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I - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Türk - Amerikan Kredi Anlaşması Araştır
ma Komisyonu Başkanlığının, Komisyonun ça
lışma süresinin iki ay dana uzatılmasına dair 
tezkeresi kabul olundu. 

4 . 5 . 1980 tarih ve 7470 sayılı T. C. Turizm 
Bankası Kanununun bazı maddelerinin değişti
rilmesi ve bu kanuna bazı maddeler eklenmesi 
hakkında kanun tasarısı öncelik ve ivedilikle gö
rüşülerek kabul edildi ve kanunlaştığı bildiril-
dif 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Federal 
Almanya Cumhuriyeti arasında 30 Nisan 1964 
tarihli Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin değiştiril
mesi hakkında Ek Sözleşmenin onaylanmasının 
uygun bulunduğuna ve 

Bazı tekel maddeleri fiyatlarına yapılan 
zamlardan elde edilen hâsılatın T. C. Merkez 
Bankasında açılacak bir deprem fonu hesabın
da toplanmasına dair kanun taşanları da önce
lik ve ivedilikle görüşülerek maddeleri kabul 

olundu ve tümleri açık oya sunuldu. Oylann ay
rımı sonunda her iki kanun tasansının da ka
bul olunarak kanunlaştıklan bildirildi. 

Nüfus kanunu tasansının öncelik ve ivedilik
le görüşülmesi onaylanarak 30 ncu maddesine 
kadar kabul olundu. Komisyon yetkililerinin 
mazeretine binaen görüşülmesi ertelendi. 

506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 60 
ncı maddesine bir fıkra eklenmesine dair kanun 
teklifinin reddine mütedair Cumhuriyet Sena
tosu Bütçe ve Plan Komisyonu raporu kabul 
olundu. 

14 . 3 . 1972 Salı günü saat 15,00te toplanıl
mak üzere Birleşime saat 18,25te son verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Kastamonu 

Mehmet Ünaldı Mehmet Çamlıca 
Kâtip 

Diyarbakır 
Azmi Erdoğan 

SORULAR 

Yazılı Soru 
1. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 

îkrem Özden'in, Denizcilik Bankası Deniz Nak

liyatı Türk Anonim Ortaklığı Genel Müdürlü
ğüne dair yazılı soru önergesi, Ulaştırma Bakan
lığına gönderilmiştir. (7/28) 

II — GELEN KÂĞITLAR 

Teklif 

1. — Deniz Gezmiş, Yusuf Arslan ve Hüse
yin inan'ın ölüm cezalannın yerine getirilmesi
ne dair kanun teklifinin Millet Meclisince ka
bul olunan metni (Millet Meclisi 3/744; Cum
huriyet Senatosu 2/16) (Anayasa ve Adalet 
Komisyonuna) 

Raporlar 
2. — Hukuk Usulüne dair Sözleşmeye katıl

mamızın uygun bulunması hakkında kanun ta
sansının Millet Meclisince kabul olunan metni 
ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet ve 
Dışişleri, Turizm ve Tanıtma komisyonları ra-
porlan Millet Meclisi 1/340; Cumhuriyet Se
natosu 1/59) (S. Sayısı : 78) (Dağıtma tarihi : 
10 . 3 . 1972) 

3. — Atatürk Üniversitesinde kurulacak 
Teknoloji ve Ev Ekonomisi Araştırma ve Ya

yın Enstitüsü ile Kürk Hayvanlan Yetiştirme 
ve Yayım Çiftliği işletmesi hakkında kanun 
teklifinin MilM Meclisince kabul olunaaı met
ni ve Cumhuriyet Senatosu Millî Eğitim ve 
Bütçe ve Plan komisyonları raporlan (Millet 
Meclisi 2/54; Cumhuriyet Senatosu 2/14) (S. 
Sayısı : 79) (Dağıtma tarihi : 9 . 3 . 1972) 

4. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ro
manya Sosyalist Cumhuriyeti Hükümeti ara
sında imzalanmış bulunan hukukî ve cezaî iş
lerde adlî yardım Sözleşmesinin onaylanması
nın uygun bulunduğuna dair kanun tasansının 
Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cum
huriyet Senatosu Anayasa ve Adalet ve Dışiş
leri, Turizm ve Tanıtma komisyonlan raporla
rı (Millet Meclisi 1/345; Cumhuriyet Senatosu 
1/58) (S. Sayısı : 80) (Dağıtma tarihi : 
10 . 3 .1972) 
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5. — Atatürk Üniversitesi kuruluşu hakkın
daki 6990 sayılı Kanuna ek Çukurova Tıp Fa
kültesi kuruluş kanunu tasarısının Millet Mec
lisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Sena
tosu Millî Eğitim ve Bütçe ve Plan komisyon
ları raporları (MiDet Meclisi 1/590; Cumhuri
yet Senatosu 1/65 (S. Sayısı : 81) (Dağıtma j 
tarihi : 10 . 3 .1972) | 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı.) 

IV — BAŞKANLIK DİVANININ ( 

1. — Kastamonu Üyesi Ahmet Nusret Tu-
na'nm son günlerde Cumhuriyet Senatosu aley
hindeki neşriyat hakkında gündem dışı demeci. 

BAŞKAN — Adalet Partisi Grup Başkanı 
Kastamonu Üyesi Sayın Ahmet Nusret Tu
na'nın gündem dışı bir söz istemi vardır; «Cum
huriyet Senatosu aleyhinde yapılan neşriyat 
dolayısıyle gündem dışı söz istediğimi saygıla
rımla arz ederim» denilmektedir. 

Buyurun Sayın Tuna. 

AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — 
Muhterem arkadaşlar, Cumhuriyet Senatomu
zu alâkadar eden bir mevzu üzerinde birkaç 
dakikanızı alacağım. 

Yüksek malûmlarınız olduğu veçhile, Niğde 
Senatörü Sayın Kudret Bayhan'ın ismi baz mor
fin kaçakçılığına karıştı, hepimiz son derece 
müteessir olduk. Bu işin tahkikat safhasının ba-

6. — Deniz Gezmiş, Yusuf Arslan ve Hüse
yin tnan'ın ölüm cezalarının yerine getirilme
sine dair kanun teklifinin Millet Meclisince 
kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu 
Anayasa ve Adalet. Komisyonu raporu (Millet 
Meclisi 3/744; Cumhuriyet Senatosu 2/16) (S. 

j Sayısı : 82) (Dağıtma tarihi : 14 . 3 . 1972) 

BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır, müza
kerelere başlıyoruz. 

3NEL KURULA SUNUŞLARI 

şındayız, henüz kesinleşmiş bir karar yok. Bu 
arkadaşımızın açık alınla, her şeyden beraet 
ederek, aramıza karışmasını yürekten temen
ni ederim. 

Parlamentomuz bakımından bir üzüntü duy
maktayken, Pazar ve Pazartesi günkü gaze
telerde üç senatörün daha adının bu kaçakçılığa 
karıştığı hususunda neşriyatı görmekteyiz. 

Muhterem arkadaşlar, bu senatörlerin kim 
olduğunu soruyoruz kesin bir cevap verilmi
yor. Sayın İçişleri Bakanımız dün bir açıklama 
yaptılar; fakat «birkaç isim verilmekteyse de» 
gibi muğlak bir tâbirin olduğu da bir vakıa. 
Şimdi, üç >senatörün daha adı kaçakçılığa ka
rışıyor şeklindeki üstü kapalı bu haber, bütün 
arkadaşlarımızı şaibe altında bırakmakta ve 
Cumhuriyet Senatomuzu kaçakçılığın bir nevi 
mihrakı, merkeziymiş gibi göstermektedir. 

BİRİNCİ OTURUM 
Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN : Başkanvekili Hayri Mumcuoğlu 
KÂTİPLER : Bahriye Üçok (Cumhurbaşkanınca S. Ü.), Enver Bahadırlı (Hatay) 

BAŞKAN — 41 nci Birleşimi açıyorum. 

III — YOKLAMA 

— 5 — 
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Bu durum karşısında Hükümeti ve Cumhu
riyet savcılarını ikaz ediyoruz. Gazetelerdeki 
bu haberin bir nevi ihbar telâkki olunarak en 
kısa zamanda ve en ciddî bir şekilde tahkikata 
tevessül olunmasını, hakikaten böyle kaçak
çılık yapan birisi varsa adalete teslim edilmesi
ni, eğer yoksa tahkikat sonunun açıklanma
sını ve millî müesseselerin ve millet mümessil
lerinin şeref ve haysiyetinin korunmasını ehem
miyetle rica ediyoruz. 

Yüce Parlamentoyu hürmetle selâmlarım. 
(Alkışlar) 

2. Kars Üyesi Mehmet Hazer'in, son gün
lerde Cumhuriyet Senatosu aleyhindeki neşriy&t 
hakkında gündem dışı demeci 

BAŞKAN — Aynı konuda sayın Mehmet 
Hazer, buyurun. 

MEHMET HAZER (Kars) — Sayın Baş
kan, değerli arkadaşlarım; 

Son günlerde Yüce Senatomuz bedbaht bir 
ithamın içine atılmıştır. Aramızdan bir arka
daşımızın böyle bir suç sebebiyle Fransa'da ya
kalandığı Yüce Heyetçe malûmdur. Bunun 
ıstırabı ayıbı altında hepimiz üzüntü duydu
ğumuz bir sırada, yeni bazı iddia ve ithamların 
ortaya atılması her arkadaşımızı, her vatan
daşımızı yakından ilgilendirmekte; özellikle 
bizleri, Yüce Heyetinizi üzmektedir. Her 
toplumda iyi de bulunur kötü de bulunur. 
Hamdolsun Türk Parlamentosu, kötüleri çok 
az olan bir heyettir. Bir veya birkaç kişimin 
böyle bir âdi suça karışmış olması ihtimali biz
leri üzmekle beraber, Yüce bir Heyeti itham 
altında tutmaya yetmez. Onun için basını, il
gili mercileri, bu konuda, hiç olmazsa kamu
oyunda vatandaşta hasıl olan titizlik ve hassa
siyet ölçüsünde bir dikkate davet etmeyi va
zife sayıyorum. 

İnşallah, o arkadaşımız hakkındaki itham
ların da haksız çıkması ve arkadaşımızın be
raat ederek açık alınla tekrar dönmesi bir te
mennidir. Fakat, bundan evvel ciddî bir te
mennimiz; bu ithamları biran evvel soruştura
cak, bir sonuca bağlayacak merci ve mevki
lerin bu konuda acale etmeleri, hassasiyet göse-
termeleri ve bu ithamı kısa zamanda gün ışı
ğına çıkararak Parlamentoyu bu şaibeden kur
tarmalarıdır. 
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Hükümeti, savcıları ve ilgili diğer mercileri 
bu inanç ve bu istekle göreve çağırıyorum. 

Yüce Heyetinize saygılar sunarım. (Alkış
lar) 

3. — İçişleri Bakanı Ferit Kubat'ın, Kas
tamonu Üyesi Ahmet Nusret Tuna ile Kars Üye
si Mehmet Hazer'in son günlerde Cumhuriyet 
Sentosu aleyhindeki neşriyat hakkında yaptık
ları gündem dışı konuşmalara cevap veren de
meci. 

BAŞKAN — Sayın içişleri Bakanı Ferit 
Kubat. 

İÇİŞLERİ BAKANI FERİT KUBAT — 
Sayın Başkan, çok sayın ve değerli senatör
ler; 

Dün birkaç gazetede, Marsilya civarında ma
lûm olan baz morfin kaçakçılığı hususunda neş
riyat yapılmış ve bu arada, neşriyatlarında 
mevzuubahis üç senatörün olduğunun tarafım
dan da teyidedildiği hakkında yanlış bir be
yanda bulunulmuştur. Bu neşriyat görülür 
görülmez, dün tekzibedilmiştir, radyoda söylen
miştir ve bugünkü iki gazetede de bu tekzibi
miz yer almıştır. 

Açıklamamız aynen şu şekildedir: 
«İçişleri Bakanlığının baz morfin kaçakçı

lığı ile ilgilili açıklaması: 13 . 3 . 1972 tarihli 
bir zagetede, istanbul'da yakalanan şebeke 
mensuplarının morfin kaçakçılığına başka se
natörlerin de adlarının karıştığını iddia ettikle
ri ve bu hususun içişleri Bakanı tarafından 
doğrulandığı yazılmıştır. Tahkikatın seyri es
nasında bazı isimler intikal ettirildiği bildiril-
mişse de, bu konuda henüz kesin bir bilgiye 
sahibolunamadığından, Başkanlığımızca doğru
lanmış olduğu söz konusu olamaz. Tahkikat ha
len gizli yürütülmektedir. Birçok basın men
subunun telefonla yaptıkları müracaatlar üze
rine, gerçek durumun kamuoyuna ve sayın ba
sın mensuplarına duyurulmasında fayda mü
lâhaza edilmiştir.» 

Arz ettiğim gibi, hiç bir kaynağa, tara
fımdan, şu kadar adet, bu kadar adet senatö
rün veya parlamenterin karıştığı hususunda bir 
teyit veya beyanda bulunulmamıştır. 

Tahkikat halen neticelenmemiş ve hakiki 
failler bulunamamıştır. Elde mevcut sekiz zan
lı vardır. Bunların bazılarının elebaşı olduğu 
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tahmin edilmektedir. Ancak, tahkikat sona, er- I 
meden katî bir konuşma yapmanın imkânı ol
madığını sayın senatörlerin takdir buyuracak
larına inanmaktayım. Katiyet kesbettiği anda 
da huzurunuzda beyanda bulunmayı vazife ad
dederim. («Başka senatör var mı?» sesleri) 

BAŞKAN — Bir dakika efendim, rica ede
rim. 

Efendim, arkadaşların «Başka senatör var 
mı?» şeklinde bir hassasiyetleri oldu. 

İÇİŞLERİ BAKANI FERİT KUBAT (De
vamla) — Arz etmiş olduğum gibi bugün eli- I 
mizde ancak Kudret Bayhan Beyin ismi var
dır; kendisi tevkif edilmiştir. Henüz, «şu se
natörün de adı vardır» demek için vakit erken- I 
dir ve bugün için böyle bir beyanda bulunma I 
mız mümkün değildir. (Şiddetli gürültüler) I 

BAŞKAN — Sayın Bakan, başka izahınız I 
var mı efendim? i 

İÇİŞLERİ BAKANI. FERİT KUBAT (De- | 
vanıla) —• Efendim, arz etmek istediğim, bugün 
için bizde bir senatörün ismi yoktur. (G-ürül- ; 
tüler) 

Arz ederim. | 
EKREM ÖZDEN (istanbul) — Böyle ol- | 

maz. I 
BAŞKAN — «Bugün için bir senatörün is

mi söz konusu değildir» buyurdular. (Gürültü
ler) 

Muhterem arkadaşlarım, intizar etmenizi 
istirham edeceğim efendim. Rica edeceğim... 

Buyurun efendim, bitti işiniz. (Gürültüler) 
İstirham ©diyorum efendim, Başkanlık 

Divanı sunuçlarımda mevzuu aydınlatacak iza
hımız olacaktır efendim. 

Sayın Halil Özmen, gündem dışı buyurun 
efendim. 

HALİL ÖZMEN (Kırşehir) — Vaz geçtim. 
BAŞKAN — Vaz geçtiniz. 
Muhterem arkadaşlarım, Sayın Nusret Tu

na ve Saym Mehmet Hazer'in gündem dışı ko
nuşmalarına konu olan ve Cumhuriyet Senato
muzun manevî şahsiyeti ile doğrudan doğruya 
ilgili bulunan müessif haberin intişarı üzerine, 
Yüce Senatomuzun Sayın Başkanı büyük bir | 

v - GÖRÜŞÜL; V - GÖRÜŞÜLEN İŞLER 
1. — Xüfu<-: kanunu tasarısının (Millet' Mec

lisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Sena
tosu Dışişleri, Turizm ve Tanıtma, Anayasa ve 

hassasiyet ve titizlikle olay üzerinde durmuşlar
dır. Yetkili makam ve mercilerden, bilhassa 
Cumhuriyet Senatomuzla ilgili konu, Sayın 
Başkan tarafından soruşturulmuştur. 

Bugün toplanan Başkanlık Divanınıza Sa
yın Başkanın verdiği bilgi, kesinlikle Cumhuri
yet Senatomuzla ilgili bu haberin asılsız oldu-
ğnmı ^ö^eıeeik niteliktedir. Bvımn insime 
Sayın Başkan gerekli takibatın icrasını da yet
kili makamlardan istemişlerdir. 

Mevzuu, Başkanlık Divanı kararına atfen 
saygılarımla arz ediyorum efendim. 

Gündeme geçiyoruz efendim. 
4. — Dilekçe Karma Komisyonu ile Bütçe 

ve Plan Komisyonunda açık bulunan birer ba
ğımsız üye seçimi. 

BAŞKAN — Adaylar bildirilmediği için bu 
konuyu geçiyoruz. 

5. — Türk Havayolları Anonim Ortaklığı ile 
Uçak Servisi Anonim Ortaklığının faaliyetleri 
konusunda görevli Araştırma Komisyonu Baş
kanlığının, Komisyonun görev süresinin iki ay 
daha uzatılmasına dair tezkeresi (10/33, 3/71) 

BAŞKAN — Bir Başkanlık Divanı sunuşu 
daha var, onu arz ediyorum, zuhulen bildi
rilmedi. 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 
THY A. O. ile Uçak Servisi Anonim Ortak

lığının faaliyetleri konusunda araştırma yap
makta olan Komisyonumuzun çalışma süresi 
14 . 3 . 1972 tarihinde sona ermektedir. 

Konunun vuzuha kavuşmasını sağlamak için 
tekrar mahallinde araştırma zarureti Komisyon
ca kabul edilmiştir. 

Bu itibarla mezkur tarihten itibaren mute
ber olmak üzere iki ay daha zaman verilmesini 
tavassutlarınıza arz ederim. 

Saygılarımla. 
THY Araştırma Kom.Bşk. 

Safa Yalçuk 
Çorum Senatörü 

BAŞKAN — iki ay daha izin verilmesi hu
susunu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir efendim. 

dan 3 er üye alınmak suretiyle kurulan Geçici 
Adalet, İçişleri ve Bütçe ve Plan komisyonların-
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Komisyon raporu (Millet Meclisi 1/93; Cum
huriyet Se-r,atocu î/50) (15, Sayısı : 75) (1) 

BAŞKAN — Kanun tasarısının müzakeresi
ne devam ediyoruz. 

Komisyon ve Hükümet buradalar. 
Geçen Birleşimde 31 nci maddenin müzake

resi tamamlanmış ve verilen bir önerge redde
dilmişti. 31 nci maddeyi tekrar okutup oyları
nıza sunacağım efendim. 

BÖLÜM : 6 

Boşanmalar 

MADDE 31. — Boşanma kararını veren 
mahkemenin başkâtibi kararın kesinleştiği ta
rihten itibaren 30 gün içinde üç nüsha karar 
örneğini bulunduğu yer nüfus memurluğuna 
vermekle, bu memur da kocanın kayıtlı oldu
ğu yer nüfus memurluğuna göndermekle ödev
lidir. Kocanın kayıtlı olduğu yer nüfus me
muru tescilden sonra karar örneğinden bir nüs
hasını merkez arşivine, bir nüshasını kanımn 
nakledeceği yer nüfus idaresine gönderir. 

BAŞKAN — Maddeyi okunan şekliyle oyla
rınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Kabul edilmiştir efendim. 

EKREM ÖZDEN (istanbul) — Sayın Baş
kan, bu madde hakkında tadil teklifim vardı 
efendim. 

BAŞKAN — Efendim, geçen Birleşimde 
tadil teklifi reddedilmiş ve müzakere tamamlan
mıştır. 

Madde 32. — Boşananların belirli bir süre 
içinde evlenmemeleri için mahkemelerce veril
miş olan evlenme yasakları da aile kütüklerine 
işlenir. 

Medenî Kanun hükümlerine göre 300 günlük 
evlenme yasağı kazaî yasak ile birlikte hüküm 
tarihimden itibaren yürür. Boşanmadan sonra 
kadın kocanın aile kütüğünden evvelce yazılı 
olduğu aile kütüğüne nakledilir, isterse ayrı 
bir aile kütüğü açılır. 

BAŞKAN — 32 nci madde üzerinde söz is
teyen sayın üye var mı?.. Yok. 

(1) 75 S. Sayılı basmayazı 9 . 3 . 1972 tarih 
li 40 nci Birleşim tutanağının sonuna eklidir. 
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32 nci maddeyi okunan şekli ile oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... 32 nci madde kabul edilmiştir efendim. 

BÖLÜM : 7 

ölümler 

Madde 33. — ölüm hangi yerde vukubulmuş 
ise o yerin nüfus memurluğuna bildirilir, ölüm 
yeri bilinmezse ceset nerede bulunmuş ise ora
nın, ölüm bir taşıt içinde olmuşsa bu taşıttan 
Çıkarıldığı yerin nüfus memurluğuna bildirilir. 
ölenin kaydı yoksa yapılacak soruşturma so
nunda Türk vatandaşlığı ve ailesi tespit edildi
ği takdirde bir doğum tutanağı düzenlenerek 
önce doğum sonra ölüm aile kütüğüne işlenir. 

BAŞKAN — 33 ncü madde üzerinde söz is
teyen sayın üye?.. Yok. 

33 ncü maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... 33 ncü madde 
kabul edilmiştir efendim. 

Madde 34. — Gaiplik Medenî Kanun ve As
kerlik Kanunu hükümlerine uygun hallerde bu 
kanunlar uyarınca aile kütüklerine yazılır. 

BAŞKAN — 34 ncü madde üzerinde söz is
teyen sayın üye?. 

Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir efendim. 

Madde 35. — ölüm olaylarım köylerde muh
tar; şehir ve kasabalarla sağlık teşkilâtı bulu
nan diğer yerlerde gömme izni veremler nüfus 
memurlarına bildirmekle ödevlidirler. 

ölüm haberini alan köy muhtarı ile diğer 
ödevliler, örneğine uygun üç nüsha ölüm tuta
nağı doldurup bunları bildirenle iki tanığa im
zalatır, kendisi de imza ettikten sonra iki nüs
hasını omgün içinde nüfus memurluğuna gön
derir. Gezici memur bulunan bölgelerde memur 
köye geldiğinde verilir. 

BAŞKAN — 35 nci madde üzerinde söz is
teyen sayın üye?.. »Sayım özden buyurunuz. 

EKREM ÖZDEN (istanbul) — Sayın Baş
kan, değerli arkadaşlarım; 

Bu tasarının müzakeresine başlandığı ev
velki birleşimde tümü üzerindeki görüşmeler 
sırasında bir nebze bu 35 nci maddeye temas 
etmiştim. 

Madde ölüm ihbarım ikiye ayırıyor, ölüm 
olayları köylerde olursa muhtarlara vazife ve
riyor, onları mükellef tutuyor; şehirde olur-
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sa muhtarlara vazife vermiyor. Nasıl yapıyor? s 
«Şehir ve kasabalarla sağlık teşkilâtı bulunan 
diğer yerlerde gömme izni verenler nüfus me- j 
murluğuna bildirmekle ödevlidirler» diyor. I 

Şimdi, değerli arkadaşlarım; şehir ve kasa- | 
balarda, sağlık teşkilâtı bulunan diğer yerler- j 
de gömme izni verenler -başımızdan geçti- be- j 
lediye tabipleridir. Belediye tabibi; birisi ölün- j 
ce geliyor, ölüm kâğıdı, yani defin ruhsatı ve- [ 
riyor ve defnediliyor. Bu, şimdiye kadar hep 
böyle geçti, geçiyor. Eğer, defin ruhsatı ve
ren, cesette bazı hatalar, kötü manzaralar gö
rürse, yani daha doğrusu ölümü şüpheli görür- | 
se, o takdirde vaziyeti savcıya bildiriyor; savcı i 
geliyor, tahkikat yapıyor, icabederse otopsi 
yapıyor, o gömme izni veriyor. 

Şu halde, tahkikat yapıldıktan sonra göm
me iznini burada savcı verecek; ya belediye 
tabibi verecek ya savcı verecek. Şimdi, bu 
ölüm ihbarlarının nüfusa bildirilmesinde ken
dilerine vazife tevdi ettiğiniz bu arkadaşlar, 
bu teşekküller bunu yapabilecek mi? Ne için 
muhtarlar yapamıyor? Şimdiye kadar olan 
usulde bir hata görüldü de bu ususl daha ziya
de onun için mi uygun görüldü; bunu anlaya
madım. Bu mükellefiyeti tahmil ettiğiniz kim
selerin mükellefiyeti tam mânası ile yerine ge
tireceklerine de kani bulunmadığım için, bu
nun tadilini irca ediyorum. Gömme izni veren 
belediye tabibi olur ve mesele de kanaatimce 
halledilmiş olur. Muhtarlar da verebilir. Say
gılarımı üunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyurun Sayın özmen. 

HALİL ÖZMEN (Kırşehir) — Arkadaşlar, 
çok mühim bir maddeyi görüşüyoruz ve muh
terem arkadaşım özden Beyin fikrine iştirak 
etmemek mümkün değil. 

Size bir hususu arz edeyim; belki oradan bir 
kolaylık bulacak ve neticeye varacaksınız. 

Şimdi, Akdere mahallesinde bir cinayet ol- j 
muş. Cinayet olur olmaz, polis hadiseye el 
koymuş ve ciple Tıp Fakültesi Hastanesine ya
ralıyı yetiştirmiş. Yapılan ameliyat sonunda 
adamcağız ölmüş. 

Şimdi, biraz evvel arkadaşımızın buyurduğu 
gibi mahallî Cumhuriyet Savcısı tahkikatını 
yapmış; ama ölüm ruhsatı, defin ruhsatı ver
mek hatırına gelmemiş. Adamın ölüsü ezelî ve 
ebedî istirahatgâhma gittikten sonra, annesi ve 

çocukları Sosyal Sigortalardan maaşını alabil
mek için veraset ilâmına ihtiyaç görülmüş; ama 
ölümü kim bildirecek, hangi makam bildire
cek? Bunun neticesini almak çok müşkül. Ak
dere Mahallesi Muhtarına müracaat ettiğiniz 
zaman, mahalle muhtarı haklı olarak diyor ki: 
«Beyefendi, bu ölüm burada olmamıştır; bina
enaleyh, ben ölüm kâğıdı dolduramam, vesi
ka veremem.» ilgili yerlere, kaymakama, vali
ye müracaat ediyorsunuz, onlar da haklı ola
rak, «ölüm mahallinde olmadığına göre mahalle 
muhtan bu ölüm vesikasını veremez» diyorlar. 
Şimdi hâdisede ölüm vakası nerede oldu? Tıp 
Fakültesinde oldu. Mesele o kadar mühimdir, 
sayın Komisyon üyelerinden rica ediyorum, Tıp 
Fakültesi Başhekimine müracaat ettiğiniz za
man; «Efendim, ben bu ölüye ölüm kâğıdı ve
remem» diyor, «ölüm burada, hastanede ol
du, ne için veremiyorsunuz» diyorsunuz, «Bi
zim mevzuatımız buna imkân vermiyor, biz an
cak bu ölüyü gaslhanede yıkarız ve mezara gön
deririz; binaenaleyh, ölüm kâğıdı veremem» 
diyor. Tıp Fakültesinde öldüğü halde, Tıp Fa
kültesi Başhekimi bu ölüm kâğıdını veremiyor. 

Şimdi, şu maddede bir sarahat yok. Komis
yondaki kıymetli arkadaşlarımızdan sarahat 
istiyorum, zabıtlara geçsin; böyle bir durum
da bu ölüm kâğıdını kim verecek ve biran ev
vel Nüfus Siciline bu adamın veya başka bir 
adamın ölümünün tescili nasıl yapılacak? Tat
bikatta müşkülâtlarla karşı karşıya geliyoruz. 
Bu hususta izahat verirseniz memnun olaca
ğız. 

BAŞKAN — Sayın öztürkçine, buyurunuz. 
RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (istanbul) — Sa

yın Başkan, muhterem arkadaşlamm; 

35 nci maddede hem üslup baklanından, 
hem de fiilî durum yönünden Komisyonumuzun 
Millet Meclisi metnini kabul etmesi benim ka
naatime göre hatalı bir yoldur. Üslup yönün
den diyorum, çünkü maddede «ölüm olaylarını» 
diyor, ölüm olaylarını, ölüm olayları deyince 
müteaddit olaylar olacak. Halbuki ölüm, bir 
tek hâdiseyle olur; olaylarını demenin yerinde 
olmadığı kanaatindeyim. Birincisi, üslup yö
nünden bu. 

Şimdi, birisi öldüğü zaman bu ölüm hâdisesi 
köyde ise, şimdiki usulde olduğu gibi bunun 
hem ölüm ilmühaberini, hem de defin ruhsatı-
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nı, eğer köy muhtarı şüpheli görmemiş ise, 
muhtar bir yetkili belediye tabibi veya adlî ta
bibi çağırmaya lüzum görmeden normal şekil
de verecek ve gömülecek. Şehir ve kasabalarda 
ise, muhtarın ölüm ilmühaberi verme yetkisi kal
kıyor. Halbuki, muhtarların yetki ve selâhiye-
tinde bu vardır ve muhtarlar ölüm olayları 
için defin, ölüm ilmühaberi vermek zorundadır. 
Şimdi biz şehirde muhtarın elinden ölüm ilmü
haberi verme yetkisini alıyoruz, ve hem ölüm 
ilmühaberi ve hem de defin ruihsatı verme yet
kisini ilgili belediye tabibine veriyoruz, ilgili 
belediye tabibine, ayrıca ölenin öldüğünü ilgi
li nüfus memuruna da bildirme görevi veriyo
ruz. Bu hatalı bir durumdur. 

Benim Komisyondan ricam, bu maddeyi lüt
fen geriye alsın; hem redaksiyon noktayı na
zarından düzeltsin; hem de alışılmış bir usul 
vardır, alışılmış bir usul üzerinde yürütülmesin
de daha faydalı olacaktır. Zira bir belediye ta
bibinin kanunen üzerine yükletilmiş, 289 görevi 
vardır. Bu 289 görevin içerisine bir de ölenin 
öldüğüne dair bilgiyi de kaydolduğu nüfus 
dairesine bildirme görevi eklenmiştir ki, bu, 
pratik bakımdan da doğru değildir. Cari usul
de ölenin ölüm durumuna ait bilgiyi ilgili muh
tarlar, mahalle muhtarları verir. Bu bakımdan 
eski metinde olduğu gibi kalması yerinde ola
caktır. 

Bu nedenle 'Komisyonun bu 35 nci maddeyi 
geri almasını arz ederim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Fehmi Alpas
lan, Komisyon Başkanı. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI FEHMİ 
ALPASLAN (Artvin) — Sayın Başkan, değerli 
arkadaşlarım; 

Bir defa 35 nci madde üzerinde görüşen de
ğerli arkadaşlarımın her türlü endişesini berta
raf edecek bir vaziyet içerisinde bulunduğu
muzu arz ve izah edeceğim. Yalnız ondan evvel 
ifade tarzı itibariyle meseleye dokunan Sayın 
öztürkçine'ye bir şeyi hatırlatmakta fayda 
umarım. 

«ölüm olayları» niye denilmiş, «ölüm ola
yı» denecekmiş, yalhut bizatihi «ölüm» dene-
cekmiş falan derler. Biz, bu kuşak sarfu nahv 
kaidelerini pek iyi bilmeyiz, Sayın öztürkçine' 
nin de bu sarfu nahvi okuduğunu zannetmiyo
rum, aynı kuşaktan olduğuna göre. Eskiden 
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«vefiyat vukuatı» denmiş. Her halde o zaman 
bu terimleri çok daha iyi kullanabilenler karşı
sında öztürkçine'nin böyle bir endişe izharına 
mahal olmadığını kabul etmesi lâzımgelir. ölüm 
olayları, ölüm vukuatı, vukuat; vakalar... Bi
naenaleyh «olaylar» olur. Yani, bunun Türkçe-
ye aykırı düşen, maksadı ters istikamette be
lirten her hangi bir manası yok. Bu gibi mese
lelerde mutlaka tenMdolsun diye söz söyleme
nin anlamsızlığını sayın arkadaşıma hatırlat
makta fayda umuyorum. 

Şimdi değerli arkadaşlarım, bu madde üze
rinde konuşan arkadaşlar bir şeyi dikkatlerin
den kaçırıyorlar. Bugün tatbikat, zaten bu mad
denin şekline uygun tarzda cereyan ediyor, bu 
maddede gösterilen şekilde cereyan ediyor. Şe-
ıhir ve kasabalarda, Sayın öztürkçine muhtarı 
vazifelendirelim diyorlar. Şehir ve kasabalarda 
hangi mahallenin muhtarını IIÛ saman yerinde 
bulacak elemli bir aile, ıstıraplı bir aile, ölümle 
karşılaşmış bir aile, ki illâ vo illâ gidecek, muh
tardan ilmühaber alacak, bilmem ne yapacak... 
G-ömme izni alabilmek için, mezarlığa gc-mülebil-
mesi için belediye tabiplerine müracaat etmesi lâ
zım. Binaenaleyh, belediye tabipliği bu işi ya
parken, bu ölüm olayını bildirme işlemim de ta
mamlamış olmak suretiyle mesele halledilmiş ola
caktır. O itibarla, bilhassa büyük şehirlerde ma
hallenin muhtarını hiç bir saman yerinde bul
mak kabil olmadığı için ve mahalle muhtarına 
da yeniden bir vazife vermenin hiç bir sebebi 
bulunmadığı için, maddenin, bu işi şehir ve ka
sabalardaki muhtarlara götürmemesi gayet ye
rinde, isabetli ve tatbik gören bir haldir. 

Bazı arkadaşlarımız, ezcümle geçen oturum
da idi zannediyorum Sayın özden ve bu sefer de 
Sayın Halil özmen cinayetle neticelenen bir va
siyet karşısındaki durumu ortaya koydular. 

Arkadaşlarım, lütfen kabul edersiniz M, ci
nayet suretiyle ölüm vukuu nadirattan olan hadi
sedir. Cinayetle vukubulan ölüm hadisesine na
sıl olsa Cumhuriyet Savcısı el koyacaktır. Cum
huriyet Savcısı adlî tahkikat bakımından yapıl
ması lâzım gelen işleri yapacak ve ondan sonra 

} da adlî tahkikat bakımından artık ölünün gö-
| mülmesinde bir sakınca olmadığım karara bağ-
| layacaktır. Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu 
| Cumhuriyet Savcılarına bu yetkiyi vermiş buiu-
\ nuyor. Yoksa, Cumhuriyet Savcısı bizatihi ölüm 
; hadisesinin arkasında koşan zat değildir. Ama, 
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bu haliyle ölün*, vukubulur ve adlî tahkikat ba
kımından artık ölünün gömûlmasine müsaade 
ederse, bunu bizatihi kendisi yapabileceği gibi, 
«görevlendirilen» tabiri vardır, kendisinin görev
lendireceği, yani mahallin Hükümet tabibi ve
ya belediye tabibine de bu hizmeti güdülebi
lir. Bu, nadir ahvalde vukubulaeak bir şeydir 
ve bunun için ayrıca hüküm vazetmenin de im
kânı yoktur. 

Köydeki durum değişiktir. Tabiatiyle köyde 
tabip yok, imkân yok. Köy muhtarı, gezici nü
fus memuru köye geldiği zaman bu ölüm vuku
atını bildirecek, 

Geçen oturumda yine bir endişe izhar bu
yur ulmuştu; «Maddede 10 günlük mehil konu
yor, ya nüfus memuru gelmezse ne yapacak?» 
falan diye... Şimdi o 19 günlük mehil, nüfus me
murunun mahalline gitmesi haline maksur de
ğil, onun dışındaki ahvalde bildirecek. Eğer ge
zici nüfus memuru mahalline gidiyorsa, o tak
dirde nüfus memuru ne zaman gelir ino, işte 
köy muhtarı da o saman bildirecektir vukuatı. 

Kaldı ki, bu seferki maddede bir başka ko
laylık gelmiş bulunuyor, bir 7 nci madde kabul 
ettik arkadaşlarım. 7 nci maddede, «Doğum, 
ölüm ve yer değiştirme olayları nüfus memur
ları tarafından 2 nüsha olarak düzenlenecek bir 
tutanağa geçirilir ve olayı bildiren ile beyanı 
dinleyen iki tanık ve nüfus memuru tarafından 
imzalanır.» deniyor. Demek ki. ölüm vukuatı 
da, eğer bir beyan vukubulursa, nüfus memuru 
tarafından doğrudan doğruya alınıp isleme ko
nabilecektir. Demin Halil özmen arkadaşımın 
bahsettiği zorluk, İm 7 nci madde ile kolaylıkla 
halledilir hale gelmiştir. 7 nci maddenin mev
cudiyetine rağmen 35 nci maddenin vasmdaki 
maksat, nihayet kendi yakınlarından birisini 
kaybetmiş, büyük acı içerisinde olan bir aileyi, 
her zaman için «Gel nüfus memurluğuna ayrıca 
beyan ver, bu vakayı bildir, bunu tamamla.» de
mek durumundan kurtarmaktır. O aile, o hengâ
me içerisinde böyle bir beyana gidemez, böyle 
bir beyana gidemeyeceği içindir id, ölüm hadi
sesine muttali olacak, - gömme izni vermesi iti
bariyle - resmî makamları da bu şekilde ölüm 
vukuatını, ölüm olaylarını nüfus idaresine bil
dirme mecburiyetine tabi tutmuştur. 

Zaten, şimdiye kadarki cereyanı hal budur, 
istatistik malumatlar bu esas üzerinden toplan-
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maktadır. O itibarla, eski hale ve tatbikatta her
hangi bir aksaklık vermemiş olması itibariyle do 
bir mahsuru görülmediği için o tarz muameleye 
tabi tutmak suretiyle işlemin tamamlanması usu
lü bu maddede yerini bulmuş oluyor. Arz ede
rim. 

BAŞKAN — Başka söz isteyen sayın üye? 
yok. 

Bir değişiklik önergesi var, okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
35 nci maddenin 1 nci fıkrasının (ölüm olay

larım, köylerde ve şehirlerde muhtarlar, nüfus 
memurlarına bildirmekle ödevlidirler.) şeklinde 
tashihini saygı ile arz ve teklif ederim, 

İstanbul. 
Ekrem Özden 

BAŞKAN — Efendim, Sayın özden konuş
malarında gerekçesini açıkladılar. Sayın Ko
misyon katılıyor ;mıı önergeye?.. Katılmıyor. 

Sayın Hükümet?.. Katılmıyorlar. 
Hükümet ve Komisyon önergeye katılmadık

larını ifade etmişlerdir, önergeyi oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... önerge 
reddedilmiştir. 

35 nci maddeyi okunduğu şekliyle oylarınıza 
- sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyen

ler... 35 nci madde kabul edilmiştir. 
Madde 36. — ölüm hastanede, ceza ve tev

kif evi (idamlar dahil), okul, fabrika, işyeri gi
bi sıhhî ve resmî bir kurumda olmuşsa örneğine 
uygun üç nüsha tutanağı Irurumca bu işle gö
revlendirilenler tarafından yapılır. Bunlardan 
bir nüshası kurumda saklanır, iki nüshası da on 
gün içinde nüfus memurluğuna yollanır. 

ölüm, vapur, tren, uçak gibi genel bir yolcu 
taşıtında olmuşsa üç nüsha ölüm tutanağı bu ta
şıtın sorumlu amiri tarafından yapılır. Bunlar
dan bir nüshası alıkonulup iki nüshası varıla
cak ilk durak yeri nüfus memurluğuna ve bu 
durak yabancı bir memlekette ise oradaki Türk 
Konsolosluğuna on gün içinde yollanır, ölüm 
tutanaklarının ölüyü gören iki tanık, varsa dok
tor veya sağlık memuru tarafından imzalanması 
ve örneğine uygun tutulması gerekir. 

BAŞKAN — 36 nci madde üzerinde söz iste
yen sayın üye?.. 

EÎFAT ÖZTÜRKÇİNE (İstanbul) — Söz is
tiyorum efendim. 
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BAŞKAN — Buyurun Sayın östürkçine. 
EÎFAT ÖZTÜEKÇÎKE (istanbul) — Sayın 

Başkan, muhterem arkadaşlarını; 
Mühim maddelerden bir tanesi de bu. Her 

halde Komisyonumuz bunu lâf olsun diye yas
madı. Bendeniz, evvelâ bir hekim olarak Ko
misyondan, bilhassa Hükümetten sunu sormak is
tenir. : 

Herhangi bir taşıtta birisi öldüğü saman 
maddede, «varsa doktor veya sağlık memura ta
rafından imzalanması örneğine uygun tutulması 
gerekir.» deniyor. Ancak, bunlara defin ruhsa
tı verilebilmesi için yine ilgili hekim burada 
yok. ilgili hekim burada olmadığı müddetçe, 
defin ruhsatını ilgili hekim vermediği müddet
çe, birtakım cinayetler, zehirlenmeler, ölüm giz
liliğini ifade edecek hususları bu gibi vasıtalar 
içinde olduğu zaman, yetkilisi tutanağını tuta
cak, verecek, ondan sonra gömülecek. 3u hatalı 
bir durumdur. Zira, ancak (ilenin ilgili hekim 
tarafından görülmesi ve defin ruhsatının da il
gili hekim tarafından verilmesiyle birtakım ci
nayetler ve gizli olaylar önlenmiş olacaktır. Lüt
fen Komisyon bunu geri alsın ve o şekilde ted
vin etsin. Saygılarımla. 

