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L — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

TBMM Genel Kurulu saat 15.OO'te açıldı. 
İzmir Milletvekili Rüştü Şardağ, bazı bakanların 

ve Hükümet mensuplarının basına vermekte olduk
ları beyanatlar ve 

Kars Milletvekili Ömer Kuşhan da, Fransa'da 
yurttaşlarımıza karşı işlenen menfur cinayetler; 

Konularında gündem dışı birer konuşma yaptılar. 
Bazı milletvekillerine Başkanlık tezkeresinde be

lirtilen sebep ve sürelerle izin verilmesi ve 

İzmir Milletvekili Hayrullah Olca'ya ödenek ve 
yolluğunun verilmesi; 

Kabul edildi. 

Diyarbakır Milletvekili Mahmud Altunakar'ın, Di
yarbakır iline bağlı köylerin elektrik sorununa iliş
kin sözlü sorusuna (6/185) Enerji ve Tabiî Kaynak
lar Bakanı Cemal Büyükbaş, 

İzmir Milletvekili Rüşttü Şardağ'ın, Türk Hava 
Yollarına ilişkin sözlü sorusuna (6/194) Ulaştırma 
B ikanı Veysel Atasoy, 

izmir Milletvekili Durcan Eımirbayer'in, büyük 
şehir belediyelerine bağlanan belediyelerin idaresine 
ilişkin sözlü sorusuna (6/208) İçişleri Bakanı Yıldırım 
Akbulut, 

Gümüşhane Milletvekili Akif Kocaman'ın, kadın 
gardiyanlar ile kadın .mahkûmlara ilişkin sözlü so
rusuna (6/210) Adalet Bakanı M. Necat Eldem ve 

Kahramanmaraş M'illetvekili M. Turan Bayezit'in, 
İçtüzüğün 62 nci maddesinde yer alan öncelik sıra
sının tayininde uygulanan yönteme ilişkin sözlü so
rusuna d!a (6/215) Türkiye Büyük Millet Meclisi Baş-
kanvekilii Ledin Barlas; 

Cevap verdiler; soru sahipleri de cevaplara kar
şı görüşlerini açıkladılar. 
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İstanbul Milletvekili Sabit Batuımlu'nun (6/147), 
Zonguldak Milletvekili İsa Vardal'ın (6/187), 
Esas numaralı sözlü som önergeleri soru sahip

leri izinli olduğundan, 
İstanbul Milletvekili İbrahim Ural'ın (6/169) esas 

numaralı sözlü soru önergesi soru sahibi görevli ol
duğundan, 

Rize Milletve'kili Turgut Halit Kunter'in (6/189), 
Ordu 'Milletvekili Hüseyin Avni Sağesen'in (6/190), 
İstanbul Milletve'kili Bilâl Şisjman'ın (6/203), 
Esas numaralı sözlü soru önergeleri mehil veril

diğinden, 
Adana Milletvekili Nuri Koricmaz'ın (6/197), 
Erzurum Milletve'kili Ebu'bekir Akay'ın (6/206), 
Siirt Milletvekili Mehmet Abdürrezak Ceylan'ın 

(6/207), 
Erzincan Milletvekili Veysel Varol'un (6/209), 
Erzurum Milletvekili Hilmi Nal'bantoğlu'nun 

(6/211), 
Eskişehir Milletvekili Münir Sevinç'in (6/213) 
Esas numaralı sözlü soru önergeleri iligli bakanlar 

Genel Kurulda hazır ibulunmaddclarından, 
Ordu 'Milifetvekili Bahriye Üçök'un (6/212) esas 

numaralı sözlü soru önergesi de soru sahibi ve ilgili 
bakan Genel Kurulda hazır bulunmadıklarından; 

Ertelendiler. 
2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanununun 11 inci 

Maddesine Üç Bent ile Kanuna Bir Ek Madde Ek
lenmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararnaimenün 
Değiştirilerek Kabulü Hakkında (1/552) (S. Sayısı : 
147), 

II. — GELEN 

15.11.1984 

Tasarılar 
1. — Kanunî Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin 

Kanun Tasarısı (1/622) (Adalet Komisyonuna) (Baş
kanlığa geliş tarihi: 14.11.1984) 

2. — Yurt Dışında Bulunan Türle Vatandaşlarının 
Yurt Dışında Geçen Sürelerinin Sosyal Güvenlikleri 
Bakımından Değerlendirilmesii Hakkında Kanun Ta
sarısı (1/623) (Sağlık ve Sosyal İşler; Plan ve Büt
çe komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.11.1984) 

Rapor 
1. — 21.6.1927 Tarihli ve 1111 Sayılı Askerlik 

Kanununun Değişik 10 uncu Maddesinin Değiştiril
mesi ve Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılması 
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Üst Kademe Yöneticilerinin Yetiştirilmesi Hak
kında (1/615) £3. Sayısı: 151) ve 

19.3.1969 Tarihli ve 1136 Sayılı Avukatlık Kanu
nunun İki Maddesinin Değiştirilmesine Dair (1/620) 
(S. Sayısı: 153); 

Kanun tasarıları kabul edildi ve kanunlaştı. 

Maddeleri Komisyona geri verilen Antalya Mil
letve'kili Ali Dizdaroğlu'nun Türk Ceza Kanununun 
175, 176, 177 ve 178 inci Maddelerinin Değiştiril
mesine Dair Kanun Teklifi (2/102) (S. Sayısı : 82 ve 
82'ye 1 inci ek) komisyondan gelmediğinden, görü
şülmesi ertelendi. 

Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığının 1974, 
1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981 ve 1982 malî 
Yılları Kesirihesap Kanunu Tasarısı (1/264, 3/115; 
1/265, 3/1T6; l/'266, 3/117; 1/267, 3/118; 1/268, 
3/52i; 1 /269, 3/522; 1 /2.70, 3/523; 1 /'271, 3/524; 
1/272, 3/119). (S. Sayısı : 145) maddeleri kabul edile
rek tümü açık oya sunuldu; oyların ayrımı sonucun
da kabul edildiği ve kanunlaştığı açıklandı. 

15 Kasım 1984 Perşembe günü saat 15.00'te top 
lanılmöaık üzere birleşime saat 18.25'te son verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 

İskender Cenap Ege 

Kâtip Üye Kâtip Üye 
Çankırı Adana 

Saffet Sakarya Cüneyt Canver 

KÂĞITLAR 

Perşembe 

Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komis
yonu Raporu (1/614) (S. Sayısı : 160) (Dağıtma 'ta
rihi : 15.11.1984) (GÜNDEME) 

Sözlü Soru Önergesi 
1. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 

nun, tstan'bul î'üi Emniyet eski Müdürü hakkındaki 
ihbar ve iddialara iliş/kin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesii (6/219) (Baş'kanlığa geliş tarihi : 
14.11.1984) 

Yazılı Soru Önergeleri * 
1. — Burdur Milletvekili Ali Kemal Erdem'in, 

Burdur İlinde yapılması düşünülen ve etütleri bitmiş 
olan barajlara ilişkin Enerji ve Taibiî Kaynaklar Ba-
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kanından yazılı soru önergesi (7/272) (Başkanlığa ge
liş tarihi : 14.11.1984) 

2. — İzmir Milletvekili Işılay Saygın'ın, tekniker
ler ile yüksek teknikerlere uygulanan ek göstergele
rin eşitlenmesine ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanın
dan yazılı soru önergesi (7/273) (Başkanlığa geliş ta
rihi : 14.11.1984) 

3. — İzmir Milletvekili Işılay Saygın'ın, emekli, 
dul ve yetim aylıklarının artırılmasına ilişkin Maliye 
ve Gümrük Bakanından yazılı soru önergesi (7/274) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 14.11.1984) • 

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 

1. — Samsun Milletvekili Hasan Al tay'in, enflas
yon ve pahalılık konusunda gündem dışı konuşması 

'BAŞKAN — Samsun Milletvekili Sayın Hasan 
Altay, enflasyon ve pahalılık konularında konuşmak 
istiyor. Kendisine gündem ıdışı s'öz veriyorum. 

'Buyurun Sayın Altay. 
Süreniz 5 dakikadır efendim. 

HASAN ALTAY (Samsun) — Sayın Başkan, de
ğerli ' milletvekilleri; zor kış koşulları ve günlerinin 
yaklagtığı bir sırada, ülkemizin en önemli konuların
dan biri olan enflasyon ve pahalılık konusunda, yüce 
halkımızın dileklerini karşılamak için s'öz almış 'bulu
nuyorum. 

4. — Burdur Milletvekili Fethi Çelikbaş'ın, Avru
pa Konseyi İskân Fonundan sağlanan krediler ile 
t u kredilerin kullanıldığı projelere ilişkin Dışişleri Ba
kanından yazılı soru önergesi (7/275) (Başkanlığa ge
liş tarihi : 14.11.1984) 

5. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in, Ba
lıkesir - Erdek İlçesi imar planı uygulamasının dur
durulmasına 'ilişlkin Bayındırlık ve İskân Bakanından 
yazılı soru önergesi (7/276) (Başkanlığa geliş tarihi : 
14.11.1984) 

Hükümetin kuruluşundan bu yana geçen bir yıl 
göstermiştir ki, salt para politikaları ile enflasyonu 
önlemek mümkün değildir. 1981 yılında para politi
kaları ile elde edilen kısmî ıbaşarı, o günün koşulla
rından doğmuştur. Stokçu tüccar ve sanayici, o gün
lerde alışılmış enflasyon ve faiz oranlarına göre, ka
pasitesinin çok üzerinde borçlanmış, ani yükselen fa
izler nedeniyle de zararlı da olsa, prestijini korumak 
amacıyla ucuza mal satmak yoluna gitmiştir ve bu 
arada birçok küçük esnaf iflas etmiş ve mal varlı
ğını yitirmiştir. Eldeki stoklar eriyene kadar fiyat ar
tışları yavaşlamıştır. Oysa bu kişiler daha sonra, ken
dilerini günümüzün koşullarına uydurmuş, az mal 
üretip pahalı satma yolunu tutmuşlardır. Birçok fir
manın kendi üretim alanlarında tekelleşmiş bulun-

BİRİNCİ OTURUM 
Açılına Si iti : 15.00 

BAŞKAN : Başkonvekili tskender Cenap EGE 
KÂTİP ÜYELER : Cüneyt CANVER (Adana), Saffet SAKARYA (Çankırı) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 26 ncı Birleşimini açıyorum. 

III. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle yoklama ya
pılacaktır. Burada bulunan arkadaşların yüksek sesile 
bulunduklarını beyan etmelerini istiılham edeceğim. 

(Çorum Milletvekili İhsan Tom'buş'a kadar yok
lama yapıldı) 

BAŞKAN — Yeter çoğunluğumuz hâsıl olmuştur. 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

— 284 — 
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ması, diledikleri gibi fiyat tespit etmek fırsatını yarat- • 
mıştır. Bu durum bir yandan, olağanüstü haksız ka- i 
zançl'ar ve az üretim nedeniyle de maliyet enflasyonu- j 
na neden olmuştur. 

Kara paranın bulunduğu bir ortamda normal eko
nomik 'koşulların işlemeyeceği, iktisatçıların yerleş
miş görüşüdür. Bu nedenle para politikaları ile so
run çözümlenemez ve çözümlenememiştir. 

Bu spekülatif etkenler dışında, Türk parasına ola
ğanüstü değer kaybettirilmesi de enflasyonun başlıca 
nedenleri arasındadır. İhracatta uygulanan olağanüs
tü teşvik tedbirleri de enflasyonun nedenlörindendir. 
Gereksiz ve »olağanüstü teşvik tedbirleri, • hayalî ihra
cat denilen olayı doğurmuştur. Aslında, ihracattaki ar
tışın 'büyük çoğunluğu sunî ve rakamsal olmuştur. 
Şöyle ki : Bir kısım ihracatçı, yurt dışında çalışmak
ta olan işçilerimizden vaşak kaynaklardan sağladıkları 
dövizleri ihracattan kazanmış gibi gösterip, vergi iade
si ve kur farkından doğan haksız kazançlar temin 
etmişlerdir. Kara para olarak spekülatif amaçla kul
lanılan bu paralar, enflasyona neden olmuştur. 

• 

Yurt dışından işçilerimizin göndermiş bulunduğu 
döviz ile ihracattan elde edilen dövizlerin Türk Lirası 
karşılıkları dengelenerek, sunî ihracata son vermek 
gerekmektedir. 

Takas yoluyla yapılan ihracatın kısıtlanması, döviz 
kaybına neden olmakta, aracı yabancı firmalara ül
kemiz sırtımdan para kazanma fırsatı vermekte ve 
Türk Lirasının değerini düşürmektedir. 

Sanayi ve turizm için verilen kredi ve teşvik ted
birleri iyi kullanılmamakta, düşük faizle alınan kre
diler yüksek faiz veya spekülatif amaçla kullanıl
maktadır. Örneğin, 500 milyon liraya mal olacak bir 
kuruluş için 1 milyarlık fizibilite yapılmakta, arta 
kalan 500 milyon lira spekülatif amaçla kullanılmak
tadır. 

«Ev yaptıran tuğlasının, demirinin parasını kendi 
Ödemelidir. (Devlet sübvanse etmemelidir» denilmek
tedir. Fakir, başını sokacak evini yaparken sübvanse 
edilmemekte, milyarder sanayici ise, ucuz kredi yo
luyla sübvanse edilerek, devletin sırtından milyarlar 
kazanmaktadır. 

Hükümet programının 11 inci sayfasında enflas
yon yüzde 10'un altına inmedikçe gelir dağılımı dü
zelemez denilmektedir. (HP sıralarından, «Sayın Al-
tay, tane, tane konuşun» sesleri) Oysa, enflasyonun 
en büyük nedeni, gelir dağılımındaki dengesizliktir. 
Enflasyon, bir sınıftan diğerlerine kaynak transferi 
olarak da tanımlanabilir. Tedavüldeki para ve millî 
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gelir aynı olmasına karşın, bir kesimin geliri ve alım 
gücü artmakta, diğer bazı kesimlerin geliri ve alım 
gücü eksilmektedir. Bu da tezimizi doğrulamaktadır. 

Yüksek faizle yatırım yapıp, üretimini sürdüren, 
eksik kapasite ile çalışmayı prensip edinmiş üretici 
firmalar, maliyet enflasyonuna neden olmaktadır. 

Pahalılığın enflasyon yanında diğer nedenleri de 
şu şekilde sıralanabilir : 

1. önceleri lüks tüketim mallar, arsa, araba gi-
hi alanlarda sürdürülen spekülatif hareketler, halkın 
bu malları alma gücü kalmaması 'karşısında zarurî ih
tiyaç maddeleri üzerinde yapilmaktadır. Kısaca hal
kın yaşamı olağanüstü güçleşmiş, kara para sahipleri 
halkın lokmasına göz dikmişlerdir, 

2. Ülkemizde uygulanmakta olduğu ileri sürü
len serlbest piyasa ekonomisinin varlığından 'söz edi
lemez. Çünkü monopol ve oligopol piyasaların 'bu
lunduğu hir ülkede serlbest rekabet olamaz. 

Amerika Birleşik Devletleri ve Almanya gibi sa
nayi ülkeleri dahi tekelciliği 'önleyici yasal tedbirler 
getirmiş ve geçen yıl Almanya'da 100 milyonlarca 
marka varan para cezaları ve hapis cezaları ile tekel
cilik önlenmeye çalışılmıştır. Amerika (Birleşik Dev
letlerinde ise, bir firmaya 2 milyon dolara varan ce
zalar ve hapis cezaları verilebilmektedir. Piyasa eko
nomisi kurulacaksa, derhal serbest ekonomi koşulla
rını sağlayıcı yasal ve kurumsal tedbirlerin alınması 
zorunludur. 

Anayasamızın 172 nci maddesi tüketicinin korun
masını öngörmekte ve 'bu konuda yasa çıkarılmasını 
zorunlu kılmaktadır. Üreticiden tüketiciye kadar olan 
süreç kısaltılmak, gereksiz aracı kaldırılmalıdır. Ana
yasamızın 171 inci maddesi uyarınca kooperatifçilik 
teşvik edilmelidir. 

3. |1985 yılı 'bütçesinin yüzde 30'u kadarını teş
kil eden transfer harcamalarının önemli bir kısmı za
rurî ihtiyaç maddelerinin sübvanse edilmesi; memur, 
işçi ve dar ıgelirlüerin reel gelirinin artışı için kulla
nılmalıdır., 

4. Teşvik tedbirleri ile sanayi ve turizmde sağla
nan olanaklar gerçek ihtiyaç sahipleri için kullanıl
malı, kendi yatırımını kendi yapacaklara ucuz kredi 
vermekten 'vazgeçilmeli, bu kişilerin öz kaynaklarının 
da yatırıma yönelmesi sağlanarak daha çok yatırım 
ve üretim temin edilip spekülatif hareketler önlen
melidir. 

5. Yoksuzluktan verem hasta olmak üzere İkin
ci Dünya Savaşından hu yana maddî ve manevî yı
kımların çoğalıp sosyal patlamalara neden olacak bo-
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yutlara ulaştığı şu günlerde gerekli tedbirlerin ivedi 
olarak alınması zorunluluğu vardır. Piyasa ekonomi
sini oluşturacak tedbirler yanında Anayasal tedbirleri 
alıp uygulamak da Hükümetin en önde gelen görev
leri arasındadır. 

