
Yozgat Eskişehir 

/ . H. Akdoğan Ş. Ashuzoğlu 
Kütahya 

A. F. Azmioğlu 
Adanıa 

A. E. Güllüoğlu 

Adıyaman 
Y. Z. Yılmaz 
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Ş.Adalan 
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Kırşehir 
C. Eroğlu 

Eskişehir 
/ . Angı 

Manisa 
H. Okçu 

Maraş 
A. îmamoğlu 

Sinop 
H. Biçer 

Geçici Komisyon raporu 

Millet Meclisi 
Geçici Komisyonu 
Esas No. : 1/93 
Karar No. : 2 

12 . 6 . 1971 

NÜFUS KANUN TASARISININ GEREKÇESİ 

Genel esaslar 
Bugün elde mevcut Nüfus Sicil Kanunu Osmanlı İmparatorluk devrinden kalma olup, Medeni 

Kanunun kabulünden sonra bu kanunun hükümlerine ve ruhuna uygun bir şekilde düzenlenmesi 
gerekirken şimdiye kadar yapılamamıştır. 

Medeni Kanunun 35 nci maddesi1 bir (Ahvali Şahsiye Nizamnamesi) nden bahsetmiş olduğuna 
göre bizim de, İsviçre'de olduğu gibi, nüfus işlerini bir tüzük ile düzenlememiz mümkün görülürse 
de bugün mevcut bulunan nüfus mevzuatı kanunla konmuş ve başka kanunlarda da nüfusla ilgili 
hükümler geçmiş bulunduğundan ve Birinci Dünya Savaşından beri derin bir ihmale uğramış olan 
nüfus alaylarının yazım işini tüzükle kurmaya ve yerleştirmeye imkân görülememiştir. İlgili ve me
murlara bir kanunla ayrı ödevlilik ve ihtiyaca uygun ceza müeyyideleri konulmadıkça yarım yüz 
yıla yakın sürüp gelen köklü bir ihmalin sökülüpkaldırılması mümkün olamaz. 

Memlekette nüfus olaylarını günü gününe yazdıran bir gelenek, bir sosyal disiplin meydana ge
linceye kadar kuvvetli müeyyidelere dayanan ve kuvvetli kovalamalar istiyen kanun hükümlerine 
şiddetle ihtiyaç vardır. 

Bir taraftan soy ve miras gibi halkın önemli hak ve hizmetlerini tesbit eden ve onlara resmî 
garanti sağlıyan, öbür taraftan Devletin askerlik, vergi gibi hayatî kaynaklarına temel teşkil eden 
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ve aynı zamanda memlekette doğum ve ölüm nisbetlerini, artım miktarlarını gösteren ve bunların 
sebeplerini1 de arayan, çareler bulmak için en değerli ve köklü bilgiler verecek nüfus işleri ihtiya
ca tam karşılık olacak bir şekilde kendi kendine yürüyecek bir hale gelinceye kadar bilhassa kişi
lerin haklarını kayda ait kısımlarda kanunun açık ve etraflı hükümler taşıması yönü gerekli bulun
muştur. 

Bugünkü sistemde, önemli belge sayılacak yalnız ilmühaberler yetişkin olmıyan muhtarlar tara
fından hazırlandığından tam bir inan göstermek kabil olmadıktan' başka bütün olayların bu belge
leri dairelerimi'zce düzgün,, güven verici şekilde ve birisi başka yerde olmak üzere iki nüsha olarak 
saklanamamıştır. 

1320 - 1322 yıllarında genel ve bundan sonra zaruret olan yerlerde yapılan1 mevzi yazımlarda 
nüfus, yazım kurulları tarafından yalnız aile defteri halinde zincirleme yazılmış olup, bunlarda da 
yazılan nüfuslar tasdikli tutanak hallinde olmadığı gibi birer nüshaları da arşivlerde saklanmamış 
bulunduğundan beklenen görevini sağlıyamamışlardır. 

Defterler üzerinde yapılan bir kazıntı veya silinti veya her hangi bir yolsuzluk dayandığı ilmü
haber de ortadan kaldırılınca ispatı güçleşmekte ve ancak uzun tahkikler ve muhakemelerle tesbiti, 
o da fert ifadelerine dayanılarak, kabil olabilmektedir. 

Fert ifadelerine dayanılan bu defterlerde tam bir inam elde etmekteki zorluk meydanda
dır. bu tarz işllem nüfus kayıtlarımıza inan ve güveni çokiazaltmaştır. 

Muhtar ilmühaberlerine dayanan bu 'sistemi ne yolda değiştirip geliştirirsek bu karışıklığı 
ortadan kaldırmak ve nüfus kayıtlarına karşı halikta, Devlet dairelerinde tam bir inan 
ve güven yaratmak] ve nüfus kayıtlarımızı inanılır belge sayabilmek kabil oknıyacaktır. Her 
şeyden evvel nüfus kayıtlarımızı dana sa;ğlam bir temele dayatmak mecburiyeti vardır. 

Avrupa'da ve diğer medeni memleketlerde ileri nıillletıler nüfus kayıtlaınnı tutanak (Zabıt) 
usulüne dayamışlarıdır. 

Nüfus olayları veya nüfus olay haberleri (Etat civil) memurları tarafından noterler gibi, 
belli forımülHler içinde bir tutanağa yazılır. İk i nüsha olanak tutulan bu .tutanakları altları 
olayı gören1 iki şahitle ihbar! eden kimse ve tutanağı yapan memur tarafından imzala
nır. Bunlardan birisi dairede alıkonur. Diğeri nüfus arşivinde saklanır. İşte bu tutanaklar bü
tün nüfus kayıtlarına temel teşkil eder. 

Bizde de böyle bir tutanak usulünü kabul etımeikten başka çare görülememiştir. 
Tasarı maddelerinde görüleceği üzere bütün tutanaklar nüfus memuru veya ödevlim 

ler tarafından iki nüslha olarak tutulacak ve ikinci nüshalar merkezde açılan nüfus arşi
vine gönderoilip orada saklanıaeaktır. 

Nüfus memurları tarafından tutulan tunanaklara geçen olaylar aile kütüklerine işlene
cektir. 

Aile kütükleri için köy, şehir ve kasabalarda ise nuahalle esas tutulmuştur. Yüz yıla ya
kın bir zamadan beri alışılmış olan mahalle esasının yürütülmesinde fayda görülmüştür. 

Kütüklerde; ilçe esası kabul olunmuştur. 
İllerde nüfus müdürleri âdeta merkez ilçesinin nüfuıst memuru sayılarak ilce nüfus me

muru gibi merkez ilçesi nüfus işlleri ile meşgul edilmektedir. Merkezdeki il nüfus kâtiple-
ri gibi çalışmaktadırlar. Merkez ilçesi nüfus işleriyle il nüfus »müdürlüğü işleri birbirine 
tamıatmen karışmıştır. Bunu önlemek ve nüfus /olaylarını yerinde tesbit ederek vaktinde tes
cili sağlamak amaciyle nüfus teşkil âtında ilce tek ünite olarak .alınmış ve bölge bölge 
tatbikata başlamak üzere gezici nüfus memurlukları ihdası daha faydalı görülmüştür. 

Böylece köylü vatandaşın nüfus dairesine gitmek yüzünden nüfus olaylarını zamanında 
tescil ettirmemek ihtimal ve itiyadımı silmek iaynı zamanda evlenme muamelelerini de on-
beş günde bir uğrıyacağı her köyde nüfus memuruna yaptırmak suretiyle şahsi haller sicil
lerini güvenilir hukuk belgesi haline getirmek yolu hayli bütçe külfetine rağmen tercih edil
miştir. 
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Şimdiye ıkaidar memleketimizde nüfus arşivi kurulmamış ve nüfus belgelenin! ikişer nüs

ha yapıp, 'tapu dairelerinde olduğu gibi, birini arşivlerde (saklamak yolu açılmamıştır. 
Nüfus belge'lerdıninı sıhhatini korumak için bun a kesin lüzufm ve ihtiyaç vardır. 

Bu tasarının getirdiği yenilikler özetle şunlardır : 
1. Nüfus olaylarının tescilimde (İlmühaber sistemi) yerine (Tutanak usulü)1 nün getirile

rek olay sahibi ile nüfus dairesi arasında kismen muhtarları çıkarmak. 
2. Tapu daireleri gibi merkezde bir arşiv kurarak her türlü suiistimalleri önlemek ve 

merkez kütüğü yoliyle yangın ve su baskını gibi seherlerle yofk olan mahallî nüfus sicillerini 
yeni bir yersel yazım ihtiyacı duyulmadan tesis etmek. 

3. Nüfus dairelerinden 7 çeşit vukat defterini kaldırıp sadece olay tutan akılarını yıl, 
somunda ciltlemek suretiyle kütük dayanaklarını saklamak. 

4. Hukuk nosyomunu gerektiren nüfus müdürlerin! hukuk, Siyasal Bilgiler fakültelerim
den mezun diğer memurları lise veya ortaokul landan çıkmış kalifiye elemanda kuvvetlendir
mek. 

5. Bucak nüfus teşkilâtının kaldırılarak 'gezici memurlar çalıştırılması suretiyle köy
lerden nüfus( olaylarını zamanında ve eksiksiz almak, bu memurlara evlendirme memurluğu 
yetkisi vermek suretiyle Ba'tı ülkelerinde olduğu gibi kendilerini tam bir şalhsd haller me
muru haline getirmek. 

6. Nüfus ımemurlarınıni yapacakları işleri yalnız bu kanunda toplayıp tedahülleri önlemek. 
7. Nüfus kütüklerine sıhhat; ve itibar kazandırmak. 
8. Aile kütüğü sistemi dile Türk ailelerinin bir şeceresini tesise hizmet etmek. 
9. Nüfus kütükleri ve nüfus hüviyet .cüzdanlarından ırk, mehzep kayıtlarını kaldıra

rak yeni Türk Anayasasının ruhuna uygun vatandaş eşitliğisağkımak. 
l'O. Nüfus hüviyet cüzdanlarımı içine her şey yazılır cep defteri halinden kurtarmak. 
Bu faydallıarı sağlamak amaciyle, 3 kısım, 15 bölüm ve 67 maddelik bu tasarı hazırlanmış 

ve maddelerin açıklamalar]] aşağıda arz olunmuştur. 

MADDELERİN AÇIKLANMASI 

1, 2, 3 ıncü (maddeler - Bu maddeler Nüfus İşleri Geme! Müdürlüğü, iller ve ilkeler kuru-
îuşlariyle buralarda çalışacak memurların görevlerine ait hükümleri kapsamaktadır. 

4. ncü madde - Bu mıadde, heir Türk vatan daşının kendisini nüfusa kaydettirmeye mec
bur olduğuna, reşidolmıyamllıarımi nüfus kayıt işlemlerinin de veli veya vasileri tarafından 
yapılacağına dair hükümleri ihtiva etim elete dir. 

5 nci mıadde — Bu maddede, şahsi halleri bildirmekle ödevli tutulanların, doğum, ölüm ve 
diğer nüfus olaylarınım nüfus memuruma bil dirilmeleri, memurların da bu olayları nüfus 
kütükl erine işlemeleri esaslarını düzenlemektedir. 

6 ncı madde - Bu madde ile, nüfus kütüklerinim ilce esasıma göre tutulması, nüfus 
olaylarına ait belgelerin nüfus dairelerinden ne şekilde kütük haline getirileceği ve formüllerle 
kütük şekillerinin bir yönetmelikle belirtilmesi hususları açıklanmıştır. 

7 ve 8 nci ımadideler - Bu maddeler doğum, ölüm, yer değiştirme olaylarınım nüfus memurları 
tarafındam tesbit edilecek tutanaklara, evlenme ve boşanma gibi diğer şahsi hal ve olayla
rının da ilâm ve belgelere dayanılarak nüfus kütüklerine geçirilmesi, bunlar üzeninde 
nüfus memurlarının yapacağı işlemlerle tutanaklardan birer nüshalarının merkez arşivine inti
kal ettirilmesi hususlarıma ait hükümleri ihtiva etmektedir. 

9 mcu madde - Bu m adide ile yurt} dışındaki Türk vatandaşlarının olaylarını bulundukları 
yerdeki komisolloısluklarınia bildirmeleri, konsd'osluklarca da, düzenleme e ek belgelerin İçişleri 
Bakanlığına, buradan da ilgili nüfus dairelerime gönderilhıesi suretiyle tescil (işlemlerinin sağ
lanması esası hüküm altına, alınmıştır. 
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10 ncu madde. — Bu madde, tutanak ve belgelerin ilgililer tarafımdan imza olunması, imza 
bHmiyenlerdm de parmak izlerinin alınmasına dair hükümleri ihtiva eder. 