HALİL ÖZMEN (Kırşehir) — Söz istiyo
rum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın özmen. 

HALÎL ÖZMEN (Kırşehir) — Sayın Başkan, 
muhterem arkadaşlar; atasözlerimizde gayet 
iyi izah edilmiş bir cümle var; «Başından geçvcı 
her şeyi bilir» derler. Yani, basımızdan geçtiği 
için Yüce Heyete arz etmeye mecbur oluıyoraz. 

Beğerli arkadaşlarım öyle bir hüküm getir
mişler ki; «ölüm, vapur, tren, uçak gibi genel 
bir yolcu taşıtında olmuşsa».. 

Şimdi, Allah korusun, uçakta veyahut tren
de böyle bir müessif hadise, üzücü bir hadi
se vukua geldi, e., hemen orada doldurması 
için ölüm kâğıdı var mı o arkadaşta? 

Binaenaleyh, şu metinleri yasarken çok 
dikkatli olmaya ve düşünmeye mecburuz. 

öztürkeine'nin bu mevzuda yetkisi vardır, 
doktordur, daha güzel biliyor ve bilmesi de lâ
zım; arkadaşım da gayet güzel izah etti: Böylie 
bir anıda trjeoıde veya uçakta doktor yoksa, sağ
lık memuru yoksa, şüpheli bir ölüm vasiye
ti varsa kime gösterecek, nasıl verecek bunu?.. 
Arkadaşımın buyurduğu gibi, bu uçak veya tren 

en yakın bir mahalle vardığı zaman, bir dok
tor çağırmak suretiyle, şüpheden arı olarak 
muayene ettirilir ve ancak ondan sonra bir 
ölüm kâğıdı doldurulabilir. 

Binaenaleyh, burası yanlıştır mâihterem 
arkadaşlar. Ben de öztürkçine'ye iştirak edi
yorum ve daha sarih, daha açılı, vatandaşı iş
gal etmemek şartıyle bir madde dlizenlaa me
şini istirham ediyorum. 

BAŞKAN — Tadil teklifiniz var mı efen
dim?. 

HALÎL ÖZMEN (Devamla) — Yok ama, öz-
türkçkıe'ye iştirak ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon Başkanı bu
yurun efendim. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI FEH3£İ 
ALPASLAN (Artvin) — Saym Başkan, değer
li arkadaşlarım; 

Muhterem iki arkadaşım 36 ncı maddenin 
2 ııci fıkrasındaki, ölümün, vapur, tren, uçak 
gibi genel bir yolcu taşıtında olması hailinde 
dokunmak suretiyle bazı endişeler izhar bu
yurdular ve «Bir vapurun veya uçağın kaptanı 
veya trenin şefi nasıl bildirecektir, onun elin
de her zaman, ölüm bildirge kâğıdı olacak mı
dır?» diye de bir şüpheyi ortaya koydular. 

Bir defa bu ciheti kendilerini tatmin et
mek için arz edeyim; her vapurda, her tren
de ve her uçakta mutlak surette İçişleri Ba
kanlığı Nüfus İşleri Genel Müdürlüğü tara
fından gönderilmiş maktu ölüm bildirge kâ
ğıtları vardır. 

Sonra, doktor nereden bulunacaktîr? Me
selâ uçakta bir vaka oldu. Bu durumda kap
tan bilgi sahibidir. Ama, nereye gidiyor uçak? 
Ankara'dan İstanbul'a gidiyor. İstanbul'a indi
ği zaman, derhal İstanbul'daki ilgili merci
lere bildirip, oranın tabibine muayeneyi icra 
ettirmek durumu hâsıl olacaktır. Ondan son
ra, eğer cenaze sahipleri orada gömeceklerse, 
saten orası gömme izni verecektir; alıp bir ye
re göl üre çekler s e nakil izni alacaklardır, Bu 
şekilde, oradaki yetkili tabipliğin elbıdsn za
ten geçecek bu cenaze. Zehirlenme vardır; in
san kendi kendine zehirlenmiş olur; zehir
lenme vardır, başkası eliyle kasten, yani öl
dürme kastı içerisinde olur; o zaman da savcı 
işe el koyacak, yukarda kabul ettiğiniz mad-
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dedetki esaslar içerisinde mesele yürütülmüş I 
olacaklar. 

«Doktor görmeden nasıl olur?» filân diye 
bir emdişe izhar edildi. 'Meselâ, vapur seyahat
lerinde genellikle hekimler vardır, ar.ua vapu
run hekimi de vardır. Mutlaka belediye heki
mini bulmak mümkün değildir. Burada dış ül
kelere giden bir vapurumuzu tasavvur ediniz; 
bu vapurda bir ölüm vukubulursa, vapurun he
kimi muayene eder. Eğer ölümü şüpheli gö
rürse, o zaman meseleyi yetkili mercilere in
tikâl ettirir; yok normal bir ölümse, eceli ile 
ölümse, o zaman da tabiatiyle müsaade eder ve 
ölüyü de bütün biır seyahat boyu, bazen bir ay
lık devam edebilecek bir sayahat boyu vapur
da taşımak mümkün olmadığına göre, ilk mü
nasip yerde defni cihetine gididir. Defni cihe
tine gidilirken, mahallindeki konsolosluklar
dan ve saireden de faydalanmak hali vardır. 
Yani bu maddeler, işleyen maddelerdir; eski
den beıri, yıllar yılı tecrübe görmüş ve tecrübe 
ile bir sakınca olmadığı anlaşılmış olan mad
delerdir. Bunda endişe edilecek bir cihet yok
tur. 

HALİL ÖSMEN (Kırşehir) — Sayın Baş
kan, müsaade ederseniz bir sualim var. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 

HALİL Ö23MEN (Kırşehir) — Uçakta gider
ken Bulgaristan veya Yunanistan'da ani bir şey 
oldu, kalp krizinden bir kimse öldü. O anda dol
durmak imıkânı yoktur. Binaenaleyh, maddeyi 
o hale getirelim ki, meselâ uçak nereye gidi
yorsa, oraya varır varmaz konsolosluğa ihbar 
edilmeli, konsolos hemen gelmeli ve bir dok
tora muayene ettirilmek suretiyle defin izni kon
solosluk tarafmdan verilmeli. Çünkü, uçak he
men kalkıp gidecek. Yani, ben diyorum ki da
ha pratik olsun. 

GE'ÇÎCÎ KOMİSYON BAŞKAMI FEHMİ 
ALPASLAN (Devamla) — Efendim, zaten mad
dede sarahaten hüküm var: «Bunlardan bir nüs
hası aiıkonup, iki nüshası varılacak ilk durak 
yeri nüfus memurluğuna ve bu durak yabancı 
bir memlekette ise, oradaki Türk Konsoloslu
ğuna 10 gün içinde yollanıır». Yani, burada en
dişenizi bertaraf edici hüküm var. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır, te
şekkür edJerim efendim. | 
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iMEHMET NURÎ ADEMOĞLU (Adana) — 
Söz istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Nuri Ademoğ
lu. 

MEHMET NURÎ ADEMOĞLU (Adana) — 
Sayın Başkan, muhterem senatörler; 

Şimdi evvelâ uçakta olsun, vapurda olsun, 
trende olsun birisi ölürse, ölüm kâğıdını dol
durulması münakaşa edflâyor. Ben diyorum ki; 
uçakta, veya trişinde ben vapurları koymuyo
rum, çünkü vapurlarda doktor vardır - bura
nın amirinin öddü zannetiği kimsenin katî ola
rak öldüğünü kim tespit edecektir? Hekim 
olmayanlarım, hatta sağlık memurunun dâhi 
«öldü» diye tespit ettiği vakaların sonradan 
ölmemiş olduğu çok görülmüştür. Hatta yeni 
çıkan doktorun dahi, çok hafif kalp daraba
nını tespit etmediği vaki olmuştur, görülmüş
tür. Bu itibarla, «öldü» diye üç nüsha dol
duracaksınız ama, ya öhnediyse? Bunun için 
bu Miraya, ölüm kâğıdının doldurulabilmesi 
için mutlaka bir hekimin görmesi şartı ko
nulmalıdır. Aksi takdirde birtakım yanlışlık
lar olabilir. Kaldı ki, eceUi ile ölmeden gayrî 
şekilde de, öldü zannedilen vakalan" da var
dır; yani, adlî vakalar da bulunalbilir. Bunun, 
dır; yani, adlî vakalar da bulunabilir. Bunu 
hatta doktorun ilk gördüğü zaman tespit et
mesi dahi mümkün değildir; bu gibi vakaların 
moriga kaldırılması dahi lâzımdır. Onun için 
bu fıkraya, müsaade etsin de Komisyocı ve Hü
kümet «bir doktorun göıjmesi» şartı konsun. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — 36 ncı maddeye bir fikra ek
lenmesini öngören bir önerge var, okutuyo
rum efendim. 

Saıym Başkanlığa 
36 ncı maddeye bir fıkra ilâve edilmesini 

arz ederim. 
istanbul 

Rifat öztürkçine 

«Bu gibi ölüm olıaylaıılında ilgili tabip ta
rafından defin ruhsatı verilir». 

BAŞKAN — Sayın Komisyon Başkanı, bu
yurun efendim. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI FEHMİ 
ALPASLAN (Artvin) — Sayın arkadaşlarım; 
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Şimdi Sayın öztürkçime'nin önergesi ve Sa

yın Nuri Ademoğlu 'nun d'a ortaya koyduğu 
görüşe karşı bir maruzatta bulunmak istiyo-
ımm. 

Biraz evvel kabul -ettiğiniz bir maddede, 
köylerde vukulbulacalk ölüm olaylarını köy muöı-
fcaın bildiriyor. Köy hayaıtı malûm, bu sahalar
da görgü, bilgi daha az; buna rağmen, köy 
muhtarlığı bildiriyor,.. Köy muhtarı bildiri
yor ve adama «ölmüştür» diyoruz ve defnedi
yoruz. 

Şimdi, uçağa biniyor, uçakta ölüm vukubu-
luyor. E., orada kaptan hemen uçağın içeri
sine gömmüyor ki adamı. İndirdiği yerde ada
mın, görülebilmesi için yine tabiplikten ge
çecek ve gömme iznini almış olacaklar. Tren
de olmuşsa vaka, tren ilk istasyona bırakır
ken, o zat ilk istasyonda gömülecekse orada, 
nakledil'ecekse yine oranın, tabibinin verece
ği naikil müsaadesi ile yine tabibin elinden 
geçmiş bulunacak. Yani, köydeki vatanda.} 
için kabul ettiğimiz bir hususu, gerçi uçak
ta, trende, vapurda bu gibi mahzurlar hiçbir 
zaman olmayacak ama, icabederse, uçaktaki, 
trendeki, vapurdaki vatandaşa tatbik etmek 
için nasıl bir şüphe ve endişeye yer vardır, 
onu kestiremiyorum. Bu, olsa olsa köyde olur. 
Köydeki bilmez. Ama uçaikta bir ölüm vukıı-
buldu, tabip görecektir. Farzımuhal görmez
se bile, o uçağm içerisinde ya bir tu^ip vardır 
veya en azından hayatın çemberinden geç
miş insanlar vardır; nabız neye derler, bilmem 
ne n3ye derler anlar. Hiç anlamaması ihtimali
ne rağmen köyün muhtarınla bu fırsatı veri
yoruz; binaenaleyh, maddede bir mahzur yok
tur. Bu madde, diri adamı gömme imkânını 
veren bir mahiyet arz etmiyor. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Sayın Kürümoğlu. , 
ORHAN KÜRÜMOĞLU (Bitlis) — Vazgeç

tim. 
BAŞKAN — Vazgeçtiniz. 
EİFAT ÖZTÜRKÇİNE (istanbul) — Söz is

tiyorum. 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 
RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (İstanbul) — Sayın 

Başkam; 36 ncı maddenin 2 nci fıkrasında, 
«Ölüm, vapur, tren,» diye devam ediyor. Şim
di, treni misal alalım. Ankara'dan İstanbul'a gi
decek olan bir vatandaşımız yolda giderken 

öldü; ilk istasyonda bunun ilgili ölüm tutana
ğı oradaki nüfus memurluğuna gönderilecek. 

Şimdi, tutanağı kim tutacak? Bu vasıtanın 
sorumla olan amiri. Kimdir trende? Şeftren. 
Demek iki, S3f iren bir iki şahitle beraber d'e 
ölüm durumunu tespit edecektir, Bu adam öl
müştür» diyecekidir. Ama, bu vatandaş neden 
ölmüştür?.. Durumunun tespiti için ya adüî ta
libin yahut ta ilgili bir belediye tabibinin gör
mesi iâzımıdar. 

Lütfetsinler teklif ettiğim bu üçüncü fıkra
yı kabul etsinler; esasen Hıfzıssıhha Kacıunun-
daki, «defin ruhsatı ilgili tabip tarafından 
verilir» amir hükmüne de uygundur, önerge
nin kabul edilmesiyle birtakım şüpheli ölüm
lerin dedi - kodludan, sonradan otopsi yapma 
durumları ortadan kalkacaktır. 

Ske başımdan geçen bir hâdiseyi anlata
yım:. 

Sene 1947, Erzincan'ın İliç kazasında Hü
kümet tabibiyim. Bjr çocuk ölmüş, İsüanbul' 
dan gocuğum, akrabası, 40 gim sonra Cumhuri
yet Saıvcısma ihbar ediyor; «Bu çocuk korku
dan ölliü» diye. 40 gvm sonra köye gittik; 
otopsi yaptık. Eğer olay bir zehirlenme hâdi
sesi olmuş olsa idi; o zaman Cumhuriyet Sav-
oi3i ile beraber özel kaplarda ölüm toprağı 
ve ölüm teşhisleri konup adlî tıbba gönderi
lecek idi. 

Şimdi, memlekette ihbarların bol tel bu-
liûfîiuğu bir yerde, bol bol cinayetlerin ifle-
diği bir yarde, muhakkak ki trende, uçakta 
her merde olursa olsun bir ilgili tabibin gör
mesi ve onun defin ruhsatı vermesiyle iş so
na ermelidir, önergem yerindedir, kabul et
menizi arz ederim. 

BAŞKAN — önergeye Sayın Komisyon ka-
fclmladiiar... 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI FEHMİ 
ALPASLAN (Artvin) — Sayın Başkan, öner
geye katılmıyoruz. Arkadaşlarımız karıştırı
yorlar, ölümün defnine müsaade etmek başka 
şey, ölüm olayını bildirmek başka şeydir. Biz 
burada ölüm olayını tespit ediyoruz, usulünü 
vazediyoruz; halbuki arkadaşlarım ölünün 
gömülmesine izin verilmesi halindeki mahzur
lara dokumuyorlar... 

BAŞKAN — Ayrıca bu nedenle de katılmı
yorsunuz. 
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Sayın Hükümet dıe katılmıyorlar. 
33 ncı maddeye bir fıkra eklenmeğimi öngö

ren Sayın özıtürkolnıe'nln önergesine Komisyon 
ve Hükümet katılmıyorlar, önergeyi oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... 
önerge reddedilmiştir efendim. 

36 ncı maiddeyi okunduğu şekli ile oyla
rınıza arz ediyorum. Kalbul edenler... Etmeysn-
ler... Kabul edilmiştir. 

Madde 37. — Sel, yer sarsıntısa, yer çökün
tüsü, ha!Va, deniz, tren trafik ve maden kaza
ları, yangın gibi toplu ölümler meydana geti
ren olaylar vali ve kaymakamın görevlendi
receği. memurlar tarafından 'incelenip, iki nüsha 
tutanak ile tespit olunur. Omdan son^a olay 
yerindeki ölülerin kimlikleri belirtilip her 
şahıs için ayrı ayrı ve örneğime uygun üçer nüs
ha tutanak yapılır. (Birinci tutanağın bir nüs
hası, nüfus başmemurluğund'a saklanır. Şahıs
lar ilcin ıayrı ayrı yapılanı ölüm tutanakları da 
nüfus miemurliığuna verilir. Tutanak yapılma
sa mümkün olmayan hallerde yetkili majkam-
laaftn ölümü bildirilen belge veya resımî yazıla
rı ölüm tesciline yeter görtülür. 

CEÇÎCÎ KOMİSYON BAŞKANI FEHMÎ 
ALPASLAN (Artvin) — Sayın Başkam, son sa-
tırmdla., «... ölümü bildirilen» diıye geçiyor 'bu
num «'ölümü bildiren» şeklinde olmıaısı lâzım. 

BAŞKAN — Bir matbaa hatasıdır, «ölümü 
büıdiiren» olarak düzeltilmiştir. 

'M-adde üzerinde söz isteyen sayın üye?... 
Yok. 

Maddeyi bu şekli ile oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... .Kabul edilmiştir. 

(Madde 38. — Kıtasında ölen subay, askerî 
mamur, astsubay, 'erbaş ve erler hakkında ör
neğine uygun üç nüsha ölüm tutanağı kıtası 
hekimi veya bu görevi yapanlar tarafından 
düzenlenip imzaSaniT. 

Bu tutamakların ölenlerin yazılı bulundu
ğu askerlik şubelerince de bir nıühası saklanıp 
diğer İki nüshası nüfus memurluğunla gönde
rilir. 

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

Madde 39. — Savaş, ayaklanma alanliariy-
le, eşkıya çarpışmasında ölen subay, askerî me-
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mur, astsubay, erbaş ve erlerle diğer askerî 
şahısların kimlikleri ve ölümleri orduca uy
gulanan usul dairesinde üçer nüsha emeğine 
uygun tutanakları ile tespit olunur. 

Erlere asit tutanaklar askerlik şubeleri; su
bay, askerî memur, astsubay ve diğer askerî 
şahıslara lasit tutanaklar da Millî Savunma Ba
kanlığı yolu ile aile kütüklerinin bulunduğu 
nüfus memurluğuna ve ailesine yollanır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen 
gzym üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Madde ka
bul edilmiştir. 

Madde 40. — Bir kimse bir geminin bir tor
pil netices'inlde batması, fırtına kazası, yanma, 
patlama, çarpışma ve savaş gibi ölümıüne mu
hakkak nazarı ile bakıliacak hpjUleır içinde gaip 
olup ıdla. ölüsü bulunmamış ise kayıtlı fouüJundu-
ğu askerlik şubesi veya kıtası komutanlığınca, 
sivil ise olayın olduğu yer zabıtasmca durum 
belgiel'eıiîfdlürJldiği takdirde o kimse gerçekten 
ölmüş sayılarak en büyük idare âmirinin emri 
ile künyesine ölüm kaydı düşürülür. Savaş ha
linde askere 'alınarak memleket içinde veya dı
şında bir taıraf a gönderilip de savağa katıldığı 
veya bir Çarpışmada bulunduklarına dair şu
belerinde bar bilgi bulunmaidan herhangi bir 
suretle gaip olanlarla, sivillerin ilgilileri Mê  
denî Kanun gereğince mahkemeye müracaatla 
gaip olan kimsenin. ölü veya sağ olduğuna hâ
kim tarafından hükmedilmesinii isteyebilir. 
Künyesinle ölü işaı'eiii verilenlerden sonradan 
sağ oldukları ianlaşılanl'aırın mahkemeye baş
vurarak ölüm kaydının kaldırılmlası istenmtes-
se, nüfus idaresince genel hukuk bakımın'dan 
Cumhuriyet Savcılığınla bildirilerek ölüm kay
dı kaldırılır. 

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

SADIK AETÜKMAÇ (Yozgat) — Sayın 
Başkan bir sorum var; Komisyon veya Hükü
metten. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
SADIK ARTÜKMAÇ (Yozgat) — Maddede, 

«... en büyük idare amiri...» deniyor. Şimdiki 
mevzuaıtımızıda, «Mahallin en büyük mülki âmi
ri» denir ve denmesi de lâzımıdır. Buradaki 
kasteidilen de o mudur? Yani, mahallin en bü
yük mülkiye âmiri midir? İltibasa mahal ver
memek için, bunun tavzihini rica edeceğim. 
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BAŞKAN — Buyurun Sayın Alpaslan. 
aEÇÎCÎ KOMİSYON BAŞKAMI FEHMÎ 

ALPASLAN (Artvin) — Sayım Başkam, esud-
dem «snsjhaOüIm en büyük mülkiye âmiri» demir
di, ama ibu «mülkiye» tabiri biraz ıızalklaşmış 
Oudiuğu için, «Mahallim •en büyük idacte ûsıei» 
demek suretiyle aynı maksada giriyor. 

BAŞKAN — Bask'a söz isteyen sayın üye?.. 
Yok. 

SALİH TÜRKMEN (Ağrı) — Bir sorum 
var. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
&AL£H TÜRKMEN (Ağrı) — &a,ip olanla!? 

içan, mahkemeye müracaat edilerek .o kimsenin 
ölü veya sağ olduğuna dair miaihkeme tarafın
ı n hükmcSunnııası istenebilir; :ama Kir insanın 
sağ veya ölü olduğuna dair mahikemreden ka
rar iakmmasını 'aınl'ayamad&m. Meselâ gaip olan 
bir kimse için ailesi mahkemeye müracaat ede-
rak, 30 şemseden İreri bu adamjdlan haber alım-
mıyor diye mahkemeden gaiplik katanı alabi
lir ve o ölü muamelesi görür. Ama nıahkemo 
masııl gaip olan bir adamın sağ olduğuna dair 
karar' verebilir? 

BAŞKAN — Başka sorunuz var mı Sayın 
Türkmen? 

•SALÎH TÜRKMEN (Ağn) — Hayır, bu ka
dar Saym Başkan. 

BAŞKAN — Sayın Fehmi Alpaslan... 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI FEHMİ 
ALPASLAN (Artvin) — Sayın Balkan, tek
nik oîlaırak Hükümet cevap verecek. 

î?ÜFU:S İŞLERİ GENEL MÜDÜRÜ ŞEV
KET EKER — Efendim, bir kimsfenin öldüğü 
nüfusa geçirildikten somca sağ olduğu anlaşı-
lijrsa. nüfus kayıtlarının .düzeltilmeli ancak ma
kimin karan ile mümkündür. Bu ibakımdan 
sağ -olduğuna hâkimin kaaialr vermesini istiyo
ruz. 

[SALİH TÜRKMEN (Ağrı) — Anlayamadım. 

BAŞKAN — Efendim, nüfus kayıtlanıi'iüa 
ancak hâkini İtar'an ile tashih yapılabilir; bir 
adsımm, öîfdıüğü tescil e'dilmişsie, :s:?.ğ olduğuna 
ancak mahkeme karar verebilir, deniyor. 

Evet, sonu cevaplandırılmıştır efendim. 
MJadde üzerinde başka söz isteyen sayıcı 

üye?... Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul ed£!:nh-
tir. 
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Aiile kütükleri 

Madde 41. — Bir soydan gelen vs aynı so
yadı iiaşıyan ve -övveilee bir lı:amede bulaman 
kiiUtSİsr bu kayıtl'arını devam ettirmek ister-
k o e tik bir aile kayıtları devamı ettirilir. 

Bir soydan 'Oldukları ve biır soytaıdı taşıdık
ları hal.de yaşamaları ayrı buünmam ailelerle 
bir soydan olnıîayacı ve aynı soyadını taşıma
yan aileler ayrı aile olaırak yazıhrlajf. 

BAŞKAN — Sayın özden, buyurunuz efen
dilim. 

EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Sayın Baş
kam, değerli arkadaşlarım; 

Kanun çok önemli olduğu için sizleri rahat
sız ediyorum, öşür dilerim. Bu tasarı şahsî hu
kuka taaillûk elem çok önemli konuları kap
sadığı için, üzerinde hassasiyetle eğiliyoruz. 
Bir hususî malksadınıız olmadığını lütfen ka
imi buyurmama, rica ederim. 

Esasen, bu muadde münakaşa edilirken, zan
nediyorum ki, «soyadı» ilîle «laynı soy» kaivraimı 
lir araya getirilmiş gibi geliyor .banla, aldam-
nır^orsam. Çünkü, madde şöyle başlıyor, «.. Bir 
soydan gelen ve aynı soyadını taşıyan ve ev
velce bir hanede bulunan kimseler...», 

Muhterem arkadaşlarım bilirler M, aynı so
yadımı taşımayan, aynı soydan gelem çok in
san vardır. Meselâ, benim amöaımm çocuklia-rı 
«İncfeCer» soyadını almışlardır, benim saya-
dım «özden» dir. Babamın amcasının çocukla
rı da başka soyadını (almışlardır. Bu ımaid&ede, 
«Aynı soydan gelen ve aynı soyadını taşıyan 
ve evvelce aynı hamade bulurjanüıarıın tek aile 
gibi kayıtları devanı ettirilir.» denmektedir ki, 
bu bozıce haşivdir, buma lüzum yoktun-, tabiî 
ettirileosktir. Niçin bu madde konmuştur? 
Eğer soyadı meselesi mevzubahis ise, o zaman 
bıı maddeden «aynı soyadı taşuyamlaır» ibare
sinin kaldırılması lâzımdır. Böyle bir fıkra
nın lüzumu yoktur. 

«Bir soydan oldukları ve bir soyadı taşı
dıkları halde yaşamaları ayn bufflunan aileler
ime bir sırdan olmayan ve aynı soyadını taşı
mayan aileler ayrı aile olarak yazıkrlar.» 

Hacim aile ayrı olarak yazılsın? Bizim mok-
s silimiz, Türkiye'de aile esasını mı tespit et
mektir, yoksa soyadı esasım mı tespit etmsk-
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tir? Kanunlar muz, bilhassa Karnımı Madeni
nin 444 ncü maddesi ve müteakip verasete 
taaJîlûk eden maddeler, hepsi soyadına göre 
değil, aile esasına göre tanzim edilmiştir. Bi
zim öteden beri aldığımız esas bu. «Soyadı», 
biraz da Garplılaşmak esasına müsteniden ge
tirilmiş bir esastır, pek önemli değil yani... 
Asü ad meselesi mevzubahistir. 

Sonra, «Bir soydan gelen ve aynı soyadını 
taşıyan,.» diyen bu 41 nci maddenin biraz 
aşağısında 45 nci madde vardır. Bu 45 nci mad
de, «Her alile kütüğü soyadına göre düzenle
nip kapağının iç tarafına kütükte...» falan di
yor. Dernek ki, aileler soyadma göre tansım 
edilecek. Bu durumda yükardafci maddenin hik
meti vücudu nedir? Bu durumu tespit etme
miz gerekir, aileler üzerinde mi kütükleri tes
pit ediyoruz, yoksa soyadlar üzerinde mi kü
tükleri tespit ediyoruz? Eğer soyadlar üzerin
den tespit ediyorsanız; doğru değildir, aile 
esasına göre tespit etmemiz lâzımdır, oraya 
yasarsınız. Ekrem özdenin oğlu bir başka 
soyadı alır ve mahkemeden değiştirir, hiç 
şüphe etmeyelim. Ama ad değiştirmek çok na
dirdir, birkaç istisna dışında hemen hemen ad 

'değiştirmeyi hiç görmedim; hayvan ismine 
benzeyen adlar ve saire durumlarda mahke
meye gidilmiştir. Ama soyadı değiştirmek iba
dullah, soyadı değiştiren çoktur. Şimdi siz tu
tuyorsunuz, soyadı esasını alıyorsunuz. Ben 
doğru bulmuyorum, kusura bakmayın, bu 41 
nci maddenin de değiştirilmesini rica ediyo
rum. Eğer bu mevzuda beni tatmin edici bir 
konu ve benim anlayamadığım bir husus var
sa, lütfen onu işaret buyurmasını bilhassa Ko
misyondan rica ediyorum. 

Bu aile kütükleri bölümü tasarının bel ke
miğini teşkil ediyor. Bunu bir kere daha göz
den. geçirmek icabediyor kanaatindeyim, Niha
yet beş tane maddedir ama, çok esaslı mese
leleri ortaya koymuştur. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Ekrem özden, bu gerekçeye müsteni

den tadil önergesini de vermiştir. 
Sayın öztürkçine, buyurunuz efendim. 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (İstanbul) — Sayın 
Başkan, muhterem arkadaşlarım; Sayın özden' 
in söylediği sözler fiilî duruma tamamen uy-
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gmıdıır. Bunu bir misalle ben de izah etmek is
terim. 

Meselâ, benim kayınpederim ve kayınbira
derlerim 1950 yılında Bulgaristan'dan gelirken 
«Balkan» soyadını alıyorlar, 1951 yılında da, 
aileni diğer kardeşi ile beraber gelirken de 
< Aîısoy soyadını alıyor. Şimdi ikisi de aynı ba
badan, aynı anadan olduğuna göre, acaba be
nim kayınbiraderlerim ile hanımım, bu 41 nci 
madde karşısında durumları ne olacaktır? Yü
ce Komisyon veya hükümet izah ederlerse mem
nun olacağım. Görüyoruz ki, fiilî duruma uy
mamaktadır, çünkü, her ikisinin de soyadları 
ayrı ayrıdır. 

Kütük esası sülâleye ait olan bir husustur. 
Nitekim,, 42 nci maddede bunların kütükten 
dü^ıııe durumları, kadınların ve kızların evlen
dikten sonra ve ölümü halinde kütükten düş
me durumları, ayrı bir haneye girebilecekleri, 
açık olmasa da gayet güzel olarak ifade edil
miştir. Ama, 41 nci maddedeki zikredilen du
ruma göre bu gibi soyadlardaki kimseler acaba 
aynı haneden sayılmayacak mıdır? Bunu hükü
metten' soruyorum. 

Teşekkür ederim. 

BâŞKAN — Başka, söz isteyen sayın üye?.. 
Yok. Soruları cevaplandırmak üzere buyurun 
Şevket Eker beyefendi. 

NÜFUS İŞLERİ GENEL MÜDÜRÜ ŞEV
KET EKER — Efendim, kabul buyurulan Ge
nel Nüfus Yazımı Kanunu, yeni nüfus yazımı
nı emrediyor. Mevcut nüfus kütükleri tamamen 
ortadan kalkacak, bugün görüşülen kanun ta
sarısındaki maddelere güre aile kütükleri ihdas 
edilecektir. Aile kütüğü, aynı soydan gelen, 
yani; aynı nesepten bulunan, aynı soyadını ta
şıyan insanları bir sayfaya yazmakla tanzim 
edilecektir. Aynı soydan gelmiş, aynı soyadını 
taşıyan ve bir hane halkı olarak beraber yaşa
yan kişiler o sayfada devam edecektir. Fakat, 
reşit çağa gelmiş, evlenmiş, yine aynı soyadı
nı taşıyan, başka bir il veya ilçeye nakletmiş 
olan zevat crada kayıt açtıracak. Bu 41 nci mad
de, bunu ifade etmektedir. Yalnız, «Aynı soya
dını taşıyan» terimini kullansaydık, birbirinin 
nesebi olmayan veya aynı soydan olmayan kişi
lerin de aile sayılması gerekirdi. Zira, tesadü
fen aynı soyadını almış başka bir aile de bulu-
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nabilir. Bu sebeple «Bir soydan gelen ve aynı 
soyadını taşıyan» terimini kullandık. 

45 nci madde de, sadece nüfus kütüklerinin 
fihristini nasıl tutacağımızı göstermektedir. O 
soyadma göre düzenlenir; kapağın iç kısmına 
soyadına göre fihrist yapılır, kolayca bulunsun 
diye. Bundan başka bir maksat yoktur. Bir 
soydan oldukları halde aynı soyadını taşıyan, 
yer değiştirme suretiyle gittiği takdirde aynı 
hanede oturmadığı takdirde ayrı bir aile gibi 
olur. Aynı yerde oturursa mani yoktur. Ayrı 
bir hane açmak imkânına sahiptir. O vakit, ay
nı soyadma göre, yine birinci aile kütüğünün 
altında, o ailenin diğer ayrı ayrı olarak bölün
müş kısmı da teşkil edilerek devam edeceîrtir, 
takibedecektir. 

Maruzatım bu kadardır. 
RÎFAT ÖZTÜRKÇİNE (İstanbul) — Yenf 

bir sorum var efendim. 
BAŞKAN — Yeni bir soru soracaksınız Sa

yın öztürkçine, buyurun. 
RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (İstanbul) — «Aynı 

soyadını taşıyan» diyor. Halbuki benim izah et
tiğim şey, aynı soydan gelen ve ayrı ayrı so
yadını taşıyan... 

BAŞKAN — Sayın öztürkçine'nin ikinci 
kez vaki sorusunu birinci soruya verdiğiniz ce
vapta karşıladığınız kanaatindeyiz. Ayrıca ce
vap verecek misiniz efendim? 

NÜFUS İŞLERİ GENEL MÜDÜRÜ ŞEV
KET EKER — Hayır efendim. 

BAŞKAN — önerge var, okutuyorum efen
dim. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
41 nci maddenin birinci satırındaki (ve ay

nı soyadını taşıyan) kelimelerinin çıkarılmasını 
arz ve teklif ederim. 

İstanbul 
Ekrem özden 

BAŞKAN — Sayın Komisyon ve hükümet, 
bu önergeye katılmadıklarını beyanlarıyle te-
yidetmiş bulundular. Ayrıca, katılmadığınızı 
izaha lüzum görmüyorsunuz değil mi efendim? 

Değişiklik önergesini oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... önerge red
dedilmiştir. 

41 nci maddeyi okunan şekliyle oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... 41 nci madde kabul edilmiştir. 
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I Madde 42, — Aile kütüklerinde fertlerin, 
ayrı aile kurma; yer değiştirme, evlât edinilme, 
evlenme, ailelerin ise yer değiştirme, bütün fert-

I leri ölme, kızların ve kadınların evlenmeleri ha-
I İmde kayıtlan kapanır. 

Evliliğin zevali halinde kadının isteği ile ka
panan aile kaydı yeniden canlanabilir. 

HALİL ÖZMEN (Kırşehir) — Bir hata var 
efendim, daktilo hatası. «Evlât edinilme» ol
maz, «Evlât edinme» olur, 

BAŞKAN — Buyurun, Sayın Komisyon söz
cüsü... 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI FEHMİ 
ALPASLAN (Artvin) — Saym Başkanım ev
lât edinme vardır. Bir büyük bir küçüğü evlât 
edinir. Ama, o küçük evlât edinilmiş kişidir. 
O maksadı taşıyor. 

BAŞKAN — Millet Meclisince kabul edilen 
metinde de «Evlât edinilme» tabiri kullanıl
mıştır. 

SADIK ARTUKMAÇ (Yozgat) — Bir so
rum var, efendim. 

BAŞKAN — Buyurun Saym Artukınaç. 

SADIK ARTUKMAÇ (Yozgat) — Burada 
I deniyor ki, «Ailenin yar değiştirmesi halinde 

kayıtları kapanır.» Bu hüküm amir bir hüküm
dür. Meselâ, bendeniz Yozgatlıyım; fakat 30 
seneden beri Ankara'da bulunuyorum. Şimdi, 
ben Ankara'ya geldim diye Yozgat'taki benim 
kaydımm bu hükme göre kapanmış olması lâ
zımdır. Halbuki ben istemiyorum, Kaydım Yoz
gat'ta kalsın istiyorum. Bu bir amir hükümdür. 
Nüfus memuru kaydını kapatıyorum derse, bu 
nasıl olacak? Bu, vatandaşın talebi ile mi ya
pılacaktır, yoksa otomatikman nüfus memurla
rı bu yer değiştirme halinde kaydı kapatacak 
mıdır? Bunun zabıtlara geçmesi bakımından 
fayda mütalaa ediyorum ve hükümetten soru
mun cevaplandırılmasını rica ediyorum. 

BAŞKAN — Hükümet temsilcisi Saym Nü
fus İşleri Genel Müdürü buyurunuz efendim. 

NÜFUS İŞLERİ GENEL MÜDÜRÜ ŞEV
KET EKER — Yer değiştirmenin nasıl yapıla
cağı daha önce kabul edilen 28 nci maddede 
açıkça gösterilmiştir. Taleple olacaktır. Kilis Ti' 
bir zatın Ankara'ya nakli isteği olduğu zaman, 
Kilisteki kaydı kapatılacak, burada aile kütüğü 

I ihdas edilecektir. Dilediği zaman yine burayı 
i kapatmak suretiyle gidebilir Kilis'e. 
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BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır, efen
dim. 

42 nci madde üzerinde başka söz isteyen sa
yın üye?.. Yok. 42 nci maddeyi oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
42 nci madde kabul edilmiştir. 

Madde 43. — Aile kütükleri; ailenin bütün 
fertlerinin cinsiyetini, adı, soyadı, baba ve ana
sı adiyi3 soyadlarını, sağ olup olmadıklarını, il 
ve ilçe itibariyle doğum yeri ve tarihlerini, vü
cutlarındaki belirli değişikliklerini, dinini, 
okur - yazar olup olmadıklarını, madenî halle
rini ve diğer şahsî hal değişikliklerini ihtiva 
eder. 

Aile kütüklerinin her sayfasına cilt ve say
fa sıra numaraları konur. Kütüğün sonuna kaç 
sayfadan ibaret olduğu yazılır. Sayfa birleişim 
yerleri asliye hukuk mahkemesince mühürlene
rek sonu onaylanır. 

BAŞKAN" — 43 ncü madde üzerinde söz is
teyen saym üye?.. Yok. 43 ncü maddeyi oyları
nıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etme
yenler.,. 43 ncü. madde kabul edilmiştir. 

Madde 44. — Kocanın ölümünde kadın ye
niden evlenmedikçe ölen kocasının aile kütü
ğünde kalabilir. Dilediğinde' babasının aile kü
tüğüne döner veya ayrı bir sayfa actırabilir. 

BAŞKAN — 44 ncü madde üzerinde söz is
teyen sayın üye?.. Yok. Oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir efendim. 

Madde 45. — Her aile kütüğü soyadma gö
re düzenlenip kapağının iç tarafına kütükte 
yazılı ailelerin soyadları üzerine alfabe sırası
na göre fihristini yaparak yapıştırmak mecbu-
tidir. Ayrıca her nüfus dairesinde bölgesi aile 
kütüklerinin soyadlarına ait alfabetik bir fih
rist tutulur. 

BAŞKAN — 45 nci madde üzerinde söz is
teyen saym üye?.. Yok. 45 nci maddeyi okun
duğu şekliyle oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... 45 nci madde ka
bul edilmiştir, efendim. 

BÖLÜM : 9 

Kayıt düzeltmeleri 

Madde 46. — Yaş, ad, soyadı ve diğer kayıt 
düzeltme davaları ilgilinin oturduğu yer asli

ye hukuk mahkemesinde Cumhuriyet savcısı ve 
nüfus başmemuru veya nüfus memuru huzuruy
la görülür ve karara bağlanır. 

Bu davalar düzeltmeyi isteyenlerle, ilgili 
rc.3mî dairenin göstereceği lüzum üzerine Cum
huriyet Savcıları tarafından açılabilir ve din
lenecek tanıklar, resmî kayıt örnekleri ve belge
lerle ispat olunur. Şu kadar ki; ilgilinin görü
şü davayı yalanlayıcı olmaması şarttır. Ceza 
Muhakemeleri Usulü Kanunu hükümlerine göre 
caza mahkemelerinde yapılacak yaş düzeltmesi 
işlerinde de nüfus başmemuru veya nüfus me
muru taraf olarak bulunurlar. 

Mahkeme kararma karşı taraflar Yargıtaya 
başvurabilirler, yaş, ad, soyadı ve kayıt düzelt
mesi hakkındaki mahkemeden verilen kararlar 
kesinleştikten Sonra ilgilinin aile kütüğüne ge
çirilir. Ad ve soyadının değiştirilmesi, din de
ğiştirme suretiyle de olsa mahkeme kararıyle 
yapılır. Adlarını değiştirenlerin aile kütüğünde 
yazılı çocuklarının baba ve ana adları, soyad
larını değiştirenlerin yalnız eşiyle reşit olmayan 
çocuklarının soyadları birlikte değiştirilir. Yaş 
düzeltme davası ancak bir defa açılabilir. 

Yaş, ad, soyadını değiştirenler askerlik 
ödevliliği içinde iseler yapılan düzeltmeler nü
fus idarelerince onbeş gün içinde askerlik şube
lerine de bildirilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye? 

EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Sayın Baş
kan, muhterem arkadaşlar; 

Evvelce önerge verdiğim için kısaca arz ede
yim. Benim maddede değinmek istediğim hu
sus, «... din değiştirme suretiyle de olsa...» ta
biridir. 

Din değiştirme meselesi mahkemenin hük
müne bağlanacak bir mevzu değildir. Ad ve so
ya d?. değiştirilmesinde mahkemenin hükmü ge
reklidir. Tamam, ona bir itirazım yok. Din de
ğiştirmede ise, bunun için bir kimsenin kalkıp 
mahkemeye gidip de, «Dinim değişti hüküm ve
rin» demesi de mümkündür. G-erçi bu iyi bir 
davranış değildir. Hatta geçen sefer de arz et
tim; bir adam çocuğunu «Müslüman» diye, di
ni «İslâm» diye nüfusa kaydettirmiş; çocuk re
şit olduktan, hatta avukat olduktan sonra mah
kemeye gidiyor, «Ben doğduğum zaman babam 
beni kütüğe İslâm diye yazdırmış, halbuki ben 
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bunu istemiyorum; bu kaydı kütükten silin» 
diyor. Hâkimler bu durum karşısında âdeta çok 
müşkül bir mevkide kaldılar ve bu davaya bak
mak istemediler. 

