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1. — Millet Meclisi İdare Âmirlerinin, 
1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) işa
retli cetvelde değişiklik yapılması hakkın
da kanun teklifi ve Bütçe Karma Komis
yonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu 
ve Bütçe Karma Komisyonu başkanlıkları 
tezkereleri (M. Meclisi 2/595; C, Senatosu 
2/6) (M. Meclisi S. Sayısı: 451; C, Sena
tosu S. Sayısı: 28) 116,158:161 

2. — Ankara Milletvekili1 Osman So-
ğukpınar ve 4 arkadaşının, 506 sayılı Sos
yal Sigortalar Kanununun 60 ncı madde
sine bir fıkra eklenmesine ilişkin kanun 
teklifi ve Çalışma ve Plân komisyonların
dan seçilen 8 er üyeden kurulu 41 No. lu 
Gdçioi Komisyon raporu (2/513) (S. Savı-
s ı : 422) " 116,154:157 

3. — 24,12.1963 tarih ve 359 sayılı 
Türkiye - Radyo - Televizyon Kurumu Ka
nununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi 
ve bu kanuna ek ve geçici maddeler ilâvesi 
hakkında kanun tasarısı ve İçimleri, Ulaş
tırma, Millî Eğitim, Dışişleri, Sanayi ve 
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Sayfa I 
Ticaret, Maliye, Anayasa ve Plân komis
yonlarından seçilen 3 er üyeden kurulu 58 
numaralı Geçici Komisyon raporu (1/537) 
(S. Sayısı : 434) 116:122 

4. — Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Alp
aslan ve 6 arkadaşının, Siyasi Partiler Ka
nununun 74 noü maddesinin yeniden dü-
zenlenmeısîine dâir kanun 'teklif i ve Adalet, 
Anayasa ve Plân komisyonlarından 5 er 
üyeden 'kurulu 49 numaralı Geçici Korniş- • 
yon raporu (2/540) (S. Sayısı : 421) 122 

& — Nüfus kanunu tasarısı ve Dışiş
leri, Adalet, içişleri ve Plân komisyonların
dan seçilen 3 er üyeden kurulu 30 numa
ralı Geçjici Komisyon raporu (1/93) (S. 
«ayısı : 363) 122:150 

6. — Bâzı tekel (maddelerinin fiyatları
na yapılan zamlardan elde edilen hasılatın 
T. 0. Merkez Bankasında açılacak bir | 
deprem fonu hesabında toplanmasına dair 
kanun tasarısı ve İçişleri, Bayındırlık, 
Gümrük ve Tekel, Maliye ve Plân komis
yonlarından seçilen 3 er üyeden kurulan 
50 numaralı Geçici Komisyon raporu I 
(1/500) (S. Sayısı : 418) 150 j 

7. — Bursa Milletvekili Kasım Öna
dım'm, Çırak, Kalfa ve Ustalık kanun tek
lifi ve Sanayi, Ticaret, Millî Eğitim, Ça
lışma ve Plân komisyonlarından seçilen 
4 er üyeden kurulu 5 No. lu Geçici Komis
yon raporu (2/14) (S. Sayısı : 126 ve 
126 ya İnci ek) " 150 

8. — Bursa Milletvekili Kasım öna-
dım'm, 507 sayılı Esnaf ve Küçük Sanat
kârlar Kanununun bâzı maddelerinin de
ğiştirilmesine ve bâzı maddelerine fıkralar 
eklenmesine dair kanun teklifi ve Ada- | 
let, İçişleri, Ticaret, Sanayi ve Plân ko-
misyonlarmdan seçilen 3 er üyeden ku
rulu 6 numaralı Geçici Komisyon raporu 
(2/15) (S. Sayısı : 136 ya 1 nci ek) 150 

9. — Gümrük kanunu tasarısı ve Cum
huriyet Senatosu İstanbul Üyesi Mebrure 
Aksoley ve 10 arkadaşının, hastaların 
memleket içinde bulamadıkları ilâçları dış 
memleketlerden getirtmeleri ve dış mem
leketlerden getirtecekleri ilâçlar içlin yapı
lacak işlemler hakkında ve Cumhuriyet | 

Sayfa 
Senatosu İstanbul Üyesi Mebrure Akso
ley'in, 474 sayılı Kanuna ekli Gümrük Gi
riş Tarife Cetvelinin 87.11 tarife No. lu 
bölümünün değiştirilmesi hakkında kanun 
teklifleri ve Ticaret, Sanayi, Millî Savun
ma, Ulaştırma, Adalet, Maliye Gümrük 
ve Tekel, Sağlık ve Sosyal Yardım ve Plân 
komisyonlarından seçilen 3 er üyeden ku
rulu 24 numaralı Geçici Komisyon raporu 
(1/155, 2/43, 2/210)" (S. Sayısı : 162 ye 
1 nci ek) 150 

10. — Manisa Milletvekili Hilmi Okçu'-
nun, Tarım kredi kooperatifleri ve bir
likleri kanun teklifi ve Maliye, Ticaret ve 
Plân komisyonlarından seçilen 5 er üye
den kurulu 29 No. lu Geçici Komisyon ra
poru (2/194) (S. Sayısı 423) 150 

11. — Manisa Milletvekili Mustafa Ok 
ve 39 arkadaşının, tarım ve hayvan ürün
lerinin taban fiyatlarının saptanması ve 
ilânı hakkında ve Antalya Milletvekili ih
san Ataöv'ün, taban fiyat kanunu teklifleri 
ve Ulaştırma, Gümrük ve Tekel, Köy iş
leri, ve Tıidaret, Maliye, Tarım, Dış Eko
nomik İlişkiler ve Plân komisyonlarından 
2 şer üyeden kurulu 48 No. lu Geçici Ko
misyon raporu (2/535, 2/543) (S. Sayısı : 
424) 150 

12. — istanbul Milletvekili Mustafa 
Fevzi Güngör ile Cumhuriyet Senatosu is
tanbul üyesi Rifat öztürkçine'niin Toptancı 
halleri kanun teklifleri ve Sanayi ve Tica
ret, içişleri ve Adalet komisyonlarından 
5 er üyeden kurulu 57 numaralı Geçici 
Komisyon raporu (2/221, 2/173) (S. Sa
yısı : 433) 150:151 

13. — Orman Bakanlığı kurulu ve gö
revleri hakkında kanun tasarısı ve Orman 
ve Plân komisyonları raporları (1/511) 
(S. Sayısı : 427 ve 427 ye 1 nci ek) 151 

14. — Maraş Milletvekili M. Zekeriya 
Kürşad'ın ve Maraş Milletvekili ibrahim 
öztürk'ün, Maraş ilinin adının Kahraman 
Maraş olarak değiştirilmesine dair kanun 
teklifleri ve içişleri Komisyonu raporu. 
'2/162, 2/163) (S. Sayısı : 192 ve 192 ye 
İnci, 2 nci ek) 151:153 
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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

13 . 7 .1956 tarihli ve 6802 sayılı Gider Vergi
leri Kanununun bâzı maddelerinde değişiklik 
yapılması hakkında kanun tasarısı ile, 

3339 sayılı Kanunun yürürlük süresinin uza
tılmasına dair kanun tasarıları tekrar açık oya 
sunuldu ve birleşim sonunda Meclisçe kabul 
olundukları bildirildi. 

Uşak Milletvekili Fahri Uğrasızoğlu, bu sene 
yüksek öğrenime devam imkânı bulamayan lise 
mezunları konusunda gündem dışı demeçte bu
lundu, 

Kırşehir Milletvekili Mustafa Aksoy'un Hü
kümet yardımlarından istifade edemiyen Kırşe
hir'in yatırım indiriminin uygulanacağı il ve il
çeler listesine alınmaması sebebine dair gündem 
dışı demecine Devlet Bakanı Doğan Kitaplı, 

Sinop Milletvekili Hilmi işgüzar'm, Sinop'ta 
çeltik fiyatları konusundaki gündem dışı deme
cine ise Ticaret Bakanı Naim Talû cevap verdi. 

Millet Meclisi İdare Âmirlerinin, 1971 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı (A/l) işaretli cetvelde 
değişiklik yapılması hakkında, 

Ankara Milletvekili Osman Soğukpınar ve 4 
arkadaşının, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanu
nunun 60 ncı maddesine bir fıkra eklenmesine 
ilişkin kanun teklifleri öncelikle görüşülerek 
tümleri açık oya sunuldu. 

24 .12 .1963 tarih ve 359 sayılı Türkiye Rad
yo - Televizyon Kurumu Kanununun bâzı mad 
delerinin değiştirilmesi ve bu kanuna ek ve ge
çici maddeler ilâvesi hakkında kanun tasarısı
nın maddeleri üzerinde bir süre görüşüldü. 

Maddeleri kabul edilerek tümleri açık oya 
sunulan kanun tekliflerine verilen oylarda ço
ğunluğun sağlanamadığı, açık oylamaların gele
cek birleşimde tekrarlanacağı bildirildi. 

10 Ocak 1972 Pazartesi günü saat 15,00 te 
toplanılmak üzere Birleşime saat 19,25 te son 
verildi. 

Başkan Kâtip 
BaşkanvekiM Tunceli 
Nurettin Ok Hüseyin Yenipınar 

Kâtip 
Kayseri 

Şevket Doğan 

II. — GELEN KÂĞITLAR 

Tasarı 
1. — 6330 sayılı Başvekâlet Teşkilâtı hak

kındaki Kanuna ek kanun tasarısı (1/586) 
(Plân Komisyonuna) 

Tezkere 
2. — Sosyal Sigortalar Kurumunun 1970 yılı 

faaliyet raporunun sunulduğuna dâir Başbakan
lık tezkeresi (3/718) (Kamu İktisadi Teşebbüs
leri Karma Komisyonuna) 

Raporlar 
3. — Karayolları Genel Müdürlüğü 1971 yı

lı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik 
yapılması hakkında kanun tasarısı ve Bütçe 
Karma Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet 
Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu başkan
lıkları tezkereleri (Millet Meclisi 1/580; Cum
huriyet Senatosu 1/40) (Millet Meclisi S. Sa
yısı : 452; Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 
30) (Dağıtma tarihi : 8 . 1 .1972) (GÜNDEME) 

4. — Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1971 
yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişik
lik yapılması hakkında kanun tasarısı ve Büt
çe Karma Komisyonu raporuna dair Cumhuri
yet Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu baş
kanlıkları tezkereleri (Millet Meclisi 1/581; 
Cumhuriyet Senatosu 1/39) (Millet Meclisi 
S. Sayısı : 453; Cumhuriyet Senatosu S. Sayı
sı : 31) (Dağıtma tarihi : 8 . 1 . 1972) (GÜN
DEME) 

5. — 1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvel
lerde değişiklik yapılması hakkında kanun ta
sarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna dair 
Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma Komis
yonu başkanlıkları tezkereleri (Millet Meclisi 
1/572; Cumhuriyet Senatosu 1/38) (Millet 
Meclisi S. Sayısı : 454; Cumhuriyet Senatosu 
S. Sayısı : 32) (Dağıtma tarihi : 8 . 1 . 1972) 
(GÜNDEME) 
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BÎRÎNüt OTURUM 

Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN : Başkanvekili Fikret Turhangil 

KÂTİPLER : Enver Akova ('Sivas), BaJhri Karakeçili (Urfa) 

•» 

BAŞKAN — 26 nci Birleşimi açıyorum. 

III — YOKLAMA 
BAŞKAN — Otomatik cihazla yoklama ya

pılacaktır. 
(Yoklama yapıldı.) 
İBAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır, görüş

melere başlıyoruz. 

1. — Sayın üyelerden bâzılarına izin veril
mesi hakkında Başkanlık tezkeresi (3/719) 

İBAŞKAN — Millet Meclisi Başkanlığının 
toir 'tezkeresi vardır, okutuyorum. 

Genel Kurula 
Aşağıda adları yazılı sayın mille'fcvekilleri-

nin (hizalarında gösterilen müddet ve sebepler
le vâki izin talepleri Başkanlık Divanının 
6 . 1 . 1972 tarihli toplantısında uygun müta
lâa edilmiştir. 

Keyfiyet yüksek tasviplerine 'arz olunur. 
iSaMt Osman Avcı 

Millet Meclisi Başkanı 

Tekirdağ Milletvekili Mustafa İSaJbri ISÖzeri 
9 ay 4 gün hastalığına (binaen, 27 . 6 . 1971 ta
rihinden itibaren. 

Adıyaman Milletvekili Mehmet Zefei Adıya
man, 34 gün, hastalığına (binaen, 6.12.1971 
tarihinden itibaren. 

Antalya Milletvekili ıSüleyman Çiloğlu 25 
gün, hastalığına binaen, 13 . 12 . 1971 tarihin
den itibaren. 

Ankara Milletvekili Kemal Ataman, 15 gün, 
hastalığına binaen, 115 . 12 . 1971 tarihinden 
itibaren. 

Ankara Milletvekili Osman Soğukpınar, 10 
gün, mazeretine (binaen, ' 5 . 1 . 1972 tarihinden 
itibaren. 

Kars Milletvekili İsmail Hakkı Alaca, 10 
gün, mazeretine /binaen, 14 . 12 . 1971 tarihin
den itibaren. 

Bâzı sayın milletvekilleri gündem dışı söz 
istemişlerdir. Açık oylamaların (bulunmasından 
dolayı, Çarşamba ıgünü vermek kaydiyle, bu, 
birleşim 'söz veremiyoruz. 

Gündeme geçiyorum. 

BAŞKAN — Hastalık ve mazeret sebebiyle 
tezkerede adları yazılı sayın milletvekillerine, 
okunan sürelere mahsus ilmak üzere, izin veril-
meisi (hususunu 'oylarınıza arz ediyorum : Kabul 
(buyuranlar... Kabul etmiyenler... Kalbul edil
miştir. 

2. — Hastalığı sebebiyle bîr toplantı yılı 
içinde 2 aydan fazla izin alan Tekirdağ Millet
vekili Mustafa Sabri Sözeri'ye ödeneğinin veril
mesine dair Başkanlık tezkeresi (3/721) 

BAŞKAN — Diğer (bir tezkere vardır, oku
tuyorum. 

Genel Kurula 
Hastalığı 'sebebiyle (bir toplantı yılı içinde-

iki aydan fazla izin alan Tekirdağ Milletvekili 
Mustafa Sabri Sözeri'ye ödeneğinin verilebilmesi 
İçtüzüğün 197 nci maddesi gereğince, Genel 
Kurulun kararına bağlı olduğundan keyfiyet 
yüksek tasviplerine arz olunur. 

Sabit (Osman Avcı 
Millet Meclisi Başkanı 

BAŞKAN — (Sayın ıSözeritye, 2 ayı geçen 
Ihastalığı sebebiyle, izin verilmiş (bulunmasından 
mütevellit tahsisatının verilip verilmemesi hu
susunu oylarınıza arz edeceğim : Verilmesini 
kalbul (buyuranlar lütfen işaret et&inler... Kabul 
etmiyenelr... Kaibul edilmiştir efendim. 

3. — Kahve ve çay inhisarı hakkındaki Ka
nunun 8 nci maddesinin değiştirilmesine dair 
kanun tasarısının geri verilmesine dair Başba
kanlık tezkeresi (1/140, 3/720) 

IV — BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL KURULA (SUNUŞLARI 
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BAŞKAN — Başbakanlığın bir tezkeresi 
vardır, okutuyorum efendim. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
±Tjgl : 16 . 12 . 19Ö9 tarih ve 71-748/9873 

sayılı yazımız. 
Gümrük ve Tekel Bakanlığınca hazırlanan 

ve ilgideki yazımızla sunulmuş bulunan «Kahve 
ve Çay İnhisarı hakkımdaki kanunun 8 nci 
maddesinin değiştirilmesine dair kanun tasa
rısı» nın geri gönderilmesine müsaade buyrul-
masını ısaygı ile arz ederim. 

Pilot l>r. Nihat Erim 
Başbakan 

BAŞKAN — Geri verilmiştir, Genel Kuru
lun !b%ilerine arz olunur. 

4. — İçel Milletvekili Celal Kargılı'nın, T. B. 
M. M. Üyeliği ile bağdaşmıyan işler hakkında 
2/401 esas sayılı kanun teklifinin, İçtüzüğün 
36 ncı maddesine göre gündeme alınmasına dair 
önergesi (2/401, 4/248) 

BAŞKAN — Sayın 'Celâl Kargıh'nın (bir 
önergesi vardır, okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
T. B. M. M. Üyeliği ile, Ibağdaşmıyan işler 

hakkındaki kanun teklifim 9 . 12 . 1971 tari
hinde Anayasa 'Komisyonuna havale edilmiştir. 

Teklifin komisyonda görüşülme süresi olan 
45 gün 'dolduğu haîde teklifim halen komisyon
da görüşülmemiştir. 

İçtüzüğün 36 ncı maddesi gereğince kamun 
teklifimin mahiyetine ve ehemmiyetine binaen 
Genel Kurulun gündemine alınarak görüşül
mesini arz ve teklif ederim. 

İçel 
Celâl Kargılı 

BAŞKAN — Sayın Kargılı, (buyurun. 
CELAL IKAIRİGILI (İçel) — Sayın Başkan 

sayın milletvekilleri; 
Bumdan 13 ay kadar önce, Tüıüriye Büyük 

Millet Meclisi üyeliği ile (bağdaşmıyan işler 
hakkında hazırlamış olduğum kanun teklifini 
Meclis Başkanlığına sunmuş idim. Bu teklif 
Başkanlıkça 9 . 12 . 1970 tarihimde ilgili ko
misyona havale edilmiştir. 

Teklifimin İçtüzük gereğince ilgili komis
yonda 45 gün içerisinde görüşülmesi gerekir
ken, değil 45 gün, teklifimilnı komisyona havale 
edilişi üzerinden 13 ay gibi bir zaman geçmiş 

olmasına rağmen üzerinde halen (komisyonda 
her hangi bir görüşme yapılmamıştır. Oysa, 
1961 Anayasamızın 7B nci-nıa^dfaânde, «Türki
ye Büyük Millet Meclisi Üyeliği ile (bağdaşmı
yan yer, görev ve işler kanunla gösterilir» de
mekle Anayasamız zaten bu teklifin kanunlaş
masını Parlâmentoya bir görev olarak.yükle
miş bulunmaktadır, fakat aradan 10 yıl gilbi 
bir zaman geçmiş bulunmasına rağmen, Parlâ
mentodan henüz (böyle bir kanun çıkmamıştır. 

Öte yandan, bir zamanların Meclis Başkanı 
ve halen Demokratik Parti Genel Başkanı Sa
yın Ferruh Eozbeyli, Meclis (Başkanlığı görevin
den ayrılırken, ayrılış gerekçeleri arasında bu 
kanunun çıkmamış olmasına geniş yer vermiş 
ve bundan dolayı üzüntülerini bildirmiştir. 

12 Marttan sonra böyle bir kanunun çıkma
masının parlömanter rejimin geleceği yönün
den tehlikeler arz ettiğine dair en yetkili ağız
lardan beyanatlar işitilmiştir. Birinci Erim hü
kümetinde Adalet Bakanlığı ile görevli olan 
Sayım İsmail Arar da o zamanlar, Hükümet 
olarak bu kanunun çıkması için çalışmalarda 
bulunduklarını söyliyerek bizden bu konudaki 
teklifimizin bir örneğini istemişler ve biz de 
kenldilerine bu örneği vermiştik. 

ISon olarak, Sayın Cumhurbaşkanı "Cevdet 
Sunay, 8 Aralık 1971 günlü partilerden istek
lerini yansıtan deklerasyonunda 'Parlâmento 
üyelerinin yapamayacağı liglerin süratle belirlen
mesini öngörmüştür. 

Sayın milletvekilleri, bütün bunlara rağmen 
ve yeni Anayasa değişikliği tile maaşlarımızın 
tatmin edici bir seviyeye yükselmesine karşılık 
birçok parllömanterin, bu görevlerinin haricin
de kendilerine özel çıkarlar sağhyan işlerle 
uğraşmalarından doğacak sakıncaları önlemek 
amacıyle hazırladığım bu kanun teklifinin 13 
aydır, üzerinde (hiçbir görüşme yapılmadan, ko
misyonda (bekletilmesinin nedenini biz bir türlü 
çözememekteyiz. 

«Sayın milletvekilleri, kesin inancımız odur 
ki, bizler, «sen ben yok, biz varız» demedikçe, 
bizler şahsi çıkarlarımızdan arınıp ışaihıslarumı-
za millî çıkarlarımızı Ihâkim kılmadıkça, her bi
rimiz allâmei ıciıhan da olsak, bu yoksul ve geri 
kalmış halkımıza kendimizden birşeyler vere-
miyeceğimize ve de hiç bir surette onlara ya
rarımız dokunmıyacağına kesinlikle inanmalı
yız. 
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Yüce IMeelisin isayın üyeleri, «Türkiye Bü
yük Millet Meclisi üyeliği ile bağdaşmıyan iş
ler» hakkında 'hazırladığımız ve içerisinde böy-
le işlerle uğraşanların teslbiti halinde bu üye
lerin parlömânterlik görevlerinin son bulacağı
nı önerdiğimiz Ibu teklifimizin ıgündeme alın
ması için müspet oy kullanmanızı temenni eder, 
(bu yolda oy kullanacak üyelere şimdiden te
şekkürlerimizi bMiırir, Yüce Meclise saygılarımı 
sunarım. 

BAŞKAN — iSayın Koraltan, Komisyon adı
na görüşlerinizi ifade buyuracak mısınız? 

TEVFÎK (KORALTAN (Sivas) — Hayır 
efendim. 

BAŞKAN — Sayın Kargılı, teklif ettiği 
kanunun komisyondaki süresini geçirmiş bulun
duğunu ve igündeme alınmasını talebetmektedir. 

Bu 'hususu oylarınıza iarz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

V - GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — Millet Meclisi İdare Âmirlerinin, 1971 
yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) işaretli cetvel
de değişiklik yapılması hokkanda kanun teklifi 
ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna dair 
Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma Komisyo
nu başkanlıkları teskereleri (Millet Meclisi 2/595; 
Cumhuriyet Senatosu: 2/6) (Millet Meclisi S. 
Sayısı •: 451; C Senatosu S. Sayısı : 28) 

2. — Ankara Milletvekili Osman Soğukpı-
nar ve 4 arkadaşının, 506 sayılı Sosyal Sigorta
lar Kanununun 60 ncı 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 — Gündemimizin (ikinci defa 
oya konulacak işler) meyanında bulunan 1 ve 
2 No. lu maddeleri açık oylarınıza arz edile
cektir. 

Küreler evvelâ sıralar arasında gezdirilecek 
ve bilâhara kürsü önüne konulacaktır. 

3. — 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 İçişleri, Ulaştırma, Millî Eğitim, 
Dışişleri, Sanayi ve Ticaret, Maliye, Anayasa 
ve Plân komisyonlarından seçilen 3 er üyeden 
kurulu 58 numaralı Geçici Komisyon raporu 
(1/537) (S. Sayısı: 434) (1) 

(1) 434 S. Sayılı basmaifazı 10 . 12 . 1971 
tarihli 13 ncü Birleşim tutanağına eklidir. 

BAŞKAN — TRT kanun tasarısının müza
keresine geçiyoruz. 

Komisyon ve Hükümet lütfen yerlerini al
sınlar. 

Ek madde eski 4, yeni 3 üzerinde altı sayın 
üye görüşmüş ve kifayeti müzakere takriri gel
miştir. Söz sırası, münhasıran Komisyonda bu
lunmaktadır. Buyurun Sayın Komisyon Başka
nı. 

GEÇÎÖÎ KOMİSYON BAŞKANI RIZA ÇER-
ÇEL (Afyon KaraJhisar) — Sayın Başkan, muh
terem arkadaşlarım, 

359 sayılı TRT Kanununun bâzı maddeleri
nin değiştirilmesine ve bu kanuna bâzı madde
ler eklenmesi 'hakkında kanun tasansının mü
zakereleri esnasında sıra, eski ek 4, bilâhara ek 
3 ncü maddeye, 27/5 sayılı Kanunun 20 nci mad
desinde gösterilen istisnalar durumuna gelmiş
tir. 

Komisyonumuz bu maddeyi Hükümetten 
geldiği şekilde kabul etmiş ve Yüksek Huzuru
nuza getirmiş bulunmaktadır. Maddenin leh ve 
aleyhinde konuşmalar olmuş; şüphesiz ki mad
denin lehindeki noktai nazarların Komisyonu
muzun da noktai nazarını izah etmesi dolayı-
siyle onlar hakkında bir mâruzâtta bulunacak 
değilim. 

Maddenin aleyhindeki konuşmalar üzerin
de müsaade ederseniz birkaç noktayı Yüksek 
Heyetinize arz edeceğim. 

Her şeyden evvel şunu tesbit etmek istiyo
rum ki, Komisyonumuz mevzuu başka bir açı
dan düşünmekte ve 275 sayılı Kanunun bir ta
dili şeklinde düşünmemektedir. TRT Kanunu-
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nun Yüksek Heyetinizdeki müzakereleri esna
sında konuşan bütün arkadaşlarımız, hu kuru
mun millî eğitim davasındaki yerlini, bir millî 
eğitim kurumu olduğunu hem Heyeti Umumi-
yedeki müzakerelerde, hem de Komisyondaki 
müzakerelerde sarahatle tebarüz ettirmiş bu
lunmaktadır. 

Komisyonun kabul ettiği maddeyi aynen bir 
defa daha Yüksek Heyetinize arz ederken, şu 
noktayı bilhassa dikkatlerinize sunmak isti
yorum; madde, 275 sayılı Kanunun tadili veya 
275 sayılı Kanunda kabul edilmiş bulunan is
tisnalar yeni bir istisna getirme mahiyetinde 
değildir. Maddenün metni aynen şu şekildedir: 
TRT Kurumu, radyo ve televizyon işletmeleri 
275 sayılı toplu sözleşme ve grev ve lokavt 
Kanununun 20 nci maddesinin 8 nci fıkrasın
da öngörüldüğü anlamda eğitim ve öğretim 
kurumu sayılırlar.» 

Binaenaleyh, Komisyonumuzun noktai na
zarı, bu müessesenin bir eğitim kurumu oldu
ğu ve bunun bu madde içinde bir kere daha 
tebarüz ettirildiğidir. 

Esasen bundan evvel kabul edilmiş olan mad
delerde TRT Kurumunun bir eğitim kurumu 
niteliğinde olduğu Yüksek Heyetinizce kabul 
edilmiştir, Bir eğitimi kurumu niteliğinde olan 
bir müesseseye kül halinde «Eğitim kurumu» 
derken, grev ve lokavt mevzuunda böyle kabul 
ediyoruz, ama bunun personeli «Grev yapabilir» 
şeklinde Ibir mütalâaya Komisyon olarak işti
rak etmemekteyiz. 

Bu mevzuda 275 sayılı Kanunun istisnaları
nı tetkik ettiğimiz zaman, vâzıı kanunun da esa
sen çok sıkı davranmadığını, âmme hizmetiyle 
ilgili müesseseleri, dolayısiyle grev ve lokavt 
mevzuunda istisna etmiş olduğunu görmekte
yiz. ' 

Bendeniz hatıralarınızı tazelemek bakımın
dan 275 sayılı Kanunun 20 nci maddesinden 
Ibâzı fıkraları bir defa daha dikkatlerinize arz 
edeceğim:. 

ISavaş, genel veya kısmi seferberliği bir tara
fa bırakırsak, «ilâç imal eden iş yerleri haricol-
mak üzere hastane, klinik, sanatoryum, pravan-
toryum, dispanser, eczane, aşı ve serum imal 
eden müesseseler gibi, sağlıkla %ili iş yerlerin

de, can ve mal kurtarma işlerinde, kamu tüzel 
kişilerince veya Kamu İktisadi Teşeibbüslerince 
yerine getirilecek, su, elektrik ve havagazı is
tihsal veya dağıtımı işlerinde, yabancı memle
ketlerde yapmakta olduğu yolculuğu bitirme
miş deniz, hava ve kara ulaştırma araçlarında, 
noterlik «hizmetlerinde» ve nihayet arz etmek 
istediğim sekizinci maddede; «eğitim ve öğre
tir (kurumlarında...» denmektedir ki, biz, kanu
nun umumi esprisi içerisinde TRT Kurumunu 
ıbir eğitim kurumu olarak kabul etmekte, eği
tim kurumuna tanınmış olan istisnanın, do
layısiyle TRT de de kabul edilmesini Komis
yon olarak benimsemiş bulunmaktayız. 

IBu istisnaların Anayasaya aykırı olup olma
dığı hususunda Anayasa Mahkemesince veril
miş bir karar vardır. Yüksek Heyetlinizin de 
malûmu olduğu veçhile, 275 sayılı Kanunun 
bâzı maddeleri ve bu arada söz konusu 20 nci 
maddesi Türkiye îşçi Partisi tarafından, Ana
yasanın muhtelif maddelerine aykırılığı iddi-
asiyle Anayasa Mahkemesine götürülmüştür. 
Anayasa Mahkemesi 1967 torih ve şu sayılı ka
ran ile 20 nci madde ile ilgili olarak, istisnala
rın, Anayasanın 47 nci maddesine uygun oldu
ğu ve istisnaların bugüngü anlayışa ve ihtiyaç
lara göre yerinde bulunduğunu kabul etmiştir. 

Bendenizin burada dikkatinize arz etmek 
istediğim husus, Anayasa Mahkemesi gerek
çesinde eğitim mevzuu için ayrıca bir hüküm 
koymuş ve bunun istisnalar meyanmda olma
sını şu şekilde tavsif etmiştir: 

«47 nci maddenin ikinci fıkrasının kanun 
koyucuya grev yapılamıyacak durumları ve iş
leri belli etmek yetkisini açıkça tanıdığı ge
rekçesiyle iptal talebinizin reddi kararını ver
miştir.» 

Aynı kararda, eğitim ve öğretim kurumların
da grevi yasaklıyan 8 nci fıkra için, «Eğitim ve 
öğretim kurumlarında eğitim ve öğretim işle
rini grev yüzünden aksatma, kamu için bu yer
lerde çalışan işçilere grev hakkı tanımamaktan 
mütevellit daiha büyük zararlar doğurabilecek 
niteliktedir.» denilmiştir. 

Yüksek Heyetinize arz edeceğim husus, Ko
misyonun noktai nazarını, bilhassa eğitim ko
nusunda grev hakkı tanımamak konusundaki 
noktai nazarını Anayasa Mahkemesi çok daha 
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veciz ve maksadı Komisyondan gok daha et
raflı izah edici şekilde tesibit etmiş bulunmak
tadır ki biz de aynı noktai nazarda ısrar ©di
yoruz. 

Muhterem arkadaşlarım, TRT mevzuunda 
grevi kabul etmemek yanında lokavtı da getir
memeyi tasarı kabul etmektedir ki, bu şekilde 
bir hakkaniyet, bir adalet prensibi hem iş yeri
ne, hem de işçiye, işgörene tanınmış olmakta
dır İki, ibu bakımdan da kanun adalet prensip
lerine uygun bir şekilde kaleme alınmış bulun
maktadır. 

Yüksek Heyetinize arz edeceğim diğer blir 
nokta, eğer bu kanun Yüksek Heyetinizce kabul 
edilirse, TRT nin bütün personeli içerisünde 
bu kanundan istifade edecek kimselerin ade
di şu anda 400 kadardır. Ancak şunu hemen ilâ
ve ©deyim ki, bu 400 Mşi grev haklarından mah
rum bırakılımıyacaktır. Çünkü, TRT de çalışan 
bu 400 kişi birçok anlaşmalarla TRT haricinde 
mesleklerini ifa etmektedirler. Bilhassa sanat
kâr, saz ve müzikle meşgul olan kimseler TRT 
deki işlerini bir ©k vazife olarak yapmakta; 
bunun haricinde istedikleri yerde, istedikleri 
vazifeyi ifa edebilmektedirler ki, getirdiğimiz 
tasarının bu sanatkârların TRT Iharicindeki grev 
haklan ile hiçbir ilgisi bulunmamakta, sadece 
ve sadece TRT de hizmet ettikleri, televizyon
da hizmet ettikleri zaman, TRT yi bir haberler 
manzumesi halinden çıkarıp, bugün vatanda
şın büyük bir kütlesine eğlence olarak, istifa
de olarak, eğitim olarak hitabeden TRT deki 
vazifelerine devam etmeyi temin etmektedir. 

Bu balkımdan buraJda çalışanların grev hak
kına, heyeti umumiyesi itibariyle bu tasan Yük
sek Heyetinizce kabul edildiği zaman, doku-
nulmıyacak, sadece ve sadece TRT de yapmış 
oldüklan hizmet esnasında bu haklarını kulla
namamak gibi, gayet cüzi, meslek hayatlannın, 
sanat hayatlarının TRT ye ^hasrettikleri kısım
larda bu haklarını fcullanamıyaeaklardır. 

(Muhterem arkadaşlanm; 
Şunu da Yüksek Heyetinize arz etmek za

rureti vardır ki; TRT, yapmış olduğu hizmet
lerle, gerek haberlerle, gerek eğlence program-
lariyle bir kül halindedir. Bilhassa üzerinde du
rulan eğlence programlarının moral bakımın

dan yapmış olduğu hizmeti düşünürsek, mem
leketin buhranlı zamanlarında, meselâ bir Kıb
rıs buhranında radyoyu veya televizyonu açtı
ğımız zaman, bir grev olduğunu kaibul edelim, 
haberlerden sonra nihayet bir siyah perde 
ile karşılaşmanın ne şekilde telâkki edileceği
ni Yüksek takdirlerinize arz ediyorum. O ba
kımdan, TRT de bugün hizmet anlayışını tes
bit ettiğimiz zaman; bunun haberiyle, eğitimi 
ile, eğlencesi ile bir küllolarak vatandaşa su
nulmuş bir hizmet mahiyetinde kaibul edilme
si ve bir kısım vazifelilerin memur kadroların
da olması dolayısıyle grev yapamamak duru
munda olurken, bir kısmına bu şekilde bir is
tisna yapılmasını, dolayısıyle grev şeklinde hiz
met ifa edilememesini Yüksek Heyetinizin tak
dirlerine arz edeceğiz. 

Biz, Komisyon olarak, Hükümetten gelen 
maddeyi aynen kabul etmiş, Hükümet icraatı
nın bu kurumda, bu şartlar altında yapılabile
ceği hususuna iştirak etmiş bulunuyoruz. 

Bu madde üzerinde lehte ve aleyhte konu
şulan hususlar Yüksek Heyetinize arz edilmiş
tir. Biz de Komisyon olarak, Yüksek Heyetini
ze arz ettiğimiz maddeye iltifat buyurmanı
zı rica ediyorum. 

BAŞKAN — Kifayeti müzakere takririni 
okutuyorum efendim. 