Her konuda iVedi olarak işbitirici olduğunu ileri 
süren Hükümetimizin, bu konuda da halkımızın ıstı
raplarına gerekirse kanun Ihükmünıde kararnamelerle 
biran önce son vermesini •diliyor, hepinize saygılar ve 
sevgiler sunuyorum. l(H)P sıralarından alkışlar). 

IBAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Altay. 
Efendim, süre iner ne kadar 5 dakika ise de, ar

kadaşlarımızın bu kadar acele etmesine lüzum yok. 

A) SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI 
7., — İstanbul Milletvekili Sabit Batumlu'nun, 

Hükümete intikal eden yolsuzluk dosyalarına ilişkin 
Başbakandan sözlü som önergesi (6/147) 

2. — ZonguMaki Milletvekili .Isa VardaTin, ye
minli özel teknik bürolara yapılan başvurulara ve so-

-nuçlarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından söz
lü soru önergesi (6/187) 

3. — Rize Milletvekili Turgut Halit Kunter'in, 
çay üreticilerinin sorunlarınla ilişkin Maliye ve Güm
rük Bakanından sözlü soru önergesi (6/189) 

BAŞKAN — Gündemin sözlü sorular kısmına 
geçiyoruz. 

.(6/'147), (6/187), (6/1(89) esas numaralı sözlü so
ru önergeleri soru sahipleri izinli olduklarından er
telenmiştir. 

4. — İstanbul Milletvekili İbrahim Ural'tn, miUi 
çıkarlarımızı ilgilendiren bazı olaylar nedeniyle ne gi-
bLtedbirler alındığına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/169) 

BAŞKAN — 1(6/169) esas numaralı sözlü soru 
önergesi soru sahibi görevli olduklarından ertelen
miştir. 

5. — Ordu Milletvekili Hüseyin Avni Sağesen'in, 
Fiskobirlik'in fındık üreticilerine olan borcuna ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/190) 

6., — İstanbul Milletvekili Bilâl Şişman'in, mo
dern matematik eğitimi yapan okullara ilişkin MilU 
Eğitim- Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/203) 

(BAŞKAN — (6/190), (6/203) esas numaralı sözlü 
soru önergeleri mehilli olduklarından ertelenmiştir. 

B) TEZKERELER VE ÖNERGELER 

1. — İstanbul Milletvekili Mehmet Kafkaslıgil'in 
Dilekçe Komisyonundan çekildiğine dair önergesi 
(4/54) 

İÜA'ŞfKAN — Gündeme geçiyoruz efendim. 
(Komisyondan 'bir istifa tezkeresi var, okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
'Üyesi bulunduğum Dilekçe (Komisyonundan isti

famın kabulünü arz ve rica ederim. 
Mehmet Kafkaslıgil 
İstanbul Milletvekili 

İBAŞJKİA;N — Billgilerinize sunulur. 

7. — Adana Milletvekili Nuri Korkmaz'ın, Dev
let İstatistik Enstitüsüne ve Hazine arazilerine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/197) 

IBAŞKAN — Adana 'Milletvekili Nuri Korkmaz' 
in, ıDe'vlet istatistik Enstitüsüne ve Hazine arazilerine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesine geçiyoruz. 

Sayın Nuri Korkmaz?.. IBuradalar. 
Sayın Başbakan?.. Yoklar. 
Sözlü soru önergesi Başbakan bulunmdaığı için 

gelecek birleşime ertelenmiştir. 
8, — Erzurum Milletvekili Ebubekir Akay'ın, Er

zurum deprem konutlarının yapımındaki yolsuzluk 
iddialarına ilişkin sözlü sorusu ve Bayındırlık ve İs
kân Bakanı İsmail Safa Giray'in cevabı (6/206) 

BAŞKAN — Erzurum Milletivekili Ebubekir 
Akay'ın, Erzurum deprem konutlarının yapımındaki 
yolsuzluk iddialarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Ba
kanından sözlü soru önergesine geçiyoruz. 

Sayın Ebubekir Akay?.. Buradalar. 
Sayın Bakan?.. Buradalar. 
Soru Önergesini okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Erzurum deprem bölgeleri konut inşaatlarında 

yapılan yolsuzluk iddiaları hakkındaki sorularımın 
(Bayındırlık ve İskân ıBakanı 'tarafından sözlü olarak 
cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 

Ebuberik Akay 
Erzurum Milletvekili 

Erzurum'da intişar eden mahallî Hürsöz Gazete
sinin 1*6 Ekim 1984 tarihli nüshasının başparagrafında 
«IKorkunç ılddialar» altında yayınlanan Servet Balta 
imzalı yazııda': 

V. — SORULAR VE CEVAPLAR 
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Deprem bölgesinde 365 ev yapan EİSŞKA İnşaat ' 
Şirketinin:/ 

,1. Slnşaatta temeller, bir metre yerine 30 cm. ka
zıldığı, 

2. Temel demirlerinin yüzde 50'sitım kullanılma
dığı !(112'lik demirden 6 tane yerine lO'luk demirden 4 
tane) kullanıldığı, 

3. inşaatta kullanılan çimentonun yüzde 50'sinin 
çalındığını, l(Ömeğin Narman-Mahmutçavuş). 

Ayrıca; yöre halkı tarafından iddia edilen 'husus
lar ise: 

il. Deprem bölgeleri için Van İlinin Erciş İlçe
sinde tuğla (fabrikası mevcutken, bu fabrika çalıştırıl-
mayıp, inşaatlar için Trakya'dan nakliye yapılmış gibi 
gösterilip istihkakın ödendiği, oysaki tuğlanın yakın 
illerden temin edildiği,, 

12. İnşaatta kullanılan kumun ise Pasinler'in Köp-
rüköy Aras'tan alındığı gösterilmiş, istihkak o şekilde 
ödendiği, oysaki köyün yanındaki tepeden Stabilize 
malzemesi ocağından) çamurlu, topraklı malzemenin 
kum olarak kullanıldığı, örneğini: Horasan'ın Döner-
taş köyü, 

3. 13 milyarlık deprem evleri inşaatının, Devlet
çe belli başlı işirketlere tenzilatsız verildiği, ayrıca iha
leyi müteakip yüzde 30 peşin ödeme yapıldığı halde, 
bu firmalar işi yüzde 20 tenzilatla başkalarına, ikinci-
şahıslar da yüzde 30'dan 'fazla tenzilatla üçüncü şa
hıslara yani taşeronlara işi yaptırdıkları iddiaları yay
gındır. 

A) Hürsöz Gazetesinde yayınlanan açık seçik bu 
ihbar ve bu korkunç iddialar varit midir? Varitse Ba
yındırlık ve İskân Bakanımızca ne gibi işlem yapıl
mıştır?1 

B) İnşaat mahalline Ankara'dan yetkili teknik 
bir inceleme ve tahkik heyetinin gönderilip gönderil
mediği? İBu konuda tanzim edilen raporlar mevcut 
mu? 

C) İnşaat ihalelerindeki el değiştirmeler, nakliye 
istihkakları ve malzeme alım yerleri hakkında da bu 
'Heyetçe bir, rapor tanzim edildi mi? 

iBu konular hakkında Sayın (Bakanımızın gerekli 
açıklamalarını 've belgelerini bekliyorum. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — (Bayındırlık ve İskân İBakanı Sayın 

Giray; buyurunuz. 
İBAYINDIRLTK VE İSKÂN 'BAKANI (İSMAİL 

SAFA GURİAY istanbul) — Sayın (Başkan, Yüce 
Meclîsin sayın üyeleri; Erzurum (Milletvekili Sayın 
Ebubekir Akay'a, bu konuda 'Meclisimize soru getir-
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miş olmalarından dolayı teşekkür ederim. İBu suretle 
bazı hususları açıklamak imkânını bana vermiş olu
yorlar. 

Muhterem üyeler, Erzurum'da bildiğiniz gibi. 30 
Ekim 1983 tarihli talihsiz deprem olayı üzerine, o 
tarihteki Hükümetimiz, o tarihte bölgedeki örfî ida
re komutanlığı olayın üzerine şiddetle gitmişler ve 
Aralık ayında biz işe başladığımız zaman, ki Aralık 
ayının son haftasında ben de hemen Erzurum'a (gittim; 
ve olaya geçici tedbirlerle çok iyi yaklaşılmış olduğu
nu tespit ettim ve o esnada gördüğüm manzara şu 
idi:, 

Depremzedeler geçici iskân yerlerine yerleştiril
mişler, hafif ve orta hasarlı olanlara birtakım para
lar verilmişti. Kendilerine, kışı geçirecek şekilde (ge
rek yakıt ihtiyaçları, gerek yiyecek) ihtiyaçları yardım
lar yapılmak suretiyle karşılanmıştı. Sonradan da bu 
uygulamalara devam edilmişti. 

(Bütün mesele, orada yıkılmış bulunan ve hasar 
tespit ölçülerine göre ağır hasarlı olduğu anlaşılan 3 
bine yakın evin, kış gelmeden yapılmasının sağlanma
sı idi. Biliyorsunuz bu vazifeyi de biz üzerimize al
dık. 

Yine bildiğiniz gibi, bilhassa ağır hasarlı binala
rın bulunduğu 72 ayrı köyde - ki bunlar denizden yük
seklikleri 1 600 ila 2 400 metre arasında olan 
köylerdir - inşaat yapılmıştır. 

'Bu arada birinci olarak gördüğümüz husus, bu 
bölgede mayıs ayından önce inşaata başlamanın müm
kün olmadığıdır. 

İkinci 'gördüğümüz husus şudur: Buradaki evleri 
tuğladan yaptığımız takdirde 22 milyon âdet tuğlaya 
ihtiyacımız olacaktır. Kerpiçten yapmayı kararlaştır
dığımızda da yine bu mertebede kerpice ihtiyacımız 
olacaktır. 

İşin planlamasını yaparken kerpiç fabrikaları kur
mayı da tasarladık; bunun için teklifler de aldık. !Bak-
tık ki, 7 tane kerpiç fabrikası kurduğumuz takdirde 
ancak bu işin altından kalkabileceğiz. Nitekim, !Mu-
ratbağı Köyünü fona hibe olarak yapmakta olan fir
ma, kerpiç fabrikası kurmak suretiyle o,evlerde ker
piç kullanma imkânını bulmuştur; fakat biz 3 bin evin 
yapımına yetecek kadar kerpici üretebilecek kerpiç 
fabrikalarının işletmeye alınması, deneme işletmesi 
vesaire gibi birçok problemi bu kısa süre içerisinde 
çözme imkânından mahrum olabiliriz düşüncesi ve 
endişesiyle kerpiçten vazgeçtik; tuğla kullanmayı ön
gördük. 
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Ayrıca, IBetopan malzeme kullanmayı öngördük 
ki, çok yeni bir teknolojiyle yepyeni bir fabrika Tür
kiye de bu konuda çalışmaya başlamıştır. IBir de Ytong 
malzeme kullanmayı öngördük. Yani esas itibariyle 
karışık malzeme kullanmayı öngördük. Bunun sebe
bi, bu miktar malzemeyi 5 ay temin edememek ihti
malinden çekinmemiz, endişe duymamız idi. Nite
kim, bu endişemizin yerinde olduğunu inşaat sırasın
da gördük. 

Bu tuğlalara ilave alarak 70 bin ton çimento kul
lanılmıştır, Erzurum Aşkale Çimento Fabrikasından 
çoğu zaman rica minnet güçlükle alınmıştır. 290 bin 
metreküp kum-çakil kullanılmıştır. 60 bin metreküp 
tomruk kullanılmıştır. 4 500 ton demir, 4182 bin met
rekare galvanizli saç kullanılmıştır. 

'Şimdi, bu rakamları şu maksatla veriyorum; Tür
kiye'de birdenbire çıkan ilhitiyaç olarak 5 ay içerisinde 
bu kadar tonu, bu kadar metreküpü, bu kadar âdedi 
bir araya getiri/p belli bir yere sevk etmenin çok bü
yük zorluklan vardır. (Bu zorluklar aşılmıştır, sayın 
arkadaşlarım ve bugün son aldığım rapora göre, 2 700 
adet ev tamamen bitmiştir ve bunların dağıtımına 
noter kuraları ile devam edilmektedir. Valilikten al
dığım 31 Ekim tarihli rapora göre, 1 650 tanesi dağıtıl
mıştır, içine yerleşilmiştir, bakiyesi de her gün çeki
len kuralarla dağıtılmaya devam edilmektedir. 

ithale yolu ile yaptırdığımız binaların tamamı 2 932 
tanedir, bu binaların geri kalan 200 tanesinin de ça
tıları kapanmış, içinde boya, badana, sıva, elektrik 
tesisatı, su tesisatı ıgibi birtakım işleri bugünlerde bi
tirilmektedir. (Böylece esas itibariyle dağ başlarında, 
malzeme şartları yol ve yer şartları çok kötü olan 72 
ayrı köyde, bu iş büyük bir başarıyla sonuçlandırıl
mıştır. Evvela bunu tespit etmek lazım. 

Bu işin yapılışı sırasında elbette ki çok özel ted
birler alarak, çok özel usuller kullanarak bu kadar 
evi bu kadar ayda yapmak mecburiyeti vardı ve çok 
özel tedbirler alındı. Sayın arkadaşımın sorusunda be
lirttiği ıgibi, müteahhitler seçilerek alındı; müteahhit
lerden teklif de alınmadı. Fiyat bildirildi. «IBu fiyatla 
şu kadar zamanda yapılacak bitirilecek» dendi. Özel 
Usuller kullanıldı. IBu özel usullerin hukukî işlemleri 
de tamamlandı. Olayda hukukî bir eksik yoktur. Bun
dan emin olmanız lazım. 

Tabiî böyle alışılmamış bir iş yapılırken^ alışıl
mamış usuller kullanılırken çok da laf çıktı. Bu laf
lara en çok maruz kalan, bunları en fazla duyan ar
kadaşınız benim; fakat bu işin gereği bu laflara kula
ğımızı tıkamak zorundaydık. Gerekenleri yap
tık eDbette; ama dedikoduya da bakmadık. 

Şimdi bu soruya .sebep olan gazete yayınına gele
ceğim. 

16 Ekim 1984 tarihli Hürs'öz Gazetesinde -ki foto
kopisi yanımdadır- ihbar mahiyetinde bir haber ya
yınlanıyor. IBirisi diyor ki: Ben orada çalıştım. 365 
tane ev yapmış olan-ki aslında 360 ev yapmıştır- ES-
KA isimli müteaahhidin yaptığı evlerde, sayın arka
daşımın sorusuna konu yaptığı şekilde, bu üç aylık 
çalışma süresi içerisinde temellerin derinliklerinin pro
jeye uygun olarak yapılmadığı, demirlerinin yeterli 
olarak konulmadığı, çimentosunun çalındığı gibi, bir
takım iddiaları ihtiva eden -ki, soruya da esas teşkil 
eden- «İKorkunç iddialar» başlıklı ve Servet Balta 
imzalı bir yazı çıkmıştır. Servet Balta, ihbarı yapan 
ve bu inşaatta çalışmış olan birisinin adı. Servet Bal
ta bu ihbarı yaptıktan sonra, aynı gün Erzurum Vali
miz ve Emlak (Kredi Bankasının-lki, biz IBakarilık ola
rak, Afet işleri Genel /Müdürlüğü olarak bu işi Em
lak (Kredi Bankası aracılığıyla yaptık- kontrol amiri 
derhal tepkilerini göstermişlerdir ve bu Servet - (Balta 
getirilmiştir, ifadeleri alnmıştır ve sonunda Servet 
Balta şöyle bir yazı vermiştir: 

ı«Yukarıda fotokopisi görülen Erzurum'da mün
teşir fîürsöz Gazetesinin 12.10.1984 tarihli sayısında 
çıkan «İKorkunç İddialar» başlıklı yazı metni tamamen 
hakikatlere aykırı olup, iddiada bulunduğum beyan
ların aslının olmadığını, bu nedenle IESKA İnşaat 
Anonim Şirketine atfettiğim yukarıdaki yazı metnini 
bizzat tekzip ettiğimi, aynı zamanda bundan böyle 
iddialarda bulunarak şirkette hiçbir menlfaat talep et
mediğimi ve etmeyeceğimi bildirir, hiçbir alacağım 
olmadığını yeminle beyan eder, şirketi ibra eder, işbu 
varakayı kabul ve imza eylerim. 

Servet Balta» 
EBUBEKÎR AKAY (Erzurum) — Tarih Sayın 

Bakan?.. 
BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI İSMAİL 

SAFA GİRAY (Devamla) — Burada, imzanın altın
da tarih yok; ama arkasından şu var: Bu metin tek
zip olarak aynı gazetede 26 Ekim tarihinde Emlak 
Kredi tarafından valiliğe bildirilmiş ve tekzip yazısı 
ondan evvel çıkmış. Aynı gazetenin kupürlerinin kop
yaları burada var; fakat ben tarihini şu anda bilemi
yorum. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, lütfen bağlayınız efen
dim. 

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI İSMAİL 
SAFA GİR AY (Devamla) — Şimdi mesele şudur : 
Bu Servet Balta müteahhide iş yapan ve müteahhit
ten alacağı olduğunu iddia eden birisidir. 
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HtLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Taşeron 
mu? 

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI İSMAİL 
SAFA GİRAY (Devamla) — Taşeronun adamıdır. 

BAŞKAN — Efendim, lütfen karşılıklı konuşma
yalım. 

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI İSMAİL 
SAFA GİRAY (Devamla) — Şimdi, müteahhitten 
alacağını yahut da iddia ettiği alacağını alamadığı 
gerekçesiyle böyle bir ihbar yapmıştır. 