Onun için, tuhaf bir mevzudur bu din değiş
tirmek. Zaten böyle bir şey de yoktur. Yani, 
ben buradan «Din değiştirme» tabirinin kaldı
rılmasını rica ediyorum. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Sayın özden bir de önerge ver

mişlerdir. 
Saym Komisyon Başkanı, buyurunuz efen

dim. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI FEHMİ 

ALPASLAN (Artvin) — Sayın Başkan; Saym 
özden'in, özellikle «Din değiştirme olaylarını 
hâkime götürüp, ondan karar almaya mahal 
yoktur» yolundaki görüşünü cevaplandırmak 
istiyoruz. 

Esasında nüfus kayıtlarında her türlü deği
şiklik ancak mahkeme ilâmları ile mümkün ola
bileceği için; zaten daha önceki nüfus kayıt
larında dini yazılmıştır, dininin değiştirilmesi 
keyfiyetinin de nüfus kayıtlarında, kütüklerde 
bir değişiklik olması itibariyle hâkimin kararı
na, gitmesi zaruretinden doğmaktadır. Yoksa, 
bir kimse hâkime, «Ben dinimi değiştiriyorum» 
deyince, hâkim ne kadar üzülürse üzülsün, bu 
adam böyle istediği için ben de bu kararı ver
dim, demekten başka yapacağı bir şey yoktur. 

EKREM ÖZDEN (İstanbul) — önergemi 
geri alıyorum. 

BAŞKAN — önergelerini geri aldılar, 
HALİL ÖZMEN (Kırşehir) — Sayın Baş

kan, pek mühim bir meseleyi arz etmek üzere 
BOZ istiyorum, 

SALİH TÜRKMEN (Ağrı) — Ben de soru 
sormak istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Türkmen, hatibin konuş
masından sonra sorunuzu sorunuz. 

Buyurunuz Sayın özmen. 

HALİL ÖZMEN (Kırşehir) — Payın Baş
kan,. gayet kısa olmak üzere mühim bir mesele
yi arz edeceğim. 

Bu Soyadı Kanunu çıktığı ve yürürlüğe gir
diği zamanlarda bilhassa köylerimizde soyadı 
alma ve soyadı yazma işi muhtarlara bir görev 
olarak verilmişti. Muhtarlar da bazı yanlışlık
lar yapmışlardır. Meselâ, tatbikatta hâkimliğim 
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esnasında bana gelen bir meselede bir kimsenin 
soyadı «Gölük» olarak alınmıştır. «Gölük» soy
adının menşeini, manasını arkadaşlarım, sayın 
senatörler bilirler. «Gölük» tabiri, affedersiniz, 
eski deyim ile «merkep» Türkçe manası ile 
«eşek» anlamındadır. Bunu kendisine üç defa, 
beş defa ikaz ettiğimiz halde adamcağız, ben 
soyadımı değiştiremiyorum, değiştirecek vazi
yette değilim, diye tazallüm-i hal ediyor açıkça. 
Parası yok, fakir, işi var, çalışıyor. 

Bu gibi insan haysiyetine dokunan hallerde 
acaba idaremize veyahut cumhuriyet savcıları
na böyle bir dava açmak hakla verebilir misi
niz? Bunun cevabını Hükümetten ve Komisyon
dan rica ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon Başkanı, so
rulacak bir ele soru var. Ondan sonra mı hepsi
ne birden cevap verirsiniz, yoksa şimdi mi konu
şacaksınız? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI FEHMİ 
ALPASLAN (Artvin) — Sorudan sonra konu
şacağım. 

BAŞKAN — Saym Salih Türkmen, buyuru
nuz efendim; arzu buyurursanız kürsüden ko
nuşunuz. 

SALİH TÜRKMEN (Ağrı) — Oturduğum 
yerden konuşayım. 

Eskiden soyadı değiştirmesi ile soyadı tashi
hi işlemleri ayrı ayrı muamele görüyordu. Soy
adı tashihlerinde nüfustaki kayıt tashih edildi
ği için nüfus memurluğunu hasım göstermek 
lâzımdı. Soyadı değiştirilmelerinde dava tek ta
raflı açılıyor, nüfus memurluğu hasım gösteril-
miyordu ve mahkemeler de bu davayı görüyor
lardı. Burada şimdi alel usul «soyadı değiştir
meleri» nden bahsedildiğine göre nüfus memuru 
hasım olarak gösterilecek midir, yani bu iki 
durum arasında bir fark gözetilecek midir? 

İkincisi, eskiden nüfus tashih davalarında 
kolaylık gösteriliyordu, Her yerde dava açıla
bilirdi. Şimdi, burada bir tahdit getiriliyor ve 
deniyor ki : «...oturduğu yer asliye hukuk mah
kemesi...» Bu bir müşkülâttır, Yani, mahkeme
ye dava açan bir kimsenin o yerde oturduğu-
ğu da ispat etmesi lâzım mıdır? Bu türlü bir 
harekete zorlamak bir müşkülâttır ve bence lü
zumsuzdur. 

Üçüncü sorum da, savcıların yas tashihi da
vaları açmaları resmî bir dairenin lüzum göster
mesi şartına bağlanıyor. 
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Halbuki, savcılık bir makam göstermeden 
meseleye re'sen vaziyet edebilmelidir. Çünkü, 
ona göre dava açar veya açmaz. Savcılık dava 
açması gereken bir makam iken, neden dava 
açmasını başka bir makamın isteğine bağlıyor
lar? 

BAŞKAN — Sorunuzla ilgili olarak bir 
önerge vermiyorsunuz. 

Saym Alpaslan, Geçici Komisyon Başkanı, 
buyurunuz. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI FEHMİ 
ALPASLAN (Artvin) — Saym Başkan, muh^ 
terem' arkadaşlar; 

Sayın özden yerimden vermiş olduğum ceva
bı kâfi bulmuş olacaklar ki, önergelerini geri 
aldılar, Bu, din değişikliklerinin hâkim kararına 
götürülmemesi ile ilgili bir konu idi. 

Biz, «Her türlü değişiklik ancak hâkimin 
karan, ile olabilir; o itibarla bu mesele böyle 
vaz'edilmiştir» demekle yetindik. 

Bu arada, amme nizamına aykırı bir dini de 
iktisap etmeyi önleyici bir hükümdür bu. Bir 
insan kendi kendine lâahlâkî olan veya ziyade
siyle gericiliği ifade eden bir dini alıyorum 
diye nüfus kütüğüne işletmeye kalkarsa, buna 
da meydan vermiyor bu madde hükmü. 

Şimdi bu meyanda Sayın Halil özmen dava
dan bahsetti. Çirkin bir soyadı ile ortaya çıkan 
bir kimsenin soyadını değiştiremediğinden 
bahsettiler; buna maddî vaziyetleri müsait de
ğilmiş. 

HALİL ÖZMEN (Kırşehir) — Elan duru
yor. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI FEHMİ 
ALPASLAN (Devamla) — Bugünün şartların
da bir soyadı davasının açılması, zannediyo-
rumki maddî yönden ziyadesiyle bağlayıcı ol
maktan uzak, Ama sayın meslektaşım çok iyi 
bilirler ki, bir kimse bir dava ikame edecekse 
ve eğer o davayı ikame için malî kudreti mü^ 
sait değilse, adlî müzaheret yolu işler. O zaman 
gider, hâkime müracaat eder, ben bu değişikli
ği yapmak istiyorum, der ve böylece olur. Kal
dı ki, bu Nüfus Kanunuyle doğrudan doğruya 
kamu adına dava açılması da imkân dairesine 
giriyor. Çünkü, çirkin soyadı alınamayacağı 
kaydı vardır. Soyadı çirkinse, kamu düzeni ba
kımından' düzeltilir. 

Şimdi, kıymetli arkadaşıma ben de başka bir 
örnek vereyim. Benim meslekte bulunduğum 
zaman bir savcı yardımcısı arkadaşımız vardı ve 
soyadı «Yoro» idi. Bu «Yoro» tabiri Yoro, Yor-
go gibi biraz mide bulandıran cinsten oluyor
du. Adalet cihazını temsil eden bir arkadaşımı
zın bu şekilde bir soyadı ile tesmiyesinin bazı 
nahoş vaziyetler meydana getirdiğini gördük 
ve o zaman kamu düzeni adına dava açıldı ve 
biz o arkadaşın soyadını değiştirdik. Bunlar 
mümkün olmaktadır. 

Şimdi, Sayın Türkmen arkadaşım bazı soru
lar yönelttiler. Saym Türkmen bir başlık halin
de lütfederseniz memnun olurum. 

(SALİH TÜRKMEN (Ağrı) — Birincisi, ev
velce soyadı tashihi dâvalarında hasım gösteri
liyordu, soyadı değiştirmelerinde buna lüzum 
yoktu. Eğer Komisyonumuzun metni, bu durum
ları alelumum içine alıyorsa, bu takdirde tak
rir vereceğim. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI FEHMİ 
ALPASLAN (Devamla) — Efendim, bu kanun
da kütüklerdeki her türlü düzeltmede behema-
hal nüfus idaresinin temsil edilmesi prensibi 
vazedilmiştir. Binaenaleyh, ister tashih olsun, 
isterse soyadını değiştirme olsun, yani kayıtta 
bir düzeltme vukubulacağı için, nüfus memuru
nun da hasım mevkiinde bulunmasını zarurî 
görüyorlar. Zira bu nüfus kütüklerindeki işlem
lerin tamamlanması için, nüfus memurlarının 
bu gibi davalarda mevcudiyetlerini ortaya koy
maları, göstermeleri lüzumlu görülmüş bulunu
yor. Bunu buyurmuştunuz... Düşünce bu. 

Bir de başka bir hususta bir sorunuz vardı. 

SALİH TÜRKMEN (Ağrı) — Nüfus tashih 
davaları her yerde açılabilirdi, şimdi, oturduğu 
yer mahkemesine hasrediliyor; tahdit vardır. 
Nüfus davası her yerde açılabilir. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI FEHMİ 
ALPASLAN (Devamla) — Sayın Başkanım, 
bu, «...oturduğu yer mahkemesi...» tabiri, öte
den beri devam eden bir hüküm. Bunda hiç de
ğişiklik olmamış ve bu daha ziyade dava ikame 
edecek olan şahsın kolaylığına götürülmüş bir" 
hükümdür. Bir kimseyi, «İllâ nüfusa kayıtlı ol
duğu yer mahkemesinde dava açacaksın» gibi' 
bir sıkıntıya sokma yerine, bulunduğu yerde 
dava açma hakkına sahip kılmak her halde ko-
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SALİH TÜRKMEN (Ağrı) — Yani, nüfus 
davası her yerde açılabilir, zabıtlara geçmesin
de fayda vardır. 

Üçüncü sualim, savcıların dava açması res
mî makamın lüzum göstermesine bağlanıyor. 
Savcı re'sen dava açamaz mı? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI FEHMİ 
ALPASLAN (Devamla) — Efendim, 46 ncı 
maddenin 2 nci fıkrasında «Bu davalar düzelt
meyi isteyenlerle, ilgili resmî dairenin göstere
ceği lüzum üzerine Cumhuriyet Savcıları tara
fından açılabilir.» der. Şimdi bundan maksat, 
bir daire bir meseleyi gerekli görüp, dava açma
sı için Cumhuriyet Savcısına müracaat edecek
tir. Ama Cumhuriyet Savcısı res'en gerekli gö
rürse elbette ki açabilecektir. Yani, dava açma 
hakkı Sayın Cumhuriyet Savcılarının olacak
tır. 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (İstanbul) — Sayın 
Başkan, soru soracağım. 

BAŞKAN — Sayın Alpasan, bir soru daha 
var. Buyurun efendim. 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (İstanbul) — Sayın 
Başkanım, 46 ncı maddenin 3 ncü fıkrasında, 
«...din değiştirme suretiyle de olısa mahkeme ka-
rarıyle yapılır.» Deniyor. Sayın Özden arkada
şım bunun üzerinde hassasiyetle durdu. Şimdi, 
din değiştirme.. 

BAŞKAN — Efendim, önergesini geri aldı. 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (İstanbul) — Geri 
aldı, ama ben takabbül ediyorum. Soru sora
cağım. 

BAŞKAN — Buyurun efendim sorunuzu so
run. 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (İstanbul) — insan 
iki türlü din değiştirecektir; meselâ, birisi Türk 
değildir, ama Hristiyan dininden Müslümanlı
ğa geçecektir. Diğeri ise, Türk'tür ve Hristiyan 
dininden Müslümanlığa geçecektir. Bu duruma 
göre, «... din değiştirme suretiyle de olsa mah
keme kararıyle yapılır.» Deniyor. Anayasamı
zın 19 ncu maddesinde, «Herkes, vicdan ve dinî 
inanç ve kanaat hürriyetine sahiptir.» Bu Ana
yasaya göre herkes istediği dine, istediği zaman 
beğenip girecek ve çıkacaktır. 

Diğeri, «Dinî inanç ve kanaatlerini açıkla
maya zorlanamaz.» Mahkemeye gittiğiniz za
man da, mahkemeler alenî olduğuna göre, o in
sanın din değiştirmesi, bir nevi dinî inancını 
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açıklaması olacaktır ve bu nedenle Anayasanın 
19 ncu maddesine aykırı düşmüyor mu? 

BAŞKAN — Maddenin şu hükmünün Ana
yasanın 19 ncu maddesine aykırı düşüp, düşme
diğini soruyorlar İSayın Öztürkçine, 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI FEHMİ 
ALPASLAN (Devamla) — Anayasa, bu gibi 
mutlaka nüfus kütüklerindeki her türlü işle
min, tashihlerin hâkimin kararına götürülmesi
ne tallûk eden hükmü kendisine yabancı tuta
cak kadar dar görüş içerisinde hazırlanmış de
ğildir. O itibarla Anayasaya aykırı düşmez, 

BAŞKAN — Başka soru var mı efendim?.. 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (İstanbul) — öyle 
değil efendim. 

BAŞKAN — Sayın Rifat Öztürkçine, istedi
ğiniz istikamette cevap vermeye mecbur olma
dığı gibi, esasen cevap vermeye de zorlanamaz. 

46 ncı maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

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

gi bir arıza sebebiyle vücuttaki şekil değişik
likleri ve bu kanunun 43 ncü maddesi gereğin
ce nüfus kütüklerine yazılması g'erektiği halde' 
her nasılsa yazılmamış ve dayanağı belgede kal
mış olan ana baba adı, doğum yeri, cinsiyet ve 
soyadı gibi haller ilgililerin bağlı bulunduğu 
daire, kurum veya işyerinden köy veya mahal
le ihtiyar kurulundan alacakları belge ve ilmü
haber üzerine en büyük idare amirinin emri ile 
nüfus memurları tarafından aile kütüklerine 
işlenir. 

BAŞKAN — 47 nci madde üzerinde söz is
teyen sayın üye?.. 

SADIK A R T U K M A Ç (Yozgat) — Sorum 
olacak iSayın Başkan, 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Artukmaç. 

SADIK ARTUKMAÇ (Yozgat) — 47 nci 
maddenin 1 nci cümlesi çok muğlak; dikkat bu-
yurulursa Komisyon ve Hükümetten rica ediyo
rum. Deniyor ki, «Meslek, sanat, din ve herhan
gi bir arıza sebebiyle vücuttaki şekil değişik
likleri...» Yani, din sebebiyle, meslek sebebiy
le ve sair şekil değişiklikleri gibi bir mana çı
kıyor. Halbuki, kanunda istihdaf edilen gaye 
bu değil. Doğrusu şöyle; meslek sebebiyle, sa
nat sebebiyle, din sebebiyle ve herhangi bir arı-
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za sebebiyle vücutta meydana gelen bir değişik
lik dolayısıyle demek isteniyor. Acaba, böyle 
midir, değil midir? Bunun tavzihi lâzım. 

İkincisi; burada şekil değişiklikleri dendik
ten sonra «...ve bu kanunun 43 ncü maddesi» 
tabiri var. Orada «ve» ibaresinin konulmasına 
lüzum yok, bağlantı yapıyor. «Ve» edatının çık
ması lâzım ki, mana anlaşılsın. «Ve» çıkarıla
rak, «... bu kanunun 43 ncü maddesi gereğince 
nüfus kütüklerine yazılması gerektiği halde...» 
denerek cümle tamamlanıyor, iyi ve anlaşılır 
hale geliyor. Acaba bunu mu kastediyor? Bu 
değişiklik zabıtlara geçsin, durum tavazzuh et
sin. Bunu arz ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Hükümet sözcüsü, buyu
runuz1 efendim. 

NÜFUS İŞLERİ GENEL MÜDÜRÜ ŞEV
KET EKER — Efendim, bu 47 nci madde, eski 
Nüfus Kanununun 13 ncü maddesinin karşılığı
dır. Kütüklere geçirilmemiş, her ne sebeple olur
sa olsun, geçirilmesi zarurî olan sanat, meslek, 
din ve burada da 43 ncü maddede dediğimiz gi
bi, ana adı, baba adı gibi hususların hâkimin 
hükmüne lüzum kalmadan; çünkü kütüğe işlen
memiş olduğu için müstenidatmda, dayanağında 
mevcut ise, en büyük idare amirinin emriyle 
kütüğe işlenmesini öngören bir maddedir. 

Eski 12 nci maddede; din, mezhep, meslek, 
sanat ve her zaman değişmesi mümkün olan 
eşkâl gibi olayları nüfus memuru kendisi düzel
tir, hükmü vardı. Yargıtay'ın 6. Hukuk Dairesi 
Genel Kurulu, bu 12 nci maddenin Medenî Ka
nunla yalnız bu kısmının kaldığını, din değişik-
liginin de bu meyanda mahkeme .kararı ile ya
pılması gerektiğini karara bağladı. İçtihat şek
linde yürürlüktedir. Bu madde bizce anlaşıl
makta. Yönetmelikte daha tavzih edilerek uygu
layıcıların kullanmasına arz edilecektir. 

BAŞKAN — (ve) edatı hakkındaki müta
laanız ne olacak, ikinci soru olarak? Sayın Ar-
tukmaç sordular (ve) edatı orada haşivdir de
diler. 

NÜFUS İŞLERİ GENEL MÜDÜRÜ ŞEV
KET EKER — Değildir efendim. Bu sayılan sa
nat, meslek, din ve şekil değişiklikleri ve ayrı
ca 43 ncü maddede tadat edilen konulardan bi
ri yazılmamışsa, diye birbirini birleştiren bir 
maddedir. (Veya olacak seJleri) 

BAŞKAN — «Ve» de o manayı ifade ediyor, 
buyurdular. 47 nci madde hakkında söz isteyeni 
sayın üye?.. Yok. 47 nci maddeyi oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... 47 nci 
madde kabul edilmiştir. 

Madde 48. — 47 nci madde ger eğince yapı
lan tamamlamalarla şahsî hallerde vukua, gelen 
değişmeler, özellikle evlenme dışında doğan bir1 

çocuğun tanınması, hâkimin babalığa hükmet
mesi, nesebin düzeltilmesi, evlât edinme, evlât
lık bağının kaldırılması veya bulunmuş bir ço
cuğun nesebinin belirmesinden ileri gelen de
ğişikliklerle aile kütüklerine işlenen bir kaydın 
doğru olmadığının karar altına alınması veyai 
kimliği belirsiz diye işaret edilen bir kimsenin 
kimliğinin tayin olunması gibi zarurî olan aile 
kütüğü düzeltmeleri ilgilinin künyesi hizasında
ki düşünceler sütununa yazılır. 

Ve kütüğün özel sütunlarına şahsî hal bel
geleri veya dosyaları sıra numaraları konur. 
Aile kütüklerine şahsî hal değişikliklerinden 
başka bir husus kaydedilemez. 

BAŞKAN — 48 nci madde üzerinde söz is
teyen sayın üye?.. Sayın özden soru mu sora
caksınız? 

EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Soru efen
dim. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Şimdi esas 

değişiklikler ve sair hususlar hâkimin kararma 
bağlanıyor. Bunlar Medenî Kanunla mütenazır 
olan hususlardır. Ama, «47 nci madde gereğin
ce yapılan tamamlamalarla şahsî hallerde vukua 
gelen değişmeler düşünceler sütununa yazılır.. 
Deniyor. Bu nasıl olacaktır? İzahat verirlerse 
memnun olurum. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon veya Hükü
met?.. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI FEHMİ 
ALPASLAN (Artvin) — Sayın Başkan, bu 
herhangi bir suretle vukübulacak, sonradan 
kayda geçmesi gerekli bir olayın kütüğün nere
sine yazılacağını gösteren bir madde. Fazla bir 
şey değil. Hâkim şu mevzuda, bu mevzuda ka
rar vermiştir. O ilâmın tarihi, numarası, ve sai-
resi o kısma yazılacak diye bir kayıttan ibaret
tir. Başka bir şey getirmiyor. 

EKREM ÖZDEN (istanbul) — Mülâhazat 
hanesi deniyor. 
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GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI FEHMİ 
ALPASLAN" (Devamla) — Düşünceler hanesi, 
mülâhazat hanesi... Her kütükte bir de düşün-' 
çeler hanesi olacak ve oraya da bunlar yazıla
caktır. Halen de bunlar vardır. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır efen
dim. 48 nci madde üzerinde söz isteyen başka 
sayın üye var mı?.. Yok. 43 nci maddeyi oyları
nıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Madde kabul edilmiştir. 

Kısım 3, burada bir tertip, tabı hatası var
dır. «İdare» Kısım 3 başlığının altma, «Bö
lüm 1» de onun atına gelecektir. Buyurun efen
dini, tashihli okuyoruz. 

Kısım — 3 

İdare 

Bölüm : 1 

Yükümlülük 

Madde 49. — Mahkeme başkâtiperi nüfus 
kütüklerini ikilendiren kararlan kesinleşmesin
den başlayarak otuz gün içinde bulunduğu yer 
nüfus dairesine onanlı karar suretlerini gönder
mek suretiyle bildirmeye mecburdurlar. 

BAŞKAN — 49 ncu madde üzerinde söz is
teyen sayın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
49 ncu madde kabul edilmiştir. 

Madde 50. — Nüfus memurları, kendi böl
gesindeki köy ve mahalleler üzerine doğum, 
ölüm, evlenme, boşanma ve yer değiştirmelere 
ait bir istatistik defteri tutar. Her üç ayda bir 
örneğine göre dört nüsha istatistik cetveli dü
zenleyerek üç nüshasını bağlı olduğu ilçe nüfus 
başmemurluğuna, ilçe nüfus başmemuru da bir 
nüshasını bırakıp diğer iki nüshasını (ilçe ola
rak) düzenleyeceği iki nüsha cetvele bağlaya
rak il nüfus müdürlüğüne, il nüfus müdürü de 
birer nüshasını alakoyup diğer nüshasını il ola
rak düzenlenmiş bir cetvel ile birlikte Nüfus İş
leri Genel Müdürlüğüne yollar. 

BAŞKAN — 50 nci madde üzerinde söz is
teyen sayın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler.. 50 nci 
madde kabul edilmiştir. 

Bölüm : 2 

Teftiş ve* denetleme 
Madde 51. — Nüfus başmemurları nüfus me

murları, il nüfus müdürleri il içindeki bütün 
nüfus daire ve memurlarını, mahallin en büyük 
idare amirleri veya memur edecekleri kişiler, 
mülkiye müfettişleri ve İçişleri Bakanlığının 
vazifelendireceği kimseler nüfus teşkilâtını sü
rekli denetim ve teftişleri altında bulundurma
ya ve bu kanun ile tüzük ve yönetmelikler hü
kümlerini yürütmeye ve gerekli tedbirleri alma
ya yetkilidirler. 

BAŞKAN — 51 nci madde üzerinde söz is
teyen sayın üye?.. Buyurun Sayın Artukmaç. 

SADIK ARTUKMAÇ (Yozgat) — Muhte
rem arkadaşlarım, kanunlar yapılırken, evvele
mirde kanunu hazırlayan makamların, mercile
rin, yetkili kimselerin çok dikkatli olması lâ
zım. Ondan sonra Meclislerin de bunu üzerinde 
titizlikle durması gerekir. Çeşitli ibareler ya
hut tezatlar haline düşmemek lâzımdır. Ken
disine çok hürmetim olduğunu arz etmek iste
rim, Sayın Şevket Eker bundan alınmasınlar. 

Şunu arz ediyorum, bundan evvelki madde
lerde demin de görüşmüştüm. «En büyük idare 
amiri» diye geçti. Şimdi dikkat buyurursanız, 
burada da «Mahallin en büyük idare amiri» de
nilmektedir. 

Bir maddede böyle, başka maddede şöyle; 
ayrı ayrı terimler kullanılıyor. Yani maddelerde 
bir tesanüt, bir insicam olmazsa, okuyanlar için 
herhalde iyi bir hüküm neticesine götürmez. Bu
nu bütün devlet daireleri için ifade ediyorum. 
Her zaman da bu kürsüden ifade etmişimdir. 
Bu gibi yanlışlıklara meydan verilmemesi, ay
rıca ela bizim komisyonlarımızın ve Meclisleri
mizin de bunlara titizlikle dikkat etmesi gerek
mekte olduğunu arz etmek için söz aldım. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon Başkanı veya 
Saym Hükümet temsilcisi cevap verecekler mi 
efendim? 

NÜFUiS İŞLERİ GENEL MÜDÜRÜ SEV
SE T EKER — Biz bu kanunda tamamen en 
büyük idare amiri diye alıyoruz. Yerine güre 
de. bu madde de olduğu gibi, teftişi mutazam-
nım mahallin en büyük idare amiri. Zaten ma
hallin en büyük idare amirini memlekette her 
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müessese, her vatandaş mahallin en büyük mül
kiye âmiri olarak tanımaktadır. Bunda bir sa
kınca görmedik, Burada «Mahallin en büyük 
idare amiri» denmesi, teftiş ilçe ve illeri ilgi
lendirdiği için konmuştur. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır efen
dim. 

Başka konuşacak sayın üye?.. Yok. 51 nci 
maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... 51 nci madde kabul 
edilmiştir efendim, 

Bölüm : 3 

Ceza hükümleri 

Madde 52. — Bu kanuna göre şahsî hal olay
larını nüfus memurluğuna bildirmek ve nüfus 
ve aile cüzdanları almak zorunda bulunan va
tandaşlarla bunu bildirmekle ödevli olanlardan 
bu ödevlerini kanunî süre içinde yapmayanlar
dan, idare kurulları kararıyle on liradan elli 
liraya kadar 28 nci maddeye aykırı hareket 
edenlerden 50 liradan 250 liraya kadar hafif 
para cezası alınır, Tekerrüründe ceza bir kat 
artırılır. 

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

BAŞKAN — Sayın özden, buyurunuz efen
dim, 

EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Sayın Baş
kan, kıymetli arkadaşlarım; 

Burada 3 noktaya değinmek isterim. Bir ke
re maddenin «İdare kurulları kararıyle» iba
resinde, ilçe mi, il mi kastediliyor, belli değil? 
Hangi idare kurulu? Bu bir kere noksan. 

Sonra, «10 liradan 50 liraya kadar» deniyor. 
Bu 10 lira bugün artık birşey ifade etmiyor. Bu
nu 50 liraya çıkartın ve 50 lira azamî haddini 
de 200 lira veya 300 lira gibi bir hadde çıkarın 
ki, bir ceza müeyyidesi olduğu anlaşılsın. 10 li
rayı herkes verebilir ve kimse ehemmiyet ver
mez. Ama, hiç olmazsa 100 lira, 200 lira derse
niz bir şey ifade eder. Yani, muhakkak bir pa
ra cezası koyalım diye düşimüldüyse, bu da 
yanlıştır. 

Benim en ziyade önemle üzerinde durmak 
istediğim son fıkradır, «Para cezası Türk Ceza 
Kanununun 24 ncü maddesine göre yürütülür 

ve zamanaşımına tabi değildir.» Ben ilk defa 
böyle zamanaşımına tabi olmayan ceza ile kar
şılaşıyorum. Geza Kanununda özel olarak bulu
nan bir hüküm var : «Memlekete ihanet suçları, 
dışarıda işlendiği takdirde zamanaşımına tabi 
değildir.» Bir o var, hatırımda kalan. Bir de 
şimdi bu çıkıyor, «zamanaşımına tabi değildir» 
diye. Niçin? Ceza Kanununa göre bir müeyyi
de tayin ediyorsunuz, zamanaşımına tabi kıl
mıyorsunuz. Bu olmaz. Bu Ceza Hukukuna, 
Umumî Hukuk kaidelerine muhaliftir. Binae
naleyh, bunun çıkarılması lâzımdır. Her türlü 
cezaî hüküm zamanaşımına tabidir. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. Başka söz 

İsteyen sayın üye?.. Yok. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI FEHMİ 

ALPASLAN (Artvin) — Söz istiyorum Sayın 
Başkan. 

BAŞKAN — Buyurunuz. Sayın özden'in bu 
gerekçeye müstenit önergeleri var, hatırlatırım. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI FEHMİ 
ALPASLAN (Artvin) — Sayın Başkan, Sayın 
özden, «idare kurulları kararıyle» denilmekte, 
bu, ilçeyi mi, il idare kurulunu mu kastediyor, 
belli olmuyor, diyorlar. Kendilerine rahatlıkla 
ifade ederim. Nüfus işlemleri, merkez ilçelere 
bağlı yerlerde nüfus müdürlükleri eliyle, diğer 
ilçelerde de ilçedeki nüfus başmemurluklan 
eliyle yürütülüyor. Binaenaleyh, bu yerlerde 
bulunanlar eğer kendilerine düşen görev! yap
mazlarsa, o zaman «idare kurulları kararıyle» 
denmekle, ilçe idare kurullarını; il merkezinde 
merkez ilçe teşkilâtı diye bir teşkilât olmadığı
na göre, il idare kurulu kararıyle olmuş oluyor. 
Her İkisini birden kapsamakta, 

Sonra Sayın özden, «10 lira ile 50 lira para 
cezası» deniyor, 10 liranın artık bugün bir de
ğeri yok» diye buyurdular. Şimdi bu maddenin 
asıl esprisi, nüfus hareketlerini tescil dışı bı
rakmamaktır. Çok ceza tatbikine gidersek, o 
takdirde bir defa nasıl olsa kaçmıştır bu ipin 
ucu, bir daha bunu yetkililere duyurmamak 
için, ilgili şahıs elinden geleni yapacak ve nü
fus hareketi nüfus kütüğüne intikal etme im
kânından yoksun kalacaktır. Maksat, para al
mak veya onu bu yolla daha ağır bir şekilde 
tehdit etmek değil. Yani, dozunda tutmak su
retiyle ; vakit geçirmişse, bir hata işlemişse, «hiç 
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olmazsa «10 lira veririm, hatamı tashih etme 
imkânını bulurum» düşüncesi ile hareket eder 
ve bu şekilde de nüfus işlemleri noksan olmak
tan çıkar. Bu bakımdan bu miktar alınmıştır. 
Kaldı ki, birçok ahvalde 10 lira bir şey ifade 
etmez gibi görünmekle beraber, henüz bizde da
ha 10 liranın birçok şey ifade ettiği bölgeler de 
vardır. 

Sonra, Sayın özden son fıkrada bulunan 
«..'. zamanaşımına tabi değildir.» kaydına do
kundular. Hakikaten, bu hafif para cezaları fa
lan; para cezası nevinden bir mahkûmiyet olun
ca, ceza tatbikatında «zamanaşımına- tabi de
ğildir» gibi bir kayıt ters düşer. Ceza Hukuku 
bakımından böyle. Ama, halen yürürlükte bu
lunan 2576 sayılı Gizil Nüfusların yazımı hak
kındaki Kanunun 9 ncu maddesinde «Gizli do
ğum, ölüm, evlenme ve boşanma vakalarının 
vaktinde yazdırılmamasından dolayı verilecek 
cszalar için müruruzaman cari olmaz» diye yü
rürlükte bulunan bir madde vardır. Bu zaman
aşımına uğratılmaz denmekle, biraz daha tehdit 
unsurunu, hafif bir tehdit unsurunu beraberin
de getirmek gibi bir maksada atfen yapılmış
tır. 

Komisyon olarak, illa böyle yapılmazsa or
talık yıkılır, demeye dilimiz varmayacağı gibi, 
böyle olduğu zaman para cezalarının nevine ve 
maksadına da tamamıyle aykırı bir vaziyetle 
karşı karşıya geliriz, iddiasını ortaya atmanın 
da mümkün olmayacağı düşüncesindeyiz. 

BAŞKAN — Bitti mi efendim?.. 

RİFAT ÖZTÜEKÇİNE (istanbul) — Komis
yondan bir soru soracağım. 

imar Kanununa muhalif hareket edenlere 
verilecek para cezalarında «hafif» ve «ağır» di
ye bir tabir yok idi. Bu idare kurulunun vere
ceği bir yetkidir. Buradaki «hafif» ifadesi, ek
seriyetle mahkemelerde kullanılan bir tabirdir. 
Acaba, Sayın Komisyonumuzun buradaki «ha
fif» deyiminin fazlalığı üzerinde düşünceleri 
var mıdır? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI FEHMİ 
ALPASLAN (Devamla) — Şimdi burada İmar 
Kanunu ile meşgul olmuyoruz şüphesiz. 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (istanbul) — Hayır, 
para cezası mevzuubahis. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, vuzuha ka
vuştu. Buyurunuz Sayın Alpaslan. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI FEHMİ 
ALPASLAN (Devamla) — İmar işleri bizim 
her zaman hafızamızı işgal eden bir konu olma
dığı için, meseleyi oraya götürmeden şunu arz 
edelim. («Orada haşiv var» sesleri) Ceza Kanu
nunda para cezaları «hafif para cezası» diye 
isim alır. O itibarla «hafif para cezası» tabiri 
buraya konmuştur. Çünkü, hafif para cezaları
nın tahsili, müruruzamanı, tatbiki, ve sairesi 
ayrı hükümler taşır. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır efen
dim. 52 nci madde üzerindeki önergeyi okutu
yorum efendim. 

Sayın Başkanlığa 
52 nci maddenin 2 nci fıkrasında «... ve za

manaşımına tabi değildir» kelimelerinin çıka
rılmasını arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
istanbul 

Ekrem özden 

BAŞKAN — Sayın Komisyon Sözcüsü biraz 
evvel kürsüden vaki beyanları ile, bu önergeye 
katılmadıklarını da beyan buyurmuş oldular. 

Sayın Hükümet katılıyorlar mı? 

NÜFÛS İŞLERî GENEL MÜDÜRÜ ŞEV
KET EKER — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Önergeye Komisyon ve Hükü
met katılmıyorlar. Önergeyi oylarınıza sunuyo
rum. «Zamanaşımı» tabirinin tayyını öngören 
önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Önerge reddedilmiştir 
efendim. 

52 nci maddeyi okunduğu şekliyle oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler.., Kabul etmeyen
ler... 52 nci madde kabul edilmiştir. 

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

BAŞKAN — 53 ncü madde üzerinde söz is
teyen sayın üye?.. Sayın özden buyurun. 

EKREM ÖZDEN (istanbul) — Ben bu mad
deyi muvazzah bulmuyorum : Sel, kar, dolu, fır
tına, şiddetli yağmur, bunların tespiti çok müş
kül. Yolları kaplayan, köprü yıkılması, geçit ka
yığı batması gibi gidiş ve gelişi kesen haller ve 
hastalık gibi haklı engellere hiç bir surette ceza 
müeyyidesi tatbik edilemez. Madde muvazza 
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değil, maddenin biraz daha genişletilmesi lâzım-
gelirdi. Acaba Komisyon bu maddeye muvaazah 
buluyor mu? Bu maddeye lüzum var mıdır? Bu 
hususları Komisyondan rica ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon Başkanı. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI FEHMİ 

ALPASLAN (Artvin) — Efendim, bu doğru
dan doğruya maddede «gibi» tabirleri kullanıl
mak suretiyle esbabı mücbireyl, forsmajörü, 
takdir salâhiyetini idare kurullarına bırakmış 
oluyor. 

BAŞKAN — Komisyon, madde tedvinini lü
zumlu görmektedir. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... 53 ncü madde kabul edilmiş
tir. 

Madde 54. — Şahsî hal belgeleri ve aile kü
tüklerinin iyi tutulmamasmdan, saklanmama
sından ve memurun başka yere kaldırılması ve
ya memuriyetten ayrılması halinde devir ve tes
limin usulüne göre yapılmamasmdan nüfus me-
murlarıyle bu işleri yaptırmakla ödevli il nüfus 
müdürleri ve nüfus başmemurları şahsen sorum
ludurlar. 

BAŞKAN — 54 ncü madde üzerinde söz İs
teyen sayın üye?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler..-. Kabul edilmiştir. 

Bölüm : 4 

Türlü hükümler 

Madde 55. — Nüfus memurları her işlem so
nunda almış oldukları şahsî hal belgelerinin aile 
kütüklerine tamamen işlendiğini ve birer nüs
hasının da arşive gönderildiğini, şahsî hal belge
lerine şerh vermek suretiyle belirtir ve imza 
ederler. 

BAŞKAN — 55 nci madde üzerinde söz is
teyen sayın üye?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 56. — işinden herhangi bir sebeple 
ayrılan nüfus memuru yerine gelen memura he
nüz gelmemişse geldiğinde devredilmek üzere 
en büyük idare amiri tarafından gösterilen kim
seye düzgün devir vermeye ve dört nüsha devir 
tutanağı yapmaya mecburdur. 

Nüfus memurunun ölümü veya devir yap
masına imkân vermeyecek surette işten ayrıl- | 
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ması, izinli ve raporlu bulunması halinde idare 
amirince tayin edilecek bir kurul tarafından bu 
devir aynı şekilde yapılır. Devir ve teslim işle
rinin ne yolda yapılacağı ve nelerin devredile
ceği yönetmelikte gösterilir. 

BAŞKAN — 56 ncı madde üzerinde söz is
teyen sayın üye?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Madde 57. — Nüfus cüzdanları ancak do
ğum tutanağı aile kütüğüne işlendikten sonra 
nüfus memuru tarafından bu kayıtlara uygun 
olarak doldurulup kendilerine, reşidolmayanla-
rın veli, vasi voya resmî vekillerine İmza karşı
lığında, okur - yazar olmayanların sağ elmin 
işaret parmağı cüzdan kayıt defterine bastırıl
mak suretiyle verilir. 

Nüfus cüzdanlarının bir örneği, okul veya 
daire gibi resmî yerlerde çıkarılıp onaylanarak 
dosyalarında saklanabllirse de asılları hiç bir 
suretle alıkonamaz. 

Nüfus cüzdanlarına her ne sebeple olursa ol
sun bu kanunla diğer kanunlar gerekleri dışın
da bir kayıt ve işaret yapılamaz. Resmî belge
lerden olan nüfus cüzdanlarının sayfalarının 
damgalı olması ve her sayfasının aynı seri nu
marasını taşıması şarttır. Aile ve nüfus cüzdan
ları içişleri Bakanlığınca tespit edilecek şekil 
ve örneklere uygun olarak Maliye Bakanlığın
ca bastırılır. Ve mal sandıklarına gönderilir. 
Mal sandıklarınca il ve ilçe nüfus memurlarına 
bir defaya mahsus olmak üzere iki yüzer adet 
aile ve nüfus cüzdanı parasız, müteaksp parti
ler peşin para ile verilir. 

BAŞKAN — Sayın Rifat öztürkçine buyu
run. 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (istanbul) — Sayın 
Başkan, muhterem arkadaşlarım; 

Konuşmam, daha ziyade üçüncü fıkra üze
rinde olacak. Burada «Ve mal sandıklarına gön
derilir» mal sandıklarınca il ve ilçe nüfus me
murlarına bir defaya mahsus olmak üzere iki 
yüzer adet gönderilir» denilmektedir. Halbuki 
«mal sandıkları» tabiri diğer kanunlar ile kal
dırılmış olup, şu anda böyle bir tabir kullanıl
mamaktadır. 

Bütün maddeleri Millet Meclisinden geldiği 
şekilde kabul ettik; «mal sandıkları» tabiri ye
rine, «defterdar ve mal müdürleri» demek sure-
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tiyle mühim olan bir kanunun geriye gitmesine 
de gönlüm ras değil; ama yürürlükte olmayan 
bir tabir ile de Cumhuriyet Senatosundan çık
masına taraftar değilim. Ben. «mal sandıkları» 
tabiri yerine, «ilde defterdar*, «ilçede mal mü
dürü» sökünde olması için bir önerge verdim, 
kabul edip etmemek sizlerin takdirine bağlıdır. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Sayın Artukmaç ün da bir soru

su var. Sayın Komisyon Başkanı Fehmi Alpas
lan, beraber cevaplandırmanızı istirham ederim. 