Sayın Başkanlığa 
Konu aydınlanmıştır, yeterlik önergesinin 

oylanmasını arz ederim. 
Tokat 

Mehmet İKazova 
BAŞKAN — Sayın Asütay, kifayet takriri

nin aleyhinde buyurunuz efendim. 
BURHANETTIN ASUTAY (İzmir) — öner

gem üzerinde konuşacağımdan dolayı vazgeç
tim Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Sayın Asutay, kifayet takri
rinin aleyhinde konuşmaktan vazgeçmişlerdir. 

Kifayet takririni oylannıza arz ediyorum: 
Kaibul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

önergeler vardır, okutuyorum. 
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Sayın Başkanlığa 

24 .12 .1963 tarüh ve 359 sayılı Türkiye Rad
yo Televizyon Kurumu Kanununun bâzı mad
delerinin değiştirilmesi ve bu kanuna ek geçi
ci maddeler -ilâvesi hakkında kanun tasarısın
dan ek geçici 4 ncü maddenin çıkarılmasını arz 
ve teklif ederim. 

Adana 
Şevket Yılmaz 

Sayın Başkanlığa 

Müzakeresi yapılan 359 sayılı Kanun tasarı
sının ek 4 ncü maddesinin metinden çıkarılma
sını arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
İzmir 

Burhanettin Asutay 

BAŞKAN — Her iki takrir de aynı mealde
dir. 

ıSayın Komisyon, bu iki takrire (katılıyor mu
sunuz? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI RIZA ÇER-
ÇEL (Afyon Karahisar) — Katılmıyoruz efen
dim. 

BAŞKAN — Komisyon takrirlere katılmıyor. 
Sayın Asütay, takririnizi kısaca izah etmek 

üzere buyurunuz efendim. 
BURHANETTİN ASUTAY (İzmir) — Sa

yın Başkan, (değerli milletvekilleri; 
Geçen oturumda grev hakkını kısıtlıyacak 

mâna taşıdığını arz ve ifadeye çalıştığım geçi
ci 4 ncü madde üzerinde Yüce Komisyon bir 
açıklamada bulundu. Her yönü ile itibar etti
ğim, fikrini daima ağırlıkla kabul ettiğim ve 
benim için bir hoca mahiyetinde olduğunu da 
takalbbül ettiğim arkadaşım, müdafaasında ken
di kendisinin haksızlığını tescil etti. 

Sayın Komisyon Başkanı açıklamasında; 
işbu getirilen maddenin 275 ©ayılı Toplu İş Söz
leşmesi Kanununun tadili mahiyetinde olmadı
ğını ve bu sebeple yeni bir istisna hükmü ge
tirmediğini, altı kaim çizgilerle çizili ifadele
riyle, ortaya koydu ve biraz sonra da 275 sayılı 
Kanunun grevden istisna kıldığı kollar üzerin
de kapatılan İşçi Partisinin Anayasa Mahke
mesine vâki müracaatının Yüce Anayasa Mah
kemesince reddedildiğini ve bu sebeple de ge

tirilen bu değiştirinin 275 sayılı Kanunda her 
hangi bir surette bir aykırılık düşünülmesinin 
mümkün olmadığına işaret etti. 

'Sayın milletvekilleri; 

İnsafınıza iz'anınıza ve vicdanınıza sığına
rak Ibir soru soruyorum. Tabiî yapılan görüş
meleri salonda dinliyen arkadaşların rakamını 
teslbit etmek benim için mümkün, ama benim 
işaret etmem yeterli olmaz. Komisyon bu mad
de ile TRT nin bir eğitim müessesesi olduğunu, 
275 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin 8 nci fık
rasındaki istisnalar içinde mütalâa edildiğini, 
Anayasa Mahkemesinin eğitim müesseselerini 
grev dışında bıraktıklarına dair bir kararını 
ifade ettiklerine göre, TRT eğitim müessesesi 
ilse; - (ki 275 sayılı Kanunu biraz evvel Sayın 
Komisyon Başkanı okumuştu ama ben bdr nok
tasına daha burada işaret edeyim) 20 nci mad
denin 8 nci fıkrasında «Eğitim ve öğretim ku
rumlarında, çocuk bakım yerlerinde...» diye 
bir hüküm var - Komisyonun tereddüdü nere
dedir? 

TRT eğitim müessesesi ise bu kanunun bu 
hükmü içinde mütalâa edilecektir, muamele gö
recektir. TRT eğitim müessesesidir, o halde ka
nunun içinde var. Neden 359 sayılı Kanuna bir 
ek madde getirerek, TRT yi eğitim müessesele
rinde tatbik olunacak hükümler içinde tescil et
tirme kararmdasınız? Madem ki TRT, Komisyo
nun ve Hükümetin görüşüne gföre, eğitim mües
sesesidir, o halde kanunun yasak hükümleri için
de mütalâa edilir. Neden yeni bir hüküm geti
rirsiniz? Demek siz de benim gilbi inanıyorsu
nuz ki, TRT başlı başına bir eğitim müessesesi 
değildir. Eğer TRT nin bir eğitim müessesesi 
olduğuna kaani iseniz, Hükümet kaani ise Ana
yasa Mahkemesinin verdiği kararı dikkate ala
rak bu kanuna yeni bir hüküm getirmezsiniz. 

Sayın milletvekilleri; 
Aynı 20 nci maddenin 8 nci fıkrasında «ço

cuk bakım yerlerinde» diyor. Şimdi Çocuk Esir
geme Kurumunun kuruluş Kanunu yeniden bdr 
tadile uğrasa ve Kızılay ile birleştirilse, bu iki 
müessese yeni bir kanunla bir istikamet alsa, 
o tadil edilecek kanun da 275 sayılı Kanunun 
8 nci maddesindeki hükümleri ağırlık taşırken, 
«Çocuk Esergeme Kurumu 275 sayılı Kanunu ı 
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8 nci maddesi içinde mütalâa edilir» diye bir 
hüküm getirir misiniz? Açıklık var. 

O halde, 275 sayılı Kanunun 20 ne maddesi
nin 8 nci fıkrasındaki eğitim müesseseleri için
de TRT mütalâa edilmediği için ve bundan ev
velki toplantıda etraflıca arz ve ifade ettiğim, 
Sayın öztürk'ün gayet açık bir yan çizişle ra
hat İbir gol aitışı gibi; «Yargıtay 9 ncu Hukuk 
Dairesi 11699/120. sayılı içtihadı ile TRT başlı 
'başına ibir eğitim müessesesi değildir» diyor. 

Adalet Partisi Grup sözcüsü eski Çalışma 
Bakanım, sevgili arkadaşım; «o tarlihte kanun 
öyle idi, madem ki, Anayasanın 121 nci madde
si tadil edildi, bütün buna eşit kanunları tadil 
ederken TRT yi de nazarı dikkate alacağız» de
mişti. Bundan evvel yaptığım görüşmeyi tek
rar etmek işitemiyorum. Anayasanın 121 nci 
maddesi, TRT yi, eğitim müesseselerine yar
dımcı ibir kuruluş olarak mütalâa ediyor, bas
ili 'başına «TRT bir eğitim kurumu» demiyor. 

Ne Sayın eski Çalışma Bakanım öztürk'ün 
yan çizmeleri ve boş kaleye şut çekmeleri gibi 
ibir tuitum içine girmeden, ne »Sayın Komisyon 
Başkanının Anayasa Mahkemesine İşçi Partisi
nin yaptığı müracaatın redde dilişlerine da
yanmadan biraz evvel işaret ettiğim gibi in
saf, izan ve vicdanınıza hitalbediyorum; eğer 
TRT İbir eğitim müessesesi ise 275 sayılı Kanu
nun 20 nci maddesinin 8 nci fıkrasındaki gibi 
muamele görecektir. Eğitim müessesesi ise, ya
ni 'bir ilkokul, bir ortaokul, ibir lise bir üniver
site, bir teknik okul gibi ise, nev'i şâhsına mah
sus bir hükmiyet içinde ise. Hayır, eğitime yar
dımcı bir kurul ise kanunda «TRT eğitim mües
sesesidir binaenaleyh, grevden istisnadır» diye 
ibir ihüküm getirmek adaletli olmaz, vicdanlı ol
maz, mürüvetli olmaz.. 

Yıllar boyu hakkına kavuşmanın rahatlığı 
içlinde millî bütünlüğü, demokratik sisteme bağ
lılığı savunan bir işçi kütlesi hakkında bu ka
nunla getireceğiniz hükmün aksinin iöibür ka
nunlarda bulunmamaısınıda temin etmelisiniz. 
Eğer önümüzdeki günlerde 4 ve 5 milyona ula
şacak işçi kütlesini 359 sayılı Kanuna göre mu
amele görecek 400 kişinin yapacağı grevi ön
lemek suretiyle bir harekete geçerseniz, eğer 
Türk işçisini 274 sayılı Kanunda yapılan ada
leti bir tadilden sonra BÎŞK'in sokağa döktü

ğü işçi seviyesine diğer işçi kütlesini de iter
seniz, mesuliyet Yüce Meclisin olacaktır, Par
lâmentonun olacaktır. 

İSaym Başkan, sözlerimi şöyle bitiriyorum; 
TRT eğitim müessesesi ise, kanunda yeri var
dır, yeni İbir hüküm getirmeye ihtiyaç yoktur. 
Eğer TRT eğitim müessesesi değil ise, (bu ka
nunda TRT ye yeni bir elbise giydirmek, yeni 
'bir ayakkabı giydirmek, yeni bir kravat bağ
lamak niyetinde iseniz, işçi kütlesi içinde ileri
de zuhur edelbilecek her türlü hareketten mesul 
Yüce Meclis olacaktır. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Sayın takrir sahibi takririni 

izah ettiler. 
iSaym Şevket Yılmaz sizin takririniz de bu 

mahiyette, ikisi de ek 4 ncü maddenin metinden 
çıkarılmasını ihtiva etmektedir. 

ŞEVKET YILMAZ (Adana) — Burhanettin 
Asutay'ın takririne katılıyorum. 

BAŞKAN — Sayın Şevket Yılmaz, Burha
nettin Asutay'ın takririne katılmaktadır; bir 
takriri oya arz edeceğim. 

Komisyon katlamıyor. Takriri kabul buyu
ranlar lütfen işaret buyursunlar... Kalbul e'tmi-
yenler... Kalbul edilmemiştir. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Ek geçici madde 1. — Bu kanunun yürürlü
ğe girdiği tarihte 359 sayılı Kanunun 4 ncü mad
desine göre seçilmiş bulunan yönetim kurulu 
üyelerinin görev ve yetkileri sona erer. Yöne
tim kurulunun yetkileri, 'bu kanunun yürürlü
ğe girmesinden itibaren en geç iki ay içerisin
de yeni Yönetim Kurulu teşkil olunarak göre
vine 'başlayıncaya kadar, bir geçici yönetim 
kurulunca kullanılır. Bu kurul, Ankara Üniver
sitesi Rektörü, Orta - Doğu Teknik Üniversitesi 
Rektörü Hacettepe üniversitesi Rektörü, Baş
bakanlık Müsteşarı veya yardımcısı ve Kurum 
Genel Müdüründen kurulur. Genel Müdür kurul 
başkanlığı görevini yapar. 

BAŞKAN — Madde üzerinde Sayın Buldan-
lı, buyurun. 

AHMET BULDANLI (Muğla) — Sayın Baş
kan, değerli üyeler; 

Bu madde, konuşulmakta olan tasarının ka
nunlaşması halinde, vazife görmekte olan bü-
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tün ünitelerin vazifelerinin sona ereceğini gös
termektedir. Bu mey anda, Yönetim Kurulu da 
diğer üniteler gibi, «sıfat ve salâhiyetini kaybe
deceği için, seçimle yeni yönetim kurulu ku
rulana kadar eski yönetim kurulunun vazifesi
ne devam etmesi maihzurlu görüldüğünden, 
Orta - Doğu Teknilk Üniversitesi, Hacettepe 
Üniversitesi, Ankara Üniversitesi rektörleriyle, 
Başbakanlık Müsteşarı ve Kurumun Genel Mü
dürünün başkanlığında yeni bir yönetim ku
rulu kurulmuş bulunuyor. Bundaki maksat, 
uzun müddet sürtüşmelere sebebolan ve bâzı 
hâdiseler dolayısıyle ismi çıkan kurulun vazi
fesinin sona ermesi ve yeni kurulun vazifeye baş
lamasına kadar, muvakkat bir zaman için, bu 
kurulun teşekkül ettirileceğine dair hükmü ih
tiva etmektedir. 

Maddenin bu şekilde geçmesi şayanı kabul
dür. O bakımdan, bu hususu arz etmek için söz 
aldım, teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Başkaca görüşmek istiyen sa
yın milletvekili .. Yok. 

Ek geçici madde 1 i oylarınıza arz ediyo
rum: Kabul buyuranlar... Kabul etnüyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Ek geçici madde 2. — TRT Genel Müdürlü
ğünün başvurması üzerine 4 ncü maddedeki Se
çici Kurullar, bu kanunun yürürlüğe girdiği 
tarihten itibaren bir ay içinde, Yönetim Kurulu" 
üye adaylarını seçmek ve Kuruma bildirmekle 
yükümlüdür. TET Seçim Kurulu, Genel Müdür
lüğünün bu adayları kendisine bildirmesinden 
itibaren en çok bir ay içerisinde Yönetim Ku
rulu üyelerini seçer. Hükümetçe atanacak üye
lerin atanma işlemleri bu kanunun yürürlüğe 
girmesinden itibaren bir ay içinde tamamlanır. 

GEÇtöI KOMİSYON BAŞKANI RIZA ÇER-
ÇEL (Afyon Karahisar) — Sayın Başkan, malû-
muâliniz Komisyon bâzı maddeleri geri almıştı. 
Geri aldığımız maddelerle ilgili bir durum var
dır. Eğer Yüce Heyet müsaade buyurursa bu 
maddeyi, geri aldığı maddelerin kati şekli tes-
bit edildikten sonra görüşülmesini Komisyon 
olarak rica ediyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon Başkanı, okunmuş 
bulunan bu maddenin, Komisyonda bulunan 
diğer maddelerle ilişkisi bulunduğunu ve bu 

sebeple o maddelerin kabulünden sonraya tehi
rini talebetmektedir. 

Tehiri hususunu oylarınıza arz ediyorum: 
Kabul edenler... Kabul etnıiyenler... Kabul edil
miştir. Diğer maddeler müzakere edildikten 
sonra müzakere edilecektir. 

Ek geçici madde 3 te aynı durumda mıdır 
efendim? 

GEÇÎOt KOMİSYON BAŞKANI RIZA ÇER-
ÇEL (Afyon Karahisar) — Hayır, bu maddede 
bir mâruzâtımız yok efendim. 

Ek geçidi madde 3. — Bu kanunun yürür
lüğe girmesinden önce Kurum ile ilgili olarak 
çıkarılmış bulunan Kararname, Yönetmelik ve 
esasların bu kanuna aykırı düşmeyen hüküm
leri, yenileri yapılıncaya kadar uygulanmaya de
vam olunur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek isti-
yen sayın milletvekili .. Yok. Maddeyi oyları
nıza arz ediyorum: Kabul edenler... Kabul et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Ek geçici madde 4. — Bu kanunda sözü ge
çen yönetmelikler kanunun yürürlüğünden iti
baren 6 ay içinde hazırlanır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek isti-
yen sayın milletvekili?.. Yok. Maddeyi oyları
nıza arz ediyorum: Kabul edenler... Kabul etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

Ek geçici madde 5. — Kurumun, bir, iki, üç 
ve dördüncü derecedeki kadrolarına atanacak 
personelin, TRT de veya 1327 sayılı Kanunun ek 
geçici 31 nci maddesinde belirtilen kurumlarda 
en az beş yıl çalışmış olmaları şarttır. 

Bu hüküm bu kanunun yürürlüğe girdiği 
tarihten itibaren 1 yıl için geçerlidir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is-
tiyen sayın milletvekili?.. Yok. Maddeyi oyla
rınıza arz ediyorum: Kabul edenler... Kabul et
nıiyenler... Kabul edilmiştir. 

Yürürlük maddelerine geldiğimiz cihetle 
başa geçiyoruz. Komisyona iade edilen madde
ler hazır mıdır efendim? 2, 3, 4, 9, 10, 28 31, 46 
ve ek 1 nci maddeler. 

GEÇÎOÎ KOMİSYON BAŞKANI RIZA ÇER-
ÇEL (Afyon Karahisar) — Efendim, partiler bu 
maddeler üzerinde bir görüşme yapmak üzere 
Yüksek Başkanlığa bir takrir takdim ederek 
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talikini rica ediyorlardı. Blöyle bir takrir var
sa muameleye koyun, yoksa biz Komisyon ola
rak mütalâamızı arz edelim. 

BAŞKAN — Efendim, bu takrir 2, 3, 4, 9 
ve ek 1 nci madde ile ilgilidir. Halbuki okudu
ğum maddeler bunun kapsamının dışında bâzı 
maddeleri de muhtevidir. 

EMİN PAKSÜT (Ankara) — Onlarla bağ
lantılı.. 

BAŞKAN — Lütfen beyan edin efendim, arz 
edelim, Genel Kuruldan karar alalım; takrire 
lüzum yok. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI RIZA ÇER-
ÇEL (Afyon Karahisar) — Sayın Başkan, izah 
edeyim mi? 

BAŞKAN — Evet.. Partilerarası görüşler so
nuçlanmamıştır, bu sebeple müzakerenin tehirli
ni rica ediyorsunuz. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI RIZA ÇER-
ÇEL (Afyon Karahisar) — Biz değil, gruplar 
istiyor efendim. 

(BAŞKAN —Kapsam dışında kalan madde
ler hakkında ne buyuruyorsunuz (Sayın Başkan? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI RIZA ÇER-
ÇEL (Afyon Karahisar) — Efendim diğer mad
deler... 

BAŞKAN — Bunu oylıyalim, ondan sonra 
da, bununla irtibatlıdır diyeceksiniz. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI RIZA ÇER-
ÇEL (Afyon Karahisar) — Evet efendim. 

BAŞKAN — Takriri okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
359 sayılı TRT Kanununu değiştiren ve Ka

nuna bâzı maddeler ekliyen tasarının 2, 3, 4, 9 
ve ek 1 nci maddelerin görüşülmesinin gele
cek birleşime ertelenmesimi arz ve teklif ede
riz. 

Adalet Partisi Demokratik Parti 
Grupu adına Grupu adına 
Orhan Dengiz Vedat Önsal 

Millî Güven Partisi 
Grupu adına 
Nebil Oktay 

'BAŞKAN — Takrir üzerinde görüşmek isti-
yen sayın milletvekili . Yok. Takriri oylarını
za arz ediyorum: Kabul buyuranlar... Kabul et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Bahse konu maddelerin müzakeresi, üzerin
de grupların gerekli teması yapabilmesi içiin, 
gelecek birleşime, Cuma gününe tehir edilmiş
tir. 

Bu maddelerin dışında bulunan maddeler 
hakkında Komisyon Başkanı ne buyuruyorlar? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI RIZA ÇER-
ÇEL (Afyon Karahisar) — Bu maddelerin dı
şında bulunan maddelerin, konuşulması esnasın
da da arz ettiğimi*: veçhile, dolayısiyle bu mad
delerle ilgilidir ve bu maddeler halledilmedikçe 
diğer maddelerin müzakeresi mümkün değildir. 
Bu noktai nazarımızı bir defa daha arz ediyo
ruz ve bu bakımdan diğer maddelerin de mad
delerden sonra görüşülmesini rica ediyoruz. 

BAŞKAN — Genel Kurula arz edilen takrir 
kabul edilmiş bulunmaktadır, buyuruyorlar. 
Bu hal karşısında diğer maddelerin, görüşül
mesi gereken maddelerle ilişkisi bulunduğu ci
hetle, müzakeresinin imkânsız olduğunu Komis
yon Başkanı ifade etmektedirler. Bu sebeple 
TRT Kanun tasarısının müzakeresini burada 
kesiyorum. 

4. — 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 (2/540) (S. Sayısı : 421) 

BAŞKAN — Sıraya göre Siyasi Partiler Ka
nununun müzakeresi gerekmektedir. Ancak, bu 
tasarının maddelerini komisyon geri almış ve 
henüz gelmemiş bulunmaktadır. Bu sebeple gö
rüşemiyoruz. 

5. — Nüfus kanunu tasarısı ve Dışişleri, 
Adalet, İçişleri ve Plân komisyonlarından seçi
len 3 er üyeden kurulu 30 numaralı Geçici Ko
misyon raporu (1/93) (S. Sayısı : 363) (1) 

Protokolümüzde Siyasi Partiler Kanunun
dan sonra gelen nüfus kanunu tasarısının mü
zakeresine geçiyoruz. 

Hükümet ve Komisyon lütfen yerlerini al
sınlar efendim. 

(1) 363 S. Sayılı basmayazı 11 nci Birleşim 
tutanağına eklidir. 
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Açık oyunu kullananıyan sayın üyeler de lüt
fen oylarını kullansınlar efendim. 

Komisyon ve Hükümet hazır. 
28 nci maddeyi tekrar okutuyorum efen

dim. 

BÖLÜM : 4 

Yer değiştirme 

Madde 28. — Aslî ikamet yerinin değiştiril
mesi halinde yeni yerine varış tarihinden bağ
lıyarak altı ay içinde aile kaydının yeni ika
metgâh ittihaz edilen yere getirilmesinin ilgili 
tarafından istenmesi zorunludur. Bu beyan ve 
istek üzerine kayıtlı bulunduğu yerden nüfus 
kaydı getirilmek suretiyle yer değiştirme işle-
mi yapılır. 

Yer değiştirme kaydı : Kendisini tanıyan 
iki tanık ve taşındığı yer nüfus memuru 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. 

Tutanağın biri ayrıldığı yer nüfus memurlu
ğuma gönderilerek oradaki kaydı kapattırılır, 
bir tutanak da merkez arşivine gönderilir. Yer 
değiştirme tutanakları ikametgâh değiştirmele
rinde de yeniden aile kurmada düzenlenip ev
lenme, boşanma ve evlâtlık gibi hallerde yer 
değiştirme tutanağı tutulmıyarak gösterilecek 
belgeler üzerine yapılır. 

Şehir, kasaba ve köy içerisinde mahalleden 
mahalleye yer değiştirme işlemi yapılamaz, As
kerlik çağında olanların yer değiştirmeleri aile 
kütüklerine işlendikten sonra askerlik şubeleri
ne de bildirilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek isti-
yen sayın milletvekili? Yok. 

Madde hakkında verilmiş iki takrir vardır, 
okutuyorum. 

ıSayın Başkanlığa 
Nüfus Kanununun 28 nci maddesinin birinci 

fıkrasındaki iki veya altı aylık nakil istemleri
nin süresinin kaldırılmasını ve maddeden çıka
rılmasını arz ve teklif ederim. 

Kars 
Musa Boğan 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan Nüfus Kanunu tasarısı

nın 28 nci maddesinde komisyonca iki aylık sü
re kabul edilmişken, baskı hatası olarak alttı ay 
çıkmıştır. Ona göre düzenlenen madde ilişik 
olarak sunulmuştur. Bu şekilde oylanmasını arz 
ve teklif ederim. 

Geçici Komisyon 
Sözcüsü 

Eskişehir 
Şevket Aslbuzoğlu 

Madde 28. — Aslî ikamet yerinin değiştiril
mesi halinde yeni yerine varış tarihinden başlı-
yarak iki ay içinde aile kaydının yeni ikamet
gâh ittihaz edilen yere getirilmesinin ilgili tara
fından istenmesi zorunludur. Bu beyan ve istek 
üzerine kayıtlı bulunduğu yerden nüfus kaydı 
getirtilmek suretiyle yer değiştirme işlemi ya
pılır. 

Yer değiştirme kaydı : Kendisini tanıyan iki 
tanık ve taşındığı yer nüfus memuru önünde 
yapacağı beyan üzerine üç nüsha düzenlenecek 
tutanakla yapılır. O mahalle veya köy aile kü
tüğünde açılacak yeni bir sayfaya yazılır. Nü
fus cüzdanına da işlenir. 

Tutanağın biri ayrıldığı yer nüfus memur
luğuna gönderilerek oradaki kaydı kapattırılır. 
Bir tutanak da merkez arşivine gönderilir. 

Yer değiştirme tutanakları ikametgâh de
ğiştirmelerinde ve yeniden aile kurmada düzen
lenip evlenme, boşanma ve evlâtlık gibi haller
de yer değiştirme tutanağı tutulmıyarak göste
rilecek belgeler üzerine yapılır. 

Şehir, kasaba ve köy içerisinde mahalleden 
mahalleye yer değiştirme işlemi yapılamaz. As
kerlik çağında olanların yer değiştirmeleri aile 
kütüklerine işlendikten sonra askerlik şubele
rine de bildirilir. 

BAŞKAN — Maddeyle ilgili her iki takrir 
de okunmuştur. 

Sayın Musa Doğan, maddede yer almış bu
lunan ilki veya altı aylık nakil istem süresinin 
maddeden çıkarılmasını arzu etmektedir. 

Komisyon bu takrire katılıyor mu? 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ŞEVKET 

ASBUZOĞLU (Eskişehir) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Doğan. 
MUSA DOĞAN (Kars) — Sayın Başkan, 

sayın milletvekilleri; 
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Ben, bilhasisa günlük yaşantımızda hepimizin 
gördüğü bir hususu ifade etmek için takririmi 
vermiştim. 

Şimdi, Anadolumuzun her tarafından büyük 
işyerlerine akın halinde gelen vatandaşlarımızı 
görüyoruz. Vatandaşların çoğu, yanında çoluk -
çocuğunu alıp; eğer ben burada tutunur, de
vamlı bir iş edinirsem burada kalırım kastı ile 
geliyor. Bilhassa bu, geri kalmış bölgelerimizin 
bariz bir durumu. 

Şimdi, vatandaş faraza, Hakkâri'nin Gü-
lenk'inden aldı hanımını, üç tane çocuğunu da 
beraber, Ikal'ktı geldi Kocaeli'nde iş aradı. Bir 
ay, iki ay, üç ay, yahut altı ay, sekiz ay, bir se
ne kaldı, fakat devamlı bir is bulamadı. 

Şimdi, vatandaş oradan buraya naklini ge
tirirse, iş bulamadığı için, tekrar buradan da 
dağarcığı ile beraber çoluk çocuğunu alıp geri 
gitmesi halinde o zamanda ikinci bir işlem ya
pılması lâzımgelir, 

Şimdi, çoğu zaman zaten yer değiştirme kas
tı ile giden vatandaş bunu biliyor. Geliyor, şe
hirde yerleşiyor. Onun için süre tahdidine de 
lüzum kalmıyor. O, kendiliğinden bu mecburi
yeti hissedince hemen nüfus dairesine veya ika
met ettiği yerin muhtarlığına müracaat ediyor; 
«Ben buraya naklihane edeceğim, beni lütfen 
buraya kaydedin.» diyor. Benim istirhamım bu 
idi. Takririm günlük bir vakanın ortada oluşu
na mütedairdir, iltifat buyurursanız da teşek
kür eder, buyurmasanız da teşekkür ederim. 

Hürmetlerimle. 
BAŞKAN — Önergeye komisyon katılmıyor. 

Sayın Doğan takririni izah buyurdular. 
Takriri oylarınıza arz edeceğim. Kabul eden

ler... Etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 
Komisyon, verdiği takriri ile metindeki altı 

aylık süreyi iki aya indiriyor. Bir de «de» yi 
«ve» yapıyor. 

GEÇÎCÎ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ŞEVKET 
ASBUZOĞLU (Eskişehir) — Evet, zaten aslı 
öyle idi, yanlışlıkla yazılmış. 

BAŞKAN — Takririnizde, «getirilmek» di
yor. Getirilmek olunca mükellefe tabi, Acaba 
«getirtilmek» mi olacak? 

GEÇÎCÎ KOMÎSYON SÖZCÜSÜ ŞEVKET 
ASBUZOĞLU (Eskişehir) — Getirilmek kaydı 
ile... Kendisi getirecek. 

BAŞKAN — Takrir basılmış metnin aynıdır. 
Yalnız süre altı aydan Ski aya indirilmekte ve 

bir yerde de, «de» yerine «ve» kelimesi ilâve 
edilmektedir. 

Takriri oylarınıza arz ©diyorum. Kabul eden-
) 1er... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Maddeyi bu kabul edilen tadil şekliyle oy
larınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

BÖLÜM : 5 

Evlât edinme ve tanıma 

Madde 29. — Evlât edinme Medeni Kanun 
hükümlerine göre yapıldığına dair ilgililer ta
rafından mahkeme ilâmı ve diğer belgeler ve
rildiği takdirde nüfus evlât edinilenle edinenin 
kütüklerine işler, evlâtlığı evlât edinenin aile 
kütüğüne nakleder, evlât edinilen evli bir erkek 
ise evlât edinenin hanesine kan ve gocukları ile 
birlikte aktarma suretiyle yazılır ve evlât edi
nenin soyadını alırlar. 

Evlât edinilen evli kadın ise evlât edinme ev
lât edinen ile evlâtlığın künyelerine işaret edi
lerek kadın kocası hanesinde kocası soyadı ile 
kalır. Evlât edinme bağının kaldırılmasında da 
aynı işlem yapılır. 

BAŞKAN — Bu maddede de, «nüfus» diyor. 
«Nüfus memuru evlât edinilenle edinenin...» 
oradaki «nüfus», «nüfus memuru» olacak^ değil 
mi efendim? 

GEÇÎCÎ KOMÎSYON SÖZCÜSÜ ŞEVKET 
ASBUZOĞLU (Eskişehir) — «Nüfus» kelime
sinden sonra «memuru» olması lâzım. Yanlışlık
la yazılmış. Verdiğimiz düzeltme önergesinde 
işaret edilmiştir. Esas metinde «Nüfus memuru» 
şeklindedir. 

BAŞKAN — Tüm olarak bir önergeniz var, 
bu maddeyle ilgili olan kısmını okutayım; onu 
29 ncu maddeyle ilgili bir tadil teklifi kabul 
edelim. 

Sayın Başkanlığa 

«Madde 29. — İkinci satır sonlarındaki «nü
fus», «nüfus memuru» olacaktır. 

Geçici Komisyon Sözcüsü 
Eskişehir 

Şevket Asbuzoğlu 
IBAŞKAN — Takrire Hükümıelt katılıyor. 
Takriri oylarınızla arz ediyorum. /Kabul 

edenler... Etmiyenler... 'Kabul edilmiştir. 
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'Kalbul ettiğimiz tadil şekliyle maddeyi oy
larınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmi-
y enler... Kabul edilmliştiir. 

(Madde 30. — Evlilik dışımda doğan çocuk 
Medeni Kanun 'hükümleri gereğince babası 
veya İbatemin Ibalbası tarafından tanındığı, 
tanıyan tanınan veya ana tarafımdan Ibildi-
rildiği ve tanımaya ilişkin resmî senet gösteril
diği takdirde nüfus memuru çocuğu tanıyanın 
alile kütüğüne geçilir. Böyle 'bir çocuk vasiyet
name ile tanındığı takdirde vasiyetnameyi açan 
makam Ibir hafta içlimde onamlı kopyasını (baba
mın veya gocuğun aile kütüklerinin yazılı bu
lunduğu yer nüfus memurluğuna göndermeye 
mledburduır. 

(BAŞKAN — Buradaki «geçilir» mi, «ge
çirir» mi olacak? 

OEÇİÜİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ŞEVKET 
ASBUZOĞLU (Eskişehir) — Üçüncü ısatır so
nundaki «gieçlilir» kelimesi «Geçirir» olacak. 
Düzeltme takririmizde ıo da vıar. Matbaa ha
tası. 

BAŞKAN — O ıbir matbaa hatası. Onu Ibir 
tadil takriri olarak kabul etmiiyelim. 

Madde ürerinde Ibuyurun ıSayım Asutıay. 
BURHANETTİN ASUTAY (izmir) — Sa

yın Başkan, Yüce Möclisin değeri üyeleri; 
Kanun yeterli. Madde <büyük Ibisr boşluğu 

doldurur. Anlamadığım Ibir husus var. Gerek 
Komisyon, gerekse ilgililerim bumu izah etme
leri ıgerekir; oy kullanalbilmiem için. 

«Evlilik dışında doğan çocuk Medeni.Ka
nun hükümleri gereğince babası...» Yeterli. 
«veya ıbalbasınm ıbalbası tarafından tanındığı» 

Çocuk ıbalbası tarafından tanınır, ama bafba-
'sınm babası nasıl çocuğun o Ibalbadam doğdu
ğunu tanır? Onu Ibilmek mümkün değil. Ba-
Ibası, igayrimieşru Ibir çocuktur, benim çocu-
ğumdür, der ve nüfusa tescil ettirir, anla o 
babanım Ibalbası tarafımdan; bu çocuk benim 
gocuğum tarafımdan olmuştur diye masıl ta
nınır? Bunu anlamak mümkün değil. Balbası-
nım baibası tarafmdam tanınan çocuk, babası 
tarafından tekalbbül edildiği takdirde ancak 
tescili mümkün olalbilir. 

Yüce Meclis 'beni mazur (görmeli. IBüyük 
hâdiseler vardır, gazetelere intikal etmiştir 
ve hattâ bazan kazaü mercilerde tahkik haline 
dahi gelmiştir. Erkeğin Ibalbası kendli gelinine 
yanlış yollar ömermliş iye mahkemeye dahi inti

kal etmiştir. Eğer gıeliım namusumu koruyanmı-
yacak bir haldeyse <ve erkeğin Ibalbası tarafın
dan Uf al edilen bir tazın Ibir oğlu olursa, bu
nun, erkeğin 'baibası tarafından tanınmış ol
ması o erkeği müşkül duruma düşürür. 

Binaenaleyh, ben o kanaatteyim ki, taran 
babası 'tarafından tanınması mevzuulbaihsolma-
maMır. Mesele hiçfbir müdahalesi olmıyam ba-
Ibanın babası tarafından tanınması O çocuğum 
nüfu!s tesciline Ibir yardımcı olmamalıdır. Bu, 
büyiük bir adaletsizlik olur. 

Komisyon Ibu noktayı izalh etmelidir. Eğer 
tatmin olursam mesele yok, olmazsam ^baha
mın ıbalbası» ifadesinin metinden çıkE ı̂lmtasımı 
is diyeceğim. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Buyurun sayın Komisyon ISöz-

cüsü. 
GEÇİGİ KOMİSYON SÖZCÜİSÜ ŞEVKET 

ASBUZOĞLU (Eskişehir) — ıSayın Başkam, de
ğerli milletvekilleri, 

Sayın Asutay'm, ilk nazarda metne bakıl
dığı zaman haklı bir tarafı vardır ama, bu 
metim maddeye işlenirken doğrudan doğruya 
yeni Ibir fikir olarak veya yeni ıbir hüküm 
olarak ıgetirilmemiiştir. Medeni Kamumumuzum 
meselbi ıs'ahih olmıyam çocuklar hakkındaki 
291 noi maddesinde tanıtma şartları şu şekilde 
bağlanmıştır : 

«Evlilik haricimde doğam çiocuk, -Ibalbası ta
rafımdan veya ıbalbasınm vefatı veya temyiz 
kudretdmdeaı daimî mahrumiyeti halimde foaba-
sımım Ibaibası tarafından. tanınır.» 

işte Ibiz, Medeni Kamumun. 'bu hükmümü or
tadan kaldırmış olmamak idin Ibalbası için öl
müş veya her hamĝ i !b!i'r hastalık veya sebeple 
tanıma kudretlimi zayi etmiş olan, temiyiz kud^ 
retine sahibolmıyan ibalbalar için Medeni Ka
nunun kalbul etmiş olduğu Ibu hükmü aymem 
maddeye almış (bulunuyoruz; yemi bir hüküm 
.getirmiş olmuyoruz. Aksimi düşümmek, halen 
yürürlükte olan 'amakamum olan Medeni Kamu
ma aykırı düşüoeğinim arkadaşlarım'ca bilimme-
iglinii istirham edebim. 