Sayın arkadaşlarım, ortada yapılan bir iş vardır. 
Ben tetkik ettirdim; gittim, o evlerin temellerinde çu
kur açtırdım. İddialar doğru değildir; ama Sayın 
Meclisimizin ve yetkili bütün makamlarımızın yapı
lan işe sahip çıkması lazım. Bu Servet Balta, ESKA 
wŞirketinin problemidir bugün; mahkemeye verecek
tir, şu olacaktır, bu olacaktır; fakat ortada bir iddia 
vardır, bu iddiayı tahkik ettirdim elbette. Valilik de 
ettirmiş ve valilik ekim ayında bu mesele çıkar çık
maz yerine adam göndermiş (ki, bizim adamlarımız-
dır o gidenler) Bayındırlık İskân Müdürlüğünden ele
manlar gitmiş, çukurları kazmışlar; incelenmiştir. 

Şimdi, Sayın Cumhurbaşkanıyla beraber 12 Ma
yısta ya da 10 Mayısta (Şimdi tam tarihini hatırlaya
mıyorum) Erzurum'a gittik, ilk temel attığımız köy
de temelin çok büyük olduğunu gördük. Dedik ki, bu
rada bir yanlışlık var; buna bakın ve gerekiyorsa te
melleri ufaltın. Bunun üzerine yeniden incelendi, ba
zı temeller büyük oldu, bazı temeller daha ufak ol
du. Yerine göre icabında kayalık, küskülük ve top
rak oluşuna göre de temellerde değişik derinlikler tat
bik edildi. Bu uzman mühendisin vereceği bir karar
dır. Değişiktir diye illa tamamı bir metre olacaktır, 
50 santim olacaktır diye bir iddiada Ibulunamayız. 
Gereken yapılmıştır, gereken tetkik de yapılmıştır. 

BAŞKAN — Efendim, vaktiniz geçti lütfen bağ
layınız. 

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI İSMAİL 
SAFA GİRAY (Devamla) — Bende rapor da var
dır, sayın arkadaşım isterse, bir kopyasını kendisine 
de verebilirim. Alman tedbirler de vardır. Bütün id
diada sadece 5-6 evden ibarettir. Ortada 2 700 tane 
bitmiş ve 200 küsur de bitmek üzere ev vardır; va
tandaşlarımız içerisinde oturmaktadırlar. Bu vatan
daşların kalbine, «Acaba evimiz sağlam mı?» diye 
bir huzursuzluk sokmanın manası yoktur. Bilhassa 
buna dikkatinizi çekerim. Evler tekniğine, gereğine 
uygun şekilde yapılmıştır. 
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Saygılar sunarım efendim. (ANAP sıralarından 
alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Bakan. 
Sayın Akay, buyurunuz efendim. (MDP sıraların

dan alkışlar). 
Süreniz 5 dakikadır efendim. 
EBUBEKİR AKAY (Erzurum) — Sayın Başkan 

ve Yüce Meclisin değerli milletvekilleri; Sayın Bayın
dırlık ve İskân Bakanımızın izahatlarına teşekkür ede
rim. Ancak konunun tamamen aydınlanmadığını ve 
tatmin olmadığımı da bildiririm. Yine, ayrıca yüksek 
huzurlarınızda 30 Ekim 1983 tarihinde vuku bulan 
feci deprem nedeniyle Ordumuzun ve Erzurum Sıkı
yönetim Komutanlığının yakın ilgi ve alakalarına hu
zurlarınızda teşekkürlerimi sunarım. 

Efendim, Sayın Bakanımız briket mevzuuna de
ğindiler. Yüksek Meclisimizin de malumları olduğu 
üzere, 1976 yılında Van İlinin Erciş İlçesinde, doğu
da vuku bulan deprem inşaatlarına briket temini için 
kurulan bir briket fabrikası mevcuttur. Bunun maki
neleri 104 milyon liraya Almanya'dan VİBRÖ BLOK 
Firmasından alınmış olup, günlük kapasitesi 15 bin 
pomza brikettir. Bu fabrikanın bugünkü durumu ile 
bütün personeli mevcut olup boş beklemektedir. Bu
günkü bedeliyle 1 milyar kıymetindeki bu fabrikanın 
alış bedeli üzerinden Erciş Belediyesine devredilece
ğini üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. 

Efendim, yüksek malumlarınız olduğu üzere, de
min de belirttiğim gibi, deprem Erzurum'da 30 Ka
sım 1983 tarihinde vuku bulmuş ve 142 köyde 3 140 
deprem evinin inşaatına Mayıs 1984 tarihinde başla
nıldığı Sayın Bakanımız tarafından da açıklanmış bu
lunuyor. Aradan geçen altı aylık zaman içerisinde 
briket fabrikasında rahatlıkla 5 milyon 400 bin sıhhi 
pomza briketin imali mümkün olup, bu da tüm dep
rem evleri inşaatının ihtiyacını karşılamış olacaktı. 
Oysa bu fabrika çalıştırılmamış ve de Turhal, Sun
gurlu ve Çorum'dan tuğla nakliyatı yapılmıştır. Şa
yet, illa da tuğla kullanılacaksa Erzurum'da yüzlerce 
tuğla ocağı mevcut iken, bu nakliyenin nedeni anlaşı
lamamıştır. 

Saygıdeğer milletvekilleri, Bayındırlık Bakanlığı 
Afet İşlerinin emrinde ve Ankara garajlarında bugün 
150 adet kamyon boş beklemektedir. Bu kamyonla
rın amacı afet işleriyle uğraşmaktadır. Bu kamyonlar 
maalesef bu deprem işlerinde kullanılmamış ve 100 
milyonlarca lira ödenmek suretiyle inşaatın kum, çi
mento, demir, kereste gibi bütün malzemeleri, nakli
ye bedeli ödenmek ve imalatı da yükseltilmek gaye-
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siyle dışarıdan nakledilmiştir. 150 adet kamyon aca- t 
ba Afet İşleri Genel Müdürlüğünde neden boş bek- I 
letiliyor? . I 

HÜSEYİN AVNt SAĞESEN (Ordu) — Mazot 
yokmuş, motorlarını benzine çeviriyorlar. 

İSMAİL ÜĞDÜL (Edirne) — Paraları dışarı ve
riyorlar. I 

EBUBEKlR AKAY (Devamla) — Devlet düşün
sün. I 

BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen müsaade 
edin. 

EBUBEKİR AKAY (Devamla) — Saygıdeğer 
milletvekilleri, bu deprem inşaatları için çok ucuz be
delle Sarıkamış'tan kereste tahsis edilmiştir; fakat I 
maalesef milyonlarca lira ödettirilip, keresteler An
kara'ya nakledilerek biçim işi Ankara'da yapılmış
tır. 

Şimdi Sayın Bakanımızdan soruyorum; Erzurum' 
da yüzlerce kereste atölyesi boş bekliyor, acaba nak- I 
liye bedeli ödenmeden, ucuz bedelle bu kereste bu- I 
rada biçilemez miydi, Kars'ın ihtiyacı olan kereste 

.Kars'ta biçilemez miydi? Ankara'da da bu kerestenin I 
birçok miktarının piyasada metrekübünün 70 bin li
radan satıldığı iddiaları mevcuttur. Bu söylenti halen 
devam etmektedir. 

Muhterem milletvekilleri, deprem bölgesinde çok 
az miktarda köy inşaatları bitmiştir, halen inşaatı de
vam eden yarıdan fazla köy mevcuttur. İnşaatı devam 
eden konutlarda inşaat seviyesiyle ödenen miktarları- I 
nın maalesef birbirine intibak etmediği, halihazır du
rumların çok üstünde para ödendiği, istihkak evrak
larının incelenmesinden anlaşılacaktır. Bunun nedeni 
de anlaşılamamıştır. I 

HAYRETTİN ELMAS (İstanbul) — Rakam ver. 

BAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyiniz. 
EBUBEKİR AKAY (Devamla) — Sayın Bakan 

rakamı verdiler. 
Değerli milletvekilleri, sözlü soru önergemde be

lirttiğim malzeme yolsuzluğu işinin Türkiye Emlak I 
Kredi Bankası Şantiye Amiri ve işin kontrol mühen
disinin gözlerinin önünde cereyan ettiğini muhbir id- I 
dia etmektedir. Sayın Bakanımız da bu konuya de
ğindiler. Bu «Korkunç İddialar» başlığı altındaki ih
bar henüz Bakanlıkça da tekzip edilmemiştir. Vilayet I 
el koymuştur, muhbir çağrılmıştır, ihbardan sonra I 
«Bir alacağım yoktur» demiştir. 

BAŞKAN — Lütfen bağlayınız efendim. I 
EBUBEKİR AKAY (Devamla) — Bağlıyorum 

Sayın Başkanım. I 
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Sözlü soru önergemdeki hususların, merkezden 
görevlendirilecek yetkili bir teftiş heyeti vasıtasıyla 
mahallinde tetkik ve gerekli incelemenin yapılması 
gerekmektedir. Aksi halde ihbarlar, şayialar bu böl
gelerde aldı yürüdü ve birçok da deprem zenginleri 
türedi. 

Sayın milletvekilleri, Erzurum'da, Kars'ta yüzün 
üzerinde büyük müteahhitlerimiz mevcutken, işler 
bunlara ihale edilmediği gibi, deprem inşaatlarında 
çalıştırılan işçiler de o yöre halkından alınmamış, bin
lerce işsiz vatandaşımız boş beklemektedir. Buna da 
bir mana verilememiştir. 

Hepinizi saygıyla selamlarım. (HP sıralarından al
kışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI İSMAİL 

SAFA GİRAY (İstanbul) — Sayın Başkan açıkla
mam gereken hususlar var, söz verir misiniz? 

BAŞKAN — Efendim, maalesef söz veremem. 94 
üncü maddeyi lütfen okuyunuz. (Gürültüler) Efen
dim, «soru - cevap» ihtiva eden madde gayet sarih
tir. Sayın Bakan eğer açıklama arzu ediyorlarsa, bir 
başka zaman söz alabilirler; ama bu müessese karşı
lıklı fazla konuşmaya müsait değil. 

94 üncü maddeyi lütfen okuyun. 
Soru cevaplandırılmıştır. 
9. — Siirt Milletvekili Mehmet Abdurrezak Cey

lan'm, bir Devlet Bakanının doğuya yapılacak yatı
rımlarla ilgili gazetelerde yer aldığı iddia edilen be
yanına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 

(6/207) 
BAŞKAN — 9 uncu sırada, Siirt Milletvekili 

Mehmet Abdurrezak Ceylan'ın, bir Devlet Bakanının 
doğuya yapılacak yatırımlarla ilgili gazetelerde yer 
aldığı iddia edilen beyanına ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi yer almaktadır. 

Sayın.^Başbakan?.. Yok. 
Sayın Ceylan?.. Burada. 
Gelecek birleşime kalmıştır. 

10,1— Erzincan Milletvekili Veysel Vafol'un, Ke
maliye Çaltı İstasyonu tas yolu inşaatına ilişkin söz
lü sqrusu ve Devlet Bakanı Kâzım Oksay'ın cevabı 
(6/209) 

BAŞKAN — Erzincan Milletvekili Veysel Varol' 
un,. Kemaliye - Çaltı İstasyonu taş yolu inşaatına iliş-
kitt Tarım Orman ve Köy İşleri Bakanından sözlü 
som önergesine geçiyoruz. 
i-t Sayın Bakan?.. Burada. 

Sayın Varol?.. Burada. 
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Soru önergesini okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Tarım Orman ve Köy İş

leri Bakanı tarafından, sözlü olarak cevaplandırılma
sına delaletlerinizi saygı ile arz ederim. 

Veysel Varol 
Erzincan 

1. Kemaliye - Çaltı İstasyonu taş yolu inşaatı 
hangi tarihte başlamış ve 1984 yılına kadar ne mik
tar ödenek sarf edilmiştir? 

2. 1984 yılında bu inşaata ayrılan ödenek mik
tarı nedir? 

3. Şimdiye kadar kaç kilometre yol yapılmış
tır? 

4. Bu kadar büyük masrafa mukabil bu yolun 
inşasındaki düşünme neye dayanmaktadır? 

5. Erzincan Toprak Su Bölge Müdürlüğü em
rindeki araç ve gereçlerin kaçı bu inşaatın emrine ve
rilmiş olup, ne kadarı bölge emrinde bulunmakta
dır? 

6. Tercan Toprak Su Şubesinde 1984 yılında kaç 
araç hizmete girmiş ve ne kadar ödenek sarf edilmiş
tir? 

BAŞKAN — Soru önergesini cevaplandırmak 
üzere, Devlet Bakanı Sayın Kâzım Oksay; buyuru
nuz. 

Sayın Bakan süreniz 10 dakikadır. (ANAP sıra
larından alkışlar). 

DEVLET BAKANI KÂZIM OKSAY (Bolu) — 
Sayın Başkan, muhterem milletvekilleri; Erzincan 
Milletvekili Sayın Varol'un, Erzincan ili Kemaliye -
Çaltı istasyonu taş yolu inşaatına ilişkin soru öner
gesini cevaplamak üzere huzurunuzda bulunuyorum. 

Sayın milletvekilleri, Kemaliye - Çaltı İstasyonu 
taş yolu inşaatı 1952 yılında Kemalİyelilerin kendi 
imkânlarıyla başlattırılmıştır. Bu şekilde yapılan ça
lışmalar sonucunda 1958 yılına kadar ancak 2 kilo
metre yol yapılabilmiştir. Eski ismi YSE olan Mü
dürlük tarafından 4 Nisan 1983 yılında taş yolu ça
lışmalarına tüm emanet olarak başlanılmıştır. 1984 
yılına kadar yapılan harcama tutarı 21 milyon 670 
bin liradır. 

Yol inşaatında tüm emanet sistemi uygulandığı 
için, her yol adına ödenek tefriki mümkün olmadı
ğından, adı geçen yol içinde herhangi bir ödenek tef
rik edilmemiştir. Ancak, her yılın sonunda maliyet 
hesabında o yolda çalışan makine kontrol kartların
dan ve tutulan puantaj lardan yapılan sarfiyat tespit 
edilmektedir. 
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Muhterem milletvekilleri, yapılaeak yolun tama
mı 7 kilometredir; bugüne kadar ilgili Tarım Orman 
ve Köy İşleri Bakanlığı teşkilatı tarafından yapılan 
çalışmalar mevcut yol üzerinde olup, ikmal edilen 
kısmı 1,5 kilometredir. Bunun 500 metresi baraj su
yu altında kaldığından yeni yapım, diğer 1 kilomet
resi ise, eski yolun çok dar olması nedeniyle onarım 
şeklinde olmuştur. Şu anda- iki kompresör ve taban
ca ekibiyle çalışmalar devam etmektedir. 

Bahis konusu yollardan, Gümüşçeşme, Harman-
kaya, Dilli, Ağılköy, Gözaydın, Çanakçı köylerinin 
de daha kısa yoldan Kemaliye ilçesiyle ulaşımları 
sağlanacağı gibi, ayrıca diğer köylerden ilçe merkezi
ne gelenlerin de Çaltı İstasyonu ile irtibatları sağlan
mış olacaktır. Erzincan Toprak - Su Teşkilatına ait 
araç ve gereçler, Taş yolunda çalışmamış olup, Ter
can İlçesinde de Toprak - Su'nun bir şubesi bulun
mamaktadır. 

Arz eder, Yüce Heyetinizi saygı ile selamlarım. 
(Alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan.. 
Sayın Varol, buyurunuz efendim; süreniz 5 daki

kadır. 
VEYSEL VAROL (Erzincan) — Sayın Başkan, 

değerli milletvekilleri; huzurunuza arz ettiğim Kema
liye - Çaltı istasyonu taş yolu hakkındaki soruya ver
dikleri cevaptan ötürü Sayın Bakana teşekkür ede
rim. 

Sayın milletvekilleri, Kemaliye - Çaltı İstasyonu 
taş yolu inşaatına 1954 yılında başlandı, ismi üzerin
de taş yolu. Bu yolun gayesi, 27 kilometrelik bir taş 
yığını delinerek, yontularak ve tünel açılarak Kema
liye ilçesi ile Çaltı İstasyonunu birleştirmektir. Bunun 
üzerinden bugüne kadar otuz yıl geçmiştir. Bu süre 
zarfında bu yola, Sayın Bakanımın da ifade ettikleri 
gibi, 21 milyon lira para sarf edilmiş olmasına rağ
men, elde edilen mesafe ancak 1,5 kilometredir. 

Toprak Su Müdürlüğünün elinde bulunan araç ve 
gereçlerin çoğu bu inşaat emrinde bloke edildiğinden 
diğer beş ilçenin köylerine hizmet götürülmesi müm
kün olamamaktadır. 

Bir misal arz edeyim; Erzincan'ın birçok köyle
rine yağmur yağdığı bir zamanda gitmek mümkün 
değildir. Çünkü yolları stabilize edilmemiştir. Sebebi 
ise araç ve gereçlerin kifayetsiz oluşudur, örneğin, 
bir Başbudak köyüne gidilmesi bir ıstıraptır. Tercan 
ilçesinin 67 köyünden ancak 10'unda elektrik vardır. 
Bu ilçenin Erzurum şosesine 10 metre mesafedeki Çı
nar Köyüne 1979 yılında dikilen elektrik direkleri, 
halen oradan geçenlerin yüzlerine sırıtmaktadır. Tel-
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leri gerilmemiştir, elektrik verilmemiştir. Bunun gibi, 
size daha birçok misaller verebilirim. 