11 nci madde. — Bu madde ile, kesinleşmiş mahkeme ilâmı olmadıkça nüfus kütüklerindeki 
kayıtlarda 'düzeltme yapiilamıyacağı ancak nüfus memurlarının yaptıkları maddi yanlışlıkların 
belgelere uyularak nüfus memurları tarafımdan düzeltilebileceği esası kabul edilmiştir. 

12 nci madde. — Bu madde yabancıların doğum ve ölüm olaylarının, başvurmaları halinde 
olayın vukubulduğu mahal nüfus memurluğunda tesbit edileceğine dair hükümleri ihtiva etmek
tedir. 

13 ncü madde. — Bu madde ile;, aile kütükle rilnim aksa sabit oluncaya kadar muteber vesika
lardan olduğu açıklanmıştır. 

14 ve 15 nci maddeler. — Bu maddelerle nüfus kütükleri ve dayanakları sorumlu ımemurlar, 
adlî merciler ile denetleme ve teftişe yetkili kılınanlardan başkalarının inceletme ve görmelerine 
cevaz verilmemiş ancak nüfus kayıt örneklerinin adlî makamlarla ilgili dairelere karı veya ko
caya, veli veya vasiye veya resmî veküliine verilmesi, nüfus kayıtlarının gizli tutulması ve nüfus 
memurlarına evlenme memurluğu yetkisi verilmesi hususları hüküm altına alınmıştır. 

16 ncı madde. — Bu madde ile, yedi doğan ço cuklara adt doğum tutanaklarının doğum bildiri
si yapan nüfus memuırllannca yapılacağı, doğum olaylarını ilgililerin bir ay içimde nüfus dai
relerine bildirmeleri, çocuğun adını ana ve babanın koyma yetkisini haiz bulundukları,»evlenme 
dışında doğan çocukların da anasının soy adiyle yazılması hususları belirtilmiştir. 

17 nci madde. — Bu madde, nüfusda kayıtlı bulunmıyan bir yaşından büyük çocukların yaş
larınım takdiri ile genel ve yersel nüfus yazımlarında yazım dışı kalanların tesciline adt hüküm
leri kapsamaktadır. 

18 nci madde. — Bu madde de, doğum evlerinde, hastanelerde, ceza ve tevkif evlerinde, tren., 
vapur ve uçak gibi yolcu taşıtlarında vukubulaoak doğum olaylarını bildirmekle mükellef olan
lara bu gibilerin tescil işlemlerine ait hükümleri ihtiva etmektedir. 

19 ncu madde. — Bu madde ile, birden fazda doğara çoekların kayıtlaranan doğum sırası esa
sım göre tesbit ve tescil edileceği kabul edilmiştir. 

20 nci madde. — Bu madde de, ana ille baba arasndaki evlilik bağımın sona ermesinden itdbaren 
300 gün içinde doğan çocukların babanın soyadiyle, evlilik dışında doğan çocukların ana ve 
babaları birbirleriyle evlendikleri takdirde neseplerinin düzelmesi sebebiyle babanın soya
diyle yazılmaları hususları hüküm altına alınmıştır. 

21 nci madde. — Bu madde ile, bulunmuş yeni doğan çocukların tescilleri hakkında yapıla
cak işlem açıklanmıştır. 

22 nci madde. — Bu madde ile ilgili kanun hükümlerine göre Bakanlar Kurulu karariyle va
tandaşlığa kabul edilenl'erin nüfus kütüklerine kayıtlarının yapılacağına ve Tıürk vatandaşlığını 
kaybedenlerin de bu durumlarının nüfus kütüklerine .işleneceğine dair hükümler belirtilmiştir. 

23 ncü madde. — Medeni Kanun hükümleri dairesinde evlenımıe akdi yapanların nüfus dairele
rine haber verme ödevliliği ve süresiyle evlenmenin tescil işlemleri hükme bağlanmıştır. 

24 ncü madde. Bu madde Türk vatandaşı e rkekle evlenen yabancı bir kadının Türk vatan
daşlığını kazandığı takdirde, kocasının nüfus kütüğüne tescil edileceği hükmünü kapsamakta
dır. 

25 nci madde. — Bu madde de, Türk vatandaş larınım yabancı memleketlerdeki yetkili mahallî 
makamlarınca yapılacak evlenme aMtlerinin kons oloslanımızca tescil olunacağı, Türk vatandaşları 
hakkında yabancı makamlardan şahsi hallere ve aile hukukuna ait verilen kararların, Türk 
mahkemelerince yerine getirilme ka ran verildiği takdirde uygulanacağı hükmünü ihtiva etmek
tedir. 

26 ncı madde. — Bu madde ile, butlan ile malûl olmıyanı evlenmelerle kanuni şekillere riayet 
edilmeksizin yapılan ve bu suretle feshini gerek tirmiyen evlenme nüfus kütüklerine tescil edil
mekle beraber olayın Cumhuriyet Savcılığına bildirilmesi esası, kabul edilmiştir. 
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,27 nci madde. — Bu madde, Medeni Kanun yürürlüğe girdiği tarihten önce evlenmiş olup da 
halen nüfus kütüklerine işlenmıeımiş olan evlenmelerin mahkeme karariyle nüfus kütüklerine iş
leneceği hükmünü ihtiva etmektedir. 

28 nci madde. — Bu maddede, yer değiştirme işlemlerinin ne suretle yapılacağına dair hü
kümler yer almış bulunmaktadır. 

29 ncu ımadde. — Bu madde, Medeni Kamun hükümleri dairesinde yapılacak olan evlât edin
me tescili hakkında nüfus memurllarnıca ilgililerin nüfus kütüklerine yapacakları işlemlerin 
şeklini tesbıit etmektedir. 

30 ncu maıdde. — Bu madde, evlilik dışında doğan çocuklarını tanımaya yetkili olanlar tarafın
dan tanındığının resmî senetle tevsik veya mahkeme ulamına iıstinaddettrillmesi takdirinde tanı
yanın nüfus kütüğüne kaydolunacağıma dair hükümfeıri kapsamaktadır. 

31 nci madde. — Bu madde de, mahkemelerce boşanma kararı verildikten sonra mahkeme 
başkâtibi veya vekilinin nlüfusıla ilgili görevlerine ait hükümleri ihtiva etmektedir. 

32 nci mıadde. — Bu madde ile, boşanmalarda taraflara verilecek evlenme yasaklarının nüfus 
kütüklerine işleneceği hüküm altına alınımııştır. 

33 ncü ımaıdde. — Bu madde, öilüm 'Olaylarımın vuıkubulduğu mahal nüjfus memurluğuna, ölüm 
yeri bi'linımiy enli erin cesetleri nerede bulunmuş ise o yerim, ölüm bir taşıt içinde olmuş ise taşıttan 
çıkartılan yer nüfus memurluğuna bildiriiileceğiıne, ölünün nüfus kaydı yok ise, tescili sağlandıktan 
sonra öllüm kaydınnn işaret edileceğine daıilr hükümleri ihtiva etmektedir. 

34 ncü madde. — Bu ımadde lüle, kayıplık olaylarınan Medeni Kanun ve Askerlik Kanunu hü
kümlerine uygun hallerde bu kanun uyarınca aile kütüklerine işlenmesi hüküm altına alınmıştır 

35 nci maıdde. — Bu madde, ölüm olaylarının, köylerde muhtarlar, şehir ve kasabalarda göm-
:me iznini verenler tarafından nüfus memurluklarına bildirilmesi ve buna ait yapılacak âşileımleri 
ihtiva letmektedir. 

36 nci madde. — Bu madde ile, hastane, ceza. ve tevkif evi, okul,, fabrika, işyeri ve emsali 
. . icrde vukubulan ölüm. olaylarımı bu kurum ;ınm görevlendirilenleri, öilüm, vapur, uçak,, tren 

ve ısair gibi geneli yolcu taşıtlarımda vukubulmuş ise bu taşıtların sorumlu âmirleri tarafımdan! ya
pıl/ması hususları hüküm altına alınmıştır. 

37 nci madde — Bu madde, tabiî âüetler ve her türlü kazalar sonunda meydana gelen toplu 
ölüm olayları, vali ve kaymakamların görevlenıdtireceği kimseler tarafından incelenip her şahıs 
için düzenlenecek tutanaklarla tescil olunacağı ve bu konuda yapılacak diğer işlemlere ait hü
kümleri ihtiva etmektedir. 

38 nci Madde — Bu maddede, kıtasında ölen subay, askerî memur, astsubay erbaş ve erlerin 
bu ölümlerinin nüfus kütüklerine tescili üzerinde yapılacak işlemlere dair hükümleri kapsamak
tadır. 

39 ncu madde — Bu madde, ordu mensuplarından savaş, ayaklanma ve sair gibi harekât som
larında ölenler hakkında kıtalarınca yapılacak işlemlere dair hükümleri kapsamaktadır. 

40 nci Madde — Bu maddede genel olarak gaipliğe, Medeni Kanun hükümlerine göre mahke
melerce karar verileceğine, ölümüne muhakkak nazariyle bakılacak haller içinde kaybolan as
kerî şahıslarla siviller hakkımda yapılacak işlemlere dair hükümleri kapsamaktadır. 

41 mei Madde — Bu madde, aile kütüklerime bir aile olarak kimlerim yazılacağımı ve kimlerim 
ayrı aile olarak kaydedileceğimi göstermektedir. 

42 mei Madde — Bu maddede aile kütüklerinin açılma ve kapanma halleri belirtilmiştir. 
43 ncü Madde — Bu madde, nüfus kütüklerimde fertlerim cinsiyeti, ad ve soyadı, baba, ama ad

ları, sağ olup olmadıkları, doğum yer ve tarihleri, iş ve güçleri; varsa vücutlarındaki arızalar, 
dini, okur - yazar olup olmadıkları, medeni halleri ve diğer şahsi hal değişikliklerime dair hü
kümleri kapsıyacağımı hüküm altıma almıştır. 

44 mcü Madde — Bu maddede kocasının ölümümde kadım yeniden evlemmedikçe, ölem kocası
nın nüfus kütüğünde kayıtlı kalabileceğine, dilerse, babasının kaydına dömebileceğimi veya ye
mi bir sayfa açtıracağıma dair hükümleri kapsamaktadır. 
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45 nci Madde — Bu madde ile nüfus kütüklerinin muntazam şekilde yürütülmesi maksadiy-

le kayıtlarda alfabetik sır a takibedilmesi sağlanmıştır. 
46 ncı Madde — Bu madde, kayıt düzeltme dâvalarına bakmakla görevli mahkemeler ile bu 

konuda kimlerin dâva açabileceği ve bununla ilgili hükümleri ihtiva etmektedir. 
47 nci Madde — Bu maddede nüfus kütüklerinin yazılması unutulan haller hakkında yapılacak 

işlemlere dair hükümleri taşımaktadır. 
48 nci Madde — Bu madde, şahsi ve medeni hallerde vukua gelen değişiklikler sebebiyle kü

tüklerde yapılacak işlemler hakkındaki hükümleri kapsamaktadır. 
49 neu Madde — Bu madde ile nüfusu ilgilendiren mahkeme kararlarının başkâtipler tarafın

dan ilgili nüfus memurluklarına gönderilmesi ödevliliği ihdas edilmiştir. 
50 noi Madde — Bu madde ile de nüfus memurlarının istatistikle ilgili görevleri hüküm al

tına alınmıştır. 
51 nci Madde — Bu madde, nüfus teşkilâtının denetim ve teftişine dair hükümleri kapsa

maktadır. 
52 nci Madde — Bu maddede nüfus işlerine ait görevleri kanun hükümlerine göre yapmıyan 

ilgililere verilecek cezalara dair hükümleri ihtiva etmektedir. 
53 ncü Madde — Bu madde, Nüfus Kanununun yüklediği görevleri tabiî âfet ve emsali se

beplerle yerine getirmiyen ilgililere cezıa tâyininde mazeretlerinin göz önünde bulundurulma
sına ait hükümleri taşımaktadır. 

54 ncü Madde — Bu maddede nüfus kütüklerinin iyi tutulmaması, saklanmaması, nüfus memur
larının nakillerinde devir işleminin usulüne göre yapılmaması hallerinde nüfus müdür ve başme-
murlarımn sorumluluklarına dair hükümleri kapsamaktadır. 

55 nci Madde — Bu madde, nüfus memurlarının yıl sonlarında belgelerin tamamen aile kü
tüklerine işlendiği ve birer örneğinin merkez arşivine gönderildiği kütüklerin sonuna şerh veril
mek suretiyle tasdik etmeleri mecburiyetini koymuştur. 

56 ncı Madde — Bu madde, devir ve teslime ilişkin hükümleri ihtiva etmektedir. 
57 nci Madde — Bu maddede nüfus cezalarının verilmesine ve şekillerine ait hükümleri kap

samaktadır. 
58 nci Madde — Bu madde ile nüfus cüzdanlarının kaybolması halinde, yenisinin verilmesi 

için yapılacak işlemle mazeretsiz kaybedecekler hakkında da tatbik olunacak cezalara ait hu
suslar hüküm altına alınmıştır. 