!Bu yönden maddemin olduğu gilhi kabul 
ıbuyurulmasımı arz ederim. 

iSaygılaırımla. 
IBURHANETTİN ASUTAY (izmir) — ba

yını Başkam, müsade ederseniz yer&mdem ufak 
mâruzâtım olacak. 
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M. Meclisi B : 26 10 . 1 . 1972 0 : 1 

BAŞKAN — Buyurum bendim. 
(BIJEHANlETTtN AJİSUTAY (îzmlir) — ISaJon 

Komlteyom ıSözdüsü, «Metdemi 'Kamunda böyle bir 
hüküm vardır, bu kanunla laktardılk» buyurdu-
lar. Bumla iifinaz miümlkün değMir, ama yenii 
(bir kamum fgıe'tMîyoruz. iSayım sözcü, babasının 
ölümlü halimde Itaalbamın faataı tarafından ta
nınmasının yeterli olduğunu Söylediler. O hal
de muetaıe «IBaJbası ölmüş ilse Ibalbasımım babası 
tarafımldam tanınır» şeklimde geçtmesft 3âa<m|g©-
lir ki, böylece Iblir aldalet gieltaıiş olalım. 
Babası sıağ iken (babanım balbası 'tarafından ta
nınması ıdüş'ümülemez. 

IBAŞKAN — İSayım Komisyon iSfcüsiii iıza-
hatimde yalnız ölüm Ihal değil, (birçok se
bepler daha Brfîttnnettrtaiflrear; melekâtı aklityeısine 
dahilbolmıamiası ve saire gülbi. yanJi, Komisyon 
Sözcüsünün beyanımdan şunu lamlıyoruz : Baba 
bulunduğu takdirde, «nlümeyyizae yani ehilse 
onum takdiri; o zaman fblüyük baba yok. Eğer 
Ibajba yok veya Ibu haklan Ikullamımtalktan kı-
m\h. veya mahrum iüe o zamam büyük Ibaba 
anlama oııkıyor letf! endim. 

IBÜBHANBTTKN lAlSUTAY (izmir) — Ta-
mıam efendim, zapta (böyle geçmesi ve kanunun 
böyle taıtlMk edilmıelsli gensMr. 

IBAŞKAN" — iSayım Asutay, (böyle geojti za
ten, ben ide açıklamış oldum. 

İBUEHıAOTTTiN ASUTAY (îzmir) — Te
şekkür ederim. 

IBAŞKAN — Madde üzeırMe başkaca ıgörüş-
mıelk isteyen sayın milletvekili?... Yok. «Geıç> 
liır» şeklimde bir mıatlbaa hatası var, o, «geçi
rir» olacaktır Maddeyi oylıanmııza arz ©diyo
rum. Kalbul edenler.» Kıalbul etömiyemller..., Ka
bul edilmiştir. 

(Bölüm : 6 

(IBoişammMiar) 

Madde 31. —Boşanırnıa kanarını verem mıahke-
nuemiim Ibaşkatilbii (kararın kelsimleştiiği tarihten 
i'tSibarem 00 gtiim ligimde üç nüsha karar ör
neğimi bulunduğu yeir nüfus memurluğuna 
vermekle, bu mıemur da koçanım kayıtlı olduğu 
yar nüfus mıelmurluğuma 'göndermekle ödevi
dir. Kocanın kayıtlı olduğu yer niüfte mıe-
mıuru tescilden sonra karar örmeğimden (b'lr 
müshaısını merkez aröjilvinie, bir nüshasını kara
nın makledülecfeği yer nüfus idaresine gföntderlr. 

IBAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is
teyen sıayn üye?.. Yok. Komisyonun 31 nd mad
de ile ilgili blir tashih önergesi var, okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
(Som satırdaki «kararım nakledileceği yer» 

deyim)!, «karı'nın nakledileceği yer» olacaktır. 
Geçici Komisyon 

(Sözcüsü 
(Eskişehir 

Şevket Asbuzoğlu 

töAŞKAN — Takriri' eytamıma, sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul letmiyemler... Kalbul edfflk 
mıiştar. 

Tadil ş&kliiylie (maddeyi oylarımıza iarz teldliyo-
rum Kabul edenler... Kabul etımiyemler... Kabul 
edilmiştir, 

Madde 82. — Boışanıamılianm beirli bir süre 
diçimde evlenmemeleri içim mahkemelerce veril-
mfiş olam evlenme yasaklan da aile kütüklerime 
üflenir., 

Medeni (kamum hükümlerime göre , 300 gün
lük evlenme yasağı kazaî yasak as bfirlikte 
hüküm tarîMmdem itilbarem yiürür. Boışıammıaldan 
sonra kadım1 koçanım aile kütüğümden ev-
veİ03 yazılı olduğu a/ile kütüğüme nakledilir. 
istence layrı İbir aıııle kütüğü laçahr. ı 

(BAŞKAN — Madde üzerimde fgörüşmıeJk is-
tiyem sayın milletvekili?.. Yok. Maddeyi oy
lanmıza iarz ediyorum. Kabul ddemlfer... Kabul 
etmliyenler... Kalbul 'edilmiştir. 

BöUliim : 7. 

ölümler 

Madde 33. — ölüm hamigi y?)rde vukıılbul-
muş İse o yerlim müfus memurluğuma (bildlirifr, 
ölüm yeri bilinmezse ceset nerede bulummulf ?ja& 
oramım, ölüm bir taşıt liıçimde olmıuifsa bu taşıt
tan çılkanlldığı yerim müfus meımıurluğuma b'Ü-
dliriliır. ölenlim kaydı yoiks'a yapıllaoalk soruştur
ma tonumda Türk vatandaşlığı ve ailesi tesbit 
edildiği takdirde İbir doğum tutamağı duızemüıet-
nerek ömoe doğum sonra ölüm aile kütüğüms i§-
lerJIr. 

IBAŞKAN — Madde üzerimde ^örüsmıelk is-
tiyen ©ayım milletvekili1?.. Yok. Maddeyi oy
larımıza iarz ediyorufm. Kalbul eidenler... Kabul 
etmlijyenler... Kabul ledilmlişttir. 
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Madde 34. — Cfcaiiıplik Meldemıi Kanun ve 
Askerlik: Kamumu hüiMmleırime uygum haillerde 
Ibıı kanunlar uyarınca aile kütüklıesrlime yazıt-
lur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmısk iıs-
tiyen sayın milletvekili?.. Yok. Maddeyi oy
larımıza iarz ediyortmı. Kalbul edenler... Kaıbul 
etımiiyenleır... Kalbul «edıllmliışltir. 

Madde 35. — ölüm olaylarına köylerde 
muhtar; şehir ve ikasalbalarla, sağlık teşkilâtı 
Ibulıunıan diğer yerlerde (gömme dlznli verenler 
nüfus memurlarımla hilddrmeklıe görevlidirler. 

Ölüm halb'Sr'M1 alam köy muhtarı ile di-
ğer ödetvîler, örmeğime uygun üç nüsha ölüim 
tutamağı doldurup fcun'lan büdiremilie ikü tanığa 
iımisalaitır, kendisi de Imlza ettikten sonra iki 
nüshasını on igün 'ilginde nüfus memurluğuna 
gönderir. (Gie'ziıci ımennur Ibulunan Ibölıgelerıde ine. 
mur köye igeldiğiınde verilir. 

IBAŞKADNT — Madde üzerinde 'görülmek îıs~ 
tiyen sayın ^milletvekili?.. Yok. Maddeyi oy-
lanniiza «tırz ©diykmıim. Kalbul eldenler... Kalbul 
etanliy enler... Kalbul edilmliiştir. 

Moddia 36. — ölüm hastanede, oeıza ve tevkif 
•evi (idamlar dâhil), lölkul, faîbiiika, üş yeri g^bi 
sıhhi (vo resmî hu kuruimıda «İmhışisa örmeğine 
uygun üç nüsha ölüm tutanağı kurumca hu 'isle 
Igörevleaııdiralemler tarafından yaıpılıır. Bunlar
dan. bir nüshası kurumda saklanır, ikfr nüshası 
d)a on gün içimde nüfus memurluğunla yolla
nır, 

ölüm, vapur, triem, uçak 'gibi gemtel bir yol-
cu taşıtında olmuşsa üç nüsha ölüm tutanağı 
!bu 'taşıtın sorumlu £imM tarafından yarcnlır. 
(Buralardan hür nüshası alıkonulup iki nüshası 
varılacak 'ilk durak yeri nüfus memurluğuna 
ve 'bu 'durak yabamcu (bir memlekette lise ora-
dJaki Türk [konsolosluğuma on ıgün içimde yol
lanır. ölüm) tutamaklarımın ölüyü gönen [İki ta-
nıılk, varsa dtoktior veya sağlık memuru tarafın
dan ümızalaamııaısı ve örneğine uygun' tutulması 
gerekir. 

IBAŞKAN — Madde üzerinde ıgörfemsk is
teyeni sayın milletvekili?.. Yok. Maddeyi oy
larınıza aırz «'diyorum. Kalbul eklenler... ^Kalbııl 
etroliyemler... Kalbul '&dülmHîg!tir. 

Madde 37. — ıSel, yer sarsıntısı, yer çökün
tüsü, hava, deniz, tren, trafik vs nııadsn kaıza-
iam, yanılgım g*:lbi toplu ölümler meydana götü

ren 'olaylar vali ve kaymakamın, igörevlendliıre-
ceği memurlar tarafından incelemCıp, iki nüs
ha tutamak ile teshlt olunur. Ümıdam sonra olay 
yerindeki ölülerin kimlikleri (belirtilip her şa
hıs ölgün layrı layrı ve ödemeğine uygun üçer 
nüsha tutanak yapılır. BMmıci tutanağın hir 
nüshası, niüfus haşmemürluğunda eaOdamıır. Şa
hıslar için iayra (ayrı yapılan ölüm tutanak
ları da nüfus memurluğuna verilir. Tutanak 
yapılması mümkün olmıyan hallerde yetkili 
makamların ölümü Iblüldiıren Ibelge veya resmî 
yazılan ölüm tescillimi* yeter görülür, 

IBİAŞKIAN — Madde uzeırimde söz isteyem sa
yın îiıfıilistiveküli?... Yok. Maddeyi loylarımıizaarz 
ediyorum. Kalbul edenler... Kalbul etmiyenüter... 
Kalbul edilmiştir. 

Madde 38. — Kıtasında ölem suhay, aiskerî 
•mamur, astsuhaiy, erhaş vıe erler hakkında örne
ğimle uygum üç nüsha ölüm tutamağı kıtası he
kimli ıveya hu ıgörsivi yapanlar tarafından dü-
zsnlenCıp imzalanır, 

IBu tutanakların ölsmleram yazılı bulunduğu 
(askerlik şulbelerinıce de har nüshası saklanıp diiu 
ğer iki nüshası nüfus (memurluğuna gönderilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde ıgörüşmıek is
teyen sayım miUetvekil.?.. Yok. (Maddeyi1 oy
lanmam ıarz ediyorum. Kalbul edenler... Kalbul 
«etımiiyenlisr... Kalbul (edilmiştir. 

Madde 39. — Savaş, ayaklanma alanlariyle, 
eşkiya çarpışmasında ölen suhay, askerî memur, 
astsuhay, erhaş ve erlerle diğer askerî şahısla
rın 'kimlikleri ve ölümleri orduca uygulanan 
usul dairesinde üçer nüsha örneğine uygun 
ölüm tutanakları ile teshit olunur. 

Erlere ait tutanaklar askerlik şubelerine; 
suhay, askerî memur, astsubay ve diğer askerî 
şahıslara ait tutanaklar da Millî iSavunma Ba
kanlığı yolu ile aile kütüklerinin bulunduğu nü-
nus memurluğuna yollanır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek isti-
yen sayın milletvekili?.. 

Buyurun Sayın Asütay. 
BURHANETTÎN AStTTAY (îzunir) — Sa

yın Başkan, değerli milletvekilleri; Ibir - iki da
kikanızı işgal edeceğim; mazur göreceğiniz 
inancı İçindeyim. 

39 ncu madde; «Savaş, ayaklanma alanlariy
le, eşkiya 'çarpışmasında ölen suhay, askerî me
mur, astsuhay, erhaş ve erlerle diğer askerî şa-
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huşların kimlikleri, ölümleri halinde aile kütük
lerinin bulunduğu nüfus memurluğuna bildiril
mesi mecburiyetini öngörüyor. 

Takdir buyurursunuz ki;-bu gibi hallerde, 
ölen subay ve astsubaylar için belki nazarı dik
kate alınmaz ama, erler için ailesi çocuktan dai
ma mektup bekler. Onun için, erlerin ölümleri
nin aile kütüklerine (bildirilmesi bir mesele de
ğildir ; bu, nüfusun yıkılması bakımından yeter
lidir belki ama, ailenin o erden haber alması 
merakını ve endişeden kurtulmasını önlemez. 

{Binaenaleyh, 'bu maddeye, Yüce Komisyon 
'tensip buyurursa, '«Askerî kütükleriyle beraber 
ailesi efradına da 'bildirilir» hükmünü 'koyalım. 
Yani ölüm - hâdisesini kurum kütüğe bildirsin, 
kütükten onu yıksın ama aynı mamanda da ölü
mü, ıo erin, erbaşın, subayın ceride bıraktığı, 
haber b'ekliyenlerine de bildirilsin. Bu, aynı za
manda 'bir taziyet 'olacaktır. «Şu eskiye çarpış
masında, vatan hizmetinde ölen, şu erimiz şe-
hidolmuştur, size 'başsağlığı dileriz veya İşte bu 
erin işehidolması sonucu sizin aile efradınız 
mağdur bırakılmıyacaktır» diye 'bir yazı da ola
bilir. 

ISözümü şöyle toparlıyorum. Orta - Doğu 
üniversitesinde vatan 'bütünlüğünü zedeliyen 
kişilere göğüs geren 'bir jandarma 'erimiz ölmüş 
idi. 'Onun aile efradına, Yüce Meclisimiz az de-
nilmiyecek kadar büyük bir aylık 'bağladı. Ama, 
aile efradı 'bu kişinin, bu erin, 'bu şehidin ölü
münden ancak sekiz ay 'sonra haberdar 'olabildi. 
O da bir milletvekili arkadaşımıza yazılan mek
tuba verilen cevaptan sonra, 

Onun için komisyon lütfetsin, her kütüğe 
bildirelim, hem de erin bıraktığı adrese mese
leyi intikal ettirelim, 'Hem taziye t olur, hem is
tikbalde o erin ailesinin Devlet tarafından ko
runacağının bir işareti olur. Bir önerce veriyo
rum, iltifat ederseniz minnettar olacağım. 

Teşekkür ederim. 
IBAŞKAN — Sayın Özdenoğlu, buyurun. 
ŞÎNASÎ ÖZDENO&LU (Ankara) — Sayın 

milletvekilleri, esas itibariyle Sayın Asutay ile 
beraberim. Erin ölümü halinde bağlı olduğu nü
fusa bildirmek suretiyle nüfus kaydı yıkılıyor. 
Fakat, ilçe merkezleri ile köyler arasında mun
tazam bağlantı olmadığına göre, ığeç zamanda 
duyurulması bahis konusudur. Bu nedenle aile
sine bir bildirim yapılmasında zorunluk var. 

Ama, bu bildirim kime yapılacak? Değerli 
arkadaşım; «ailesi efradına yahut bıraktığı ad
rese» diyorlar. Kanaatimce daha bir açıklık ge
tirmek lâzım, maddeye. Şehidolan er, adres bı
rakmamış ise ne olacaktır? O takdirde Yüce 
Heyetiniz olumlu karşılarsa, - Sayın Komisyo
nun görüşü nedir bilmiyorum - hayatta kalan 
eşi varsa eşine, evli değil ise babasına, babası 
da sağ değilse anasına, o da sağ değilse en bü
yük kardeşine şeklinde açıklık vermekte fayda 
vardır, kanısındayım. Çünkü, arz ettiğim gibi 
er bir adres bırakmamış olabilir. O takdirde; 
«ailesi efradı» deyimi çok 'geniş bir deyimdir. 
Uygulamada güçlük çıkaracaktır. Bunu açıklı
ğa kavuşturmak lâzımdır. Arz ettiğim formül 
eğer Yüksek Komisyonca benimsenirse, bu isti
kamette bir açıklık 'getirilmesinde fayda umu
yorum. 

Saygılarımla. 
(BAŞKAN — Madde üzerinde Jaaşka görüş

mek istiyen sayın milletvekili? Yok. 
Bu hususta iki takrir var. Birisi Sayın Asu

tay'm, birisi ise 'Komisyon Sözcüsünün, okutu
yorum. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ŞEVKET 
A8BUZ0ĞLU (Eskişehir) — Sayın Başkanım, 
izin verirseniz arkadaşlarımın 'görüşlerine kısa
ca cevap arz edeyim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Asbuzoğlu. 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ŞEVKET 

ASBUZOĞLU (Eskişdhir) — Muhterem arka
daşlarım ; 

Bu gibi hâdiselerde, ölen kimselerin yalnız 
nüfus dairesine değil, eşlerine veya mensubol-
duğıı aileye haber verilmesi hususunda arkadaş
larımın gösterdikleri hassasiyet gayet yerinde
dir. 

Yalnız, arkadaşlarım da takdir buyururlar 
ki burada, ikinci satırda iki kelime vardır : 
«Kimlikleri ve ölümleri orduca uygulanan usul 
dairesinde» der, 

Şimdi, biz burada resmî bir muamelenin ifa
sı için bir hüküm getiriyoruz. Diğer hususlarda, 
zaten erin bağlı bulunduğu birliklerce aileleri
ne haber Verilmektedir. İdari bir işlemdir. Onun 
için düşünülmemiştir. Fakat bugüne kadar ce
reyan eden hâdiselerde, bu gibi şahısların, daha 
nüfus dairesine ölümleri tescil ettirilmeden 
ailelerine haber verildiği bir hakikattir. 
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O bakımdan, burada orduca uygulanan usul
lerle yetinmeyi •kâfi: görüyoruz. Takdir Yüce 
Meclisindir. 

BAŞKAN — »Sayın Asutay tarafından veri
len takriri okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 

Görüşülmekte olan kanunun 39 ncu madde
sinin son satırına «ve ailelerine» kelimesinin ek
lenmesini arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
İzmir 

Burhanettin Asutay 

BAŞKAN — Komisyon, katılmadıklarını 
kürsüden vâki .gerekçeli konuşmaları ile ifade 
ettiler. 

BURHANETTİN ASUTAY (îzmir) — Mec
lisin takdirihajbrrakıyorlar, Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Öyle mi efendim, takdire mi 
bıraktınız? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ŞEVKET 
ASByZOĞLU (Eskişehir) — Kanaatimizi arz 
ettim, orduca uygulanan dedim. Takdir Mecli
sindir. 

BAŞKAN — Takriri oylarınıza arz ediyo
rum. Dikkate alınması hususunu kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Pilhal katılıyor musunuz? 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ŞEVKET 

ASBUZOĞLU (Eskişehir) — Evet. 
BAŞKAN — Pilhal katılıyorsunuz. 
Bir de diğer takrir var, onu da okutuyorum. 

Askerlik şubeleri, şubelerine değil, şubeleri. 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ŞEVKET 

ASBUZOĞLU (Eskişehir) — Oradaki «ne» faz
ladır. «Şubeleri» olacak. 

Sayın Başkanlığa 

Madde 39. — İkinci fıkra ilk 'satırda «asker
lik şubelerine» deyimi, «askerlik şubeleri» ola
caktır. 

Geçici Komisyon Sözcüsü 
Şevket Asbuzoğlu 

- Eskişehir 

BAŞKAN — Bu şekilde tadil teklif edilmek
tedir. Tadili oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

iSayın Asu'tay'ın takriri lde kahul edilmiştir. 
Her iki ta'dil şekli ile maddeyi oylarınıza arz 

ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler.., Kabul 
edilmiştir. 

40 ncı maddeyi okutuyorum. 
Madde 40. — Bir kimse bir geminin bir tor

pil neticesinde, batması, fırtına kazası, yanma, 
patlama, çarpışma ve savaş gibi ölümüne mu
hakkak nazarı ile bakılacak haller içinde gaip 
olup da ölüsü bulunmamış ise kayıtlı bulunduğu 
askerlik şubesi veya kıtası komutanlığınca, si
vil ise olayın olduğu yer zabıta'sınca durum bel-
gelendirildiği takdirde o kimse gerçekten öl
müş sayılarak en büyük İdare âmirinin emri ile 
künyesine ölüm kaydı düşünülür. Savaş halin
de askere alınarak memleket içinde veya dışın
da bir tarafa gönderilip de savaşa katıldığı veya 
bir çarpışmada bulunduklarına dair şubelerince 
bir bilgi bulunmadan her hangi bir suretle gaip 
olanlarla, sivillerin ilgilileri Medeni Kanun ge
reğince mahkemeye müracaatla gaip olan kim
senin ölü veya sağ «olduğuna hâkim tarafından 
hükmedilmesin i istiyebilir. Künyesine ölü işa
reti verilenlerden sonradan sağ oldukları anla
şılanların mahkemeye başvurarak ölüm kaydı
nın kaldırılması istenmezse, nüfus idaresince 
genel hukuk bakımından Cumhuriyet (Savcılığı
na bildirilerek ölüm kaydı kaldırtılır. 

'BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek iste
yen sayın milletvekili? Yok. Maddeyi oylarını
za arz ediyorum. Kabul edenler,., Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

41 nci maddeyi okutuyorum. 

Bölüm : 8 

Aile kütükleri 

Madde 41. — Bir soydan gelen ve aynı so
yadını taşıyan ve evvelce bir hanede bulunan 
kimseler bu kayıtlarını devam ettirmek ister
lerse tek bir aile gibi kayıtları devam ettirilir. 

Bir soydan oldukları ve bir soyadı taşıdık
ları halde yaşamalan ayrı bulunan ailelerle bir 
soydan <olmıyan ve aynı soyadını taşımıyan aile
ler ayrı aile olarak yazılırlar. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek isti-
yen sayın milletvekili? Yok. Maddeyi oylarını
za arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

42 nci maddeyi okutuyorum. 
Madde 42. — Aile kütüklerinde fertlerin, 

ayrı aile kurma; yer değiştirme, evlât edinil-
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me, evlenme, ailelerin ise yer değiştirme, bütün 
fertleri ölme, kızların ve kadınların evlenmeleri 
halinde kayıtlan kapanır. 

Evliliğin zevali halinde kadının isteği ile 
kapanan aile kaydı yeniden canlanabilir. 

'BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is-
tiyen sayın milletvekili? Yok. Maddeyi oyları
nıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

43 ncü maddeyi okutuyorum. 
Madde 43. — Aile kütükleri ailenin bütün 

fertlerinin cinsiyetini, adı, soyadı, baba ve ana
sı adiyle soyadlarını, sağ olup olmadıklarını, il 
ve ilçe itibariyle doğum yeri ve tarihlerini, ikâ
metgâhlarını, îş ve güçlerini, vücutlarındaki be
lirli değişikliklerini, dinini, okur-yazar olup ol
madıklarını, medeni hallerini ve diğer şahsi hal 
değişikliklerini ihtiva eder, 

Aile kütüklerinin her 'sayfasına cilt ve say
fa sıra numaraları okunur. Kütüğün sonuna 
kaç sayfadan ibaret olduğu yazılır. Sayfa bir
leşim yerleri asliye hukuk mahkemesince mü
hürlenerek sonu onaylanır. 

BURHANETTÎN ASUTAY (îzmir) — Mad
de üzerinde söz istiyorum, Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
BURHANETTÎN ASUTAY (îzmir) — Sa

yın Başkan, değerli milletvekilleri; 
43 ncü maddede tatbiki mümkün olmıyan 

bir hüküm var. Maddenin ikinci ve üçüncü sa
tırında şöyle bir ifade var; «iş ve güçlerini, vü
cutlarındaki belirli değişikliklerini, dinini, 
okur - yazar olup -olmadıklarını...» 

Şimdi, işlerini ve güçlerini nüfusa tescil et
tireceksiniz. Yani, bir arkadaş inşaat işçisidir; 
nüfusa gidecek, diyecek İd; «foenim işim, inşaat 
işçiliğidir.» Sonra bu arkadaş, bir mensucat fab
rikasında iş alacak, nüfusa gidecek diyecek ki; 
«'ben artık dokumacı ustası oldum.» Şu vsya bu 
kanuni vesile ile işten atıldım. Ondan *onra ben 
tekrar temizlik işçiliğine girdim, diye nüfusa 
kendi işini tescil ettirecek. Düşünülebilir mi, 
bu iş? Türkiye 'de bu kadar sosyal bir iş sahası
nın mevcudolduğu dikkate alınırsa, bir kişinin, 
bir ferdin kendi işini nüfusa tescil ettirmesi 
mümkün değildir. 

(Meselâ, şöyle bir örnek vereyim, müsama
hanıza sığınarak. Sayın Nüfus Umum Müdürü
müz yarın müsteşar olsa; «ben Nüfus Umum 
Müdürü idim, artık müsteşar oldum» diye nü-
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fus müdürlüğüne müracaat edecek. Ondan son
ra ilerde Allah nasiibeder milletvekili olursa, 
işini öyle değiştirecek. 

Sayın milletvekilleri, vücuttaki belirli de
ğişiklikleri nüfusa tescil ettirmek de mümkün 
değildir. Belirli değişiklik eğer bir memleket 
idaresini değiştirmek maksadına dayalı »veya 
bir şarkıcının (burun, göz ve kulakta yaptırdığı 
ayrı bir ameliyat neticesi ise, Ibunu her halü
kârda nüfusa tescil ettirmek mümkün değildir. 
Bir arkadaşımız bir iş kazası sonucu vücudun
daki bir yerini kaybederse bunu nüfusa bildir
mekte veya tescil ettirmekte de hiçbir fayda 
olacağını zannetmiyorum. Bir kişinin şabis ola
rak kimliğini ıgösteren bir nüfus belgesi vardır; 
orada doğuşta saçının siyah, gözünün mavi, 
(vücudunun şu boyda olduğu tescil edilmiştir, 
ondan sonra kullanılacak olan belge yurt dışına 
çıkarken verilen pasaportlardır. O pasaportlar
da vücut değişiMiMeri yazılabilir. O halde ben
ce bu maddede «iş ye güçlerini, Vücutlarındaki 
belirli değişikliklerini» kelimeleri metinden çı
karılmalıdır. Aksi halde bu madde bu hali1 ile 
büyük çelişkiler yaratacaktır, vatandaşı zor 
duruma düşürecektir. Kanunu okuyan ve bilen 
vatandaş bundan tedirgin olacaktır. Keşke her
kes kanunu okusa, kanundaki bütün hükümleri 
Mise. Bizde hem kanunu okuyan az, hem hü
kümleri tatbik eden az, ama akıllı rakamı art
tığı takdirde, on, yüz olunca, yüz, bin olunca, 
bin, onbin olunca, onbin, yüzbin olunca, yüzbin, 
milyon olunca nüfus memurları yeni doğanlara 
dahi nüfus kâğıdı veremez. Çünkü, bugün nü
fus memurluklarında kullanılan memur adedi
miz o kadar çok azdır ki, ihtiyaca hiç kâfi 
değildir. 

Bu sebeplerden dolayı bu dört kelimenin 
metinden çıkarılmasını arz ve teklif ediyorum. 
'Komisyon bu noktada görüşünü belirtsin, on
dan sonra fbir önerge hazırladım, takdim ede
ceğim. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — (Sayın özdenoğlu, buyurunuz. 
ŞtNASi ÖZDENOĞLU (Ankara) — Sayın 

Başkan, sayın milletvekilleri; 
Görüşülmekte olan tasarının en Önemli mad

delerinden birisi şimdi görüşmesini yaptığımız 
maddedir. 

Değerli arkadaşlarım, ahvali şahsiye kayıt
lan dediğimiz, kişilerin durumunu tesbit eden 
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kayıtlar nüfus kayıtlarıdır. Bu kayıtlar tesbit I 
edilirken İM faktörü dikkate almak lâzımdır. 
Birincisi, kişinin değişen nitelikleri; ikincisi, 
değşmiyen nitelikleri.. Şimdi görülüyor M, mad
de kapsamına değişen ve değişmiyen 'bütün ni
telikler alınmış. 

Değerli arkadaşlarım, iböyle şey olmaz. Sa
yın Asutay arkadaşıma katılmamak mümkün 
değildir. Tasavvur buyurun; vatandaşın okur -
yazar olduğu veya olmadığı yazılacak; ama o 
vatandaş okur - yazar olmadığı yazıldığı halde 
büâihara okumayı, yazmayı öğrenmiş Olacak o 
takdirde ne olacaktır? O zaman mahkemeden 
ilâm almak icabedecek ve mahkeme karariyle 
nüfus kaydında değişiklik yapılacaktır. Bilin
diği gibi nüfus kayıtlarındaki tekmil değişik
likler mahkeme kararı ile olur. Öyleyse onibin-
lerce, yüzbinleroe vatandaş okuma - yazma 
öğrendikten sonra 'bu durumlarını nüfus kü
tüğüne tescil ettirmek istedikleri takdirde 
mutlaka mahkemeden karar almak gibi bir zo-
runlukla karşı karşıya kalacaklardır. Bu da 
bizi, çok külfetli ve çok lüzumsuz Ve bürokra
siyi alabildiğine artıracak hukukî hirtakım kar
gaşalıklar yaratacak sonuçlara götürecektir. 
'Böyle şey olmaz. O itiSbarla vatandaşın evlenme, 
boşanma gifbi medeni durumundaki esaslı de
ğişiklikler dışında, nihayet kendi kişiliğinde 
renk gilbi, ırk gibi, din gibi birtakım değişmi
yen faktörler veya çok güçlükle değişen faktör
ler dışında kolayca değişebilecek niteliklerin 
nüfus siciline tescili hususunda bir âmir hüküm 
koyacak, kanun tekniğine de uymaz, uygulama
da da pek çok güçlükler yaratır. Arz ettiğim 
gibi, en küçük değişiklikte tmahkeme kararını 
elde etme gibi (bir zorunluğu karşımıza çıkaca
ğına göre uygulamada mahkemelerin de işini 
çok artıracak, nüfus idarelerini de çok lüzum
suz formaliteye boğacaktır. 

Muhterem arkadaşlarım, o itibarla bu mad
denin mutlaka gözden geçirilip yeniden kaleme 
alınması zarureti vardır. Sayın Komisyondan 
rica ediyorum, bu maddenin geri alınması hu
susunu Yüce Mecliste bir temayül belirirse 
lütfen direnmesinler. Maddenin yeniden yazıl
masında zorunluk görüyorum. Yüce Meclisin 
bu doğrultuda karar vereceği inancı ile saygıla
rımı sunarım. 

Teşekkür ederim. | 

— İSİ 
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BAŞKAN — Buyurun, sayın Komisyon. 

GEÇİCİ KOMİSYON ISÖZCÜSÜ ŞEVKET 
ASBUZOĞLU (Eskişehir) — ISayın özdenoğ-
lu arkadaşımızın 43 ncü madde üzerindeki en
dişeleri 47 nci madde ile tamamen ortadan kal
dırılmaktadır. İleri sürdükleri, sonradan mey
dana gelecek olan (haller, bu 47 nci madde ile 
tamamen düşünülmüş ve sizin isteğinize uy
gun bir madde zaten tedvin edilmiştir. 

(Sayın Asutay arkadaşımız, iş ve güçleriyle 
diğer hallerinin yazılmasının, biâlhara bu kim
selerde vukua gelecek değişiklikler dolayısiyle 
doğru Olmadığını ileri sürdüler. Kütüğün ilk 
yazılışında bunlar o ailenin o günkü haline 
göre edinilmesi lâzımgelen bilgileri muhtevi
dir. Hakikaten iş ve güçlerinin zamanla değiş
mesi gibi haller vardır. Bunu biz aile kütüğü
nün ilk yazılışında yerinde gördük. Bilâhara, 
belki de en kısa bir zamanda, yalnız bir defa 
değil, belki birkaç defa değişebileceğini de 
göz önünde tutarak, biz bunu ne bir haşiv ola
rak, ne de esaslı bir hüküm olarak kabul edi
yoruz. Ama bidayette, aile (kütüğünün yazıl
masında o günkü >ailenin iktisaıbetmiş olduğu 
vasıflar nelerse onların yazılmasını derpiş et
miş bulunuyoruz. Bu değişiklikler buyurduğu
nuz gibi olacaktır ve kütükte yazılı olarak ka
lacaktır, yani değişmesi için yeniden müracaat 
edilmesi gibi bir halde olmıyacaktır, tabu. 

Sayın arkadaşımızın «iış ve güçlerini» tâbi
rinin metinden çıkarılması hususundaki teklifi
nin aleyhinde değiliz. ISırf bu maksatla, yani 
bidayette yazılışta aile kütüklerinde o ailenin 
bütün vasıflarının yazılmasını kabul etmiş gö
rünüyoruz. Ama arkadaşımızın ileri sürdüğü se
beplerle metinden çıkarılması Yüce Meclisçe 
tasvip buyurulursa buna da bir itirazımız ol
mıyacaktır. 

Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Madde üzerinde başkaca görüş
mek istiyen sayın üye? Yok. 

iki takrir vardır, okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 

Görüşülmekte olan kanunun 43 ncü madde
sinin üçüncü satırında yer alan «iş ve gücünü, 
vücuttaki belirli değişikliğimi okur - yazar 
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olup olmadığını» kelimelerinin maddeden çıka
rılmasını arz ve teklif ©derim. 

(Saygılarımla. 
Burhanettin Asutay 
izmir Milletvekili 

BURHANETTİN ASUTAY (izmir) — (Sa
yın Başkan, (Sayın Komisyon (Sözcüsü (bir nok
taya işaret ettiler; «vücutlarındaki Ibelirli de
ğişikliklerini, 'okur - yazar olup olmadıklarını 
tescil zorunluğu vardır, ama iş ve (güçlerinin 
tescilinin zorunlu olmadığından metinden çıka

rılmasında Ibir mahzur yoktur» dediler. 
Bendeniz önerigemdeki «vücutlarındaki (be

lirli değişikliklerini, okur - yazar olup olma
dıklarını» kelimelerinin kaldırılarak, yalnız 
«iş ve güçlerini» deyiminin madde metninden 
çıkarılmasını istiyorum. 'Önergemin 'o şekilde 
düzeltilmesini rica ediyorum. 