Buyurun Sayın Artukmaç. 
SÂDIK ARTUKMAÖ (Yozgat) —.Nüfus me

murlarına bir defaya mahsus olmak üzere iki-
yüser adet aile ve nüfus cüzdanı parasız, müte
akip partiler peşin para ile verilir, Parasıs veri
lenler avans mahiyetinde mi olacak, ben öyle 
anlıyorum. Avans şeklinde midir, yoksa nüfus 
memuruna bağışlanan bir para mahiyetinde mi
dir? Bunun tavzihini rica ederini, 

BAŞKAN — Sayın Komisyon veya Hükü
met?. 

Sayın Hükümet Temsilcili Nüfus İsleri Ge
nel Müdürü: 

HÜB'US İŞLERİ GENEL MÜDÜRÜ ŞEV
KET EKER — Bu kanun tasarıma 10 sene ev
vel Türkiye Büyük Millet Meclisine geldiği iom 
«mal sandığı» tabiri öyle kalmış, unutulmuştur. 
Bir'nci madde dolayısıyle nasıl clsa kanun ta-
s?nsı Meclise döneceği için bu değişikliğe Ko
misyon da katılıyor, biz de katılıyoruz. 

ikinci husus; Sayın Artukmaç in «Bir defa
ya mahsus parasız verilir» dediği husus, şu se
bepten olmuştur : Bugüne kadar nüfus memur
ları ceplerinden yüz, ikiyüs lira vermek sure
tiyle (Günkü yüz adetten aşağı hüviyet cüzda
nını Maliye Bakanlığı vermemektedir ve peşin 
para ile vermektedir.) alır, bitirince yenisini 
alır. Maliye Bakanlığı ile bu konuda hayli mü
zakere ve münakaşa ettik, kefaletli memur ol
madığı için imkân bulamadılar, bu fıkraya mu
vafakat ettiler. Bir defalık 200 cüzdan verince, 
mütedavil sermaye gibi, bu nüfus dairesinin 
kaydında devam edecek ve bir daha nüfus me
muru cebinden para vermeyecek. 

SADIK ARTUKMAÇ (Yozgat) — Avans 
muamelesi. 

NÜFUS İŞLERİ GENEL MÜDÜRÜ ŞEV
KET EKER ~- Avans olarak. 

14 . 3 . 1972 O : 1 

EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Sayın Baş
kan, bu maddeden hiç böyle bir şey anlaşılmı
yor. Bedava verilmiş gibi anlaşılıyor. Avans şek
linde olacağı anlaşılmıyor. 

BAŞKAN — Soruyu bu şekilde cevaplandır
dılar, böyle anlaşılıyor. 

Sayın Öztürkçine'nin önergesini okutuyo
rum efendim, 

Sayın Başkanlığa 
57 nci maddedeki : 
1.. Mal sandıklarına : 
(ilde defterdar, ilçede mal müdürlüğüne 

gönderilir.) 
2, Mal sandıklarınca : 
«Defterdar ve mal müdürleri» 
Şeklinde düseltHmesmi arz ederim, 

istanbul 
Rifat Öztürkçine 

BAŞKAN — Sayın Komisyon Başkanından 
rica ediyorum; Sayın Hükümet Temsilcisinin 
beyanlarına göre bu önergeye katıldıkları anla
şılıyor. Yalnız, Komisyon da, maddeyi bu öner
ge mefadına uygun şekilde tanzim için geri 
alır mı? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI FEHMİ 
ALPASLAN (Artvin) — Maddeyi geriye alıp 
düzeltelim. Çünkü, illerde defterdarlık bir ma
kamdır; ama Maliye saymanlıkları illerde de 
vardır, ilçe ve il; ikisini «Maliye saymanlıkla-
rmea» tabirine bağladık mıydı mesele hallolur. 

BAŞKAN — Önerge ile birlikte madde Ko
misyona verilmiştir efendim, 

Madde 53. --' Nüfus cüzdanlarını kaybeden
lere oturdukları mahalle veya köy muhtar ve 
ihtiyar kurullarmdan getirecekleri ilmühaber 
veya çalıştıkları resmî daire ve kurul amirliğin
den alacakları belgeler üzerine yazılı bulundu
ğu nüfus memurluğu tarafından yenisi verilir. 
Yangın, sel, çalınma, yer sarsıntısı gibi haklı 
bir özüre dayanmadan cüzdanlarını kaybeden
ler hakkında 52 nci madde hükmü uygulanır. 

BAŞKAN — 58 nci madde üzerinde söz- iste
yen sayın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 58 
nci madde kabul edilmiştir 

Madde 59. — Doğum tarihlerinde doğum 
yılı yasılıp doğum ay ve günü yasılmamış olan
ların yaşlarının hesaplanmasında doğduğu yılın 

23 — 
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Temmuz ayının birinci günıı, ayı yazılıp da gü
nü belli olmayanlarda o ayın birinci günü baş
langıç tutulur. Eski kayıtlar için 13 günlük tak
vim farkı saklıdır. 

BAŞKAN — 59 ncu madde üzerinde söz iste
yen sayın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 59 
ncu madde kabul edilmiştir efendim. 

Madde 60. — Nüfus memurları her yıl 20 
yaşma basan bölgesindeki bütün erkeklerin bir 
defterini çıkarıp Aralık ayı basında askerlik şu
besine vermek ve bildirilmesi gereken malûmatı 
vaktinde göndermekle ödevlidirler, 

BAŞKAN — 60 ncı madde üzerinde söz iste
yen sayın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 60 
ncı madde kabul edilmiştir efendim. 

Madde 61. — Her nüfus dairesi diğer nüfus 
dairelerinden, askerlik şubesi ve adalet mercile-
rinden istenilen bilgileri ve kopyaları onaylı ola
rak verir. Bunların dışında mahallin en büyük 
idare amirinin yazılı emri olmadıkça hiç bir dai
reye kopya, özet ve bilgi veremezler. 

EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Sayın Baş
kan, bir sorum var efendim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Özden. 
EKREM ÖZDEN (istanbul) — Bir şahıs 

kendisine veya ailesine taallûk eden nüfus kay
dını re'sen gidip memurdan isteyip alabilir mi? 

BAŞKAN — Sayın Hükümet Temsilcisi. 

NÜFUS İŞLERİ GENEL MÜDÜRÜ ŞEV
KET EKER — 1 nci ve 2 nci derecede hısımları
nın nüfus kayıtlarını alabilir. 

EKREM ÖZDEN — (istanbul) — Kendisine 
taallûk edeni alabilir mi efendim? 

NÜFUS İŞLERİ GENEL MÜDÜRÜ ŞEV
KET EKER — Kendisine taallûk edeni alabile
cek tabiî. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır efen
dim, 1 nci, 2 nci derecede hısım olunca evlevi-
yetle alması lâzımdır. 

Madde üzerinde başka söz isteyen sayın üye?.. 
Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... 61 nci madde ka
bul edilmiştir efendim. 

Madde 62. — Memleketin her yerinde genel 
bir nüfus yazımı yapıldıktan sonra her ilçede 
bu kanuna göre aile kütükleri tutulmaya baş
lanır. Aile reislerine içişleri Bakanlığınca tes

pit edilecek örneğe göre bir aile cüzdanı verilir. 
Her aile reisi bu cüzdanları almaya ve aile kü
tüklerinde değişiklik oldukça bu cüzdana işlet
meye mecburdur. 

BAŞKAN — 62 nci madde üzerinde söz is
teyen sayın üye?.. 

EKREM ÖZDEN (istanbul) — Sayın Baş
kan, sorum var efendim. 

BAŞKAN — Buyurun efendim, 
EKREM ÖZDEN (istanbul) — Sayın Baş

kanım, bu madde yürürlük maddesi olan 66 ncı 
madde ile bağlıdır. Çünkü 66 ncı madde diyor 
ki : «Bu kanun, 62 nci madde gergince nüfus ya
zımı yapılan illerde yazımın bitimi tarihinden 
itibaren yürürlüğe girer.» 

Bu, başka kanunlarda görülmeyen bir yürür
lük maddesidir. O zaman, 62 nci maddeye çok 
dikkat etmek lâsımgelir. Burada, «Memleketin 
her yerinde genel bir nüfus yazımı yapıldıktan 
sonra her ilçede bu kanuna göre aile kütükleri 
tutulmaya başlanır.» diyor. 

Memleketin her yerinde genel bir nüfus sa
yımı ne zaman yapılacak, hangi nüfus sayımı 
olacak? Bu birinci mi, ikinci mi hangisi olacak? 
Hükümetin bu hususu açıklamasını rica edece
ğim. 

BAŞKAN - - Bv.yurun Sayın Hükür.ıet Tem
silcisi , 

NÜFUS İŞLERİ GENEL MÜDÜRÜ ŞEV
KET EKER — Efendim, Sayın Özden'in soru
ları daha evvel kabul edilen Genel Nüfus Yası
mı Kanunun da sarahatle gösterilmişti. Nüfus 
sayımı değil. Bu kütükleri tesis için yapacağı
mız nüfus yazımı 1974 yılının ilk aylarında bi
tecektir. 1973 yılına konacak ödenekle bütün 
hazırlıklar tamamlanacak; 1974 yılının ilk üç 
ayında 20 gün içinde bütün Türkiye'de nüfus 
yazımı yapılmış olacaktır. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 
Madde üzerinde başka söz isteyen sayın üye?.. 

Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler.. Madde kabul edil
miştir efendim. 

Madde 63. — il nüfus müdürleri 1700 sayılı 
Dahiliye memurları Kanununun birinci madde
sinin 4 ncü- fıkrasına alınmış olup, Siyasal Bil
giler, Hukuk veya İdarî ilimler fakülteleriyle 
bunlara denkliği Millî Eğitim Bakanlığınca ka
bul edilmiş aynı nitelikteki yabancı yüksek öğ
renim kurumları mezunlarından tayin edilir, 
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bulunmadığı takdirde lise mezunu meslek men
supları arasından seçilir, il nüfus müdür mua-
vinleriyle, nüfus başmemuru, memur ve kâtip
leri, lise yoksa ortaokul mezunları arasından ya
rışma smavıyle alınır. Kaliografisi düzgün olan
lar tercih edilir.. 

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

BAŞKAN — 63 ncü madde üzerinde söz iste
yen sayın üye?... Yok. Maddeyi oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 63 
ncü madde kabul edilmiştir, efendim. 

Madde 64. — Bu kanunun hükümleri uygu
lanmaya başladığı tarihten itibaren 14 Ağustos 
1330 tarihli Sicilli Nüfus Kanunu ve bu kanun
da değişiklik yapan 30 Ekim 1330 ve 4 Mayıs 
1331 ve 28 Kasım 1336 tarihli kanunlar, yaban
cı memleketlerde oturan Türk vatandaşlarının 
nüfus vak'aları hakkındaki 15 Şubat 1331 ta
rihli Kanun ve (2 Nisan 1331 tarihli Sicilli Nü
fus İdaresinin Teşkilâtı ile Memurlarının Vazi
felerini Mübeyyin Nizamname) 2330 sayılı Ka
nunun 16 ncı maddesinin (F) fıkrasiyle 2576, 
4727, 5524, 6652 sayılı gizli nüfusların yazımı 
hakkındaki kanunların yaşayan hükümleri, di
ğer kanunların bu kanuna aykırı hükümleri kal
dırılmıştır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?... 

EKREM ÖZDEN (istanbul) — Sayın Baş
kan, söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Özden. 

EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Sayın Baş
kan, değerli arkadaşlarım; 

Hangi kanunların ne zaman kaldırılacağı ve 
hangi kanunlarda ne gibi maddelerin devam ede
ceği hakkındaki bu 64 ncü madde muvazzah de
ğildir. Çünkü burada : «... 2576, 4727, 5524, 6652 
sayılı gizli nüfusların yazımı hakkındaki kanun
ların yaşayan hükümleri.,.» deniyor. Yani bir 
hukukçu olarak bunun yaşayıp yaşamadığını, 
ölüp ölmediğini, canlı olup olmadığını takdir 
ve tayin etmek çok müşküldür. Yani ben ken
dimi yetkili bulmuyorum, ölüler hangisidir, ya
şayanlar hangisidir 'bunları tespit etmek güçtür. 
Hatta ben bir tarihte sayın bir başvekilden 
Türkiye'de hiç olmazsa - nizamnameleri filân 
bir tarafa bırakalım - mer'i kanunlar nelerdir?» 
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diye rica etmiştim. Bazı kanunlar var ki, hâlâ 
tatbik edilmektedir; bir kanunla kalkmıştır 
da farkında değiliz. Bazı maddeler var ki, ge
ne bir kanunun maddesi ile o madde kalkmış
tır, ama diğer maddeleri yürülüktedir; işte bu
rada olduğu gibi. Türkiye Cumhuriyetinde, 
hiç olmazsa Cumhuriyet devrinden itibaren, 
hangi kanunlar ve hangi kanun maddeleri kal
dırılmıştır; yürürlükte olanlar hangileridir? 
Sayın Başvekilden: «Bunun hakkında tetkikat 
yapıyoruz, bir neticeye varacağız» diye cevap 
almıştım. Bu, beş - altı sene evveldi. Ne netice 
verdi bilmiyorum. Şimdi, burada da zannediyo
rum ki, tasarıyı tanzim eden arkadaşlarım bu 
saydıkları kanunların hangi maddelerinin yü
rürlükte olduğunu, hangi maddelerinin yürür
lükte olmadığını iyi bilemedikleri için, içinden 
çıkamadıkları için galiba, bunu buraya böy
le yazmışlar. Onun için ben özür dileyerek ifa
de edeyim ki; muvazzah değildir, içinden çık
maya imkân yoktur. Hiç olmazsa bir beyanda 
bulunsalar da, şu kanunların şu maddeleri yü
rürlükte değildir, şu madeleri de yürürlükte
dir denilebilse, bir parça aydınlığa kavuşmuş 
oluruz. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Başka söz isteyen sayın üye?... 

Yok. 
Komisyon ve Hükümet temsilcisi ayrıca ko

nuşulacaklar mı?... 
Sayın Hükümet temsilcisi buyurunuz. 
NÜFUS İŞLERİ GENEL MÜDÜRÜ ŞEV

KET EKER — Sayın Başkan, sayın üyeler, 
Sayın özden'in buyurdukları yaşayan hü

kümleri, fıkrasına kadar Nüfus İdaresi bilmek
tedir. Malumuâliniz bu saydığımız kanunlar 
gizli nüfusların yazımı hakkında veya Af Ka
nunu tabir ettiğimiz kanunlardı. Muayyen süre
li kanunlardı; 3 sene, 4 sene, 5 sene gibi. Süre
ler bitince işlem ortadan kalkıyor, bazı yaşayan 
maddeleri kalıyordu. Meselâ demin bahsedilen 
2576 sayılı Kanundaki «Zamanaşımına tabi de
ğildir» denilen 9 ncu maddenin yaşadığı gibi. 
2330 sayılı Kanundan (F) fıkrası, öbürlerinden 
iki, 2576'dan beş madde yürürlüktedir. Bu ya
şayan hükümler de kaldırılmış olunca, saydığı
mız bütün Af Kanunu hükümleri ortadan kalk
mış bulunacaktır. Biz yaşayanlarını da yaşama-, 
yanlarını da idare olarak biliyoruz. Belki bey
efendi hukukçu olarak meşgul olmamışlardır. 



C. Senatosu B : 41 14 , 3 . 1972 O : 1 

EKREM ÖZDEN (istanbul) — idarenin bil
mesi, umum müdürlüğün bilmesi kâfi değildir. 
«Kanunun muvazzah olması lâzımdır.» dedim. 
Kendileri fevkalâde bilirler, ona bir diyeceğim 
yok; ama bir vatandaşın okuduğu zaman onu 
anlaması lâzım. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırıldı efendim. 
Madde üzerinde başka söz isteyen sayın 

üye?... Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden

ler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edil
miştir efendim. 

Madde 65. — Bu kanunun gerektirdiği kad
rolarla diğer giderler genel nüfus yazımının 
bitiminden önceki malî yıl bütçe kanunu ile 
sağlanır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?... Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... 65 nci madde kabul 
edilmiştir. 

Madde 66. — Bu kanun, 62 nci maddesi ge
reğince nüfus yazımı yapılan illerde yazımın 
bitimi tarihinden itibaren yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Geçici Komisyon Başkanı Sa
yın Alpaslan tarafından verilen bir önerge var, 
okutuyorum: 

Yüksek Başkanlığa 
68 nci maddenin aşağıdaki gibi değiştirilme

sini arz ve teklif ederiz. 
Geçici Komisyon Başkanı 

" Fehmi Alpaslan 
Artvin 

Madde 66. — Bu kanun, 1 Eylül 1974 ta
rihinden itibaren yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon Başkanı, bu
yurunuz. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI FEHMİ 
ALPASLAN (Artvin) — Efendim, bu '66 nci 
madde sevk edilirken henüz Nüfus Yazımı hak
kındaki Kanun çıkmamıştı ve bu yazım işleri ne 
zaman bitecek (belli değildi. Halbuki bu kanun 
şimdi çıktı, nüfus yazım işlerinin ne zaman bite
ceği kesinlikle tespit edildi. O itibarla ayrıca, 
«Nüfus yazımı biten yerlerde» demek sureti 
ile kanunu parçalı bir şekilde yürürlüğe koy
mak gibi bir mahzuru da bertaraf edecek şekil
de «1 Eylül 1974 de yürürlüğe girer» hükmü

nün getirilmesi ihem kanun tekniği bakımından, 
hem işin vuzuhu bakımından daha yerinde ola
cağı kanaati ile önergemizi takdim etmiş bulunu
yoruz. 

BAŞKAN — 66 nci madde, yürürlük mad
desi hakkında komisyondan gelen önerge üze
rinde söz isteyen sayın üye var mı? 

SADIK ARTUKMAÇ (Yozgat) — Hükü
met katılıyor mu? 

BAŞKAN — Oradan geldi efendim, beraber 
takdim ettiler. 

önergeyi oylarınıza sunuyorum. 66 nci mad
de yerine kaim olmasını kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir efendim. 

57 nci madde komisyondan gelmiştir, oku
tuyorum efendim: 

değişiklik 
Yüksek Başkanlığa 

Sayın öztürkçine'nin verdiği 
önergesinin ışığında 57 nci maddede geçen «mal 
sandıkları» ve «mal sandıklarınca» ibarelerinin 
«Maliye saymanlıkları» ve «Maliye saymanlık-
larınca» şeklinde değiştirilmesi suretiyle sözü 
edilen maddenin oya arzını saygı ile arz ede
riz. 

Geçici Komisyon Başkanı 
Fehmi Alpaslan 

Artvin 

BAŞKAN — Maddeyi lütfen şu tabirlerin 
de yerine konulması sureti ile yazarak verirse
niz iyi olur. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI FEHMİ 
ALPASLAN (Artvin) — Şimdi Sayın Başka
nım, müsaade ederseniz okuyayım efendim. 
Yazmaya kalkarsak yetiştiremeyecektir; çün
kü uzun. Onun için bu şekli tercih ettik. 

BAŞKAN — Beş dakika ara verebiliriz Sa
yın Alpaslan. Lütfeder misiniz? öyle yapalım, 
herhangi bir yanlışlığa mahal kalmasın. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI FEHMİ 
ALPASLAN (Artvin) — Şimdi, yanlışlığa ma
hal kalmayacak Sayın Başkanım, önergem is
tikametinde maddeyi aynen okuyorum. Zapta 
da geçiyor. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI FEHMİ 

ALPASLAN (Artvin) — Okuyorum... 
«Madde 57. — Nüfus cüzdanları ancak do

ğum tutanağı aile kütüğüne işlendikten son
ra nüfus memuru tarafından bu kayıtlara uy-
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guıı olarak doldurulup kendilerine, reşidolma-
yanlarm veli, vasi veya resmî vekillerine im
za karşılığında, okur - yazar olmayanların sağ 
elinin işaret parmağı cüzdan kayıt defterine 
bastırılmak sureti ile verilir. 

Nüfus cüzdanlarının bir örneği, «okul veya 
daire gibi resmî yerlerde "çıkarılıp onaylanarak 
dosyalarında saklanabilirse de asılları hiçbir 
suretle alıkonamaz. 

Nüfus cüzdanlarına her ne sebeple olsun 
bu kanunla diğer kanunlar gerekleri dışında 
bir kayıt ve işaret yapılamaz. Resmî belgeler
den olan nüfus cüzdanlarının sayfalarının dam
galı olması ve her sayfanın aynı seri numara
sını taşıması şarttır. Aile ve nüfus cüzdanları 
içişleri Bakanlığınca tespit edilecek şekil ve 
örneklere uygun olarak Maliye Bakanlığınca 
bastırılır. Ve Maliye saymanlıklarına gönderi
lir. Maliye saymanlıklarmca il ve ilçe nüfus 
memurluklarına bir defaya mahsus olmak üzere 
ikiyüzer adet aile ve nüfus cüzdanı parasız, 
müteakip partiler peşin para ile verilir.» 

BAŞKAN — Şimdi, 57 nci maddenin üçün
cü fıkrasında «Maliye Bakanlığınca bastırılıp» 
cümlesinden sonra gelen; «Ve Maliye saymanlık
larına gönderilir.» Devamı, «Mal sandıklarınca» 
yerine «Maliye saymanlıklarmca» oluyor. Deği
şiklik bundan ibaret. 
Bu değişen metin üzerinde söz isteyen sayın 

üye var mı efendim? 
EKREM ÖZDEN (istanbul) — Efendim 

yukarda da bir değişiklik var. 
BAŞKAN — Yukarda değişiklik tespit et

medik efendim. Yok. 
EKREM ÖZDEN (istanbul) — «Nüfus cüz

danları ancak doğum tutanağı ile aile kütüğü-
na işlendikten sonra...» denildi. 

BAŞKAN — Bir değişiklik yok. Var mı 
efendim?... 

HALİL ÖZMEN (Kırşehir) — Sayın Baş
kan, en son «Mütaakıp partiler» denmiş, «Müte
akip olması lâzım. 

BAŞKAN — «Müteakip» efendim. 
HALİL ÖZMEN (Kırşehir) — Evet, öyle 

olması lâzım. 
BAŞKAN — Hayır, «Müteakip.» Metinde 

de «Müteakip.» Zatıâlinize gelen nüshada yan
lışlık olabilir. Burada «Müteakip.» 

E ALİL ÖZMEN (Kırşehir) — Burada «Mü
taakıp» yasıyor, 
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BAŞKAN — Elinizdeki metnin «u» harfiy
le yazıldığını söylüyorsunuz... 

HALİL ÖZMEN (Kırşehir) — Sayın Baş
kan, «müteakip» olması lazım, ama, burada 
«mütaakıp» yazılmış; matbaa hatası var. 

BAŞKAN — Sayın özmen, Türkçesini bili
yoruz da, neresinde hata var? 

HALİL ÖZMEN ( Kırşehir) — «Müteakip» 
olması lâzım, burada «mütaakıp» yazılmış. İki 
tane «a» var, ilkinin (e) olması lâzım. 

BAŞKAN — Birinci «a» harfinin «e», ondan 
sonraki «ı» harfinin de «i» olması mı lâzım 
efendim?... 

HALİL ÖZMEN (Kırşehir) — Evet, «Müte
akip.» 

BAŞKAN — Şimdi bir şey olabilir, ama 
«müteakip olması lâzımgeiir; kelimenin menşei 
de, son harfin Türkçe ahenk kaidesine uygun ol
mamakla beraber, «ı» harfiyle yazılmasını zarurî 
kılar. 

Komisyonun mütalâası?... 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI FEHMİ 
ALPASLAN (Artvin) — Değişikliğe mahal gör
müyoruz. 

BAŞKAN — Şimdi Sayın Rifat Öztürkçine'-
nin değiştirge önergesi istikametinde hazırla
nan ve S ncü fıkradaki biraz evvel işaret etti
ğimiz değişikliklerle 57 nci maddeyi oylarınıza 
sunuyorum, 

Kabul edenler... Etmeyenler,.. 57 nci mad
de kabul edilmiştir. 

Madde 67. — Bu kanunun hükümlerini Ba
kanlar yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?... 
Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Tasarının tümü üzerinde lehte, aleyhte söz is

teyen?... 
Lehinde Sayın Halil özmen, buyurunuz. 

HALİL ÖZMEN (Kırşehir) — Muhterem ar
kadaşlar ; 

Hepinize teşekkür ederim, çok çok teşekkür 
ederim. Çünkü, 1330 tarihinden beri yürürlükte 
bulunan bir kanunu bugün modern bir şekilde 
çıkarmış bulunuyorsunuz. Her zaman söylüyo
rum ve yine söyleyeceğim, nüfus idarelerimiz 
yıllardan beri ihmal edilmiştir. Daha bir hafta 
evvelki tetkiklerimiz esnasında nüfus idarele
rimizi, nüfus kayıtlarını, defterleri perişan 
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bir şekilde, toz toprak işinde gördük ve üzüle
rek Sayın Genel Müdürümüze telefonla duru
mu izah ettik. 

Bu kanunu hazırlayan, getiren, bu kanunda 
emeği geçen arkadaşlarıma tekrar tekrar teşek
kür ederim. inşallah bundan sonra nüfus kayıt
larının hiçbir sızıntıya meydan vermeden ya
pılması ve tatbik edilmesi en büyük arzumuz
dur. 

Can ve gönülden sizleri tebrik ederim arka
daşlarım. 

BAŞKAN — Başka söz isteyen sayın üye?... 
Yok. 

Muhterem arkadaşlar, tasarı Millet Meclisin
den geldiği şekliyle kabul edilmiştir. 1 nci mad
de değişmiştir. 37 nci madde de tabı hatası yok
tur, Millet Meclisinden ^elen metni değiştirmiş 
bulunuyoruz. 'Sayın Fehmi Alpaslan'ın işaret
leri evvelce Başkanlığımızca tabı hatası olarak 
mütalâa edilmişse de, malesef Millet Meclisinde 
de «Bildirilen» şeklinde kabul edilmiş olduğu 
için, «Bildiren» şekliyle oylarınıza sun
dum, 37 nci madde de bu şekilde 
değişmiş oldu. Keza, biraz evvel yüce oylarınız
la kabul edilen 57 nci madde değişmiş oldu. 
Bu nedenle değişikliğin vasfını tayin için ta
sarı açık oylarınıza sunulmuştur, itiraz olma
dığı takdirde kutular sıralar arasında dolaştı
rılacaktır. 

2. — Atatürk Üniversitesinde kurulacak Tek
noloji ve Ev Ekonomisi Araştırma ve Tayım 
Enstitüsü ile Kürk Hayvanları Yetiştirme ve 
Yayın Çiftliği İşletmesi hakkında kanun tek
lifinin 3Iület Meclisince kabul olunan metni ve 
Cumhuriyet Senatosu, Millî Eğitim ve Bütçe ve 
Plan komisyonları raporları (Millet Meclisi 
2/54; Cumhuriyet Senatosu 2/14) (S. Sayısı : 
79) (1) 

BAŞKAN — Bir önerge var, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Gündemin birinci görüşmesi yapılacak işler 

kısmında bulunan 79 ve 81 sıra sayılı kanunla
rın müstaceliyeti sebebiyle gündemde mevcut 

(1) 79 sıra sayılı basmayazı tutanağın so
nuna eklidir. 

bütün işlere takdimen öncelik ve ivedilikle gö
rüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Bütçe ve Plan Komisyonu 
Başkanı 

Mehmet Faik Atayurt 

BAŞKAN — önergeyi okutmuş bulunuyo
rum. Eevvelemirde önergenin öncelik kısmını 
oylarınıza sunuyorum: 

önceliği kabul buyuranlar?... Kabul etme
yenler... öncelikle müzakeresi kabul edilmiştir. 

Komisyon ve Hükümet yerlerini alsınlar... 
Raporun okunup okunmaması hususunu oy

larınıza sunuyorum. 

Okunmasını kabul edenler... Okunmamasını 
kabul edenler... Okunmaması kararlaştırılmıştır 
efendim. 

Tasarının tümü üzerinde lehte - aleyhte söz 
isteyen sayın üye?... Yok. Maddelere geçilme
sini oylarınıza sunuyorum. 

Kabul edenler... Etmeyenler... Maddelere ge
çilmesi kabul edilmiştir. 

ivedilikle müzakeresi yani, maddelerin bir 
kez müzakereside teklif edilmektedir, ivedilikle 
müzakeresini oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... ivedilikle müzakeresi 
kabul edilmiştir. 

Atatürk Üniversitesinde kurulacak Teknoloji 
ve Ev Ekonomisi Araştırma ve Yayım Enstitü
sü ile Kürk Hayvanları Yetiştirme ve Yayım 

Çiftliği İşletmesi hakkında kanun teklifi 

Madde 1. — Erzurum Atatürk Üniversitesi 
Rektörlüğü Yayım 'Servisine bağlı olarak ku
rulan «Teknoloji ve Ev Ekonomisi Araştırma 
ve Yayım Enstitüsü» ile «Kürk Hayvanları Ye
tiştirme ve Yayım Çiftliği İşletmesi» nin amaç
ları şunlardır: 

A) Teknoloji ve Ev Ekonomisi Araştırma 
ve Yayım Enstitüsü «Halıcılık, kilimcilik, kürk
çülük, dericilik, örgü, dokumacılık ve her çe
şit köy el sanatları» alanlarında; 

B) Kürk Hayvanları Yetiştirme ve Yayım 
Çiftliği İşletmesi ise Kürk Hayvanları Yetiştir
me ve ıslahı konusunda; 

Araştırma, yetiştirme ve özellikle köye yö
nelmiş yayım ihizmetleri yapar. 

BAŞKAN — 1 nci madde üzerinde söz is
teyen sayın üye?... Yok. 
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1 nci maddeyi okunan şekliyle oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... 1 nci -
madde okunduğu şekliyle kabul edilmiştir. 

Madde 2. — Enstitünün ve işletmenin faa
liyetlerini yürütmek amacıyle, 6990 sayılı Ka
nunun 10 ncu maddesiyle üniversite için ka
bul edilen döner sermayeden gerekli miktar ay
rılır. 

BAŞKAN — 2 nci madde üzerinde söz iste
yen sayın üye?... Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Madde 3. — Enstitünün ve işletmenin bilim
sel ve teknik araştırma ve çalışmaları, Ziraat 
Fakültesinin ilgili kürsüleri tarafından yapılır. 

BAŞKAN — 3 ncü madde üzerinde söz is
teyen sayın üye?... Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka,bul eden
ler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Madde 4. — Enstitü atelyelerinde yetiştiri
leceklerin giyim, yemek, yatmak, tedavi ve her 
türlü yurt giderleri enstitü tarafından karşıla
nır ve bu amaçla her yıl bütçeye gerekli öde
nek konur. 

BAŞKAN — 4 ncü madde üzerinde söz is
teyen sayın üye?... Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Madde 5. — Bu kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa

yın üye?... Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden

ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 6. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?... Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Teklifin tümü üzerinde lehte - aleyhte söz 
isteyen sayın üye?... Yok. 

Teklifin tümünü oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... 'Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Bu suretle Atatürk Üniversitesinde kurula
cak Teknoloji ve Ev Ekonomisi Araştırma ve 
Yayım Enstitüsü ile Kürk Hayvanları Yetiştir
me ve Yayım Çiftliği işletmesi hakkında kanun 
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teklifi Senatomuzca da kabul edilmiş ve kanun
laşmıştır. Hayırlı olmasını dilerim. 

3. — Atatürk Üniversitesi kuruluşu hakkın
daki 6990 sayılı Kanuna ek Çukurova Tıp Fa
kültesi kuruluş kanunu tasarısının Millet Mec
lisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Se
natosu Millî Eğitim ve Bütçe ve Plan komisyon
ları raporları (Millet Meclisi 1/590; Cumhuri
yet Senatosu 1/65) (S. dayısı : 81) (1) 

BAŞKAN — Raporun okunup okunmaması 
hususunu oylarınıza sunuyorum. Okunmasını 
kaibul edenler... Kabul etmeyenler... Okunma
ması kararlaştırılmıştır. 

Tasarının tümü üzerinde söz isteyen sayın 
üye?... Yok. 

Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Mad
delere geçilmesi kararlaştırılmıştır. 

İvedilikle müzakeresi teklif edilmiştir, ive
dilikle müzakere edilmesi hususunu oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir efendim. 

Atatürk üniversitesi Kuruluşu hakkındaki 6990 
sayılı Kanuna ek Çukurova Tıp Fakültesi ku

ruluş kanunu tasarısı 
Madde 1. — 4936 sayılı üniversiteler Kanu

nunun 2 nci maddesi gereğince Atatürk Üni
versitesine bağlı olarak Adana ili dahilinde Çu
kurova Tıp Fakültesi kurulmuştur. 

Çukurova Üniversitesi bünyesinde geliştiril
mek gayesiyle kurulan bu fakültenin tesis, araç 
ve kadroları Çukurova Üniversitesi kurulduğun
da bu üniversiteye intikal eder. 

BAŞKAN — 1 nci madde üzerinde söz iste
yen sayın üye?... Yok. 1 nci maddeyi oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
1 nci madde kabul edilmiştir. 

Madde 2. — Çukurova Tıp Fakültesine ait 
ilişik (L) işaretli ve (1) ve (2) sayılı cetvel
lerde yazılı kadrolar Atatürk Üniversitesi ku
ruluş kadroları hakkındaki 6990 sayılı Kanu
na bağlı (L) cetveli ve (1) ve (2) sayılı cetvel
lere (Çukurova Tıp Fakültesi) başlığı altında 
eklenmiştir. 

(1) 81 S. Sayılı basmayazı tutanağın so-
. nuna eklidir. 
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İlişik (L) işaretli cetvelde yazılı kadrolar 
1972 yılı içinde kullanılamaz. 

BAŞKAN — 2 nci madde üzerinde söz iste
yen sayın üye?... 

FEHMİ ALPASLAN (Artvin) — Sayın Baş
kan, bir önerge takdim ediyoruz. Bu şekliyle 
büyük yanlışlıklar olur. 'Mevcut haliyle çıkar
sa hiçbir mana ifade etmez. Tatbik olmaktan 
uzak olacak. 

BAŞKAN — önergeyi okutuyorum. 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Tasarının 2 nci maddesinin ve bu maddede 
sözü geçen cetvellerin aşağıda gösterildiği şe
kilde değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 

Fehmi Alpaslan 
Artvin 

Madde 2. — Çukurova Tıp Fakültesine ait 
ilişik (1) ve (2) sayılı cetvellerde yazılı kad
rolar Atatürk Üniversitesi kuruluş kadroları 
hakkındaki 6990 sayılı Kanuna bağlı (1) ve (2) 
sayılı cetvellere (Çukurova Tıp Fakültesi) baş
lığı altında eklenmiştir. 

İlişik (3) sayılı cetvelde yazılı kadrolar 1972 
yılı içinde kullanılmaz. 

Çukurova Tıp Fakültesi 

D. Görevin cesidi Adet Aylık 

D. 

(1) SAYILI CETVEL 

Görevin çeşidi Adet Aylık 

1 
2 
3 
4 
5 
4 
5 
6 
7 

7 
8 
9 

10 
7 

8 
9 

10 

Çukurova Tıp Fakültesi 

Profesör 
» 
» 
» 
» 

Doçent 
» 
» 
» 

D 
Asistan 
Asistan 

» 
» 

Teknik 
limleri 

» 
» 
» 

a) Öğretim üyeleri 
5 
5 
6 

14 
8 
9 
7 
7 

15 
Öğretim Üye Yardımcıları 

Asistan (Sağlık Bi-
Fakültesi Mezunu 

» 
» 
» 

45 
45 
55 
65 

4 
4 
6 
6 

2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

000 
750 
500 
250 
100 
250 
100 
950 
800 

800 
700 
600 
500 

800 
700 
600 
500 

6 Okutman 
7 » 
8' » 
8 Uzman 
9 » 

10 » 

950 
800 
700 
700 
600 
500 

210 
210 

(2) SAYILI CETVEL 

Çukurova Tıp Fakültesi 
Dekan 1 
Dekan Yardımcısı 1 

BAŞKAN — Sayın Komisyon? 

BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU BAŞKA
NI M. FAİK ATAYURT (Uşak) — önergenin 
cetvelle alâkalı kısmının bir kopyası şimdi el
den bana verilmiş bulunuyor. Bunun üzerinde 
maruzatta bulunmamızın mümkün olduğunu 
arz etmek isterim. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 

BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU BAŞKA
NI M. FAİK ATAYURT (Uşak) — Sayın Baş
kan, muhterem arkadaşlar; 

2 nci madde ile alâkalı olarak kadro cetvel
lerinde şu anda bir değişiklikle karşıkarşıya 
bulunmaktayız. Komisyon olarak bundan bir 
müddet önce müzakere etmiş bulunduğumuz 
bu kanun tasarısı (Sonradan teklif haline inkı-
lâbetmiştir) üzerinde Maliye Bakanlığı olsun, 
Devlet Personel Dairesi olsun ve kanunun şev
kinde önemli rol ifa eden Millî Eğitim Bakan
lığı olsun bu hususta Komisyonumuza herhangi 
bir malumat vermemiş bulunuyorlardı. Ancak; 
şu anda oldukça önemli bir değişikliği burada 
Sayın Alpaslan vasıtasıyle bir önergeye rapdet-
mek suretiyle Başkanlığa sunmuş bulunmakta
lar. 

1 sayılı cetvel, genel olarak kullanılsın ve
ya kullanılmasın tüm kadroyu kapsamaktadır. 
Bizim kanun teklifine bağlı olan 1 sayılı cetvel
le (L) cetveli aynı sayıları ihtiva etmektedir. 
Eğer, bu şekilde kanunlaşacak olursa, bu tak
dirde cari yıl içerisinde bu kadroların hepsi de 
(L) cetvelinde bulunduğu cihetle, herhangi bir 
istihdam bahis konusu olmayacaktır. Binaena
leyh, kanunun işlemesi de mümkün olmayacak
tır; fakat 1 sayılı cetvelde gerek (L) cetveline 
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alınacaklar, gerekse cari yıl içerisinde, yani 
içinde bulunduğumuz yıl içerisinde kullanıla
cak kadroların, heyeti umumiyesi üzerinde bir 
değişiklik yapılmak suretiyle 1 sayılı cetvelin 
rakamları artırılmış bulunmaktadır. Ancak; 
kullanılmayacak kadrolar ise (L) cetvelidir 
ki, o da yeni şekli ile bütçe tekniği itibariyle 
3 sayılı cetvel halinde ifade edilmek istenmek
tedir. Biz, Komisyon olarak, bu cetveller üze
rinde şu anda karşılaştığımız bir durumla kar-
şıkarşıya bulunmamız hasebiyle, bir tetkikat 
icrasına imkân ve fırsat bulamadığımız için
dir ki, bunun üzerinde bir mütalâa dernıeyanı-
na imkân bulamıyoruz. Ancak bu hususta Sa
yın Millî Eğitim Bakanlığı ve Sayın Maliye Ba
kanlığı temsilcileri ile bu üniversitenin temsil
cisinin hazır bulunduğu bu oturumda kesin ola
rak onlar tarafından bir beyanın Yüce Heyeti
nizi tatmin ve tenvir edeceği inancında bulun
duğumuz içindir ki, bu hususu Yüce takdirle
rinize arz ©diyoruz. Yoksa, Komisyon olarak, 
herhangi bir mütalaa serdedecek imkân ve şart
lardan mahrum bulunmaktayız. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Şunu bir vuzuha kavuş turalım 

lütfen, önergeyi buyurduğunuz heyetle incele
mek üzere geri mi istiyorsunuz? 

BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU BAŞKA
NI M. FAİK ATAYURT (Devamla) — Hayır, 
böyle bir niyetimiz bahis konusu değildir. Çün
kü bu takdirde Komisyona geriverilmesi ve tek
rar Komisyonun toplanarak bu cetveller üzerin
de tetkikat yapması halinde, belki kanunun bu
rada bekleme süresi bakımından elverişli bir za
man bulunmayacaktır. Bu bakımdan meselenin 
Genel Kurulda da tezekkür edilmesinin müm
kün olduğu kanaatini taşıdığımızı arz etmek is
terim. Tamamen Genel Kurulun takdirine arz 
etmek durumundayız. 

BAŞKAN — Yani önergeye ne katılıyorsu
nuz, ne katılmıyorsunuz. 

BÜTÇE VE PLAN KOUMİSYONU BAŞ
KANI M. FAİK ATAYURT (Devamla) — 
G-enel Kurulun takdirine bırakıyoruz. 

BAŞKAN — Genel Kurulun takdirine bıra
kıyorsunuz... 

BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU BAŞKA
NI M. FAİK ATAYURT (Devamla) — Çün
kü tetkik etmek imkânını şu anda bulama
mış oluyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet olarak mütalaanız 
olacak mı Sayın öztekin? 

BAYINDIRLIK BAKANI VE MİLLÎ EĞİ
TİM BAKAN VEKİLİ MUKADDER ÖZTEKİN 
(Adana) — Evet efendim. 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 

BAYINDIRLIK BAKANI VE MİLLÎ EĞİ
TİM BAKAN VEKİLİ MUKADDER ÖZTEKİN 
(Adana) — Sayın Başkan, Cumhuriyet Senato
sunun muhterem üyeleri; 

Üzülerek ifade etmek isterim, cetvelde bir 
maddî hata yapılmış. Eğer 81 sayılı tasarı ar
kadaşlarımın önünde ise durum şöyle oluyor. 
Ufak bir misâlle izah etmek isterim. 