59 ncu Madde — Bu madde ile de nüfus kayıtlarında doğum tarihleri ay ve gün itibariyle 
yazılı olmıyanların yaşlarının hesaplanmasında mebde tutulacak tarihler hükme bağlanmıştır. 

60 ncı Madde. — Bu maddede nüfus memurlarının askerlik çağma giren şahıslar hakkında 
yapacakları görevlere ait hükümleri ihtiva etmektedir. 

61 nci Madde — Bu madde ile nüfus kayıt örneklerinin hangi daire veya kimselere verile
bileceği açıklanmıştır. 

62 nci Madde — Bu madde, nüfus yazımı yapılmak suretiyle meydana getirilecek nüfus kü
tükleriyle aile reislerine verilecek cüzdanlara ait hükümleri ihtiva etmektedir. 

63 ncü Madde — Bu maddede, nüfus müdürleriyle memurlarının tahsil derecelerine ve mes-
leke alınma tarzına ait hükümleri taşımaktadır. 

64 ncü Madde — Bu madde ile bu kanunun uygulanmaya başlanmasiyle ortadan kaldırılması 
gereken kanunlar açıklanmaktadır. 

65 nci Madde — Bu madde, bu kanunun gerektirdiği kadro değişiklikleriyle diğer giderlerin 
ayrı' bir kanunla sağlanacağı hükmünü taşımaktadır. 

66, 67 nci Maddeler — Bu maddeler, uygulama ve yürütme hükümlerini ihtiva etmektedir. 
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HÜKtMVEETîN TEKLİFİ 

NÜFUS KANUN TASARISI 

KISIM — 1 

Teşkilât 

BÖLÜM : 1 

Merkez 

MADDE 1. — Nüfus işleri : içişleri Bakanlığına bağlı bir Genel Müdürlük tarafından yürü
tülür. Bu genel müdürlük bir Genel Müdür bir Genel Müdür yardımcısı ile aşağıdaki şubelerden 
teşekkül eder. 

1 — Nüfus Şubesi : 

Yurt dışında oturanlar da dâhil bütün vatandaşların nüfus hareketlerine ve şahsi hallerine 
ilişkin işlemlerle kanun, tüzük, yönetmelikle genel emirlerin hazırlanması nüfus yazımı işlerinin yü
rütülmesi, teftiş lâyihalarının incelenip sonuçlandırılması ve nüfus artış ve eksilişlerini gösterir 
istatistiklerin düzenleme ve özetlemesi ile nüfusa ait taşradan yapılacak danışmalara cevap ver
mekle görevlidir. 

2 — Vatandaşlık Şubesi : 

Vatandaşlık Kanununun uygulanması, vatan daşlığa alınma, çıkma, kayıp ve çıkarılma işlemle
riyle göçmen ve mültecilerin tescil işleri, anlaşma ve protokollere uygun vatandaşlık tetkik ve tas
diki; vatandaşlık konuları ile ilgili bütün işleri görür ve anlaşmazlıkları mevzuat dairesinde çör 
zer. 

3 — Arşiv Şubesi : 

Aile kütüklerinin iller itibariyle ikinci nüshalarını tutar ve nüfus dairelerinden gönderilecek 
şahsi hal tutanaklarını kütüklerine işleyip özel yerlerinde saklar ve taşrada her hangi bir sebeple 
kaybolan şahsi hal ve aile kütüklerinin tasdikli örneklerini istiyen resmi makamlara ve ilgililere 
verir. 

4 — Personel ve Gereç Şubesi : 

Genel Müdürlüğün merkez ve iller teşkilâtında çalışan memur ve hizmetlilerin bütün özlük 
işleriyle teşkilâttan bütçe, ayniyat, levazım ve hemp işlerini yürütür. 

5 — Evrak ve Dosya Şubesi : 

Genel Müdürlüğün haberleşme, dosya, evrak işleriyle diğer şubelerin çalışma konuları dışında 
kalan ve Genel Müdürlükçe verilen işleri yapar. 
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GEÇÎCÎ KOMİSYONUN DEĞÎŞTÜtîŞÎ 

NÜFUS KANUNU TASARISI 

KISIM — 1 

Teşkilât 

BÖLÜM : 1 

Merkez 

MADDE 1. — Nüfus işleri : İçişleri Bakanlığına bağlı bir genel müdürlük tarafından yürütü
lür. Bu genel müdürlük bir genel müdür, bir genel müdür yai'dımcısı ile aşağıdaki şubelerden 
teşekkül ©der. 

1. Nüfus şubesi : 

Yurt dışında oturanlar da dâJhil bütün vatandaşların nüfus hareketlerine ve şahsi hallerine 
ilişkin işlemlerle kanun, tüzük, yönetmeliMe genel emirlerin hazırlanması nüfus yazımı işlerinin 
yürütülmesi, teftiş lâyihalarının incelenip sonuçlandırılması ve nüfus artış ve eksilişlerini göste
rir istatistiklerin düzenleme ve özetlemesi ile nüfusa ait taşradan yapılacak danışmalara cevap 
vermekle görevlidir. 

2. Vatandaşlık şubesi : 

Vatandaşlık Kanununun uygulanması, vatandaşlığa alınma, çıkma, kayıp ve çıkarılma işlemle
riyle, göçmen ve mültecilerin tescil işleri, anlaşma ve protokollere uygun vatandaşlık tetkik ve tas
diki; vatandaşlık konuları ile ilgili bütün işleri görür ve anlaşmazlıkları mevzuat dairesinde çö-
zer. 

3. Arşİv şubesi : 

Aile kütüklerinin iller itibariyle ikinci nüshalarını tutar ve nüfus dairelerinden gönderilecek 
şahsi hal tutanaklarını kütüklerine işleyip özel yerlerinde saklar ve taşrada her hangi bir sebep
le kaybolan şahsi hal ve aile kütüklerinin tasdikli örneklerini istiyen resmî makamlara ve ilgilile
re verir. 

4. Personel ve gereç şubesi : 

iG-enel müdürlüğün merkez ve iller teşkilâtında çalışan memur ve hizmetlilerin bütün özlük 
işleriyle teşkilâtın bütçe, ayniyat, levazım ve hesap işlerini yürütür. 

5. Evrak ve dosya şubesi : 

iGrenel müdürlüğün haberleşme, dosya, evrak işleriyle diğer şubelerin çalışma konulan dışında 
kalan ve genel müdürlükçe verilen işleri yapar. 
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(Hükümetin tökUifi) 

BÖLÜM : 2 

tiler 
MADDE 2. — Her il merkezinde bir nüfus müdürü ile bir başkâtip ve yeteri kadar kâtip bu

lunur. 
Nüfus müdürleri, il içinde nüfus işlerini düzgün yürütmek, aile ve şaJhsi hal kütük ve olayla-

rinin istatistiklerini zamanında yapmak, valiye ve ilgili dairelere vermek, bütün il çevresindeki nü
fus teşkilâtını ve işlerini daimi olarak denetimi altında bulundurmak ve nüfus dairelerini ilgilen
diren diğer kanunlar hükümlerini yerine getirmekle ödevlidirler. 

MADDE 3. — Her il merkez ve bağlı ilçelerinde bir nüfus başmemuru ile aşağıdaki nüfus sayısı 
hesabına göre memur bulunur. 11 merkezlerinde başmemurluk vazifesi, nüfus başkâtipleri tara
fından yapılır. 

Yirmi bine kadar bir, kırk bine kadar iki, altmış bine kadar üç, seksen bine kadar dört, yüz 
bine kadar beş, daha fazla nüfuslu ilçeler için aynı hesap yürütülerek memur adedi 'artırılır. 

Nüfus başkâtip, kâtip, başmemur ve memurlarını kadro, yer ve unvanlarına bakılmaksızın lü
zum görülen yerlerde görevlendirmeye, gerekli görülen bölgelerde gezici nüfus memurları çalış
tırmaya içişleri Bakanlığı yetkilidir. 

Nüfus başmemurları ilçede nüfus işlerinin genel idaresinden ve denetlenmesinden; haberleşme 
işlerinden sorumlu olup, ilçe ve gezici nüfus memurlarını teftişe ve resmî kurallarda, mahkeme
lerde bulunmaya yetkilidir. 

Her nüfus memuru; doğum, ölüm, evlenme, boşanma, yer değiştirme, evlât edinme, tanıma, ka
yıt ve nesep tashihi gibi nüfus olaylarını yazmak ve kütüklere işlemek ve yeni doğanlara nüfus 
cüzdanı vermek, cüzdan değiştirmek, istatistikleri tutmak ve başmemur tarafından verilen işleri 
yapmakla görevli ve bu işlerden sorumludur. 

Nüfus memurlarının her hangi bir sebeple vazife yapamıadılkları hallerde (bunlara ait işler 
başmemur ve kâtipler tarafından yürütülür. 

KISIM - 2 

Anahükümler 

BÖLÜM : 1 

Kütüğe geçirme 

MADDE 4. — Her Türk Türkiye'de ikamet gâhının veya sonradan ikametgâh edindiği yerin 
nüfus memurluğuna kendisini yazdırmaya ve bir nüfus cüzdanı almaya mecburdur, 

Reşidolmıyanlarm nüfus olaylarını yazdırıp nüfus cüzdanlarını almakla veli ve vasileri ödev
lidirler. 

MADDE 5. — Şahsi halleri bildirmekle ödevli tutulan kimseler doğum, evlenme, boşanma, 
ölüm, gaiplik, nesep tashihi, tanıma, evlât edinme ve evlâtlık sözleşmesinin kaldırılması olayla
rını nüfus memurluğuna bildirmeye ve nüfus memurları da ıbunlan aile kütüklerine yazmaya 
mecburdurlar. Nüfus memurlarına yapılan doğum, ölüm ve yer değişjtirme bildirileri bir tuta
nakla tesMt, diğer şahsi hal olayları mahkemeler ve dairelerin verecekleri ilâm ve resmî belgele
re dayanmak suretiyle aile kütüklerine işlenir. 
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(Geçici Kömjısyoııraıı değiştirişii) 

BÖIJÜM : İ2 

tiler 
MADDE 2. — Her il merkezinde bir nüfus müdürü ile bir başmemur ve yeteri kadar kâtip ve 

nüfus hareketleri çok olan illerde bir müdür muavini bulunur. 
Nüfus müdürleri, il içinde nüfus işlerini düzgün yürütmek, aile ve şahsi hal kütük ve olayla

rının istatistiklerini zamanında yapmak, valiye ve ilgili dairelere vermek, bütün il çevresindeki 
nüfus teşkilâtını ve işlerini daimî olarak denetimi altında bulundurmak ve nüfus dairelerini ilgi
lendiren diğer kanunlar hükümlerini yerine getirmekle ödevlidirler. Müdür muavinleri, nüfus mü
dürlerinin görevlerinde yardımcılık ve bulunmadığı zamanlar vekillik yaparlar. 

MADDE 3. — Her il merkez ve bağlı ilçelerinde bir nüfus başmemuru ile aşağıdaki nüfus sa
yısı hesabına göre memur ve birer kâtip bulunur. 

Yirmibine kadar bir, kırkbine kadar iki, altmıışjbine kadar üç, seksenbine kadar dört, yüzbi-
ne kadar 5 memur bulunur. Daha fazla nüfuslu ilçeler için aynı hesap yürütülerek memur adedi 
artırılır. 

Nüfus başmemur, memur ve kâtiplerini kadro, yer ve unvanlarına bakılmaksızın lüzum görü
len yerlerden görevlendirmeye, gerekli görülen bölgelerde gezici nüfus memurları çalıştırmaya 
İçişleri Bakanlığı yetkilidir. 

Nüfus başmemurları ilçede nüfus işlerinin genel idaresinden ve denetlenmesinden, haberleşme 
işlerinden sorumlu olup, ilçe ve gezici nüfus memurlarını teftişe ve resmî kurullarda, mahkeme
lerde bulunmaya yetkilidir. 

Her nüfus memuru; doğum, ölüm, evlenme, boşanma, yer değiştirme, evlât edinme, tanıma, 
kayıt ve nesep tashihi gilbi nüfus olaylarını yazmak ve kütüklere işlemek ve yeni doğanlara nü
fus cüzdanı vermek, cüzdan değiştirmek, istatistikleri tutmak ve başmemur tarafından verilen iş
leri yapmakla görevli ve bu işlerden sorumludur. 

Nüfus memurlarının her hangi bir sebeple vazife yapmadıkları hallerde bunlara ait işüer 
başmemur ve kâtipler tarafından yürütülür. 