BAŞKAN — Yeni takririnizi yalnız «iş ve 
güçlerini» deyiminin çıkarılmasına inhisar et
tiriyorsunuz. 

BUBHANETTİN ASUTAY (izmir) — Evet. 
HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Sayın 

Başkan, müsaade ederseniz yerimden Ibir husu
su arz edeyim. 

BAŞKAN — (Buyurun. 
HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Bugüne 

kadar cari nüfus tezkerelerine çiftçi, sanatkâr 
şu, Ibu olduğu yazılıdır. Bu 'bir meslek kaydıdır. 
ıMaddenin olduğu gllbi kalmasında çok fayda 
vardır. 

SINAİSİ ÖZDENOĞLU (Ankara) — Sayın 
Başkan, bir sorum olacak. 

BAŞKAN — 'Buyurun. 
SİNASİ ÖZDENOĞLU (Ankara) — Okur 

- yazar olma konusunda nüfusa tescil edilmiş 
olan hususun 'sonradan değiştirilmesi lâzım gel
diği takdirde bu nasıl olacaktır? Bir değişiklik 
icabettiği takdirde mahkame kararı alınmasına 
lüzum var mıdır, yok mudur? 

BAŞKAN — Buyurun, sayın Komisyon. 
GEÇİCİ KOMİSYON (SÖZCÜSÜ ŞEVKET 

ASBUZOĞLU '(Eskişehir) — 'Sayın özdenoğlu'-
nun ileri sürdüğü mahzurları giderici 47 nci 
madde vardır, demiştim. (Sonradan meydana ge
lecek ibütün değişiklikler (bu madde ile açıklık
la tarif edilmiştir. Mahkemeye gitmeden, vilâ
yetin emri ile nüfus memurluklarına verilecek 

'bir talimatla Ibu 'gibi değişiklikler yapılacaktır, 
aile kütüklerine işlenecektir. 

BAŞKAN — Yani mahkeme kararına lüzum 
olmaksızın değişiklikliklerin 47 nci madde gere
ğince yapılabileceği hususu tedvin edilmiş 'bu
lunmaktadır. 

Sayın Asutay'ın takririne Komisyon katılı
yor mu? 

GEÇİCİ KOMİSYON (SÖZCÜSÜ ŞEVKET 
ASBUZOĞLU (Eskişehir) — (Son şekline, yani 
iş ve güçlerini» tahirinin çıkarılmasına katılı
yoruz. 

SİNASİ (ÖZDENOĞLU (Ankara) — 'Sayın 
Başkan, Ibir hususun tutanağa geçmesinde ızo-
runluk vardır, müsaade eder misiniz? 

BAŞKAN — Buyurun. 
SİNASİ ÖZDENOĞLU (Ankara) — Okur -

yazarsa tescil edilir, değilse tescil edilmez diye 
Ibunu söylesinler tutanağa geçsin lütfen. 

BAŞKAN — Yani, okur - yazarsa yazılsın, 
okur - yazar değilse, daha başka deyimle cahil-
se o yazılmasın, (boş (bırakılsın, Öyle mi? 

GEÇİCİ KOMİSYON İSÖZCÜSÜ ŞEVKET 
ASBUZOĞLU (Eskişehir) — Evet efendim, o 
yazılmıyacak, boş bırakılacak. 

BAŞKAN — ıSaym Komisyon (Sözcüsü, yal
nız okur - yazar olduğunda yazılacağını, hoş bı
rakıldığı zaman okur - yazar olmadığını ve (bu
na hir hazırlık dönemi içinde olduğunun da dai
ma mümkün (bulunduğunu ifade (buyuruyorlar. 

GEÇİCİ iKOiMaiSYON İSÖZCÜSÜ ŞEVKET 
ASBUZOĞLU (Eskişehir) — Evet, evet.. 

BAŞKAN — İSayın i Asutay'm «i§ ve güçleri
ni» deyimini metinden çıkarılmasına mütedair 
olan takririne Komisyon katılmaktadır. Sayın 
Asutay takririnde yazılı diğer deyimlerden sar
fı nazar etmiştir. !Bu takriri oylarınıza arzedi-
yorum. Kalbul edenler.. Ka'bul etmiyenler.. Ka-
ıbul etmiyenler.. Kabul edilmiştir.. 

Komisyon tarafından verilmiş, /«ikâmetgâh
larım» deyiminin maddeden çıkarılmasını öngiö-
ren toir takrir vardır. 

GEÇİCİ KOMİSYON (SÖZCÜSÜ ŞEVKET 
ASBUZOĞLU (Eskişehir) — 'Fazlalıktır, onun 
için çıkarıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Haışivdar diyorsunuz öyle mi 
efendim. 
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ıSayın 'Başkanlığa 
Madde 43. — ikinci satırın s'on kelimesi, 

«ikâmetgâhlarını» kelimesi çıkarılacaktır. 
Geçici 'Komisyon Sözcüsü 

Eskişehir 
Şevket Asbuzoğlu 

BAŞKAN — Madde metninde 'bulunan «ikâ
metgâhlarını» kelimesinin haşiv «olduğu Komis
yon ıSözcüsünce ifade edilerek maddeden çı
karılması takrirle talebedilmektedir. Bu husu
su oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Maddeyi, her iki tâdil şekli sonu itibariyle 
oylarınıza arzediyorum. Kabul edenler.. Kabul 
etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 

44 ncü maddeyi okutuyorum. 
Madde 44. — Kocanın ölümünde kadın 

yeniden evlenmedikçe 'Ölen kocasının (aile kütü
ğünde kalabilir. Dilediğinde ibabasının aile kü
tüğüne döner veya ayrı (bir sayfa açtırabilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde (görüşmek 
isteyen sayın üye?.. 

BUBHANETTİN ASUTAY (izmir) — Sa
yın 'Başkan, Komisyondan Ibir sorum var: Evli 
bir hanım kocasının kütüğüne kaydolmaktadır. 
Boşanması halinde İbabasının kütüğüne devri 
zaruri. Şimdi, yeni getirilen maddede, isterse 
bu hanım müstakillen yeni bir kayıt açtırabile
cektir. Kayıt açtırması, ahfadına ve geçmişle
rine dair olan ibilgileri ortadan kaldırır. Bu en
dişem var, arz ederlerse ısonra bir hususa daha 
temas edeceğim. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon, buyurunuz 
efendim. 

GEÇİCİ KOMİSYON ISÖZOÜSÜ ŞEVKET 
ASBÜZOĞLU (Eskişehir) — iSayın Başkan, (bu
rada, arkadaşlarımızın ifade ettiği gibi iboşanma 
değil, ölümü halimdedir, ölümü halinde olunca, 
kadının kendi ihtiyarına bırakıyoruz; ister ko
casının nüfusunu devam ettirir, isterse ayrı bir 
nüfus kaydı açtırabilir. 

BAŞKAN — Boşanma halinde?.. 
GEÇİCİ KOMİSYON İSöZOÜîSÜ ŞEVKET 

ASBÜZOĞLU (Eskişehir) — 'Boşanma halinde 
mümkün değil zaten. Kocasının nüfusunu alma
sı mümkün değil. 

BAŞKAN — Boşanma (halinde kocasının kü
tüğünde kalması mümkün olmadığına göre ba
hasının kütüğüne mi ^geçiyor, yoksa müstakil 
bir kütük mü açtırıyor? 
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GEÇİCİ KOMİSYON ISÖZCÜSt* ŞEVKET 
ASBÜZOĞLU (Eskişehir) — İster müstakil kü
tük açtırır, isterse babasının kütüğüne geçer. 

BURHANETTÎN ASUTAY (izmir) — Söz 
istiyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurunuz ISayın Asutay. 
BURHANETTÎN ASUTAY (izmir) — Sayın 

Başkan değerli milletvekilleri; 
ölümü en son nazarı dikkate aldığımız için 

biz «boşanma» dedik, ama Komisyon hatamızı 
tashih etti; teşekkür ederim. 

Şimdi, ibir evlenme vardır; hanım, evlendiği 
kocasının nüfusuna tescil edilir; o tamam. Koca
sının ölümü halinde hanım müstakil kalır. Yani 
bu husus yeniden evlenmesini sağlıyabilmek 
maksadına dayalıdır. Hanım nereye igider?.. 
Bu, iki buutludur. Birincisi; eğer evlenmeleri 
sonucu bir »çocuk sahibi olmuşsa, evlâtları yo
luyla ölmüş kocasının kütüğüne (bağlıdır. Çün
kü evlâtları haha kütüğünde tescillidir, evlât
larını ana kendi kütüğüne 'götüremez. Hanım ne
reye gidecektir? Geldiği kütüğe gidecektir. Hal
buki maddede, « isterse müstakil bir künye aç
tırabilir» diyor. Yani, geldiği yerdeki kütükten 
kopuyor; kızın, annesi, babası, geçmişiyle olan 
ilgisi kesiliyor, müstakil bir kütük halinde ka
lıyor. 'Oğluyla irtibatını kesiyor, ecdadiyle irti
batını kesiyor. 

Bugüne kadar tatbik edilegelen hüküm ay
nen yürütülmelidir. Hanım, kocasının Vefatı ha
linde geldiği kütüğe dönmelidir ve ölmüş ko
casından olan ıçocuklariyle de irtibatını kaybet
memelidir ve böylece de çocukların ileride anne
sini inkâr edebilecekleri durum önlenecek, ço
cuklarla dedeler ve torunlar arasındaki bağ
lantıyı kesmiyecek duruma gelinecektir. Bir 
insanı, müstakil olarak Ibir kütük yapmaya, 
bir ölüm Vesile teşkil etmemelidir. Nereden 
gelmişse oraya gitmelidir ve ölmüş kocasiyle 
irtibatını devam ettirmelidir. Yerinde kalmak 
için zaten maddede hüküm var, o noktaya işa
ret etmiyorum, ama behemehal müstakil bir 
kütük açması hanıma tanınmamalıdır. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is-
tiyen 'başka üye var mı efendim? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ŞEVKET 
ASBÜZOĞLU (Eskişehir) — Müsaade eder 
misiniz Sayın Başkan? 
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Arkadaşımızın ileri sürdüğü hususlar, Yü
ce Meclisin kalbul ettiği 32 nci maddede tama
men vardır. Buradaki nal ölüm dölayısıyledir. 
Boşanma dolayısıyle lolan (hususlar hakkında 
32 nci madde ayrı hükümler getirmiştir, Yüce 
(Meclis bunu kabul etmiştir. 

BAŞKAN — ıSayın Komisyon sözcüsü, «32 
nci maddede, boşanma halinde de müstakil bir1 

hane açtırır hükmü Genel Kurulca kalbul edil
miş olduğu cihetle ölüm halinde de, bir ahenk 
bakımından bu hükmün ipkası lâamıgelir» di
yorlar. 

BURHANETTİN ASUTAY (izmir) — Sa
yın Başkan, Komisyona bir sorum olacak mü
saade ederseniz. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Asutay. 
BUIfcHANETTiN ASUTAY (izmir) — 

Şimdi, boşanma faalinde eğer dikkatimizi çek-
miyen bir hüküm varsa, ölümde bunu dikkate 
aldıysak, bir evvelki maddede yaptığımız ha
tanın bir sonraki maddede tekrar ©dilmesin
de isabet 'görmemeleri gerekmez mi? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ŞEVKET 
ASBU20ĞLU (Eskişehir) — Biz hata olarak 
görmüyoruz ki. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon sözcüsü, 32 
nci maddede ve bu maddenin tedvininde bir 
hata oulunmadığını ifade ederler. 

Madde üzerinde söz istiyen başka sayın 
üye? Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. 
IKabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

45 nci maddeyi okutuyorum. 
Madde 45. — Her aile kütüğü soyadına gö

re düzenlenir ve kapağının iç tarafına kütükte 
yazılı ailelerin soyadları üzerine alfabe sıra
sına göre fihristini yaparak yapıştırmak mec
buridir. Ayrıca her nüfus dairesinde bölgesi 
aile kütüklerinin soyadlarına ait alfabetik bir 
fihrist tutulur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek 
istiyen sayın üye? Yok. (Komisyon sözcüsü
nün (bir önergesi var, okutuyorum. 

'Sayın Başkanlığa 
Madde 45. — ilk satırdaki «düzenlenir ve 

kapağının» deyimi, «düzenlenip kapağının iiç 
tarafına» şeklinde olacaktır. 

Geçici 'Komisyon Sözcüsü 
Eskişehir 

Şevket Asbuzöğlu 
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BAŞKAN — Komisyonca vaki tâdil tekli
fini toylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler. 
Kalbul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Maddeyi, tâdil şekliyle 'oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... (Kalbul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

46 nci maddeyi »okutuyorum. 

BÖLÜM : 9 

ıKayıt düzeltmeleri 

Madde 46. — Yaş, ad, soyadı ve diğer ka
yıt düzeltme dâvaları ilgilinin oturduğu yer 
asliye hukuk mahkemesinde Cumhuriyet sav
cısı ve nüfus başmemuru veya nüfus memuru 
huzuriyle görülür ve karara bağlanır. 

Bu dâvalar düzeltmeyi istiyenlerle, ilgili 
resmî dairenin göstereceği lüzum üzerine Cum
huriyet Savcıları tarafından açılabilir ve din
lenecek tanıklar, resmî kayıt örnekleri ve bel
celerle ispat olunur. ıŞu kadar ki; İlgilinin gö
rüşü dâvayı yalanlayıcı olmaması şarttır. Ceza 
Muhakemeleri Usulü Kanunu hükümlerine gö
re ceza mahkemelerinde yapılacak yaş düzelt
mesi işlerinde de nüfus başmemuru veya nüfus 
memuru taraf olarak bulunurlar. 

Mahkeme kararına karşı taraflar Yargıta-
ya başvurabilirler, yaş, ad, soyadı ve kayıt dü
zeltmesi hakkındaki mahkemeden verilen ka
rarlar kesinleştikten sonra ilgilinin aile kütü
ğüne geçirilir. Ad ve soyadının değiştirilmesi, 
din değiştirme suretiyle de olsa mahkeme ka-
rariyle yapılır. Adlarını değiştirenlerin aile 
kütüğünde yazılı çocuklarının baba veya ana 
adlan, soyadlarını değiştirenlerin yalnız eşiy
le reşidolmıyan çocuklarının soyadları birlik
te değiştirilir. Yaş düzeltme dâvası açma hak
kı; reşitlerde aile kütüğüne kaydedildiği ta
rihten, reşidolmıyanlarla 18 yaşın 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 işlerince onbeş gün içinde askerlik şu
belerine de bildirilir. 

BAŞKAN — (Madde üzerinde görüşmek isti
yen sayın üye?... 

HİLMİ OKÇU (Manisa) — (Sayın Başkan, 
Sayın komisyondan bir sualim olacak. 
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BAŞKAN — Buyurunuz Sayın' Okçu. 
HİLMİ OKÇU <Manisa) — Yanlış anlama

dıysam, reşit olan bir insan için yaş -tashihi sü
resi olarak 18 yaşını bitirdiği günden itibaren 
ilk sene içerisinde dâva açaJbilme hakkı tanınır 
gibi tor durum var, bu doğru mudur? 

iGEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ŞEVKET 
ASBUZOĞLU (Eskişehir) — 'Doğrudur efendim. 
Reşit »olanların 18 yaşını ikmalinden başlıyarak 
bir yıl devam eder. 

HİLMİ OKÇU (Manisa) — Dâvanın süresi 
mi, dâva açma müddeti mi? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ŞEVKET 
ASBUZOĞLU (Eskişehir) — Dâva müddetidir. 
Yani, bir sene içinde dâva açabilir. 

HİLMİ (OKÇU (Manisa) — Söz istiyorum 
efendim. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Okçu. 
HİLMİ OKÇU (Manisa) — Sayın Başkan, 

muhterem arkadaşlarım; 
Madde tedvini, 18 yaşını ikmal eden bir şah

sın yaş tashihi dâvasını bir sene zarfında açma
cı lâzım'gelir şeklindedir. Bu maddenin çok cid
dî bir madde 'olduğu kanısındayım. 

Türkiye malûm; Türk nüfus kayıtlarında 
birçok hatalar yapılabilir. Bence Ibu müddetin 
tahdidinde fayda yok. Belki bu maddeyi, suiis
timal edildiği noktai nazarından hareketle ge
tirmiş 'olabilirsiniz, fakat öyle hâdiseler olabilir 
ki, insan tahmin etmediği bir anda, 40 yaşında 
dahi yaş tashihi dâvası açabilir. Bunu nasıl izah 
edeceğiz? O zaman .mutlaka müdeiumumiyi 
tahrik etme durumu mu olacak? Yani, tedvin 
şeklinin mevcut şartlara, memleketimizin sosyal 
yapısına cevap verir şekilde olduğu kanısında 
değilim. Tadil konusunda igerçi bir teklifim 
yok, ama istisnai bir durum için umumi bir ka
ide koyuyoruz gibi bir durum var ortada. Bu, 
maddede olmasaydı daha isabetli olurdu kanı
sındayım. 

Hürmetler ederim efendim. 

BAŞKAN — Açık oyunu kullanmamış sayın 
üye Var mı?... (*Var» sesleri) Lütfen efendim, 
lütfen. 

HASAN 'TOSYALI (Kastamonu) — Söz is
tiyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN —• Buyurunuz Sayın Tosyalı. 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Sayın 
Başkanım, değerli arkadaşlarım; 

Bu 46 ncı maddedeki «Yaş düzeltme dâvası 
açma Ihakkı» ibaresinden itibaren aşağıdaki fık
raların tamamının çıkarılması ve bu hakkın 
tahdidedilmemesi lâzımdır. 

Memleketimizde halen bâzı bölgelerimizde 
yüzde 75 oranında cehalet var. Bâzı bölgeleri
mizde bu oran yüzde 50 civarındadır. Mazide 
birçok hata işlenmiştir ve önümüzdeki yıllarda 
da işlenilmeye devam edecektir. Binaenaleyh, 
yaş düzeltme hakkının kısıtlanması doğru değil
dir. Bir insan ömrünün her safhasında yaş dü
zeltme hakkını, ad düzeltme hakkını kullanabi
lir. Burada tahdit »getirmek hiçbir fayda sağla
maz; bu bir. Ben bu konuda bir önerge veriyo
rum. 

Yaş düzeltme dâvası açma hakkı; «Reşitler
de aile kütüğüne kaydedildiği tarihten itibaren 
bir yıl, deniyor. Bu gayet müphem ve mânâsız 
bir şey. Bundan hiçbir şey anlaşılmıyor. Ondan 
sonra, «Reşit olmıyanlarda 18 yaşını ikmalinden 
başlıyarak bir yıl...» deniyor. Bence, bu karışık 
ibarelere hiç lüzum yok Sayın Başkanım. «Yaş 
düzeltme dâvası açma hakkı...» ibaresinden iti
baren, aşağıdaki 3,5 satırı yok edelim. Çünkü, 
bu 'hiçbir fayda sağlamıyor. Bilâkis, vatandaş
ları muazzebedeceğiz ve hukukî bir şeyden lü
zum hâsıl olacak, dâva açma hakkını elinden 
almış 'olacağız. Doğru değil. 

Bir de, nüfus memuru ve Cumhuriyet Savcı
sı, Kanunda yaş düzeltmelerinde taraf olarak 
gösterilmiş. 'Burada doktoru da taraf gösterme
miz faydalıdır, doktoru da taraf göstermemiz 
lâzımdır. 

Öyle dâvalar bilirim ki, savcı ve nüfus me
muru inadetmiştir, bu küçüktür veya büyük
tür diye; doktor, dış görünüşüyle veya yaptığı 
tıbbi muayene ile bir kimsenin yaşının büyüme
sine veya küçülmesine yardımcı olmuştur, ola
bilmiştir. 

Vatandaşlarımız bugün hâlâ yaş düzeltme 
dâvaları sebebiyle çok büyük sıkıntılara du
çar olmaktadır. Mahkemelerde yaş düzeltme me
selesi, büyük bir mesele halini almıştır. Bâzı hâ
kimler bu kanunu keyfî bir şekilde kullanır du
ruma gelmişlerdir. Bir ilçede yaş düzeltme hak
kı var, bir ilçede yok. Binaenaleyh, taraf olarak 
doktorun dâhil edilmesi, aşağıda da, bu «Yaş 
düzeltme dâvası açma hakkı...» nden sonra ge-
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len aşağıdaki, 'fıkranın çıkarılmasının çok uy
gun olacağı kanaatindeyim. 

(Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — 'Buyurun ıSaym Özdenoğlu. 
SİNASİ 'ÖZDENOĞLU (Ankara) — Sayın 

Başkan, değerli arkadaşlarım; 
Ahvali şahsiye ile ilgili dâva açma hakkı, 

vatandaşın temel, 'haklarındandır. 

Şimdi, tasavvur buyurun, o kadar mutlak, o 
kadar tehlikeli bir hüküm konmuş ki, vatandaş 
kendi yaşını düzeltmek için dâva açmak hakkın
dan mahrum ediliyor. Bu, görülmüş şey değildir. 
Her hangi bir hakkı elde etmek için vatandaşın 
dâva açmak hakkını nasıl kısıtlıyamazsanız, bir 
yanlışlığı önlemek amaciyle açacağı yas tashihi 
dâvasına da set çekemezsiniz. Böyle şey olmaz. 

Şimdi, üstelik o kadar çetrefil ve anlamsız 
bir cümle konmuş ki, maddeyi okuyunuz değer
li arkadaşlarım. Bir vatandaşın aile kütüğüne 
kaydedildiği tarih, normal olarak doğum tari
hidir. Bu maddeden anlaşılan şu: Doğum tari
hinden itibaren bir yıl içinde, yani bir yaşında
ki çocuk dâva açmazsa, dâva hakkı düşüyor. Bu, 
nasıl kaleme alınmıştır? Metnin çok hatalı bir 
şekilde kaleme alındığını ve bu tarziyle nasıl 
sevk edildiğini hayretler içinde görüyorum. 

Saym Komisyon da bizi dinlerse her halde 
daha isabetli olur. Farkındalar mı acaba? Sa
yın Komisyon Sözcüsü ve Hükümet temsilcisin
den rica ediyorum Sayın Başkanım. Acaba far
kında bulunuyorlar mı? «Yaş düzeltme dâvası 
açma hakkı...» nı nasıl yorumluyorlar? «Reşit
lerde nüfus cüzdanı verildiği tarihten, reşidıoimı-
yanlarda 18 yaşın ikmalinden başlıyarak bir yıl 
devam eder.» deniyor. 

Şimdi, tasavvur buyurun; reşitlerde nüfus 
cüzdanı verildiği tarih, yani bir vatandaşın aile 
kütüğüne kaydedildiği tarih, doğum tarihidir 
değerli arkadaşlarım. Belki bir yıl, iki yıl, üç 
yıl geç kaydedilebilir, ama normal olarak doğu
mu tesbit eden mazbatayla, ilmühaberle birlik
te nüfus siciline kaydı tarihi, doğum tarihidir. 
E, bu" doğum tarihini takibeden bir yıl içinde 
zamanaşımıyle dâva açma hakkı düşecek. Bir 
yaşındaki çocuk dâva açabilir mi? 

Bu kadar tutarsız bir metinle Millet Meclisi 
huzuruna gelinebiliyor, şaşmamak mümkün de
ğil. öyleyse kesinlikle bu ibarenin kaldırılmasın

da hattâ genel perspektifi içerisinde maddeye 
yeniden bir şekil vermek üzere geriye alınma
sında zorunluk vardır. Komisyon maddeyi mut
laka geri almalı. Hem bu kadarla da kalmıyor, 
«Ondan sonra dâva açılamaz.» diye mutlak bir 
hüküm gidiyor. Demin arz ettiğim gibi bu kişi
nin kendi temel haklarına ilişkin bir haktır. Va
tandaşın bu hakkı kullanmasını hiçbir suretle 
enlemek mümkün değildir. Bu, Anayasaya ve 
insan Hakları Evrensel Beyannamesine açıkça 
aykırıdır. Bu itibarla, bu maddenin Komisyonca 
geri alınmasını rica ediyor ve bu konuda bir de 
önerge takdim ediyorum. 

Saygılar sunarım arkadaşlarım. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Asutay. 
BURHANETTİN ASUTAY (İzmir) — Saym 

Başkan, Yüce Meclisin değerli üyeleri; 
Herkes, her an bu mikrofondan Anayasayı 

dile getiriyor. Burada da Anayasayı dillendir
mek lâzım. Anayasa, 20, 21, 22, 23 ncü madde
lerinde kişilerin görüş, düşünüş, fikirlerini be
lirtme ve haklarını müdafaa etme serbestiyetini 
tanıyoi'. 

Şimdi, biz bu maddede diyoruz ki: Kişi, nü
fus kayıtlarını, yaş tashihlerini doğuşundan bir 
yıl sonra ele alır ve reşit hale geldikten bir yıl 
sonraya kadar müdafaa eder. 

Soym milletvekilleri, doğan bir kişinin nüfu
sa tescili, o kişinin iradesine bağlı değil. Baba
sı, bâzı mülâhazalarla çocuğunu üç yaş, beş yaş 
küçük, bazan üç yaş, beş yaş büyük yazdırır. 

Bu nüfus tashihlerinin muayyen eğitim mü
esseselerinde tesirli olması dikkate alınmış ve 
askerî okullarda yaş tashihi nazarı dikkate alın
mamıştı*. Aynı zamanda erken ihtiyarlama, 
çabuk emekli olma ffibi halleri önliyebilmek 
maksadına dayalı 506 sayılı Kanun, 5434 sayılı 
Kanun, sair Sosyal Sigortalar Kurumuyla bağ
lanan, birleşen muhtelif sandıklar yaş tashihini 
emekliliğe esas almamak suretiyle kanunlarına 
hüküm koymuştur. 

Tüm muvazaayı ortadan kaldırabilmek için, 
kendi kanunlarında yer alan bu hükümlerin kar
şısında biz diyeceğiz ki; kişinin, iradesine bağlı 
olmaksızın ana ve babasının veya onu temsil ede
nin karar ve iradesine bağlı bir hükmü, bir mah
kûmiyet olarak vatandaşın sırtına bağlıyacağız. 
Şahsiyle ilgili dâva açmak, kişinin kendi özel 
hakkı. Bu özel hakkını elinden alacağız. Kişi
nin iradesine bağlı olmıyan bir meselede müda-
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faa hakkını zedeliyeceğiz ve bu madde dolayı-
siyle, arz ettiğim gibi, Anayasanın 20, 21, 22, 23 
ve onu takibeden maddelerindeki tüm müdafaa 
haklarını zedeliyen bir hüküm getirmiş olacağız. 

Bendeniz bir önerge verdim. Bu önergemde 
esas aldığım nokta şudur: Çocuk sin'i rüşte erin
ceye kadar, zaten dâva açma yetkisine sahip de
ğildir. Bu hak, onun adına onu temsil eden ve 
onun adına söz sahibi olan ana, baba ve aile ef
radının hakkıdır. Buraya müdahale etmem. Ama, 
maddenin son üç satırında bulunan; «Yaş dü
zeltme dâvası açma hakki; reşitlerde nüfus cüz
danı verildiği tarihten, reşit olmıyanlarda 18 
yaşm ikmalinden başlıyarak bir yıl devam eder. 
Ondan sonra dâva açılamaz.» gibi, 1,5 satırlık 
ifadenin metinden çıkarılması gerekir. 

Sayın milletvekilleri, bir insan muhtelif vesi
lelerle dâva acar ve bu dâvasını tevsik için muh
telif delillere ihtiyacı vardır. Hâkimin huzurun
da delillerinizle iddianızı tevsik ederseniz, hakkı
nız, mahkemece karara bağlanır. Dersiniz ki, 
ben şu tarihte değil, şu tarihte doğmuşum. Şu, 
şu vesilelerle annem, babam şöyle bir hicret ha-
lindeymiş veya şöyle fevkalâde fecî bir durum 
karşısmdaymış. Zelzele olmuştur, tufan olmuş
tur, bunun için kundağım şuradan şuraya ta
şınmıştır ve hattâ kütük yanmıştır, tescil ettiri
lememişim. Onun için yaşım küçük yazılmış ve
ya büyük yazılmış der, şahitleriyle, müdellel ve
sikalarla bu durum hâkime ispat edilir ve mah
keme karariyle durum tescil edilir. 

Bu madde şu üç noktadan sakıncalıdır : 
1. Kişinin iradesi dışında yapılmış olan bir 

baskıyı zorunlukla kabul ettirmek, 
2. Anayasanın kişiye tanıdığı hakları, bu 

kanunla tanımamak, 
3. Kazai mercilere itibar etmemek, hâkime 

itibar etmemek, Temyize itibar etmemek. 
Bu üç sakıncayı, bu madde içinde alamazsı

nız. O halde, 18 yaşından sonra, kişinin istediği 
hallerde kazai mercilere müracaatla hakkını is
pata salâhiyet verilmelidir ve bu maddenin son 
2,5 satırı metinden çıkarılmalıdır. 

Bir önerge verdim, iltifat ederseniz minnet
tar olacağım, teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Başkaca görüşmek istiyen sa-
ym milletvekili?.. Yok. 

Buyurun Sayın Komisyon Sözcüsü. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ŞEVKET 
ASBUZOĞLU (Eskişehir) — Muhterem arka
daşlarım; 

Malûm; Türkiye'de nüfus yazımlarında, bil
hassa aile reisleri tarafından şimdiye kadar bü
yük hatalar işlenmektedir. Vaktiyle, askere geç 
gitsin diye yaşını küçük gösterenler vardır, baş
ka maksatla büyük yazdıranlar vardır, memu
riyete girmek için yaşını büyültmek istiyenler 
vardır, emekliye ayrılmak için ayrı bir yaş tas
hihi istiyenler vardır, yani çeşitlidir. Belki bir 
kısmı haklı olsa bile, pek çoğunda da haksız ta
leplerin gelip geçtiği, bilhassa bu vazife ile tav
zif edilmiş olan dairelerin mahzuru olmuştur. 
Bunları önliyebilmek için, bu kanunun çıktığı 
tarihten itibaren yapılacak yazımlarda, tanzim 
edilecek aile kütüklerinde; bu gibi, durumların
da bir yanlışlık olduğunu iddia edenler için, re
şit olanlar bakımından 1 yıl zarfında, reşit, olmı
yanlarda da 18 yaşında, yani rüştlerini ihraz et
tikleri tarihten itibaren bir yıl zarfında, dâva 
açma hakkı tanınmıştır. Arkadaşlarımızın id
diaları ; hukuk yönünden, Anayasa yönünden ile
ri sürdükleri hususlar, belki vatandaşın bu gibi 
haklannı kısıtlar gibi görünüyor, ama muame
lâtta disiplini, intizamı, doğruluğu temin etmek 
için böyle bir kaydın konmasında da fayda gö
rülmüştür. 

Bir arkadaşımız, «vatandaşlığa alman bir ki
şi bir yanlışlık yapıldığını gelmiş, ileri sürmüş-
se, o kimse bir dâva açma hakkını haiz değil mi
dir » dediler. Hakikaten vatandaşlığa alınırken 
o kimsenin yaşı üzerinde bir hata işlenmişse, bu
nun için de tanıdığımız müddet ortadadır. O 
müddet zarfında dâva açar, hakkını mahkeme 
kanalı ile alabilir. Yani, burada arkadaşlarımı
zın ısrar ettiği, «Bu, metinden çıkarılsın, bu boş
luk bırakılsın, dâva açma hakkını ilelebet ve
relim.» gibi, nüfus kayıtlan üzerinde yapılması 
istenen değişiklikleri böyle hayatı boyunca onla
ra tanımanın iyi neticeler vermediği, pek çok 
haksızlıklara meydan verdiği şimdiye kadar gö
rülmüş olduğu ve tatbikatta vazife almış kimse
lerce bu mahzurlar görülmüş bulunduğu için bu 
tahdit getirilmiştir. Hükümet de, Komisyonunuz 
da bu kanunun tetkiki ve hazırlanışı sırasında, 
bilhassa bu tahdit üzerinde durmuştur. Arkadaş
larımızın hatırına gelen hususlar da düşünül
müştür, ama arz ettiğim sebeplerle bu gibi en
gellemeler, daha doğrusu kendi menfaatlerine 
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ikide bir mahkemeye başvurup nüfus kütükleri 
üzerinde yaş hadleri üzerinde yapacakları bu gi
bi değişiklikleri önlemek için böyle bir tahdide 
varılmıştır. Komisyonumuz halen bu kanaatini 
muhafaza etmektedir. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Sayın Asutay, buyurun. 
BURHANETTİN ASUTAY (izmir) — Sayın 

Başkan, değerli arkadaşlar; Komisyon Sözcüsü
nün müdafaaları bizi tatmin etmedi. İddiaları; 
«Kanun, disiplin ve inzibatı sağlamak maksadı
na dayalıdır.» diyorlar. 

E, imtiyazsız, sınıfsız, kaynaşmış bir millet 
idik şimdiye kadar ve bu iddia içindeyiz. O hal
de, maddenin son satırını okuyalım. 

«18 yaşın ikmalinden başlıyarak bir yıl de
vam eder.» diyor. Yani, kişi sin-i rüşte erecek, 
kendisini kanun huzurunda temsil etme yetkisi
ne sahibolacak; bir sene içinde dâva açacak, 
yani 19 yaşma kadar. Sonra, dâva açma hakla 
yok... Peki, disiplin ve inzibatı sağlamak mak
sadına dayalı ise, bu maddeden sonra niçin bu 
hüküm konulmuştur? «ilgili resmî daireler bu 
süre ile bağlı değildir.» Bir kişinin kendi hak
kını müdafaa edebilmek için bir yılla kayıtlı mü-
racat hakkı var mahkemeye; ilgili daireler için 
bu müddet yok. Nasıl olur? Kişiye tüm olarak 
hak tanıyacaksınız. O halde ilgili resmi daireler 
de bir, yıl müddetle bağlı kalmalıdır. 

Değerli milletvekilleri, yaş büyütmenin; es
kiden iki idi, şimdi üç sebebe bağlı olduğunu gö
rüyoruz. Üç sebebi var; Komisyon dört sebep 
bulsun, iddiamdan vazgeçerim. 

1. Af buyurunuz, genç kızlarımızın yaşı kü
çültülür; zamanında evlendirememisiz, nüfusta 
yaşını küçültebilmek için ana ve babası tara
fından yapılan müracaatlar. 

2. Askerî okullara girebilme yaşı geçmiş 
olanlar ile bir memuriyete girmede yaşını aşmış 
olanlar. 

3. Almanya'ya gitmek üzere müracaat et
miş, ama Alman Hükümetinin veya Alman An
laşma Bürosunun istediği yaştan fazla yaşa sa-
hibolanlar. 