Verilen kadro 2, fakat aşağıda (L) cetvelin
de 3'ü kullanılacak deniyor. Bu maddeten ka
bil değil. 2 kadro verilirde 3'ü kullanılamaz. 
Onun için bu hataya muttali olduğumuz şu anda 
bir önerge ile tashihini isteyen Fehmi Alpas
lan'ın görüşüne aynen iştirak ediyoruz. 

Bu şu şekilde olursa, tatbik kabiliyeti olan 
bir kadro olacaktır; 1 sayılı cetvelde 5 kadro, 
3 sayılı cetvelde 3'ü kullanılıyor şeklinde. Hal
buki esas metinde 2 kadro. Meselâ bir profesör 
için verilen kadro 2 olur da 3'nün istimal edile
ceği gibi mantıkî bir neticenin şayanı kabul ol
madığını takdir edersiniz. Onun için biz Fehmi 
Alpaslan'ın verdiği önergeye aynen iştirak edi
yoruz. Bir mahzur yoktur. Bu kanun tasarı
sının Millet Meclisinde de ikinci müzakeresi ya
pılacaktır. Aksi takdirde tatbik kabiliyeti ol
mayan bir kanun kabul etmiş olacağız. 

Hürmetlerimi arz ederim. 

BAŞKAN — Sayın Bakan Fehmi Alpaslan 
tarafından verilen önergeye katıldıklarını ifade 
buyurdular. Yalnız bir noktanın açıklanmasını 
istirham edeceğim. 3 sayılı cetvelde, yalnız 
«görevin çeşidi, adet, aylık» denmiş bir şey gös
terilmemiş. Acaba Başkanlığa verilen metinde 
mi bu oldu, yoksa size verilen Sayın Komisyon 
Başkanının ifade buyurduğu metinde ayrıca gö
revin çeşidi, kadro gösterildi mi? 

BAYINDIRLIK BAKANI VE MİLLÎ EĞİ
TİM BAKAN VEKİLİ MUKADDER ÖZTEKİN 
(Adana) — Sayın Başkan, tahmin ediyorum Sa
yın Fehmi Alpaslan'ın verdiği önergenin altında 
bir de kesik bir cetvel olacaktı. O da önergeye 
eklenirse matlup hâsıl' olacak. 
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BAŞKAN — Efendim tetkikinize gönderi
yorum, tekrar lütfedilsin. Millet Meclisinde ka
bul edilen metin tamamen değişiyor. 

Buyurun Komisyon Başkanı Sayın Faik Ata-
yurt. 

BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU BAŞKA
NI M. FAİK ATA YURT (Uşak) — Sayın Baş
kanım Maliye Bakanlığı temsilcisi de burada
dırlar. 

BAŞKAN — Efendim, Sayın Atayurt, bu 
işin kabili hal tarafı 5 dakika içinde önergeyi 
alıp orada beraber incelemeniz mümkündür. 

BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU BAŞKA
NI M. FAİK ATAYURT (Uşak) — Müsaade 
ederseniz zatialinize kolaylık temin etmek bakı
mından bu maruzatımı arz ediyorum. 

Maliye Bakanlığını temsilen Müsteşar Yar
dımcısı Sayın özkazanç'ta buradadırlar. Ma
liye Bakanlığı olarak da böyle bir cetveldeki de
ğişiklik hakkında kendi bilgilerine baş vurur
sanız, zannediyorum ki mutabakatlarını beyan 
etmek imkânına sahibolacaklardır. Bunu hatır
latmak istiyorum. Çünkü malî bakımdan bu ka
nun... 

BAŞKAN —Sayın Faik Atayurt, Hükümeti 
Sayın Bakan bizzat temsil ediyor. Bakanın bu
lunduğu yerde ayrıca Maliye Bakanlığı temsil
cisine söz vermek imkânı mümkün görülme
mektedir. 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (istanbul) — Zaten 
tasarı. 

BAŞKAN — Evet tasarıdır efendim. 

BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU BAŞ
KANI M. FAİK ATAYURT (Uşak) — Ben 
bunu tamamen... 

BAŞKAN — Hayır ben diyorum ki, öner
geyi lütfen şimdi alın tetkik için, bakanlık 
mümessili ve Sayın Bakanın huzuru ile hemen 
inceleyip bir neticeye bağlamak mümkün olur 
mu? 

BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU BAŞ. 
KANI M. FAİK ATAYURT (Uşak) — Sayın 
Başkanım, kürsüden arz ve izahına çalıştığım 
veçhile, bendenizin Komisyon Başkanı ola

rak buradaki ifade ve beyanlarım, şahsî gö
rüş ve mütalâalarımdan ziyade, Komisyonun 
bütün üyelerini ilzam eder ve onların müşte
rek beyanlarını dile getiren bir ifade olur. 
Bu itibarla şu anda ne zaman bakımından, 
ne şartlar bakımından Komisyonu toplayarak 
böyle bir karar istihsal etmeme imkân olma
dığını takdir buyurursunuz. Gerek diğer Ko
misyon üyelerinin böyle bir meselede, hemen 
kısa bir zamanda toplanarak bir mütalaada 
bulunmaları imkânsızdır, gerekse içtüzük de 
bu gibi şeylerin üç saat önceden dağıtılarak, 
meseleye agâh olarak tezekkür edilmesini 
amirdir. Bu itibarla, bendeniz kanunu gecik
tirmemek bakımından, bu mükteza tayin et
me bakımından tamamen Genel Kurulun tak
dirlerine arz ettiğimi beyan etmiştim. Size 
yardımcı olmak bakımından şimdi Hükümetin 
karşılaştığı bu kadro durumu bakımından Ma
liye Bakanlığı temsilcisinin de bu kadrolar 
üzerinde müspet, menfi mütalaasını zaptederek 
tutacaklara geçirmemizde bütçe harcamaları 
bakımından ve tatbikat bakımından kolaylık 
olacağını ifade ediyorum. Takdir yine zatıâ-
linizindir. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın Faik Atayurt, bir nok
tayı da ben belirteyim. Komisyonun ekseri
yeti bulunmadığı takdirde yetkiyi Bakanına 
vermiş sayılır. Bu itibarla zatıâliniz yetkili idi
niz; fakat takdiri Heyeti Umumiyeye bırakı
yorsunuz. 

Biraz evvel sunduğum 3 sayılı cetvel, yazıl
mamış dediğim husus basılı şekilde önergeye 
eklenmiştir. Onu da okutuyorum efendim. 

BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU BAŞ
KANI M. FAİK ATAYURT (Uşak) — Sayın 
Başkanım bir hususu affınza, mağruren istir
ham ediyorum. Bendemizi, bu kadar esaslı ve 
bir kanunun belkemiğini teşkil eden ve önemli 
miktarda harcamalara taallûk eden bir mese
lede, şahsen mezuniyet almadığım bir konu 
hakkında mütalaada mazur görmenizi rica edi
yorum. 

BAŞKAN — Mümkün efendim. 

Buyurun okuyun lütfen. 
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D. 

Çukurova Tıp Fakültesi 

a) öğretim üyeleri 

Görevin cesidi Adet Aylık 

1 
2 
3 
A 

5 
A 

5 
6 
7 

Profesör 
» 
» 
» 
» 

Doçent 
» 
» 
» 

3 2 000 
3 1 750 
3 1 500 
6 1 250 
3 1 100 
4 1 250 
2 1 100 
2 950 
7 800 

b) öğretim Üye Yardımcıları 
7 Asistan 20 800 
8 » 20 700 
9 » 25 600 

10 » 35 500 
7 Teknik Asistan (Sağlık Bi

limleri Fakültesi mezunu) 2 800 
S » » » 2 700 

3 600 
3 500 
3 950 
2 800 
2 700 
2 700 
2 600 
2 500 

BAŞKAN — Sayın Bakan, 3 sayılı cetvelin 
yazılmadığını biraz evvel ifade etmiştim, şimdi 
okundu. Biraz evvelki mütalaanıza ekleyecek 
bir mütalaa var mı, bu önergeye katıldığınızı 
tekrar teyit buyuruluyor mu efendim? 

BAYINDIRLIK BAKANI VE MİLLÎ EĞİ-
TİB BAKAN VEKİLİ MUKADDER ÖZTEKİN 
(Adana) — Katılıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Katılıyorsunuz. 

Şimdi efendim, 2 nci maddenin cetvelleriy-
le birlikte değiştirilmesini öngören Sayın Fehmi 
Alpaslan tarafından verilen önergeyi okutmuş 
bulunuyorum. Bu önergeye Komisyon biraz ev
vel izah ettikleri nedenlerle katılmadıklarını ifa
de ettiler. («Takdire bıraktı» sesleri.) Katılma
dıklarını ve takdire bıraktıklarını ifade ettiler. 

u 
10 
6 
r.' 
t 
S 
8 
9 

10 

» » 
» » 

Okutman 
» 
» 

Uzman 
» 
» 

» 
» 

Sayın Bakan, verilen önergeye sonradan 
okuttuğum 3 sayılı cetvel dahil katıldıklarını 
ifade ettiler. 

ikinci madde merbutu cetvellerle kabul edil
diği takdirde (L) cetveli de tay edilmiş oluyor. 
Bu açıklamadan sonra okuduğum Fehmi Alpas
lan'ın önergesini, Yüce Heyetin oylarına sunaca
ğım. 

Önergeyi kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. Filhal katılıyorlar mı, Sayın 
Komisyon? Takdire bıraktınız. 

BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU BAŞKA
NI M. FAİK ATA YURT (Uşak) — Sayın Baş
kanım, bendeniz bu önergeye katılmıyor, diye 
ifade ettiniz. 

BAŞKAN — Takdire bıraktığınızı tavzih 
ettik efendim. 

BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU BAŞKA
NI M. FAİK ATAYURT (Uşak) — Bu şekil
de bir ifadede bulunmadım. Komisyon adına in
celemediğimiz bir mevzu hakkında ve kanunun 
belkemiğini teşkil eden bir cetveller hakkında 
takdire bıraktığımı arz ettim. Bu itibarla tak
dire bırakma keyfiyetimi muhafaza ediyorum. 

BAŞKAN — Efendim, onu da söyledim, onu 
da söyledim, bilâhara tavzih ettim Sayın Ko
misyon Başkanı. 

önerge kabul edildiğine ve Sayın Bakan 
katıldığına, Sayın Komisyon Başkanı takdire 
bıraktıklarına göre, 2 nci madde okunan şekli^ 
ile kabul edilmiştir efendim. 

Madde 3. — Çukurova Tıp Fakültesi Adana 
ilinde Merkezî Araştırma Hastanesini ve Çukur-
ava'nm diğer bölgelerinde, çevre uygulama has
tanelerini açar 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 4. — Çukurova Tıp Fakültesinde in-
törnlük dahil öğretim süresi altı yıldır, intörn-
lüğünü tamamlamayan öğrenciler serbest hekim
lik yapamazlar. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 5. — Bu kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
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Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir 
efendim. 

Madde 6. — Bu kanunun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler.. Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Tasarının tümü üzerinde lehte, aleyhte söz 
isteyen sayın üye?.. Buyurun Sayın Kürümoğlu. 

ORHAN KÜRÜMOĞLU (Bitlis) — Sayın 
Başkan, muhterem üyeler; 

Biraz evvel Çukurova Tıp Fakültesi kuru
luş Kanunu görüşülürken, buna ekli cetvellerde 
bir değişiklik yapıldı. Zannediyorum ki, değişik
lik hatalı oldu. 

Şöyle İd; burada dikkat buyurulursa elimiz
deki metinlerde iki cetvel vardır; birisi yukarı 
kısımda (1) sayılı cetvel, diğeri de aşağı kısım
da (L) işaretli cetvel. (L) işaretli cetveldeki 
rakamlar ile, (1) sayılı cetveldeki adetler birbi
rini tutmuyor. Doğrudur. Yalnız üzerinde du
rulması lâzım gelen bir nokta vardı; o da bu 
cetvellerden hangisi doğrudur, noktasıdır. 

ikinci cetvel doğru kabul edilerek, (1) sayılı 
cetvel ona göre tashih edildi. Halbuki bugün 
eğretim üyesi durumunda bulunan zevat, mese
lâ (L) işaretli cetvelde gösterilen 3 yerine 2 ise, 
buna göre yapılan tashih doğru ve ikisi de kul
lanılmamış oluyor. Bu sebeple (L) işaretli cet
velde gösterilen kadrolar kullanılmayacağına gö
re, (1) sayılı cetveli aynen (L) işaretli cetvele 
uydurduğumuz takdirde, bütün kadroların 1972 
yılı içinde kullanılmaması neticesi doğacaktır. 

Bu sebeple birinci cetvel mi, ikinci cetvel mi 
hatalıdır; bunun tespiti yapıldıktan sonra böyle 
bir değişikliğe gidilmesi lâzımdı. Bu hata sebe
biyle zannederim ki, hiç bir kadronun kullanıl
ması imkânı kalmamıştır. 

Bu sebeple söz aldım, arz eder yanlışlık var
sa, tekriri müzakere yolu ile tashihini istirham 
ederim. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Şimdi Sayın Kürümoğlu, bir 

metnin hatalı olarak kabul edildiği ileri sürüle
bilir. Kesin olarak oylamadan evvel beyle bir 
önerge de verilmemiştir. Böyle bir öneride bu
lunmadınız. Bu itibarla Millet Meclisinden gelen 
metinde esaslı değişiklik olmuştur, tasarı açık 
oylarınıza sunulmuştur efendim. 
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itiraz olmadığına göre kupalar sıralar ara
sında dolaştırılsın. 

1. — Maraş ili adinin «Kahraman 31 araş» 
olarak değiştirilmesi hakkında kanun teklifinin 
3Iillet 3Ieclisince kabul olunan metni ve Cum
huriyet Senatosu İçişleri Komisyonu raporu 
(3Iillet Meclisi 2/162; Cumhuriyet Senatosu 
2/12) (S. Sayısı : 59) (Ret) (1) 

BAŞKAN — Bir önerge var, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 

Gündemin Tüzük gereğince bir defa görüşü
lecek işler kısmında bulunan Maraş ili adının 
«Kahraman Maraş» olarak değiştirilmesi hak
kındaki kanun teklifinin gündemde mevcut iş
lere takdimen öncelikle görüşülmesini arz ve 
teklif ederim. 

içişleri Komisyonu Başkanı 
Aydın 

Delâlettin Coşkun 

BAŞKAN — önerge üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok. önergeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... önerge kabul edil
miştir efendim. 

Lütfen Komisyon yerini alsın. 
Bir yazı vaı. Bu yazıya göre sayın Nüfus İş

leri Genel Müdürü Şevket Eker Hükümet tem
silcisi olarak sayın içişleri Bakanlığınca vazife
lendirilin iştiı\ 

Sayın Hükümet Temsilcisi ve Komisyon Baş
kanı yerindeler. Rapora okutuyorum efsndirn. 

(içişleri Komisyonu raporu okundu.) 
BAŞKAN — Rapor okunmuştur. Rapor üze

rinde söz isteyen sayın üye?.. Yok. 
Muhterem arkadaşlarım; bir özelliği olması 

nedeni ile arzetmek mecburiyetindeyim; bu ra
porun kabulü Millet Meclisince kabul edilen ka
nun teklifinin reddini tazammun eder. Bu neden
le, Anayasamızın 92 nci maddesi gereğince açık 
oylarınıza sunacağım. Raporun kabulü, kanun 
teklifinin reddini tazammun etmesi nedeni ile, 
kullanılacak beyaz oy raporun kabulünü, kırmı
zı. oy raporun reddini; yani Millet Meclisi metni
nin kabulünü tazammun edecektir. Çekinser 

(1) 59 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonuna 
eklidir. 
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oyun da yeşil renkli basılı oy pusulası ile ifade 
edileceğini izahtan vareste görüyorum, itiraz va
ki olmadığı takdirde, bu rapor da Heyeti Celile-
nin oylarına kupalar dolaştırılmak suretiyle arz 
edilecektir. 

EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Sayın Baş
kan, evvelce iki tane kutu dolaştırılır ve bu ça
buk olurdu, şimdi acaba buna imkân var mı
dır? 

BAŞKAN — Bir, iki kanun tasarısı daha açık 
oylara sunuldu, Onları süratle ikmal edersek iki 
taraftan neticeye varabiliriz. 

Nüfus kanunu tasarısına oy kullanmayan sa
yın üye var mı efendim?.. («Var» sesleri.) Lüt
fen. 

Diğer kanun tasarılarında da beyaz oy ka
bulü, kırmızı oy pusulası reddi, yeşil çekinser 
oyu ifade eder Nezdinde basılı oy pusulası bu
lunmayan sayın üyeler, imzaları ile tespit edil
mek suretiyle vazifeliler tarafından dağıtılacak 
mühürlü beyaz kâğıtları kullanabilirler efendim. 

Nüfus Kanununa oy kullanmayan sayın üye? 
(«Var» sesleri.) 

5. — Hukuk Usulüne dair Sözleşmeye katıl
mamızın uygun bulunması hakkında kanun tasa
rısının Millet Meclisince kabul olunan metni ve 
Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet ve Dış
işleri, Turizm ve Tanıtma komisyonları raporla
rı (Millet Meclisi 1/340; Cumhuriyet Senatosu 
1/59) (S. Sayısı : 78) (1) 

BAŞKAN — Bir önerge var, okutuyorum. 
Yüksek Başkanlığa 

Gündemde bulunan 78 ve 80 S. Sayılı tasarı
ların öncelik ve ivedilik ve diğer işlere takdimen 
müzakeresini saygı ile arz ederim. 

Dışişleri, Turizm ve Tanıtma 
Komisyonu Başkanvekili 

Ankara 
Hıfzı Oğuz Bekata 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım; öner
ge ıttılaınıza sunuldu, önergenin öncelik kısmı
nı oylarınıza sunacağım, önerge üzerinde söz 
isteyen sayın üye?.. Yok. 78 ve 80 S. Sayılı 
tasarıların öncelikle müzakereleri hususunu oy
larınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

(1) 78 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonuna 
eldidir. 

78 S. Sayılı tasarının müzakeresine geçi
yoruz. 

«Hukuk Usulüne dair Sözleşmeye katılmamı
zın uygun bulunması hakkında kanun tasarısı
nın Millet Meclisince kabul olunan metni ve 
Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet ve 
Dışişleri, Turizm ve Tanıtma komisyonları ra
porları.» 

Raporun okunup okunmaması hususunu oyla
rınıza sunuyorum. Okunmasını kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Okunmaması kararlaştırıl
mıştır. 

Sayın Komisyon Başkanı ve Sayın Bakan ha
zır. 

Tasarının tümü üzerinde söz isteyen sayın 
üye?... Yok. Maddelere geçilmesini oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

İvedilikle müzakeresi, yeni maddelerin bir 
kez müzakere edilmesi hususu da teklif edilmek
tedir. Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... ivedilikle müzakeresi kabul edil
miştir. 

1 nci maddeyi okutuyorum. 
Hukuk Usulüne dair Sözleşmeye katılmamızın 

uygun bulunması hakkında kanun tasarısı 

Madde 1. — 1 Mart 1954 tarihinde La Ha-
ye'de akdedilen Hukuk Usulüne dair Sözleşmeye 
katılmamız uygun bulunmuştur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir, efendim. 

Madde 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyo-
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir, efendim. 

Madde 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok. Bladdeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilnuştir, efendim. 

Tasarının tümü üzerinde lehte, aleyhte söz 
isteyen sayın üye?.. Yok. Tasarı açık oylarınıza 

î sunulmuştur, efendim. 
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Tekrar arz edeyim. Beyaz oy pusulası kul
lanan arkadaşlar tasarıya kabul oyu vermiş ola
caklar. Kırmızı oy pusulası kullananlar ret oyu, 
çekinserler de yeşil renkli oyu kullanacaklardır. 
itiraz vaki olmadığına göre oy kutuları sıralar 
arasında dolaştırılacaktır. Yanında basılı oy 
pusulası bulunmayan arkadaşlar vazifeliler tara
fından verilecek mühürlü beyaz kâğtılara oyla
rını kabul, ret, çekinser kelimelerini de yazmak 
suretiyle kullanabilirler. 

6. —• Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Romanya Sosyalist Cumhuriyeti Hükümeti ara
sında imzalanmış bulunan hukukî ve cezaî iş
lerde adlî yardım Sözleşmesinin onaylanmasının 
uygun bulunduğuna dair kanun tasarısının Mil
let Meclisince kabul olunan metni ve Cumhu
riyet Senatosu Anayasa ve Adalet ve Dışişleri, 
Turizm ve Tanıtma komisyonları raporları (Mil
let Meclisi 1/345; Cumhuriyet Senatosu (1/58) 
(S. Sayısı : 80) (Dağıtma tarihi : 10 . 3 . 1.972) 
(D 

BAŞKAN — Raporların müzakeresine geçi
yoruz, efendimi 

Raporun okunup okunmamasını oylarınıza 
sunuyorum. Okunmamasını kabul edenler... Et
meyenler... Okunmaması kararlaştırılmıştır, efen
dim. 

Tasarının tümü üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. Maddelere geçilmesini oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir, efendim. 

ivedilik teklifi, yani maddelerin bir kez mü
zakere edilmesi teklifi vardır. ivedilikle mü
zakere edilmesi hususunu oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir, efendim. 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Romanya 
Sosyalist Cumhuriyeti Hükümeti arasında im
zalanmış bulunan hukukî ve cezaî işlerde Adlî 

Yardım Sözleşmesinin onaylanmasının uygun 
bulunduğuna dair kanun tasarısı 

Madde 1. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti 
ile Romanya Sosyalist Cumhuriyeti Hükümeti 

(1) 80 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonu
na eklidir. 

arasında, 25 Kasım 1968 tarihinde, Ankara'da 
imzalanmış olan hukukî ve cezaî işlerde Adlî 
Yardım Sözleşmesinin onaylanması uygun bu
lunmuştur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir, efendim. 

Nüfus Kanununa ait açık oylamaya katılma
yan sayın üye var mı efendim?.. Oylama işlemi 
bitmiştir, efendim. 

Madde 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir, efendim. 

Madde 3. — Bu kanunun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir, efendim 

Tasarının tümü üzerinde lehte, aleyhte söz 
isteyen sayın üye var mı efendim?.. Yok. Tasarı 
açık oylarınıza sunulmuştur, itiraz vaki olma
dığı takdirde oy kutuları sıralar arasında do
laştırılacaktır. 

Sayın arkadaşlarım tekrar arz ediyorum, 
Tüzük hükmünü yerine getirmek için; beyaz 
basılı oy pusulası tasarının kabulünü; kırmızı, 
reddini, çekinser ise yeşil renkte oy pusulasının 
kullanılmasını gerektirecektir. Yanında basılı 
oy pusulası bulunmayan sayın üyeler vazifeliler 
tarafından dağıtılacak olan mühürlü beyaz kâ
ğıtları kullanabilirler. 

Vazifeliler, kutuları sıralar arasında dolaş
tırsınlar, efendim. 

Muhterem arkadaşlarım; öncelik ve ivedilik
le müzakeresi karargir olan kanun tasarı ve 
tekliflerinin müzakeresi bitmiştir. Gündeme de
vam ediyoruz. 

— 41 — 
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VI — SORULAR VE CEVAPLAR 

A) SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — Cumhuriyet Senatosu Kırşehir Üyesi 
Halil Özmen'in, ceza evleri gardiyanlarının gün
lük yaşantılarına dair, Adalet Baaknından söz
lü sorusu (6/527) 

BAŞKAN — Sayın Halil Özmen ve Bakan 
yok. Gelecek birleşime bırakılmıştır, efendim. 

2. — Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi Ne
cip Mirkelâmoğlu'nun Tütün ve Tütün Tekeli 
Kanununa dair Gümrük vs Tekel Bakanından 
sözlü sorusu (6/564) 

BAŞKAN — Hem soru sahibi hem sayın Ba
kan yoktur. Gelecek birleşime kalmıştır, efen
dim. 

3. — Cumhuriyet Senatosu İçel Üyesi Lütfi 
Bilgen'in, Akdeniz Gübre Sanayiine dair Sanayi 
ve Teknoloji Bakanından sözlü sorusu (6/566) 

BAŞKAN — Sayın Bilgen ve Sayın Bakan 
yok. Gelecek birleşime kalmıştır, efendim. 

4. — Cumhuriyet Senatosu Tekirdağ Üyesi 
Cemal T arlan'in, Diyanet İşleri ve Vakıflar 
Genel Müdürlüğüne dair Devlet Bakanından 
sözlü sorusu (6/568) 

BAŞKAN — Hem Sayın Tarlan, hem Sayın 
Bakan yoktur. Gelecek birleşime kalmıştır, efen
dim. 

5. — Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi Ne
cip Mirkelâmoğlu'nun, bir Fransız gazetecisinin 
Türkiye'ye çağrılmasına dair Başbakandan söz
lü sorusu (6/569) 

BAŞKAN — Hem soru sahibi, hem Sayın 
Başbakan yoktur. Gelecek birleşime kalmıştır, 
efendim. 

6. — ('umhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Rifat Öztürkçine'nin 28 . 2 . 1971 tarih ve 
1371 sayılı Bütçe Kanununun 16 ncı madde
sine dair Başbakandan sözlü sorusu (6/570) 

BAŞKAN — Sayın öztürkçine burada, Sayın 
Başbakan yok. Gelecek birleşime kalmıştır, 
efendim. 

7. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi 
Haydar Tunçkanat'ın, Etibankın özel şahıslar
dan devraldığı maden sahalarına dair Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü sorusu 
(6/571) 

BAŞKAN — Sayın Tunçkanat ve Sayın Ba
kan yok. Gelecek birleşime kalmıştır. 

8. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Hay
dar Tunçkanat'ın, kömür satışına dair Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü sorusu 
(6/572) 

BAŞKAN — Keza, aynı nedenle gelecek bir
leşime kalmıştır. 

9. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi 
Hamdi Özerin, Yunanistan'da bulunan Türk 
azınlığı ile Türkiye'de bulunan Rum azınlığına 
dair Dışişleri Bakanından sözlü sorusu (6/567) 

BAŞKAN — Sayın Hamdi özer ve Sayın Ba
kan yok. Gelecek birleşime kalmıştır. 

10. —• Cumhuriyet Senatosu Balıkesir Üyesi 
Nejat Sarlıcalı'nın, Türkiye Sınai Kalkınma 
Bankası aracılığı ile verilen kredilere dair Baş
bakandan sözlü sorusu (6/575) 

BAŞKAN — Sayın Sarlıcalı ve Sayın Baş
bakan yok. Gelecek birleşime kalmıştır, efen
dim. 

11. — Cumhuriyet Senatosu Kontenjan Üye
si Ragıp Üner'in, Kültür Bakanlığına devredil
meyen bazı dairelere dair Millî Eğitim Bakanın
dan sözlü sorusu (6/576) 

BAŞKAN — Soru sahibi ve ilgili Bakan 
yok. Gelecek birleşime kalmıştır, efendim. 

12. — Cumhuriyet Senatosu Artvin Üyesi 
Fehmi Alpaslan'ın, Gümrük teşiklâtına dair 
Başbakandan sözlü sorusu (6/577) 

BAŞKAN — Soru sahibi Sayın Alpaslan?... 
Burada. Sayın Başbakan?.. Yoklar. Soru gelecek 
birleşime kalmıştır. 

13. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Ziya 
Ayrım'ın, Kars şehir merkezinde PTT şubesi 
açılmasına dair ulaştırma Bakanından sözlü so
rusu (6/578) 

BAŞKAN — Hem soru sahibi, hem de Sayın 
Bakan yoklar. Soru gelecek birleşime kalmıştır. 

14. — Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi Beliğ 
Beler'in, sporumuzun son günlerdeki durumuna 
dair Gençlik ve Spor Bakanından sözlü sorusu 
(6/579) 

BAŞKAN — Soru sahibi ve Sayın Bakan 
yoklar. Soru gelecek birleşime kalmıştır. 
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15. — Cumhuriyet Senatosu Zonguldak Üye
si Ahmet Demir Yüce'nin, Almanya'dan gelen 
Türk İşçilerinin gümrük muamelelerine dair 
İçişleri ve Gümrük ve Tekel bakanlarından 
sözlü sorusu (6/580) 

BAŞKAN — Sayın Demir Yüce ve Sayın 
bakanlar yoklar. Soru gelecek birleşime kalmış
tır. 

16. — Cumhuriyet Senatosu Kontenjan Üye
si Hidayet Ay diner'in, İstanbul Boğazına ya
pılacak olan köprüye dair Başbakandan sözlü 
sorusu (6/581) 

BAŞKAN — Soru sahibi Sayın Aydıner?... 
Buradalar. Sayın Başbakan?... Yoklar. Soru ge
lecek birleşime kalmıştır. 

17. -— Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi 
Sırrı Atalay'ın, emekli aylıklarına dair Baş

bakandan sözlü sorusu. ( 6/1) 
BAŞKAN — Soru sahibi Sayın Atalay?... 

Burada. Sayın Başbakan?... Yoklar. Soru gele
cek birleşime kalmıştır. 

18. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi 
Ahmet Yıldız'ın, 12 Mart öncesine dair Başba
kandan sözlü sorusu. (6/2) 

BAŞKAN — Soru sahibi ve Başbakan yok
lar. Soru gelecek birleşime kalmıştır. 

19. — Cumhuriyet Senatosu Sakarya Üyesi 
Mustafa Tığlı'nın, mesken ve diğer bazı so-

6. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sır
rı Atalay'ın, son beş yıl içinde açılan ve kulla
nılan kredilerin ekonomik ve sosyal kalkınma
daki katkı ve etkilerine dair Senato araştırması 
isteyen önergesi (10/42) 

BAŞKAN — Sayın Atalay?... Burada. Sayın 
Bakan?... Yoklar. Gelecek birleşime kalmıştır. 

7. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sırrı 
Atalay'ın, bölgeler ar asında artan farklılık ve 
bölgesel plana gitme zorunluğu olup olmadığı 
hususlarında Senato araştırması isteyen önergesi 
(10/43) 

runlarımıza dair Başbakandan sözlü sorusu 
(e/4) 

BAŞKAN — Sayın Tığlı ve Sayın Başbakan 
yoklar. Soru gelecek birleşime kalmıştır. 

20. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi 
M. Nuri Âdemoğlu'nun Adana Boğum ve Çocuk 
Bakım Evinin kapatılmasına dair, Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanından sözlü sorusu. (6/5) 

BAŞKAN — Sayın Âdemoğlu ve Sayın Ba
kan yoklar. Soru gelecek birleşime kalmıştır. 

21. — Cumhuriyet Senatosu Artvin Üyesi 
Vehmi Alpaslan'ın, et ihtiyacına dair Başbakan
dan sözlü sorusu (6/6) 

BAŞKAN — Soru sahibi Sayın Alpaslan?... 
Burada. Sayın Başbakan?. Yoklar. Soru gele
cek birleşime kalmıştır. 

22. — Cumhuriyet Senatosu Maraş Üyesi 
Hilmi Soydan'in, Afşin ve Elbistan linyitlerine 
dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü sorusu (6/7) 

BAŞKAN — Sayın soru sahibi ve Sayın 
Başbakan yoklar. Soru gelecek birleşime kal
mıştır. 

«Gündemin ivedilik kararı verilen işler» 
bölümündeki Nüfus kanunu tasarısı görüşüldü. 

«Tüzük gereğince bir defa görüşülecek iş
ler» kısmına geçiyorum. 

NEL KURULA SUNUŞLARI (Devam) 

BAŞKAN — Keza aynı nedenle gelecek bir
leşime kalmıştır. 

8. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi 
Hamdi Öz er'in, Demokratik Cumhuriyet düze
nini yok etmek amacını güdenlerin adalete tes
limi hususunda Senato Araştırması isteyen 
önergesi (10/45) 

BAŞKAN — Hem önerge sahibi, hem de 
Sayın Bakan yoklar. Gelecek birleşime kal
mıştır. 

IV. — BAŞKANLIK DİVANININ GE 
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v. — GÖRÜŞÜLE: 
7. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Ah

met Yüdtz'ın, yasama dokunulmazlığının kaldı
rılması hakkında. Başbakanlık, tezkeresi ve Cum
huriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Komisyo
nu raporu (3/986) (S. Sayısı : 1639) 

IV. — BAŞKANLIK DİVANININ GE 

.9. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi 
Hamdi Özer'in, Ankara İktisadî ve Ticarî İlim
ler Akademisine bağlanan Mühendislik ve Mi
marlık Özel Yüksek okullarına dair Senato 
araştırması isteyen önergesi (10/1) 

BAŞKAN — Aynı nedenle gelecek birleşi
me kalmıştır. 

Gündemin bu bölümünde 6 numarada ka
yıtlı kanun teklifi görüşülmüş ve oylarınıza 
arz edilmiştir. 

«İki defa görüşülecek isler» bölümünün 
bir numarasında kayıtlı olan 78 S. Sayılı iş de 
kaza intaceddlmiştir. 

İki numarada yazılı 79 S. Sayılı iş ile üç 
ve dört numarada yazılı olan işler de keza 
açık oylarınıza sunulmuştur. 

Gündemimizin görüşülmesi bitmiştir. An
cak, açık oyların sonuçlarını bekliyoruz. 

Oylarını kullanmayan sayın üye var " mı? 
Yok. 

59, 80 ve 81 S. iSayılı kanun tasarıları ve 
teklifin oy kutuları kaldırılsın. 

78. S. Sayılı kanun tasarısına oyunu kul
lanmayan sayın üye var mı Yok. Oy kutusu 
kaldırılsın. 

Açık oylamaların tasnifi sonuçlarına inti
zar ediyoruz... 

(Oyların ayırımı yapıldı.) 
BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar; açık oy

lamaların sonuçlarını arz ediyorum. 
81 sıra sayılı Atatürk Üniversitesi Kuru

luşu hakkındaki 6990 sayılı Kanuna ek Çukur
ova Tıp Kakültesi kuruluş kanun tasarısyıa, 
117 sayın üye oy kullanmış, 116 kabul, 1 ret 
oyu kullanılmıştır. Bu tasarı Millet Meclisine 
gidecektir. 
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İŞLER (Devam) 

BAŞKAN — Hem Sayın Ahmet Yıldız, hem 
de sayın Komisyon yoklar. Gelecek birleşime 
kalmıştır. 

NEL KURULA SUNUŞLARI (Devam) 

I Sıra sayısı 78 olan Hukuk İşlerine dair Söz
leşmeye katılmamızın uygun bulunması hakkın
da kanun tasarısının 119 sayın üye kabul 
oyu kullanmak suretiyle, bu tasarı kanunlaş
mıştır efendim. . 

i 80 Sıra sayılı T. C. Hükümetiyle, Romanya 
Sosyalist Cumhuriyeti Hükümeti arasında 
imzalanmış bulunan, Hukukî ve cezaî işlerde 
adlî yardım Sözleşmesinin onaylanmasının uy
gun bulunduğuna dair kanun tasarısına 116 
kabul oyu lâhik olmuş, ret ve çekinser oy kul
lanılmamıştır. Bu kanun tasarısı da kanunlaş
mıştır. Hayırlı, oğurlu olmasını dileriz. 

Maraş ili adının, «Kahraman Maraş» ola
rak değiştirilmesi hakkında kanun teklifinin 
reddine dair Komisyon raporunun açık oyla
masına 114 sayın üye oy kullanmış, 100 ka
bul, 14 ret oyu verilmiştir. Bu suretle Millet 
Meclisinden gelen metin reddedilmiştir. Millet 
Meclisine gidecektir. 

75 Sıra sayılı Nüfus kanun tasarısının Mil
let Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuri
yet Senatosu Dışişleri, Turizm Tanıtma ve 

I Anayasa Adalet, İçişleri ve Bütçe Plan komis-
I yonlarından üçer üye alınmak suretiyle kuru

lan Geçici Komisyon raporunun oylanması
na 131 sayın üye oy kullanmış, 129 kabul, 
2 ret oyu verilmiştir. Bu tasarıda metinde 
yapılan değişiklik nedeniyle Millet Meclisine 
gidecektir. 

Gündemimizde başka bir konu kalmamış ol
ması nedeniyle, 16 Mart 1972 Perşembe günü 

I sata 15.00'te toplanılmak üzere Birleşimi kapa
tıyorum. 

I Teşekkür ederim, saygılarımla. 
Kapanma Saati : 18.53 

• * • 
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Atatürk Üniversitesi kurulusu hakkındaki 6990 sayılı Kanuna ek Çukurova Tıp Fakültesi kuru
luş kanunu tasarısına verilen oy sonuçları 

(Kabul edilmiştir.) 

TABİİ ÜYELER 
Refet Aksoyoğlu 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Brsü 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan ' 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavclioğlu 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Fahri özdilek 
Selâhattin Özgür 
M. Şükran Özkaya 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakul er 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 
AFYON KARAHÎSAR 
Kemal Şenocak 

ANKARA 
Turhan Kapanlı 1 
Yiğit Köker 
Mansur Ulusoy 
Mahmut Vural 
ismail Yetiş 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 
Akif Tekin 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
AH Celâlettin Coşkun 

BALIKESİR 
Nuri Demirel 
Cemalettin Inkaya 
Nejat Sarlıcah 

Üye sa yısı 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 

Çekinse 
Oya katılnııyaı 

ı-ler 
ılar 

Açık üyelikler 

[Kabul e 
BİLECİK 

Mehmet Orhan Tuğrul 
BİNGÖL 

A. Hikmet Yurtsever 
BİTLİS 

Orhan Kürümoğlu 
BOLU 

Alâeddin Yılmaztürk 
BURDUR 

0. Faruk Kmaytürk 
BURSA 

I. Sabri Çağlayangil 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Nahit Altan 

ÇANKIRI 
Gürhan Titrek 

ÇORUM 
M. Şevket öoçetin 

; Safa Yalçuk 
DENIZLI 

Hüseyin Atmaca 
Ali Kemal Turgut 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 
Salim Hazerdağlı 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 
Sakıp Hatunoğlu 
Edip S omun oğlu 

183 
117 
116 

1 
0 

64 
2 

denler] 
ESKİŞEHİR 

Ömer Ucuzal 
GAZİANTEP 

ibrahim Tevfik Kutlar 
Salih Tanyeri 

GÜMÜŞANE 
Abbas Cilâra 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan 

HATAY 
M. Enver Bahadırlı 
Mustafa Deliveli 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İÇEL 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
Erdoğan Adalı 
Mebruro Aksoley 
Şevket Akyürek 
Halûk Berkol 
0. Zeki Gümüşoğlu 
Fikret Gündoğan 
Ekrem Özden 
Rıfat Öztürkçine 
Cemal Yıldırım 

İZMİR 
Mustafa Bozoklar 
Nazif Çağatay 
MJÜmin Kırlı 
Orhan Kor 

KASTAMONU 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 

Hüseyin Kalpaklı oğlu 
Sami Turan 

KOCAELİ 
Lûtfi Tokoğlıı 

KONYA 
Osman Nuri Canpolat 
Fevzi Habeı 
Fakih Özlen 
Mehmet Varışlı 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 
1. Eteni Erdinç 

MALATYA 
Hamdi özer 

MANİSA 
Oral Karaosmanoğlu 
A. Orhan Sûersan 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
tlyas Karaöz 
Haldun Menteşeoğln 

MUŞ 
Isa Hisan Bingöl 

NÎÖDE 
Hüseyin Avni Göktürk 

ORDU 
Bekir Sıtkı Baykal 
Şevket Koksal 

RİZE 
0. Mecdi Agun 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu 
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Mustafa Tığlı 
SAMSUN 

H. Enver Işıklar 
Refet Rendeci 
Fethi Tevetoğlu 

SİÎRT 
Abdurrahman Kavak 

SİNOP 
Nâıım înebeyli 

TABİİ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Mucip Ataklı 
Mehmet özguneş 
Haydar Tunçkanat 

ADANA 
M. Yılmaz Mete 
Mukadder Öztekin (B.) 
Mehmet Ünaldı (Bşk. V.) 

ADIYAMAN 
Mehmet Sırrı Turanlı 
AFYON KARAHISAR 
M. Kâzım Karaağaçlı-
oğlu 
Ahmet Karayiğit 

AĞRI 
SaMh Türkmen 

AMASYA 
Maeit Zerem 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Turgut Cebe 

AYDIN 
iskender Cenap Ege 
(Bşk.V.) 
Halil Goral 

BALIKESİR 
Mehmet Güler 

SİVAS 

Nurettin Erttürk 
Hüseyin öıztürk 

TOKAT 

Ali Altuntaş 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 

Reşat Zaloğlu 

URFA 

I. Etem Karakapıcı 
Hasan Oral 

ZONGULDAK 

Tarık Remzi Baltan 
Mehmet Ali Pestilci 

[Çekinser] 
KARS 

Y. Ziya Ayrım 

[Oya kat 
BOLU 

Turgut Yaşar Güleız 
BURSA 

Saffet Ural 
ÇANAKKALE 

Ziya Termen 
DİYARBAKIR 

Selâhattin Cizrelioğlu 
EDİRNE 

Mehmet Nafiz Ergeneli 
GİRESUN 

Sabahattin Orhon 
İhsan Topaloğlu 

İÇEL 
Lûtfi Bilgen 

İSTANBUL 
Tekin Arıburun (Başkan 

İZMİR 
Beliğ Beler 
Necip Mirkelâmoğlu 
(1 A.) 