KISIM — 2 

Anahükümler 

BÖLÜM : il 

Kütüğe geçirme 

MADDE 4. — Tasarının 4 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE £. — Tasarının 5 ncj maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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(Hükümetin tdklüfi) 

MADDE 6. — Nüfus kütükleri ilçe esası üzerine -tutulur. Her nüfus dairesinde tutulan do
ğum, ölüm, yer değiştirme 'tutanakları ile evlen me, bioşanma, kayıt ve yaş tashihi belgeleri ayrı 
ayrı ve diğer şahsi hal değişikliklerine ait belge 1er de birer kütük haline getirilnıek suretiyle 
saklanır. Her mahalle ve köy için ayrı aile kütükleri tutulur. Bu kütüklerin tutuluş şekilleri 
ve (bütün belgelerin formülleri yönetmelikte belirtilir. 

MADDE 7. — Doğum, iölüm ve yer değiştirme olayları nüfus memurları 'tarafından iki nüsha 
olarak düzenlecek bir îtultanağa geçirilir ve olayı bildiren ile beyanı dinliyen iki tanık ve nü
fus memuru tarafımdan imzalanır. 

Bu tutamaklarla evlenme, "boşanma, kayıt ve yaş tashihi, nesep düzeltmesi giM şahsi hal olay
larına ait ilâm ve belgeleri nüfus memurları aile kütüklerine işlerler, Tutanaklarla belgelere aile 
kütüğü işlem ve sayfa numaraları tarihlerini yazarak imzalarlar. Bu tutanak ve belgelerin (bi
rer nüshası her ay sonunda doğruca Nüfus Genel Müdürlüğü arşivine gönderilir. 

MADDE 8. — Kendisinin veya baibasının aile kütüğü başka yerde bulunanlara ait tutanak
larla kayıt tashihi gibi şahsi hal beliğe ve ilâm lan üçer, evlenme ve boşanma için verilen bildiri 
ve ilâmlar dörder nüsha olarak düzenlenir. 

işlem görecek daire sayısı kadar nüshası, başvurulan nüfus memuru tarafından bir hafta 
içinde aile kütüğünün bulunduğu yer nüfus memurluğuna yollanır. Bunları alan nüfus memuru 
bir hafta içinde nüfus kütüğüne işler ve tutanağı gönderen memura bildirir, kütük işlem ve 
sayfa numaralarını ve tarihini gösterir tutanağın veya resmî ıbel|genin bir nüshasını alıkor, diğer 
nüshasını ay sonunda 7 nci madde uyarınca merkez arşivine gönderir. 

MADDE 9. — Türkiye dışındaki Türk vatan daşlarmm nüfus olayları en yakın Türk konso
losluğuna bir bildiride bulunmak veya mahallî kanunlar yabancılara ait nüfus »olaylarını bulun
dukları yerdeki belediye veya nüfus daireleıiine bildirerek kaydettirmek ödevliğini yüklediği 
takdirde vatandaşlarımızın bu hususta mahallî makamlara yapacakları bildiriyi gösterir bu ma
kamlardan veya 18 nci maddede yazılı kurumların sorumlu görevlerinden kendilerine verilecek 
belgeleri konsolosluğumuza vermek suretiyle tesbit edilir. 

Böyle bir bildiri veya belgeye dayanılarak konsolosluklar tarafından düzenlenecek örneğine 
uygun doğum, ölüm, tutanaklariyle evlenme tescil belgeleri 7 ve 8 nci madde Ibükümlerime göre 
işlem yapılmak üzere doğruca içişleri Bakanlığına gönderilir. 

Oturduğu yerde ve yakınında Türk Konsolosluğu bulunmadığı takdirde o memleketin şahsi 
hal işlerini yürüten yetkili makamları veya kurumları tarafından verilen Dışişleri Bakanlı
ğımızca usulüne Iğöre lonanlmış belgeler üzerine aile kaydının (bulunduğu yer nüfus kütüklerine ya
zılır. 

Türkiye'de kütüğü Ibulunımıyam ve yabancı memleketlerde oturan vatandaşlar içişleri Bakanlı
ğının Iğöstereceği bir nüfus dairesinde ajçılacak aile kütüğüne kaydedilirler. 

MADDE 10. — Tutanak ve belgelerin iljgiliniın kendisi veya veli, vasi veya resmî vekili tarafım
dan imzalanması gereklidir. Yazı Ibilmiyenlerin sağ el işaret parmağı iızi konur. 

MADDE 11. — Kesinleşmiş mahkeme Ihükmü olmıadalkça nüfus kütüklerinin 'hiçbir kaydı dü
zeltilemez ve kayıtlanın anlamı ve taşıdığı bilgileri değişıtftr'ecıek ilâve ve Şerhler yapılamaz; an
cak olaylann aile kütüklerine işlenmesi sırasında nüfus memurlarınım yaptıkları maıddî hatalar, 
dayanağı belgelere uygun olarak düzeltilir. Ve başmemurla nüfus memuru tarafından onama şer
hi verilerek iimzalainır. 

MADDE 12. — Yabiancı Devlet vatandaşlarınım doğum, tölülm olaylan başvurmaları üzerine 
olayın olduğu yer nüfus memurluğunca iki nüsha tutanakla tesbit edilir, istemeleri üzerine bir 
nüshası kendilerine verilir. Bunlar aile kütüklerine işlenmez, (özel bir dosyada saklanır, 
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(Geçici Kdmiısyoamn değîşıtirişıi) 

MADDE 6. — Tasarının 6 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — Tasarının 7 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — Kendisinin veya babasının aile kütüğü başka yerde bulunanlara ait tutanaklar
la kayıt tashihi gibi şahsı hal belge ve ilâmları üçer, evlenme ve boşanma için verilen bildiri ve 
ilâmlar dörder nüsha olarak düzenlenir. 

îşlem görecek daire sayısı kadar nüshası, başvurulan nüfus memuru tarafından bir hafta için
de aile kütüğünün bulunduğu yer nüfus memurluğuna yolanır. Bunları alan nüfus memuru bir 
hafta içinde nüfus kütüğüne işler ve tutanağı gönderen memura bildirir, kütük işjlem ve sayfa nu
maralarını ve tarihini gösterir tutanağın veya resmî belgenin bir nüshasını alıkor, diğer nüshasını 
ay sonunlda 7 nci madde uyarınca merkez arşivine gönderir. 

MADDE 9. — Tasarının 9 ncu maddesi aynen kabul edilmiştir, 

MADDE 10. — Tasarının 10 ncu maddesi aynen kabul edilmiştir, 

MADDE 11. — Tasarının 11 nci maddesi aynen kabul edilmiştir, 

MADDE 12, — Tasarının 12 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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(Hükümetin tdMifi) 

MADDE 13. — Aile kütükleriyle dayanakları, resmî /belgelerdendir. 
Bunlardan çıkarılan örnekler ve bunlaira dayanılarak tesbit edilmiş olan olaylar (birer hukukî 

işlem olup aksi sabit oluncaya kadar itibardadır. 

MADDE 14. — Nüfus kütükleriyle dayanaklarını başmemur ve sorumlu memurlarla denetleme 
ve teftişe yetkili olanlardan başka hiç kimse göremez Ve inoeliyemez. 61 nci madde hükmü »akli 
kalmak ışartiyle iaıdlî makamlarla resmî dairelere ve ilgilinin kendisi, karı veya1 kocası, veli, vâsi 
veya resmî vekili usul ve fürUu ile ikinci dereceye kadar olan civar hısımlarına tnlüfus kayıtları 
Örnekleri; istenlildiğinde verilir, ilgili bütün nüfus memurları vazifeleri dolayıısiyle aileler ve 
fertler hakkında öğrenecekleri halleri gizili tutmaya mecburdurlar. 

MADDE 15. — içişleri (Bakanlığımın lüzum gördüğü bölgeler idare bölümlerinde (başlanmak 
üzere gezici ve sabit nüfus memurlarına Bakanlar Kurulu karariyle evlenldirm'e memurluğu yet
kisi verilir ve beş yıl içinde bütün memlekette evlendirme memurluğu görevi nüfus memurlarına 
geçer. 

BÖLÜM : 

Doğumlar 

MADDE 16 (Her çocuğun doğum tutanağı; doğum (bildirisi yapılan nüfus dairelerince adlı 
ve soyadlı olarak tutulur. 

Doğumları baba, yoksa veya kısıtlı, tutuklu hasta ve her hangi mleoburi bir sebeple »orada bu
lunmazsa veli veya vâsisi bir lay içinde müfus memurluna iki tanıkla sözle bildiride bulunarak dio-
ğum tutanağına yazdırmakla ödevlidir. 

Bir aydan sorara yapılan doğum bildirileriyle genel nüfus yazımında bulunimıyarak yazım dı
şında kalanlar 17 nci madde uyarınca mahallin en büyük idare âmirinin emriyle yazılır. 

Çocuğun adını ana ve babası kor. Ancak çirkin adlar konamaz, doğan çocuk babasının, evlen
me dışında doğmuş ise anasının soyadını olar. 

Ölü doğan çocuklar nüfus kfütuğülne yazılmaz. 

MADDE 17. — Bir yaşından (fazla olanların tescilinden önce nüfus başmemuru, nüfus memu
ru, Hükümet hekiminden kurulu (bir heyet tarafUndlan, bu teşkilat ıbulunmıyan yerlerde de nüfus 
memuru o yer muhtarı ve ihtiyar kurulundan bir üye önünde görülüp yaşının takdir edilmesi ve 
keyfiyetin tutanağa yazılarak imzalanması gereklidir. 

Nüfus yazımlarında kayıt dışında kalanlar yurdumuzda ise bulunduğu yer nüfus memurluğu» 
na, yabancı memleketlerde ise bulunduğu bölgedeki, yoksa 10 yere en yakın elçilik veya konsolos
luğumuza veyahut doğrudan doğruya içişleri Bakanlığına btaisjvurarak kendilerini yazdırırlar. 

MADDE 18. — Doğum evlerinde, hastanelerde, ceza ve tevkif evlerinde doğan çocuklar, bu 
kurumların müdür veya bu işle görevlendirilen memurları tarafından düzenlenecek M nüsha do
ğum tutanağını doğum yeri nüfus memurluğuna göndermekle görevlidirler. Vapur, tren, uçak 
gibi genel yolcu taşıtlarında olan doğumlarda vapur,süvarisi veya taşıt âmiri tarafından iki tanık
la birlikte örneğine uygun iki nüsha doğum tutanağı yapılır ve baba, ana, veli veya vasiye verilir, 
bunlar da bir ay içinde bu tutanaMarı yurt içinde ikâmetgâhları veya ilk uğrayacakları yer nüfus 
memurluğuna, yurt dışında ilk uğrıyacakları yer Türkiye Cumhuriyeti elçilik veya konsolosluğu
na verirler. 

MADDE 19. — Bir doğumda birden ziyade doğan çocuklar doğuşları sırasiyle yazılırlar. 
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(Geçici Kotoûsyomun değişitifrişü) 

MADDE 13, — Tasarının 13 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 14. — Tasarının 14 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 15. — Tasarının 15 n<ü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

(BÖUÜİM : 2 

Doğmrdar 

MADDE 16. — Her çocuğun doğum tutanağı; doğum bildirisi yapılan nüfus dairelerince 
adlı ve soyadlı olarak tutulur. 

Doğumları baba, yoksa veya kısıtlı, tutuklu, hasta ve her hangi mecburi bir sebeple orada 
bulunmazsa veli veya vasisi bir ay içinde nüfus memuruna İM tanıkla sözlü bildiride bulunarak 
doğum tutanağına yazdırmakla ödevlidir. 

Bir aydan sonra yapılan doğum bildirimleriyle genel nüfus yazımında bulunnuyarak yazım 
dışında kalanlar 17 nci madde uyarınca mahallin en büyük idare âmirinin emriyle yazılır. 

Çocuğun adını ana ve babası kor. Ancak çirkin adlar konmaz, doğan çocuk babasının, evlen
me dışında doğmuş ise anasının soyadını alır. 

ölü doğan çocuklar nüfus kütüğüne yazılmaz. 

MADDE 17. — Altı yaşından fazla olanların tescilinden önce nüfus başmemuru, nüfus me
muru, Hükümet hekiminden kurulu bir heyet tarafından, bu teşkilât bulunmıyan yerlerde de nü 
fus memuru o yer muhtarı ve ihtiyar kurulundanbir üye önünde görülüp yaşının takdir edilmesi 
ve keyfiyetin tutanağa yazılarak imzalanması gereklidir. 

Nüfus yazımlarında kayıt dışında kalanlar yurdumuzda ise bulunduğu yer nüfus memurlu
ğuna, yabancı memleketlerde ise, bulunduğu bölgedeki, yoksa o yere en yakın elçilik veya kon* 
solosluğumuza veyahut doğrudan doğruya İçişleri Bakanlığına başvurarak kendilerini yazdırırlar. 