Yani, çabuk emekli olmak istiyenler; evlen
mesinin biraz geç olması suretiyle kendisini da
ha erken yaşta göstermek istiyenler veya memu
riyete girmeyi sağhyabilecek, askerî okullara gi
rebilecek kimseler. Bunun dışında yaş büyüt
menin veya yaş küçültmenin her hangi bir su

retle bir ağırlığı var mı sayın milletvekilleri? 
Var mı? Yurt dışına 70 yaşmda da gidersiniz; 
Hac'ca 90 yaşmda da gidersiniz. Başka şartı yok, 
ama Almanya 30 yaşında işçi istiyor; adam 31 
olmuşsa, yaşını 30 a indirmek istiyor. Askerî 
okullar geçen yıl 1955 doğumluları aldı; 1954 do
ğumlu olanlar bir yaş küçültmek istiyor, 1955 e 
indirmek istiyor veya emekli olmak istiyenler... 

Sayın Komisyon azalarına tekrar işaret edi
yorum : 

İşçi Sigortaları Kurumu ve Emekli Sandığı, 
çabuk maaş alabilmek için her türlü yaş indir
melerini, yükseltmelerini kabul etmiyecek mad
de getirmişlerdir kanunlarında. Askerî okullar 
yaş yükseltme veya küçültmelerinin hiçbir su
rette itibarlı olmıyacağını tesbit etmiş... Müsaade 
ediniz, genç kızlarımızın veya Almanya'ya gide
rek, bize bir yılda 5 480 000 000 lira gelir geti
ren, altın yumurtlayan bu tavukların kartlaş
malarını, piliç haline getirebilmek için mahke
meye müracaat etme hakkını zamanla kısıtlama
yınız. Resmî dairelere tanıdığınız hakkı kişiye 
de tanıyınız. Bu hiçbir suretle suiistimale gir
mez. 

imtiyazsız, sınıfsız, kaynaşmış bir millet ol
duğumuzu bu maddede ispat etmeliyiz. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın Hüsamettin Başer, buyu
run. 

HÜSAMETTİN BAŞER (Nevşehir) — Sayın 
Başkan, değerli milletvekilleri; 

46 ncı madde üzerinde arkadaşlarımız görüş
lerini bildirdiler. Yaş düzeltme dâvası açma 
müddeti üzerinde tartışma olmaktadır. 

Resmî dairelere süre konmamıştır. Bunlar 
kimdir? 

Nüfus memuru, nüfus müdürü, savcı, yahut 
da birisi mahkemeye düşmüş ise (ceza dâvala
rında bilhassa, yaşı büyük veya küçük olur, on
lar için) veya askerlik şubelerinde her hangi 
bir nüfustan gönderilen yaş üzerinde tereddüt 
olursa; bunlar her zaman, müddetle kayıtlı ol
maksızın mahkemeye dâva açabilirler. Şahıs
lar için bir sene müddet konulmuş. Velayet al
tında bulunan çocuklar için, küçükler için ana 
veya baba hayatta ise, veyahut da vesayet altın
da ise, vasinin izni ile bunların yaşı, ya büyül
tülür veya küçültülür; reşit olan kimse ise 18 ya
şım bitirdikten bir sene sonra yaş dâvası açmak 
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mecburiyetinde. Fakat o zamana kadar yaşın
da bir engel olup olmadığım nasıl bilecek; bir 
sene içerisinde? 

Kamu düzeni ile bunun pek ilgili olduğu ka
naatinde değilim. Sayın Asutay burada yaş tas
hihi için 3 sebepten bahsetti, bir sebep de ben 
ilâve edeyim; bilhassa son zamanlarda, toprak 
tevziinde küçük çocukların yaşı büyültülerek 
toprak alma imkânları sağlanmıştır. Fakat tabiî 
toprak alamıyan vatandaşlar tarafından yapı
lan ihbarlarla da gerisin geriye ellerinden bu 
topraklar alınmaktadır. Bizde biliyorsunuz ki, 
bir anane vardır, sayın Komisyon Sözcüsü de 
söylediler; bir aile vardır çocuğu yaşamaz, der
ler M, «Sen bunu 2 - 3 sene nüfusa kaydettir
me», kaydettirmez. Bilâîmra bunu kaydettirir, 
okul çağı geldiği zaman emsalleri gitmeye baş
lar, bu çocuk yaş tashihine müracaat eder veya
hut biç dokunulmaz, askerliğini yapar, sonradan 
her hangi bir iş zuhur eder, yaş tashihine müra
caat eder. Hâkimler burada şahitle bağlıdır, 
raporla bağlıdır. Hattâ mahkemelerde, tatbikat
ta, şunu görürüz ki, hâkimler yaij dâvasında, 
tashih dâvasında şahitlere pek yemin dahi ver
dirmezler; bilirler, ya okula gidecektir, ya top
rak alacaktır veya bilhassa kız kaçırmalarda, ya
şı küçüktür kaçırılan kızın, ağır cezaya düşmüş
tür, evlenme mânisi vardır; bunun için dâva açı
lır; sırf ceza dâvasını ortadan kaldırmak için 
hâkim de bunu bilir, evlenmeleri sağlamr. Bu ba
kımdan bu son fıkranın kaldırılmasında fayda 
vardır; herkes istediği zaman yaş için müracaat 
etsin, takdir mahkemenin olsun. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Sayın özdenoğlu buyurun. 
SİNASİ ÖZDENOĞLU (Ankara) — Sayın 

Başkan, değerli milletvekilleri; 
Konu biraz uzadı; fakat çok önemli bir mad

dedir, meselenin vuzuha kavuşması bakımından 
uzamasında fayda var. 

Değerli arkadaşlarım, vatandaş yalnız Al
manya'ya gitmek için, askere geç gitmek için, 
erken gitmek için değil, hayat kavgasında ek
mek sahibi olabilmek için, her vesile ile yaş 
düzeltilmesine gitmektedir. Örneğin, şimdi Sa
yın Başer Arkadaşımın söylediğine ben de bir 
başka neden ekleyeyim. Şoför ehliyeti almak 
için de vatandaş yaş tashihi yapıyor. Ticaret 
siciline kaydolmak için de yapıyor, ne bileyim, 
evlenme için yapıyor. O itibarla bu yolları ka

pamanın çaresi; önce vatandaşın, ekonomik 
hayatını düzeltmek suretiyle ona ekmek ka
pısı açmaktır. İşin temel noktası budur. Suiis
timalleri elbette önlemek lâzımdır. Yalancı şa
hitle asliye hukuk mahkemesine gitmek sure
tiyle yapılan yaş tashihlerini elbette önlemek 
lâzımdır. Fakat, değerli arkadaşlarım, şimdi in
safla düşünmek lâzımdır, bir yandan yalancı 
şahitle açılacak dâvayı önliyeceğiz diye, ana
yasalarla vatandaşa verilmiş olan dâva açma 
hakkını nasıl kaldırırsınız? Bu, mümkün de
ğildir. 

Şimdi, komisyon hakikaten bizi tatmin ede
memiştir, yani bu işin hukukî izahını yapama
mıştır. Burada evvelâ şu tesbit edilmelidir. 
Vatandaşın dâva açma hakkı, anayasalarla 
mutlak bir hak mıdır,, değil midir; Anayasa
mızın güvencesi altında mıdır, değil midir? 
Bunu belirtmek gereklidir. Sayın komisyon söz
cüsüne şurada katılıyorum. Evet, bu işleri di
sipline etmek lâzımdır, bu işin önüne geçmek 
lâzımdır, ama bu, vatandaşın dâva açma hak
kını elinden almak pahasına olmıyacaktır, ol
mamalıdır. Suiistimal eden vatandaş için ağır 
ceza müeyyideleri koymak lâzımdır; doğru. 

Değerli arkadaşlarım, hepimiz bu memleke
tin çocuklarıyız. G-erçekten asliye mahkeme
lerinde yaş düzeltme dâvalarında «Yalancı şa
hitlik» diye bir müessese vardır. Ama şimdi 
bir hukukçu, bir avukat olarak huzurunuzda 
ifade edeyim; ne acıdır ki, 17 senelik avuka
tım,: bir hâkimin bir tek yalancı şahidi tevkif 
ettiğini görmedim. Yüceliğine, kutsallığına 
inandığımız mahkemelerimiz işin ağırlığı ölçü
sünde yetkilerini kullanır, bir yandan da şid
detli müeyyideler getirerek yalancı şahitlik 
müesessesinin önüne geçebilirseniz, meseleyi 
halletmiş olursunuz. «Yoksa yalancı Sabitle 
yaş tashihi yapılıyor» diye siz burada bu hü
kümle, vatandaşın vazgeçilmez hakkı olan «Dâ
va hakkı» nı sınırlayamazsınız; hele hele 1 se
nelik zamanaşımına tabi tutulmak suretiyle.. 
Olmaz böyle şey. 

Kaldı ki, demin burada okuyarak izah et
tim, lütfen komisyon bir kere daha okusun, 
madde çok hatalı şekilde yazılmıştır değerli 
arkadaşlarım. «Nüfusa kaydından itibaren 
1 sene içerisinde diyor.» Değerli arka
daşlarım. «Nüfusa kayıt» doğum olayı 
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ile başlıyor. 1 yaşındaki vatandaşa, «2 yaşına 
gelince dâva açamazsın» diyorsunuz. Öyle an
laşılıyor. Madde o maksatla yazılmamış ama, 
yeniden- düzenlenmesinde, burada ifade edilen 
görüşler açısından yazılmasında zorunluk var
dır. 

Evet, bu hak vatandaşların elinden alına
maz; ama suiistimalleri önlemek ve işi disipli
ne etmek başka tebdirlerle sağlanabilir. 

Önergem var, iltifat buyurursanız komis
yon bu maddeyi, buradaki değerli fikirleri de
ğerlendirmek suretiyle, yeniden düzenlesin. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Madde üzerinde başkaca gö

rüşmek istiyen saym milletvekili?. Yok. 
Takrirler var efendim okutuyorum. 
HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Saym 

Başkan, 1 dakikacık müsaade eder misiniz bir 
izahta bulunacağım. 

BAŞKAN — Tahmin ediyorum ki, epeyce 
izah gördü maddemiz. 

Sayın Başkanlığa 
Şifahen arz edeceğim mucip sebepler dikka

te alınarak, tasarının 46 ncı maddesinin, yeni
den düzenlenmek üzere Komisyona iadesini arz 
ve teklif ederim. 

Ankara Milletvekili 
IŞinasi özdenoğlu 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülen kanun tasarısının 46 ncı madde

sinin 3 ncü fıkrasının sonundaki; «Dâva açma 
hakkı» fıkrasının metinden ıçıkartılmasıiîm arz 
ve teklif ederim. 

Nevşehir Milletvekili 
Hüsamettin Başer 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan kanunun 46 ncı mad

desinde yer alan; «18 yaşın ikmalinden (bağlı
yarak 1 yıl süre devam eder, ondan ısıomra dâva 
açılmaz.» ibarelerinin metinden çıkarılmasını 
arz ve teklif ederim. 

'Saygılarımla. 
izmir Milletvekili 

İBurhanettin Asütay 

Saym Yüksek Başkanlığa 
46 ncı maddenin; «Yaş düzeltme dâvası aç

ma hakiki» ibaresi dâhilden, sonraki 2,5 satır 
metinden çıkartılmalıdır. Bunuirı yerine «yaş 

I düzeltme dâva hakkı yalnız 'bir defa kullanılır» 
ibaresi yazılmalıdır. 

Arz ederim. 
Kastamonu Milletvekili 

IHasan Tosyalı 
HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Saym 

Başkan, şu önergemi 1 dakikada izah edebilir 
miyim? 

BAŞKAN •— Eğer komisyon kabul etmezıe 
I tabiî 'hakkınız. Komisyon kabul ederse mesele 

yok; io zaman size hak düşmüyor. 
HASAN TOSYALI (Ka^tamıonu) — Diğer 

önergelerdein ayrı olarak benim önergemde bir 
satırlık bir fark var da, yalnız o ncktayı izah 
edeceğim. 

BAŞKAN — Anlıyorum efendim; yani; yaş 
'düzeltme dâvasının, 'bir kereye mahsus olmak 
üzere açılma imkânı sağlıyan fıkrası... 

HASAN 'TOİSYALI (Kastamonu) — Tahdi
di kaldırıyorum, /onun yerine «Yaş düzeltme» 
yalnız bir defa yapılır diyorum. 

BAŞKAN — Tamam. Okundu o, Genel Ku
rul duydu onu. 

Aykırılık derecesine göre takrirleri oylarını
za arz edeceğim. Sayın Özdenoğlu'nun takriri, 

I maddenin komisyona havalesi hususunu kapsa-
" maktadır. 
I (Saym özdenoğlu'nun takririne katılıyor mu

sunuz? 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ŞEVKET 

ASBUZOĞLU (Eskişehir) — ISaym Başkan, 
Sayın Tosyalı'nm verdiği takrir Komisyonu
muzca da yerinde mütalâa edilmektedir. Bu ba
kımdan bu maddeyi yeniden redakle etmek 
üzere verilen önergelerle birlikte geri istiyo
ruz. 

BAŞKAN H_ Komisyon maddeyi, verilen 
önergelerle birlikte geriye istemektedir. Geriye 
verilmesi 'hususunu oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul buyuranlar... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

47 nci maddeyi okutuyorum, 
Madde 47. — Meslek, sanat, din ve her han

gi bir arıza sebebiyle vücuttaki şekil değişiklik
leri ve bu kanunun 43 ncü maddesi gereğince 
nüfus 'kütüklerine yazılması gerektiği halde her 
nasılsa yazılmamış ve 'dayanağı belgede kalmış 
olan ana baba aidi, doğum yeri, cinsiye'!; ve so
yadı gibi haller ilgililerin bağlı bulunduğu dai-

I re, kurum veya işyerinden köy veya mahalle 
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ihtiyar kurulundan alacakları .'belge ve ilmüha
ber üzerine en büyük idare âmirinin emri ile 
nüfus memurları tarafından aile kütüklerine 
işlenir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek isti-
yen sayın milletvekili?.. Buyurun sayın Asutay. 

BURHANETTİN ASUTAY (izmir) — Sa
yın Başkan »Komisyondan bir ricamız var. 

«Vücuttaki değişikliğe göre, işyerinden alı
nan belge» diyor. Halbuki vücuttaki her türlü 
değişiklik, mahallî işçi Sigortaları Kurumu he
yeti sıhhiyesinden alınan raporla da olabilir. 
Yalnız işyerine inhisar ettirmenin çok kısıtlı ola
cağı kanaatindeyim. 

BAŞKAN — Acaba bunu, daha evvelki bir 
maddede «iş ve güç» ün maddeden çıkarılmış 
olması hasebiyle mi koymuşlar? Evvelce me
tinde vardı. 
* Sayın Asbuzoğlu, Sayın Asutay bir sual so
ruyorlar ,diyorlar ki: Daha evvel tadil edilen 
bir maddede «iş ve gücünün» metinden çıktığını 
kabul ettiğimize göre, acaba burada «İşyerin
den» deyimi mâna taşır mı? 

Çıkardık biz, bu mecburiyeti tahmil etmedik 
artık. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ŞEVKET 
ASBUZOĞLU (Eskişehir) — Tahmil etmiyor, 
onunla alâkası yok. «Kurum veya işyerinden» 
diyor. 

BAŞKAN — Kurum veya işlerinden... Neyi 
alacak efendim? Çalıştığı işini, işinin mahiyeti
ni... «İş ve gücünü» yazmayı maddeden çıkar
dınız?.. O külfeti maddeden çıkardınız değil mi? 
Sizin takririnizdi galiba. 

BURHANETTİN ASUTAY (İzmir) — Evet, 
abdi acizin önergesi idi. 

BAŞKAN — Bir maddeye inhisar ettirmişti
niz onu. «İş ve gücünün» yazılması mecburiyeti 
çıktığına göre işyerinden alınacak belge, tahmin 
ediyorum ki, işinin mahiyeti ile ilgilidir. Daha 
evvel kabul ettiğimiz maddede onu çıkardık. 

Efendim, bu, ahenk bakımından zannederim 
43 ncii madde ile ilgili idi. 43 ncü maddeden 
«iş ve güçleri» deyimini çıkardık. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ŞEVKET 
ASBUZOĞLU (Eskişehir) — Burada kurum da 
katılmış olduğu için «Kurum veya işyerind3iı» 
diyoruz. 

BAŞKAN — «Kurum veya işyeri» neyi bildi
recek yani? Çalıştığı branşı bildirecek... 
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GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ŞEVKET 
ASBUZOĞLU (Eskişehir) — Sonra, bunun nü
fus kütüğü ile de alâkası yok. Belgeyi çalıştığı 
yerden alacak. 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Lâzım 
burada Sayın Başkan. Bunun böyle kalması 
şart. «Mahalle muhtarı, köy muhtarı» gibi. 

BAŞKAN — «iş kurumu, bütün bildirgeleri 
yazacaktır» diyor. Yani ihtiyar heyetinin yapa
bileceği görevleri de yapabilecektir. Öyle mi 
Sayın Asbuzoğlu? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ŞEVKET 
ASBUZOĞLU (Eskişehir) — Evet. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Asutay. 
BURHANETTİN ASUTAY (İzmir) — Sa

yın Başkan, değerli milletvekilleri; 
Vakit bir hayli geç oluyor, ama zorunluk var. 
«Meslek, sanat, din ve her hangi bir arıza se

bebiyle vücuttaki şekil değişiklikleri ve bu ka
nunun 43 ncü maddesi gereğince nüfus kütük
lerine yazılması gerektiği halde, her nasılsa ya
zılmamış ve dayandığı 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, diyor. 

Bendeniz Komisyona soru olarak şunu arz 
ettim: Her türlü değişiklik, muhtelif sağlık 
kurullarının heyeti sıhhiye raporu ile tescil ve 
tesbit edilir. Heyeti sıhhiye raporlariyle elde 
edilmiş olan değişiklikler bu maddede nazarı 
dikkate alınacak mıdır, yoksa yalnız işyerinin 
verdiği belge mi nazarı dikkate alınacaktır? 

Ben Komisyona bunu arz ettim, dedim ki; 
sağlık kurullarından alman değişiklikler ve bu 
vesikalar tescile bir mesnet olabilir mi? Komis
yon bunu söylerse mesele kendiliğinden halle
dilmiş olur. «Resmî kurulların yanında sağlık 
kurulları raporları burada nazarı dikkate alınır» 
derse zabıtlara da tescil edilir ve biz bu hükmü 
nasarı dikkate alırız. 

Komisyon bunu kabul ederse mesele yok. Et
mezse yeni bir önerge vereceğim. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Sayın Asutay, cinsiyetin dışın

da -ağlık kurullarını ilgilendiren hiçbir konu 
yek. Meselâ erkekten ameliyat neticesi kadın 
olmuş veya kız olmuş... 
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BURHANETTİN ASUTAY (Devamla) — 
Sayın Başkan, «Meslek, sanat, din ve her han
gi bir arıza sebebiyle vücuttaki şekil değişiklik
leri..» Vücuttaki her hangi bar değişiklik... Ya
ni bu, iş kazalariyle ilgili Sayın Başkan. Bir 
gözü kör olur, bir kulağı kopar, bir kolu kopar, 
bir ayağı kopar... Bunu tesbit eden kurul, sağ
lık kuruludur. Bu sağlık kurulu raporları ku
rum mahiyetinde mütalâa ediliyorsa mesele ken
diliğinden halledilmiş olur. 

Bunu arz etmek istiyorum. 
BAŞKAN — Evet, ne diyorsunuz Sayın As-

buzoğlu? . 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ŞEVKET 

ÂiSBUZOĞLU (Eskişehir) — Sağlık kurulun
dan alınacak raporların da muteber olduğunu 
kabul ediyoruz. 

BAŞKAN — Sağlık kurullarından alınacak 
raporlar da muteberdir ve esasen kurumlar da 
zannediyorum o sağlık raporlarını alacaklar. Al
mış olacaklar, dosyalarında bulunacak; belgeyi 
veya yazıyı ona göre verecekler. 

BURHANETTİN ASUTAY (izmir) — Me
sele tavazzuh etti Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Madde üzerinde başkaca görüş
mek istiyen sayın milletvekili?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

48 nci maddeyi okutuyorum. 
Madde 48. — 47 nci madde gereğince yapı

lan tamamlamalarla şahsa hallerde vukua gelen 
değişmeler, özellikle evlenme dışında doğan bir 
çocuğun tanınması, hâkimin babalığa hükmet
mesi, nesebin düzeltilmesi, evlât edinme, evlât
lık bağının kaldırılması veya bulunmuş bir ço
cuğun nesebinin belirmesinden ileri gelen deği
şikliklerle aile kütüklerine işlenen bir kaydın 
doğru olmadığının karar altına alınması veya 
kimliği belirsiz diye işaret edilen bir kimsenin 
kimliğinin tâyin olunması gibi zaruri olan aile 
kütüğü düzeltmeleri ilgilinin künyesi hizasındaki 
düşünceler sütununa yazılır. 

Ve kütüğün özel sütunlarına şahsi hal belge
leri veya dosyaları sıra numaraları konur. Aile 
kütüklerine şahsi hal değişiMiklerinden başka 
bir husus kaydedilemez. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

49 ncu maddeyi okutuyorum. 

KISIM — 3 

idare 

BÖLÜM : 1 

Yükümlülük 
Madde 49. — Mahkeme başkâtipleri nüfus 

kütüklerini ilgilendiren kararları kesinleşme
sinden bağlıyarak otuz gün içinde bulunduğu 
yer nüfus dairesine onanlı karar suretlerini gön
dermek suretiyle bildirmeye mecburdur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek isti-
tiyen sayın milletvekili?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

50 nci maddeyi okutuyorum. 
Madde 50. — Nüfus memurları, kendi böl

gesindeki köy ve mhalleler üzerine doğum, ölüm, 
evlenme, boşanma ve yer değiştirmelere ait bir 
istatistik defteri tutar. Her üç ayda bir örne
ğine göre dört nüsha istatistik cetveli düzenli-
yerek üç nüshasını bağlı olduğu ilçe nüfus baş-
memurluğuna, ilçe nüfus başmemuru da bir nüs
hasını bırakıp diğer iki nüshasını (ilçe olarak) 
düzenliyeceği iki nüsha cetvele bağlıyarak il nü
fus müdürlüğüne, il nüfus müdürü de birer nüs
hasını alakoyup diğer nüshasını il olarak dü
zenlenmiş bir cetvel ile birlikte Nüfus işleri Ge
nel Müdürlüğüne yollar. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek isti
yen Sayın milletvekili?.. Buyurun Sayın Asu-
tay. 

BURHANETTİN ASUTAY (izmir) — Bir 
tereddüfcümüz var. 

Mahalle muhtarları evlenmeyi tescil eder, 
ama boşanmalardan nasıl haberdar oluyor? Bu
nu bilemem. Bu nokta üzerinde acaba Komis
yon bir izahta bulunabilir mi? 

GEÇİCİ KOMİSYON ADINA HİDAYET 
İPEK (Giresun) — Başkâtipler, boşanmaları 
1 ay içerisinde nüfusa bildirmeye mecbur tutul
muşlardır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek isti-
tiyen sayın milletvekili?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

51 nci maddeyi okutuyorum. 
BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek isti-

tiyen sayın milletvekili?.. Yok. 
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BÖLÜM : 2 

Teftiş ve denetleme 
Madde 51. — Nüfus başmemurları nüfus me

murlarını, il nüfus müdürleri il içindeki bütün 
nüfus daire ve memurlarını, mahallin en büyük 
idare âmirleri veya memur edecekleri kişiler, 
mülkiye müfettişleri ve içişleri Bakanlığının va
zifelendireceği kimseler nüfus teşkilâtını sürekli 
denetim ve teftişleri altında bulundurmaya ve 
bu kanun ile tüzük ve yönetmelikler hükümle
rini yürütmeye ve gerekli tedbirleri almaya yet
kilidirler. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek isti-
tiyen sayın milletvekili?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

BÖLÜM : 3 

Ceza hükümleri 

Madde 52. — Bu kanuna göre şahsi hal olay
larını nüfus memurluğuna bildirmek ve nüfus 
ve aile cüzdanları almak zorunda bulunan va
tandaşlarla bunu bildirmekle ödevli olanlardan 
bu ödevlerini kanuni süre içinde yapmıyanlar-
dan, idare kurulları karariyle on liradan elli 
liraya kadar 28 nci maddeye aykırı hareket 
edenlerden 50 liradan 250 liraya kadar hafif pa
ra cezası alınır. Tekerrüründe ceza bir kat ar
tırılır. 

Para cezası Türk Ceza Kanununun 24 ncü 
maddesine göre yürütülür ve zamanaşımına tabi 
değildir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek isti-
yen sayın milletvekili?... 

Sayın Başer, buyurun. 

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

52 nci madde 28 nûi maddeye atıf yapmakta
dır. Biliyorsunuz ki, 28 nci maddede, bir yer
den diğer yere giden kimsenin muayyen bir müd
det içerisinde kaydını oraya nakletmek mecbu
riyeti vardır. Bu, eski Nüfus Kanununda da 
vardır, fakat maalesef ölü bir hüküm halinde 
kalmış idi. Aksi takdirde değişmiyen Nüfus Si
cili Kanununa göre, bütün milletvekillerin me
murların bulundukları yere kayıtlarını naklet
mek mecburiyeti vardı, fakat bu madde tatbik 
edilmediği için ölü madde halinde kalmıştır. 

Şimdi «2 ay içerisinde yaptırmıyan» diyor, 
gelecek vatandaş oraya nasıl yerleşecek? Bili
yorsunuz ki, ticaret maksadiyle yer değiştirme
ler Türkiye'de mevcuttur. Halen oturgunlaşa-
mamıştır Türkiye. Memuriyet dolayısiyle gidi
yor, milletvekili olarak geliyor, bunlar 2 ay 
içerisinde ev mi kiralıyacak, oturacak om, ondan 
sonra nakil mi yaptıracak? Talebe olarak gidi
yor... 

Bu balamdan, buradaki sürenin uzatılması 
ve aynı zamanda cezaların da azaltılması lâ
zımdır. Aksi takdirde bütün vatandaşlar yapı
lacak bir ihbarla mahkeme kapılarından uzak
laşmaz, ilerde bunu tadil etmek mecburiyetinde 
kalacağız, şimdiden zapta geçiriyorum. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Sayın Asutây, buyurun. 
BURHANETTİN ASUTAY (izmir) — Sa

yın Başkan, beni Sayın Başer'in görüşmesi bu
raya, mikrafona çıkmaya zorladı. Sayın Başer 
ifadesinde, her hangi bir suretle Medeni Kanu
nun 22 nci maddesi içinde bulunmuş olmasına 
rağmen; yer değiştiren insanlar için de bu mad
denin uygulanacağı endişesi içinde olduğunu 
söyledi. 

Benim anladığıma göre, bu madde bu mânayı 
tazammum etmemektedir. Medeni Kanunun 
22 nci maddesi hükümleri dışında nüfusuyla be
raber tüm olarak yer değiştirmeye kararlı olan 
kimselerin bu hükmün yerine getirilmemesi ha
linde bir ceza getirir. Yoksa bir insan bir iş su
retiyle de olsa başka bir şehire de gitse, orada 
3 - 5 sene otursa nüfus kaydını o şehrin nüfusu
na değiştirmeye, aktarmaya mecbur değil, ama 
kendisi tüm olarak ikâmetini değiştirirse, nüfus 
olarak ikametini değiştirirse, aile efradiyle be
raber orada oturmaya kararlı ise, ancak o za
man kaydını oturduğu memlekete getirecek. Bu, 
Medeni Kanunun 22 nci maddesindeki mahfuz 
hükümlerin dışında olan meselelere tâbidir. 
Onun için, milletvekilleri için ne bu para cezası, 
ne sair iş için bir vilâyetten diğer vilâyete giden 
vatandaşlar için bu hüküm her hangi bir suretle 
bir müeyyide taşımaz. 

Bu endişem olduğu için söylüyorum. Komis
yon hangi arkadaşımızın görüşlerinin esaslı ol
duğuna dair bir açıklama yapsın, ona göre za
bıtlarda geçecek hüküm tatbikatta da bir öneri 
ve ağırlık taşır. 

Teşekkür ederim. 
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BAŞKAN -— Madde üzerinde görüşmek isti-
yen sayın milletvekili?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmıiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 53. — Sel, kar, dolu, fırtına, şiddetli 
yağmur gibi yolları kapayan, köprü yıkılması, 
geçit kayığı batması gibi gidiş ve gelini kesen 
haller ve hastalık gibi haklı engeller ecza veril
mede göz önünde tutulur. 

BAŞKAN — Madde 53 üzerinde görüşmek isti-
tiyen sayın milletvekili?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmıiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 54. — Şahsi hal belgeleri ve aile kü
tüklerinin iyi tııtulmamasından, saklanmamasın
dan ve memurun başka yere kaldırılması veya 
memuriyetten ayrılması halinde devir ve tesli
min usulüne göre yapılmiamasından nüfus me-
murlarıyle bu işleri yaptırmakla ödevi il nüfus 
müdürleri ve nüfus başmemurları şahsan sorum
ludurlar. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek isti-
yen sayın milletvekili?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmıiyenler... Kabul edilmiştir. 

BÖLÜM : 4 

Türlü hükümler 

Madde 55. — Nüfus memurları her işlem so
nunda almış oldukları şahsi hal belgelerinin aile 
kütüklerine tamamen işlendiğini ve birer nüsha
sının da arşive gönderildiğini^ şahsi hal belge
lerine şerh vermek suretiyle belirtir ve imza 
ederler. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek isti-
yon sayın milletvekili?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmıiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 56. — işinden her hangi bir sebeple 
ayrılan nüfus memuru yerine gelen memura he
nüz gelmemişse geldiğinde devredilmek üzere en 
büyük idare âmıiri tarafından gösterilen kimse
ye düzgün devir vermeye ve dört nüsha devir 
tutanağı yapmaya mecburdur. 

Nüfus memurunun ölümü veya devir yapma
sına imkân vermiyecek surette işten ayrılması, 
izinli ve raporlu bulunması halinde idare emrin-
ce tâyin edilecek bir kurul tarafından bu devir 
aynı şekilde yapılır. Devir ve teslim işlerinin ne 

yolda yapılacağı ve nelerin devredileceği yönet
melikte gösterilir. 

BAŞKAN — IBurada, sayın komisyon bura
daki ibare «İdare Amirince» olacak, tahmin 
ederim bir matbaa hatası var, 'değil mi efendim? 

GEÇİCİ KOMİSYON ADINA HİDAYET 
İPEK (Giresun) — Evet efendim. 

BAŞKAN — Madde 'üzerinde görüşmek isti-
yen sayın milletvekili?... Yok 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde '57. — Nüfus cüzdanları ancak do
ğum tutanağı aile kütüğüne işlendikten sonra 
nüfus memuru tarafından bu kayıtlara uygun 
olarak doldurulup kendilerini, reşidolmıyanla-
ıın veli, vasi veya resmî vekillerine imza karşı
lığında, 'okur - yazar olmıyanlarm sağ elinin işa
ret parmağı cüzdan kayıt defterine bastırılmak 
suretiyle verilir. 

Nüfus cüzdanlarının bir 'örneği, okul veya 
daire gibi resmî yerlerde çıkarılıp onaylanarak 
dosyalarında saklanabilirse de asılları hiçbir su
retle alıkonamaz. 

Nüfus cüzdanlarına her ne sebeple olursa 
olsun )bu kanunla diğer kanunlar gerekleri dışın
da bir kayıt ve işaret yapılamaz. Resmî belge
lerden olan nüfus cüzdanlarının sayfalarının 
damgalı olması ve her sayfasının aynı seri nu
marasını taşıması şarttır. Aile ve nüfus cüz
danları içişleri Bakanlığınca tesbit edilecek Şe
kil ve örneklere uyigun olarak Maliye Bakanlı
ğınca bastırılır. Ve mal sandıklarına gönderi
lir. Mal sandıklarınca il ve ilçe nüfus memurla
rına bir defaya mahsus olmak üzere ikiyüzer 
adet aile nüfus cüzdanı parasız, mütaakıp par
tiler peşin para ile verilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek isti-
yen sayın milletvekili?... Yok. 

Bu hususta komisyon sözcüsünün bir takriri 
vardır, okutuyorum. 

Saym Başkanlığa 
Madde 57. — ikinci satırdaki «kendilerini» 

kelimesi, «kendilerine» 3 ncü fıkrasının 3 ncü 
satırındaki «her sayfasının aynen seri» deyimi 
«her sayfasının aynı seri» olacaktır. 

Komisyon Sözcüsü 
Şevket Asbuzoğlu 
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BAŞKAN — Bu tadil teklifini oylarınıza 
ara edeceğim. Kabul buyuranlar... Kabul etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

Tadil şekliyle maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir, 

Madde '58, — Nüfus cüzdanlarını kaybeden
lere oturdukları mahalle veya köy muhtar ve 
•ihtiyar kurullarından 'getirecekleri ilmühaber 
veya 'çalıştıkları resmî daire 've kurul amirliğin
den alacakları belgeler üzerine yazılı bulun
duğu nüfus memurluğu tarafından yenisi veri
lir. Yangın, sel, çalınma, yer sarsıntısı gibi hak
lı bir rözüre dayanmadan cüzdanlarını kaybe
denler hakkında 52 nci madde hükmü uygula
nır, 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek isti-
yea sayın milletvekili?... Yok. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 59. — Boğum tarihlerinde doğum 
yılı yazılıp doğam ay ve günü yazılmamış olan
ların yaşlarının 'hesaplanmasında doğduğu yılın 
Temmuz ayının birinci günü, ay yazılıp da gü
nü belli olmıyanlarda o ayın birinci günü (başlan
gıç tutulur. Eski kayıtlar için 13 günlük takvim 
farkı saklıdır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek isti
yen sayın milletvekili?... 

Buyurun Sayın Özdenoğlu. 
SİNASİ ÖZDENOĞLU (Ankara) — Neden 

&caba Ocak olarak telâkki ediliyor da Tem
muz telâkki edilmiyor, bir zaruret var mıydı 
bu şekilde yorumlanmada acaba? 

BAŞKAN — Temmuz veya Ocak ayı arasın
daki bir zaruret bulunup bulunmadığını öğren
mek,,, 

SİNASİ ÖZDENOĞLU (Ankara) — Ocak 
ayı daha pratik oluyordu. 