1956 senesinde Bayındırlık Bakanlığından bir söz
lü som sorum olmuştu. Ba'kanlık (bu soruya 30.5.1956 
tarîh ve 533 - 537 sayı ile cevap vermişti. Bu cevabın 
ikinci paragrafını okuyorum: 

«Kemaliye Çaltıtaş yolunda kabul edilen geçit 
yolları esasları dahilinde geçit sağlamak üzere, ne 
miktar paraya ihtiyaç olduğunun mahallen tespiti 
için Yollar 8 dnci (Bölge Müdürlüğüne yazılmıştır. 

Arz eder, saygılarımı sunarım.» 
O zaman da bendeniz, sayın bakanları ziyaret et

miş, şifahî olarak, bu yol üzerindeki emeklenin çok 
uzun yıllardan sonra netice vereceğini arz etmiştim. 
'Bugün, 'burada Sayın Bakanın da ifade ettikleri gibi, 
ikatedilen mesafe 1,5 ikilometredir. 

1984 yılını bitirmek üzereyiz; bu inşaatı şu anda 
yerinde İzlemek imkânlarına sahip olsaydınız, içini
zin acımaması mümkün olmayacaktı. Zira, bu yolun 
bundan sonraki asgarî onlbeş sene sonra yapılması 
mümtkün olacaktır. Hal böyleyken, taş yolu bitme
miş olan, taş yolu 'bitmemiş durumdayken, tüyü bit
memiş yetimlerin hakkı olan Ibu 'bütçenin en iyi şart
lar içerisinde vatanıma hizmet vermesini arzu ede
rim. • 

Kemaliye benim bir ilçemdir; ama beş ilçenin 
çoik düşündürücü acil ihtiyaçları ortada dururken, 
bu semeresiz ve neticesiz (bir sarfiyata dur demenin 
zamanı gelmiş ive hatta geçmiş derim. 

ıNe zaman ki bütün ilçelerimin köylerindeki ihti
yaçları sağlanır ve sorunları artık basit bir hal alır 
ise, o zaman bu taş yolunun yapılmasının ben de ar
zu ederim, hatta gönülden dilerim, 

'Nitekim, Kemaliye Kaymakamı vilayette yapılan 
bir toplantıda bu yolun şimdilik faaliyetine son ve
rilmesini teklif etmiştir. 

Sayın milletvekilleri, bu kionuda miktarı kadar 
sizlerin zamanınızı almış bulunuyorum. Bu işin de
rinliklerine inmdk istemiyorum. Çünkü, buna muha
tap kimselerin çok uzakta olduğunu biliyorum, eski 
iktidarları ilzam etmektedir. 

Şimdi derim ki, zararın neresinden dönülürse kâr
dır. Erzincan'ın beş ilçe Iköyleri çaresizlik içindedir, 

yollarının yapılmasını, dektriklerinin getirilmesini, 
yüzlerce metre uzalklardan taşıdıkları suları köyleri
nin içlerinde görmeyi beklediklerini söylemek istiyo
rum. Bunlar yapılsın, ondan sonra da arz ettiğim 
gibi, sıra taş yoluna gelsin, memnuniyetle. 

•BAŞMAN — Lütfen bağlayınız efendim. 

VEYSEL VAROL (Devamla) — Bendenizi din
lemek lütfunda bulunduğunuz için hepinize saygıla
rımı sunuyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Varol. 
/ / . — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 

nun, A.B.D. Büyükelçimizin söylediği iddia edilen bir 
beyanatına ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/211) 

BAŞKAN — 11 inci sırada yer alan, Erzurum 
Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu'nun ABD Büyükel
çimizin söylediği iddia edilen bir beyanatına ilişkin 
Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesine geçiyorum. 

Sayın Bakan? Yok. 
Sayın Nalbantoğlu?.;. Buradalar. 
Gelecek birleşime ertelenmiştir. 
12. — Ordu Milletvekili Bahriye Üçok'un, köy öğ

retmenlerinin mahrumiyet zammına ilişkin Millî Eği^ 
tim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/212) 

BAŞKAN — 1:2 nci sırada yer alan, Ordu Mil
letvekili Bahriye Üçok'urİ, köy öğretmenlerinin mah
rumiyet zammına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanından sözlü soru önergesine geçiyoruz. 

Sayın Bakan?.., Yolk. 
Sayın Üçok?... Buradalar. 
Gelecek birleşime ertelenmiştir. 
13. — Eskişehir Milletvekili Münir Sevinç'in, 1984 

yılı hububat taban fiyatlarına ilişkin Tarım Orman 
ve Köy İşleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/213) 

'BAŞKAN — 13 üncü sırada yer alan, Eskişehir 
Milletvekili Münir SeVinç'in, 1984 yılı hububat ta
ban fiyatlarına ilişkin Tarım Orman ve Köy İşleri 
Balkanından sözlü soru önergesine geçiyoruz. 

Sayın Bakan?... Yok. 
Sayın Sevinç?... Burada^ 
Gelecek birleşime ertelenmiştir. 
'Efendim, sözlü sorular burada bitmiş oluyor. 
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VI. — TEŞEKKÜR, TEBRİK VE TEMENNİLER 

/. — Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin kurulu
şunun 1 inci yıldönümü münasebetiyle TBMM'nin 
tebrik ve iyi niyetlerinin kardeş Cumhuriyete duyurul
masına dair siyasi parti grup başkanvekillerinin müş
tereken verdikleri önerge 

BAŞKAN — Bir önerge var, okutuyorum : 

Yüksek Başkanlığa 

Kuzey Kıbrıs Türk Cumlhuriyeiinin kuruluşunun 
birinci yıl dönümü nedeniyle Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin içten tebriklerinin ve iyi dijeklerinin be

lirtilmesini ve bunun kardeş Cumlhuriyete duyurulma
sını saygı ile arz ederiz. 

Pertev Aşçıoğhı Onura! Şeref Bozkurt 
Zonguldak Çanakkale 

Anavatan Partisi HMkçı Parti 
Grup Başkanvekili Grup Baş'kanvekili 

Sabri Keskin 
Kastamonu 

Milliyetçi Demokrasi Partisi 
Grup 'Başkanvekili 

BAlŞ/KiAN — Ittılaınıza arz edilmiştir; Başkanlık, 
gereğini yerine getirecektir. (Alkışlar) 

VII. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

1. — 5.5.1972 Tarihli ve 1587 sayılı Nüfus Ka
nununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine ve Bu 
Kanuna Bazı Madde ve Fıkralar Eklenmesine İliş
kin Kanun Hükmünde Kararname ve İçişleri Ko
misyonu Raporu (1/539) {S. Sayısı : 148) (1) 

ıBAŞKlAN — Gündemin, «Kanun Tasarı ve Tek
lifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer işler» kısmına 
geçiyoruz. , 

1 İnci sıradaki 148 sıra sayılı; 5.5.1972 Tarihli ve 
1587 sayılı Nüfus Kanununun Bazı Maddelerinin De
ğiştirilmesine ve Bu Kanuna Bazı Madde ve Fık
ralar Eklenmesine İlişkin Kanun Hükmünde Karar
namenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun Ta
sarısının görüşülmesine başlıyoruz. 

Komisyon ve Hükümet yerlerini aldılar. 
Raporun okunup okunmaması hususunu oylarını

za sunuyorum : Raporun okunmasını kabul edenler... 
Okunmamasını kabul edenler... Raporun okunmaması 
kabul edilmiştir. 

Tasarının tümü üzerinde Halkçı Parti Grubu adı
na Sayın 'Hüseyin Aydemir söz istemişlerdir. 

^uyurun Sayın Aydemir. 
Sayın Aydemir, süreniz 20 dakikadır efendim. 

HP GRUBU ADİNA HÜSEYİN AYDEMİR 
(İzmir) — Sayın Başkanım, Yüce Meclisimizin değer
li üyeleri aziz milletvekilleri; 1972 tarihli ve 15S7 sa
yılı Nüifus Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştiril
mesi ve Ek Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Hük
münde Kararname hakkında Halkçı Parti Grubunun 

(1) 148 S. Sayılı Basmayazı Tutanağa eklidir. 

görüşlerini arz etmek üzere, yüksek huzurlarınızda 
söz almış bulunuyorum 've bu vesileyle hepinizi gru
bum adına en derin hürmetlerimle selamlarım. 

2.2.1984 tarihinde, Yüksek Meclisinizce kabul edil
miş bulunan, İdarî Usul ve İşlemlerin Yeniden Dü
zenlenmesi ile İlgili Yetki Kanunu ile Hükümetimize 
tanınmış olan yetkiye istinaden, Hükümetçe haziran 
ayında, nüfus kayıtlarının yürütülmesi ve nüfus kü
tüklerine tescili ile ilgili düzenlemeler yapılmıştır. Bu 
düzenlemeler gerek Devletimizi, gerekse vatandaşımızı 
yakınen ilgilendiren, ana ve temel esasları ihtiva et
mektedir. 

Her şeyden evvel, nüfus kayıtlarıyla ilgili işlem
leri asgarî düzeye indirerek, gereksiz formaliteleri kal
dırmak, işlemleri 'basitleştirmek... 

IBAŞKAN — Sayın Aydemir, bir dakikanızı is
tirham edeceğim. 

Efendim, bir defa şu noktayı hatırlatayım : Tabiî, 
ayrı ayrı arkadaşlar olarak Divanı işgal ettiğimizden 
tutumlarımızda, da bazı değişiklikler oluyor. Aslında 
İçtüzüğümüze göre, partiler grup sözcülerini, grup 
başkanları vasıtasıyla yazılı olarak Divana bildirmek 
zorunda'dır. Yani, grubun sorumluluğunu falan ar
kadaş üstlenmiştir ve grup adma konuşacaktır, diye. 

'Bunun geçmiş dönemlerde başka türlü halleri ol
du, grup başkanlarının haberi olmadan, '«Grup adına» 
diye tsöz alındı ve grubun bu ımeseleyi sonunda tasvip 
etmediği de görüldü. O bakımdan, işin ciddiyeti yö
nünden, bu bir. 

İkincisi : Sayın Aydemir, bu İçişleri Komisyonu-
nun üyesidir ve burada koim'isyan ü'yesı olarak imzası 
da vardır. Bu nedenle, Komisyonuın raporuna aykırı 
konuşmasına imkân ydkltur. Grup sözcülsü olaıralk söz 
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almıştır, ama konuşmalarımda herhangi bir şekifde 'bıu 
komisyon raporunu tenkût edemez efendim. Onu da 
arz edeyim. 'Konuşmaknm ancak rapor istikametinde, 
raporu 'tasvip eder tarzda olması lazım. -Eğer, konuş
ma bu tarzda değiflse, ben müsaadenizle 'sözlünüzü kes
mek mecburiyeitinıde kaılıacağıım. 

HÜSEYİIN AYDEMİR (Devamla) — Say m Baş
kanım, herhalde bu kürsüye çıktığım zaman grubu
mun ve şahsıımün sorumluluğumu 'müdrik olarak söz 
aldım. Olum'lıu yapılan 'işleri burada belirtmek bizim 
paruamenlterlik. görevimizin başlıca'sınt teşkil öımekte-
idlifi 

Yılllardıır günllüik sıkıntılar iıçıinde bunalan, forma
litelerin, bürokrasimin baskısı içinde 'ezilen vatandaş-
larıımıza, günlük hayaltilaranda ve Devletle 'olan ilişki
lerimde birazcık imkân sağlayan, bürokrasijden kurta-
ıran, ona ferahlık sağlayan 'b'iır gayreti burada şükranla 
(ifade eltimek benim heim şahsen hem de parlamenter 
olarak vicdanî borcumdur. Kaildi ki, grup olarak da 
'biz, Hükümetim !bu idarî işlemleri yeniden düzenle
yen yeitMye istinaden çıkarmış olduğu olum'lıu karar
nameyi, olumlu yönden incelememiz ve vatandaşımı
zın ve Yüksek Mec'l'isin huzurunda 'bu gayretleri şük
ranla ve teşekkürle İfade e'lmeımüz gerekmektedir. • 

!Bu haklımdan, çok önerriıl'i bir kanun tasarlısını, va
tandaşı ve Devleti çok yakından bilgilendiren bir dü
zenlemeyi, burada grulbümuz adına şükranla karşıladı
ğımızı ifade etmök için her şeyden evvel söz aıî'mış 
bulunuyorum. 

BAŞKAN — Sayın Aydemir, çok rica ederim, 
şahsınızla ilgili. bir mesele değil efendim. Lütfen, ar
kadaşlarım bu meseleleri genelde düşünmelerini istir
ham ediyorum; 'şahsınıza kaygınınız var. Onun için ben 
bir hatırlatma yapıyorum. Çlünkü, konuşmanız esna
sında eğer İçtüzüğe aykırı bir şey olursa, müdahale 
etmelk mecburiyetinde kalınım. ©aştan 's'ize hatırlanmış 
oldum, 

Buyurun efendim, söz sizindir. 

HÜSEYİN AYDEMİR (Deıvaimlla) — Sağ olun 
Sayım Başkan um. 

iNiüfüs kayıtlarının tutüDması ve isürekllıl'İMeırihim 
sağlanmıalsma iıliiişkin düzenlemeler, 192'6 tarihli Türk 
Medenî (Kanonu île 1972 tarife ve 1587 'saıyılı Nüfus 
Kanununda yer ailimalkltadır. Şahsî ahval, yani do
ğum, evienım©, yer değüşltirmıe, boşanma, öilüım g'ibi 
olayların nüfu's- kayıltilıarı ve kütüklere tesciıleriiyl'e il
gili işlemlerin prensipleri Medenî Kanunıumuzda vaz 
edikn'iş; fakait bu prensiplerim ışığında, şahsî hal ka-
yıltlarınm tescili 'i'şilernılerine taallûk eden uygulatmalar 

ve işlemllerin yürütülmesiyle ilgili muamekıler Nüfus 
Kanununda yer almıştır. Bu düzenlemeliler en son 1972 
yılında Nüfu's Kanunuyla hâlıleidiliiTÜş ve 1972'den 
1983 yılına kadar geçen 12 senelik uyiguılalmada bir
çok aksaimalar olduğu, vatandaştan çeşitli yöMlerden 
isılkam, bumalltan 'lüzuırrüuz bürokrasilere.boğduğu gö-
rüAm'üş ve bu uygulanmanın ışığımda bugün yeltk'i ka
nununa istinaden Hükümetimizce hazırlaman ve bu 
kanunun bazı maddelerini değiştiren kanun hükmünde 
kararname lyülfeek huzurunuza geiftriı'!m(!ış bülunmakta-
dür. Yapılan düzenlemelerden; doğum, yer değişi türime 
ve ölüm'lle illgül! olanı, daha ziyade belgeye dayaLiıma-
yan olaylarda, iki şahit huzurumda ve bizzat mülfuis 
ımemurunun huzuruna gelerek verilecek beyannaıme-
Oerle yapıılan 'işilisımiler'i posta, valsııtasıyila yapmaya da 
tokan 'sağlamış, ayrıca iki şahidin bulunması mec
buriyeti kaldıırıtoHtır. Bunun dışında bütün belgele
rin poöta i'le nüfus idarelerine gönderi'limesi kolaylı
ğı •sağîammtı.}, ayrıca i'.aım ve çeşitli belgelere daya
nan oil'aylarfa ıVgili müracaatların 'i'ig'il&er tarafından 
rtüfuıv memuru huzurunda beyan edilerek zapta geçî-
rilscegıi, bundan 'sonra n'ü'ftos şefi it ar afin dam îımzaılana-
rak zapta şerh verilmek sureciyle, icap ederse tahki
kat da yapılarak, kiüitüğe işleneceği ve bu ol'ayilar'la 
ilgili evrak ıştıra İler inin birer örneğinin merkez kayıt 
sistemine CNlüıfuis İşleri ve Vatandaşlık Genel Müdür-
îfüğlüne) gönlderiilecaği birimci maddede ifade edilmiş-

Bu oluim'l'u diüzemleimenin yanında en önemli düzen-
leme/leırden birisi !de evlenme hukukuna inhüsar eitmek-
teldi,r. 1926 yılında çıkan Medenî Kanunumuzda, ev-
'Beınım'e işlemılerinin itescili, evlenıme ımıuamıeılelerinin 
yapıilması yetiki ve görevi kır'sail a'lanlarda muhltarlaıra 
venlümiş't'i. özeli'JMe Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da 
birçok muhltarın evlendirme memiurluğu görevini ve 
yeLk'ikini ydteri sekif.de yerine gdtiremedikleri 'için, köy 
evlendirme defterleri kaza ımerkezıleırinde arzuıhalÜİ 
dÜikkânilamnıJa arzuhıa'Hci'leriin insafıma terk •edıiDmiiş o'l-
duğundan çeşiıtîi şÜlkâyetllere konu olmuştur. Bu yetki 
va 'soruımilu'luığun bazı görevi ilerce yerine getiremediği
min anlaşulmaisı üzerine 1972 yılında Nüfus. Kanunu
nun 15 inci maddesine hüküm konularak, köylerde ve 
diğer lüzum ıgörlülen yerlerde bütün evlenme muame
lelerini yapma yeltki'si ve görevinim beş yııl içerisinde 
•nüfus idarelerime devredileceği hükme bağlanmıştı. 
1972 yıılınldan 1977 yıllına kadar aradan geçen beş yıl
lık süre içerisinde Kanunun bu amir hükmü yerime ge-
'L'jriıîememiş, nüfus idarelerime intikali işılemi donuk-
laşlmış ve kanunum 15 inci madde'sine işlerlik kazan-
dırılamamış'tıır. 
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îşte şilmıdli yapılan düzenleme 1972 yıtoda üze
rinde Iduroıiup da yerine getirilmeyen bir 'kanun hük
müne bugünkü şartlar dahilinde hayatiyet vermek, iş
lerlik kazandırmak gayesine matuftur. 