MADDE 18. — Doğum evlerinde, hastanelerde, ceza ve tevkif evlerinde, vapur, tren, uçak 
gibi genel yolcu taşıtlarında olan doğumların yaz ünlması ödevliliği de 16 ncı maddede belirtilen 
kişilere aittir. 

Genel taşıtlar yurt dışına gidiyorsa vapur sü/arisi veya taşıt âmirinin iki tanıkla beraber im
za edecekleri örneğine uygun İM nüsha tutanak yapılır. Baba, ana, veli veya vasiye verilir. Bun
larda ilk uğrayacakları yer Türkiye Cumhuriyeti Elçilik veya konsolosluklarına göndermek sure
tiyle bir ay içinde babanın yoksa ananın kayıtlı olduğu nüfus dairesine tescil ettirirler. 

MADDE 19. — Tasarının 19 ncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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(Hü'külmieltün teiKlıifi) 

MADDE 20. — Ana ile baJba arasında evliliğin kalkmasından sonra üçyüz gün içinde doğan ço
cuk babası soyadiyîe baba aile kütüğüne yazılır, 

Evlilik dışında doğan çocukların nesebi, ana, babanın birbirleriyle evlenmesiyle kendiliğinden 
düzelir. 

Ana, baba evlenmeden önce doğan çocuklarını ikametgahlarının bulunduğu veya evlendikleri 
yer nüfus memuruna birlikte haber vermeye mecburdurlar. Bu bildiri akid ile birlikte veya akiıd-
den sonra da yapılabilir. Bildirinin yapılmaması nesebin sahih olmasına engel teşjkil edemez. 

Evlilik dışında doğmuş çocuk, anasının aile kütüğüne ananın soyadı ve onun bildireceği ba
ba adı ile yazılır. 

Ancak; bunların nesebi düzeltildiğinde veya tanındıklarında babaları hanesine baba adı ve 
soyadı ve analarına izafetle naklen kaydolunurlar. 

MADDE 21. — Yeni doğmuş çocuk bulan 1ar köylerde muhtarlara, kasaba ve şehirlerde 
karakollara bildirmekle ödevlidirler. 

Bu haberi alan muhtar ve karakol âmiri çocuğun cinsiyetini ve üzerinde bulunan eşyayı gös
terir etraflı üç nüsha tutanak düzenleyip bir nüshası ile birlikte çocuğu belediyeye diğer İM nüs
hasını da nüfus memuruna yollar. Bu tutanakları alan nüfus memuru ana ve baba ismi ve soyadı 
takarak ve çocuğu da adlandırmak suretiyle çocuğun bulunduğu yer aile kütüğünün son hane
sine tescil eder. 

MADDE 22. — Vatandaşlık, ve iskân kanunları gereğince Türk vatandaşlığına alınanlar yetki
li makam ve kurullar kararı üzerine ve vatandaşlık bildirgeleri veya tescil belgelerine uygun ola
rak aile kütüğünde her aile için açılacak sayfalara yazılır. 

Vatandaşlıktan çıkarılanlarla vatandaşlığı kaybedenlerin bu durumları aile kütüklerine işle
nir. 

; ~ """ BÖLÜM : 3 
İP. - ( ..'.-.-a. . . . . . . - ' : 

Evlenmeler 

MADDE 23. — Medeni kanun hükümlerine göre evlenme akdini yapanlar akdin yapıldığı 
tarihten başlıyarak bir ay içinde örneğine uygun üç nüsha evlenme bildirisini bulunduğu yer nü
fus memurluğuna, onlar da erkek ve kadının kayıltlı bulunduğu nüfus memurluğuna göndermek
le ödevidir. Evlenme memurluğu nüfus memurlarına verilen yerlerde bu görevleri adı geçen me
murlar yapar. 

Bu bildiriyi alan kocanın kayıtlı bulunduğu yer nüfus memuru, karıyı kocanın aile kütüğüne 
geçirir ve evlenme tutanağının bir örneğini merkez arşivine yollar. Karının kayıtlı bulunduğu 
yer nüfus memuru da karının kaydına şerh verir. Koca, karının aile kütüğüne getirilemez. Evlen-
lenen erkek ayrı aile kütüğü açabilir. 

MADDE 24. — Türk vatandaşı erkekle evlenen yabancı kadın evlilikle Türk vatandaşlığını 
kazanırsa kocasının aile kütüğüne geçirilir. 

MADDE 25. — Yabancı memleketlerdeki Türk konsoloslarının kanuni yetkileri içinde yap
tıkları evlenmeler ilgililerin aile kütüklerine işlenmek üzere İçişleri Bakanlığına bir ay içimde 
bildirilir ve 23 ncü maddede gösterilen işlem uygulanır. 

Taraflardan birisi veya ikisi Türk vatandaşı olan kimselerden, evlenmelerine kanuni bir engel 
bulunmıyanların vetkili mahallî makamlarca yapılan evlenmeleri konsoloslarımız tarafından tes
cil ettirilmek üzere içişleri Bakanlığına bildirilir. 
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MADDE 20. — Tasarının 20 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 21. — Yeni doğmuş çocuk bulanlar'köylerde muhtarlara, kasaba ve şehirlerde kara
kollara bildirmekle ödevlidirler. 

Bu haberi alan muhtar ve karakol âmiri çocuğun cinsiyetini ve üzerinde bulunan eşyayı göste
rir etraflı üç nüsha tutanak düzenleyip bir nüshası ile birlikte çocuğu belediyeye diğer İM nüs
hasını da nüfus memuruna yollarlar. Bu tutanakları alan nüfus memuru ana ve baba ismi ve soya
dı takarak ve çocuğu da adlandırmak suretiyle çocuğun bulunduğu yer aile kütüğünün son say
fasına tescil eder. 

MADDE 22. — Tasarının 22 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

\BÖJJİM : 3 

Evlenmeler 

MADDE 23. — Medeni Kanun hükümlerine göre evlenme akdini yapanlar akdin yapıldığı 
tarihten başlıyarak bir ay içinde örneğine uygun üç nüsha evlenme bildirisini bulunduğu yer nü
fus memurluğuna, onlar da erkek ve kadının kayıtlı bulunduğu nüfus memurluğuna göndermek
le ödevlidir. 

Evlenme memurluğu, nüfus memurlarına verilen yerlerde bu görevleri adı geçen memurlar 
yaparlar. Bildiriyi alan kocanın kayıtlı bulunduğu yer nüfus memuru, karıyı kocanın aile kütü
ğüne geçirir ve evlenme tutanağının bir örneğini merkez arşivine yollar. Karının kayıtlı bulun
duğu yer nüfus memuru da karının kaydına şerh verir. Koca, karının aile kütüğüne getirilemez. 
Evlenen erkek ayrı aile kütüğü açabilir. 

MADDE 24. — Tasarının 24 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 25. — Yurt dışında yapılacak evlenmeler için ilgililerin kanuni engelleri bulunup 
bulunmadığının tesbiti ve usulen yapılacak ilân sonucunun alınması hususunda konsoloslukları
mızla bu görevi yapmakta olanlar, evlenen vatandaşın kayıtlı olduğu yer nüfus müdür veya 
memurluiklariyle İçişleri Bakanlığının belirteceği esaslar dairesinde re'sen yazışma ve haberleşme
de bulunurlar. 
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Ancak, konsolosluğumuz bulunmıyan yerlerde mahallî yetkili makamlarca yapılan evlenme 
akidleriıuin nüfus idarelerine veya en yakın Türk konsolosluğuna bildirilmesi ile koca Türk kadı
nın yabancı erkekle evlenmesi halinde kan ödevlidir. 

MADDE 26. — Evlenme memuru tarafından evlenmeleri yapılan ve mutlak butlanı haiz olmı-
yan evlenmelerle, kanuni şekillere riayet edilmeksizin yapılan ve feshi gerektirmiyen evlenmeler 
aile kütüklerine tescil edilmekle beraber olay Cumhuriyet Savcılığına bildirilir. 

MADDE 27. — Medeni Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce eski hükümlere göre yapılıp 
da halen nüfus kütüklerine işlenmemiş olan evlenmeler ilgililerin mahkemeden karar almaları 
suretiyle aile kütüğüne işlenebilir. 

BÖLÜM : 4 

Yer değiştirme 

MADDE 28. — Asli ikâmet yerinin değiştirilmesi haMnde aile kaydının yeni ikâmetgâh ittihaz 
edilen yere getirilmesi ilgilinin beyan ve isteği üzerine kayıtlı bulunduğu yerden nüfus kaydı 
getirilmek suretiyle yapılır. 

Yer değiştirme kaydı : İlgilinin mahalle veya köyü muhtarından alacağı oturma belgesi ile 
kendisini tanıyan iki tanık ve taşındığı yer nüfus memuru önünde yapacağı beyan üzerine düzen
lenecek tutanakla yapılır. O mahalle veya köy aile kütüğünde açılacak yeni bir sayfaya yazılır. 
Nüfus cüzdanına da işlenir. 

Tutanağın bir örneği ayrıldığı yer nüfus msmurluğuna gönderilerek oradaki kaydı kapat
tırılır. 

Yer değiştirme tutanakları ikâmetgâh değiştir melerinde ve yeniden aile kurmada düzenlenip ev
lenme, boşanma ve evlâtlık gibi hallerde yer değiştirme tutanağı tutulmıyarak gösterilecek bel
geler üzerine yapılır. 

Şehir, kasaba ve köy içerisinde mahalleden mahalleye yer değiştirme işlemi yapılamaz. Asker
lik çağında olanların yer değiştirmeleri aile kütüklerine işlendikten sonra askerlik şubelerine 
de1 bildirilir. 

BÖLÜM : 5 

(Evlât Edinme ve Tanıma) 

MADDE 29. — Evlât edinme Medeni Kanun hükümlerine göre yapıldığına dair ilgililer tara
fından mahkeme ilâmı ve diğer belgeler verildiği takdirde nüfus memuru evlât edinilenle edine
nin kütüklerine işler ve evlâtlığı evlât edinenin aile kütüğüne geçirir. Evlât edinilen evli bir erkek 
ise evlât edinenin Ihanesine karı ve çocukları ile birlikte aktarma suretiyle yazılır ve evlât edi
nenin soyadını alırlar. 

Evlât edinilen evli kadm ise evlât edinme evlât edinen ile evlâtlığın künyelerine işaret edile
rek kadın kocası hanesinde kocası soyadı ile kalır. Evlât edinme bağının kaldırılmasında da aynı 
işlem yapılır. 
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Konsolosluklarımızın kanuni yetkileri içinde yaptıkları evlenmeler ilgililerin aile kütüklerine 
işlenmek üzere bir ay içinde İçişleri Bakanlığına bildirilir ve 23 ncü maddede gösterilen işlem 
uygulanır. 

Taraflardan birisi veya ikisi Türk vatandaşı olan Mmselerden, evlenmelerine (kanunî engel 
bulunmıyanlıarın yetkili mahallî malkamiarea yapılan evlenmeleri konsoloslarımız tarafından tes
cil ettirilmek üzere İçişleri Bakanlığınla bildirili ı\ 

Konsolosluğumuz bulunmıyan yerlerde mahallî yetkili makamlarca yapılan evlenme akitlerinin 
nüfus idarelerime veya en yakın Türk Konsolosluğuna bildirilmesi ile koca, Türjk kadının yaban
cı uyruklu erkekle evlenmesi halinde karı ödevlidir. 

MADDE 26. — Tasarının 26 ncı maddesi aynen kabul edilmiştir, 

MADDE 27. — Tasarının 27 nci maddesi ıay nen kabul edilmiştir. 

,BÖLÜM3 f4 

Yet* değiştirme 

MADDE 28. — Aslî ikamet yerinin değiştirilmesi halinde yeni yerine varış tarihinden toaş-
hyarak altı ay içinde aile kaydının yeni ikâmetgâ'a ittihaz edilen yere getirilmesinin ilgili tarafın
dan istenmesi zorunludur. Bu beyan ve istek üzerine kayıtlı bulunduğu yerden nüfus kaydı 
getirilmek suretiyle yer değiştirme işlemi yapılır. 

Yer değiutirme kaydı : Kendisini tanıyan iki tanık ve taşındığı yer nüfus memuru önünde 
yapacağı beyan üzerine üç nüsha düzenlenecek t atananla yapılır. O mahalle veya köy aile kü
tüğünde açılacak yeni bir sayfaya yazılır. Nüfus cüzdanına da işlenir. 

Tutanağın biri ayrıldığı yer nüfus memurluğuna gönderilerek oradaki kaydı kapattırılır, bir 
tutanak da merkez arşivine gönderilir. Yer değiştirme tutanakları ikametgâh değiştirmelerimde 
de yeniden aile kurmada düzenlenip evlenme, bjşanma ve evlâtlık gibi hallerde yer değiştirme 
tutanağı tubulmıyanak gösterilecek belgeler üzerine yapılır. 