BAŞKAN — Belki geçmiş bir tatbikat. 
GEÇİCİ KOMİSYON ADINA HİDAYET 

İPEK (Giresun) — Efendim, Emekli Kanunun
da aynen 6 ncı ay olarak kabul edildiğinden ona 
uyulmak üzere kabul edilmiştir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde başkaca görüş
mek istiyen sayın milletvekili?... Yok. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kaibul edilmiştir. 
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Madde 60. — Nüfus memurları her yıl 20 
yaşma basan bölgesindeki bütün erkeklerim bir 
defterini çıkarıp Aralık ayı başında Askerlik 
Şubesine vermek ve bildirilmesi gereken malû
matı vaktinde göndermekle ödevlidirler, 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is
tiyen sayın milletvekili?... Yok. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kaibul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 61. — Her nüfus dairesi diğer nüfus 
dairelerinden, askerlik şubesi ve adalet merci-
lerinden istenilen bilgileri ve kopyaları onaylı 
olarak verir. Bunların dışında mahallin en bü
yük idare âmirinin yazılı emri olmadıkça hiçbir 
daireye kopya, özet ve bilgi veremezler. 

BAŞKAN — Madde üzerinde 'görüşmek isti
yen sayın milletvekili?... Yok. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 82. — Memleketin her yerinde genel 
bir nüfus yazımı yapıldıktan sonra her ilçede 
bu kanuna göre aile kütükleri tutulmaya başla
nır. Aile reislerine İçişleri, Bakanlığınca tesbit 
edilecek örneğe göre bir aile cüzdanı verilir. 
Her aile reisi bu cüzdanları almaya ve aile kü
tüklerinde değişiklik oldukça bu cüzdana işlet
meye mecburdur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek isti
yen sayın milletvekili? 

Sayın Asutey buyurun. 
BURHANETTİN ASUTAY (izmir) — Sa

yın Başkan, bu içişleri Vekâletince verilecek 
aile cüzdanları nüfus müdürlükleri tarafından 
mı verilecektir, yoksa içişleri Bakanlığı müs
takil olarak kendisi vatandaşlara bunu ayrıca 
mı tevdii edecektir? Bu bir tereddüdü mucip 
bir hal. İçişleri Bakanlığınca verilebilir mi aca
ba? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Komisyon. 
GEÇİCİ KOMİSYON ADINA HİDAYET 

İPEK (Giresun) — Nüfus dairelerince verile
cektir. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 
Madde üzerinde görüşmek istiyen başka sa

yın üye var mı? Yok. 
Maddeyi oylarınıza ar zediyorum. Kaibul 

edenler... Etmüyenler... Kabul edilmiştir. 
Madde 63. — il nüfus müdürleri 1700 sayılı 

Dâhiliye Memurları Kanununun 1 nci madde
sinin 4 ncü fıkrasına alınmış olup, Siyasal Bil-
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giler veya Hukuk fakülteleri mezunlarından tâ
yin edilir, bulunmadığı takdirde lise mezunu 
meslek mensupları arasından seçilir, il nüfus 
müdür muavinleriiyle nüfus başımemuru, memur 
ve kâtipleri lise, yoksa ortaokul mezunları ara
sından yarışma smavıyle alınır. Kaligrafisi düz
gün olanlar tercih edilir. 

Bu kanunun uygulanması dolayısıyle halen 
görevde bulunan nüfus müdür, memur ve kâ
tiplerinin kazanılmış hakları saklıdır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek isti-
yen sayın milletvekili var mı? Yok. Bir takrir 
vardır, okutuyorum,. 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan nüfus kanun tasarısının 

63 ncü maddesinin aşağıdaki şekilde değiştiril
mesini arz ve teklif ederim. 

Komisyon Sözcüsü 
Eskişehir 

Şevket Asbuzoğlu 

Madde 63. — il nüfus müdürleri 1700 sayılı 
Dâhiliye Memurları Kanununun 1 noi maddesi
nin 4 ncü fıkrasına alınmış olup, Siyasal Bilgi
ler, Hukuk veya idari ilimler fakülteleri ile 
bunlara denkliği Millî Eğitim Bakanlığınca ka
bul edilmiş aynı nitelikteki ya/bancı yüksek öğ
renim kurumları mezunlarından tâyin edilir, 
bulunmadığı takdirde lise mezunu meslek men
supları arasından seçilir. İl nüfus müdür mua
vinleri ile, nüfus başımemuru, memur ve kâtip
leri, lise yoksa ortaoukl mezunları arasından 
yarışma sınavı ile almır. Kaligrafisi düzgün 
olanlar tercih edilir. 

Bu kanunun uygulanması dolayısıyle halen 
görevde bulunan nüfus müdür, başkâtip, memur 
ve kâtiplerinin kazanılmış hakları saklıdır. 

BAŞKAN — Metin; Siyasal Bilgiler, Hukuk 
ve İdari ilimler ve onun denkliğinde bulunan 
yabancı ülke tahsillerini kapsar şekilde tadil 
edilmiştir. 

Takriri oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiıyenler... Kabul edilmiştir. 

Maddeyi, tadil edilmiş şekliyle oylarımıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka-
bu îedilmiştir. 

Madde 64. — Bu kanunun hükümleri uygu
lanmaya başladığı tarihten itibaren 14 Ağustos 
1330 tarihli Sicilli Nüfus Kanunu ve bu kanun
da değişiklik yapan 30 Ekim 1330 ve 4 Mayıs 

1331 ve 28 Kasım 1336 tarihli kanunlar, yaban
cı memleketlerde oturan Türk vatandaşlarının 
nüfus vakaları hakkındaki 15 Şubat 1331 tarih
li Kanun ve (2 Nisan 1331 tarihli Sicilli Nüfus 
idaresinin Teşkilâtı ile Memurlarının Vazifele
rini Mübeyyin Nizamname) 2330 sayılı Kanu
nun 16 ncı maddesinin (F) fıkrasıyle 2576, 
4727, 5524, 6652 sayılı gizli nüfusların yazımı 
hakkındaki kanunların yaşıyan hükümleri, di
ğer kanunların bu kanuna aykırı hükümleri 
kaldırılmıştır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek isti-
yen Sayın Milletvekili var mı? Yok. Maddeyi 
oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 65. — Bu kanunun gerektirdiği kad
ro değişiklikleri ve diğer giderleri genel nüfus 
yazımı bitiminden önce ayrı bir kanunla sağla
nır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek isti-
yen sayın Milletvekili var mı? Yok. Madde ile 
ilgili iki takrir vardır, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
65 nci maddenin aşağıdaki şekilde değişti

rilmesini arz ve teklif ederim. 
Madde 65. — Bu kanunun gerektirdiği kad

rolarla diğer giderler genel nüfus yazımının 
bitiminden önceki malî yıl bütçe kanunu ile 
sağlanır. 

Komisyon Sözcüsü 
Eskişehir 

Şevket Asbuzoğlu 

Yüksek Başkanlığa 
Grörüşülmekte olan nüfus kanunu tasarısı

nın 65 nci maddesinin aşağıdaki sekilide değiş
tirilmesini arz ve teklif ederim. 

Madde 65. — Bu kanunun gerektirdiği kad
rolarla diğer giderler genel nüfus yazımının bi
timinden önceki malî yıl bütçe kanunu ile sağ
lanır. 

Sür* 
Âdil Yaşa 

BAŞKAN — Her iki takrir de aynı mahiyet
tedir. Bu sebeple Komisyon takririni oylarını
za arz edeceğim. Takriri kabul buyuranlar lüt
fen işaret buyursunlar... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

(Sayın Âdil Yaşa'nın takriri de aynı mahi-. 
yette olduğu cihetle oya arz etmiyorum. 
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Maddeyi tadil edilmiş şekliyle oylarınıza 
ara ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bili edilmiştir. 

Açık oyunu kullanmıyan Sayım Milletvekili 
var mı efendim? Yok. Oy verme işlemi bitmiş
tir. 

Madde 66. — Bu kanım, 62 mci maddesi ge-
eğıimce mjüfuis yazımı yapılan ülede yazımın bi
timi taralhinden itibaren yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerimde görüşmek is-
tiyen sayın milletvekili var mı .. Yok. 

Maddeyi loylarımııza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

1 nıci madde takrirlerle birlikte komdisyoma 
iade edilmiştir. Komisyomca gönderilen yeni 
madde meıtniüni okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan Nüfus Kanunumun 1 noi 

maddesinin 1 inci Merası üzerimde Saym Âdili 
Yaşa taraflımdan verilen değişiklik önergesinin 
Meclisçe kabul edilmiş şekliyle, yenliden dlüzenı-
lemerek itakdiim edilmiştir. 

Madde 1. — Nüfus İşleri; İçişleri Bakanlığı
ma bağılı, ayri' bütçeli bir (genel müdürlük tara
fımdan yürütülür. Bu gıenıel mıüdürllük îbdr mü
dür, bir müşavir ve iki genel müdür yardımcı-
sı ille aşağıdaki şubelerden teşekkül eder. 

Komisyon Sözcüsü 
Eskişehir 

Şevket Asbuzoğlu 

BAŞKAN — Buyurun Sayım Asutay. 
BUBHANETTİN ASUTAY (izmir) — Efen

dim, komisyon ısöacüsümün vermiş olduğu bu 
önerge, komisyonum tümünün tekabbülü netice
si midir, yoksa şahısı adıma verilmiş (bir öner
ge midir? Bu mokfcamım açıklanmasını rica ede
ceğim. 

BAŞKAN — Efendim, 1 mci maddenin mü
zakeresi esnasında Sayın Âdil Yaşa tarafımdan 
verilmiş bir önerge var. Bu önerge 6 .12 . 1971 
tarihimde oya iarz edümilş ve Genel Kurulca 
kabul edilmiştir. Ancak, redaksiyonu yapıl
mak üzere komisyonca alınmıştır. 

Verilen önerge de şu mealdedir: Nüfus iş
leri; İçişleri Bakanlığıma bağlı ayrı bir (genel 
müdürlük tarafımdan yürütülür. Bu genel mü
dürlük bir gemel müdür, bir müşavir ve iki ge
nel müdür yardımcısı ile laşağıdaki şubelerden 
teşekkür eder.... 

Bu önerge artık Genel Kurula maMmuştur, 
kabul eldüidiği cihetle. O bakımdan komisyon
dan Ibu suali sormıayaJcağıım, Çünkü »komisyon, 
Genel Kurulun kararıma uygun bir metin ge
tirmiş bulunmaktadır. 

BURHANETTİN ASUTAY (izmir) — Ko
misyon yer değiştirmek suretiyle önergeyi alır
sa, (bir komisyon (Sözcüsü önergeyi kabul etti
ğime ıdair bir tekafbbülde bulunabilir mi, yoksa 
komisyonum mütalâasını almak zorumda değil 
midir? Endişem buradadır. Heyeti Umumiye-
ye bir önerge verilmiştir. Komisyon] bu önerge 
ışığımda maddeyi yeniden tedvin etmek maksıa-
diyle geri alırsa bunun komisyonda müzakere 
edilmesi gereklidir. Komisyondaki ihıer hangi 
bir kişimin komisyonun kararını lalımıadan bir 
önerge ile madde tedvin etmesi mümkün değil
dir. 

BAŞKAN — Endişenizi anlıyorum. Fakat 
biraz evvel Gemel Kurulun kabulü karşısında 
bir komisyon yeJtMlisinin, «Filhal kabul ediijyo-
ruz» dödiğimi de müşahade ettik. Hizmetin 
tabiî icabıdır ve komisyon- adıma görev ifa et
tiği cihetle her zaman bütün komisyonun fik
rini alması gayrimümkündür takdir edersiniz. 

Bu sorduğunuz hususta da Genel Kurulum 
kararı (olduğuma göre, komisyonun ne şekilde 
karar verdiğini sıoramam. Çünkü en yüksek 
organ olan Genel Kurulumuz karar vermiş bu
lunmaktadır. 

1 mci maddeyi okunan şekliyle oylarımıza 
arz edeceğim: Kabul edenler... Etmiyemlier... 
Kabul edinmiştir. 

Madde 16 ile ilgili takrirler gelmiş ve ko
misyon maddeyi geri almısjtı. Gemel Kurulum 
^yiımlammaısı bakımından hem gelen takrirleri, 
hem gelen son metni okutuyorum. 

Saym Ba^kanlığu 
•teörüc!ü1mekte olan tadarının 16 ncı madde-

^n'in son fıkrasındaki, - ancak sirkin adlar kon-
"nar; - p.ü.mlesmm metinden cıka-Hlmasmı a-;z ve 
teklif ederiz, 

Nevşehir Kars 
Hüsamettin Başer Musa Do^an 
BAŞKAN — Takrir budur. Komisyonun ha

zırladığı metni okuutyorum : 
Yüksek Başkanlığa 

Görüşülmekte olan nüfus kanunu tasarısının 
16 ncı maddesi ilişik şekilde değiştirilerek tak
dim kılınmıştır. 
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«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 velî veya vasisi bir ay içinde nüfus 
memuruna iki tanıkla '«özlü bildiride bulunarak 
doğum tutanağına yandırmakla ödevlidir. 

Bir aydan sonra yapılan doğum bildirimleri1 

ile genel nüfus yazımında bulunmıyarak yazım 
dışında kalanlar 17 nci madde uyarınca mahal
lin en büyük idare âmirinin emri ile 3razılır. 

Çocuğun adını ana ve babası kor. Ancak, 
millî kültürümüze, ahlâk 'kurallarına, örf ve 
âdetlerimize uygun düşmiyen veya kamuoyunu 
inciten adlar konulmaz, doğan çocuk babasının, 
evlenme dışında doğmuş ise anasının soyadını 
alır. 

Ölü doğan çocuklar nüfus kütüğüne yazıl
maz.» 

Komisyon Sözcüsü 
Eskişehir 

Şevket Asbuzoğlu 

BAŞKAN — Madde bu şekilde redakte edil
miş bulunmaktadır. 

HÜSAMETTİN BAŞER (Nevşehir) - - Öner
gemizi geri altyorıız. 

BAŞKAN — Şu halde komisyonun son ha
zırlamış olduğu metni oylarınıza arz ediyorum : 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

46 ncı maddeye geçiyoruz : Bu madde üze
rinde önergeler verilmişti; Sayın Ozdenoğlu'nun 
komisyona havalesi, Sayın Başar'in tadil teklifi, 
Sayın Asutay'm tadil teklifi ve Sayın Tosyalı'-
nın tadil teklifi üzerine komisyon geri almıştı. 
46 ncı maddeyi tedvin ederek göndermiş bulun
maktadır, okutuyorum : 

Yüksek Başkanlığa 
önergelerin ışığı altında 46 ncı maddenin 

3 ncü fıkrasının sonundaki son iki cümle kaldı
rılmış, yerine «yaş düzeltme dâvası ancak bir 
defa açılabilir» cümlesinin konulmasını arz ve 
teklif ederim, 

Komisyon Sözcüsü 
Eskişehir 

Şevket Asbuzoğlu 
BAŞKAN — Başkanlık olarak şu hususu arz 

ediyorum : Komisyondan gelen husus biraz 
muğlâk. 

Bu fıkranın üçüncü cümlesi, (soyadları bir
likte değiştirilir.) şeklinde bitiyor ve fıkra bu
rada neticeleniyor. (Yaş düzeltme dâvası açma 
'hakiki; reşitlerde nüfus cüzdanı verildiği tarih
ten, reşidolmıyanlarda 18 yaşın ikmalinden baş-
lıyarak bir yıl devam eder. ondan sonra dâva 
açılamaz. İlgili resmî daireler bu süre ile bağlı 
değildir.) 

Buraya kadar bitiyor. Resmî dairelere mut
lak bir hak tanınıyor. Ancak burada bir fıkra 
var : «Yaş tashihi dâvalarının bir kereye mah
sus olmak üzere ikame edileceği hususu» metni 
var. Bu kısma «bir kereye mahsus dâva ikame
si» hususunun öngörüldüğüne mütedair ibare 
ekleniyor. 

öyle mi komisyon?.. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI HİDAYET 

ÎPEK (Giresun) — Evet efendim. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Asütay. 
BURHANETTİN ASUTAY (İzmir) — Sayın 

Başkan, bence Yüce Divanın ifade ettiği mâna
yı komisyonun verdiği önergede bulamadım. 
Şimdi mesele şudur : Gerek bendenizin, gerek 
diğer arkadaşlarımın takdim ettiği önergeler
de biraz evvel Sayın Başkanın da işaret ettiği 
gibi; «kaydedildiği tarihte çocukların soyadları 
birlikte değiştirilir.» Bundan sonraki ibareler 
tamamen -metinden çıkarıldı. Bunların yerine, 
bu hüküm metinden çıkarıldıktan sonra, yani 
son 2,5 satır metinden çıkarıldıktan sonra bun
ların yerine komisyonun vermiş olduğu; «yaş 
tashihleri için bir kere dâva açılabilir» hükmü 
konulmalıdır. 

BAŞKAN — Başkanlıkla berabersiniz, ben 
başka türlü bir ifadede bulunmadım. 

Şimdi metnin 3 ncü fıkrası şöyle diyor : 
«Mahkeme kararma» diye başlar. 1 nci fıkra : 
«Yaş» diye başlar. 2 nci fıkra : «Bu dâvalar» 
diye başlar. 3 ncü fıkra : «Mahkeme kararma» 
diye başlar. Bu fıkranın son cümlesi : «Yas dü
zeltme» diye başlar. Verilen teklifler de bura
dan itibaren 3 ncü fıkranın son cümlesinin çık-
masını muhtevidir yerine : «Yaş düzeltme dâ
vası ancak bir defa açılabilir» cümlesinin eklen
mesidir. Başkanlıkla Sayın Asutay aynı şeyi 
beyan etmektedirler. Yalnız 2_,5 satır falan de
medik tabiî, onları diyemiyorum. 

BURHANETTİN ASUTAY (İzmir) — An
layışsızlığıma verin efendim. 
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BAŞKAN — Estağfurullah, aynı şeyi bera
ber anladığımıza göre töhmet varsa ikimize de 
aittir. Yoksa ikimize de raci değildir. 

HÜSAMETTİN BAŞER (Nevşehir) — Öner
gemi geri alıyorum. 

SİNASİ ÖZDENOĞLU (Ankara) — Ben de 
geri alıyorum. 

BURHANETTlN ASUTAY (İzmir) — Evet 
geri alıyorum. 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Geri al
dım, 

BAŞKAN — Sayın Başer, Sayın Özdenoğlu, 
Sayın Asutay, Sayın Tosyalı takrirlerini geri alı
yorlar. 

Okunan önergeyi izah şekliyle oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler,,. Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Maddeyi tadil şekliyle oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler.. Kabul 
edilmiştir. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ HİDAYET 
İPEK (Giresun) — Sayın Başkan, baskı hata

larına dair bir cetvel vermiştik. Burada 46 ncı 
maddenin 6 ncı satırındalki «görüşü» kelimesi 
«görünüşü» olacaktır. 

BAŞKAN — Efendim, bendeniz 28 nci mad
deden bu yana müzakereyi takilbetmekteyim şim
di aldığım ifadeye göre 28, 29, 31, 39, 43, 45, 
46, 56, 57, 65 nci maddelerdeki gerekli tadiller 
yapılmıştır. 

Fakat daha evvel 3 ncü maddenin 3 ncü fık
rasında : «Lüzum görülen yerlerden» tâbiri; 
«yerlerde» olarak düzeltilecektir. 

Öyle mi Komisyon?. 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ HİDAYET 

İPEK (Giresun) — Efendim, 46 ncunaddenin 
2 nci fıkrasının 3 ncü satırmda'ki «görüşü» «gö
rünüşü» ve son fıkranın ilk satırındaki (nüfus 
işlerince) yerine (nüfus idarelerince) olacaktır. 

BAŞKAN — «Şu kadar ki, ilgilinin görüşü» 
«görünüşü» olacak, ikincisi de «nüfus işlerince» 
«nüfus idarelerince» olacak, öbürü zaten redak-
te edildiğine göre 18 yaş falan yok. 46 ncı mad
deyi bu tashih ile oylarınıza arz ediyorum Ka-
ibul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Bu tashih sebebiyle maddeyi tekrar oyları
nıza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

3 ncü maddede : «yerlerde» «yerlerden» ola
cak. 

9 ncu maddede : «görevlerinden» «görevlile
rinden» olacak. 

Burası «görevlilerinden» şeklinde okundu
ğundan o hususun da tashih edilmesine lüzum 
yok. 

20 nci maddenin ilk satırındaki : «Ana ile 
baba arasında evliliğin kalkmasından sonra» 
«ana ile baba arasındaki evliliğin kalkmasından 
başlıyarak» şeklinde bir değişiklik var. 

20 nci maddede var mı efendim bir tashih? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ HİDAYET 
İPEK (Giresun) — Yok efendim. 

BAŞKAN — 67 nci maddeyi okutuyorum. 

Madde 67. — Bu 'kanunun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek isti-
yen sayın üye?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Kanunun tümü üzerinde görüşmek istiyen 
saym üye?.. Yok. 

Gelecek birleşim 'kanunun tümü acık oyları
nıza arz edilecektir. 

Açık oylama sonuçlarını arz ediyorum. 
506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 60 

ncı maddesine bir fıkra eklenmesine dair kanun 
tasarısının açık oylamasına 229 saym üye ka
tılmış ve neticede 226 kabul, 2 ret, 1 çekinser oy 
kullanıldığı anlaşılmış bu suretle salt çoğunluk 
sağlanarak kanun teklifi Meclisimizce kabul 
edilmiştir. 

1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) işa
retle cetvelde değişiklik yapılması hakkındaki 
(kanun teklifinin açık oylamasına 232 sayın üye 
'katılmış ve neticede 228 kabul, 2 ret, 2 çekinser 
oy 'kullanıldığı anlaşılmış bu suretle yeter sayı 
sağlanarak teklif kanunlaşmıştır. 

ZEKERÎYA KÜRŞAD (Maraş) — Gündem
de Maraş ilinin adının değiştirilmesi var efen
dim. Kısadır, bugün çıkarmamız faydalı ola
caktır. 

BAŞKAN — Maraş ilinin adının değiştiril
mesi protokolde sırada değilki. Bunlardan gö
rüşme yapılmazsa onu sıraya alacağım efendim. 
O Başkanın takdirine kalıyor, diğerleri proto- • 
'köle tabi. Başkanlık Divanında oturuyoruz o 
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hususu arz edeyim şimdi : Üç gün evvel Baş
kanlık Divanı toplantısı yapıldı o protokoldeki 
konuların müzakeresi yapılacaktır. 

6. — Bâzı tekel maddelerinin fiyatlarına ya
pılan zamlardan elde edilen hasılatın T. C. Mer
kez Bankasında açılacak bir deprem fonu hesa
bında toplanmasına dair kanun tasarısı ve İçiş
leri, Bayındırlık, Gümrük ve Tekel, Maliye ve 
Plân komisyonlarından seçilen 3 er üyeden kuru
lan 50 numaralı'Geçici Komisyon raporu (1/500) 
(S. Sayısı: 418) 

BAŞKAN — Gündemin öncelikle görüşül
mesi kararlaştırılan isler 'bölümünün 4 ncü sıra
sında yer alan konunun müzakeresine geçiyoruz. 

İlgili Komisyon ve Hükümet?.. Yok. 

7. — Bursa Milletvekili Kasım Önadım'ın, çı
rak, kalfa ve ustalık kanun teklifi ve Sanayi, Ti
caret, Adalet, Millî Eğitim, Çalışma ve Plân ko-
misuonlarından seçilen 4 er üyeden kurulu 5 No. 
lu Geçici Komisyon raporu (2/14) (S. Sayısı: 
1.26 ve 126 ya 1 nci ek) 

BALKAN — Gündemin birinci görüşülmesi 
yapılacak işler bölümünün 1 numarasını işgal 
eden konunun görülmesine geçiyoruz. 

ilgili Komisyon?.. Sözcüsü var. Hükümet?.. 
Yok.. 

8. —• Bursa Milletvekili Kasım önadım'ın, 
507 sayılı Esnaf ve Küçük Sanatkârlar Kanunu
nun bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve bâzı 
maddelerine fıkralar eklenmesine dair kanun tek
lifi ve Adalet, İçişleri, Ticaret, Sanayi ve Plân 
komisyonlarından seçilen 3 er üyeden kurulu 6 
numaralı Geçici Komisyon raporu (2/15) (S.: 
Sayısı: 136 ya 1 nci ek) 

BAŞKAN — Aynı şekilde, ilgili Komisyon 
Sözcüsü var, Hükümet?.. Yok. 

9. — Gümrük kanunu tasarısı ve Cumhuri
yet Senatosu İstanbul Üyesi Mcbrure Aksoley ve 
10 arkadaşının, hastaların memleket içinde bula-
madıkları ilâçları dış memleketlerden getirtme
leri ve dış memleketlerden getirtecekleri ilâçlar 
için yapılacak işlemler hakkında ve Cumhuriyet 
Senatosu İstanbul Üyesi Mebrure Aksoley'in, 
474 sayılı Kanuna ekli Gümrük Giriş Tarife Cet
velinin 87.11 tarife No. lu bölümünün değiştiril
mesi hakkında kanun teklifleri ve Ticaret, Sa
nayi, Millî Savunma, Ulaştırma, Adalet, Maliye, 
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Gümrük ve Tekel, Sağlık ve Sosyal Yardım ve 
Plân komisyonlarından seçilen 3 er üyeden ku-
rulu 24 numaralı Geçici Komisyon raporu (1/155, 
2/43, 2/210) (S. Sayısı: 162 ye 1 nci ek) 

BAŞKAN — Gündemin 3 numarayı işgal 
eden konunun görüşmesine geçiyoruz. 

İlgili Komisyon?.. Yok. Hükümet?.. Yok. 

10. — Manisa Milletvekili Hilmi Okçu'nun, 
Tarım Kredi Kooperatifleri ve Birlikleri kanun 
teklifi ve Maliye, Ticaret ve Plân komisyonların
dan seçilen 5 er üyeden kurulu 29 No. lu Geçici 
Komisyon raporu (2/194) (S. Sayısı: 423) 

BAŞKAN — Gündemin 4 numarayı işgal 
eden konunun görüşmesine geçiyoruz. 

İlgili Komisyon?.. Sözcüsü burada. Hükü
met?.. Yok. 

BURHANETTÎN ASUTAY (izmir) — Hü
kümet yok değil efendim, başka bir yerde vazi
feli de gelmedi buraya. 

BA.ŞKAN — Meclisimizde yok beyefendi. 
Hükümetsiz Devlet olmaz tabiî. Hükümeti ve 
Komisyonu arıyoruz. Komisyon da var tabiî, 
ama burada değil şu anda. Yani, gazetelerin yaz
dığı gibi değil. 

11. — Manisa Milletvekili Mustafa Ok ve 39 
arkadaşının, tarım ve hayvan ürünlerinin taban 
fiyatlarının saptanması ve ilânı hakkında ve An
talya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, taban fiyat 
kanunu teklifleri ve Ulaştırma, Gümrük ve Te
kel, Köy İşleri, Sanayi ve Ticaret, Maliye, Tarım, 
Dış Ekonomik İlişkiler ve Plân komisyonlarından 
2 şer üyeden kurulu 48 No. lu Geçici Komisyon 
raporu (2/535, 2/543) (S. Sayısı : 424) 

BAŞKAN — Gündemin 5 numarayı işgal 
eden konunun görüşmesine geçiyoruz. 

ilgili Komisyon?.. Komisyon Başkanı bura
da. Hükümet?.. Yok. 

Hükümeti ikaz etmiş olalım : «Bu kanunla
rın sırası geldi, lütfen oturumlarda bulununuz» 
diye. 

12. — İstanbul Milletvekili Mustafa Fevzi 
Güngör ile C. Senatosu İstanbul Üyesi Rifat öz-
lürkcine'nin, Toptancı halleri kanun teklifleri ve 
Sanayi ve Ticaret, İçişleri ve Adalet komisyonla
rından 5 er üyeden kurulu 57 numaralı Geçici 
Komisyon raporu (2/221, 2/173) (S. Sayısı: 
433) 
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BAŞKAN — Gündemin 6 numarasını işgal 
eden konunun görüşmesine geçiyoruz. İlgili Ko
misyon?.. Komisyon Sözcüsü ve teklif sahibi bu
rada. Hükümet?.. Yok. 

13. — Orman Bakanlığı kuruluş ve görevleri 
hakkında kanun tasarısı ve Orman ve Plân ko
misyonları raporları (1/511) (8. Sayısı: 427 ve 
427 ye 1 nci ek) 

BAŞKAN — 11 nci sırayı işgal eden konu
nun görüşmesine geçiyoruz. 

İlgili Komisyon?.. Hükümet?.. Yok. 
Efendim, esasen normal mesai saatimizin bit

mesine 15 dakika kalmış bulunmaktadır. 

14. — Maraş Milletvekili M. Zekeriya Kür-
şad'ın ve Maraz Milletvekili İbrahim Öztürk'ün, 
Maraş ilinin adının Kahraman Maraş olarak de
ğiştirilmesine dair kanun teklifleri ve İçişleri Ko
misyonu raporu (2/162, 2/163) (8. Sayısı : 192 
ve 192 ye 1 nci, 2 nci ek) (1) 

BAŞKAN — 12 nci sırayı işgal eden konu
nun görüşmesine geçiyoruz. 

llgiK Komisyon?.. Burada. Hükümet?.. Bu
rada. 

Protokolde yazılı olmıyanlar var. Bir itiraz 
vâki olmazsa bitiririz. 

Bir takrir vardır, okutuyorum. 
Sayın Başkanlığa 

Gündemin 12 nci sıra numarasında bulunan 
Maraş ili adının Kahraman Maraş olarak değiş
tirilmesine dair teklif ve içişleri Komisyonu ra
porunun ivedilik ve öncelikle göryşülmesini say
gılarımla arz ederim. 

Eskişehir 
Şevket Asbuzoğlu 

BAŞKAN — öncelik ve ivedilikle görüşül
mesi talebedilmektedir. 

Bütün işlere takdimen görüşülmesi hususu
nu oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Komisyon raporunun okunup okunmaması hu
susunu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Raporun okunmaması kararlaştı
rılmıştır. 

Tümü üzerinde görüşmek istiyen sayın millet
vekili? Yok. 

(1) 192 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonuna 
eklidir. 
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Maddelere geçilmesi hususunu oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

İvedilikle görüşülmesi hususunu oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

1 nci maddeyi okutuyorum. 
Maraş ili adının «Kahraman Maraş» olarak 

değiştirilmesi hakkında Kanun 
Madde 1. — Maraş ili adı «Kahraman Maraş 

ili» olarak değiştirilmiştir. 
BAŞKAN — Madde üzerinde göryşmek is-

tiyen sayın milletvekili?.. Yok. Maddeyi oyları
nıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okuutyorum. 
Madde 2. — Bu kanun yayımı tarihinde' yü

rürlüğe girer. 
BAŞKAN — Madde üzerinde göryşmek is-

tiyen sayın milletvekili?.. Yok. Maddeyi oyları
nıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

3 ncü maddeyi okutuyorum. 
Tümü üzerinde görüşmek istiyen sayın mil

letvekili?.. Yok. 
Madde 3. — Bu kanunu İçişleri Bakanı yü

rütür. 
BAŞKAN —Madde üzerinde görüşmek is

tiyen sayın milletvekili? Yok. Maddeyi oyları
nıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

(Kanunun tümü üzerinde Zekeriya Kürşad, 
'buyurunuz efendim. 

ZEKERİYA KÜRŞAD (Maraş) — Sayın 
Başkan, muhterem arkadaşlar; 

Maraş Türkiye'nin son derecede önemli coğ
rafî bir bölgesinde bulunmaktadır. İstiklâl Sa
vaşından önce 1 nci Cihan Harbinin müstevli 
devletleri memleketimizi işgal etmişler ve 'bu 
arada Çukurova, Gaziantep, Urfa ve civarı da 
Fransız ve İngilizler tarafından işgal edilmişti. 

Memleketimizin Garbında İstiklâl Savaşı 
için yeni yeni hazırlıklar başlamıştı. Şark böl
gemizde de Kâzım Karabekir komutasındaki 
'büyük harekâtı devam ediyordu. 

Fransız ve İngilizler Anadolu'yu ikiye böle
bilmek İçin evvelâ Gaziantep'e yerleşmişler ve 
sonradan son derecede sevkülceyşi önem taşı
yan, Orta - Anadolu'ya açılan kilit mevkiinde
ki Maraş'ı işgale teşebbüs etmişlerdi. 
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Maraş, bu haliyle İstiklâl «Savaşımızda son 
derecede önemli bir mücadelenin önünde 'bulu
nuyordu. Eğer Maraş, diğer vilâyet merkezle
rimiz gibi düşmana teslim olmuş olsa idi, yahut 
'düşman buraya rahat rahat yerleşebilse idi ve 
buradan Sivas istikametine, oradan da Sam
sun'a çıksa idi, Anadolu'da istiklâl için mücade
le eden Garp ve Şark kuvvetlerimiz ikiye ayrıl
mış olacaklar ve istiklâl Savaşımız'daha başla
madan, memlekette, maalesef sönmüş olacaktı. 

İşte böyle bir durumdaki Anadolu her ha
liyle gayriaskerî bir duruma düşürülmüş, şehir
lerde hiçbir asker bulunmamakta iken Fransız
lar memleketi işgale teşebbüs etmişler ve fakat 
Maraşlılar öncelikle yedisinden yetmişine ka
dar bütün fertleriyle bu düşmana karşı koy
muşlardır. Yüz onbeş gün devam eden muhare
belerin yirmiiki günü geceli gündüzlü, sokak 
sokak, ev ev yapılmak suretiyle Fransızlar mağ-
lûbedilmiş ve büyük zayiatlarla yüzgeri edile
rek, arzu ettikleri istikametlerde ilerlemelerine 
mâni olunmuş, Ayıntap ve İslâhiye istikametin
de kaçmişlardır. 

Şu haliyle Maraş, Anadolu'nun kurtarılma
sında ilk sancak, ilk kilit taşı olmuş oluyor. Bu 
bakımdan Maraş'm istiklâl Savaşımızda İlk ör
nek, düşmana karşı koyan ilk şehir olması yö
nünden (bir gaziliği, bir kahramanlığı bundan 
elli iki yıl önce kabul edilmesi gereken bir hu
sus idi. Esasen Genelkurmayın 1966 yılında 
neşrettiği, 'Güney savaşlarımızla ilgili bir eser
de de aynen 'şöyle denilmektedir; Genelkurmay 
Başkanlığı Harb Tarihi Dairesinin resmî yayın
larından olan ve Genelkurmay Basıımevinde 
1966 yılında bastırılan (Türk istiklâl Harbi, 
Güney Cephesi) isimli kitabın 98 nci sayfasın
dan aynen okuyorum. 

«Maraş'takl tarihî Maraş arslan heykeli bir 
taş parçası değil, bu kahramanlığın sembolü
dür. Binlerce arslanlarla dolu Maraş şehri, an
cak «Kahraman Maraş» unvanıyla anılabilir. 
Maraşlılar bu mücadelede Elbistan, Afşin, Gök
sün, Pazarcık ve diğer kazalarının önemli yar
dımlarını görmüşlerdir.» 

Yani, Genelkurmay, sizlerin şimdi kabul et
tiğiniz karara 1906 yılında varmış bulunmakta
dır. Gerek kitaplarda, gerek filimlerde; her yer
de ve halkın dilinde de «Kahraman Maraş» de
yimi zaten ayrılmaz bir birleşik isim olarak kul
lanılmaktadır. 