Bugüne kadar yapılan çeşitli müşahadeler şunu 
göstermektedir ki, toplumumuzun temelim teşkil eden 
ailelerin hukukunun sağlam zemine oturtulması, Dev
letin en önemli görevlerinden biri olmaktadır. Bu ko
nuda gösterilen ihmaller ve alınması gerekip de alına
mayan tedbirler neticesindedir 'ki, aile hukukumuzun, 
miras hukukumuzun, asayişin ve Devlet güvenliğini il
gilendiren çeşitli sorunların ortaya çıkması ve vahim 
bir hal alması kaçınılmaz olmuştur. 

Yapılan evlenme işlemlerinden yüzde 40'ının fiilî 
birleşme şeklinde olduğu ve evlenme akdi olarak icra 
edilemediği maalesef tespit edilmiştir. Bunun yanında, 
1933 yılından bugüne kadar çıkarılan muvakkat ma
hiyette 8 kanunla, 12 milyon çocuğumuzun nesep du
rumu düzenlenmiş ve 3 milyona yakın ailenin fiilî 
birleşmelerinin evlenme durumları tescil edilmiştir. 

Bütün bu rakamlar bize göstermektedir ki, Devlet 
olarak, aile müessesesinin çatısını teşkil eden evlendir
me işlemleri üzerinde daha realist ve ciddî şartların 
gerektirdiği tedbirleri almak zorunluluğu vardır. Bu 
zorunluluğun sorumluluk duygusu içerisinde 15 inci 
maddede yapılan düzenleme ile o 5 yıl içerisinde ya
pılamayan devir işlemleri bundan sonra realize edi
lecektir ve evlendirme memurluğu yetki ve görevini 
düzenleme yetkisi İçişleri Bakanlığına bırakılmış, «İç
işleri Bakanlığı bu görevi belediyelere, nüfus idarele
rine, köy muhtarlarına ve gerekli* gördüğü hallerde, 
kırsal alanda, köylerde görev ifa eden öğretmenlere 
verebilir» kaydı konmuştur. 

Bu bakımdan, İçişleri Bakanlığı lüzum gördüğü 
yerlerde, bu hizmetin aksadığını müşahade ettiği yer
lerde, konuyu, yapabilecek ellere tevdi edecek ve böy
lece bütün yurt sathında evlenme işlemleri, evlenme 
memurluğu görevi ve yetkisi ehil ellerde ifa edilecek
tir. 

Bunun yanında yine getirilen yeni düzenleme ile 
evlenme hukuku ile ilgili olarak nüfus idarelerinin 
hizmet bütünlüğü içerisinde evlenme işlemlerini de
vamlı denetlemesi temin edilmiş, ayrıca yine evlenme 
muamelelerinin aktedileceği evlenme daireleri yanında 
vatandaşların müracaatı üzerine akitlerin müracaatı 
üzerine, evlenme memurunun izniyle başka mahal
lerde de evlenme aktinin icra edilebileceği hükme bağ
lanmıştır. Bu olumlu düzenlemeleri yanında diğer bir-
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çok düzenlemeler de bu kanun hükmünde kararname 
ile getirilmiştir. Bu düzenlemeler; umumiyetle nüfus 
cüzdanlarının verilmesi, evlenme cüzdanları yerine aile 
cüzdanlarının düzenlenmesi, bunun yanında bilgisayar 
sisteminin işlerliğe kavuşması ve diğer resmî işlemler
le irtibat kurulması bakımından; müteselsil numaralar
la vatandaşlara numara verilmesidir. Bunların yanın
da hicrî ve rumî takvimlerin bilgisayar işlem mer
kezleri vasıtasıyla miladî yıla çevrilmesi gibi uygu
lamada aksayan birçok hususlar yeni düzenlemeye 
girmiş ve böylece huzurumuza hepimizi memnun ede
cek bir çalışma getirilmiştir. 

Sayın milletvekilleri, bu yapılan düzenlemeler as
la kâfi değildir. Nitekim, bu idrak içinde bulunan 
Hükümet de tasarının gerekçesinde, bu yapılan düzen
lemenin muvakkat olduğunu, asıl düzenleme ile ilgili 
çalışmaların MERNİS Projesinin neticesinde, MER-
N1S Projesi ile ilgili çalışmalar tamamlanır tamam
lanmaz esas M'ü'füs Hizmetleri Kanun Tasarısını ha
zırlayarak süratle Meclise getireceklerini ifade etmiş
lerdir. 

BAŞKAN—Sayın Aydemir, işte şimdi ikinci ten
kide geçtiniz. Buna yetkiniz yok. 

HÜSEYİN AYDEMİR (Devamla) — Sayın Baş
kanım, burada çok önemli olarak ifade etmek isti
yorum.., 

BAŞKAN — Onu Komisyonda söyleyecektiniz Sa
yın Aydemir. 

HÜSEYİN AYDEMİR (Devamla) — Bu MER
NİS Projesi 5 - 6 yıl evvel başlatılmış bir çalışmadır. 
Anabilsiyar sistem makineleri alınmış, merkez veri 
kayıtları halledilmiş; fakat bugüne kadar proje çalış
malarından öteye gidilememiştir. Bu konuda milyon
lar harcanmıştır. MERNİS için bilgisayarlar alınmış
tır, makineler alınmıştır. Bu makineler şimdi nerede? 
Bu proje 5 yıldan beri niçin neticelendirilemedi? Mil
yonlara baliğ olan masraflarla alınan bu makineler 
halen nerede muhafaza edilmektedir? 

BAŞKAN — Sayın Aydemir, lütfen sözlerinizi 
bağlayınız efendim. 

HÜSEYİN AYDEMİR (Devamla) — Sayın Bakan 
ve sayın ilgililer bize bu konularda bilgi verirlerse 
memnun olacağız. 

MERNtS Projesinin yararına inanıyoruz. Bu pro
je kaynak israfını önleyecek, vatandaşlara ferahlık 
getirecek, nüfus hizmetlerini en verimli, en etkili şe
kilde görme imkânını sağlayacaktır. 

Bu proje ile ilgili çalışmaların bir an önce bir so
nuca bağlanması temennisiyle bunun getirileceğine 
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olan inancımı burada tekrarlayarak hepinize en derin 
hürmetlerimi arz ediyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ediyoruz. Sayın Aydemir. 
Tümü üzerinde başka söz isteyen olmadığına gö

re, maddelere geçilmesini oylarınıza arz ediyorum : 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

1 inci maddeyi okutuyorum : 

5.5.1972 tarihli ve 1587 Sayılı Nüfus Kanununun Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmesine ve Bu Kanuna Bazı 
Madde ve Fıkralar Eklenmesine İlişkin Kanun Hük
münde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında 

Kanun Tasansı 

MADDE 1. — 5.5.1972 tarihli ve 1587 sayılı Nü
fus Kanununun 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir. 

«Madde 7. — Doğum ve yer değiştirme olaylarına 
ilişkin beyanlar nüfus memurları tarafından tutanak
lara geçirilir. Tutanaklar olayı beyan eden kişi ve tu
tanağı düzenleyen nüfus memuru ile nüfus şefi tara
fından imza edilir. 

Beyanların bu Kanunda belirtilen süreler içerisin
de yapılmamış olması veya beyan edilen olayla il
gili resmî 'belge verilmemiş olması halinde, nüfus 
idareleri beyanın doğruluğunu araştırabiİirler. 

Doğumla ilgili resmî 'belge veya raporların ilgili
lerin tam künyeleri ve nüfusta kayıtlı oldukları yeri 
gösteren belgelerle birlikte posta ile nüfus idarelerine 
gönderilmiş olması halinde de beyan yapılmış sayı
lır. 

Nüfus idarelerince tutulan tutanaklar veya yetki
li resmî kurum ve kuruluşlarca evlenme, boşanma, 
kayıt ve yaş tashihi, nesep düzeltmesi gibi şahsî hal 
olaylarına ait ilan ve belgeler nüfus memurları tara
fından aile kütüklerine işlenirler. Bu belgeler işle
mi yapan nüfus memuru tarafından aile kütüğüne 
geçirildiğine dair şerh verilerek imzalanır. Bu tu
tanak ve belgelerin birer örneği Nüfus ve Vatandaş
lık İşleri Genel Müdürlüğüne gönderilir. 

ölmüş olduğu halde aile kütüklerinde sağ görü
lenlere ait ölüm tutanakları ölüm olayını gösterir bel
ge ile başvurulması halinde nüfus idarelerince tutu
lur ve gerekli işlem yapılır. Herhangi bir belge ibraz 
edilememesi halinde ölüm beyanının doğruluğu nüfus 
idarelerince tahkik ettirildikten sonra tutanak işleme 
konulur. 

Sağlık kuruluşları ve tabipler kontrollerindeki do
ğum ve ölüm olaylarına ilişkin ilgilinin tam künye
sini gösteren bir rapor düzenleyerek sahiplerine ver
mekle görevlidirler.» 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?... Yok. 
Maddeyi oylarınıza arz eediyorum: Kabul eden

ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
2 nci maddeeyi okutuyorum: 
MADDE 2. — 5.5.1972 tarihli ve 1587 sayılı Nü

fus Kanununun 15 inci maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

Madde 15. — Evlendirme işleri nüfus hizmetleri
nin bütünlüğü içerisinde, İçişleri Bakanlığınca düzen
lenir. 

Evlendirme memurluğu yetki ve görevi İçişleri Ba
kanlığınca nüfus idarelerine, belediye başkanlıklarına, 
köy muhtarları veya gerektiğinde köy ve kasabalarda 
eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfındaki devlet me
murlarına verilebilir. 

Birbiriyle evlenecek erkek ve kadının evlenme akdi 
için bu kanuna göre yetkilendirilmiş evlendirme me
muruna yaptıkları başvurular üzerine Medenî Ka
nunda öngörülen esaslara göre gerekli işleme başlanır. 
Ancak evlendirme kararı ilan edilmez. 

Evlenme akdinin yapılacağı güne kadar evlenmeye 
itiraz edilebilir. 

Evlenme akdi bu işe tahsis edilmiş resmî salon
larda yapılır. Ancak tarafların isteği ve görevlinin de 
uygun bulacağı yerlerde de evlenme yapılabilir. 

Evlenme ile ilgili işlem ve diğer hususlara ait esas 
ve usuller yönetmelikle düzenlenir. 

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü ile 
il ve ilçe nüfus müdürlükleri evlendirme memur ve 
dairelerini denetlemeye yetkilidir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum : Kabul eden

le.... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
3 üncü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 3. — 5.5.1972 tarihli ve 1587 sayılı Nü

fus Kanununun 57 nci maddesine aşağıdaki fıkralar 
eklenmiştir. 

Yurt dışındaki Türk vatandaşlarına nüfus ve aile 
cüzdanları başkonsoloslüklarca verilir. Yurt dışında 
cüzdan satış bedelleri İçişleri, Dışişleri ile Maliye ve 
Gümrük bakanlıklarınca döviz olarak tespit edilir ve 
kcnsoloslüklarca verildiği ülke parası üzerinden tahsil 
edilir. Maliye ve Gümrük Bakanlığınca, Dışişleri Ba
kanlığına konsoloslukların ihtiyacını karşılamak üze
re yeterli miktarda nüfus ve aile cüzdanı verilir. 

Merkezde, bilgi işlem makineleri ile nüfus cüz
danı düzenlenmesine başlanılması halinde boş nüfus 
cüzdanlarının Nüfus ve Vatandaşlık işleri Genel Mü
dürlüğüne teslimine, bedellerinin tahsiline ve zayi olan 
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cüzdanların düşümüne ilişkin esas ve usuller İçişleri I 
ve Maliye ve Gümrük bakanlıklarınca düzenlenir. I 

Nüfus ve aile cüzdan bedelleri sebebiyle Nüfus 
ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü merkez ve I 
taşra teşkilatı personeli ile başkonsolosluklar 2 Hazi- I 
ran 1934 tarih ve 2489 sayılı Kefalet Kanunu hüküm- I 
lerine tabi değildirler. I 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum : Kabul eden

ler... Madde kabul edilmiştir. I 

4 üncü maddeyi okutuyorum : I 
MADDE 4. — 5.5.1972 tarih ve 1587 sayılı Nüfus 

Kanununun değişik 62 nci maddesi aşağıdaki şekilde I 
değiştirilmiştir. I 

«Evlenen her çifte evlendirme memurluğunca bir I 
aile cüzdanı verilir. Aile cüzdanı bulunmayanlara bu I 
cüzdan istekleri üzerine nüfus idarelerince' verilir. I 
Aile reisleri kendilerinin veya aile fertlerinin kişisel I 
hallerinde meydana gelecek değişiklikleri bu cüzdana I 
işletmekle, nüfus idareleri de işlemek ve gerekli açık
lamaları yapmakla görevlidirler. I 

Mahkemeler bir dava dolayısıyla, kamu ve özel ku- I 
rom ve kuruluşları yaptıkları bir işlem nedeni ile i'h- I 
tiyaç duyacakları nüfus aile kayıt örneği yerine aile I 
cüzdanı örneğini alarak dosyalarına koyarlar. I 

İlgili idare gerekli gördüğü taktirde nüfus idare- I 
terinden aile cüzdanından çıkarılmış örneğin teyidini I 
isteyebilir.» I 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. I 

YILMAZ ALTUĞ (Sivas) — Bir sorum var Sayın I 
Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun sorun. I 
YILMAZ ALTUĞ (Sivas) — Efendim, gazete

lerde, «Aile cüzdanlarına kadınların resmi konma
yacak» diye bir haber okuduk. Bu doğru mu, değil I 
mi? Konmadığı takdirde büyük hüviyet değişiklikle
ri olur. I 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ATILLA 
SIN (Muş) — Resim konulacak efendim. I 

BAŞKAN — Konulacak. Peki efendim. 
Soru cevaplandırılmıştır. I 
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum : Kabul eden- I 

ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir- I 
5 inci maddeyi okutuyorum : I 
MADDE 5. — 5.5.1972 tarihli ve 1587 sayılı Nü

fus Kanununa aşağıdaki 1, 2, 3, 4 numaralı Ek Mad- | 
deler eklenmiştir. 

EK MADDE 1. — Yetiştirme yurtları, bakım ev- I 
teri ve benzeri yerlerin sorumluları buralarda bulu- | 
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nanların, aile reisleri ve kişiler yanlarında çalıştırdık
ları veya barındırdıkları küçük veya 'büyüklerin nü-s 

fus cüzdanlarını kontrol etmek, nüfus kütüklerine ka
yıtlı olmayanların tescillerini sağlamak için nüfus ida
relerine beyanda bulunmak ve gerekli işlemleri yap
tırmakla; 

Güvenlik görevlileri; kimlik kontrolleri veya her
hangi bir işlem nedeniyle kimliğini ispat edemeyen
lerle, nüfusta kayıtlı olmadığını tespit ettikleri kişi
leri, haklarında gerekli işlemleri yaptıktan sonra dü> 
zenleyecekleri soruşturma evrakı ile birlikte o yer nü
fus idaresine göndermekle; 

Okul müdürleri; okula kayıt için başvuran ço
cuklardan nüfusta kayıtlı olmayanların tam künyeleri 
ile babacana ve vasilerinin açık kimlikleri ile adres
lerini o yer nüfus idarelerine bildirmekle; 

Kamu veya özel kurum ve kuruluşların sorumlu
ları iş verecekleri kişilerden nüfus cüzdanı istemekle, 
nüfusta kayıtlı olmadığını anladıkları kişilerin tam 
kimlik ve açık adreslerini nüfus idarelerine bildir
mekle; 

Görevlidirler, 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum : Kabul eden

ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştin 

Ek madde 2'yi okutuyorum : 
BK MADDE 2. — Nüfus idareleri, nüfus kütük

lerine tescil edilmemiş bir yaşından büyük çocukla
rın veya büyüklerin varlığını haber aldıkları taktirde 
büyüklerin kendileri, çocukların baba, ana ve vasi
lerini bunların bulunmaması halinde ikinci dereceye 
kadar hısımlarım veya çocukları yanlarında bulundu
ranları veya muhtarları beyana davet etmeye yetki
lidirler. 

İlgililer bu davet üzerine 30 gün içinde nüfus ida
relerine başvurmak ve beyanda bulunmakla görevli
dirler. 

'BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum : Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir, 

Ek madde 3*ü okutuyorum : 
EK MADDE 3. — Merkezde bilgi işlem maki

neleriyle tutulan kayıtlarla, mikrofilmler ve bunlar
dan usulüne göre çıkartılan örnekleri aksi sabit olun
caya kadar hukuken geçerlidir. Merkez ve illerde 
tutulan kayıtlar arasında bir farklılık olması halinde 
merkezde tutulan kayıtlar esas alınır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
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Maddeyi oylarınıza arz ediyorum : Kabul eden-
„ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir, 

Ek madde 4'ü okutuyorum : 
EK MADDE 4. — İçişleri Bakanlığı Nüfus ve 

Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, Merkezi Nüfus 
İdaresi Sisteminin uygulanmasına geçilen yerlerden 
başlamak üzere, Türîc vatandaşları ile Türkiye'de nü
fus kaydı tutulan yabancılara nüfus kütüklerinde bil
gi • alışverişini kolaylaştırmaya ve kamu kuruluşların
da tutulan kayıtlar arasında bağ oluşturmaya esas 
olacak 'bir numara sistemi geliştirir. Bu numara 'bütün 
kamu kurum ve kuruluşlarının kayıtlarında esas alı
mı'. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?,. Yok. 
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum : Kabul eden

ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir, 
5 inci maddeyi ek maddeleriyle birlikte tekrar 

oylarınıza arz ediyorum : Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

6 ncı maddeyi okutuyorum : 
MADDE 6. — 5.5.1972 tarihli ve 1587 sayılı Nü

fus Kanununun 16, 28, 35 ve 36 ncı maddelerinin, 
4.4.1926 tarihli ve 743 sayılı Türk Kanunu Medenisi
nin evlenme ilanı ve akdine ilişkin 97-111 inci mad
delerinin, 5.7.1939 tarihli ve 3686 sayılı evlenme kâ
ğıtları ve Bunların Nüfus Kütüklerine Tescilleri Hak
kında Kanunun I inci maddesi ile eki listenin; bu Ka
nuna aykırı hükümleri yürürlükten kaldırılmıştır. 

'BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum : Kabul eden

ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Geçici 1 inci maddeyi okutuyorum : 
GEÇİCİ MADDE 1. — 1.9.1979 tarihinden itiba

ren belediye başkanlıkları, evlendirme memurlukları 
ve köy mühtarlıklarınca 5 Temmuz 1984 tarihine ka
dar yapılan evlenmelere yetki noktasından itiraz edi
lemez ve bu evlenmeler bu sebeple iptal edilemez. 

(BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum : Kabul eden

ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir-
Geçici 2 nci maddeyi okutuyorum : 
GEÇİCİ MADDE 2. — Bu Kanunun yürürlüğe 

girdiği tarihten itibaren evlenme işleri hakkındaki dü
zenlemeler yapılıncaya kadar halen evlendirme görev 
ve yetkilerini kullanan belediye başkanlıkları ile köy 
muhtarlıklarına İçişleri Bakanlığınca evlendirme me
murluğu görev ve yetkileri verilmiş sayılır. Yeni dü
zenlemeler yapılıncaya kadar evlenme işlemleri mev
cut mevzuat hükümlerine göre yürütülür. 

| 'BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
I Maddeyi oylarınıza arz ediyorum : Kabul eden-
t ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir., 
I Geçici 3 üncü maddeyi okutuyorum : 

GEÇİCİ MADDE 3. — Nüfus ve Vatandaşlık İş
leri Genel Müdürlüğü, nüfus kayıtlarına göre yaşayan 
vatandaşlarımızın hicrî veya rumî tarihle yazılmış 
doğum tarihlerini miladî yıla çevirerek, aile kütük
lerine geçirmeye, doğum tarihlerinin ay ve günü belli 
olmayanlarında eksikliklerini 5.5.1972 tarih ve 1587 
sayılı nüfus Kanununun 59 uncu maddesindeki esaslar 
çerçevesinde tamamlamaya yetkilidir. 

'BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum : Kabul eden

ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir., 
Geçici 4 üncü maddeyi okutuyorum : 
GEÇİCİ MADDE 4. — 2.2.1984 tarihli ve 2977 

sayılı İdarî Usul ve İşlemlerin Yeniden Düzenlenmesi 
ile ilgili Yetki Kanunu ile Bakanlar Kuruluna verilen 
Kanun Hükmünde Kararname çıkarma yetkisi 5.5.1972 
tarihli Ve 1587 sayılı Nüfus Kanunu için adı geçen 
Kanunla verilen süre bitimine kadar geçerlidir. 

'BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum : Kabul eden

ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
7 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 7. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürür

lüğe girer. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum : Kabul eden

ler... Etmeyenler... K#bul edilmiştir. 
8 inci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 8. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar 

Kurulu yürütür. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum : Kabul eden

ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Tümünü oylarınıza arz ediyorum : Kabul eden

ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Hayırlı olsun efendim. (Alkışlar) 
2. — Antalya Milletvekili Ali Dizdar oğlu'nun 

Türk Ceza Kanununun 175, 176, 177 ve 178 inci Mad
delerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Ada
let Komisyonu Raporu (2/102) (S. Sayısı : 82 ve 
82'ye 1 inci ek) (1) 

(1) 82 S. Sayılı Basmayazı 28.6.1984 tarihli 85 
inci Birleşim, 82'ye 1 inci Ek S. Sayılı Basmayazı da 
11.10.1984 tarihli 11 inci Birleşim Tutanağına ekli
dir. 
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BAŞKAN — 2 nci sıradaki kanun teklifini mad
deleri komisyondan gelmediğinden görüşemiyoruz ve 
erteliyoruz efendim. 

Gündemimizde görüşülecek başka konu kalma
mıştır, 

Sözlü sorularla gündemde bulunan ve gündeme 
girecek olan kanun tasarı ve tekliflerini sırasıyla göl 
rüşmek için 20 Kasım 1984 Salı günü saat 15.00'te 
toplanmak üzerfe 'birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 16.30 

..«,... •>>• — >-^«« 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

26 NCI BİRLEŞİM 

15 . 11 . 1984 Perşembe 

Saat : 15.00 

1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 

SUNUŞLARI 
2 

ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 
3 

SEÇİM 
<4 

OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 
5 

GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞ
TIRMASI YAPILMASINA DAİR 

ÖNGÖRÜŞMELER 
6 

SÖZLÜ SORULAR 

1. — İstanbul Milletvekili Sabit Batumlu'nun, 
Hükümete intikal eden yolsuzluk dosyalarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/147) 

2. — İstanbul Milletvekili İbrahim UraTıh, millî 
çıkarlarımızı ilgilendiren bazı olaylar nedeniyle ne 
gibi tedbirler alındığına ilişkin Başbakandan sözlü m-
ru önergesi (6/169) 

3. — Zonguldak Milletvekili İsa Vardal'm, ye
minli özel teknik bürolara yapılan başvurulara ve so
nuçlarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/187) 

4. — Rize Milletvekili Turgut Halit Kunter'in, 
çay üreticilerinin sorunlarına ilişkin Maliye ve Güm
rük Bakanından sözlü soru önergesi (6/189) 

5. ~ Ordu Milletvekili Hüseyin Avni Sağesen'in, 
Fîskobirlik'in fındık üreticilerine olan borcuna ilişkin 
Başbakandan sözlü, soru önergesi (6/190) 

6. — Adana Milletvekili Nuri Korkmaz'ın, Dev
let İstatistik Enstitüsüne ve Hazine arazilerine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/197) 

7. — istanbul Milletvekii Bilâl Şişman'ın, mo
dern matematik eğitimi yapan okullara ilişkin Millî 

Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/203) 

8. — Erzurum Milletvekili Ebubekİr Akay'ın, Er
zurum deprem konutlarının yapımındaki yolsuzluk 
iddialarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından 
«özlü soru önergesi (6/206) 

9. — Siirt Milletvekili Mehmet Abdürrezak Cey-
lan'ın, bir Devlet Bakanının doğuya yapılacak yatı
rımlarla ilgili gazetelerde yer aldığı iddia edilen be
yanına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/207) 

10. — Erzincan Milletvekili Veysel Varol'un, Ke
maliye - Çal ti İstasyonu taş yolu inşaatına ilişkin Ta
rım Orman ve Köy İşleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/209) 

11. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, A.B.D. Büyükelçimizin söylediği iddia edilen bir 
beyanatına ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/211) 

il 2. — Ordu Milletvekili Bahriye Üçok'un, köy öğ
retmenlerinin mahrumiyet zammına ilişkin Millî Eği
tim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru Önergesi 
(6/212) 

13. — Eskişehir Milletvekili Münir Sevinç'in, 1984 
yılı hububat taban fiyatlarına ilişkin Tarım Orman 
ve Köy işleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/213) 

7. 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 
1. — 5.5.1972 Tarihli ve 1587 sayılı Nüfus Ka

nununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine ve Bu 
Kanuna Bazı Madde ve Fıkralar Eklenmesine iliş
kin Kanun Hükmünde Kararname ve İçişleri Ko
misyonu Raporu (1/539) (S. Sayısı : 148) (Dağıtma 
tarihi : 13.11.1984) 

2. — Antalya Milletvekili Ali Dizdaroğlu'nun, 
Türk Ceza Kanununun 175, 176, 177 ve 178 inci Mad
delerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Ada
let Komisyonu Raporu (2/102) (S. Sayısı : 82 ve 82'ye 
1 inci ek) (Dağıtma tarihi : 25.6.1984; 9.10.1984) 



Dönem : 17 Yasama Yılı : 2 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : 148 

5 . 5 . 1 9 7 2 Tarihli ve 1587 Sayılı Nüfus Kanununun Bazı Mad
delerinin Değiştirilmesine ve Bu Kanuna Bazı Madde ve Fıkralar 
Eklenmesine İlişkin Kanun Hükmünde Kararname ve İçişleri 

Komisyonu Raporu (1 /539) 

TC 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik 5.7. 1984 
Dairesi Başkanlığı 

Sayı : K.K.T.D. 18/101-1/2490/04751 

TÜRKtYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

«5.5.1972 tarihli ve 1587 sayılı Nüfus Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine ve Bu Kanuna 
Bazı Madde ve Fıkralar Eklenmesine İlişkin Kanun Hükmünde Kararname» bugünkü Resmî Gazetede 
yayımlanmış ve Anayasanın 91. inci maddesi uyarınca bir sureti ekli olarak gönderilmiştir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Turgut Özal 
Başbakan 

GENEL GEREKÇE 

Kamu düzenlinin tömıel dayanağını oluşturan nüfus kayıklarının tultulması ve sürekliliklerinin sağlanmasına iliş
kin düzenlemeler, 4.4.1926 gün ve 743 sayılı Türk Kanunu Medenisi ile 5.5Jİ972 gün ve 1587 sayılı Nüfus 
Kanunu ile yapılmıştır. 

Oysa Türk toplumunun sosyal ve ekonomik hayatında meydana gelen çok hızlı gelişme ve değişmeler, nü
fus kayıtlarına 'başvurma ihtiyacını yoğun bir biçimde artırmış, sosyal güvenlik kuruluşları, zabıta makam
ları, mahkemeler, vergi, tapu, askerlik, eğitim ve öğretim, daimî seçim büroları gibi kamu kurum ve kuruluş
ları ile kişiler sürekli bir bilgi talebi içerisine girmişleridir. 

Buna mukabil klasik düşünce tara ve usullerle nüfus hizimeltlbrinii yürütmek, otffcaya birçok sorumlar çıkar
makta ve vatandaşın ihtiyacına cevap vermemekte, bu yüzden birçok sızlianmia ve şikâyetlere yol açmaktadır. 

Bu sebepHerie işlemleri en az düzeye indirgeyerek basitleştirmek ve uygulamakla görülen gereksiz forma
liteleri kaldırmak suretiyle hizmette sürati ve verimliliği sağlamak zorunlu hale gelmliş/tilr. 

Soruna köklü ve kalıcı bir çözüm getirmek amacı ile üniversitelerle birlikte yürütülen uzun süreli bi
limsel araştırmalar sonucunda, nüfus hizmetlerinin modernize edüp ıbilgi işlem makinelerlinin kullanılması 
halinde, büyük ölçüde kaynak israfının ortadan kalkacağı, hizmetlerin yürütülmesinde sürat ve verimliliğin 
artırılacağı vatandaş açışımdan ortaya çıkan gecikme ve güçlüklerle ilgili bazı sorunların ortadan kalkaca
ğı, kişi ve aileler hakkındaki bilgilerin sosyal ve ekonomik hayata yön verecek tarzda istatistik! veriler 
olarak değerlendirilmesi suretiyle büyük ölçüde devletin ihtiyaçlarının karşılanabileceği anlaşılmıştır. Bu 
amacı gerçekleştirecek şekilde yapılan çalışmalar (MERNÎS) Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi adıyla bir proje 
olarak ele alınmış ve halen bu proje, uygulama aşa aasınıa getirilmiştik. MERNlS Projesinin gerçekleştiril
mesi amacıyla gerekli bütün programlar hazırlanmış, Vergi Kayıt Merkezi kurulmuş, analbigisayar sistemi 
satın alınmış, yeni sistemi denemek amacıyla öncü ve pilot uygulama çalışmalarına başlanılmıştır. 
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Sistemin tam olarak gerçekleştirilmesini müteakip elde edilecek sonuçlara göre nüfus hizmetlerini bütün 
yönleriyle kapsayacak şekilde «Nüfus Hizmetleri Kanunu» hazırlanıp uygulamaya konulacaktır. Ancak bu 
Kanun çıkanknaaya kaıdar mümkün olduğu ölçüde işlerin basitleştirilmesi ve formalıitelerden arındırılması 
airnacuylia bu: Kanun Hükmünde Karaııname Tasarısı hazırlaınmıştır., 

Tasarı da evlenme isterinin düzenlenme ve kontrollerine ilişkin hükümlere de yer verilmiştir. Gerçekten 
nüfus hizmetlerinin bir bölümünü oluşturanı ve bu hizmetlerle içice oHan evlendirme işlerinin hizmetin bütün
lüğü içinde ele alınmasa, nedeniyle hizmet ve vatandaş açısından çok önemli sorunlar ortaya çıkmaktadır. 
Diğer taraftan evlenme işleri hemen hemen angla-sakson sistemi hariç bütün dünyada nüfus hizmetleri için
de yer atmakta ve bu hiizmet nüfus personeli tarafından yürütülmektedir. Evlenme işlerine ait temel pren
sipler -Medenî Kanunda yer almaktadır. Nitekıim şahsî haile ve nüfus kütüklerine ilişkin temel prensipler de 
Medenî Kanun da yer almakta, buna karşılık uygulamaya yönelik esas ve usuller Nüfus Kanunu ile düzen
lenmektedir. Aynı şdkilde laıynı haklara lil'işkin prensipler Medenî Kanunda mevcu/ttur. Fakat Tapu ve Tapu
lama Kanunları ile uygulama düzenlenmiştir. 

Aile, toplum hayatının temel kurumlarından biridir. Bu nedenle ailenfin hukukî temellere tam olarak otur
tulması büyük önem fcazanmakltadSır. Halen Türkiye'de özellikle kırsal alanlarda yapılan evlenmelerin % 40 
oranımda fiilî birleşme halinde meydana gelmesi, aile hukuku, miras hukuku, asayişin sağlanması ve hatta 
devlet güvenliği ite ilgili konularda önemi sorunlar yaraltmalktadır. Bu nedenle de evlenme işlerinin süratle 
ele alınıp gerçekçi bir düzenlemeye konulması zorunludur. Bu iş ve işlemleri Türkiye'deki mevcut nüfus 
siistemi sebebiyle nüfus hizmetlerinin dışında düşünmek ve düzenlemeye çaihşmalk gerçekçi bir yaklaşım olma
yacak ve sorunların aynen devam ötmesi sonucunu doğuracaktır. 

Bu nedenlerle, tasarı da 1587 sayılı Nüfus Kanununun 15 indi maddesi değiştirilerek nüfus memurlukları
na verilen evlendirme memurluğu yetkisi ve görevine işlerlik kazandırmak ve sorunun uzun vadede çözüm
lenmesi ıiçip bazı hükümler getirilmiştir. Bu sorunun çözümü, işlerin basitleştirilmesi ve sızlanmaların oV-
tadan kaldırılması açısından önemli kolaylıklar sağlayacaktır. 

MADDE GEREKÇELERİ 

Kanun Hükmünde Kararnamenin 1 inci maddesinin gerekçesi 
Kanun Hükmünde Kararnamenin 1 inci maddesi ile 1587 sayılı Kanunim 7 nci maddesi değiştirilerek 

doğum ve ölüm olaylarının beyanında tanık aranması kaldırılmaktadır. Halen uygulamada özellikle doğum 
beyanları bir belgeye dayalı olduğu takdirde tanık aranmamaktadır. Yurt dışındaki işçilerimiz için posta ile 
beyan esası halen uygulanmaktadır. Bu uygulama yurt içine de getirilmektedir. Bu yolla vatandaşın zaman 
kaybı ve nüfus iidareierindeki sıkışıklık önlenmektedir. 

Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesinin gerekçesi 

Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesi ile 1587 sayılı- Kanunun .'1.5 inci maddesi değiştirilerek, 
evlendirme işleri yeniden düzenlenmektedir. Aile toplumun temel müessesesidir. Bu nedenlerle hukuka uy
gun şekilde bulunması ve hukuk temellerine oturtulması şarttır. Medenî Kanuna göre köylerde köy muhtar
lıklarına evlendirme memurluğu yetkisi verilmiştir. Fakat köy muhtarları özellikle Güneydoğu ve Doğu Ana
dolu'da bu görevi gerektiği şekilde yapamamışlardır. Birçok yerde köy evlendirme defterleri ilçe mer
kezinde istidacılarda bulunur ve bunlar evlenme akdini düzenlerler. Son yıllarda yurt dışında bulunan bin
lerce kişinin evlenmelerinin, kendileri olmadan yapıldığı ortaya çıkmıştır. 1933 yılından beri çıkarılan 8 ge
çici kanunla 12 milyona yakın çocuğun nesebi düzeltilmiş ve 3 milyon fiilî birleşme evlilik olarak tescil 
edilmiştir. Bu nedenle 1587 sayılı Nüfus Kanununun 15 inci maddesi ile evlendirme memurluğu yetki ve gö
revinin nüfus memurlarına geçmesi öngörülmüştür. Ancak yetki devrine ait tek bir madde gerekli düzenleme
ler için yeterli olmamış ve devir işleri başlatılamamıştır. Tasarıya konulan 15 inci madde ile yapılabilen yer
lerde evlendirme işlerinin belediyelere verilmesi,^özellikle kırsal alanda nüfus memurları ve devlet memur
larından yararlanılması düşünülmüştür, Görevlendirmede yetki İçişleri Bakanlığına verilmiştir. 
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Evlendirme içlerinin yürütülmesinde önemli aksaklıklar bulunan köy ve kasabalarda gerekli tedbirler alı
nacaktır. 