KARS 
Sırrı Atalay 
Mehmet Hazer 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 

KIRKLARELİ 
Ali Alkan 

Imıyanlar] 
KIRŞEHİR 

Halil özmen 
KOCAELİ 

Hikmet İsmen 
KONYA 

Sedat Çumralı 
MALATYA 

Nurettin Akyurt 
MANİSA 

Doğan Barutçuoğlu 
Ruhi Tımakaaı 

MARAŞ 
Adnan Karaküçük 
(B.) 
Hilmi Soydan 

NEVŞEHİR 
1. Şevki Ata sağun 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 

ORDU 
Selâhattin Acar 

SAMSUN 
Rıza Isıtan 

SİVAS 
Adil Altay 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğlu 
(Bşk.V.) 

[Açık üyelikler] 
Eskişehir 1 
Sivas 1 

Yekûn 2 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 

Hidayet Aydmer 
Vahap Güvenç 
Tayfur Sökmen 
Bahriye Uçak 
Ragıp Üner 
Suad Hayri Ürgüplü 

Cemal Tarlan 
TOKAT 

Zihni Betil 
TRABZON 

Ö. Lûtfi Hocaoğlu 
TUNCELİ 

Arslan Bora 
UŞAK 

Mehmet Faik Atayurt 
VAN 

Ferid Melen (B.) 
YOZGAT 

Sadık Artukmaç 
İsmail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 
Ahmeit Demir Yüce 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 

Lûtfi Akadk 
Selâhattin Babüroğlu 
Hayri Dener 
özer Derbil 
Sait Naci Ergin (B.) 
Nihat Erim (Başbakan) 
Mehmet îzmen 
Fahri Konıtürk 

Cemal Madanoğlu 
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Hukuk Usulüne dair Sözleşmeye katılmamızın uygun bulunması hakkındaki kanun 
verilen oyların sonucu : 

tasarısına 

('Kanunlaşmıştır. ] 

TABİÎ ÜYELER 
Refet Aksoyoğlu 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Fahri özdilek 
Selâhattin özgür 
M. Şükran özkaya 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakııler 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 

Mehmet Ünaldı 

AFYON KARAHİSAR 
M. Kâzım Karaağaçlı-
oğlu 
Ahmet Karayiğit 
Kemal Şenocak 

AĞRI 
Salih Türkmen 

ANKARA 
Turhan Kapanlı 
Mansur Ulusoy 
Mahmut Vural 
îsmail Yetiş 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 
Akif Tekin 

Üye sayısı : 183 
Oy verenler : 119 

Kabul edenler : 119 
Reddedenler : 0 

Çekinserler : 0 
Oya katılmıymılar : 62 

Açık üyelikler : 2 

[Kabul 
ARTVİN 

Fehmi Alpaslan 
AYDIN 

Ali Celâlettin Coşkun 
BALIKESİR 

Nuri Demirel 
Cemalettin Inkaya 
Nejat Sarlıcalı 

BİLECİK 
Mehmet Orhon Tuğrul 

BİNGÖL 
A. Hikmet Yurtsever 

BÎTLlS 
Orhan Kürümoğlu 

BOLU 
Alâeddin Yılmaztürk 

BURDUR 
Ö. Faruk Kmaytürk 

BURSA 
I. Sabri Çağlayangil 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Nahit Altan 

ÇANKIRI 
Gürhan Titrek 

ÇORUM 
M. Şevket özçetin 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Ali Kemal Turgut 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

edenler] 
ELÂZIĞ 

Celâl Ertuğ 
Salim Hazerdağlı 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 
Sakıp Hatunoğlu 
Edip Somunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 

GAZİANTEP 
ibrahim Tevfik Kutlar 
Salih Tanyeri 

GÜMÜŞANE 
Abbas Cilâra 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan 

HATAY 
M. Enver Bahadırlı 
Mustafa Deliveli 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İÇEL 
Lûtfi Bilgen 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
Ekrem Özden 
Mebrure Aksoley 
Şevket Akyürek 
Halûk Berkol 
O. Zeki Gümüşoğlu 
Fikret Gündoğan 
Erdoğan Adalı 

Rifat Öztürkçine 
Cemal Yıldırım 

İZMİR 
Mustafa Bozoklar 
Nazif Çağatay 
Mümin Kırlı 
Orhan Kor 

KARS 
Y. Ziya Ayrım 

KASTAMONU 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 
Sami Turan 

KOCAELİ 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Osman Nuri Canpolat 
Fevzi Halıcı 
Fakih özlen 
Mehmet Varışlı 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 
I. Et e m Erdinç 

MALATYA 
Hamdi özer 

MANİSA 
Oral Karaosmanoğlu 
A. Orhan Süersam 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 
Abdülkerim Saraçoğlu 
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MUĞLA 
tlyas Karaöz 
Haldun Menteşeoğlu 

MUŞ 
tsa Hisan Bingöl 

NİĞDE 
Hüseyin Avni Göktürk 

ORDU 
Bekir Sıtkı Bayka" 
Şevket Koksal 

RİZE 
O. Me-cdi Agun 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Mucip Ataklı 
Mehmet Özgüneş 
Haydar Tunçkanat 

ADANA 
M. Yılimaz Mete 
Mukadder Öztekiıı (B.) 

ADIYAMAN 
Mehmet Sırrı Turanlı 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Turgut Cebe 
Yiğit Köker 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 
(Bşk. V.) 
Halil Goral 

BALIKESİR 
Mehmet Güler 

BOLU 
Turgut Yaşar Gülez 

BURSA 
Saffet Ural 

ÇANAKKALE 
Ziya Termen 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu 
Mustafa Tığlı 

SAMSUN 
Refet Rendeci 
Fethi Tevetoğlu 

SİİRT 
Abdurrahman Kavak 

SİVAS 
Nurettin Ertürk 
Hüseyin öztürk 

TOKAT 
Ali Altuntaş 

TRABZON 
Reşat Zaloğlu 

URFA 
1. Etem Karakapıcı 
Hasan Oral 

YOZGAT 
İsmail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 

[Oya katılmıyanlar] 
DENİZLİ 

Hüseyin Atmaca 
DİYARBAKIR 

Selâhattin Cizrelioğlu 
EDİRNE 

Mehmet Nafiz Ergeneli 
GİRESUN 

Sabahattin Orhon 
İhsan Topaloğlu 

İSTANBUL 
Tekin Arıburun 
(Başkan) 

İZMİR 
Beliğ Beler 
Necip Mirkelâmoğlu 
(î. A.) 

KARS 
Sırrı Atalay 
Mehmet Hazer 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 

KIRKLARELİ 
Ali Âlkan 

KIRŞEHİR 
Halil özmen 

KOCAELİ 
Hikmet İsmen 

KONYA 
Sedat Çumralı 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 

MANİSA 
Doğan Barutçuoğlu 
Ruhi Tunakan 

MARAŞ 
Adnan Karaküçük 
(B.) 
Hilmi Soydan 

NEVŞEHİR 
1. Şevki Atasağun 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 

ORDU 
Selâhattin Acar 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 
Rıza Isıtan 

SİNOP 
Nâzım İnebeyli 

SİVAS 
Âdil Altay 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğlu 
(Bşk. V.) 

[Açık üyelikler] 

Eskişehir 1 
Sivas 1 

Yekûn 2 

Mehmet Ali Pestilci 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 

Hidayet Aydmer 
Hayri Dener 
Vehap Güvenç 
Tayfur Sökmen 
Bahriye Üçok 
Ragıp Üner 
Suad Hayri Ürgüplü 

Cemal Tarlan 
TOKAT 

Zihni Betil 
TRABZON 

Ali Şakir Ağanoğlu 
Ö, Lûtfi Hocaoğlu 

TUNCELİ 
Arslan Bora 

UŞAK 
Mehmet Faik Atayurt 

VAN 
Feri d Melen (B.) 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 

ZONGULDAK 
Ahmet Demir Yüce 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Lûtfi Akadh 
Selâhattin Babüroğlu 
özer Derbil 
Sait Naci Ergin (B.) 
Nihat Erim I 
(Başbakan) 
Mehmet İzmen 
Fahri Korutürk 
">mal Ma d an oğlu 

t>m<9^—•*-
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Türkiye Cumhuriyet Hükümeti ile Romanya Sosyalist Cumhuriyeti Hükümeti arasında imzalan
mış bulunan hukukî ve cezaî işlerde adlî yardım Sözleşmesinin onaylanmasının uygun bulundu

ğuna dair kanun tasarısına verilen oyların sonucu 

(Kabul edilmiştir.) 

TABİİ ÜYELER 
Refet Aksoyoğlu 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Fahri Özdilek 
Selâhattin Özgür 
M. Şükran Özkaya 
Ahmet Yıldız 
Muzaf fer Yurdaküler 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 
Mukadder Öztekin 
AFYON KARAHlSAR 
M. Kâzım Karaağaelı-
oğlu 
Ahmet Karayiğit 
Kemal Şenocak 

AĞRI 
Salih Türkmen 

ANKARA 
Turhan Kapanlı 
Mansur Ulusoy 
Mahmut Vural 
İsmail Yetiş 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 
Akif Tekin 

Üye sayısı : 183 
Oy verenler : 116 

Kabul edenler : 116 
Reddedenler : 0 

(Vkinscrl.'.ı- : 0 

Acık üyelikler : 2 

[Kabul edenler] 
ARTVİN 

Fehmi Alpaslan. 
AYDİN 

Ali Celâlettin Coşkun 
BALIKESİR 

Nuri Demirci 
Cemalettin înkaya 
Nejat Sarlıcalı 

BİLECİK 
Mehmet Orhon Tuğrul 

BİNGÖL 
A. Hikmet Yurtsever 

BİT U S 
Orhan Kürünıoğlu 

BOLU 
Alâettin Yılmaztürk 

BURDUR 
Ö. Faruk Kmaytilrk 

BURSA 
1. Sabri Çağiayangil 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
NaMt Alt an 

ÇANKIRI 
Gürhan Titrek 

ÇORUM 
M. Şevket Özçetin 
Safa Yalçuk 

DENÎZLÎ 
Ali Kemal Turgut 

DİYARBAKIR 
Aznıi Erdoğan 

ELÂZIĞ 
l Celâl Ertuğ 

Salim Hazerdağlı 
ERZİNCAN 

Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 
Edip Samunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzai 

GAZİANTEP 
İbrahim Tevfik Kutlaı 
Salih Tanyeri 

GÜMÜŞANE 
Abbas Cilara 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan 

HATAY 
M. Enver Bahadırlı 
Mustafa D eli veli 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İÇEL 
Lûtfi Bilgen 
Talip özdolay 

İSTANBUL 
Erdoğan Adalı 
Mcbrure Aksoley 
Şevket Akyürek 
Haılûık Berkol 

i O. Zeki Gümüşoğlu 
Fikret Gündoğan 
Ekrem Özden 

Riıat Öztürkçine 
Cemal Yıldırımı 

İZMİR 
Mustafa Bozoklar 
Nazif Çağatay 
Mümin Kırlı 
Orhan Kor 

KARS 
Mehmet Ha zer 

KASTAMONU 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Hüseyin Kalpaklı oğlu 
Sami Turan 

KOCAELİ 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Osman Nuri Canpolat 
Feıvzi Halıcı 
Mehmet Varışlı 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 
1. Etem Erdinç 

MALATYA 
Hamdi özer 

MANİSA 
Oral Karaosmanoğlu 
A. Orhan Süersan 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 
Abdülkerim Saraçoğlu 
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MUĞLA 1 
11 yas Kara öz 
Haldun Menteşeoğlu 

MUŞ 
Isa Hisan Bingöl 

NİĞDE 
Hüseyin Avni Göktürk i 

ORDU 
Bekir Sıtkı Baykal 
Şevket Koksal 

RİZE 
0. Mecdi Ağım | 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Mucip Ataklı 
Mehmet Özgüneş 
Haydar Tunçkanat 

ADANA 
M. Yılmaz Mete 
Mehmet Ünal di 
(B§k. Y.) 

ADIYAMAN 
Mehmet Sırrı Turanlı 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Turgut Cebe 
Yiğit Köker 

AYDIN 
iskender Cenap Ege 
(Bşk. V.) 
Halil Goral 

BALIKESİR 
Mehmet Güler 

BOLU 
Turgut Yaşar G-ülez 

BURSA 
Saffet Ural 

ÇANAKKALE 
Ziya Termen 

SAKARYA 
Mustafa Tığlı 

SAMSUN 
Refet Rendeci 
Fethi Tevetoğlu 

SÜRT 
Abdurrahman Kavak 

SİVAS 
Nurettin Ertürk 
Hüseyin öztürk 

TOKAT 
,\li Altunta» 

[Oya Kah 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 

EDİRNE 
Mehmet Nafiz Ergendi 

ERZURUM 
Sakıp Hatun oğlu 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 
ihsan Topaloğlu 

İSTANBUL 
Tekin Arıburun 
(Başkan) 

İZMİR 
Beliğ Beler 
Necip Mirkelâmoğl1" 
(I. A.) 

KARS 
Sırrı At alay 
Y. Ziya Ayrım 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 

KIRKLARELİ 
1 Ali Alkan 

KIRŞEHİR 
Halil özmen 

KOCAELİ 
| Hikmet İsmen 

[Açık il 

Eskişehir 
Sivas 

TRABZON i 
Ali Şakir Ağanoğlu 
Reşat Zaloğlu 

URFA 

I. Etem Karakapıcı 
Hasan Oral 

YOZGAT 
ismail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan | 

hnay anlar] 

KONYA 1 
Sedat Çumralı 
Fakih Özlen 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 

MANİSA 
i Doğan Barutçuoğlu 

Ruhi Tuna kan 
MARAŞ • 

1 Adnan Karaküçük 
(B.) 
Hilmi Soydan 

NEVŞEHİR 
I. Şevki Ata sağun 

NİĞDE 
Kudret Bayhan ı 

ORDU 
Selâhattin Acar 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu ı 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar j 
Rıza Isıtan 

SİNOP 
Nâzım Iınebeyli 

SİVAS i 
1 Adil Altay i 

yelikler] 

1 
1 

Mehmet Ali Pestilci 

CUMHURBAŞKANIN

CA SEÇİLEN ÜYELER 

Hidayet Aydıııer 
Vehap Güvenç 
Tayfur Sökmen 

Bahriye üç ok 
Ragıp Üner 
Suad Hayri Ürgüplü 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğlu 
(Bşk. V.) 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Zihni Betil 

TRABZON 
ö. Lûtfi Hocaoğlu 

TUNCELİ 
Arslan Bora 

UŞAK 
Mehmet Faik At a yurt 

VAN 
Ferid Melen (B.) 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 

ZONGULDAK 
Ahmet Demir Yüce 
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELEB 
Lûtfi Akadb 
Selâhattin Babüroğlu 
Hayri Dener 
Özer Derbil 
Sait Naci Ergin (B.) 
Nihat Erim (Başbakan) 
Mehmet Izmen 
Fahri Korutürk 
Cemal Madanoğlu 

Yekûn 
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Maraş ili adının «Kahraman Maraş» olarak değiştirilmesi hakkında kanun teklifinin reddine dair 
Cumhuriyet Senatosu içişleri Komisyonu raporuna verilen oyların sonucu. 

(Kanunlaşmıştır.) 

TABİİ ÜYELER 
Re? at Aksoyoğlu 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
'Fahri özdü ek 
S el âh at t in Özgür 
M. Şüıkraın Özkaya 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 

Mehmet Ünaldı 
AFYON KARAIILSAR 
M. Kâzım Karaağaçh-
oğlu 
Ahmet Karayı ği t. 
Kemal Şenocak 

ANKARA 
Mansur Ulusoy 
Mahmut Vural 
ismail Yetiş 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 
Akif Tekin 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
Ali Celâlettin Coşkun 

BALIKESİR 
Cemalettin Inkaya 

Üye sayısı : 183 
Oy verenler : 114 

Kabul edenler : 100 
Reddedenler : 14 

Çekinserler : O 
Oya katılmıyanlar : 67 

Açık üyelikler : 2 

[Kabul 
BİLECİK 

Mehmet Orhan Tuğrul 
BİNGÖL 

A Hikmet Yurtsever 
BİTLİS 

Orhan Kürüm oğlu 
BOLU 

Alâeddin Yılmaztürk 
BURDUR 

Ö. Faruk Kmaytürk 
BURSA 

Cahit Ortaç 

ÇANKIRI 
Gürhan Titrek 

ÇORUM 
M. Şevket öaçetin 

DENİZLİ 
Ali Kemal Turgut 

ELAZIĞ 
Celâl Ertuğ 
Salim Hazerdağlı 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 
Sakıp Hatunoğlu 
Edip S omun oğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ueuzal 

GÜMÜŞANE 
Abbas Cilâra 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan 

HATAY 
M. Enver Bahadırlı 

edenley^j 
Mustafa Deliveli 

İSPARTA 
Mustafa Güleügil 

İÇEL 
Lûtfi Bilgen 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
Erdoğan Adalı 
Şevket Akyürek 
Halûk Berkol 
0. Zeki Gümüşoğlu 
Rifat Öztürkçine 

IZMÎB 
Mümin Kırlı 

KARS 
Y. Ziya Ayrım 

KASTAMONU 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 
Sami Turan 

KOCAELİ 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Osman Nuri Canpolat 
Fevzi Halıcı 
Fakih Özlen 
Mehmet Varışlı 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 
1. Etem Erdinç 

MALATYA 
Hamdi özer 

MANİSA 
Oral Karaosmanıoğlu 
A. Orhan Süersaaı 

MARDİN 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
İlyas Karaöz 
Haldun Menteşe oğlu 

MUŞ 
İsa Hisan Bingöl 

NİĞDE 
Hüseyin Avni Göktürk 

ORDU 
Bekir Sıtkı Baykal 

RİZE 
O. Mecdi Agun 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu 
Mustafa Tığlı 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 
Refet Rendeei 
Fethi Tevetoğlu 

SİİRT 
Ab d urrabm an Kav ak 

SİNOP 
Nâzım Inebeyli 

SİVAS 
Nurettin Ertürk 
Hüseyin öztürk 

TOKAT 
Ali Aituntaş 
Zihni Betil 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 
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Reşat Zaloğlu 
URFA 

I. Etem Karakapıeı 
Hasan Oral 

AĞRI 
Salih Türkmen 

ANKARA 
Turhan Kapanlı 
Yiğit Köker 

BALIKESİR 
Nejat Sarlıcah 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem. Aeuner 
Mtıcip Ataklı 
Mehmet özgüneş 
Haydar Tunçkanat 

ADANA 
M. Yılmaz Mete 
Mnlkadder öztekin (B.) 

ADIYAMAN 
Mehmet Sırrı Turanlı 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Turgut Cebe 

AYrDIN 
İskender Cenap Ege 
(Bşk. V.) 
Halil Goral 

BALIKESİR 
Nuri Demirel 
Mehmet Güler 

BOLU 
Turgut Yaşar Gülez 

BURSA 
Saffet Ural 

ÇANAKKALE 
Nahit Altan 

YOZGAT 
İsmail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 

Mehmet Ali Pestilci 
CUMHURBAŞKANIN-
CA SEÇİLEN ÜYELEB 
Hidayet Aydıner 

[Reddedenler] 
BURSA 

1. Sabri Çağlayan gil 
Şeref Kayalar 

GAZİANTEP 

İbrahim Tevfik Kutlar 
Salih Tanyeri 

İSTANBUL 
Fikret Gündoğan 
Ekrem Özden 
Cemal Yıldırım 

İZMİR 

Nazif Çağatay 

[Oya hatılmıyanlar] 
Ziya Termen 

ÇORUM 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 

DİYARDÂKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 
•Azmi Erdoğan 

EDİRNE 
Mehmet Nafiz Ergeneli 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 
İhsan Topal oğlu 

İSTANBUL 
Mebrııre Aksoley 
Tekin Arıbururı 
(Başkan) 

İZMİR 
Beliğ Beler 
Mustafa Bozoklar 
Orhan Kor 
Necip Mirkelâmoğlu 
(1. A.) 

KARS 
Sırrı Ataiay 
Mehmet Hazer 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 

[Açık ı 

Eskişehir 
Sivas 

KIRKLARELİ 
Ali Alkaiı 

KIRŞEHİR 
Halil Özmen 

KOCAELİ 
Hikmet İsmen 

KONYA 
Sedat Çumralı 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 

MANİSA 
Doğan Barutşuoğlu 
Ruhi Tunakan 

MARAŞ 
Adnan Karaküçük (B.) 
Hilmi Soydan 

MARDİN 
A! Kİii rrahman Bayar 

NEVŞEHİR 
1. Şevki Atasağun 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 

ORDU 
Selâhattin Acar 

MANİSA 
Rıza Isıtan 

SİVAS 
Âdil Altay 

iyelikler] 

1 
1 

Vahap Güvene 

Bahriye Üç ok 

Ragıp Üner 

ORDU 

Şevket Koksal 

CUMHURBA ŞKA N İN-

CA SEÇİLEN ÜYE 

Suad Hayri Ürgüplü 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mun ıcuoğ] u 
(Bşk. V.) 
Cemal Tarlan 

TRABZON 
Ö. Lûti'i Hocaoğlu 

TUNCELİ 
Arşlar; Bora 

UŞAK 
Mehmet Faik Atayurt 

VAN 
Ferid Melen (B.) 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 

ZONGULDAK 
Ahmet Demir Yüce 
CUMHURBAŞKANIN-
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Lûtfi Akadlı 
Selâhattin Babüroğlu 
Hayri Dener 
Özer Derbil 
Sait Naci Ergin (B.) 
Nihat Erim (Başbakan) 
Mehmet Izmen 
Fahri Korutürk 
Cemal Madanoğlu 
Tayfur Sökmen 

Yekûn 
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Nüfus kanunu tasarısına verilen açık oyların sonucu : 

(Kabul edilmiştir.) 

TABÎ! ÜYELER I 
Refet Aksbyoğlu 
Emanullah Çelebi j 
Vehbi Ersü 
Kadri Kaplau 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Sezai O Kan 
Fahri Öz dil ek 
Selâhattin özgür 
M. Şükran Özkaya 
Ahmet Yıldız 
^ î u ?:<\ i i er Yurdakul er 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 
Mehmet Ünaldı 
AFYON KARAHİSAR 
M. Kâzım Karaağaçh-
oğlu 
Ahmet Karayığit 
Kemal Şen ocak 

AĞRI 
Salih Türkmen 

A M A S YA 
Macit Zer en 

ANKARA 
Turhan Kapanlı 
Yiğit Köker 
Mansur Ulusoy 
Mahmut Vural 
İsmail Yetiş 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 
Akif Tekin 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

üye sayısı : 183 
Oy verenler : 131 

Kabul edenler : 129 
Reddedenler : 2 

Çekinserler : 0 
Oya katılnııyanlar : 50 

Açık üyelikler : 2 

[Kabul edenler] 
AYDIN 

Ali Celâlettin Coşkun 

BALIKESİR 
Nuri D emir el 
Cem aletti n İnkaya 
Nejat S arlı cali 

BİLECİK 
Mehmet Örhon Tuğrul 

BİNGÖL 
A. Hikmet Yurtsever 

BİTLİS 
Orhan Kürüm oğlu 

BOLU 
Turgut Yaşar Gülez 
Al Tüvidin Yılmaztürk 

BURDUR 
ö. Faruk Kmaytürk 

BURSA 
1. Sabri Çağlayangii 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Nahit Alt an 

ÇANKIRI 
Gürhan Titrek 

ÇORUM 
M. Şevket özçetin 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 
Ali Kemal Turgut 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

ELÂZIÖ 
Celâl Ertug 

Salim Hazerdağlı 
ERZİNCAN 

Fehmi Baysoy 
ERZURUM 

Osman Alihocagil 
Sakıp Hatunoğlu 
Edip Somunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Uçur;al 

GAZİANTEP 
Salih Tanyeri 
İbrahim Tevfik Kutlar 

GÜMÜŞANE 
Abbas Cilâra 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan 

HATAY 
M. Enver Bahadırlı 
Mustafa Deliveli 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İÇEL 
Lütfi Bilgen 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
Erdoğan Adalı 
Şevket Akyürek 
Halûk Berkol 
O. Zeki Gümüşoğlu 
Fikret Gündoğan 
Rifat Öztürkçiue 
Cemal Yıldırım 

IZMlR 
Mustafa Bozoklar 
Nazif Çağatay 
Mümin Kırlı 

Orhan Kor 
KARS 

Y. Ziya Ayrım 
KASTAMONU 

Ahmet Nusret Tuna 
KAYSERİ 

Hüsnü Dikeçligil 
Hüseyin Kalpaklı oğlu 
Sami Turan 

KIRKLARELİ 
Ali Alkarı 

KIRŞEHİR 
Halil özmen 

KOCAELİ 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Osman Nuri Canpolat 
Sedat Çumralı 
Fevzi Halıcı 
Fakih özlen 
Mehmet Varışlı 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 
I. Etem Erdinç 

MALATYA 
Hamdi özer 

MANİSA 
Oral Karaosmanoğlu 
A/ Orhan Süersan 

MARDİN 
A n dur r alım an Bay ar 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
Ilyas Karaöz 
Haldun Menteşeoğlu 

— 53 — 
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MUŞ 
İsa Hisan Bingöl 

NİĞDE 
Hüseyin Avni Göktürk 

ORDU 
Bekir Sıtkı Baykal 
Şevket Koksal 

RİZE 
0. Meedi Agun 

SAKARYA 
Osman Salih oğlu 
Mustafa Tığlı 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Mucip Ataklı 
Suphi Gürsoytrak 
Mehmet Öz güneş 
Haydar Tunçkanat 

ADANA 
M. Yılmaz Mete 
Mukadder Öztekin 
(B.) 

ADIYAMAN 
Mehmet Sırrı Turanlı 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Turgut Cebe 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 
Halil Goral 
(Bşk. V.) 

BALIKESİR 
Mehmet Güler 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 
Refet Rendeci 
Fethi Tevetoğiu 

SİİRT 
Abdurrahman Kavak 

SİNOP 
Nazım İn ebeyi i 

SİVAS 
Nurettin Ertürk 
Hüseyin öztürk 

TOKAT 
Ali Altuntaş 

Zihni Beti! 
TRABZON 

Ali Şakir Ağanoğlu 
Reşat Zaloğlu 

URPA 
I. Etem Karakapıcı 
Hasan Oral 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 
İsmail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 

[Reddedenler] 
İSTANBUL 

Ekrem Özden 
UŞAK 

Möhnıet Faik Atayurt 

[Oya katıhmyanlar] 
BURSA 

Saffet Ural 
ÇANAKKALE 

Ziya Termen 
DİYARBAKIR 

Selâhattin Cizrelioğlu 
EDİRNE 

Mehmet Nafiz Ergeneli 
GİRESUN 

Sabahattin Orhun 
İhsan Topaloğlu 

ISTANBUL 
Mebrure Aksoley 
Tekin Arıburun 
(Başkan) 

İZMİR 
Beliğ Beler 
Necip Mirkelâm-oğlu 
(İ. Â.) 

KARS 
Sırrı At alay 
Mehmet Hazer 

[Acık üy 

Eskişehir 
Sivas 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 

KOCAELİ 
Hikmet Işmen 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 

MANİSA 
Doğan Barutçuoğlu 
Ruhi Tunakan 

MARAŞ 
Adnan Karaküçük (P>.) 
Hilmi Soydan 

NEVŞEHİR 
İ. Şevki Atasağun 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 

ORDU 
Selâhattin Acar 

SAMSUN 
Rıza Isıtan 

SİVAS 
Âdil Altay 

elikler] 

1 
-t 

Mehmet Ali Pestilci 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 

Lûtfi Akadk 
Hidayet Aydmer 
Hayri Dener 
Vahap Güvenç 
Tayfur Sökmen 
Bahriye Üç ok 
Ragıp Üııer 
Suad Hayri Ürgüplü 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğlu 
(Bşk. V.) 
Cemal Tarlan 

TRABZON 
Ö. Lûtfi Hocaoğlu 

TUNCELİ 
Ar si an Bora 

VAN 
Ferid Melen (B.) 

ZONGULDAK 
Ahmet Demiryüce 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
S o 1 â lı a t ti n B a b ü ı' o ğ 1 u 
Özer Derbil 
Sait Naci Ergin (B.) 
Nihat Erim (Başbakan) 
Mehmet İzmen 
Fahri Korutürk 
Cemal Madanoğlu 

Yekûn 2 



Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEM 

41 NOİ ^BİRLEŞİM 

14 . 3 . 1972 Sah 
Saat : 15,00 

A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

1. — Dilekçe Karma Komisyonu ile Bütçe 
ve Plan Komisyonunda açık bulunan birer ba
ğımsız üye seçimi. 

B - İKİNOİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

II 
SORULAR, GENSORULAR VK GENEL 

GÖRÜŞME 
1. — Cumhuriyet Senatosu Kırşehir Üyesi 

Halil özmen'in, cezaevleri gardiyanlarının gün
lük yaşantılarına dair, Adalet Bakanından söz
lü sorusu (6/527) 

2. — Cumhuriyet Senatosu İzmir üyesi Ne
cip Mirkelâmoğlu'nun Tütün ve Tütün Tekeli 
Kanununa dair Gümrük ve Tekel Bakanından 
sözlü sorusu (6/564) 

3. — Cumhuriyet Senatosu İçel Üyesi Lûtfi 
Bilgen'in, Akdeniz Gübre Sanayiine dair Sanayi 
ve Teknoloji Bakanından sözlü sorusu (6/566) 

4. — Cumhuriyet Senatosu Tekirdağ Üyesi 
Cemal Tarlan'm, Diyanet işleri ve Vakıflar 
Genel Müdürlüğüne dair Devlet Bakanından 
sözlü sorusu (6/568) 

5. — Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi Ne
cip Mirkelâmoğlu'nun, bir Fransız gazetecisinin 
Türkiye'ye çağrılmasına dair Başbakandan söz
lü sorusu (6/569) 

6. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Rifat öztürkçine'nin 28 . 2 . 1971 tarih ve 
1376 sayılı Bütçe Kanununun 16 ncı madde
sine dair Başbakandan sözlü sorusu (6/570) 

7. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Hay
dar Tunçkanat'm, Etibankm özel şahıslardan 
devraldığı maden sahalarına dair Enerji ve Ta-
hiî Kaynaklar Bakanından sözlü sorusu (6/571) 

8. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Hay
dar Tunçkanat'ın, kömür satışına dair Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü sorusu 
(6/572) 

9. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi 
Hamdi özer'in, Yunanistan'da bulunan Türk 

azınlığı ile Türkiye'de bulunan Rum azınlığına 
dair Dışişleri Bakanından sözlü sorusu (6/567) 

10. — Cumhuriyet Senatosu Balıkesir üyesi 
Nejat Sarlıcalı'nm, Türkiye Sınai Kalkınma 
Bankası aracılığı ile verilen kredilere dair Baş
bakandan sözlü sorusu (6/575) 

11. — Cumhuriyet Senatosu Kontenjan üye
si Ragıp üner'in Kültür Bakanlığına devredil
meyen bazı dairelere dair Millî Eğitim Bakanın
dan sözlü sorusu (6/576) 

12. — Cumhuriyet Senatosu Artvin üyesi 
Fehmi Alpaslan'ın, Gümrük teşkilâtına dair 
Başbakandan sözlü sorusu (6/577) 

13. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Ziya 
Ayrım'ın, Kars şehir merkezinde PTT şubesi 
açılmasına dair Ulaştırma Bakanından sözlü so
rusu (6/578) 

14. — Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi Be
liğ Beler'in, sporumuzun son günlerdeki duru
muna dair Gençlik ve Spor Bakanından sözlü 
sorusu (6/579) 

15. — Cumhuriyet Senatosu Zonguldak Üye
si Ahmet Demir Yüce'nin, Almanya'dan gelen 
Türk işçilerinin gümrük muamelelerine dair iç
işleri ve Gümrük ve Tekel bakanlarından sözlü 
sorusu (6/580) 

16. — Cumhuriyet Senatosu Kontenjan üye
si Hidayet Aydıner'in, İstanbul Boğazına ya
pılacak olan köprüye dair Başbakandan sözlü 
sorusu (6/581) 

17. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sır
rı Atalay'm, emekli aylıklarına dair Başbakan
dan sözlü sorusu. (6/1) 

18. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Ah
met Yıldız'm, 12 Mart öncesine dair Başbakan
dan sözlü sorusu. (6/2) 

19. — Cumhuriyet Senatosu Sakarya Üyesi 
Muctafa Tığlı'nın, mesken ve diğer 'bazı sorun
larımıza dair Başbakandan sözlü sorusu (6/4) 

20. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi M. 
Nuri Âdemoğlu'nun Adana Doğum ve Çocuk 
Bakım Evinin kapatılmasına dair, Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanından sözlü sorusu (6/5) 



21. — Cumhuriyet Senatosu Maraş Üyesi 
Hilmi Soydan'm, Afşin ve Elbistan linyitlerine 
dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü sorusu (6/7) 

III 

ÖMJELİLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ
TIRILAN İŞLER 

TY 
A HAKLARINLA İVEDİLİK KARARI 

YERİ LEY İŞLER 

X I . — Nüfus kanunu tasarısının Millet 
Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet 
Senatosu Dışişleri, Turizm ve Tanıtma, Anaya
sa ve Adalet, içişleri ve Bütçe ve Plan komis
yonlarından 3 er üye alınmak suretiyle kurulan 
Geçici Komisyon raporu (Millet Meclisi 1/93; 
Cumhuriyet Senatosu 1/50) (S. Sayısı : 75) 
(Dağıtma tarihi : 2 . 3 . 1972) 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

1. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sır
rı Atalay'm, son beş yıl içinde açılan ve kulla
nılan kredilerin ekonomik ve sosyal kalkınma
daki katkı ve etkilerine dair Senato araştırma
sı isteyen önergesi (1042) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sırrı 
Atalay'm, bölgelerarasmda artan farklılık ve 
bölgesel plana gitme zorunluğu olup olmadığı 
hususlarında Senato araştırması isteyen önerge
si (10/43) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi 
Hamdi Özer'in, Demokratik Cumhuriyet dü
zenini yok etmek amacını güdenlerin adalete 
teslimi hususunda Senato Araştırması isteyen 
önergesi (10/45) 

4. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Ah
met Yıldız'm, yasama dokunulmazlığının kaldı
rılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Cum
huriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Komisyo
nu raporu (3/986) (S. Sayısı : 1639) (Dağıtma 
tarihi : 26 . 7 . 1971) 

5. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi 
Hamdi özer'in, Ankara iktisadi ve Ticari İlim
ler Akademisine bağlanan Mühendislik ve Mi
marlık özel Yüksek okullarına dair Senato 
araştırması isteyen önergesi (10/1) 

6. — Maraj ılı adının «Kahraman Maraş» 
olarak değiştirilmesi hakkında kanun teklifinin 
Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cum
huriyet Senatosu İçişleri Komisyonu raporu 
(Millet Meclisi 2/162; Cumhuriyet Senatosu 
2/12) (S. Sayısı : 59) (Dağıtma tarihi : 
1 . 2 . 1972) (Ret) (Bitiş tarihi : 11 . 4 . 1972) 

V 
İKİ DEFA OüKÜŞrLE«"KK İŞLER 

A-İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B-BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

X I . — Hukuk Usulüne dair Sözleşmeye ka
tılmamızın uygun bulunması hakkında kanun 
tasarısının Millet Meclisince kabul olunan met
ni ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet 
ve Dışişleri, Turizm ve Tanıtma komisyonları 
raporları (Millet Meclisi 1/340; Cumhuriyet Se
natosu 1/59) (S. Sayısı : 78) (Dağıtma tarihi : 
10 . 3 . 1972) 

2. — Atatürk üniversitesinde kurulacak Tek
noloji ve Ev Ekonomisi Araştırma ve Yayım 
Enstitüsü ile Kürk Hayvanları Yetiştirme vo 
Yayım Çiftliği İşletmesi hakkında kanun tek
lifinin Millet Meclisince kabul olunan metni ve 
Cumhuriyet Senatosu Miilî Eğitim ve Bütçe ve 
Plan komisyonları raporları (Millet Meclisi 
2/54; Cumhuriyet Senatosu 2/14) (S. Sayısı : 
79) (Dağıtma tarihi : 9 . 3 . 1972) 

X 3. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Romanya Sosyalist Cumhuriyeti Hükümeti ara
sında imzalanmış bulunan hukukî ve cezai iş
lerde adlî yardım Sözleşmesinin onaylanmasının 
uygun bulunduğuna dair kanun tasarısının Mil
let Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuri
yet Senatosu Anayasa ve Adalet ve Dışişleri, 
Turizm ve Tanıtma komisyonları raporları (Mil
let Meclisi 1/345; Cumhuriyet Senatosu 1/58) 
(S. Sayısı : 80) (Dağıtma tarihi: 10 . 3 . 1972) 

4. — Atatürk üniversitesi kuruluşu hakkın
daki 6990 sayılı Kanuna ek Çukurova Tıp Fa
kültesi kuruluş kanunu tasarısının Millet Mec
lisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Se
natosu Millî Eğitim ve Bütçe ve Plan komisyon
ları raporları (Millet Meclisi 1/590; Cumhuri
yet Senatosu 1/65) (S. Sayısı : 81) (Dağıtma 
tarihi : 10 . 3 . 1972) 



Toplantı : 11 1?t% 
CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : O ü 

Maraş ili adının «Kahraman Maraş» olarak değiştirilmesi hak
kında kanun teklifinin Millet Meclisince kabul olunan metni ve 
Cumhuriyet Senatosu İçişleri Komisyonu raporu (Millet Meclisi : 

2/162; Cumhuriyet Senatosu : 2 /12) (Ret) 

(Not : (Millet Meclisi ıS. Sayısı : 192) 

Millet Meclisi 11 .1 . 1972 
Genel Sekreterliği 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 514 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 10 . 1 . 1972 tarihli 26 ncı BMeşinimde öncelik ve ivedilikle görüşülerek işari 
oyla kabul edilen, Maraş ili adının «Kahraman Maraş» olarak değiştirilmesi hakkında kanun tek
lifi, dosyası ile birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Sabit Osman Avcı 

Millet Meclisi Başkanı 

Not: Bu teklif 17 . 12 . 1969 tarihinde Başkanlıkça İlk Komisyona havale edilmiş ve Genel Ku
rulun 19 . 3 . 1971; 10 . 1 . 1972 tarihli 74 ve 26 ncı birleşimlerinde öncelik ve ivedilikle görüşü
lerek kabul edilmiştir. (Millet Meclisi S. Sayısı : 192) 

MİLLET MECLİSİNİN KABUL ETTİĞİ METİN 

Maraş; ili adının «Kahraman Maraş» olarak değiştirilmesi hakkında Kanun 

MADDE 1. — Maraş ili adı «Kahraman Maraş ili» olarak değiştirilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunu İçişleri Bakanı yürütür. 
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İçişleri Kombyoıra raporu 

Cumhuriyct Senatosu 
İrileri Komisyonu 

Esas No. : 2/12 20 . 1 . 1972 
Karar No. : 8 >~ 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisinin 10 . 1 . 1972 tarihli 26 ncı Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek işa
rı oyla kabul edilen, Maraş ili adının, «Kahraman Maraş» olarak değiştirilmesi hakkında kanun 
teklifi. Komisyonumuzun 1 8 . 1 . 1972 tarihli Birleşiminde İçişleri Bakanlığı temsilcisininde hazır 
bulunduğu halde tetkik ve müzakere olundu. 

.Maraş ili 31111i Mücadelemizde büyük yeri ol mı bir ilimizdir. Efsaneleşmiş Sütçü İmam ve 
ve Maraşhlarm kahramanlığı ve Müstevlilere karşı ilk .kurşunun atdması, Maraş'm tam 22 gün 
gece, gündüz çok ilkel silâhlarla her türlü vasıtalarla cihazlaıımış koca bir orduyu toprakların
dan >:ürüp aynası Türkiye çapında Millî Müeade" •: azmini kuvvetlendirmiş, ona ışık tutmuş ve 
yer yer düşmana karşı girişilen ve başarılan harekelilerde elde bir bayrak olarak ta-
şmnr.ştır. Maraş iline İstiklâl Madalyası verilime d bundandır. Bu madalya bugün Maraş Kalesin-
deki Bayrağa üişdrilmiş olarak bütün haşmetiyle durmaktadır. 

Türk Milleti, Maraş ismini duyunca, bu ismin kahramanlık demek olduğunu bilir. Yani kalı-
ra;m anlık Maraş isminin bünyesinde mündemiçtir. Bunun dışında bir Maraş düşünülemez. 

İş'e bu düşüncelerledir ki. Maraş ismine ayrıca bir Kahraman ekinin ilâvesini Komisyonu
muz uygun bulmaımştır. Bu. aynı mânanın tekrarlanması demek olacaktır. 