Bu haliyle de, memleketimizin her taşı top
rağı bir kahramanlık, bir celâdet yeri olmasına 
rağmen, Maraş'in istiklâl Savaşımızda böylesi
ne önemli bir durumunun bulunması ve öteden 
beri de buraya Kahraman Maraş denilegelmiş 
bulunması, Maraş'a bu sıfatın tescil edilmesi
nin Yüce Mecllsice tarihî bir şeref payesi de ge
tireceğinden ve gelecek nesillerimize de örnek 
olacağından, bunun kabul edilmiş olmasından 
dolayı Yüce Meclisi bütün Maraşlılar adına ve 
şahsım adına saygiyle selâmlıyor ve teşekkür ve 
minnetlerimi sunuyorum. 

Saygılarımla. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Asutay. 
BURHANETTIN ASUTAY (İzmir) — Sa

yın Başkan, Yüce Meclisin değerli üyeleri, 
Her yönüyle istiklâle, her yönüyle bütünlü

ğe, her yönüyle bayrak sevgisine kucak açan 
Maraş'in «Kahraman Maraş' adiyle anılmasının 
Yüce Meslicçe tesbit ve tescil edilmesi beni bü
yük memnuniyete garketmiş ve o yola sevk et
miştir. Ama bir noktaya işaret etmek istiyo
rum. 

Hatay'ından Çanakkale'sine kadar; Antal
ya'sı, Mersin'i, izmir'i, Aydın'ı, Türkiye'nin 67 
vilâyeti müstevlilere karşı göğsünü germiş; ka
nıyla, sopayla, her türlü teçhiz edilmiş düşman 
ordularına karşı (cihat) açmıştır ve bu memle
keti tüm istiklâle kavuşturmuştur. Şimdi 67 vi
lâyet içinden bir tek vilâyeti bir noktada kah
ramanlıkla taVsif edeceğiz, öbürlerine bunu ak-
tarmıyacağız. Tabiî ne kanunu teklif edenler, 
ne Yüce Meclis böyle bir düşünce içinde değil. 
Ama ben şunu te'sçil ettirmek istiyorum : 

Misakı Millî hududunda köyünden kasaba
sına, erkeğinden kadınına, bu vatanın her köşe
sindeki evlâdı kahramandır ve her yer kahra
mandır ve her şehir kahraman vasfını almaya 
lâyıktır. \ 

IŞimdi biz Yüce Mecliste bu kanunu kabul 
ederek Maraş'a bir vasıf vermekle, ona haklı 
bir sıfat eklemekle Türkiye'nin 67 vilâyetini 

j aynı* kahramanlık çevresi içinde mütalâa ediyo-
I ruz. Ben öyle oy veriyorum bu kanuna. Bundan 
| s'onra başka bir vilâyet artık, «Ben de kahra-
I manim, ben de kaJhramanlarm kahramanıyım» 

diye yeni bir kanunla gelmemelidir; Maraş tüm 
Türkiye'nin başkahraman şehri olmak suretiy
le, bütün köyleri, kazaları kapsıyacak kahra
manlıkların tek âbidesi olmalıdır. Bu âbide her 
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yere serpilmemelidir. Fazlalaştığı zaman hem 
rengini, hem ağırlığını, hem kokusunu kaybe
der. Binaenaleyh, bu noktada kalmalıyız. Ama 
kanunu teklif eden arkadaşlar ve Yüce Mecli
sin de bu noktada ittifak halinde olduğunu zan
nediyorum. Kahramanlık, köyünden kasabasın
dan ve bütün şehirlerine kadar kül halindedir. 
Bunu ben böyle anlıyarak bu kanuna oy veriyo
rum. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Tümü üzerinde başkaca görüş
mek istiyen sayın milletvekili?., Yok. Tümünü 
oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Ka-
ıbul etmiyenler... Kaibul edilmiştir. 

Hayırlı uğurlu olmasını temenni ederim. 
Gündemimizde görüşülecek başka bir teklif 

ve tasarı bulunmadığı cihetle 12 Ocak 1972 
Çarşamba günü saat 15,00 te toplanılmak üze
re birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 18,55 
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506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 60 ncı maddesine bir fıkra eklenmesine dair kanun 
teklifine verilen oyların sonucu 

(Kabul edilmiştir) 

ADANA 
M. Salâ'lıattin Kılıç 
Turgut T.opaloğlu 
Şevket Yılma* 

ADIYAMAN 
Kâımll Kırıkoğlu 
AFYON KARAHtSAR 
Mehmet Rıza Çerçel 
Hasan Dinçer 
Reviri Güler 
Ali Ilışan Ulubahşi 
Kâzım Uysal 

AMASYA 
Yavuz Acar 
Vehbi Meşhur 
Kâzım Ulusoy 

ANKARA 
Orhan Alp 
Musa «Kâızım Coşkun 
Orhan Eren 
Mustafa Maden 
Şinasi özdenoğlu 
Emin Paiksüt 
H. Turgut Toker 
Suna Tural 
Şerafettin Yıldırım 
Cengizhan Yorulmaz 

ANTALYA 
Abdullah Naci Budak 

ARTVİN 
Hasan Akçalı oğlu 
Ömer Eken 
Mustafa Rona 

AYDIN 
Mehmet Çelik 
Nahit Menteşe 

Üye s<r yısı : 450 
Oy verenler : 229 

Kabul edenler : 226 
Reddedenler : 2 

Çekinse rler : 1 
Oya katılımyanlar : 213 

Açık üyelikler : 8 

[Kabul edenler] 
ismet Sezgin 
Fikret Turhangil 
M. Kemal Yılmaz 

BALIKESİR 
Salih Zeki Altınbaş 
M. Şükrü Çavdaroğlu 
Kemal Eridem 
Mehmet /Niyazi Gürer 
Ahmet İhsan Kırımlı 
Osman Tan 
Mevlüt Yılmaz 

BİLECİK 
Sadi Binay 

BİNGÖL 
Mehmet Bilgin 

BlTLlS 
Kenan Mümtaz Akışık 
Abidin Iraaın Gaydalı 

BOLU * 
Halil İbrahim Cop 
M. Şükrü Kiykıoğlu 

BURDUR 
Mehmet özbey 
Nadir Yavuzkan 

BURSA 
Nail Atlı 
Cemal Külâhlı 
Barlas Kunt ay 
Kasım Önadım 
Mustafa Tayyar 
Ahmet Türkel 

ÇANAKKALE 
Mustafa Çalıkoğlu 
Zekiye Gülsen 

ÇANKIRI 
Hazım, Dağlı 

ÇORUM 
Abdurrahmim Güler 
ihsan Tombuş 
Arslan Topçubaşı 
Ali Naki Ulusoy 

DENİZLİ 
Mehmjet Emin Durul 
Hasan Korkmazcan 
Hüdai Oral 
Ali Uslu 

DİYARBAKIR 
Behzat Eğilli 
Abdü 1.1 âtıif Emsaırioğlu 
Necmettin Gönenç 
Sabahattin Saveı 
Nafiz Yıldırım, 

EDİRNE 
İl hami Ertem 
Veli Gülkan 
Cevat Sayın 

ELÂZIĞ 
Mehmet Aytuğ 
Samet Güldoğan 
Hayrettim Hanağası 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Hasan Çetinkaya 
Naci Yıldırım 

ERZURUM 
Sabahattin Araş 
Rasim öinisli 
Rıfkı Danışman 

ESKİŞEHİR 
Mehmet ismet Angı 
Şevket Asbuzoğlu 
B. Sıtkı Karacaşehir 

Orhan Oğuz; 
Seyiii Öztürk 

GAZİANTEP 
Şinasi Çolakoğlu 
Ali İhsan 'Göğüs 
EvrİPTrı O A D V 

Mehmet Lütfi Söylemez 
0 f RESTİN VJ -J.J.l'JJj'KJ \.J -i- ı 

Mustafa Kemal Çilesiz 
Nizamettin Erkmen 
Hidayet ipek 
İ. Kayhan Naipoğlu 

GÜMÜŞANE 
Necati Alp 
Mustafa Karaman 
Ekrem Saatçi 

HAKKÂRİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Halil Akgöl 
Abdullah Çilli 
Talât Köseoğlu 
M. Sait Reşa 
Ali Yılmaz 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 
Yusuf Uysal 

İÇEL 
Cavit Okyayuz 
Turhan Özgüncr 

İSTANBUL 
ismail Arar 
Nuri Eroğan 
Orhan Cemal Fersoy 
Mustafa Fevzi Güngör 
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Haydar özdemir 
îlhami Sancar 
Naime İkbal T ok göz 
Hasan Türkay 
Mehmet Yardımcı 

ÎZMİR 
Şevket Adaian 
Şükrü Akkan 
Muzaffer Fazlı Armç 
Burhanettin Asutay 
İhsan Gürsan 
Coşkun Karagözoğlu 
Şinasd Osma 
Keımal önder 
Orhan Demir Sorguç 

KARS 
Lâtif Aküzüın 
ismail Hakkı Alaca 
Turgut Artaç 
Musa Doğan . 
Kemal Güven 
Kemal Kaya 
Veyis Koçulu 

KASTAMONU 
Muzaffer Akdoğanlı 
Orhan Denli 
Sabri Keskin 
Mehmet Seydibeyoğlu 
Mustafa Topçular 
Hasan Tosyalı 

KAYSERİ 
M. Şevket Doğan 
Turhan Feyzioğlu 
Hayrettin Nakiboğlu 
Vedat Âli Özkan 
Enver Turgut 
Mehmet Yüceler 
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KIRKLARELİ 
Beyti- Arda 
Mehmet Atagün 

KIRŞEHİR 
Cevat Eroğlu 

KOCAELİ 
Sabri Yahşi 

KONYA 
İrfan Baran 
Bahri Dağdaş 
Sezai Ergun 
Sadi Kocıaş 
Baha Müderrisoğlu 
Orhan Okay 
Mustafa Üstündağ 

KÜTAHYA 
Ahmet Fuat Azmioğlu 
Mesut Erez 
İlhan Ersoy 

MALATYA 
Hakkı Gökçe 
Ahmet Karaaslan 

MANİSA 
Ertuğrul Akça 
Süleyman Çağlar 
Mustafa Orhan Daut 
Muammer Erten 
C. Selçuk Gümüşpala 
önol Sakar 

MARAŞ 
Atillâ İmamoğlu 

MARDİN 
Esat Kemal Aybar 
Seyfi Güneştan 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
Muallâ Akarca 

Ahmet Buldanlı 
İzzet Oktay 

MUŞ 
Nimet Ağaoğlu 
Nermin Neftçi 

NEVŞEHİR 
Hüsamettin Başar 

NİĞDE 
M. Naci Çerezci 
H. Avni Kavurmacıoğlu 

ORDU 
Cengiz Ekinci 
Memduh Ekşi 
Kemal Şensoy 

RİZE 
Erol Akçal 
Hasan Basri Albayrak 
Salih Zeki Köseoğlu 
Sami Kumbasar 

SAKARYA 
Yaşar Bir 
AL Vedat onsa! 

SAMSUN 
Nihat Kale 

SİİRT 
Mehmet Nebil Oktay 
Selâhattin Oran 
Âdil Yaşa 

SİNOP 
Hilmi İşgüzar 

SİVAS 
Enver Akova 
Tevfik Koraltaın 
Yusuf Ziya Önder •• 

TEKİRDAĞ 
Orhan öztrak 

TOKAT 
Hüseyin Abbas 

[Reddedenler] 
İMARAŞ 

Veysi Kadıoğlu 
M. Zekeriya Kürşad 

[Çekinser] 

ZONGULDAK 
Ahmet Güner 
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İsmet Hilmi Balcı 
Osman Hacıbaloğlu 
Mehmet Kazova 
Reşit Önder 

TRABZON 
Mehmet Arelantürk 
Ahmet ihsan Birincioğlu 
Selâhattin Güven 
Mehmet Ali Oksal 
Ahmet Şener 

TUNCELİ 
Hüseyin Yenipmar 

URFA 
Mehmet Ak'soy 
Necmettlin Cevheri 
Mehmet Ali Göldü 
Bahri Karakeçili 
Vehbi Melik 

UŞAK 
Orhan Dengıiız 
Âdil Turan 1 
M. Fahri Uğrasızoğlu 

VAN 
Kinyas Kartal 
Fuat Türkoğlu 

YOZGAT 
AbdullaJk Baştürk 
Turgut Nizamoğlu 
Neşet Tanndağ 

ZONGULDAK 
Fuat Ak 
Ahmet Nihat Akın 
Hüseyin Baytürk 
Fevzi Fırat 
Cahit Karakaş 
S. Tekin Müftüoğlu 
Kovni Nedimoğlu 
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[Oya katılmayanlar] 
ADANA 

Cevdet Akçalı 
Fazıl Güleç 
Ali Rıza Güllüoğlu 
Meüh Kemal Küçükte-
pepmar 
Ali Cavit Oral 
Emir H. Postacı 
Kemal Satır 
Ahmet Topaıloğlu 
Alpaslan Türkeş 
Hüsamettin Usılu 

ADIYAMAN 
M. Zeki Adıyaman 
Ali Avni Turanlı 
Yusuf Ziya Yılmaz 
AFYON KARAHİSAR 
Haımdi Hamamcıoğlu 
Süleyman Mutlu 

AĞRI 
Abdülkcrim Bayazıt 
Nevzat Güngör 
Kasım Küfrevi ' 

AMASYA 
Salih Ay gün 

ANKARA 
Kemal Ataman 
Oğuz Aygün 
Hüseyin Balan 
Orhan Birgit 
Sinan Bosna 
Osman Bölükbaşı 
İbrahim Cüceoğlu 
1. Sıtkı Hatipoğlu 
A. Sakıp Hiçerimez 
Osman Soğukpmar 
Yusuf Ziya Yağcı 
Aydın Yalçın 
Ferhat Nuri Yıldırım 
Mustafa Kemal Yılmaz 

ANTALYA 
İhsan Ataöv 
Ömer Buyrukçu 
Süleymaın Çiloğlu 
Rafet Eker 
Hasan Ali Gül can 

ARTVİN 
Sabit Osman Avcı 
(Başkan) 

AYDIN 
Yüksel Menderes 
Kemal Ziya öztürk 
(Bşk. V.) 

BALIKESİR 
İbrahim Aytaç 
Cihat Bilgöhan 
Mehmet Nurettin San-
dıkçıoğlu 

BİLECİK 
Mehmet Er gül 

BİNGÖL 
Mehmet Sıddık Ay dar 

BOLU 
Nihat Bayramoğîu 
Ahmet Çakmak 
Komal Demir 

BURDUR 
A. Mukadder Çiloğlu 

; BURSA 
Saclrettin Çanga 
Ertuğrul Mat 
İbrahim Ök'tem 
Mehmet Turgut 

ÇANAKKALE 
Kemal Bağcıoğlu 
Mesut Hulkî önür 
Rcfet Sezgin 

ÇANKIRI 
Nurettin Ok (Bşk. V.) 
Arif Tosyalıoğhı 
Nuri Çelik Yazıcıoğlu 

ÇORUM 
Cahit Angın 
Yalrap Çağlayan 
Kemal Demirer 

DENİZLİ 
ilhan Açıkalm 
Sami Arslan 
Fuat Avcı 

DİYARBAKIR 
Hasan Değer 

ELÂZIĞ 
Ali Rıza Septioğlu 

ERZİNCAN 
Sadık Perinçek 

ERZURUM 
Turhan Bilgin 
Selçuk Erverdi 
Naci Gacıroğlu 
Gıyasettiıı Karaca 
Cevat önder 
Fethull ah Taşkesenli-
oğlu 

ESKİŞEHİR 
M. Şemsettin Sönmez 

GAZİANTEP 
I. Hüseyin Incioğlu 
Mehmet Kılıç 
Muhittin Sayın 

GİRESUN 
Abdullah İzmen 
M. Emin Turgutalp 

GÜMÜŞANE 
Nurettin Ozdemir 

HATAY 
Hüsnü Özkan 

İSPARTA 
Hüsamettin Akmumcu 
Süleyman Demirci 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 
Kadir Çetin 
Celâl Kargılı 
Hilmi Türkmen 
Çetin Yılmaz 

İSTANBUL 
ibrahim Abak 
Mehmet Ali Aybar 
Sadettin Bilgiç 
Ferruh Bozbeyli 
ilhan (Egemen) Da-
rendelioğlu 
Eşref Derinçay 
Hüseyin Dolun 
ibrahim Elmalı 
Tekin Erer 
Bahir Ersoy 

Orhan Eyüboğlu 
Hasan Güngör 
Orhan Kabibay 
Rıza Kuas 
A. Şeref Lâç 
Sezai Orkunt 
M. Kâzım özeke 
Osman Özer 
Akgün Silıivrili 
İsmail Hakkı Tekin el 
A. Turgut Topaloğlu 
Necdet Uğur 
Reşit Ülker 
Lebit Yurdoğlu 

İZMİR 
Mustafa Akan 
Şeref Bakşık 
M. Hulusi Çakır 
Münir Daldal 
Ali Nadl-i Erdem 
Nihad Kü'-şnd 
Talât Orhon 
Akın Ozdemir 
Ali Na;ki Ün er 

KARS 
Kemal Okyay 
Osman Yeltekin 

KAYSERİ 
Tufan Doğan Avşargil 
Me hm et T ü rk m en o ğ iu 

KIRKLARELİ . 
Feyzullah Çarıkçı 
Hasan Korkut 

KIRŞEHİR 
Mustafa Aksoy 
Mustafa Komal Güneş 

KOCAELİ 
Cevat Âdemoğlu 
Vehbi Engiz 

KONYA 
Necmettin Er*bakan 
a.) 
Mustafa Kuibilay îmer 
İhsan Kalbadayı 
Necati Kalaycıoğlu 
I. Etem Kılıçoğlu 



M. Meclisi B : 26 10 . 1 . 1972 O : 1 

özer ölçmen 
Tahsin Yılmaz öztuna 
Faruk Sükan 
Vefa Tanır 

KÜTAHYA 
Ali Eıfoek 
Mehmet Ersoy 
Kemal Kaçar 

MALATYA 
İsmet İnönü 
Mustafa Kaftan 
İsmail Hakkı Şengüler 

MANİSA 
Voli Bakirli 
Mustafa Ok 
Hilmi Okçu 
Vehbi Sınmaz 
Kâmil Şahinoğlu 

MARAŞ 
M. Nejat Çuhadar 
Mehmet Özdal 
İbrahim Öztürk 

MARDİN 
Şevki Altındağ 
Abdulkadir Kcrmooglu 

Abdulkadir Özmen 
Abdıırralıim Türk 

MUĞLA 
Ali Döğerli 

MUŞ 
Kasım Emre 

NEVŞEHİR 
Esat Kıratlıoğlu 

NİĞDE 
M. Nuri Kodamanoğlu 
Mevlüt Ocakçıoğlu 
Haydar Özalp (B.) 

ORDU 
Ata Bodur 
1 'oı da Gül oy 
Haindi Mağden 
Ata Topaloğlu 
Orhan Vural 

SAKARYA 
Nuri Bayar 
B. Turgut Boztope 
Güngör Hım 
Hayrettin Uysal 

SAMSUN 
Yaşar Akal 
Talât Asal 

Mustafa Boyar 
Kâmran Evliyaoğlu 
llyas Kılıç 
Doğan Kitaplı (B.) 
Nafiz Yavuz Kurt 
(î. A.) 
Hüseyin Özalp 
Bahattin Uzunoğlu 
İsmet Yalçmer 

SİİRT 
Zeki Çeliker 

SİNOP 
Hilmi Biçer 
Mustafa Kaptan 
Tevfik Fikret övet 

SİVAS 
Vahit Bozatlı (Bşk. V.) 
Hüseyin Çınar 
Ahmet Durakoğlu 
Kadri Erogan 
Ekrem Kangal 
M. Kemal Palaoğlu 
Mustafa Tim isi 

TEKİRDAĞ 
Yılmaz Alpaslan 

Nedim Karahalil 
Mustafa Sabri Süzeri 

TOKAT 
İsmail Hakkı Birler 
Yusuf Ulusoy 

TRABZON 
Cevat Küçük 
Ekrem Dikmen 
Necati Çakıroğlu 
Ali Rıza Uzuner (B.) 

TUNCELİ 
Kenan Araıl 

URFA 
Necati Aks oy 

VAN 
Mehmet Emin Erdinç 
Mehmıet Salih Yıldız 
(1. Â.) 

YOZGAT 
îsmal Hakkı Akdoğan 
İsmet Kapısız 
Celâl Ahmet Sungur 

ZONGULDAK 
Bülent Ecevit 

[Açık üyelikler] 
Diyarbakır 
Edirne 
Bursa 
Elâzığ 
Hatay 

1 
1 
1 
1 
1 

Kocaeli 
Malatya 
Nevşehir 

Yeldin 

1—
1 

1 
1 

— 
s 
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1971 yılı Bütçe Kanunununa bağlı (A/l) işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkında kanun 
teklifine verilen oyların sonucu 

(Kanunla§mı§tır.) 

ADANA 
M. Salâhattin Kılıç 
Ahmet Topaloğlu 
Şevket Yılmaz 

ADIYAMAN 
Kâmil Kırıkoğlu 
AFYON KARAHÎSAR 
Mehmet Rıza Çerçel 
Hasan Dinçer 
Şevki Güler 
Ali İhsan Ulubahşi 
Kâzım Uysal 

AMASYA 
Yavuz Acar 
Vehbi Meşhur 
Kazımı Ulusoy 

ANKARA 
Orhan Alp 
Musa Kâzım Coşkun 
Orhan Eren 
Mustafa Maden 
Şinasi özdenoğlu 
Emin Palksüt 
H. Turgut Toker 
Şerafettin Yıldırım. 
Cengizhan Yorulmaz 

ANTALYA 
Ömer Eken 

ARTVİN 
Abdullah Naci Budak 
Mustafa Rona 

AYDIN 
Mehmet Çelik 
Nahit Menteşe 
İsmet Sezgin 
M. Kemal Yılmaz 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 232 

Kabul edenler : 228 
Reddedenler : , 2 

Oekinserler : 2 
Oya katılmıyanlar : 210 

Açık üyelikler : 8 

[Kabul edenler] 
BALIKESİR 

Salih Zeki Altunbaş 
M. Şükrü Çavdaroğlu 
Kemal Erdem 
Mehmet Niyaza Gürer 
Ahmet İhsan Kırımlı 
Osman Tan • 
Mevlüt Yılmaz 

BİLECİK 
Sadi Binay 

BİNGÖL 
Mehmet Bilgin 

BİTLİS 
Kenan Mümtaz Akışık 
Abidin İnan Gaydalı 

BOLU 
Halil İbrahim Cop 
M. Şükrü Kiykıoğlu 

BURDUR 
Mehmet özibey 
Nadir Yavuzkan 

BURSA 
Nail Atlı 
Cemal Külâhlı 
Barlas Kunt ay 
Kasım Önadım 
Mustafa Tayyar 
Ahmet Türkel 

ÇANAKKALE 
Mustafa Çalıkoğlu 
Zeki Gülsen 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

ÇORUM 
Kemal Demirer 
Abdurrahman Güler 

— 1 

İhsan Tomlraş 1 
Arslan Topçubaşı 
Ali NaM Ülusoy 

DENİZLİ 
Mehmet Emin Durul 
Hasan Korkmazcan 
Hüdai Oral 
Ali Uslu 

DİYARBAKIR 
Behzat Eğilli 
Abdüllâtif Ensarioğlu 
Necmettin Gönenç 
Sabahattin Savcı 
Nafiz Yıldırım 

EDİRNE 
llhami Ertem 
Veli Gülkan 
Cevat Sayın 

ELÂZIĞ 
Mehmet Aytuğ | 
Samet Güldoğan 
Hayrettin Hanağası 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Hasan Çetinkaya 
Naci Yıldırım 

ERZURUM 
Sabahattin Araş 
Rasim öinisli 
Rıfkı Danışman 

ESKİŞEHİR 
Mehmet Isamet Angı 

' Şevket Asbuzoğlu 
B. Sıtkı Karacaşehir 
Orhan Oğuz 
Seyfi öztürk | 
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GAZİANTEP 
Şinasi Çolakoğlu 
Erdem Ocak 
Mehmet Lûtfi Söylemez 

GİRESUN 
Mustafa Kemal Çilesiz 
Nizamettin Erkmen 
Hidayet İpek 
1. Kayhan Naipoğkı 

GÜMÜŞANE 
Necati Alp 
Mustafa Karaman 
Ekrem Saatçi 

HAKKÂRİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Halil Akgöl 
Abdullah Çilli 
Talât Köseoğlu 
M. Salt Reşa 
Ali Yılmaz 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 
Yusuf Uysal 

İÇEL 
Cavit Okyaym 
Turhan özgüner 

İSTANBUL 
İsmail Arar 
Tekin Erer 
Nuri Eroğan 
Orhan Cemal Fersoy 
Hasan Güngör 
Mustafa Fevzi Güngör 
A. Şeref Lâç 
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IHaydar özdemir 
Osman özer 
îlhami Sancar 
Akgün Silivrili 
Naime İkbal Tokgöz 
Hasan Türkay 
Mehmet Yardımcı 

İZMİR 
;Şev<ket Adalan 
Şükrü Akkan 
Muzaffer Fazlı Armç 
Burharaettlin Asutay 
İhsan Gürsam 
Coşkun Karagözoğhı 
Şinasi Osma 
Orhan Demir Sorguç 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
İsmail Hakkı Alaca 
Turgut Artaç 
Musa Doğan 
Kemal Güven 
Kemal Kaya 
Veyis Koçulu 

KASTAMONU 
^Muzaffer Akdoğanlı 
Orhan Deniz 
Sabri Keskin 
Mehmet Seydibeyoğlu 
Mustafa Topçular 
Hasan Tosyalı 

KAYSERİ 
Tufan Doğan Avsargil 
M. Şevket Doğan 
Turhan Feyzioğlu 

-Hayrettin Nakiboğlu 
Teda t Âli Özkan * > 

Enver Turgut 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Beyti Arda 
Mehmet Atagün 

KIRŞEHİR 
öevat Eroğlu 

KOCAELİ 
Sabri Yahşi 

KONYA 
İrfan Baran 
Bahri Dağdaş 
Sezai Ergun 
Sadi Koçaış 
Baha Müderrisoğlu 
Orhan Okay 
Tahsin Yılmaız öztuna 
Mustafa Üstündağ 

KÜTAHYA 
Ahmet Fuat Azmioğlu 
İlhan Ersoy 

MALATYA 
Hakkı Gökçe 
Ahmet Karaaslan 

MANİSA 
Ertuğrul Akça 
Süleyman Çağlar 
Mustafa Orhan Daut 
Muamanıer Erten 
C. Selçuk Gümüşpala 
önol Sakar 

MARAŞ 
Atillâ İmamoğlu 
Veysi Kadıoğlu 
M. Zekeriya Kürşad 

MARDİN 
Esat Kemal Aybar 
Seyfi Güneştan 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
Muallâ Akarca 
Ahmet Buldanlı 
İzzet Oktay 

MUŞ 
Nimet Ağaoğlu 
Nermin Neftçi 

NEVŞEHİR 
Hüsamettin Başer 

NİĞDE 
M. Naci Çerezci 
H. Avni Kavurmacıoğlu 

ORDU 
Cengiz Ekinci 
Memduh Ekşi 
Kemal Şensoy 

RİZE 
Hasan Baari Albayral? 
Salih Zeki Köseoğlu 
Sami Kumbasar 

SAKARYA 
Yaşar Bir 
M. Vedat Önsal 

SAMSUN 
Nihat Kale 

SİİRT 
Mehmet Nebil Oktay 
Selâhattin Oran 
Âdil Yaşa 

SİVAS 
Enver Akova 
Tevfik Koraltaın 
Yusuf Ziya Önder 

TEKİRDAĞ 
Orhan Öztrak 

TOKAT 
Hüseyin Abbas 

İsmet Hilmi Balcı 
Osman Hacıbaloğlu 
Mehmet Kazova 
Reşit Önder 

TRABZON 
Mehmet Arslantürk 
Ahmet Ilışan Birdncioğlu 
S&lâhattin Güven 
Mehmet Ali Oksal 
Ahmet Şener 

TUNCELİ 
Hüseyin Yenipmar 

URFA 
Mehmet Altsoy 
Necmettin Cevheri 
Mehmet Alü Göklü 
Bahri Karakeçili 
Vehbi Melik 

UŞAK 
Orhan Dengiz 
Âdil Turan 
M. Fahri Uğrasızoğlu 

VAN 
Kinyas Kartal 
Fuat Türkoğlu 

YOZGAT 
Abdullah Baştürk • 
Turgut Nizamoğlu 
Neşet Tanndağ 

ZONGULDAK 
Fuat Ak 
Ahmet Nihat Akın 
Hüseyin Baytürk 
Fevzi Fırat 
Cahit Karakaş 
S. Tekin Müftüoğlu 
Kevni Nedimoğlu 

[Reddedenler] 
ANKARA 

Suna Tural 
SİNOP 

Hilmi Biçer 

[Çekinserler] 
ANTALYA ZONGULDAK 

Hasan Akçalıoğlıı Ahmet Güner 
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[Oya hatılmıyanlar] 
ADANA 

Cevdet Akçalı 
Fazıl Güleç 
Ali Rnza Cüllüoğlu 
Melih Kemal Küçükte-
pepmar 
Ali Carit Oral 
Emir Halil Postacı 
Kemal Satır 
Alpaslan Türkeş 
Turgut Topaloğlu 
Hüsamettin IMu 

ADIYAMAN 
M. Zeki Adıyaman 
Ali Avni Turanlı 
Yusuf Ziya Yılmaz 
AFYON KARAHÎSAR 
Hamdi Hamamenoğlu 
Süleyman Mutlu 

AĞRI 
Abdülkeriım Bayazıt 
Nevzat Güngör 
Kasım Küf revi 

AMASYA 
Salih Aygün 

ANKARA 
Kemal Atatman 
Oğuz Aygün 
Hüseyin Balan 
Orhan Birgit 
Sinan Bosna 
Osman Bölükbaşı 
İbrahim Cüeeoğlu 
Yusul Ziya Yağcı 
î. Sıtkı Hatipoğlu 
A. Sakıp Hiçe/imez 
Osman Soğukpmar 
Aydın YaJlçm 
Ferhat Nuri Yıldırım 
Mustafa Kemal Yılmaz 

ANTALYA 
İhsan Ataöv 
Ömer Buyrukçu 
Süleyman Çiloğlu 

Rafet Eker 
Hasan Ali Gülcan 

ARTVİN 
Sabit Osman Avcı N 

(Başkan) 
AYDIN 

Yüksel Menderes 
Kemal Ziya öztürk 
(Bşk. V.) 

Fikret Turhangil 
- (Bşk. V.) 

BALIKESİR 
İbrahim Aytaç 
Cihat Bilgeıhan 
M. Nurettin Sandık-
çıoğlu 

BİLECİK 
Mehmet Ergül 

BİNGÖL 
Mehmet Sıddık Aydar 

BOLU 
Nihat Bayramoğlu 
Ahmet Çakmak 
Kemal Demir 

BURDUR 
A. Mukadder Çiloğlu 

BURSA 
Sadrettin Çanga 
Ertuğrul Mat 
îbraihim Öktem 
Mehmet Turgut 

ÇANAKKALE 
Kemal Bağeıoğhı 
MesuSt Hulki önür 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Nurettin Ok (Bşk. V.) 
Arif Tosyalıoğlu 
Nuri Çelik Yazıcıoğlu 

ÇORUM 
Cahit Angın 
Yakup Çağlayan 

DENİZLİ 
ilhan Açıkalm 

Sami Aralan 
Fuat Avcı 

DİYARBAKIR 
Hassan Değer 

ELÂZIĞ 
Ali Rıza Septioğılu 

ERZİNCAN 
Sadık Perinçek 

ERZURUM 
Turhan Bilgin 
Selçuk Erverdi 
Naci Gacıroğlu 
Gıyasettin Karaca 
Cevat Önder 
Fethullah Taşkesenli-
oğlu 

ESKİŞEHİR 
M. Şemsettin Sönmez 

GAZİANTEP 
Ali İhsan Göğüs (B.) 
1. Hüseyin Ineioğlu 
Mehmet Kılıç (I.) 
Muhittin Sayın 

GİRESUN 
Abdullah İzmen 
M. Emin Turgutalp 

GÜMÜŞANE 
Nurettin Özdemir 

HATAY 
Hüsnü Özkan 

İSPARTA 
Hüsamettin Akmumcu 
Süleyman Demirel 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 
Kadir Çetin 
Celâl Kargılı 
Hilmi Türkmen 
Çetin Yılmaz 

İSTANBUL 
İbrahim Abak 
Mehmet Ali Aybar 
Sadettin Bilgiç 

Ferruh Bozbeyli 
İlhan (Egemen) 
Darendelioğlu 
Eşref Derinçay 
Hüseyin Dolun 
İbrahim Elmalı 
Bahir Ersoy 
Orhan Eyüboğlu 
Orhan Kabibay 
Rıza Kuas 
Sezai Orkunt 
M. Kâzım özeke 
İsmail Halkkı Tekine! 
A. Turgut Topaloğlu 
Necdet Uğur 
Reşit ÜLkeı 
Lebit Yurdoğlu 

IZMlR 
Mustafa Akan 
Şeref Baikşık 
M. Hulusi Çakır 
Münir Dal dal 
Ali Naili Erdem 
Nilıad Kürşad 
Talât Orhoı 
Kemal Önder 
Akın özdemir 
Ali Nakıi Üner 

KARS 
Kemal Okyay 
Osman Yeltekin 

KAYSERt 
Mehmet Türkmenoğlu; 

KIRKLARELİ 
Feyzullah Çarıkçı 
Hasan Korkut 

KIRŞEHİR 
Mustafa Aksoy 
Mustafa Kemal Güneş, 

KOCAELİ 
Cevat Âdemoğlu 
Vehbi Engiz 
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KONYA 
Necmettin Erbakan (I.) 
Mustafa Kufcilay tiner 
İhsan Kaibadayı 
Necati Kalaycıoğlu 
1. Etem Kılıçoğlu 
özer ölçmen 
Faruk Sü'kan 
Vefa Tanır 

KÜTAHYA 
Ali Erkek 
Mesut Erez 
"TUT 1 J. T71 

Mebmet Ersoy 
Kemal Kaçar 

MALATYA 
İsmet İnönü 
Mustafa Kaftan 
İsmail Hakkı Şengüler 

MANİSA 
Veli Bakirli 
Mustafa Ok 
Hilmi Okçu 
Vehbi Sınmaz 
Kâmil Şahinoğlu 

MARAŞ 
M. Nejat Çuhadar 

Mehmet Özdal 
İbrahim Öztürk 

MARDİN 
Şevki Altındağ 
Abdülkadir Kermooğlu 
Abdülkadir özmen 
Abdurrahim Türk 

MUĞLA 
Ali Döğerli 

MUŞ 
Kasum İ m r e 

NEVŞEHİR 
Esat Kıratlıoğlu 

NİĞDE 
M. Nuri KJodamanoğlu 
Mevlüt Ocakcıoğiu 
Haydar Özalp (B.) 