Şehir, kasaba ve köy içerisinde mahalleden mahalleye yer değiştirme işlemi yapılamaz, As
kerlik çağında olanların yer değiştirmeleri aile İditüklerine işlendikten sonra oskerlijk şubelerine 
de bildirilir. 

BÖLÜM : 5 

Evlât edinme ve tanıma 

MADDE 29. — Evlât edinme Medeni Kanun hükümlerine göre yapıldığına dair ilgililer tara-
rafından mahkeme ilâmı ve diğer belgeler verildiği takdirde nüfus evlat edinilenle edi
nenin kütüklerine işler, evlâtlığı evlât edinenin aile kütüğüne nakleder, evlât edini
len evli bir erkek ise evlât edinenin hanesine karı ve çocukları ile birlikte aktarma suretiyle 
yazılır ve evlât edinenin soyadını lalırlar. 

Evlât edinilen evli kadın ise evlât edinme evlât edinen ile evlâtlığın künyelerine işaret edile
rek kadın kocası hanesinde kocası soyadı ile kalır. Evlât edinme bağının kaldırılmasında da 
aynı işlem yapılır. 
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MADDE 30. — Evlilik dışında doğan çocuk Medeni Kanun hükümleri gereğince babası veya 
babasının babası tarafından tanındığı, tanıyan, tanınan veya ana tarafından bildirildiği ve tanı
maya ilişkin resmî senet gösterildiği takdirde nüfus memuru çocuğu tanıyanın aile kütüğüne ge
çirir. Böyle bir çocuğun vasiyetname ile babası veya babasının babası tarafından tanınması ha
linde vasiyetnameyi açan makam bir hafta içinde vasiyetnamenin onamlı kopyasını babanın veya 
çocuğun aile kütüklerinin yazılı bulunduğu yer n üfus memurluğuna göndermeye mecburdur. 

BÖLÜM i 6 

(Boşanmalar) 

MADDE 31. — Boşanma kararını veren mahkemenin başkâtibi kararın kesinleştiği tarihten 
itibaren 30 gün içinde üç nüsha karar örneğini bulunduğu yer nüfus memurluğuna vermekle, 
bu memur da kocanın kayıtlı olduğu yer nüfus memurluğuna göndermekle ödevlidir. Kocanın 
kayıtlı olduğu yer nüfus memuru tescilden sonra karar örneğinden foir nüshasını merkez arşi
vine, bir nüshasını kararın nakledeceği yer nüfus idaresine gönderir. 

MADDE 32. — Boşananların belidi bir süre içinde evlenmemeleri için mahkemelerce verilmiş 
olan evlenme yasakları da aile kütüklerine işlenir. 

Medeni kanun hükümlerine göre 300 günlük evlenme yasağı kazaî yasak ile birlikte hüküm 
tarihinden itibaren yürür. Boşanmadan sonra kadın kocanın aile kütüğünden evelce yazılı oldu
ğu aile kütüğüne nakledilir. isterse ayrı bir aile kütüğü açılır. 

ROLÜM : 7. 

Ölümler 

MADDE 33. — Ölüm hangi yerde vukubulmuş ise o yerin nüfus memurluğuna bildirilir. Ölüm 
yeri bilinmezse ceset nerede bulunmuş ise onanın, ölüm bir taşıt içinde olmuşsa bu taşıttan çıka
rıldığı yerin nüfus memurluğuna bildirilir. Ölenin kaydı yoksa yapılacak soruşturma sonunda 
Türk vatandaşlığı ve ailesi tesbit edildiği takdirde bir doğum tutanağı düzenlenerek önce do
ğum sonra ölüm aile kütüğüne işlenir. 

MADDE 34. — öaiplik Medeni Kanun ve Askerlik Kanunu hükümlerine uygun hallerde bu 
kanunlar uyarınca aile kütüklerine yazılır. 

MADDE 35. — Ölüm olaylarını köylerde muhtar; şehir ve kasabalarla, sağlık teşkilâtı bulunan 
diğer yerlerde gömme izni verenler nüfus memurlarına bildirmekle ödevlidirler. 

Ölüm haberini alan köy muhtarı ile diğer ödevliler, örneğine uygun üç nüsha ölüm tutanağı 
doldurup bunları bildirenle iki tanığa imzalatır, kendisi de imza ettikten sonra iki nüshasını on 
gün içinde nüfus memurluğuna gönderir. Gezâci memur bulunan bölgelerde memur köye geldi
ğinde verilir. 

MADDE 36. — Ölüm hastanede, ceza ve tevkif evi (idamlar dâhil), okul, fabrika, iş yeri 
gibi sıhhi ve resmî bir kurumda olmuşsıa örneğine uygun üç nüsha ölüm tutanağı kurumca bu 
işle görevlendirilenler tarafından yapılır. Hamlardan bir nüshası kurumda saklanır, iki nüshası 
da on gün içinde nüfus memurluğuna yollanır. 

Ölüm, vapur, tren, uçak gibi genel bir yolcu taşıtında olmuşsa üç nüsha ölüm tutanağı bu ta
şıtın sorumlu âmiri tarafından yapılır. Bunlardan bir nüshası alıkonulup iki nüshası varılacak 
ilk durak yeri nüfus memurluğuna ve bu durak yabancı bir memlekette ise oradaki Türk kon-
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MADDE 30. — Evlilik dışında doğan çocuk Medeni Kanun hükümleri gereğince babası veya 
babasının babası tarafından tanındığı, tanıyan tanınan veya 'ana tarafından bildirildiği ve tanıma
ya ilişkin resmî senet gösterildiği takdirde nüfus memuru çocuğu tanıyanın aile kütüğüne geçilir. 
Eöyle bir çocuk vasiyetname ile tanındığı taikdirde vasiyetnameyi açan makam bir hafta içinde 
onandı kopyasını babanın veya çocuğun aile (kütüklerinin yazılı bulunduğu yer nüfus memurlu
ğuna göndermeye mecburdur. 

BÖLÜM : 6 

Boşanmalar 

MADDE 31. — Tasarının 31 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 32. — Tasarının 32 nci maddesi aynen kabul ecÜfaniştir, 

BÖLÜM : 7 

Ölümler 

MADDE 33. — Tasarının 33 ncü maddesi aynen kabul edümiştir. 

MADDE 34. — Tasarının 34 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 35. — Tasarının 35 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 36. — Tasarının 36 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 363) 



— 88 -

(Hükümetin tebllifi) 

solosluğuna on gün içinde yollanır. Ölüm tutanaklarının ölüyü gören iki tanık, varsa doktor 
veya sağlık memuru tarafından imzalanması ve örneğine uygun tutulması gerekir. 

MADDE 37. — Sel, yer sarsıntısı, yer çöküntüsü, hava, deniz, tren ve maden kazaları, yan
gın gibi toplu ölümler meydana getiren olaylar vali ve kaymakamın görevlendireceği memurlar 
tarafından incelenip, iki nüsha tutanak ile tesbit olunur. Ondan sonra olay yerindeki ölülerin kim
likleri belirtilir, her şahıs için ayrı ayrı ve örneğine uygun üçer nüsha tutanak yapılır. Birinci 
tutanağın bir nüshası nüfus başmemurluğunda saklanır. Şahıslar için ayrı ayrı yapılan ölüm tu
tanakları da nüfus memurluğuna verilir. 

MADDE 38. — Kıtasında ölen subay, askerî memur, astsubay, erbaş ve erler hakkında örne
ğine uygun üç nüsha ölüm tutanağı kıtası hekimi veya bu görevi yapanlar tarafından düzenlenip 
imzalanır. 

Bu tutanakların ölenlerin yazılı bulunduğu askerlik şubelerince de bir nüshası saklanıp diğer 
iki nüshası nüfus memurluğuna gönderilir. 

MADDE 39. — Savaş, ayaklanma alanlariyle, eşkiya çarpışmasında ölen subay, askerî memur, 
astsubay, erbaş ve erlerle diğer askerî şahısların kimlikleri ve ölümleri orduca uygulanan usul 
dairesinde üçer nüsha örneğine uygun ölüm tutanakları ile tesbit olunur. 

Erlere ait tutanaklar askerlik şubelerine; subay, askerî memur, astsubay ve diğer askerî şahıs
lara ait tutanaklar da Millî Savunma Bakanlığı yolu ile aile kütüklerinin bulunduğu nüfus me
murluğuna yollanır. 

MADDE 40. -— Bir kimse bir geminin bir torpil neticesinde, batması, fırtına kazası, yanma, 
patlama, çarpışma ve savaş gibi ölümüne muhakkak nazarı ile bakılacak haller içinde gaip olup 
da ölüsü bulunmamış ise kayıtlı bulunduğu askerlik şubesi veya kıtası komutanlığınca, sivil ise 
olayın olduğu yer zabıtasmca durum belgelendirildiği takdirde o kimse gerçekten ölmüş sayıla
rak en büyük idare âmirinin emri ile künyesine ölüm kaydı düşürülür. Savaş halinde askere alı
narak memleket içinde veya dışında bir tarafa gönderilip de savaşa katıldığı veya bir çarpışma
da bulunduklarına dair şubelerince bir bilgi bulunmadan her hangi bir suretle gaip olanlarla, 
sivillerin ilgilileri Medeni Kanun gereğince mahkemeye müracaatla gaip olan kimsenin ölü veya 
sağ olduğuna hâkim tarafından hükmedilmesini istiyebilir. Künyesine ölü işareti verilenlerden 
sonradan sağ oldukları anlaşılanların mahkemeye başvurarak ölüm kaydının kaldırılması istenmez
se, nüfus idaresince genel hukuk bakımından Cumhuriyet Savcılığına bildirilerek ölüm kaydı kal-
dırtılır. 

BÖLÜM : 8 

Aile kütükleri 

MADDE 41. — Bir soydan gelen ve aynı soyadını taşıyan ve evvelce bir hanede bulunan kim
seler bu kayıtlarını devam ettirmek isterlerse bir aile gibi kayıtları devam ettirilir. 

Bir soydan oldukları ve bir soyadı taşıdıkları halde yaşamaları ayrı bulunan ailelerle bir soy
dan olmıyan ve aynı soyadını taşımıyan aileler ayrı aile olarak yazılırlar. 

MADDE 42. — Aile kütüklerinde fertlerin, ayrı aile kurma; yer değiştirme, evlât edinilme, 
evlenme, ailelerin ise yer değiştirme, bütün fertleri ölme, kızların ve kadınların evlenmeleri ha
linde kayıtları kapanır. 

Evliliğn zevali halinde kadının isteği ile kapanan aile kaydı yeniden canlanabilir. 
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MADDE 37. — Sel, yer sarsıntısı, yer çöküntüsü, hava, deniz, tren trafik ve maden kazaları, 
yangın gibi toplu ölümler meydana getiren olaylar vali ve kaymakamın görevlendireceği memur
lar tarafından incelenip, iki nüsha tutanak ile tesbit olunur. Ondan sonra olay yerindeki ölülerin 
kimlikleri belirtilip her şahıs için ayrı ayrı ve örneğine uygun üçer nüsha tutanak yapılır. Birin
ci tutanağın bir nüshası, nüfus başmemurluğunda saklanır. Şahıslar için ayrı ayrı yapılan 
ölüm tutanakları da nüfus memurluğuna verilir. Tutanak yapılması mümkün olmıyan hallerde yet
ki"-; makamların ölümü bildirilen belge veya resmî yazılan ölüm tesciline yeter görülür. 

MADDE 38. — Tasarının 38 nci maddesi aynen kabul' edilmiştir. 

MADDE 39. — Tasarının 39 ncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 40. — Tasarının 40 ncı maddesi aynen kabul' edilmiştir. 

(BÖLÜM : 8 

Aile kütükleri 

MADDE 41. — Bir soydan gelen ve ayını soyadını taşıyan ve evvelce bir hanede bulunan 
kimseler bu kayıttlarını devam ettirmek isterlerse tek bir aile giilbi kayıtları devam ettirilir. 

Bir soydan oldukları ve bir soyadı taşıdıiklaıı halde yaşamaları ayrı bulunan ailelerle bir 
soydan olmıyan ve aynı soyadını taşımıyan aileler ayrı aile olarak yazılırlar. 

MADDE 42. — Tasarının 42 nci maddesi aynen kabul1 edilmiştir. 
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MADDE 43. — Aile kütükleri; ailenin bütün fertlerinin cinsiyetini, adı, soyadı, baba ve anası 
adiyle soyadlarını, sağ olup olmadıklarını, il ve ilçe itibariyle doğuJm yeri ve tarihlerini, ikâmet
gâhlarını, iş ve güçlerini, vücutlarındaki belirli değişikliklerini, dinini, okur - yazar olup olmadık
larını, medeni hallerini ve diğer şahsi hal değişikliklerini ihtiva eder. 