Bunun dışında Maraş il ismi (Kahraman Maraş) alarak değiştirildiği takdirde: 
1. Millî Mücadelede istilâya uğramış çile çekmiş ve düşmana karşı kahramanca savaşmış bir

çok illerimiz vardır. Bunlarda haklı olarak kendilerine bir sıfat arıyacaklardır. Bunların ka
nunlaşması halinde1 il isimlerinde büyük kargaşalıklar husule gelecektir. 

Kanun!aşmazsa bu iller rencide olacak ve kıskançlık doğacaktır. 
2. Maraşta köy muhtarlarının nıühüründen tutunuzda bütün basili kâğıtlarda değişiklikler 

yapnavak. muameleler güçleşecek ve yemi yeni masraf kapıları açılacaktır. 
m Halitalar, paftalar, tarihler bilhassa Harb Tarihindeki isimlerin düzeltilmesi mümkün 

ola.mıyacağından ileride iltibaslara sebebiyet vere-ektir. 
4 Viiâyoi îıafik numaıaları değişecek, bu ea hem karışıklığa ve hem de yeni masraflara yol 

açacaktır. 
Bütün bu sebeplerden Komisyonumuz .Maraş isminin (Kahraman Maraş) olarak değiştirilmesini 

uygun bulmamış ve teklifin tümünü reddetmiştir. 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 59) 
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Öncelik ve ivedilikle görüşülmek ve (lenel Kurulun tasvibine sunulmak üzere Yüksek Başkanlı
ğa arz olunur. 

Sözeli Kâtip 
Kars Balıkesir Bursa 

Mehmet Haz er Nuri Detmirel Cahit Ortaç 
Toplantı ve imzada bulu

namadı 

Başkan 
Aydın 

C el âlettin Coşkun 

Gaziantep Muğla Hakkâri 
Muhalifim Haldun Menteşeoğlu Xecip Seyhan 

İ. Terfik Kutlar Toplantı ve imzada bulu-
nanıa< h 

Yozgat 
Sadık Artukmac 

Cumhurbaşkanınca S. İ\ 
Tayfur Sökmen 

Toplantı ve imzada bulu
namadı 

Adana. 
Müstenkif 

M. Yılmaz Mete 

Bağımsız 
Cemal Tarlan 

Kırşehir 
Halil Özmen 

Toplantı ve imzada bulu-
n amadı 

Tokat 
AH Altııntas 

Tabiî üye 
Sezai O1 Kan 

Bağımsız 
Selâhafctiıı Oizrelioğlu 

Toplantı ve imzada bulunamadı 

20 . 1 . 1972 

Mufolaleföt Şerhi 

M"araş İstiklâl mücadelemizin düşmana bilfiil ilk kurşun atan ve kahramanca dövüşen, bu su
reti ede tarihe gecen ıkahraman bir beldesi, yiğitler diyarıdır. 

Bu ilimiz halkının M araş'ta başlattığı mücadelesini. Gaziantep mücadelesinde yardım suretiyle 
devam ettirmiş olmasından Kahramanlık unvanının verilmesi ve Kahraman Maraş adının konul
ması hususundaki kanun teklifinin kabulü taraf tan olduğum için tasarının reddine iştirak etme
diğimi arz ederini. 

Gaziantep .Senatörü 
ibrahim Tevfik Kutlar 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 59) 





Toplantı : 11 *f (% 
CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı ; f O 

Hukuk usulüne dair Sözleşmeye katılmamızın uygun bulunması 
hakkında kanun tasarısının Millet Meclisince kabul olunan metni 
ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet ve Dışişleri, Turizm 

ve Tanıtma komisyonları raporları (M. Meclisi : 1/340; 
C. Senatosu : 1/59) 

(Not : Millet Meclisi S. iSiayısı : 449) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 9.2. 1972 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 1853 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKALIĞINA 

Millet Meclisinin 7 . 2 . 1972 tarihli 36 ncı Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek açık oyla 
kaibui edilen, hukuk usulüne daıir sözleşmeye katılmamızın uygun bulunması hakkında kanun tasarısı, 
dosyası lile birlikte sunulmuştur. 

Saygıl^ımmla. 
Sabit Osman Avcı 

Millet Meclisi Başkanı 

Not : Bu tasarı 29 . 5 . 1970 tarihinde Başkanlıkça İlk Komisyona havale edilmiş ve Genel Ku
rulun 21. 1; 4, 7 . 2 . 1972 tarihli 31, 35 ve 36 ncı birleşimlerinde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
kabul edilmiştir. (Millet Meclisi S. Sayısı : 449) 

Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Anayasa ve Adalet 23 . 2 . 1972 

Komisyonu •» 
Esas No. : 1/59 
Karar No. : 3 

YÜKSEK BAŞKANLIĞA 

Millet Meclisinin 7 Şubat 1972 tarihli 36 ncı Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
açık oy ile kabul edilen, Hukuk usulüne dair sözleşmeye katılmamızın uygun bulunması hakkında 
kanun tasarısı, Millet Meclisi Başkanlığının 9 Şubat 1972 tarihli ve 1853 sayılı yazıları ile Cumhu
riyet Senatosu Başkanlığına gönderilmekle Komisyonumuzun 23 Şubat 1972 tarihli Birleşiminde 
Adalet Bakanlığı temsilcileri de hazır bulundukları halde tetkik ve müzakere olundu. 

I - Tasarı, 1 Mart 1954 tarihinde La Haye'de akdedilen Hukuk Usulüne dair Sözleşmeye katıl
mamızın uygun bulunmasını öngörmektedir. 
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Hukukî ve ticari konularda adlî evrakın tebliğinde, istinabelerin yapılmasında, teminat akçesi 

yatırılmadan muafiyette, kararların tenfizinde, adlî müzaharetten faydalanma ve nüfus örnekle
rinin verilmesinde Âkıd Devletler arasında işbirliğinde bulunulmasını gerçekleştirici olan 17 Tem
muz 1905 tarihli Hukuk Usulü Sözleşmesinin, za ilanımızın ihtiyaçlarını karşılıyabilecek bir hüvi
yete kavuşturulmasını temin etmek maksadı ile 'Milletlerarası Hususi Hukuk Konferansı VH nei 
toplantısında, «eşitlik» ve «Âkıd Devlet vatandaşları arasınıda ayırdedicd işlem, yapılmaması» >nı 
temel ilke olarak benimsiyen yeni bir sözleşme kabul etmiştir. 

Arz edilen temel ilkeler üzerine kurulu olup, belirtilen esasları ihtiva eden ve 33 maddıeden 
meydana gelen ve Avrupalılararası hukukî münasebetlerin gelişmesinde yararlı sonuçlar doğura
cağı ve vatandaşlarımıza hukukî işlemlerinde diğer Âkıd Devletler ülkelerinde birçok kolaylık
lar sağlıyacağı amaç ve inancı ile ülkemizin de katıldığı sözleşmenin onaylanmasının uygun bu
lunduğuna dair işbu tasarı Komisyonumuzca da benimsenmiştir. 

II - Millet Meclisi .metninin 1, 2 ve 3 ncü maddeleri Komisyonumuzca da aynen kabul edil
miştir. 

Gereği için Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur. 
'Bu kanunda 

[Başkan ve Sözcü 
Samsun Ağrı Artvin Bursa 

R. Rendeci 8. Türkmen F. Alpaslan §. Kayalar 

Hatay Mardin Rize Oumhurîbaşkaıniiücia S. Ü. 
M. Delîveli A. Bayar O. M. Agun H. Aydımr 

Dışişleri, Turizm ve Tanıtana Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Dışişleri, Turizm ve 4.3. 1972 

Tanıtma Komisyonu 
Karar No. : 4 

Esas No. : 1/59 

YÜKSEK BAŞKANLIĞA 

Millet Meclisinin 7 Şubat 1972 tarihli 36 ncı Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
açık oyla kabul edilen, Hukuk Usulüne dair sözleşmeye katılmamızın uygun bulunduğuna dair 
kanun tasarısı Millet Meclisi Başkanlığının 9 Şubat 1972 tarihli ve 1853 sayılı yazılan ile Cum
huriyet Senatosu Başkanlığına gönderilmekle, Komisyonumuzun Şubat 1972 tarihli Birleşimin
de Dışişleri ve Adalet bakanlıkları temsilcileri de hazır bulundukları halde tetkik ve müzakere 
olundu. 

I - Tasarı, La Haye'de 1 Mart 1954 tarihinde akdedilen Hukuk Usulüne dair sözleşmeye katıl
mamızın uygun bulunmasını öngörmektedir. 

17 Temmuz 1905 tarihli Hukuk Usulü Sözleşmesinin hukukî ve ticari konularda adlî evrakın 
tebliği, istinabelerin yapılması, teminat akçesi yatırılmadan muafiyet, kararların tenfîzi, adlî mü
zaharetten faydalanma ve nüfus örnelderinin verilmesi konularına ilişkin hükümleri zamanın ihti
yaçlarına uygun bir hüviyete kavuşturulmak üzere Milletlerarası Hususi Hukuk Konferansının La 
Haye\le yapılan VII nei toplantısında, «Eşitlik» ve «Âkıd Devlet vatandaşları arasında ayırdedi-
ci işlem yapılmaması» temel ilkeler olarak benimsenerek yeniden düzenlenmiş ve kabul edilmiştir. 

Curnlhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 78) 
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Âvrupa Konseyi Üyesi olan mtemleketimiz de sözü edilen sözleşmenin Avrupaİıİararası hukukî 

münasebetlerin gelişmesinde faydalı bir rol oynıyacağma ve vatandaşlarımıza hukukî işleanlerinde 
diğer Alkıd Devletler ülkelerinde birçok kolaylıklar sağlıyacağı mülâhazası ile bu sözleşmeye 
katılmaya karar vermiş ve sözleşmeyi imzalamıştır. 

•Arz edilen temel ilkeler üzerine kurulu olup, 33 maddeden meydana gelen ve belirtilen esasları 
ihtiva eden sözleşmenin imzalanmasının uygun bulunduğuna dair olan işbu tasarı Komisyonu
muzca da benimsenmiştir. 

II - Millet Meclisi metninin 1, 2 ve 3 ncü maddeleri Komisyonumuzca da aynen kabul edilmiştir. 

III - Tasarının mahiyeti gözetilerek Genel Kurulda öncelik ve ivedilikle görüşülmesi hususun
da istemde bulunulması da karar altına alınmıştır. 

Genel Kurulun tasviplerine arz olunmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan 
Bursa 

S. Çağlayangil 

Üye 
Samsun! 

F. Tevetoğlu 

Başlkaınvekili 
Ankara 

B. 0. Bekata 

Üye 
Ankara 

M. Vural 

Kâitdıp 
Manisa 

0. Karaosman oğlu 

Üye 
Bursa 
8. Vral 

Üye 
Tekirdağ 
C. Tarlan 

Üye 
Niğdfâ 

H. A. Göktürk 

Üye 
Tabiî Üye 
A. Yıldız 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 78) 



MİLLET MECLİSİNİN KA
BUL ETTİĞİ METİN 

Hukuk Usulüne dair Sözleşme
ye katılmamızın uygun bulun
ması hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — 1 Mart 1954 
tarihinde La Haye'de akdedi
len Hukuk Usulüne dair Söz
leşmeye katılmamız uygun bu
lunmuştur. 

MADDE 2. — Bu kanun ya
yımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunu 
Bakanlar Kurulu yürütür. 

ANAYASA VE ADALET KO
MİSYONUNUN KABUL ET

TİĞİ METİN 

Hukuk Usulüne dair Sözleşme
ye katılmamızın uygun bulun

ması hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — Millet Mecli
si metninin 1 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Mecli
si metninin 2 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Mület Mecli
si metninin 3 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

DIŞİŞLERİ, TURİZM VE TA
NITMA KOMİSYONUNUN KA

BUL ETTİĞİ METİN 

Hukuk Usulüne dair Sözleşme
ye katılmamızın uygun bulun

ması hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — Millet Mecli
si metninin 1 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Mecli
si metninin 2 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Mecli
si metninin 3 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

Cumlhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 78) 
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HUKUK USULÜNE DAİE SÖZLEŞME 

İşbu sözleşmeyi imza eden devletler; 
Hukuk Usulüne dair 17 Temmuz 1905 sözleşmesine, tecrübenin ilham ettiği ıslahatı ilâve et

mek istediklerinden; 
Bu mevzuda yeni bir sözleşme akdine karar vermişler ve aşağıdaki hükümler hakkında mu

tabık kalmışlardır : 

I - Adlî ve gayriadlî evrakın tebliği : 
Madde : 1 

Hukukî veya ticari mevzuda Âkıd Devletlerde, yabancı memleketlerde bulunan kimselere 
yapılacak tebligat, talebeden Devletin konsolosu tarafından talebe muhatabolan Devletin tâyin 
edeceği makama yapılacak talep üzerine yapılır. Evrakın sâdır olduğu makam, tarafların isim ve 
sıfatlarını alacak olanın adresini, bahis mevzuu evrakın mahiyetini muhtevi talep, talebe muha
tap makamın diliyle yazılmış olmalıdır. Bu makam tebliğin yaplıdığını ispat eden veya tebliğin 
yapılmasına engel olan olayı bildiren vesikayı konsolasa gönderecektir. 

Konsolosun talebi ile ilgili olarak meydana çıkacak güçlükler diplomatik yoldan halledile
cektir. 

Âkıd her Devlet, diğer Âkıd Devletlere bildireceği bir tebliğ ile, 1 nci fıkrada zlkrokman 
hususları ihtiva eden ve ülkesinde yapılacak olan tebligat talebinin kendisine diplomatik yoldan 
gönderilmesini istiyöbilir. 

Yukardaıki hükümler, Âkıd iki Devletin kendi makamları arasında doğrudan doğruya muha
bere yapmak için anlaşmalarına mâni olamaz. 

Madde ; 2 *~"" " 

Tebliğ, talebedilen Devletin kanunlarına göre yetkili makam eliyle yapılacaktır. Bu makam, 
tebligatı 3 ncü maddede derpiş edilen haller müstesna, evrakı iradesiyle kabul eden tebliğ edile
cek şahsa vermekle iktifa edebilir. 

Madde : 3 

Tebliğ edilecek evrak iki nüsha olarak talebe eklenir. Eğer tebliğ edilecek evrak müracaat 
olunan Devletin dilinde veya alâkalı iki Devlet arasında kabul edilmiş bir dilde yazılmış ise veya 
bu dillerden birine tercümesi eklenmiş, ise, müracaat edilen Devlet, talepte istenmiş ise, bu gibi 
tebliğlerin icrası için kanunlarının derpiş ettiği şekilde veya bu kanunlara aykırı olmamak şar-
tiyle hususi bir şekilde tebligat yapılacaktır. Eğer böyle bir istek yoksa müracaat edilen Devlet 
tebligata evvelâ 2 nci maddenin ahkâmına göre yapmaya çalışır. 

Aksine dair bir anlaşma olmadığı takdirde, yUkardaki fıkranın derpiş ettiği tercüme, müra
caat eden Devletin diplomasi memuru veya konsolosu ve müracaat edilen Devletin yeminli tercü
manı tarafından tasdik edilir. 

Madde : 4 

1, 2 ve 3 ncü maddelerde derpiş edilen, tebligatın icrası ancak ülkesi üzerinde tebligat yapı
lacak Devlet tarafından bunun hâkimiyet veya güvenliğini haleldar edecek mahiyette olduğuna 
hükmedilirse reddedebilir. 

Madde : 5 

Tebligatın ispatı, ya tebliğ edilecek şahsın tarih ve imza attığı bir makbuzla veya müracaat 
edilen Devletin makamlarının, olayı, tebliğin şekil ve tarihini tesbit eden tasdikli bir vesika ile 
yapılır. 
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> Makbuz veya tasdikli vesika tebliğ edilecek evrakın suretlerinden birisinin üzerinde buluna
cak veya buna eklenecektir. 

Madde : 6 

Yukaüdaki maddelerin hükümleri : 
1. Evrakın yabancı memlekette bulunan alâkalılara doğrudan doğruya posta ile gönderilmesi 

hakkında; 
2. Alâkalıların tebligatı, doğrudan doğruya evrakın gönderildiği memleketin noterleri veya 

salahiyetli memurları vasıtasiyle yaptırmaları hakkına; 
3. Her Devlet için yabancı memlekette bulunan kimselere tebligatı, diplomasi memurları 

veya konsolosları vasıtası ile doğrudan doğruya yaptırma hakkına; 
Halel getirmez. 
Bu hallerin her birinde, derpiş olunan hak, ancak alâkalı Devletler arasındaki sözleşmeler 

bunu kabul etmişse veya sözleşme olmaması halinde, ülkesi üzerinde tebligat yapılacak Devlet 
buna mümanaat etmezse, kullanılabilir. Bu Devlet, fıkra 1 nci numara 3 teki hallerde evrak, 
müracaat eden Devletin vatandaşlarından birisine tazyiksiz tebliğ edilecekse buna mümanaat ede
mez. 

Madde : 7 

Tebligatlar, ne mahiyette olursa olsun, vergi veya masraf tediyesine yol açmazlar. Bununla 
beraber aksine bir anlaşma mevcudolmadığı takdirde, müracaat olunan Devlet, müracaat eden 
devletten, bir Noterin müdahalesi yüzünden veya madde 3 te derpiş edilen hususi bir şekilde kul
lanılması ile ilgili hususla gelen masrafların tediyesini istemek hakkına sahib ola çaktır. 

n - isthıaifoefer : 
Madde : 8 

Hukuki veya ticari konuda bir Âkıd Devletin adlî makamları kendi kanunlarının hüküm
leri gereğince istinabe ile, diğer bir Âkıd Devletin salahiyetli makamlarına, salâhiyetleri sahasında, 
bir soruşturma veya diğer adlî bir muamelenin icrasını istemek üzere, müracaat edebilecektir. 

Madde : 9 

İstinabe varakaları müracaat eden Devletin konsolosu tarafından müracaat edilen Devletin 
tâyin edjec-eği makama verilir. Bu makam istinabenin yerine getirildiğini tesbit eden veya bunun 
icrasına mâni olan hali bildiren vesikayı konsolosa gönderecektir. 

Bu göndermede karşılaşılacak bütün güçlükler diplomatik yoldan halledilecektir. 
Her Âkıd Devlet, diğer Âkıd Devletlere yapacağı bir tebliğle ülkesi üzerinde icra olunacak 

istinabelerin diplomatik yoldan gönderilmesini istediğini bildirebilir. 
Yukardaki hükümler iki Âkıd Devletin salahiyetli makamları arasında, istinabelerin doğrudan 

doğruya gönderilmesini kabul hususunda anlaşmalarına mâni teşkil etmez. 

Madde : 10 

Aksine bir anlaşma olmadıkça, istinabe, ya müracaat edilen makamın dilinde veya alâkalı iki 
Devlet arasında tesbit edilmiş olan dilde yazılmış olacak yahut da buna bu iki dilden birisinde 
yapılmış ve müracaat eden Devletin bir diplomasi memuru veya konsolosu veya müracaat edi
len Devletin yeminli tercümanı tarafından tasdik edilmiş bir tercüme eklenecektir. 
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Madde : 11 

İstinabenin gönderildiği adlî makam bunu müracaat edilen Devletin makamlarının bir istina
besini veya alalkalı taraflardan birisinin bu maksatla yaptığı müracaatı yerine getirmek için 
kullandığı tazyik vasıtalarının aynını kullanarak, icra etmeye mecbur olacaktır. Dâvadaki taraf
ların huzura çağırılmaları bahis mevzuu olduğu zaman bu tazyik yollarının kullanılması şart de
ğildir. 

Müracaat eden makam, talebettiği takdirde, alâkalı tarafın ispatı vücut edebilmesi için, iste
nilen muamelenin yapılacağı tarih ve yer hakkında malûmat verilecektir. 

İstinabenin icrası ancalk : 
1. — Vesikanın haMkiliği tesbit eddlmenıişse, 
2. — Müracaat edilen Devlette istinabenin icrası adlî maikanılarm salâhiyetleri dışında kalıyor

sa, 
3. — Ülkesi üzerinde istinabenin icra edileceği devlet bunun, hâkimiyeti veya güvenliğine halel 

getirecek mahiyette olduğuna kaani olursa; reddedilebilir. 

Madde : 12 

Müracaat olunan makamın salâhiyetsizliği halinde istinabe varakası res'en aynı devletin sala
hiyetli makamına, bu devletin kanunlarının hükümlerine göre, gönderilecektir. 

Madde : 13 

Müracaat edilen makam tarafından istinabenin icra edilmediği bütün hallerde bu makam, müra
caatı yapan makamı, 11 nci maddenin derpiş ettiği halde istinabenin icra edilmemesinin sebepleri
ni ve 12 nci maddenin derpiş ettiği halde de istinabenin havale edildiği maikamı bildirerek, derhal 
haberdar edecektir. 

Madde : 14 

Bir istinabeyi icra eden adlî makam, takibedilecek şekil hakkında memleketinin kanunlarını 
tatbik edecektir. 

Bununla beraber, müracaat eden makam hususi bir şekil kullanılmasını isterse, bu şekil müra
caat edilen devletin kanunlarına aykırı değilse yerine getirilir. 

Madde : 15 

Yukardaki maddelerin hükümleri, her devlet için eğer alâkalı devletler arasındaki anlaşma
lar bunu kabul ediyor veya ülkesi üzerinde istinabenin icra olunacağı devlet buna mümanaat et
miyorsa, istinabeyi doğrudan doğruya diplomasi memurları veya konsolosları vasıtasiyle icra et
tirmesine engel olmazlar. 

Madde : 16 

İstinabenin icrası, her ne mahiyette olursa olsun, vergi ve sair masraf tediyesine yol açmazlar. 
Bununla beraber, aksine bir anlaşma yapılmamışsa, müracaat olunan devlet, müracaat eden 

devletten şahitlere ve eksperlere ödenen ücretlerle şahitlerin rızalariyle huzura çıkmamaları yü
zünden bir noterin müdahalesi sebebiyle yapılan masrafların veya madde 14. fıkra 2 nin tatbikin
den doğması muhtemel olan masrafların ödenmesini istiyebilir. 

III - Caütion Judioatum Solvi : (Teminat Akçesi) 

Madde : 17 
Âkıd Devletlerden birisinde ikamet eden ve diğer bir devlet mahkemeleri huzurunda davacı 

veya müdahil olarak bulunan Âkıd bir Devletin vatandaşlarından yabancı olmaları veya o memle-
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kette ikametgâh veya meskenleri bulunmaması sebebiyle, ne isim altında olursa olsun, her hangi 
bir teminat veya depozito istenemez. 

Aynı kaide mahkeme masraflarını karşılamak için davacı veya müdahilden istenen tediyata 
da tatbik olunacaJktır. 

Âkıd Devletlerin, vatandaşlarının ikamet şartı olmaksızın teminat akçesinden veya mahkeme 
masrafları karşılığı tediyattan muaf tutulmalarını derpiş ettikleri sözleşmeler tatbik olunmaya 
devam edilecektkir. 

[Midide . 28 

Âkıd Devletlerden birisinde, 17 nci maddenin 1 ve 2 nci fıkraları mucibince veya dâvanın açıl
dığı devletin kanunları mucibince teminat, depo dte veya masraf tediyatmdain muaf tutulmuş olan 
davacı veya müdahild mahkeme masraflarını ödemeye mahkûm eden hükümler diplomatik yoldan 
yapılan talep üzerine diğer Âkıd Devletlerin her birinde salahiyetli makam tarafından meccanen 
kabili icra hale gteirilecektir. 

Aynı kaide mahkeme masraflarının sonradan tesbit olunduğu mahkeme kararlarına da tatbik 
olunacaktır. 

Yukardafci hükümler iki Âkıd Devletin arala'nida, alâkalı tarafın kararın tenfizini doğrudan 
doğruya istemesini sağlamak için anlaşmalarına mâni teşkil etmez. 

Madde : 19 

Mahkeme masraflarına dair kararlar, mahkûm olan tarafın icrasının yapılacağı memleketin ka
nunlarına uygun olarak, temyizi müstesna, taraflar dinlenmeden kabili icra olarak ilân edilecek
lerdir. 

Tenfiz talebi üzerine karar vermeye salahiyetli makam şunları tatbikle iktifa edecektir. 
1. İlâm, mahkûmiyet kararının verildiği memleketin kanunlarına göre, hakikiliğini kabul için 

lüzumlu olan şartları bir araya getiriyor mu; 
2. {Karar, aynı kanuna göre katiyet kesbetnıiş midir; 
3. Kararın hüküm fıkrası müracaat olunan makamın dilinde veya alâkalı iki devlet arasında 

tesbit edilen dilde yazılmış mıdır veya bu dillerden birisine yapılmış ve bir anlaşma mevcut de
ğilse, müracaat eden devletin, diplomasi veya memuru veya konsolosu veya müracaat eden dev
letin yeminli tercümanı tarafından tasdik edilmiş tercümesi ekli midir. 

2 nci fıkranın 1 ve 2 numaralarının derpiş ettiği şartları yerine getirmek için müracaat eden 
devletin salahiyetli makamının kararın katiyet kesbetnıiş olduğunu bildiren bir beyanı veya ka
rarın katiyet kesbettiğini tesbit edecek mahiyetteki musaddak evrakın ibrazı kâfi gelecektir. Aik-
si bir anlaşma olmadığı takdirde; yukarda bahsi geçen makamının salâhiyeti, müracaat eden dev
letin adliyesindeki en yüksek memur tarafından tatbik edilecektir. Sözü edilen beyan evrak veya 
fıkra 2, numara 3 ün ihtiva ettiği kaideye göre tanzim veya tercüme edilecektir. 

Tenfiz talebi hakkında karar vermeye salahiyetli olan makam, aynı zamanda alâkalı taraf da 
hunu isterse, 2 nci fıkranın 3 ncü numarasının istihdaf ettiği tasdik, tercüme, imza tasdiki mas
raflarının yekûnunu tesbit edecektir. Bu masraflar mahkeme masrafı olarak kabul edilecektir. 

IV. - Meccani adlî müzaharet : 

Madde : 20 

Hukukî ve ticari konularda Âkıd Devletler vatandaşları, diğer bütün Âkıd Devletlerin vatan
daşları gibi, adlî müzaharetin tailebolundüğu devletin kanunlarına uyarak, adlî müzaharetten isti
fade edeceklerdir. 

İdari konıuda adlî müzaharetin mevcut olduğu devletlerde, yukardaki fıkranın derpiş ettiği 
hükümler, bu konuda salahiyetli mahkemelere arz edilen işlere de tatbik olunacaktır. 
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Madde : 21 

Bütün hallerde fakrü hal ilmühaberi veya beyanı yabancının mûtat ikametgâhımın bulunduğu 
yerin makarnaları tafarmdan verilecek veya alınacaktır. Veya bu makamlar olmazsa halen ikamet
gâhının bulunduğu yer makamları tarafından verilecek veya alınacaktır. Bu son (makamların Âkıd 
bir Devlete aidolmamaları ve bu neviden ilmühaber veya beyanname almamaları veya vermeınıele-
ri hallerinde yabancının aidolduğu memleketin diplomasi memuru veya konsolusu tarafından 
verilen veya alınan bir ilmühaber veya beyanname kâfi 'gelecektir. 

Eğer talebeden, müracaatın yapıldığı memlekette 'ikamet etmiyorsa fakrü hal ilmühaberi veya 
beyannamesi vesikanın gösterildiği memleketin diplomasi memuru veya konsolosu tarafından mec
canen tasdik edilecektir. 

Madde : 22 

Fakrü hal ilmühaberini vermeye veya beyannameyi almaya salahiyetli olan makam, diğer 
Âkıd Devletler makamlarından müracaatı yapanın varlık durumu hakkında malûmat istiyebilir. 

Meccani adlî ımüzaharet talebi hakkında kara r vermeye memur edilen makam salâhiyeti hu
dutları içinde ilmühaberleri, beyannameleri ve kendisine verilen malûmatı kontrol etmek veya 
kâfi bilgi sahibi olabilmek için tamamlayıcı malûmat istemek hakkını muhafaza edecektir. 

Madde : 28 

Eğer fakir olan kimse meccani adlî ımüzaharetin isteneceği memleketten başka bir memlekette 
işe, adlî müzaharet teminine ımâtuf olan ve talebin tahkikine faydalı olabilecek ilmühaberlerinin, 
beyaımıaımelerin ve icabında diğer müsbit evrakın ekli bulunduğu talebi, memleketinin konsolosu 
tarafından* işbu talep hakkında karar vermesi için salahiyetli makama veya talebin tahkik edile
ceği deVletiru tâyin edeceği makama verilebilecektir. 

9 ncu maddenin 2, 3 ve 4 ncü fıkralarının ve 10 ve 12 ne i maddelerin ihtiva ettiği, istinabeleri, 
alâkadar eden hükümler adlî müzaharet teminine matuf dilekçelerin ve bunların eklerinin gön
derilmesine de tatbik edilebileceklerdir. 

Madde : 24 

Adlî müzaharet Âkıd Devletlerden birisinin vatandaşına yapılmışsa, dâvasına dair olan ve bu 
devletlerden birisinde, hangi şekilde olursa olsun, icra olunacak tebligat, müracaat eden devletin 
müracaat ettiği devlete her hangi bir masraf ödemesine yol açmıyacaktır. 

Eksperlere ödenen tazminat hariç, istinabeler için durum aynıdır. 

V. - Nüfus kayıt örneklerinin meccanen verilmesi : 

Madde : 25 

Âkıd Devletlerden birismin vatandaşları olan fakirler, vatandaşlarla aynı şartlar altında nü
fus ıkayıt örneklerini meccanen elde edebileceklerdir Evlenmleri içnı lüzumlu olan evrak Âkıd 
Devletlerin diplomasi »nemurları veya konsolosla rı tarafından meccanen tasdik edilecektir. 

VI. - Tazyik hapsi : 
Madde : 26 

İsterse icra vasıtası, ister sadece muhafaza tedbiri olarak kullanılmış olsun, tazyik hapsi huku
kî veya ticari konuda, vatandaşa tatbik olunmadığı hallerde Âkıd Devletlerden birisinin vatan
daşı olan yabancılara tatbik edilemiyecektir. Tazyik hapsinin kaldırılmasını temin için, memle
kette oturan bir vatandaşın öne süreceği bir olay, bu olay yabancı memlekette vukua- gelmiş olsa 
dâhi, Âkıd Devletlerden birisinin vatandaşı lehine aynı neticeyi doğurmalıdır. 
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VII - Nihai hükümler : 

Madde : 27 

İşbu Sözleşme Milletlerarası Hususi Hukuk! Konferansının Yedinci İçtima devresinde temsil 
edilmiş devletlerin imzalarına açıktır. 

Tasdik edilecek ve tasdik vesikaları Holanda Hariciye Vekâletine tevdi edilecektir. 
Her tasdik evrakımın tevdiinde bir zabıt tutulacak, bunun tasdikli bir sureti diplomatik yol

dan mümzi devletlerin her birine gönderilecektir. 

Madde : 28 

İşbu Sözleşme, madde 27, fukra 2 ndn derpiş ettiği şekilde 4 ııcü tasdik vesikasının tevdiinden 
60 gün sonra ımeriyete girecektir. 

Sonradan1 tasdik eden mümzi devletler için Sözleşme tasdik evrakının tevdii tarihimden 60 'gün 
sonra meriyete girecektir. 

Madde : 29 

İşbu Sözleşme, tasdik eden Devletlerin (münasebetlerinde, La Haye'de 17 Temmuz 1905 te imza--
lanmış olan, Hukuk Muhakemeleri Usulüne dair Sözleşmenin yerini tutacaktır. 

Madde : 30 

İşbu Sözleşme, Âkıd Devletlerin anavatan topraklarına kendiliğinden tatbik edilir. 
Eğer Âkıd bir Devlet bunun milletlerarası münasebetlerini kendisinin temin ettiği diğer bütün 

ülkelerde veya bu ülkelerden bâzılarında tatbik edilmesini istiyorsa, bu husustaki niyetini Ho
landa Hariciye Vekâletine tevdi edeceği bir beyan ile bildirecektir. Holanda Hariciye Vekâleti de 
bunun tasdikli bir suretini diplomatik yoldan Âkıd Devletlerin her birisine gönderecektir. 

Sözleşme bu bildiriden sonra, altı ay içinde itiraz etımiyen Devletlerle milletlerarası münasebet
leri bahis mevzuu devlet tarafından temin edilen ve kendileri için beyan yapılan, ülke veya ülke
ler arasındaki münasebetlere tatbik olunacaktır. 

Madde : 31 

Konfransın 7 nei içtima devresinde temsil edilmemiş olan her Devlet, İşbu Sözleşmeye katılma
ya ıkabul edilebilir. Anicak bu katılmanın Holanda Hükümeti tarafından bildirilmesinden itibaren 
altı ay zarfımda Sözleşmeyi tasdik etmiş bir devlet veya birkaç devletin itiraz etmemiş olması lâ
zımdır. Katılma 27 nei maddenin 2 nci fıkrasının derpiş ettiği şekilde olacaktır. 

Bittabi katılmalar ancak işbu Sözleşmenin 28 nci maddesinin 1 nei fıkrası ımucibimce meriyete 
girmesinden sonra vâki olabilir. 

Madde : 32 

Her Âkıd Devlet, işbu Sözleşmeyi imza veya tasdik ederken veya oıııa katılırken, 17 nci mad
denin, Âkıd Devletlerin kendi ülkesinde, ikamet eden vatandaşıma tatbikini talıdidetmek hakkı
nı muhafaza edebilir. 

Yuikardaki fıkranın derpiş ettiği hakkı kullanmış olan Devlet, 17 nei maddenin diğer Âkıd 
Devletler tarafından ancak mahkemeleri huzuruna davacı veya müdahil olarak çıkacağı ülkede 
oturan vatandaşlarına tatbikini istiyebilir. 
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Madde : 33 

İşbu Sözleşmenin 28 nci maddesinin 1 nıci fıkrasında bildirilen tarihten itibaren beş sene müd
detle devam edecektir. 

Bu müddet. Sözleşmeyi sonradan tasdik eden veya buna katılan, devletler için dahi bu tarihten 
itibaren ba§lıyaeaktır. 

Sözleşme fesih ihbarı vâki olmadığı takdirde her beş senede bir zımnen yenilenecektir. İh
bar, müddetin bitmesinden en az altı ay evvel, Holanda Hariciye Yekâletine gönderilecektir. Ha
riciye Vekâleti) de bunu bütün diğer Âıkıd Devletlere bildirecektir. 

İhbar, 30 nlcu maddenin 2 mci! fıkrasına, tevfikan yapıümış bir beyanda işaret edilecek olan ül
keye veya bu ülkelerden bâzılarına inhisar ettirilebilir. 

İhbar, ancak bunu tebliğ eden cleAdet iein muteber olacaktır. Sözleşme diğer Âkıd Devletler 
için meriyette kalacaktır. 

Hükümetleri tarafından usulünle uygun olarak salâhiyet verilmiş aşağıdaki imza sahipleri işbu 
Sözleşmeyi imzalamışlardır. 

1 Mart 1954 te La Heye'de Hölanda Hükümetinin arşivlerinde muhafaza edilecek olan ve mu-
saddak bir sureti dip*lomatik yoldan, La Heye Milletlerarası Hususi Hukulk Konferansının 7 nçi içti
mai devresinde temsil edilmiş olan devletlere gönderilecek olan bir tek nüsha halinde tanzim kılın
mıştır. 
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Toplantı: ıı CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 7 9 

Atatürk Üniversitesinde kurulacak Teknoloji ve Ev Ekonomisi 
Araştırma ve Yayım Enstitüsü ile Kürk Hayvanları Yetiştirme ve 
Yayım Çiftliği İşletmesi hakkında kanun teklifinin Millet Meclisince 
kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Millî Eğitim ve 

Bütçe ve Plân komisyonları raporları (M. Meclisi : 2 / 5 4 ; 
C. Senatosu ; 2 /14) 

(Not : Millet Meclisi S. Sayısı : 109 a 2 nci ek) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 14 . 2 . 1972 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 77 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 11 . 2 . 1972 tarihli 38 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek işari 
oyla kabul edilen, Atatürk Üniversitesinde kurulacak Teknoloji ve Ev Ekonomisi Araştırma ve 
Yayım Enstitüsü ile Kürk Hayvanları Yetiştirme ve Yayım Çiftliği İşletmesi hakkında kanun tek
lifi, dosyası ile birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Sabit Osman Avcı 

Millet Meclisi Başkanı 

Not : Bu teklif 24 . 11 . 1969 tarihinde Başkanlıkça İlk Komisyona havale edilmiş ve Genel 
Kurulun 11 . 2 . 1972 tarihli 38 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek kabul edilmiştir. 
(Millet Meclisi S. Sayısı : 109) 

Millî Eğitim Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Millî Eğitim Komisyonu 24 . 2 . 1972 

Esas No. : 25 
Karar No. : 1 

YÜKSEK BAŞKANLIĞA 

Komisyonumuza tevdi edilmiş, bulunan, Erzurum Milletvekili Cevat Önder ve 9 arkadaşının, 
4926 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvele kadrolar eklenmesi ve Atatürk Üniversitesinde kuru
lacak Teknoloji ve Ev Ekonomisi Araştırma ve Yayım Enstitüsü ile Kürk Hayvanları Yetiştirme. 
ve Yayım Çiftliği İşletmesi hakkında kanun teklifi, Millî Eğitim Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı 
temsilcilerinin iştirakiyle tetkik ve müzakere edildi. 

Gerekçede izah edilen hususlar Komisyonumuzca da uygun görülmüş, ve Millet Meclisi, Millî 
Eğitim Komisyonu ile Bütçe Plân Komisyonunda yapılan değişiklikler aynen kabul edilmiştir. 
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Öncelik ve ivedilikle görüşülmek temennisiyle Bütçe Plân Komisyonuna tevdi edilmek üzere 
Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
C. Ertuğ 

Üye 
Â. Yılmaztürk 

Üye 
H. A. Göktürk 

R. 

Sözcü 
H. Atmaca 

Üye 
A. H. Yurtsever 

Toplantı ve imzada 
bulunamadı 

Üye 
H. Dener 

Toplantı ve imzada 
bulunamadı 

Kâtip 
M. Varışlı 

Toplantı ve imzada 
bulunamadı 

Üye 
F. Tevetoğlu 

Üye 
0. Gümüşoğlu 

Toplantı ve İmzada 
bulunamadı 

Üye Üye 
. Iş-ıtan S. Turan S. . 

Toplantı ve imzada 
bulunamadı 

Üye 
A. Altmj 

Üye 
F. Halıcı 

Toplantı ve imzada 
bulunamadı 

Üye 
0. N. Canpolat 

Toplantı ve imzada 
bulunamadı 

Üye 
Karaman 

Bütçe ve Plân Komisyonu Raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Bütçe ve Plân Komisyonu 3.3.1972 

Esas No: 2/14 
Karar No: 35 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisinin 11 . 2 . 1972 tarihli 38 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek işa
rı oyla kabul edilen, Atatürk Üniversitesinde kurulacak Teknoloji ve Ev Ekonomisi Araştırma ve 
Yayın Enstitüsü ile Kürk Hayvanları Yetiştirme ve Yayın Çiftliği İşletmesi hakkında kanun tekli
fi, Komisyonumuzun 29 . 2 . 1972 tarihli 14 ncü Birleşiminde ilgili Millî Eğitim ve Maliye bakan
lıkları temsilcileri de hazır bulundukları halde tetkik ve müzakere olundu. 

I - Teklif: Atatürk Üniversitesinin kurulmuş bulunduğu Doğu - Anadolu Bölgesinde iklim ve 
tabiat şartları nedeniyle köylü ailelerdeki işsizliği kısmen ortadan kaldırmak ve âtıl işgücünü de
ğerlendirmek, halkı fakir ve yatırım imkânlarından mahrum olan bu bölge insanına hem bir iştigal 
ve yan gelir kaynağı bulmak ve hem de millî ekonomiye faydalı olmak düşüncesiyle Erzurum Ata
türk Üniversitesi Rektörlüğü Yayın Servisine bağlı olarak 4936 sayılı Üniversiteler Kanununun 2 nci 
maddesi gereğince (4936 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin 3 ncü fıkrasına göre, üniversite ve fakül
teler, kendilerine bağlı olmak üzere yeni enstitüler, bilim, araştırma, öğretim ve yayım kuramları aç-
maye yetkilidirler. Bunların yönetim şekilleri bağlı oldukları Üniversite veya fakül-telerce belirtilir. 
Gerekenlerini ilgili Üniversite Senatosu karariyle tüzel kişilik verilebilir.) «Teknoloji ve Ev Ekono
misi Araştırma ve Yayım Enstitüsü» ile «Kürk Hayvanları Yetiştirme ve Yayım Çiftliği İşletmesi» 
namı altında iki teşekkülün kurulduğunu belirtmekte; bunlardan : 

a) Teknoloji ve Ev Ekonomisi Araştırma ve Yayın Enstitüsünün amaçlarının; bugün soysuz
laşmaya yüz tutmuş olan halıcılığımızı, dünyaca istenen ve rağbet gören eski üstün seviyesine eriş
tirecek teknik ve estetik araştırmalarda bulunmak, elde edilecek bilgiyi geniş bir şekilde köylü 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : '79) 
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ailelere intikal ettirmek, köylerde istihsalin inkişafını ve mamullerin sürümünü emniyet altına ala
cak imkân yaratıcı, koruyucu ve kontrol edici bir teşkilâtı vücuda getirmek olduğunu, 

b) Kürk Hayvanları Yetiştirme ve Yayım Çiftliği İşletmesinin amaçlarının; kürk hayvanlarını 
yetiştirme (Özellikle vizoııculuktaıı bağlıyarak) vo ıslahı konusunda, araştırma, yetiştirme ve özel
likle köye yönelmiş hizmetler olduğunu öngörmektedir. 