ORDU 
Ata Bodur 
Ferda Güley 
Haindi Mağden 
Ata Topaloğlu 
Orhan Vural 

RİZE 
Erol Akçal (B.) 

SAKARYA 
Nuri Bayar 

[Açık Üy 

Bursa 1 
Diyarbakır 1 
Edirne 1 
Elâzığ 1 
Hatay 1 

B. Turgut Boztepe 
Güngör Hun 
Hayrettin Uysal 

SAMSUN 
Yaşar Akal 
Talât Asal 
Mustafa Boyar 
Kâmran Evliyaoğlu 
Doğan Kitaplı 
Nafiz Yavuz Kurt 
( 1 Â.) 
llyas Kılıç 
Hüseyin Özalp 
Bahattin Uzunoğlu 
ismet Yalçmer 

SİİRT 
Zeki Çeliker 

SİNOP 
Hilmi İşgüzar 
Mustafa Kaptan 
Tevfik Fikret Övet 

SİVAS 
Vahit Bozath (Bşk. V.) 
Hüseyin Çınar 
Ahmet Durakoğlu 
Kadri Eroğan 
Ekrem Kangal 

elikler] 

Kocaeli 1 
Malatya 
Nevşehiı 1 

Yekûn ^ 

M. Kemal Palaoğhı 
Mustafa Timisi 

TEKİRDAĞ 
Yılmaz Alpaslan 
Nedim Karahalil 
Mustafa Sabri Sözeri 

TOKAT 
İsmail Hakkı Birler 
Yusuf Ulusoy 

TRABZON 
Necati Çakıroğlu 
Ekrem Dikmen 
Cevat Küçük 
Ali Rı«a Uzuner (B.) 

TUNCELİ 
Kenan Aral 

URFA 
Necati Aksoy 

VAN 
Mehmet Emin Erdinç 
M. Salih Yıldız (I. A.) 

YOZGAT 
İsmail Hakkı Akdoğan 
İsmet Kapısız 
Celâl Ahmet Sungur 

ZONGULDAK 
Bülent E-eevit 

l>-&-ii 
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Millet Meclisi 
Gündemi 

26 NCI BİRLEŞİM 

10 . 1 . 1972 Pazartesi 

Saat : 15,00 

A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

X 1. — Millet Moclisi İdare Âmirlerimin, 1971 
yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l ) işaretli cetvel
de derişiklik yapılması hakkında kanun teklifi 
ve Bütçe Kanma Komisyonu raporuna dair 
Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma Komisyo
nu başkanlıkları tezkereleri (M. Meclisi: 2/595;> 
O. Senatosu: 2/6) (M. Meclisi S. Sayısı : 451; 
C. Senatosu S. Sayısı : 28) (Dağıtma tarihi : 
6 . 1 . 1972) 

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

II 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
III 

ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ
TIRILAN İŞLER 

X I . — 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-
cici Komisyon raporu (2/540) (S. Sayısı : 421 
(Dağıtma tarihi : 3 . 9 . 1971) 

X 2. — Nüfus kanunu tasarısı ve Dışişleri 
Adalet, İçişleri ve Plân komisyonlarından se 
çilen 3 er üyeden kurulu 30 numaralı Geçici 
Komisyon rapora (1/93) (S. Sayısı : 363) (Da 
ğıtma tarihi : 21 . 6 . 1971) 

X 3. — 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 İçişleri, Ulaştırma, Millî Eğitini, 
Dışişleri, Sanayi ve Ticaret, Maliye, Anayasa 
ve Plân komisyonlarından seçilen 3 er üyeden 
kurulu 58 numaralı Geçici Komisyon raporu 
(1/537) (S. Sayısı : 434) (Dağıtma tarihi : 
6 . 12 . 1971) 

X 4. —• Bâzı tekel maddelerinin fiyatlarına 
yapılan 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) (Dağıtma tarihi : 
20 . 8 . 1971) 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

1. — 7126 sayılı Sivil Savunma Kanununa 
iki madde eklenmesine dair kanun tasarısı ve 
İçişleri Komisyonu raporu (1/150) (S. Sayısı : 
375 ve 375 e 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 
2 . 7 . 1 9 7 1 , 29.12.1971) 

2. — İçel Milletvekili Çetin Yılmaz'ın, 
27 . 5 . 1935 gün ve 2739 sayılı Ulusal Bayram
lar ve genel tatiller hakkındaki Kanuna 1 mad
de eklenmesine ilişkin kanun teklifi ve İçişle
ri Komisyonu raporu (2/491) (S. Sayısı : 413 
ve 413 e 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 17.8.1971; 
29 . 12 . 1971) 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

(X) Açık oya sunulacak isleri gösterir. 



B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

1. — Bursa Milletvekili Kasım önadım'ın. 
çırak, kaMa ve ustalık 'kamum teklifi ve Sanayi 
Ticaret, Adalet, Millî Eğitim, Çalışma ve Plâı 
komisyonlarımdan seçilen 4 er üyeden kuruİT 
5 Ne. İn Geçici Komisyon raporu (2/14) (S. Sb 
yi'sı : 126 ve 126 ya 1 nci ek) (Birinci dağıtma 
tarihi : 22 . 4 . 1970; ikinci dağıtma tarihi : 
10 . 3 . 1971) 

X 2. —Bursa Milletvekili Kasım Önadım'
ın, 507 sayılı Esnaf ve Küçük Sanatkârlar Kanu-
nurnın bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve bâ 
zı maddelerine fıkralar eklenmesine dair kanuı» 
teklifi ve Adalet, İçişleri, Ticaret, Sanayi ve Plân 
komisyonlarından seçilen 3 er üyeden kurulu 
6 numaralı Geçici Komisyon raporu (2/15) (S 
Sayısı : 136 ya 1 nci ek) (Birinci dağıtma tari
hi : 20.5.1970; ikinci dağıtma tarihi : 18.3.1971) 

X 3. — Gümrük kanunu tasarısı ve Cumhu
riyet Senatosu istanbul Üyesi Mebrure Aksoley 
ve 10 arkadaşının, hastaların memleket içinde 
bulamadıkları ilâçları dış memleketlerden ge
tirtmeleri ve dış memleketlerden getirtecekleri 
ilâçlar için yapılacak işlemler hakkında 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 değiştirilmesi 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 24 numaralı Geçici Ko
misyon raporu (1/155, 2/43, 2/210) (S. Sayısı . 
162 ye 1 nci ek) (Biriinoi dağıtma tarihi : 
26 . 5 . 1970; ikinci dağıtma tarihi : 4 . 6 . 1971) 

X 4. — Manisa Milletvekili Hilmi Okçu'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) (Dağıtıma tarihi : 18 . 9 . 1971) 

X 5. •—• Manisa Milletvekili Mustafa Ok 
ve 39 arkadaşının, tarım ve hayvan ürünlerinin 
taban fiyatlarının saptanması ve ilânı hakkında 
ve Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, taban 
fiyat kanunu teklifleri ve Ulaştırma, Gümrük 
ye 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 .6. — İstanbul Milletvekili Mustafa Fevzi 
Güngör ile C. Senatosu İstanbul Üyesi Rifat 
öztürkçine'nin Toptancı halleri kanun teklifle 
fi 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) 

7. — Gayrimenkul Eski Eserler ve Anutlar 
Yüksek Kurulu teşkiline ve vazifelerine dair 
2 Temmuz 1951 tarifti ve 51805 sayılı Kanunun 
2 nci maddesinin birimci fıkrası «K» ibendimde 
değişiklik yapılması hakkımda kanun tasarısı 
ve İçişleri, Turizm ve Tanıtma ve Millî Eğitim 
komisyonları raporları. (1/365) (S. Sayısı : 417 
ve 417' ye birinci ek) (Birimci dağıtma tarihi : 
23.8.1971, ilriaci dağıtma tarihi : 29.11.H971) 

8. — Erzurum Milletvekili Cevat önder ve 
9 arkadaşınım, 4926 sayılı Kamuna bağlı (1) 
sayılı cetvele kadrolar eklenmesi ve Atatürk 
Üniversitesinde kurulacak Teknoloji ve Ev 
Ekonomisi Araştırma ve Yayım Enstitüsü ile 
Kürk Hayvanları Yetiştirme ve Yayım Çift
liği İşletmesi hakkında kamun teklifi ve 
Millî Eğitim ve Plân komisyonları raporları 
(2/54) (S. Sayısı : 109 ve 109 a 1, 2 ve 3 ncü ek) 
(Dağıtma tarihi : 8 . 4 . 1970 ; 23 . 12 . 1970; 
19 . 8 . 1971 : 9 . 12 . 1971) 

9. — 14 . 7. 1965 tarihli ve 657 sayılı Dev
let Memurları Kanununa 14 . 8 . 1970 taırih 
ve 1327 sayılı Kamumla eklenen ek geçici 5 nci 
maddenin değiştirilmesi hakkında kanun 
tasarısı ve Plân Komisyonu raporu (1/485) 
(S. Sayısı : 343 ve 343 e 1 nci ek) (Dağıtma 
tarihi : 11 . 6 . 1971; 9 . 12 . 1971) 

10. — Nevşehir Milletvekili Esat Kıratlı-
oğlu ve 9 arkadaşınım, Türkiye Jeologlar Oda
sı kamumu teklifi ve Adalet, Enerji ve Ta
biî Kaynaklar ve Plân komisyonları raporları 
(2/197) (S. Sayısı : 392 ve-362 ye 1 nci ek) 
Dağıtma tarihi : 21 . 6 . 1971 ; 9 . 12 . 1971) 

11. — Orman Bakanlığı kuruluş ve görevleri 
hakkında kanun tasarısı ve Orman ve Plân 



komisyonları raporları (1/511) (S. Sayısı : 
427 ve 427 ye 1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 
16 . 10 . 1971; 9 . 12 . 1971) 

12. — Maraş Milletvekili M. Zekeriya Kür-
şad'm ve Maraş Milletvekili İbrahim öztürk'ün, 
.Maraş ilinin adının Kahraman Maraş olarak de
ğiştirilmesine dair kanun teklifleri ve İçişleri 
Komisyonu raporu. (2/162, 2/163) (S. Sayısı : 
192 ve 192 ye 1 nci, 2 nci ek) (Dağıtma tarihleri: 
15 . 6 . 1970; 15 . 3 . 1971, 29 . 12 . 1971) 

13. — Amasya Milletvekili Yavuz Acar ve 23 
arkadaşının ve İzmir Milletvekili Burhanettin 
Asuıtay ve 9 arkadaşının, 2 . 1 . 1961 tarihli ve 
195 sayılı Basın İlân Kurumu teşkiline dair Ka
nunun 5 nci maddesinin (a) fıkrasının değişti
rilmesine dair kanun teklifleri ve Çalışma ve 
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İçişleri komisyonları raporları (2/507, 2/308) 
(S. Sayısı : 412 ve 412 ye 1 nci ek) (Dağıtma 
tarihleri : 17 . 8 . 1971; 29 . 12 . 1971) 

X 14. — Hukuk usulüne dair sözleşmeye ika-
tılmamızm uygun bulunması hakkında kanun 
tasarısı ve Adalet ve Dışişleri komisyonları ra

porları (1/340) (S. Sayısı : 449) (Dağıtma tari
hi : 30 . 12 . 1971) 

X 15. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Romanya Sosyalist Cumhuriyeti Hükümeti ara
sında imzalanmış bulunan hukukî ve cezai işler
de a'dlî yardım sözleşmesinin onaylanmasının 
uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı ve 
Adalet ve Dışişleri komisyonları raporları 
(1/345) (S. Sayısı : 450) (Dağıtma tarihi : 
3 . 1 . 1972) 





Dön ©m : 3 I f l A 
Toplantı : 1 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : i 3 / 

Maraş Milletvekili M. Zekeriya Kürşad'ın ve Maraş Milletvekili 
İbrahim öztürk'ün, Maraş ilinin admın Kahraman Maraş olarak 
değiştirilmesine dair kanun teklifleri ve İçişleri Komisyonu raporu 

(2/162, 2 /163) 

4 . 12 . 1969 
İMilM Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Maraş İli adının «Kahraman Maraş» a tahvilini sağlamak üzere hazırladığım kanun teklifi 
gerekçesi ile birlikte ilişikte sunulmuştur. 

Gereken işlemin yapılmasını delâletlerinize arz ederim. 
Saygılarımla. 

M. Zekeriya Kür§ad 
Maraş Milletvekili 

GEREKÇE 

Osmanlı imparatorluğu yüzlerce yıl Balkanlar meselesi, Boğazlar meselesi, Şark meselesi ve 
hasta adam deyimleri ile dünya devletlerinin iştah ve rekabetlerini taihrik etmiştir. 

İmparatorluğun kalfogâlhı durumunda olan öz yurt Anadolu'nun yiğit delikanlıları, Yemen çöl
lerinde, Kuzey - Afrika memleketlerinde ve Balkan yarımadasının kışkırtılan komiteci devletçik
leri arasında erimiştir. 

Bu vatan çocukları, Birinci Cihan Savaşının birbirinden binlerce kilometre uzaklıklarda bulu
nan Galiçya, Filistin, Irak, Kafkas ve Çanakkale ceplhelerinde her türlü yokluk içinde tarihe şan 
ve şeref sayfaları yazarak şehitlik mertebesine yükselmişlerdir. 

Bu savaşlar sonucunda, büyük imparatorluk yenik devletler listesinde yer almıştır. 
Galipler, 900 yıllık Anadolu Türk egemenliğine, Mondros Mütareikenamesr ve bilâhara da Sevr 

Muahedesiyle son verici bir darbe indirmek istemişler ve Anadolu'yu taksim etmişlerdir. 
Suriye ve I r ak ta bulunan ingiliz ve Fransız orduları, Osmanlı ordularının d ağılma siyi e ser

best kalmış, Güneyden Kuzeye doğru Şam ve Haleb'i alarak, Anadolu'da Ermenistan ve KürdMan 
devletleri kurma hayal ve entrikasiyle özbeöz Türk yurdu Anadolu'yu istilâya başlamışlardır. 
Teşkil ettikleri Ermeni alayları ile birlikte Kilis, Antep, Urfa ve Adanayı işgal etmişlerdir. 

Milletten doğan büyük kuvvet ve o milletin igüven ve sevgisine ulaşmış büyük insan Mustatfa 
Kemal Sivas ve Erzurum kongrelerini henüz yapmaktadır. Anadolu karanlık günler yaşamaktadır. 

Her şehrimiz ve kasabamız gibi Maraş da yokluk ve sefaletin kucağındadır. Hemen bütün er
keklerini çeşitli cephelerde bırakmıştır. Dul analar, yetim yavrular, solgun yüzlü ihtiyarlar me
şakkatli ve. mütevekkil bir yaşantı içindedir. 

Maraş, Maraş - Afşin - Sivas, 
Maraş - Elbistan - Malatya, 
Maraş - Göksün - Kayseri yollariyle Suriye ve Mezopotamya'yı lq - Anadolu üzerinden Kara

deniz kıyılarına ve bu havzaları da Güney illerine bağlamaktadır. Bu yollara geçit veren aşılamaz 
Antitoros kütlevi bölgesi, Anadolu hükümranlığında olağanüstü bir durum taşır. Bu nedenlerle 
Maraş, tarihin her devresinde en önemli yeri tutmaktadır. 

Bu bölgeyi elde edebilmek amaciyle Kilis ve Antep'te yerleşen Fransız kuvvetleri tc; - Anado
lu'ya açılan yolların kilit mevkiindeki Maraş'ı almak ve bu suretle Doğu - Anadolu ile Batı - Ana
dolu'yu ikiye bölmek ve Kurtuluş Savaşımızı başlamadan söndürmek hedefini gütmüşlerdir. 
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Maraşjlılar, kurtuluş uğruna, 22 gün geceli - gündüzlü şehir içi sokak çarpışmaları halinde ge
cen aralıksız olarak 115 gün devam eden ölüm - kalım savaşı vermişlerdir. Tarihin bu büyük des
tanı yazılırken manzara şudur : 

Düşmanın tank, top ve uçaklarına, aç ve perişan durumlarına bakmaltsızın ellerindeki en 
ilkel silâhlarla- karşr koyan kahramanların tek güvençleri imanlı inançları, vatan sevgileri- ve ba
ğımsızlığa olan sönmez aşklarıdır. 

Böylece, Maraş, yalnız kendisini değil, bütün Anadolu'yu kurtaran şehir olmuştur. Ürfa, Aıitep, 
Adana ve bütün yurt, düşmanlara karşı koyabilmenin ulvi güven ve sevincini biraz da, bu müca
dele ve zaferi gördükten sonra ruhlarında alev alev duymuş ve coşmuşlardır. 

Bu demektir ki, o, Türk dünyasının göklerinde parlıyan ilk zafer müjdecisi, ilk kurtuluş gü
neşi olmuştur. 

Nitekim, İstıiklâl Savaşımızdan önce ismi sadece Antep olan ve 1337 yılında Yüce Meclisçe 
(Gaziantep) şeklinde adlandırılan Gaziantep'in kurtuluşu ile ilgili olarak Gaziantepli Levhanizadc 
Mustafa Nurettin tarafından 1340 ta yayınlanan (Gaziantep Müdafaası) isimli kitabın- 14 ncü> say
fasında (Harekâtı Milliye kahramanlarına) hitabeden bir manzume vardır. Bunun ilk beş mısraı : 

«En evvel Maraş çekti kılmcı, 
Bu şanlı düğünde çıktı birinci, 
Kalbleri doldurdu zafer sevinci, 
Yürü Türk oğlu aferin sana 
En büyük şeref budur insana.» 

şeklinde ifadesini bulmuştur. 
Her Türk gibi, her Maraşlı da asaletin mânevi güçte saklı olduğunu bilir. Maddenin insana şe

ref getirmiyeceğinin idraki içindedir. 
Cumhuriyet devrinin nimetlerinden hemen hemen hiç nasibedar olamamış bulunan ıbu gazi ve 

kahraman belde halkı, uzun süreden beri halk dilinde, şiir, türkü ve. hattâ filimlerde ayrılmaz bir 
bütün halinde söylenegeimekte olan (Kahraman Maraş) birleşik adının Yüce Meclisçe tescil edil
mesini salbırsızlıkla beklemektedirler. 

Ayrıca, kendisine izafesi istenilen sıfat, Devlet Hazinesine her hangi malî bir külfet de yük-
lernemektedii'. 

Talep : Sadece kazanılan ve kullanılmakta ol m mânevi bir değerin tesliminden ibarettir. 

MİLLET ME€LİıSİ YÜKSEK BAŞKANLIĞINA 
3 . 12 . 1969 

Maraş ilinin adının «Kahraman Maraş» olarak degişlMlmefsdnie dair haarlatmış oîdiığuftı ka
nun teklifi ve gerekçesi ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğine müsaadelerinizi rîoa ederim. 
Maraş Milletvekili 

İbrahim (htürk 

Maraş ilinin adının «Kahraman Maraş» olarak değiştirilmesine dair kantat t a^n&öın gerekmesi 

67 ilimizden 'birisi olan ve bugün nüfusu 50'0 000 e yükselen Maraş illinin dünya ve Türk ta
rihi içinde özel ve önemıli bir yeıri vardır. Milâttan önce, (Etiler hamamında kurulan ve bu Dev
letin önemli merkezlerinden biri olan Maraş 1180 yılında yıkılan Eti Devletinden sonra da te
şekkül eden (Gurgıum) Prensliğinin merkezi olmuş ve (Marak'si) adımı taşımıştır. Daha sonra, 

. Tıraırtu Kırallığı ve Asuri Devletinin sınırlan içinde yaşamıştır. 

Millet Meclisi- (S. Sayısı : 192) 
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Asurlardan sonra, bu bölgeden bir çok milletler gelip geçtiler. Maraş, Keyhusrev zamanında 

İr-aöMar,; B%ük İskender zamanında; Makedonyalılaa' v& bilMıara-'Selekuşlaaan^ eüaade baMı M.. Ö. 
17' lâeâyHiz yilda*- Bbm&hlar şeliıre hâltim oldu. 7 nöi- yjteyılda Gim>ey'den Ainad'olu'y&i İslâm akın
ları başlayınca1 Maraş savaşma (kalesi olarak büyük önem kazandı ve (Harunnürröşit) zaanaöında 
çokiimar ödüdt. 

Selçuk Türkleri Anadolu'ya girdikleri sırada Fırat nehrini tfakibederelt Maraş dolaylarına ka
dar geldiler. Alpaslan, bir emrini de Maraş.'a hâkim olmak- üzere gönderdiyse de (Emir Covul-
dur) un Maraş'a hâkim olup olmadığı meçhuldür. 

Van, bir aralık Van bölgesinde hüküm süren Ermeni prenslerinden (Pilârdos) un hükmü al
tına girdi. Antakya 1085 yılında Süleyman Şah tarafindan zapdedildikten sonra, Türkler Kuzeye 
doğru! çıktılar ve Ceyhan havzası ile Maraş, Elbistan ve Huni'yi de aldılar. 

13' ncü yüzyıldan sonra, Maraş Anadolu Selçuk Sultanlığına bağlandı. Bir ara Maraş, Mo-
ğoUarın ve îlnanlılarm elinde de kaldı. 1337 yıllarında da Türkmen aşireti reisi Dulkadiroğlü (Ka
racabey) Maraş ve Elbistan bölgesinde bir imaret kurdu. Maraş uzun yıllar Mısırlılarla Dulkadir-
oğulları arasında bir savaş alanı oldu. 

1401 yılında da, Timur orduları gelip Maraş'ı tahribettiler. Fakat Dulkadiroğullan Maraş'ta 
183 yıl hüküm sürdüler. Şehri imar ettiler ve önemli bir merkez haline getirdiler. 

Dulkadiroğul]arının ortadan kalkmasiyle, Maraş tamamen Osmanlı ülkesine katıldı. Burada bir 
(Beylerbeyilik) kuruldu. 

Daha sonra, Osmanlı Devletinde yeni vilâyetler kuruldu. Halep ve Adana vilayetleriyle Ko
zan, Maraş, Urfa ve Zor sancakları birleştirilerek yeni Halep vilâyeti teşkil edildi ve vali olarak 
da ünlü Ahmet Cevdet Paşa tâyin olundu. 

Birinci Dünya Savaşı sonunda Maraş yeni bir istilâ felâketine uğradı. Çıkan savaşlardan ye
nilerek çıkmış ve Mondros Mütarekesini imzalamış bulunuyorduk. Bu mütareke hükümlerine gö
re, Güney vilâyetlerimiz, her hangi bir kargaşalık anında Fransız ve İngiliz* kuvvetleri tarafın
dan işgal edilebilecekti. Bu hükmü kendi lehine yorumlıyan İngilizler önce Antep'e daha sonra 
da (23 Şubat 1918) Maraş'a girdiler, kısa bir z^man sonra, İngilizler Fransızlarla anlaşarak, 
Musul ve çevresi İngilizlerde kalmak şartiyle, Maraş ve bütün Güney vilâyetlerini Fransızlara 
bıraktılar. 

Bu defa da Frazsızlar 30 Ekim 1919 da Maraş'a girdiler, önce şehrin idin, mukaddesat, na
mus ve geleneklerine dokunmıyacaklarını va'dettiler. Girişleri hâdisesiz oldu. Fakat Maraşlılar 
(Su uyur, düşman uyumaz) düsturunca, müstevlinin en küçük hareketini dahi takibediyorlardı. 
Maraş'in aydın vatanseverleri her ihtimali dikkate alarak bir mukavemet komitesi kurmuşlar
dı. Devrin Padişahı, Maraş'daki mutasarrıfı vasıtasiyle halkın mukavemet etmemesi telkininde 
bulunmaktaydı. 

İşgal kuvvetlerinin kumandanı yerli ve hain Ermenilerin tesiri altında kalarak tarihî Maraş 
kalesindeki Türk Bayrağını indirmek ihtiyatsı alığında bulundu. Ertesi gün Cuma idi. Halk Ulu 
Camide toplandı, «Bayraksız namaz kılınmaz» fetvası ile birlikte halk âdeta İkinei Bozkurt Des
tanı sayılabilecek olan bir hareketle kaleye tırmandı ve silâh gücüyle indirilen sancağını iman 
gücüyle tekrar dalgalandırdı. Birkaç gün sonra, «Uzunoluk» hamamından çıkan Türk kadınları
na tecavüze yeltenen Fransızlar «Sütçü İmam» m kurşunlariyle. yere serildi.. Vaatlerinde durmı-
yan, bayrağa ve namusa tecavüz eden Fransızlarla yerli hain Ermenilere karşı amansız bir şehir 
savaşı başladı. 22 gün ve gece devam eden bu korkunç savaşın sonunda bir sabah koca bir devletin 
ordusu şehri terk edip kaçtı. Böylece bir şehir, bir devleti yenmiş ve kurtuluş savaşının yollarını 
açmıştı. 

Maraş'm kurtuluşu tamamlandıktan sonra, mücahitler Antep, Kurtuluş savaşlarına katılmış
lar ve Antepli kardeşleriyle birlikte savaşarak orada da yüzlerce şehit vermişlerdir. 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 192) 
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Sonuç : 
Yukarda kısaca izaha çalıştığımız bu ihtişamlı tarih ve mücadele pek az şehre nasibolmuştur. 

Nitekim, Maraş'ın, bu kahramanlığı T. 33. M. M» nin karariyle verilen bir aded İstiklâl Madalya-
siyle de taltif edilmiştir. 

Komşu şehir Antep, Gazilik unvaniyle şereflendirilmişken, mücadeleye önce başlıyan ve bay
rağı ulusu ve namusu uğruna kendi elleriyle şehrini, evini yakan ve kurtuluş savaşının öncülü
ğünü yapan bu kahraman beldemizin ve ilimizin d,e (Kahraman) unvaniyle taltifi tarihe karşı 
bir vecibe ve kutsal bir mükellefiyettir. 

Maraş'a böyle bir unvanın verilmesini diğer şehir ve illerimiz asla çok görmiyecekler ve şim
diye kadar gecikmiş bir hakkın yerine getirilişi olarak alkışlıyacaklardır. 

«'Kahraman Maraş» şanlı tarihimizin bir parçası olup, kahramanlığın şahikasına çıkmış hal
kının tem,iz gönlünde gizli gizli yanan ve fakat tevazuu sebebiyle açığa vurulmıyan bir büyük 
arzudur. \Bu kahraman halkın bir mümessili olarak, onun bu gizli arzusunu bir kanun tasarısı 
halinde Yüce (Meclise intikal ettirmeye karar vermiş bulunuyorum. 

Saygılarımla. 

içişleri Komisyonu raporu 
Millet Meclisi 

İçişleri Komisyonu 
Esas No. : 2/163, 162 

Karar No. : 44 

10 . 6 . 1970 

Yüksek Başkajüığa 

Maraş Milleltvekili M. Zekeniya Kürşad'ın, -Maraş adınm Kahraman Maraş'a tahviline dair 
olan kamun teklifi ve Maraş Milletvekili İbrahim öztürk'ün, Maraş ilinin admm Kahraımajı 
Maraş olarak değiştirilmesine dair olan kanun teklifi, teklif s<ahibi ve ilgili bakanlık temsilci
lerinin iştirakiyle Komisycmumuzd'a görüşüldü. 

Kamın tekliflerinin gerekçelerinde de sarahaten ifade edilmiş okluğu veçhile; Birinci 
Dünya Savaşı ve Kurtuluş Savaşımız esnasında ıgösteıımiş bulunduğu ıkahramıanlılk sebebiyle, 
Y. B. M. Meclisi karariyle bir aded İstiklâl Madalyası ile taltif edilen Maraş'm, «Kahraman. Ma
raş» unvaniyle tesmiye edilmesini temin maksadına matuf olarak hazırlanmış bulunan, pren-
;ip itibariyle uygun mütalâa edilen ve aynı mahiyette olan her iki teklifin tevhıidıen görüşülmesi 
Komisyonumuzca karara bağlandıktan sonra, maddelerim müzakeıtesine geçilmiştir. 

Tertip, tanzim ve ifade bakımından kifayetli/ görülen teklif metinleri, başlık ve maddeleri 
itibariyle komisyonumuzca redaksiyona tabi tu'ıılmaık suretiyle yeniden bir metin tanzim olun
muştur. 

Yapılan bu değişiklikle (kanun teklifleri kabul edilmiştir. 
Genel Kurula arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa .sunulur. 

İçişleri. Komisyonu Başkanı Sözeü Kâtip 
Yozgat Kütahya Giresun 

îsmaü Hakkı Akdoğan A. Fuat Azmioğlu Hidayet İpek 
Çanakkale 

Mulfefia ÇıaMsoğlu 
İmzada bulunamadı 

Diyarbakır 
Abdüllâtif Ensario.ğlu 

İçel 
Muhiafllifim 

Turhan özgüner 

Kars 
/. Hakkı Alaca 

Kars 
Turgut Aytaç 

İMjaittag 
İbrahim ö»türk 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 192; 



Maraş Milletvekili Zekeriya 
Kürşad'ın kanun teklifi 

Maraş adının «Kahraman Ma
raş» a tahviline dair kanun 

teklifi 

MADDE 1. — Maraş ili adı 
«Kahraman Maraş» a tailıvil 
olunmuştur. 

Maraş Milletvekili îbraMm öz-
türk'ün kanun teklifi 

Maraş ili adının «Kahraman 
Maraş» olarak değiştirilmesine 

dair kanun teklifi 

MADDE 1. — Maraş ilinin 
adı «Kalhraiman Maraş» olarak 
değiştirilmiştir. 

İçişleri Komisyonunun 
değiştirici 

Maraş ili adının «Kahraman 
Maraş» olarak değiştirilmesi 

hakkında Kanun 

MADDE 1. — Maraş ili adı 
«Kahraman Maraş ili» olarak 
değiştirilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun ya
yımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunu 
İçişleri Bakanı yürütür. 

MADDE 2. — Bu kanunu 
İçişleri Bakanı yürütür. 

MADDE 3. -
yımı tarihinde 
rer. 

Bu kanun ya-
yürürlüğe gi-

MADDE 2. — Bu kanun, ya
yımlandığı tarihten itibaren 
yüıHirlüğe girer. 

*>m<i 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 192) 
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Dönem 
Toplantı MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : 1 9 2 ! / ^ I H C İ e k 

Maraş Milletvekili M. Zekeriya Kürşad'm ve Maraş Milletvekili 
İbrahim öztürk'ün, Maraş ilinin adının Kahraman Maraş olarak 

değiştirilmesine dair kanun teklifleri ve İçişleri Komisyonu 
raporu (2 /162, 2 /163) 

Millet Meclisi 
İçişleri Komisyonu 

Esas No. : 2/162, 163 
Karar No. : 21 

İçişleri Komisyonu raporu 

10 . 3 . 1971 

Yüksek Başkanlığa 

Komisyonumuzca kabul edilip Genel Kurula arz edilmek üzere 10 . 6 . 1970 tarihinde Yüksek 
Başkanlığa sunulan ve Genel Kurul gündeminde kalan 2/162, 2/163 esas sayılı «Maraş Milletve
kili M. Zekeriya Kürşad'm, Maraş adının Kahraman Maraş'a tahviline dair kanun teklifi» ile 
Maraş Milletvekili İbrahim Öztürk'ün, Maraş ilinin adının Kahraman Maraş olarak değiştiril
mesine dair kanun teklifi» tekabbül için Komisyonumuza gönderilmiş olmakla, Komisyonumuzda 
cereyan eden müazkereler neticesinde, mezkûr tekliflerin evvelce kabul olunduğu veçhile tekab-
bülüne karar verildi. 

Genel Kurula arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

işleri Komisyonu 
Başkanı 
Yozgat 

t. H. Akdoğan 

Adıyaman 
A. Turanlı 

zada bulunamadı 

Giresun 
H. İpek 

Başkanvekili 
Eskişehir 

§. Ashuzoğlu 

Çanakkale 
M. H. Önür 

İzmir 
T. Orhon 

İmzada bulunamadı 

Konya 
0. Okay 

İmzada bulunamadı 

Sözcü 
Kütahya 

A. F. Azmioğlu 

Elâzığ 
S. Güldoğan 

İmzada bulunamadı 

Kars 
1. H. Alaca 

İmzada bulunamadı 

Kâtip 
Denizli 

A. Uslu 

Gaziantep 
Ş. Çolakoğlu 

Kırşehir 
C. Eroğlu 

Tekirdağ Tunceli 
0. öztrak H. Yenipınar 

>v«^< 





Dönem : 3 
Toplantı : 3 

MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : j Q*l y g Q p | ç î g U 

Maraş Milletvekili M. Zekeriya Kürşad'ın ve Maraş Milletvekili 
İbrahim Öztürk'ün, Maraş ilinin adının Kahraman Maraş olarak 

değiştirilmesine dair kanun teklifleri ve İçişleri Komisyonu 
raporu (2 /162 , 2 /163) 

içişleri Komisyonu raporu 
Millet Meclisi 

İçişleri Komisyonu 
Esas No. : 2/162, 2/163 

Karar No. : 11 

23 . 12 . 1971 

Yüksel* Başkanlığa 
Kolmisyonumuzca 'kabul edilip Clenel Kurula arz edilmek üzere 1(0 . 6 . 1970 tarihinde Yüksek 

Başkanlığa sunulan ve Genel Kurulun Gündeminde kalan 2/162, 2/163 esas sayılı «Maraş Milletve
kili M. Zdkeriya Kürşad'ın, Maraş adının Kahraman Maraş'a tahviline dair kanun teklifi» ile 
«Maraş Milletvekili İbrahim Öztürlk'ün, Maraş ilinin adının Kahraman Maraş olarak değiştirilirne-
sinc dair kanun teklifi», tekafbbül için Komisyonumuza gönderilmiş olmakla, Komisyonumuzda cere
yan eden müzakereler neticesinde, mezkûr teklifin evvelce kabul olunduğu veçhile tekabbülü, 
10 . 3 . 1971 tarih v 21 karar sayılı raporumuzla uygun görülmüş olduğundan, mezuuibahis ka
nun tekliflerinin evvelce olduğu gibi yeniden teka'bbülüne Komisyonumuzca karar verildi. 

Genel Kurula arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

İçişleri Komisyonu 
Başjkanveikili 

Eskişehir 
Ş. Asbuzoğlu 

Denizli 
S. Arslan 

imzada bulunamadı 

Sözcü 
Gümüşane 

M. Karaman 

Diyarbakır 
H. Değer 

Konya 
0. Okay 

Çanakkale 
M. H. Önür 

Giresun 
II. İpek 

Kütahya 
A. F. Azmioğlu 

Corum 
K. Demirer 

Kayseri 
H. Nakiboğlu 