Aile kütüklerinin her sayfasına cilt ve sayfa sıra numaralan konur. Kütüğün sonuna kaç say
fadan ibaret olduğu yazılır. Sayfa birleşim yerleri asliye hukuk mahkemesince mühürlenerek 
sonu onaylanır. 

MADDE 44. — Kocanın ölümünde kadın yeniden evlenmedikçe ölen kocasının aile kütüğünde 
kalabilir. Dilediğinde babasının aile kütüğüne döner veya ayrı bir sayfa açtırabilir. 

MADDE 45. — Her aile kütüğü soyadına göre alfabetik olarak düzenlenir. Ve kapağının iç 
tarafına kütükte yazılı ailelerin soyadları üzerine alfabe sırasına göre fihristini yaparak yapıştır
mak mecburidir, 

BÖLÜM : 9 

Kayıt düzeltmeleri 

MADDE 46. — Yaş, ad, soyadı ve diğer kayıt düzeltme dâvaları ilgilinin oturduğu yer asliye 
hukuk mahkemesinde !Cumhuriyet Savcısı ve nüfus başmemuru veya nüfus memuru huzuru ile gö
rülür ve karara bağlanır. 

Bu dâvalar düzeltmeyi istiyenlerle, ilgili resmî dairenin göstereceği lüzum üzerine Cumhuri
yet savcıları tarafından açılabilir ve dinlenecek tanıklar, resmî kayıt örnekleri ve belgelerle isbat 
olunur. Şu kadar İri; ilgilinin görünüşü dâvayı yalanlayıcı olmaması şarttır. Ceza Muhakemeleri 
Usulü Kanunu hükümlerine göre ceza mahkemelerinde yapılacak yaş düzeltmesi işlerinde de nü
fus başmemuru veya nüfus memuru taraf olarak bulunurlar. 

Mahkeme kararlarına karşı taraflar Yargıtaya başvurabilirler. Yaş, ad, soyadı ve kayıt düzel
tilmesi hakkında mahkemeden verilen kararlar kesinleştikten sonra ilgilinin aile kütüğüne geçi
rilir. Ad ve soyadının değiştirilmesi, din değiştirme suretiyle de olsa mahkeme kararı ile yapılır. 
Adlarını değiştirenlerin aile kütüğünde yazılı çocuklarının baba veya ana adları, soyadlarını de
ğiştirenlerin yalnız eşi ile reşit olmıyan çocuklarının soyadları birlikte değiştirilir. Yaş düzeltme 
dâvası açma hakkı; reşitlerde nüfus cüzdanı verildiği tarihten, reşit olmıyanlarda 18 yaşın ik
malinden başlıyarak bir yıl devam eder. Ondan sonra dâva açılamaz, ilgili resmî daireler bu süre 
ile bağlı değildir. 

Yaş, ad, soyadını değiştirenler askerlik ödevliliği içinde iseler yapılan düzeltmeler nüfus 
idarelerince 15 gün içinde askerlik şubelerine de bildirilir. 

MADDE 47. —- Meslek, sanat, din ve her hangi bir arıza sebebiyle vücuttaki şekil değişiklikle
ri ve bu kanunun 43 ncü maddesi gereğince nüfus kütüklerine yazılması gerektiği halde her nasılsa 
yazılmamış ve dayanağı belgede kalmış olan ana baba adı, doğum yeri, cinsiyet ve soyadı gibi 
haller ilgililerin bağlı bulunduğu daire, kurum veya işyerinden köy veya mahalle ihtiyar kuru
lundan alacakları belge ve ilmühaber üzerine en büyük idare âmirinin emri ile nüfus memurları 
tarafından aile kütüklerine işlenir. 

MADDE 48. — 47 nci madde gereğince yapılan tamamlamalarla şahsi hallerde vukua gelen 
değişmeler, özellikle evlenme dışında doğan bir çocuğun tanınması, hâkimin babalığa hükmetme
si, nesebin düzeltilmesi, evlât edinme, evlâtlık bağının kaldırılması veya bulunmuş bir çocuğun 
nesebinin belirmesinden ileri gelen değişikliklerle aile kütüklerine işlenen bir kaydın doğru olma
dığının karar altma alınması veya kimliği belirsiz diye işaret edilen bir kimsenin kimliğinin tâ-
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MADDE 43. — Tasarının 43 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 44. — Taşanının 44 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 45. — Her aile kütüğü soyadıma göre düzenlenir ve kapağının iç tarafına kütlükte 
yazılı aiüelerih soyadları üzerine alfabe sırasına göre fihristini yaparak yapıştırmak mecburidir. 
Ayrıca her nüfus dairesinde bölgesi aile kütüklerinin sioyadlarına ait alfabetik bir fihrist tutu
lur. 

BÖLÜM : 9 

Kayıt düzeltmeleri 

MADDE 46, — Yaş, ad, soyadı ve diğer kayıt düzeltme dâvaları ilgilinin oturduğu yer as
liye hukuk mahkemesinde Cumhuriyet savcısı ve nüfus bâşmemuru veya nüifuis memuru huzu-
riyle görülür ve karara bağlanır. 

Bu dâvalar düzeltmeyi istiyenlerle, ilgili resmî dairenin göstereceği lüzum üzerine Cumhuri
yet Savcıları tarafından açılabilir ve dinlenecek tanıklar, resmî kayıt örnekleri ve belgelerle is
pat olunur. Şu kadar ki; ilgilinin görüşü dâvayı yalanlayıcı olmaması şarttır. Ceza Muhakemeleri 
Usulü Kanunu hükümlerine göre ceza mahkemelerinde yapılacak yaş düzeltmesi işlerinde de nü
fus başmemuru veya nüfus memuru taraf olarak bulunurlar. 

Mahkeme kararına karşı taraflar Yargıtaya başvurabilirler, yaş, ad, soyadı ve kayıt düzelt
mesi hakkındaki mahkemeden verilen kararlar kesinleştikten sonra ilgilinin aile kütüğüne geçiri
lir. Ad ve soyadının değiştirilmesi, din değiştirme suretiyle de olsa mahkeme karariyle yapılır. 
Adlarını değiştirenlerin aile kütüğünde yazılı çocuklarının baba veya ana adları, soyadlarını 
değiştirenlerin yalnız eşiyle reşidolmıyan çocuklarının soyadları birlikte değiştirilir. Yaş, düzelt
me dâvası açma hakkı; reşitlerde aile kütüğüne kaydedildiği tarihten, reşidolmıyanlarla 18 ya
şın ikmalinden başlıyarak bir yıl devam eder. Ondan sonra dâva açılamaz. ilgili resmî daireler bu 
süre ile bağlı değildir. 

Yaş, ad, soyadını değiştirenler askerlik ödevliliği içinde iseler yapılan düzeltmeler nüfus iş-
lerince onbeş gün içinde askerlik şubelerine de bildirilir. 

MADDE 47. — Tasarının 47 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 48. — 47 nci madde gereğince yapılan tamamlamalarla şahsi hallerde vukua gelen 
değişmeler, özellikle evlenme dışında doğan bir çocuğun tanınması, hâkimin babalığa hükmet
mesi, nesebin düzeltilmesi, evlât edinme, evlâtlık bağının kaldırılması veya bulunmuş bir çocuğun 
nesebinin belirtilmesinden ileri gelen değişikliklerle aile kütüklerine işlenen bir kaydın doğru 
olmadığının karar altına alınması veya kimliği belirsiz diye işaret edilen bir kimsenin kimliğinin 
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yin olunması gibi zaruri olan aile kütüğü düzeltmeleri ilgilinin künyesi hizasındaki düşünceler 
sütununa yazılır. 

Ve kütüğün özel sütunlarına şahsi hal belgeleri veya dosyaları sıra numaraları konur. 

KISIM — 3 

idare 

BÖLÜM : 1 

Yükümlülük 

MADDE 49. — Mahkeme başkâtipleri nüfus kütüklerini ilgilendiren kararları kesinleşmesin
den başlıyarak otuz gün içinde bulunduğu yer nüfus dairesine onanlı karar suretlerini gönder
mek suretiyle bildirmeye mecburdurlar. 

MADDE 50. — Nüfus memurları, kendi bölgesindeki köy ve mahalleler üzerine doğum, ölüm, 
evlenme, boşanma ile yer değiştirme, buna ait bir istatistik defteri tutar. Her üç ayda bir örne
ğine göre dört nüsha istatistik cetveli düzenliyerek üç nüshasını bağlı olduğu ilçe nüfus başme-
murluğuna, ilçe nüfus maşmemuru da bir nüshasını bırakıp diğer iki nüshasını (ilçe olarak) dü-
zenliyeceği iki nüsha cetvele bağlıyarak il nüfus müdürlüğüne, il nüfus müdürü de birer nüshasını 
alıkoyup diğer nüshasını il olarak düzenlenmiş bir cetvel ile birlikte Nüfus işleri Genel Müdür
lüğüne yollar. 

BÖLÜM : 2 

TefU§ ve denetleme 

MADDE 51. — Nüfus başmemurları nüfus memurlarını, il nüfus müdürleri il içindeki bü
tün nüfus daire ve memurlarını, mahallin en büyük idare âmirleri veya memur edecekleri kişi
ler, mülkiye müfettişleri ve İçişleri Bakanlığının vazifelendireceği kimseler nüfus teşkilâtını sü
rekli denetim ve teftişleri altında bulundurmaya ve bu kanun ile tüzük ve yönetmelikler hüküm
lerini yürütmeye ve gerekli tedbirleri almaya yetkilidirler. 

BÖLÜM : 3 

Cem hükümleri 

MADDE 52. — Bu kanuna göre şahsi hal olaylarını nüfus memurluğuna bildirmek ve nüfus ve 
aile cüzdanları almak zorunda bulunan vatandaşlarla bunu bildirmekle ödevli olanlardan bu ödev
lerini kanuni süre içinde yapmıyanlardan, idare kurullan karariyle on liradan elli liraya kadar 
hafif para cezası alınır. Tekerrüründe ceza bir kat artırılır. 

28 nci maddede yazılı hane değiştirme işlemini, varış tarihini takibeden iki ay içerisinde yap-
tırmıyan aile reislerinden 50 liradan 250 liraya kadar para cezası alınır. 

Para cezası Türk Ceza Kanununun 24 ncü maddesine göre yürütülür ve zamanaşımına tabi 
değildir. 

MADDE 53. — Sel, kar, dolu, fırtına, şiddetli yağmur gibi yolları kapayan, köprü yıkılması, 
geçit kayığı batması gibi gidiş ve gelişi kesen haller ve hastalık gibi haklı engeller ceza verilmede 
göz önünde tutulur. 
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tayin olunması giıbi zaruri olan aile kütüğü düzeltmeleri ilgilinin künyesi hizasındaki düşünceler 
sütununa yazılır. 

Ve kütüğün özel sütunlarına şahsi hal belgeleri veya dosyalan sıra numaraları konur. Aile 
kütüklerine şahsi hal değişikliklerinden başka bir husus kaydedilemez. 

KISIM — 3 

idare 

BÖLÜM 1 

MADDE 49. — Tasarının 49 ncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 50. — Nüfus memurları, kendi bölgesindeki köy ve mahalleler üzerine doğum, ölüm, 
evlenme, boşanmıa ve yer değiştirmelere ait bir istatistik defteri tutar. Her üç "ayda bir örneğine 
göre dört nüsha istatistik cetveli düzenliyerek üç nüshasını bağlı olduğu üçe nüfus başmemurlu-
ğuna, ilçe nüfus başmemuru da bir nüshasını bırakıp diğer İM nüshasını (ilçe olarak) düzenliye-
ceği iki nüsha cetvele bağlıyarak il nüfus müdürlüğüne, il nüfus müdürü de birer nüshasını ala-
koyup diğer nüshasını il olarak düzenlenmiş bir cetvel ile birlikte Nüfus işleri Genel Müdürlü
ğüne yollar. 

BÖLÜM : 2 

Teftiş ve denetletne 

MADDE 51. — Nüfus başmemurları nüfus memurlarını, il nüfus müdürleri il içimdeki bütün 
nüfus daire ve memurlarını, mahallin en büyük_ idare âmirleri veya memur edecekleri kişiler, 
mülkiye müfettişleri ve içişleri Bakanlığının vazif slendireceği kimlseler nüfus teşkilâtını sürekli 
denetim ve teftişleri altında bulundurmaya ve bu kanun ile tüzük ve yönetmelikler hükümlerini 
yürütmeye ve gerekli tedbirleri almaya yetkilidirler. 