Diğer taraftan evlendirme daireleri nüfus müdürlerinin denetimine tabi tutulmaktadır, özellikle menus 
projesi açısından evlendirme işlerinin yürütülmesinde kullanılacak formların tespiti, yapılacak bilgi alışverişi
nin aksaksız yürütülebilmesi açısından zorunlu görülmektedir. 

İlişki ve işlemlerin yürütülmesi yönetmeliklerle düzenlenecektir. 

Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü maddesinin gerekçesi 
Bu madde ile 1587 sayılı Kanunun 57 nci maddesine eklenen fıkralar, yurt dışında nüfus cüzdanı verilme

sini yeni bir esasa göre düzenlemektedir. 
Gerçekten yurt dışında bulunan vatandaşlarımıza verilen cüzdan bedellerinin nüfus idarelerine gönderil

mesi konusu önemli bir sorun olmuş ve Bakanlığımız, Dışişleri, Maliye ve Gümrük, Ulaştırma (PTT Genel 
Müdürlüğü) bakanlıkları arasından yapılan yazışma ve görüşmeler bir sonuç vermemiştir. Bu yüzden vatan
daşlarımıza cüzdan verilişinde aksaklıklar ve sızlanmalar başlamıştır. Bu madde ile sorun kökten çözümlen
mektedir. 

Kanun Hükmünde Kararnamenin 4 üncü. maddesinin gerekçesi 
Nüfus Kanununun 62 nci maddesinde aile cüzdanlarının vatandaşa verilişi ve bu cüzdanların güncel hal

de tutulmasına ilişkin esaslar yer almıştır. Ancak uygulamada bu cüzdanların sadece nüfus idarelerince 
verilmekte olması ve aynı zamanda evlendirme memurluklarınca da bir evlenme cüzdanı verilmesi birtakım 
karışıklıklara yol açmaktadır. Evlenme cüzdanları hukukî açıdan sadece evlenmenin yapılmış olduğunu gös
terir bir delil niteliğini taşıyabilirse de ilgililerin şahsî haline ilişkin diğer olayları kapsamaması bu cüzdanın 
kullanılma sahasını çok daraltmaktadır. Bu nedenle bunun yerine aile cüzdanı veribnesi ve bu cüzdana kan 
koca ve müşterek çocuklarının şahsî hallerine ilişkin bilgilerle bunlardaki değişikliğin geçirilmesi halinde kişi
nin elinde nüfus kütüğünün bir benzeri olacaktır. Bu cüzdandan gerektiği şekilde yararlanma imkânlarının 
sağlanması halinde gerek aileler açısından gerekse kamu idareleri açısından büyük kolaylıklar ve tasarruflar 
sağlanacaktır. Bu nedenle madde yukarıda belirtilen amacı gerçekleştirilecek şekilde değiştirilmiştir. 

Kanun Hükmünde Kararnamenin 5 inci maddesinin gerekçesi 
Bu madde ile' 1587 sayılı Kanuna 4 ek madde eklenmiştir, 

Ek Madde l'in Gerekçesi 
Bu ek madde ile, kişilerin nüfus kütüklerine kayıt ettirilmesine zorunluluk getirilmektedir. Kanunlanmıza 

göre.Türk vatandaşının nüfus kütüklerine kaydı zorunludur. Bunun için de baba, veli, vasilerinin nüfus ida
relerine beyanda bulunmalan gerekmektedir. Ancak bu uygulama bütün vatandaşlanmızın nüfusa kaydedil
mesi için yeterli olmamıştır. Nüfus kütüklerine kayıt edilme zorunluluğu kamu düzeni ve güveni ile de ilgili 
bir sorundur. Bu nedenle bütün kamu ve kuruluşlarına veya özel şahıslara bu konuda görev verilmesi gerekli 
görülmüştür. Bugün bir çok kurum nüfusa kayıtlı olmayan kişiyi kabul etmekte, veya bir çok kişi yanına 
aldığı şahsın nüfus kaydını araştırmak gereğini duymamaktadır. Bütün bu durumla ortaya çıkan sorunlan çöz
mek ve vatandaşla beraber bütün kamu kurum ve kuruluşlanna da yaygın sorumluluk esasına göre bu ko
nuda görev vermek, kamu düzeninin korunması, güvenlik ve nüfusa kayıtlı olmama yüzünden ortaya çıkan 
sorunların çözümü için vatandaşa yardımcı olunması açısından gerekli görülmüştür. 

Ek Madde 2'nîn Gerekçesi 
Ek madde 2 ile nüfus idarelerinin beyana davet yetkisi düzenlenmiştir. Bu yoldan nüfus idareleri daha 

aktif hale getirilmek sureti ile nüfus kayıtlan olmayanların kaydı için girişimde bulunabileceklerdir. Mevzua
tımızda açıkça bu yoldan bir hüküm bulunmayışı nedeni üe ortaya çıkan sorunlara bir çözüm getirilmektedir. 

Ek Madde 3'ün Gerekçesi 
Bu madde ile merkezde ve illerdeki nüfus idarelerinde tutulan kayıtlann hukukî geçerliliği hükme bağlan

maktadır. 
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Ek Madde 4'Un Gerekçesi 

Bu madde ile Türk vatandaşları ile Türkiye'de nüfus kayıtları tutulan yabancılara Türkiye Cumhuriyeti 
kimlik numarası verilmesi öngörülmektedir. Toplum içinde kişiyi tek olarak tanımlamak ve isim benzerlik
leri dolayısıyla şahısta hatayı ortadan kaldırmak giderek önem kazanmaktadır. Aynı zamanda kişi iîe ilgili bil
gi alışverişinde ortak bir bağ kurulması özellikle bilgisayarla tutulan kayıtlarda büyük kolaylıklar sağlamak
tadır, Bu nedenle kişilere birer kimlik numarası verilecektir. 

Kanun Hükmünde Kararnamenin 6 ncı Maddesinin Gerekçesi 

Bu madde ile bürokratik engel ve formalitelerin kaynağım oluşturan bazı yasalardaki hükümlerin, bu 
Kanun Hükmünde Kararnameye aykırı olanlarını yürürlükten kaldırmaktadır. 

Kanon Hükmünde Kararnamenin Geçici 1 mel Maddesinin Gerekçesi 

5.5.1972 gün ve 1587 sayılı Nüfus Kanununun 15 inci maddesiyle evlendirme memurluğu yetki ve göre
vinin 5 yıl içinde nüfusa memurluklarına verilmesi öngörülmüş ve bu devir gerçekleşmemiş olduğundan yetki 
noktasından ileride çıkabilecek sorunları ortadan kaldırmak ve vatandaşlarımızı korumak açısından bu mad
de düzenlenmiştir. 

Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 2 nci Maddesinin Gerekçesi 
Bu tasarının Kanunlaşması halinde yetki noktasından doğabilecek tereddütleri ortadan kaldırmak amaç

lanmıştır. Bakanlıkça gerekli tasarruf ve görevlendirmeler yapılıncaya kadar Belediye Başkam ve Köy Muh
tarlarının yetkileri devam edecektir. 

Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 3 üncü Maddesinin Gerekçesi 

Nüfus kütüklerinde 1926 yılından önce doğmuş olanların doğum tarihleri rumî veya hicrî tarihlere gö
re yazılmış bulunmaktadır. Nüfus kütüklerinde bu tarihlerin miladî karşılığının bulunmaması nedeni ile 
vermiş oflktukları belge ve kayılt örneklerinde sadece rumî veya milâdî tarihler gösterilmektedir. Yurt dışın
da bulunan 1925 veya daha eski doğumlu vaittandaışılairımızın mahallî makamlarla il'işkilerinde bu yüzden bir 
çok sorunlar ortaya çıkmakta ve vatandaşlarımız nüfus cüzdanlarında milâdî tarihin yazılmasını istemekte-
'tedlMer. Ancak bu mümkün olmamakta, bunun yerine vatandaşın eline rumî veya hicrî tarihjn tekâmül ettiği 
miladî • tarihi gösterir bir belge verilmektedir. Bu tür ikili ha'tfta üçlü bir tarih sis'temiriin ortaya çıkardığı ak
saklıklar özellikle biHgİ'sayar makineleri ile nüfus kütüklerinin düzenılenmes'i sırasında yapılacak bir program 
ile giderilmesi ve. milâdî tarihlerinde yanlışsız bir şekilde kütüklere geçirilmesi mümkündür. 

Bunun yanında nüfus kütüklerinde doğum tarihlerinin ayı veya günü yazılı olmayanların yaşlarının hesap
lanmasında esas alınacak prensipler 1587 sayılı Nüfus Kanununun 59 uncu maddesinde tespit edilmiştir. Bu
na göre günü belli olmayanlar için o ayın h'jrinci günü, ayı ve günü belli olmayanlarında o yılın temmuz ayı
nın birinci günü yaşların hesaplanmasında esas alınacaktır. Ancak uygulamada bu prensiplerin bilinmemesi 
birçok aksaklıklara neden olmaktadır. Bu nedenle nüfus küıtüklerindeki açık kayıtlarım kanunun öngördüğü 
prensipler dahilinde tamamlanmajsı bir çok sorunu or'taldan kaldıracaktır. 

©ilgi işlem makineleri ile nüfus kavutlarının tutulmasına başlamak üzeredir. Bu nedenle kütüklerdeki ek
sikliklerin tamamlanması için başlangıçta buna ilişkin yetkilerin allınmasına bağlı olduğundan bu madde ge
tirilmiştir.' Yapılacak İşlem bilgisayar programları ile otomatik bir şekilde gerçekleştirileceğimden herhangi 
bir külfete tahmil etmiyecektir. Hukukî açıdan da 'böyle bir tamamlamanın herhangi bir sorun yaratması 
söz konusu değildir. Ve bu tamamlama işlemleri kütükler üzerinde de belli olduğundan bir sorun söz konusu 
olamaz.. 

Bu nedenlerle bu madde hazırlanmışltıır, 

Kanun Hükmünde Kararnamenin 7 nci Maddesinin Gerekçesi 
Bu madde Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğünü düzenlemektedir. 

'Kanun Hükmünde Kararnamenin 8 inci Maddesinin Gerekçesi 
Yürütmeye ilişkindir. 
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İçişleri Komisyonu Kapanı 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
İçişleri Komisyonu 31.10.1984 
Esas No. : 1/539 
Karar No. : 37 

HÜIRJKÎYE BÜYÜK MÎLLET İMBCLÜSt BAŞKALIĞINA 

5.5J1972 tarMi ve 1587 sayılı Nüfus Kanununun'Bazı Maddeterın'kı Değişjtkilmesine ve Bu Kanuna 
Bazı Maldlde ve Fıkralar Eklenmesine İlişkin Kanun Hükmünde Kararname Korn'isyonumuzun 17.110.1984 
Tarihli, 3 üncü ve 24.10Jİ984 TaıMi 4 üncü birleşimlerinıde görüşülmüş, gerekçesi uygun görülerek, madde
lere geçilmesi kalbul edilmiış ve makMdlerin-düzenlenmesi içlin üç kişilik bir al't komisyon kurulmasına karar 
verilmiştik!., 

239 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile alt Komisyonun raporu i%ilü bakanlık temsilcilerinin de ka-
tıftrnasııyla Komisyonumuzun 31 Jl 0.1984 TariiMi 5 inci 'birleşiminde incelenip gocüşülmüpir. 

Kararnamenin 1 inci, 3 üncü, 4 üncü, 5 inci ve Geçici 3 üncü maddeleri Bakanlar Kurulumdan gelen şek
lîyle aynen benimsenmiştir, . 

(Kaıarnamenin 2 ndi maddesiyle dteğ t̂Jirilen 5.5.1972 'tarihi ve 1587 sayılı Nülfus Kanununun 15 inci mad
desi ile evlenme müessesesine ilişkin olarak Medenî 'Kanunlda yer> alan bazı hükümler değiştirilmekte oldu
ğundan uygulamada yanlış anlama ve tereddtüüere yer vermemek açısından maddenin 2 nci ve 3 üncü fıkra
ları tek fıkra halinde birleştirilmiş ve son fıkrası birkaç fkra halinide yenliden düzenlenmiştir, 

Kararnamenin 6 ncı maddesiyle Medenî Kanunun değiştirilen maddelerinin tek tek yazılması yerine baş
langıç ve bMş madde numaralan gösterilmek sureltiyle değiştiriiılmiştir., 

Kararnamıeriin Geçici 1 inci maddesine «5 Temmuz 1984 tarihine kadar» ibaresi ilave edilmek suretiyle 
hamgi tarihiler arassırida evlenmeye yö&i noktasmtdan İtiraz, edilemiyeceği açıklığa kavuşturulmuştur. 

(Anayasanın 91 inci maddesinün 4 üncü fıkrası «Kanon Hükmümde Kararnamenin TBM» MeolM tarafın
dan süre bitimiriden önce onaylanması sırasında, yetkinin son bulduğu veya süre bitimine kadar devam ettiği 
de belMfflir» hükmünü getirmiştir. 

239 sayılı Kanun Hükmütfde kararname 2.2.11984 T a r M ve 2977 sayâı fttarî Usul ve İşlemlerin YenMen 
Düzenlenmesi İle İlgili Yetki Kanununa dayanılarak çıkarılmış olup, aldı geçen kanunun yetki süresi hailen 
devam etmektedir. Anayasanın sözkonuısu hükmüne uygun olarak ye'tki Kanununun süre bitimine kadar 
5.5J1972 tariMi ve 15S7 sayılı Nüfus Kanunu için Bakanlar Kuruluna Kanun Hükmünde Kararname çıkara-
bilmesıni uygun gören Kom'lsyonumuz Kararnameye bu doğrultuda bir Geçici Madde eklenmiştir. 

Kararnamenin Geçici 2 nci maddesinde geçen «Bu Kanun Hükmünde Kararname» ibaresi, söz konusu ka-
rarnamen(in kanunlaşacak olması nedeniyle «Bu Kanunun» şeklinde değiştirilerek kabul edilmiştir. 
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Kararnamenin yurürllük ve yürültmeye ilişkin rrıadîdelerînin yanlış 
ve bu maddelerde geçen «Bu Kanun Hükmünde Kararname» ibareleri 
nimısenmiştir. 

Raporumuz Genel Kurula sunulmak üzere saygıyla arz olunur. 

madde numaraları düzeltilmiş 
Kanun» şeklimde düzeltilerek be-

ıBaşkkn 
Necat Tunçsiper 

Balıkesir 

Kâtîp 
İsmail Üğdül 

Edirne 

Üye 
Muzaffer Ar ocu 

Dbriizfli 

Üye 
İbrahim Vraî 

istanbul 

Üye 
Süha Tanık 

İzmir 

Üye 
Salim Erel 

Konya 

Üy* 
Mehmet Kara 

Trabzon 

IBask'anvefcili 
Nihat Akpak 

Sakarya 

Üye 
Metin Üstünel 

Adana 

üy* 
Ahmet Ata Aksu 

Gaziantep 

Üye 
Fazıl Osman Yöney 

İstanbul 

Üye 
Ali Askın Toktaş 

İzmir 

Üye • 
Süleyman Çelebi 

Mardin 

Sözcü 
Atilla Sin 

'Muş; 

Üye 
Kadri Altay 

Antalya 

Üye 
Namık Kemal $entürk 

İstanbul 

Üye 
Hüseyin Aydemir 

İzmir 

Üyo 
Ziya Ercan 

Konya 

Üye 
Mehmet Umur Akarca 

Mu$a 

Üye 
Osman Doğan 

Şanlıurfa 
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HÜKÜMETÎN TEKUÎF ETTİĞİ METİN 

5.5.1972 Tarihli ve 1587 Sayılı Nüfus Kanununun 
Bazı MaddeleıMuı Değiştljübuesiine ve Bu Kanuna 
Bazı Madde ve Fıkralar Eklenmesine İlişkin Kanun 

Hükmünde Kararname 

İÇİŞLERİ KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ 
METİN 

5.5.1972 tarihli ve 1587 Sayılı Nüfus Kanununun Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmesine ve Bu Kanuna Bazı 
Madde ve Fıkralar Eklenmesine İlişkin Kanun Hük
münde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında 

Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — Kanun. Hükmünde Kararnamenin 
1 inci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir. 

I 

Kaçar Sayısı: K.H.K./239 
1587 sayılı Nüfus Kanununun bazı madkMerinin 

değiştiritaıesîi ve 'bu Kanuna 'bazı madde ve fıkralar 
eklenmesi; 2.2.1984 tarihli ve 2977 sayılı Kanunun 
verdiği yetökiye dayanılarak Bakanlar Kürulurica 
13.6.1984 tarihinde kararlaştırılmıştır. 

MADDE 1. — 5.5.1972 tarih! ve 1587 sayılı Nü
fus Kanununun 7 ncd maddesi aşağıdaki şekilde de-
ğlştirifaiştir. 
,' «Madde 7. — Doğum ve yer dteğiştirme olaylarına 

Mşkin beyanlar nüfus memurları tarafından tutanak
lara geçirilir. Tutanaklar olayı beyan eden kişi ve tu
tanağı düzenleyen nüfus memuru ile nüfus şefi tara
fından imza edilir. 