BÖLÜM : 3 

Ceza hükümleri 

MADDE 52. — Bu kanuna göre şahsi hal olaylarını nüfus memurluğuna bildirmek ve nüfus 
ve aile cüzdanları almak zorunda bulunan vatandaşlarla bunu bildirmekle ödevli olanlardan bu 
ödevlerini kanuni süre içinde yapmıyanlardan, idare kurulları karariyle on liradan elli liraya 
kadar 28 nci maddeye aykırı hareket edenlerden 50 liradan 250 liraya kadar hafif para cezası alı
nır. Tekerrüründe ceza bir kat artırılır. 

Para cezası Türk Ceza Kanununun 24 ncü maddesine göre yürütülür ve zamanaşımına tabi 
değildir. 

MADDE 53. — Tasarının 53 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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MADDE 54. — Şahsi hal belgeleri ve aile kütüklerinin iyi tutulmamasından, saklanmamasın
dan ve memurun başka yere kaldırılması veya memuriyetten ayrılması halinde devir ve teslimin 
usulüne göre yapılmamağından nüfus^ memurlariyle bu işleri usulüne göre yaptırmakla ödevli il nü
fus müdürleri ve nüfus başmemurları şahsan sorumludurlar. 

BÖLÜM : 4 

Türlü Hükümler 

MADDE 55. — Nüfus memurları her yıl sonunda almış oldukları şahsi hal belgelerinin aile kü
tüklerine tamamen işlendiğini ve birer nüshasının da arşive gönderildiğini, şahsi hal kütüklerinin 
sonuna şerh verir ve imza ederler. 

MADDE 56. — işinden her hangi bir sebeple ayrılan nüfus memuru yerine gelen memura dev
redilmek üzere en büyük idare âmiri tarafından gösterilen kimseye düzgün devir vermeye ve dört 
nüsha devir tutanağı yapmaya mecburdur, 

Nüfus memurunun ölümü veya devir yapmalına imkân vermiyecek surette işten ayrılması, ^in
li ve raporlu bulunması halinde idare âmiri tarafından tâyin edilecek bir kurul tarafından bu de
vir aynı şekilde yapılır. 

MADDE 57. —- Nüfus cüzdanları ancak doğam tutanağı aile kütüğüne işlendikten sonra nüfus 
memuru tarafından bu kayıtlara uygun olarak doldurulup kendilerine, reşit olmıyanların veli, vasi 
veya resmî vekillerine imza karşılığında, okur - yazar olmıyanların sağ elinin işaret parmağı cüz
dan kayıt defterine bastırılmak suretiyle verilir. 

Nüfus cüzdanlarının birer öreneği, okul veya daire gibi resmî yerlerde çıkarılıp onaylanarak 
dosyalarında saklanabilirse de asılları hiçbir suretle alıkonamaz. 

Nüfus cüzdanlarına her ne sebeple olursa olsun bu kanunla diğer kanunlar gerekleri dışında bir 
kayıt ve işaret yapılamaz. Resmî belgelerden olan nüfus cüzdanlarının sayfalarının damgalı olma
sı ve her sayfasının aynı seri numarasını taşıması şarttır. Aile ve nüfus cüzdanları içişleri Ba
kanlığınca tesbit edilecek şekil ve örneklere uygun olarak Maliye Bakanlığınca bastırılır ve mal-
sandıklarma gönderilir. 

MADDE 58. — Nüfus cüzdanlarını kaybedenlere oturdukları mahalle veya köy muhtar ve ih
tiyar kuruUanndan getirecekleri ilmühaber veya çalıştıkları resmî daire ve kurul amirliğinden 
alacakları belgeler üzerine yazılı bulunduğu nüfus memurluğu tarafından yenisi verilir. Yangın, 
sel, çalınma, yer sarsıntısı gibi haklı bir özre dayanmadan cüzdanlarını kaybedenler hakkında 
52 nci madde hükmü uygulanır. 

MADDE 59. — Doğum tarihlerinde doğum yılı yazılıp doğum ay ve günü yazılmamış olanların 
yaşlarının hesaplanmasında doğduğu yılın Temmuz ayının birinci günü, ayı yazılıp da günü belli 
olmıyanlarda o ayın birinci günü başlangıç tutulur. Eski kayıtlar için 13 günlük takvim farkı sak
lıdır. 

MADDE 60. — Nüfus memurları her yıl 20 yaşına basan bölgesindeki bütün erkeklerin bir def
terini çıkarıp Aralık ayı başında Askerlik Şubesine vermek ve bildirilmesi gereken malûmatı vak-' 
tinde göndermekle ödevlidirler. 
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MADDE 54. — Şahsi hal belgeleri ve aile kütüklerinin iyi tutulmamasrndan, saklanmama
sından ve memurun başka yere kaldırılması veya memuriyetten ayrılması halinde devir ve tesli
min usulüne göre yapılmamağından nüfus memurlariyle bu işleri yaptırmakla ödevli il nüfus mü
dürleri ve nüfus başmemurları şahsan sorumludurlar. 

BÖLÜM : 4 

Türlü hükümler 

MADDE 55. — Nüfus memurları her. işlem sonunda almış oldukları şahsi hal belgelerinin 
aile kütüklerine tamamen imlendiğini ve birer nüshasının da arşive gönderildiğini, şahsi hal bel
gelerine serin vermek suretiyle belirtir ve imza ederler. 

MADDE 56. — işinden her hangi bir sebeple ayrılan nüfus memuru yerine gelen memura he
nüz gelmemişse geldiğinde devredilmek üzere en büyük tdare âmiri tarafından gösterilen kimseye 
düzgün devir vermeye ve dört nüsha devir tutanağı yapmaya mleeburdur. 

Nüfus memurunun ölümü veya devir yapmasına imkân vermiyecek surette işiten ayrılması, 
izinli ve raporlu bulunması halinde idare emrince tâyin edilecek bir kurul tarafından bu devir 
aynı şekilde yapılır. Devir ve teslim işlerinin ne yolda yapılacağı ve nelerin devredileceği yönet
melikte gösterilir. 

MADDE 57. — Nüfus cüzdanları ancak doğum tutanağı aile kütüğüne işlendikten sonra 
nüfus memuru tarafından bu kayıtlara uygun olarak doldurulup kendilerini, reşidolmıyanla-
rın veli, vasi veya resmî vekillerine imza karşılığında, okur - yazar okuyanların sağ elinin 
işaret parmağı cüzdan kayıt defterine bastırılmak suretiyle verilir. 

Nüfus cüzdanlarının bir örneği, okul veya daire gilbi resmî yerlerde çıkarılıp onaylanarak 
dosyalarında saklanabilirce de asılları hiçbir suretle ahkonamaz. 

Nüfus cüzdanlarına her ne sebeple olursa olsun bu kanunla diğer kanunlar gerekleri dışında 
bir kayıt ve işaret yapılamaz. Resmî belgelerden olan nüfus cüzdanlarının sayfalanma dam
galı olması ve her sayfasının aynen seri numarasını taşıması şarttır. Aile ve nüfus cüzdanları 
içişleri Bakanlığınca teslbit edilecek şekil ve örneklere uygun olarak Maliye Bakanlığınca bas
tırılır. Ve mal sandıklarına gönderilir. Mal sandıklarınca il ve ilçe nüfus memurlarına bir de
faya mahsus olmak üzere ikiyüzer aded aile ve nüfus cüzdanı parasız mütaakıp partiler peşin 
para ile verilir. 

MADDE 58. — Tasarının 58 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 59. — Tasarının 59 ncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 60. — Tasarının 60 ncı maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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(Hükümetin teklifi) 

MADDE 61. — Her nüfus dairesi diğer nüfus dairelerinden, askerlik şubesi ve adalet mercile-
rinden istenilen bilgileri ve kopyaları onaylı olarak verir. Bunlann dışında mahallin en büyük 
idare âmirinin yazüı emri olmadıkça hiçbir daireye kopya, özet ve bilgi veremezler. 

MADDE 62. — Memleketin her yerinde genel bir nüfus yazımı yapıldıktan sonra her ilçede bu 
kanuna göre aile kütükleri tutulmaya başlanır. Aile reislerine içişleri Bakanlığınca tesbit edilecek 
örneğe göre bir aile cüzdanı verilir. 

MADDE 63. — İl nüfus müdürleri 1700 sayılı Dâhiliye Memurları Kanununun 1 nci maddesi
nin 4 ncü fıkrasına alınmış olup, Siyasal Bilgiler veya Hukuk Fakülteleri mezunlarından tâyin 
edilir. Bulunmadığı takdirde lise mezunu meslek mensuplan arasından seçilir, il nüfus başkâtip 
ve katipleriyle bütün nüfus memurlan lise, yoksa ortaokul mezunlan arasından müsabaka sınavı 
ile alınır. Kaligrafisi düzgün olanlar tercih edilir. 

Bu kanunun uygulanması dolayısiyle halen görevde bulunan nüfus müdür, memur ve kâtiple
rinin kazanılmış haklan saklıdır. 

MADDE 64. — Bu kanunun hükümleri uygulanmaya başladığı tarihten itibaren 14 Ağustos 
1330 tarihli Sicilli Nüfus Kanunu ve bu kanunda değişiklik yapan 30 Ekim 1330 ve 4 Mayıs 1331 
ve 28 Kasım 1336 tarihli kanunlar, yabancı memleketlerde oturan Türk vatandaşlannm nüfus va
kaları hakkındaki 15 Şubat 1331 tarihli Kanun ve (2 Nisan 1331 tarihli Sicilli Nüfus idaresinin 
Teşkilâtı ile Memurlannın Vazifelerini Mübeyyin Nizamname) 2330 sayılı Kanunun 16 ncı madde
sinin (F) fıkrasiyle 2576, 4727, 5524, 6652 sayılı gizli nüfuslann yazımı hakkındaki kanunlann 
yaşayan hükümleri, diğer kanunların bu kanuna aykın hükümleri kaldırılmıştır. 

MADDE' 65. — Bu kanunun gerektirdiği kadro değişiklikleri ve diğer giderleri genel nüfus ya
zımı bitiminden önce ayrı bir kanunla sağlamr. 

MADDE 66. — Bu kanun, 62 nci maddesi gereğince nüfus yazımı yapılan illerde yazımın bi
timi tarihinden itibaren yürürlüğe girer. 

MADDE 67. — Bu kanunun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
29.11.1969 

Başbakan Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı 
S. Demirel R. Sezgin H. Atabeyli T. Bilgin 

Devlet Bakam Adalet Bakanı Millî Savunma Bakanı İçişleri Bakanı 
G. Titrek T. Z. Önder A. Topaloğlu H. Menteşeoğlu 

Dışişleri Bakanı Maliye Bakanı Millî Eğitim Bakanı Bayındırlık Bakanı 
/. 8. Çağlayangil M. Erez O. Oğuz T. Gülez 

Ticaret Bakanı Sağ. ve Sos. Y. Bakanı Güm. ve Tekel Bakanı Tarım Bakanı 
A. Dallı V. JL. Özkan A. 1. Birincioğlu î. Er/tem 

Ulaştırma Bakanı Çalışma Bakanı Sanayi Bakanı En. ve Ta. Kay. Bakanı 
N. Menteşe S. Öztürk S. Kılıç 8. O. Avcı 

Turizm ve Ta. Bakanı imar ve İskân Bakanı Köy İşleri Bakanı Orman Bakanı 
N. Cevheri H. Nakiboğlu T. Kapavlı H. Özalp 

Gençlik ve Spor Bakanı 
/, Sezgin 
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(Geçici Komisyonun, değiştıirişi) 

MADDE öl. — Tasarının 61 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 62. — Memleketin her yerinde genel bir nüfus yazımı yapıldıktan sonra her ilçede 
bu kanuna göre aile kütükleri tutulmaya başlamr. Aile reislerine içişleri 'Bakanlığınca tesbit 
edilecek örneğe gtöre bir aile cüzdanı verilir. Her aile reisi bu cüzdandan almaya ve aile kütük
lerinde değişiklik oldukça bu cüzdana işletmeye mecburdur. 

MADDE 63. — il nüfus müdürleri T700 sayılı Dâhiliye Memurları Kanununun 1 nci maddesi
nin 4 ncü fıkrasına alınmış olup, Siyasal Bilgiler veya Hukuk fakülteleri mezunlarından tâyin 
edilir, bulunmadığı takdirde lise mezunu meslek mensupları arasından seçilir, il nüfus müdür 
muavinleriyle nüfus başmemuru, memur ve kâtipleri lise, yoksa ortaokul mezunları arasından 
yarışma sınavîyle alınır. Kaligrafisi düzgün olanlar tercih edilir. 

Bu kanunun uygulanması doJayısiyle halen görevde bulunan nüfus müdür, memur ve kâtip
lerinin kazanılmış hakları saklıdır. 

MADBE 64. — Tasarının 64 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 65. — Tasanmn 65 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 66. — Tasarının 66 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 67. — Tasarının 67 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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