Beyanların lbu Kanunda belirtilen süreler içerisin^ 
de yapılmamış olması veya beyan edilen olayla il-
ıgü resmî 'belge verilmemiş olması hailinde, nüfus 
idareleri beyanın doğruluğunu araşürabilirler. 

Doğumla ilgili resmî belge veya raporların ilgili-' 
•terin tam künyeleri ve nüfusta kayıtlı oldukları yeri 
gösteren belgelerle 'birlikte posta ile nüfus idarelerine 
gönderilmiş olması halinde de beyan yapılmış sayı
lır. 

Nüfus idarelerince tutulan tutanaklar veya yetki
li resmî kurum ve kuruluşlarca evlenme, boşanma, 
kayıt ve yaş tashihi, nesep düzeltmesi gibi şahsî hal 
olaylarına alit ilan ve belgeler nüfus memurları ta
rafından alile kütüklerine »işlenirler. Bu belgeler işle
mi yapan nüfus memuru tarafından adle kütüğüne 
geçirildiğine dair şetfh verilerek imzalanır. Bu tu
tanak ve 'belgelerin 'birer örneği Nüfus ve Vatandaş
lık İşleri Genel Müdürlüğüne gönderilir. 

ölmüş olduğu halde vaıile kütüklerinde sağ görü
lenlere ait ölüm tutanakları ölüm olayım gösterir bel
ge ile başvurulması halinde nüfus idarelerince tutu
lur ve gerekli işlem yapılır. Herhangi bir belge ihraz 
edilememesi halinde ölüm beyanının doğruluğu nüfus 
idarelerince tahkik ettirildikten sonra tutanak işleme 
konulur. 

(Sağlık kuruluşları ve tabipler kontrolierindeki do
ğum ve ölüm olaylarına ilişkin ilgilinin tam kün
yesini 'gösteren bir rapor düzenleyerek sahiiplferine 
vermekle, görevlidirler.» 

Türkiye Büyük Millet 'Mec&st (S. Sayısı : 148) 
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MADDE 2. — 5.5.1972 tarihli ve 1587 sayılı Nü
fus Kanununun 15 inci maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

«Madde 15, — Evlendirme işleri nüfus hizmetle
rinin bütünlüğü içerisinde, içişleri Bakanlığınca dü
zenlenir. 

İçişleri Bakanlığınca yetki verilmesi halinde, nü
fus müdürlüklerince görevlendirilen nüfus memurları 
k'öy, kasa'ba ve şehirlerde evlenme aktini yapmaya 
yetkilidirler. 

Evlendirme memurluğu yetki ve görevi İçişleri Ba
kanlığınca belediye başkanlıklarına, köy muhtarları 
veya gerektiğinde köy ve kasabalarda eğitim ve öğ
retim hizımetleri sınıfındaki devlet memurlarına da ve
rebilir. 

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü ile 
il ve ilçe nüfus müdürlükleri evlendirme memur ve 
dairelerini denetlemeye yetkilidirler. 

Evlendirmeye esas olacak dosyaların düzenlenme
sine, evlenmenin ilan edileceği hallere, hangi belge
lerin isteneceğine ve evlenme aktinin yapılacağı yer
lere ilişkin esas ve usuller yönetmelikle düzenlenir.» 

, MADDE 3. — 5.5.1972 'tarihli ve 1587 sayılı Nü
fus Kanununun 57 nci maddesine aşağıdaki fıkra
lar eklenmiştir. 

«Yurt dışındaki Türk vatandaşlarına nüfus ve i-ile 
cüzdanları 'başkonsolosluklaırca verilir. Yurt dışında 
cüzdan «atış (bedelleri İçişleri, Dışişleri ile Maliye ve 
Gümrük Bakanlıklarınca döviz olarak tespit edilir ve 
konsolciluklarca verildiği ülke parası üzerinden tahsil 
edilir. Maliye ve Gümrük Bakanlığınca, Dışişleri Ba
kanlığına konsoloslukların ihtiyacım karşılamak üzer 
re yeterli miktarda nüfus ve aile cüzdanı verilir. 

Merkezde, bilgi işlem makineleri ile nüfus cüz
danı düzenlenmesine başlanılması halinde boş nüfus 
cüzdanlarının Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Mü
dürlüğüne teslimine, bedellerinin tahsiline ve zayi olan 
cüzdanların düşümüne ilişkim esas ve usuller İçişleri 
ve Maliye ve Gümrük Bakanlıklarınca düzenlenir. 

Nüfus, ve aile cüzdan bedelleri sebebiyle Nüfus 
ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü merkez ve 
taşra teşkilatı personeli 'ile başkonsolosluklar 2 Hazi
ran 1934 tarih ve 2489 sayılı Kefalet Kanunu hüküm
lerine tabi değildirler.» 

(İçişleri Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

MADDE'2. — 5.5.1972 tarihli ve 1587 sayılı Nü
fus Kanununun 15 inci maddesi aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir. 

Madde 15. — Evlendirme işleri nüfus hizmetlerinin 
bütünlüğü içerisinde, İçişleri Bakanlığınca düzenlenir. 

Evlendirme memurluğu yetki ve görevi içişleri Ba
kanlığınca nüfus idarelerine, belediye başkanlıklarına, 
köy muhtarları veya gerektiğinde köy ve kasabalarda 
eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfındaki devlet me
murlarına verilebilir. 

Bifbiriyle evlenecek erkek ve kadının evlenme akdi 
için bu kanuna göre yetkilendirilmiş evlendirme me-, 
müruna yaptıkları başvurular üzerine Medenî Ka
nunda öngörülen esaslara göre gerekli işleme başlanır. 
Ancak evlendirme kararı ilan edilmez. 

Evlenme akdinin yapılacağı güne kadar evlenmeye 
itiraz edilebilir. 

Evlenme akdi bu işe tahsis edilmiş resmî salon
larda yapılır. Ancak tarafların isteği ve görevlinin de 
uygun bulacağı yerlerde de evlenme yapılabilir. 

Evlenme ile ilgili işlem ve diğer hususlara ait esas 
ve usuller yönetmelikle düzenlenir. 

Nüfus ve Vatandaşlık işleri Genel Müdürlüğü ile 
il ve ilçe nüfus müdürlükleri evlendirme memur ve 
dairelerini denetlemeye yetkilidir. 

MADDE 3. — Kanun Hükmünde Kararnamenin 
3 üncü maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 148) 
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MADDE 4. — 5.5.1972 tarih /e 1587 saydı Nüfus 
Kanununun değişik 62 noi maddesi aşağıldaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

«Evlenen her çifte 'evlendirme memurluğunca bir 
aıile cüzdanı verilir. Aile cüzldanı bulunmayanlara bu 
cüzdan istekleri üzerince nüfûs idarelerince verilir. 
Aile reisleri kendilerinin veya aile fertlerinin kişisel 
haillerinde meydana gelecek değişiklikleri bu cüzdıana 
işetmekle, nüfus idareleri de işlemek ve gerekli açık
lamaları yapmakla görevlidirler. 

Mahkemeler bir dava dolayısıyla, kamu ve özel ku
rum ve kuruluşları yaptıkları bir işlem nedeni l e ih
tiyaç duyacakları nüfus aile kayıt örneği yerine aile 
cüzdanı örneğini alarak dosyalarına koyarlar. 

İlgili idare gerekli gördüğü taktirde nüfus idare
lerimden aile cüzdanından çıkarılmış örneğin, teyidini 
isteyebilir.» 

MADDE 5. — 5.5.1972 tarihli ve 1587 sayılı Nü
fus Kanununa aşağıdaki 1, 2, 3, 4 numaralı Ek Mad
deler eklenmiştir. 

«EK MADDE 1. — Yetiştirme yurtları, bakım ev
leri ve benzeri yerlerin sorumluları buralarda bulu
nanların, aile reisleri ve kişiler yanlarında çalıştırdık
ları veya barındırdıkları küçük veya büyüklerin nü-. 
fus cüzdanlarını kontrol etmek, nüfus kütüklerine ka
yıtlı olmayanların tescillerini sağlamak için nüfus ida
relerine beyanda bulunmak ve gerekli işlemleri yap-

Güvenliik görevlileri; kimlik kontrolleri veya her
hangi bir işlem nedeniyle kimliğini ispat edemeyen
lerle, nülfulsta kayıtlı. olmadığını tespit ettikleri kişi
leri, haklarında gereklıi işlemleri yaptMan sonra d!ü-
zenlleyecekleri soruştorana evrakı ile birilikte o yer nü
fus idaresine göndermekle; 

Okul müdürleri; okula kayıt için başvuran ço
cuklardan nüfusta kayıtlı olmayanların tam künyeleri 
ile baba, ana ve vasilerinin açık kimlükleri ile adres
lerini o yer nüfus idarelerine bildirmekle; 

Kamu veya özel kurum ve kuruluşların sorumlu
ları iş verecekleri kimilerden nüfus cüzdanı istemekle, 
nüfusta kayıtlı olmadığını anladıkları kişilerin tam 
kimlik ve açık adreslerini nüfus idarelerine bildir
mekte; 

görtevliidiirier.» 

(İçişleri Komisyonunun Kabul Ettiği -Metin) 

MADDE 4, — Kanun Hükmünde Kararnamenin 
4 üncü maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 5. — Kanun Hükmünde Kararnamenin 
5 inci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir. 

Türkiye Büyük Millet MeoM ' (S. Sayısı : 14$) 
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«BK MADDE 2. — Nüfus idareleri, nüfus kütük
lerime teşdi edilmeaniş bir yaşından büyük çocufcla-
rın veya büyüklerin varlığını haber aldıkları taktirde 
bıüyüklerin kendileri, çocukların baba, ana ve vasi
lerini bunların bulunimamıası halimde ikinci dereceye 
kiadar hısımlarını veya çocukları yanlarında bulundu-
ranları veya muhtarları beyana davet ötmeye yetki
lidirler. 

İlgililer bu dalvet üzerine 30 gün içinde nüfus ida
relerine başvurmak ve beyanda bulunmakla görevli
dirler.» 

«EK MADDE 3. — Merkezde bilgi işlem maki
neleriyle tutulan kayıtlarla, mikrofilmler ve bunlar
dan usulüne göre çıkartılan örnekleri aksi saibiıt olun
caya kadar hukuken geçerlidir. Merkez ve illerde 
tutulan kayıtlar arasında bir farklılık olması hallinde 
merkezde tuıtulan kaiyMar esas alınır.» 

«EK MADDE 4. — İçişleri. Bakanlığı Nüfus ve 
Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, Merkezî Nüfus 
İdaresi Sistemimin uygulanmasına geçilen yerlerden 
başlamak üzere, Türk vatandaşları ile Türkiye'de nü
fus kaydı tutulan yabancılara nüfus kütüklerinde bil
gi alışverişini k'olaylaşltıatnaJya ve kamu kuruluşların
da tutulan kayıltiar arasımda bağ oluşturmaya esas 
olacak bir numara sıisıtemi geliştirir. Bu numara büitün 
kamu kurum ve kuruluşlarının kayıtlarında esas alı
nır.» 

MADDE 6. — 5.5.1972 tarihli ve 1587 sayılı Nü
fus Kanununun 16, 28, 35 ve 36 ncı maddelerinin, 
4.4.1926 tarihli ve 743 sayılı Türk Kanunu Medeni
sinin 97, 98, 100, 102, 105, 106, 108 ve 111 inci mad
delerimin, 5.7.1939 tarihli ve 3686 sayılı Evlenme Kâ
ğıtları ve Bunların' Nüifus Kültüklerine Tescilleri Hak
kında Kanunun 1 inci maddesi ile eki listenim; bu 
Kanun Hülkimündeki Kararnameye aykırı hükümleri 
yürürlükten kaldrıflmııştır, 

GEÇİCİ MADDE 1. — 1.9.1979 tarihinden itiba
ren belediye başkanlıkları evlendirme memurlukları 
ve köy muıhitarlılklarınicia yapılan evlenmelere yetki 
ndkitasından ittiıraz edlilemıez ve bu evlenmeler bu se
bepte ipitaıl edilemez.»1 

GEÇİCİ MADDE 2. — Bu Kanun. Hükmünde 
Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren ev
lenme işleri hakkındaki düzenlemeler yapılıncaya 
kadar halen evlendirme görev ve yetkilerini kullanan 

Türkiye 'Büyük Millet M 

(İçişleri Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

«EK MADDE 2. — Kanun Hükmünde Karar
namenin 2 nci ek maddesi Komisyonumuzca aynen 
kabul edilmiştir.» 

* 

«EK MADDE 3. — Kanun Hükmünde Kararna
menin 3 üncü ek maddesi Komisyonumuzca aynen 
kabul edilmiştir.» 

«EK MADDE 4. — Kanun Hükmünde Kararna
menin 4 üncü ek maddesi Komisyonumuzca aynen 
kabul edilmiştir.» 

MADDE 6. — 5.5.1972 tarihli ve 1587 sayılı Nü
fus Kanununun 16, 28, 35 ve 36 ncı maddelerinin, 
4.4.1926 tarihli ve 743 sayılı Türk Kanunu Medenisi
nin evlenme ilanı ve akdine ilişkin 97 -111 inci mad
delerinin, 5,7.1939 tarihli ve 3686 sayılı evlenme kâ
ğıtları ve Bunların Nüfus Kütüklerine Tescilleri Hak
kında Kanunun 1 inci maddesi ile eki listenin; bu Ka
nuna aykırı hükümleri yürürlükten kaldırılmıştır. 

GEÇİCİ MADDE 1. — 1.9.1979 tarihinden itiba
ren belediye başkanlıkları, evlendirme memurlukları ve 
köy muhtarlıklarmca 5 Temmuz 1984 tarihine kadar 
yapılan evlenmelere yetki noktasından itiraz edilemez 
ve bu evlenmeler bu sebeple iptal edilemez. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Bu Kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihten itibaren evlenme işleri hakkındaki dü
zenlemeler yapılıncaya kadar halen evlendirme görev 

I ve yetkilerini kullanan belediye başkanlıkları ile köy 
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belediye balkanları ile köy muhtarlıklarına İçişleri 
Bakanlığınca evlendirme memurluğu görev ve yetki
leri verilmiş sayılır. Yeni düzenlemeler yapılıncaya 
kadar evlenme işlemleri mevcut mevzuat hükümlerine 
göre yürütülür. 

•GEÇİCİ MADDE 3. — Nüfus ve Vatandaşlık İş
leri Genel Müdürlüğü, nüfus kayıtlarına göre yaşayan 
vatandaşlarımızın hicrî veya rumî tarihle yazılmış 
doğum tarihlerini miladî yıla çevirerek, aile kütük
lerine geçirmeye, doğum «tarihlerinin ay ve günü belli 
olmayanlarında eksikliklerini 5.5.1972 tarih ve 1587 
sayılı nüfûs Kanununun 59 uncu maddesindeki esaslar 
çerçevesinde tamamlamaya yetkilidir. 

MADDE 7. — Bu Kanun Hükmünde Kararname 
yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 8. — Bu Kanun Hükmünde Kararname 
hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

(içişleri Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

muhtarlıklarına İçişleri Bakanlığınca evlendirme me
murluğu görev ve yetkileri verilmiş sayılır. Yeni dü
zenlemeler yapılıncaya kadar evlenme işlemleri mev
cut mevzuat hükümlerine göre yürütülür. 

GEÇİCİ MADDE 3. — Kanun Hükmünde Ka
rarnamenin geçici 3 üncü maddesi Komisyonumuzca 
aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 4. — 2.2.1984 tarihli ve 2977 
sayılı İdarî Usul ve İşlemlerin Yeniden Düzenlenmesi 
ile ilgili Yetki Kanunu ile Bakanlar Kuruluna verilen 
Kanun Hükmünde Kararname çıkarma yetkisi 5.5.1972 
tarihli ve 1587 sayılı Nüfus Kanunu için adı geçen 
Kanunla verilen süre bitimine kadar geçerlidir. 

MADDE 7. 
lüğe girer. 

MADDE 8. 
Kurulu yürütür. 

Bu Kanun yayımı tarihinde yürür-

Bu Kanun hükümlerini Bakanlar 

Başbakan 
T. Özal 

Devlet Bakanı 
A. M. Yılmaz 

Devlet Bakanı 
t. Özdağlar 

Millî Savunma Bakanı 
Z. Yâvuztürk „ 

Maliye ve Gümrük Bakanı 
V. Arıkan 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı 
M. Aydın 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 
M. Kalemli 

Kenan EVREN 
Cumhurbaşkanı 

Devlet Bakanı - Başbakan Yardımcısı 
/. K. Erdem 

Devlet Bakanı 
S.N. Türel 

Devlet Bakanı 
A. K. Alptemoçin 

İçişleri Bakanı 
A. Tanrıyar 

Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı 
M. V. Dinçerler 

Ulaştırma Bakanı 
V. Alasoy 

Sanayi ve Ticaret Bakanı 
H. C. Aral 

Kültür ve Turizm Bakanı 
M. M. Taşçıoğlu 

Devlet Bakanı 
K. Oksay 

Devlet Bakanı 
A. Tenekeci 

Adalet Bakanı 
M. N. Eldem 

Dışişleri Bakanı 
V. Halef oğlu 

Bayındırlık ve İskân Bakanı 
/. S. Giray 

Tarım Orman ve Köy İşleri Bakanı 
H. H. Doğan 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 
C. Büyükbaş 

» e « 
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