Belirtilen maksatları temine matuf kanun teklifi ayrıca; sözü gecen enstitünün ve işletmenin 
faaliyetlerini yönetmek amaciyle 6990 sayılı Kanunun İÜ ncu maddesiyle Üniversite için kabul edi
len döner sermayeden gerekli miktarın ayrılacağı, 4 ııcü maddesiyle Enstitü atölyelerinde yetiştiri
leceklerin giyim, yemek, yatmak, tedavi ve her türlü yurt giderlerini karşılamak üzere her yıl 
bütçeye gerekli ödeneğin konacağı hükmünü de getirmektedir. Komisyonumuzdaki müzakereler sı
rasında, ilgili Bakanlık temsilcilerinin de belirttikleri veçhile bu sayede, asıl kuruluş gayeleri, be
lirtilen hizmetleri köylere intikal ettirmek olan Enstitü ve İşletme Üniversite bünyesi içinde on se
neden beri kurulmuş oldukları halde, gerekli tahsisatın vo malî imkânların sağlanamamasından 
ötürü, yurtları ve binaları hazır olmasına rağmen bugüne dek bilfiil yapamadıkları bu faaliyetleri 
gerçekleştirmek imkânına kavuşacaklardır. Bu yönüyle teklifin biran evvel kanunlaşmasında Komis
yonumuz büyük yarar olduğu kanaatine varmıştır. 

Yukarıda özetle arz edilen hususları ihtiva eden kanun teklifi Komisyonumuzca uygun mütalâa 
edilerek aynen benimsenmiştir. 

I I - Ancak, bu kanun teklifi vesilesiyle Üniversite meselelerinin, münferit ve perakende teklif ve 
tasarılarla değil, üniversitelerimizin son derece ihtiyacı bulunan Üniversiteler Reform Kanun ta
sarısının biran önce hazırlanarak kanunlaşması suretiyle kesin bir sonuca bağlanarak hallinin şart 
ve lâzım olduğu hususunun burada ayrıca temenni vo tavsiyeye şayan bulunduğunu da Komisyonu
muz belirtmek ve işaret etmek zorunluğunu duymuştur. 

I I I - Millet Meclisi metninin 1 ııci, 2 nci, 3 ııcü, 4 ııcü, 5 ııci ve 6 ncı maddeleri aynen kabul 
edilmiştir. 

Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan Başkanvekili Sözcü Kâtip 
Uşak Gaziantep Afyon Karalıisar Malatya 

M. F. Atayurt Metnin yazılış tarzına mu- M. K. Kuraaâadıoahc N. Ak.vurt 
halef etini şerh t e dir. 

S. Tanyeri 

Ankara Ankara 
İ. Yet-iş Y. Koli er 

Toplantıda bulunamadı 

Kocaeli Kütahya 
L. Tokoğlu İ. E. Erdinç 

Toplantıda bulunamadı 

Trabzon 
A. S. Ağanoğlıı 

İmzada imi unaımadı 

C. Bşık. Seç. Üye 
H. t'ner 

Edirne 
M. X. Er geneli 

Ordu 
B. .S. Bayliül 

Tabiî Üye 
Söz hakkım saldı 
K. Karavelioğlu 

Urfa 
İ. E. Karakapıcı 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 79) 



— 4 — 

MUHALEFET ŞERHİ 
Kanun teklifinin başlığı ile birinci maddesi birbirine uymamaktadır. Başlıkta «Atatürk Üniver

sitesinde kurulacak» Enstitüden söz edilirken birinci maddede «kurulan» Enstitünün amaçları yer 
almaktadır. 

Bu ibare ile sanki Enstitü ve İşletme başka bir kanunla kurulmuş da bu kanunla onların amaç
ları belirtilmektedir gibi bir anlam çıkmaktadır. 

Kanun tekniği ve yanlış anlamalara yer verilmemesi nedeniyle maddenin aşağıdaki şekilde ka
leme alınmasının daha doğru olacağı kanaatindeyim. 

Gaziantep Senatörü 
Salih Tanyeri 

Madde 1. — Erzurum Atatürk Üniversitesi Rektörlüğü Yayım serviline bağlı olarak «Tekno
loji ve Ev Ekonomisi Araştırma ve Yayım Enstitüsü» ile «Kürk Hayvanları Yetiştirme ve Yayım 
Çiftliği İşletmesi» kurulmuştur. 

A) Teknoloji ve Ev Ekonomisi Araştırma ve Yayım Enstitüsünün amacı, halıcılık, kilimcilik, 
kürkçülük, dericilik, örgü, dokumacılık ve her çeşit köy sanatları alanlarında; 

B) Kürk Hayvanları Yetiştirme ve Yayım Çiftliği İşletmesinin amacı kürk hayvanları yetiştir
me, ıslah etme ve kürk hayvanları yetiştiriciliğini teşkilâtlı bir şekilde çevreye yaymak konusunda; 
araştırma, yetiştirme ve özellikle köye yönelmiş yayım hizmetleri yapmaktır, 

Millet Meclisinin kabul 
ettiği metin 

Atatürk Üniversitesinde kurula
cak Teknoloji ve Ev Ekonomi
si Araştırma ve Yayım Enstitü
sü ile Kürk Hayvanları Yetiş
tirme ve Yayım Çiftliği İşletme

si halikında kanım teklifi 

MADDE 1. — Erzurum Ata
türk Üniversitesi Rektörlüğü 
Yayını Servisine bağlı olarak 
kurulan «Teknoloji ve Ev Eko
nomisi Araştırma ve Yayım 
Enstitüsü» ile «Kürk Hayvan
ları Yetiştirme ve Yayım Çift
liği İşletmesi» inin amaçları 
şunlardır : 

A) Teknoloji ve Ev Eko
nomisi Araştırıma ve Yayımı 
Enstitüsü «Halıcılık, kilimci
lik, kürkçülük, dericilik, örgü, 
dokumacılık ve her çeşit köy el 
sanatları» alanlarında; 

Millî Eğitim Komisyonunun 
kabul ettiği metin 

Atatürk Üniversitesinde kurula
cak Teknoloji ve Ev Ekonomi
si Araştırma ve Yayım Enstitü
sü ile Kürk Hayvanları Yetiş
tirme ve Yayım Çiftliği İşletme

si hakkında kanun teklifi 

MADDE 1. — Millet Mecli
si metninin 1 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

Bütçe ve Plân Komisyonunun 
kabul ettiği metin 

Atatürk Üniversitesinde kurula
cak Teknoloji ve Ev Ekonomi
si Araştırma ve Yayım Enstitü
sü ile Kürk Hayvanları Yetiş
tirme ve Yayım Çiftliği İşletme

si hakkında kanun teklifi 

MADDE 1. — Mîllet Mecli
si metninin 1 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 79) 



Millet Meclisinin kabul 
ettiği metin 

B) Kürk Hayvanları Ye
tiştirme ve Yayım Çiftliği İş
letmesi! ise kürk hayvanları 
yetiştirme ve ıslahı konusunda; 

Araştırma, yetiştirme ve özel
likle köye yönelmiş yayım hiz
metleri yapar. 

MADDE 2. — Enstitünün ve 
işletmenin faaliyetlerini yürüt
mek amaciyle, 6990 sayılı Ka
nunun 10 ncu maddesiyle üni
versite liein kabul edilen döner 
sermayeden gerekli miktar ay
rılır. 

MADDE 3. — Enstitünün ve 
işletmenin bilimsel ve teknik 
araştırma ve çalışmaları, Zi
raat Fakültesinin ilgili kürsü
leri tarafından yapılır. 

MADDE 4. — Enstitü atel-
yelerinde yetiştirileceklerin gi
yim, yemek, yatmak, tedavi 
ve her türlü yurt giderleri ens
titü tarafından karşılanır ve bu 
amaçla her yıl bütçeye gerekli 
ödenek konur. 

MADDE 5. — Bu kanun ya
yımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 6. — Bu kanunu 
Bakanlar Kurulu yürütür. 

Millî Eğitim Komisyonunun 
kabul ettiği metin 

MADDE 2. — Millet Mecli
si ımetninin 2 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Mecli
si ımetninin 3 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Millet Mecli
si metninin 4 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Millet Mecli
si metninin 5 nci maddesli ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Millet Mecli
si metninin 6 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

Bütçe ve Plân Komisyonunun 
kabul ettiği metin 

MADDE 2. — Millet Mecli
si metninin 2 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Mecli
si metninin 3 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Millet Mecli
si metninin 4 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Millet Mecli
si metninin 5 nci maddesli ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Millet Mecli
si metninin 6 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 
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Toplantı : 11 A A 
CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : Ö U 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Romanya Sosyalist Cumhuri
yeti Hükümeti arasında imzalanmış bulunan hukukî ve cezai 
islerde adlî yardım Sözleşmesinin onaylanmasının uygun bulun
duğuna dair kanun tasarısının Millet Meclisince kabul olunan 
metni ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet ve Dışişleri, 
Turizm ve Tanıtma komisyonları raporları (M. Meclisi : 1/345; 

C. Senatosu : 1/58) 

(Not : Millet Meclisi S. Sayısı : 450) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 9.1. 1972 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 1905 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 7 . 2 . 1972 tarihli 36 ncı Birleşiminde öncelik ve ivediMkle görüşülerek açık 
oyla kabul edilen, Türtkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Romanya Sosyalist Cumhuriyeti Hükümeti 
arasında imzalanmış bulunan hukukî ve cezai işlerde adlî yardım sözleşmesinin onaylanmasının 
uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı, dosyası ile birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla, 

Sabit Osman Avcı 
Millet Meclisi Başkanı 

Not : Bu tasarı 6.6. 1970 tarihinde Başkanlıkça tik Komisyona havale edilmi§ ve Genel Ku
rulun 21. 1; 4, 7 . 2 . 1972 tarihli 31, 35 ve 36 ncı birleşimlerinde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
kabul edilmiştir. (Millet Meclisi S. Sayısı : 450) 
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Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Anayasa ve Adalet 23 . 2 . 1972 

Komisyonu 
Esas No. : 1/58 
Karar No. : 4 

YÜKSEK BAŞKANLIĞA 

Millet Meclisinin 7 Şubat 1972 tarihli 36 ncı Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
açık oy ile kabul edilen, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Romanya Sosyalist Cumhuriyeti Hü
kümeti arasında imzalanmış bulunan hukukî ve cezai işlerde adlî yardımlaşma sözleşmesinin onay
lanmasının uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı, Millet Meclisi Başıkanlığının 9 Şubat 1972 ta
rihli ve 1905 sayılı yazılan ile Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına gönderilmekle Komisyonumu
zun 23 Şubat 1972 tarihli Birleşiminde Adalet Bakanlığı temsilcileri de hazır bulundukları halde 
tetkik ve müzakere olundu. 

I - Tasarı, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Romanya Sosyalist Cumhuriyeti Hükümeti ara
sında, 25 Kasım 1968 tarihinde Ankara'da imzalanmış olan hukukî ve cezai işlerde adlî yardım 
sözleşmesinin onaylanmasının uygun bulunmasını öngörmektedir. 

Tasarıya esas, Türkiye Cumhuriyeti ile Romanya Sosyalist Cumhuriyeti Hükümetlerinin 
Dışişleri Bakanları tarafından imzalanmış olan hukukî ve cezai işlerde adlî yardımlaşma sözleş
mesi ile hukukî ve cezai alanlardaki işler, milletlerarası hukuk ve iki memleketin mevzuatı dışın
da ve daha ayrıntılı olarak mütekabil ihtiyaçları karşılıyacak bir şekilde düzenlenmekte olup, Ro
manya'da bulunan yahut bu ülkeden geçmekte olan vatandaşlarımızın hukukî himayeden yarar
lanmalarını sağlamakta, adlî işlemlerin bir şekle bağlanması ve ilâmların infazı ile istinabelerin 
yapılması yönlerinden yeni bir düzenleme getirmektedir. 

Arz edilen esasları gerçekleştirici olup, 32 maddeden meydana gelen sözleşmenin onaylanmasının 
uygun bulunduğuna dair işbu '"asarı Komisyonumuzca da benimsenmiştir. 

I I - Millet Meclisi metninin 1, 2 ve 3 ncü maddeleri Komisyonumuzca da aynen kabul edilmiştir. 
Gereği için Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur. 

Bu kanunda 
Başkan ve Sözcü 

ıSamsun Ağrı Artvin Bursa 
R. Rendeci 8. Türkmen F. Alpaslan §. Kayalar 

Hatay Mardin Rize Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
M. Deliveli A. Bayar O. M. Agun E. Audmer 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 80) 
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Dışişleri, Turizm ve Tanıtma Komisyonu Raporu. 

Cumhuriyet Senatosu 
Dışişleri, Turizm ve Tanıtma 

Komisyonu 
Karar No: 3 

Esas No: 1/58 

4.3. 1972 

YÜKSEK BAŞKANLIĞI 

Millet Meclisinin 7 Şubat 1972 tarihli 38 ncı Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek acık 
oyla kabul edilen, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Romanya Sosyalist Cumhuriyeti Hükümeti 
arasında imzalanmış bulunan hukukî ve cezai işlerde Adlî Yardımlaşma Sözleşmesinin onaylan
masının uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı, Millet Meclisi Başkanlığının 9 Şubat 1972 tarihli 
ve 1905 sayılı yazıları ile Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına gönderilmekle, Komisyonumuzun 
. . . . Şubat 1972 tarihli Birleşiminde Dışişleri ve Adalet bakanlıkları temsilcileri de hazır bulun
dukları halde tetkik ve müzakere olundu. 

I - Tasarı, 25 Kasım 1968 tarihinde Ankara'da Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Romanya Sos
yalist Cumhuriyeti Hükümeti arasında imzalanmış bulunan, hukukî ve cezai işlerde adlî yardım 
Sözleşmesinin onaylanmasının uygun bulunmasını öngörmektedir. 

Tasarıya esas, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Romanya Sosyalist Cumhuriyeti Hükümeti 
Dışişleri Bakanları tarafından imzalanmış olan Hukukî ve Cezai İşlerde Adlî Yardım Sözleşmesi, 
ülkemiz ile Romanya Sosyalist. Cumhuriyeti •aracındaki hukukî ve cezai alanlardaki işlerin milletler
arası hukuk ve iki memleketin mevzuatı dışında ve daha ayrıntılı olarak, mütekabil ihtiyaçları 
karşılıyacak bir nitelik ile düzenlemekte olup. Romanya'da bulunan yahut bu ülkeden geçmekte 
olan vatandaşlarımızın hukukî himayeden istifade etmelerini sağlamakta, adlî işlemlerin belli şe
killerde yürütülmesini ve ilâmların infazı ile istinabelerin yapılması konularında yeni düzenlemeler 
getirmektedir. 

Arz edilen genel esaslar üzerine kurulu olup 82 maddeden teşekkül eden Sözleşmenin onaylan
masının uygun bulunduğuna dair olan tasarı Komisyonumuzca da benimsenmiştir. 

II - Millet Meclisi metninin 1, 2 ve 3 ncü maddeleri Komisyonumuzca da aynen kabul edilmiş
tir. 

III - Tasarının mahiyeti gözetilerek Genel Kurulda öncelik ve ivedilikle görüşülmesi hususunda 
istemde bulunulması da karar altına alınmıştır. 

Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 
Başkan Başkanvekil i 
Bursa Ankara 

İhsan Sabri Çağlayancjil Hıfzı Oğuz Bekata 

Niğde 
Hüseyin Avni Göktürk 

Giresun 
İhsan Topal'oğlu 

Toplantıda fbulunaıni'adı 

Samsun 
Fethi Tevetoğlu 

Buı^a 
Saffet Vral 

Sözcü 
İstanbul 

Erdoğan Adalı 
Toplantıda bulunamadı 

Ankara 
Mahmut Vural 

Konya 
Sedat Çumralı 

Toplantıda bulunamadı 

Kâtip 
Manisa 

O rai Karaosman oğlı 

Trabzon 
Reşat Zaloğiıı 

Toplantıda bulunamadı 
Tabiî Üye 

Ahmet Yıldız 

Cumhurbaşkanınca Seçilen Üy 
Suad Hayri Ürgüplü 

Toplantıda bulıma'madı 

Tekirdağ 
Cemal Tarlan 

Tabiî Üye 
Ekrem Acuner 

T opl antrda bulun anı adı 
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MİLLET MECLİSİNİN KA
BUL ETTİĞİ METİN 

Türkiye Cumhuriyeti Hüküme
ti ile Romanya Sosyalist Cum
huriyeti Hükümeti arasında im
zalanmış bulunan hukukî ve ce
zai işlerde Adlî Yardım Sözleş
mesinin onaylanmasının uygun 

bulunduğuna dair kanun 
tasarısı 

MADDE 1. — Türkiye Cum
huriyeti Hükümeti ile Romanya 
Sosyalist Cumhuriyeti Hükü
meti arasında, 25 Kasım 1968 
tarihinde, Ankara'da imzalan
mış olan hukukî ve cezai işler
de Adlî Yardım Sözleşmesinin 
onaylanması uygun bulunmuş
tur. 

MADDE 2. — Bu kanun ya
yımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunun 
hükümlerini Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

ANAYASA VE ADALET KO
MİSYONUNUN KABUL ET

TİĞİ METİN 

Türkiye Cumhuriyeti Hüküme
ti ile Romanya Sosyalist Cum
huriyeti Hükümeti arasında im
zalanmış bulunan hukukî ve ce
zai islerde Adlî Yardım Sözleş
mesinin onaylanmasının uygun 

bulunduğuna dair kanun 
tasarısı 

MADDE İ. — Millet Mecli
si metninin 1 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Mecli
si metninin 2 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Mecli
si metninin 3 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

» • • — ^ § ^ • • 0 » — • • 

DIŞİŞLERİ, TURİZM VE TA
NITMA KOMİSYONUNUN KA

BUL ETTİĞİ METİN 

Türkiye Cumhuriyeti Hüküme
ti ile Romanya Sosyalist Cum
huriyeti Hükümeti arasında im
zalanmış bulunan hukukî ve ce
zai işlerde Adlî Yardımlaşma 
Sözleşm esinin onaylanmasının 
uygun bulunduğuna dair kanun 

tasarısı 

MADDE 1. — Millet Mecli
si metninin 1 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Mecli
si metninin 2 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Mecli
si metninin 3 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 
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TÜRKÜYE CTBEBOTlYETt İLE ROMANYA SOSYALİST CÜMHURtYETl ARASIMDA HÜKUKt 
VE CEZAİ İŞLERDE ADLÎ YARDIM SÖZLEŞMESİ 

Türkiye Cumhuriyeti ve Romanya Sosyalist Cumhuriyeti egemenlik ve millî bağımsızlık, hak 
eşitliği ve içişlerine karışılmaması prensiplerine dayanılarak hukukî ve cezaî işlerde adlî yardım
laşmayı tanzim etmek arzusu ile bu anlaşmayı akdedmeye karar vermişler ve bu maksatla yet
kili temsilcileri olmak üzere, 

Türkiye Cumhurbaşkanı ; 
Dışişleri Bakanı Bay İhsan Sabri Çağlayangil'i, 
Romanya Sosyalist Cumhuriyeti Devlet Konseyi Başkanı : 
Dışişleri Bakanı Bay Oorneliu Manescu'yu tâyin ettiler. 
İBu temsilciler, usulüne göre hazırlanmış yetki belgelerinin teatisinden sonra aşağıdaki husus

lar üzerinde mutabık kalmışlardır. 

FASIL : I 

Adlî yardımlaşmaya mütaallik genel hükümler 

Madde : 1 

Hukukî himaye : 

1. Âkıd Taraflardan her birinin uyrukluları, diğerinin toprağında şahıslarının, mal ve hakla
rının hukukî himayesi hususunda, mahalli uyrukların mazhar oldukları aynı hukukî himayeden 
yararlanacaklardır. Bu konuda, mahalli uyrukluların tabi bulunduğu şartlar tahtında mahkeme
lere serbestçe ve hiçbir engelle karşılaşmaksızm başvurmak, taleplerde bulunmak, bu mahkeme
ler nezdinde dâva ikame etmek ve menfaatlerini korumak hakkına haizdirler. 

2. Âkıd Tarafların uyruklarına taallûk eden işbu anlaşma hükümleri, tarafların kanun ve ni
zamlarına riayet edilmek suretiyle, taraflardan birinin uyrukluğunu haiz tüzel işçiler hakkında 
da uygulanır. 

Madde : 2 

Haberleşme usulü : 

1. Âkıd Taraflar, hukukî ve cezai işlerde birbirlerine karşılıklı olarak adlî yardımda bulu
nacaklardır. 

2. İşbu Anlaşma hükümlerinin uygulanmasında, her iki Âkıd Taraf mahkemeleri, aksine hü
küm yok ise, birbirlerine Adalet Bakanlıkları kanalı ile irtibat sağlayacaklardır. 

Madde : 3 

Mevzuata ait haberleşme : 

Âkıd Taraflar Adalet Bakanlıkları, talep üzerine, birbirlerine karşılıklı olarak mevzuatlarına 
dair bilgi vereceklerdir. 

Madde :4 

Belgelerin şekilleri : 

İşbu anlaşma hükümleri uyarınca bahşedilmiş bulunan adlî yardımlaşmanın gerektirdiği bel
geler, mahallî mevzuatta derpiş edilmiş bulunan şekillerde, Âkıd Taraflann makamları tarafın
dan tanzim edilecektir. 
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Madde : 5i 
Kutlanılacak dü : 

1. Âkıd Tarafların herbiri, adlî yardımlaşma taleplerinde kendi dilini kullanacakdır. 
2. Hukukî ve cezaî hususlarda adlî yardımlaşma ile ilgili belgelere, talebeden tarafça, talebe-

dilen tarafın dilinde yapılmış olan tasdikli tercümeleri eklenecektir. 

Madde :6 

AdU yardımlaşmanın reddolunması : 

Âkıd Taraflardan herbiri, diğer tarafça, işbu anlaşma hükümlerine göre, yapılmış bulunan ad
lî yardımlaşma talebini kendi mevzuatının ana prensiplerine, hükümranlık ve güvenliği ile kamu 
düzenine halel verecök mahiyette görür veya siyasi, askeri suçlarla ilgili, veya bunlara mürtabit 
suçlardan addederse reddetmek selâhiyetini haiz olacaktır. 

FASIL : II 

Adlî yardıma, ait hususi hükümler 

Madde : 7 

İstinabe : 

1. Akıd Taraflardan herbiri, takibat icrası, delillerin tesbiiti sanıkların sorguya çekilmesi, 
şahitler, bilirkişiler ve mağdur olmuş taraflarla şikâyetcjilerin dinlenmesi ve ekspertiz yapılması 
maksadiyle hukukî ve cezaî hususlarda diğer Âkıd Tarafa istinabe evrakı gönderebilecektir; 

Kendisinden talepte bulunan taraf kendi mevzuatı çerçevesinde istinabeyi icra eder. 
2. tşibu anlaşmada kullanılan «takibat» tabirinden ne anlaşılacağı, Âkıd Tarafların her biri

nin kendi kanunun hükümlerinde tesbit edilmiş bulunmaktadır, 
3. Arama veya eşyanın müsaderesi maksadıyla yapılan istinabe aşağıdaki şartlar tahtında 

icra edilir : 
a) İstinabeyi gerektiren suçun, suçlunun iadesine mahal vereceik mahiyette olması lâzımdır. 
b) istinabenin icrasının, talebedilen tarafın kanunları ile telif edilebilir olması gerekir. 
4. Talebedilen taraf istenilen evrak ve dosyaların tasdikli suretlerini veya fotokopilerini in

tikal ettirecektir. 
Bir istinabenin icrası dolayısıyle intikal ettirilmiş bulunacak eşya, talebeden tarafça talebe

dilen tarafa mümkün olan en kısa zamanda meğer ki, talebedilen taraf bundan sarih şekilde vaz
geçmiş olsun iade edilir. 

5. Talebedilen taraf, görülmekte olan bir dâva için lüzumlu addettiği eşyanın teslimini tehir 
etme hakkını mahfuz tutar. 

Madde : 8 

Adlî evrakın tebliği : 

1, Âkıd Taraflardan birinin yetkili makamlırı kendi memleketlerinde mer'i kanun ve usûllere 
tevfikan, diğer Âkıd Taraf adlî makamları tarafından tanzim olunan her çeşit evrakı tebliğ eder
ler. 

Evraik, Taraf edilen tarafın diline çevrilmemiş olduğu takdirde, muhatabı bunları kendi rızası 
ile kabul ederse tebliğ olunabilir 

Talebedilen taraf, tebligatın yapıldığını müsbit bir beyannameyi talebeden tarafa gönderecek
tir. Tebligat yapılmamış ise, talebedilen taraf, talebeden tarafa bunun sebebini bildirecek ve ay
nı zamanda evrakı da ia'de edecektir. 
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2. Tebligatın yapıldığı, muhatap ile tebligat memurunun imzalarını havi, tarih atılmış bir 

makbuz veya talebedilen taraf yetkili makamınım! yürüi'liükteki kanun ve usûlleri uyarınca tebli
gatın şekil ve tarihini müslbalt tasdikli bir belgesi ile ispat edilir. 

3. Âkıd Tarafların her bîri, kendi uyruklarına diplomatik veya konsolosluk memurları, vası
tasıyla, idbar edilmeksizin tebligatta bulunma hakkını ımahfuz tutar. 

Madde : 9 

Evrakın Tebliği ve istinabe talebinin [unsurları : 

istinabenin icrası veya adlî evrakın tebliği taleplerin'de aşağıdaki hususların açıkça tasrihi gere
kir : 

a) Telebiin mevzuu, 
(b) Tarafların adı, soyadı, sıfatı, ikametgâh veya meskeni ve icabında -temsilcilerinin adı, öoy-

aldı ve adresleri, 
ıc) Talebin mevzuuna müteallik olarak gerekli bilgiler, bilhassa istinabe icrası talebinde isteni

len delil ile aydınlatılacak durumlar ve icabında s'onguya çekilecek şahıslara tevcih olunacak sual
ler ve adlî evrakın tebliğine dair taleplerde, muhatabın adresi. 

Madde : 10 

Mameleke Müteallik Kararların tenfiz ve icrası' 

1. Âkıd Tarafların her biri, işbu anlaşma yürürlüğe girdikten sonra, diğer Âkıd Taraf ülkesin
de hukuM dâvalarda alınmış mameleke mütaalik katı kararları tenfiz ve bunları kendi ülkesinde icra 
eder. Bu tenfiz ve icra keyfiyetti ancak, kararların salahiyetli mahkemeler tarafından verilmiş olmala
rı veya talebedilen tarafın bir mahkemesinin aynı dâva dolayısıyla evvelce nihai bir karar vermemiş 
olması ve kabul veya infazın talebedilen Tarafın amme hizamı ile telif edilkMUmesıi hallerinde ka
bildir. 

2. Bir gıyap kararının kabul edilebilmesi ve infaz edilebilir ilân olunabilmesi için, dâva ikame 
evrakının, talebeden Tarafın kanun ve usûlleri dairesinde gaip tarafa tebliğ edilmiş olması ve 
şartlar gözönünde tutularak, bu tarafın müdafaasını yapabilmesi için kâfi zamana malik bulunması 
gerekir. 

3. Talebolunan taraf diğer Âkıd Taraf ülkesinde verilmiş olup birinci fıkrada öngörülen kati 
kara'rlarm kabul ve infazı hususunda karara varırken kendi mevzuatını uygular. 

Madde : 11 

Muhakeme Masrafları : 

1. Diğer Âkıd Tarafın mahkemelerinde dâva açan veya rüyet edilmekte bulunan bir dâvaya mü
dahale eden Âkıd Taraf uyrukları, Taraflardan birinin ülkesinde, mukim bulunmaları kaydıyle, gerek 
yabancı sıfatları gerekse, dâva ikame edecekleri deviMin ülkesinde ikametgâh veya meskenleri bu
lunmaması sebebiyle her ne nam altında olursa olsun, bir teminat vermekten muaf tutulacaklardır. 

Yukardaki fıkraya göre bir teminat vermenizin dâva ikame eden veya görülmekte bulunan 
bir dâvaya müdahale eden Âkıd Taraf uyrukları muhakeme masraflarını ödemeye mahkûm edil
diklerinde, bu mahkûmiyete müteallik kesinleşen karar hükümleri, diğer Âkıd Tarafın ülkesinde, 
kendi mevzuuatı mucibince salahiyetli mahkemesinin kararıyle meccanen tenfiz olunacaktır. 

3. îkinci bende göre yapılan talepler kararın kesin ve kabili icra olduğu şerhini ihtiva eden 
tasdikli bir sureti ve talebolunan Taraf mahkemesinin dilindeki tasdikli bir tercümesi ile birlikte 
Âkıd Tarafların Adliye Bakanlıkları kanalı ile salahiyetli mahkemelere intikal ettirilecektir. Tas
dik ve tercüme masrafları muhakeme masraflarından sayılacaktır. 
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Madde : 12 

Meccanen Tapılan Adlî Müzaharet : 

Âkıd Tarafların birinin uyrukları, diğer Âkıd Taraf ülkesinde mahallî uyruklarla aynı şartlar dâ
hilinde adlî müzaıharetten, meccanen müstefit olacaklardır. 

Madde : 13 

Şahitlerin ve Bilirkişilerin Himayesi : 

Âkıd bir Taraf ülkesinde bulunup diğer Âkıd Taraf mahkemelerinden sadır olan bir davete 
icabet etmiyen şahit veya bilirkişi hiçbir müeyyide veya bir zorlayıcı tedbire tabi tutulamıyacaktır. 
Meğer ki talebeden taraf ülkesinde kendi nzası ile daha sonra gitmiş veya burada usulü dairesin
de yeniden çağrılmış ola. 

Bir davetiye üzerine talebeden Tarafın mahkemeleri önüne çıkacak şahit veya bilirkişi, hangi ta
raf uyruklusu olursa olsun, davet edildiği dâvanın mevzuunu teşkil eden suç yüzünden veya talebeden 
tarafın huklüdu geçmeden önce işlenmiş bulunan başka bir suç d'olayısıyle anılan Âkıd Taraf 
ülkesinde takip ve tevkif ediiemiyeceği gibi, hakkında bir cezai hüküm de tenfiz olunaımıyacak-
tır. 

Şahit veya ehlihibre, adlî makamlarca dâvada hazır bulunmalarına artık ihtiyaç duyulmamağın
dan sonra, birbirini takiibeden onbeş gün içinde talebeden tarafın ülkesini terketmek imkânına 
malik bulunduğu halde bu ülkeyi terketmez ise işbu maddenin ikinci fıkrasında öngörülen muafi
yet ortadan kalkacaktır. 

Madde : 14 

Adlî Yardımlaşmanın Gerektirdiği Masraflar : 

Cezai bir iş için vâki bir adlî talebi dolayısıyle Âkıd Taraflardan her birinin ülkesin'dıe yapılan 
masraflar talebolunan tarafça demh.de edilecektir. 

Hukukî bir iş için vâki bir adlî yardım talebi !dölayısryle yapıdan masraflar talebeden tarafa 
aidolac aktır. 

Bir ceza dâvasında davacının zarar ve ziyanına müteallik adlî yardım masrafları ikinci fıkra
daki hükümlere tabidir. 

Madde : 15 

Ahvali Şahsiyeye Müteallik Kayıft örnekleri' ile Cezai Karar örneklerinin, gönderilmesi : 

Âkıd Taraflar : 

a) Talelbeden Âkıd Taraf uyruklarına ait ahvali şalı siye sicil kayıt örneklerini; 
b) Taildbeden Âkıd Taraf uyrukları hakkında verilmiş bulunan kati kararların suret veya hülâsa

larını ve şayet var ise, adlî siciline işlemek üzere, mahkûmların parmak izi fişlerini, hiç bir harç 
almaksızın. Adalet Bakanlıkları kanalı ile, birbirlerine göndermeyi taahhüt ederler. 
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FASIL j III 

Suçluların iadesi 

Madde : 16 

Suçluların ladesi Mecburiyeti : 

Âkıd Taraflar, talebeden taraf toprağında bulunan ve işbu fasılda öngörülen kurallar ve şart
lar çerçevesinde, talebeden taraf mahkemelerinde, 7 nci maddenin 2 nci bendindeki şekilde taki
bata uğramış, yargılanmış veya mahkûm edilmiş olan şahısları birbirlerine teslim etmeyi taah
hüt eder. 

Madde : 17 

İntikal Şekli : 

Âkıd Taraflar suçluların iadesine müteallik muameleleri Dışişleri Bakanlıkları delâleti ile ifa 
ederler. 

Madde : 18 

ladenin Şartları : 

Her iki Âkıd Taraf Kanunlarının en az bir sene veya daha fazla hürriyeti kısıtlayıcı bir ce
za ile cezalandırdıkları fiiller, suçluların iadesini gerektirir. 

Bir cezaya mahkûmiyet kararı, talebeden Taraf ülkesinde verilmiş ise, işjbu maddenin birinci 
fıkrasında öngörülen fiiller hakkında uygulanmasına karar verilen müeyyide en az altı ay süreli 
veya daha şiddetli olacaktır. 

Madde : 19 

Suçluların (iadesinin Reddi 

Suçluların ladesi Talebi ': 

a) Cezalandırılacak fiil siyasi veya askeri mahiyette bir suç yahut ta bunlara murtabit bir 
suç teşkil ediyorsa, 

b) İadesi istenilen şahıs kendisinden talebedilen Taraf uyruğu ise, 
c) Suç talebedilen Taraf ülkesinde işlenmiş ise, 
d) Zamanaşımı, umumi af veya, ister talebeden taraf ister talebedilen taraf mevzuatında öngö

rülmüş bulunan her hangi bir meşru sebep dolayısiyle takibat aeılmıyorsa, yahut mahkûmiyet ka
rarı infaz edilem'iyorsa, 

e) İade talebine sebep teşkil eden fiil veya fiiller dolayısiyle iadesi istenilen şahıs hakkında, 
talebedilen taraf ülkesinde takip muamelelerine tevessül edilmekte ise; takibatı ortadan kaldıran 
bir hal zuhur etmiş ise; talebedilen taraf mahkemelerince mezkûr fiiller hususunda kati bir hük
me varılmış ise, 

f) Takibat, mağdur tarafın şikâyetine bağlı (bulunmakta ise, 
g) Talebedilen tarafça adlî bir suç dolayısiyle vâki iade talebinin ırk, din, milliyet veya 

siyasi kanaat mülâhazaları ile bir şahsi takip veya cezalandırılmak için yapıldığı yahut ta, bu se
beplerden her hangi biri dolayısiyle o şahsın durumunun vahamet kesbetnıek tehlikesine mâruz bu
lunduğu kanaatini hasıl edecek, ciddî sebepler mevcut ise, 

Reddolunacaktır. 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 80) 
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Madde : 20 

İade Talebine İliştirilecek Belgeler : 

1. Diğer Âkıd Tarafa tevdi edilecek iade talebine : 
a) Tevkif müzekkeresinin veya kati hükmün tasdikli sureti; 
b) Suçun mahiyetini, işlenikliği yeri ve tarihini gösterir bir belge. 
c) Sanık veya suçlunun hüviyetini veya hüviyetine mütaallik bilgiyi muhtevi bir belge. 
d) (Sanık veya suçlunun eşkalini muhtevi bir belge ve var ise, bir fotoğrafı ve parmak izi fişi. 
e) Talebeden tarafın suç ve cezayı gösteren kanun hükümlerinin metinlerli, 
Eklenecektir. 
2. Yukarıdaki fıkra gereğince verilen bilgiler tamam olmadığı takdirde, talebedilen taraf ta

mamlayıcı bilgi istiyebilir; diğer tarafın bu talebi en geç bir ay içinde yerine getirmesi lâzımdır. Bu 
müddet geçerli sebepler dolayısiyle, Âkıd Taraflarca uzatılabilir. 

Madde : 21 

Suçlunun iadesi maksadiyle tevkif : 

Talebedilen Âkıd Taraf, iade talebinin ve buna ekli belgelerin tetkiki neticesinde iade hususunda 
gereken şartların yerine getirildiğini tesbit ederse,iadesi istenilen şahsı bulmak ve tevkif etmek için 
gerekli tedbirleri alacaktır. 

Madde : 22 

İade edüecek şahsın geçici olarak tevkifi : 

Müstacel ahvalde, Âkıd Taraflar, iadesi istenilen şahsın geçici olarak tevkifini talebedeblir-
ler. 

Geçici tevkif talebinde, suçun mahiyetinin, bir tevkif miizeHîeresinin veya katî bir hükmün mev
cudiyetinin ve suçun işlendiği tarih ve yere mütaallik hususların yer alması lâzımdır. 

Geçici tevkif talebi herhangi bir surette intikal ettirilecektir. 
Talebedilen taraf geçici tevkifle ilgili muameleleri ifa eder ve varılan neticeden diğer tarafa bilgi 

verir. Geçici tevkifin müddeti 15 günü aşamaz. 
İlıtiyacolduğu takdirde ve talebeden Tarafın müracaatı üzerine geçici tevkif uygun bir süre 

daha uzatılabilir. Bu sürenin yekûnu iki ayı geçemez. 

Madde :23 

ladenin tehir olunması : 

Talebedilen Taraf, iade talebi hakkında karara vardıktan sonra istenilen şahsın anılan Tarafça 
takip veya muhakeme edilebilmesi veya o tarafın ülkesinde iadeye mevzu teşkil eden suçtan başka 
bir suç yüzünden mahkûm olmuş bulunuyorsa, bu mahkûmiyetten dolayı cezayı çekebilmesi için is
tenilen şahsın teslimini tehir edebilir. 

Madde : 24 

ladesi istenilen şahsın teslim edilmesi : 

İade talebedilen taraf, talebeden tarafa suçlunun iadesi hakkındaki kararını bildirecektir. 
İade talebinin kabulü halinde, teslimin mahal ve tarihi ile, istenilen şahsın mevkuf olarak geçir

miş olduğu müddet hususunda talebeden tarafa bilgi verilecektir. Talebeden tarafın rızası olmadık
ça tebligat tarihi ile istenilen şahsın teslim tarihi arasındaki zaman on günden daha az olmıyaeaik-
tır. 
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ladesi istenilen şahıs tesbdt olunan tariihte teslim alınmamış ise, talebeden tarafça, teslim tariMn-
deaı önce onıbeş günü geçmiyen bir teoil talebinde bulunulmadıkça serbest bırakılacaktır. 

Talebedilen taraf, diğer Âkıd Tarafça bu şekilde teslim, alınmamaktan da, şahsın iadesini aynı 
suçtan dolayı tekrar talebolunduğu takdirde, reddedebilir. 

İade edilen şahıs, firar ederek kendisinden iade talebedülen tarafın ülkesine dönerse, işbu 
Anlaşmanın 20 nci maddesinde sayılan belgeler ibraza hacet kalnmdan, yeni bir iade talebi
ne mevzu teşkil edebilir. 

Madde : 25 

İadeye mütaaMik evrakın şekli : 

Âkıd Taraflar iadeye mütaallik evrakı kendi kanun ve usullerinde öngörülen şekillere göre 
tanızimı ederler. 

Madde : 26 

Cezai takibatın sınırları: 

Işjbuı Anlaşma gereğince teslim edilmiş olan şahıs bir cezanın infazı veya infazı veya 
bir emniyet tedbiri dolayısiyle muhakeme ve tevkif edilemiyeceği ğilbi şahsi hürriyetini tah
dit edici baışka bir muameleye de tabi tutulamayacaktır, keza mevzuu iadesini gerektiren 
suıçıtanı ayrı olup tesliminden önce işlemiş olduğu bir suç dolayısiyle, aşağıdaki haller dışın
da, bir üçüncü devlete iade olunamıyacaktır. 

a) Talebedilen taraf bu hususta sarih muvafakatini bildirirse, -
b) İade olunanı şahıs, teslim edildiği Âkıd Taraf ülkesini kati tahliye tarihini takibeden 

45 güm içinde imkanı olduğu hailde, terketmez v eya bu ülkeyi terkettikiteıı sonra oraya tekrar dö
nerse. 

Madde : 27 

tki devlet veya daha fazla devletten alınan iade talepleri : 

Bir şahsın, bir üçüncü devlet tarafından da talebedilmesi halinde, talebolunam Âkıd Taraf 
haogi talebi is'af edeceği hususunda karar verür. 

Madde : 28 

Eşyanın teslimi : 

1. Talebeden tarafın isteği üzerine, talebedilen taraf, mevzuatı buna imkân verdiği nis-
bette, aşağıda sayılan eşyaya vaziyet ederek bunları talebeden tarafa tevdi eder : 

a) Delil teşkiline medar olan eşya, 
b) ladesi istenilen şahsın tevkifi sırasında suç ille ilgili olarak üzerinde bulunan veya, 

daha sonra ortaya çıkarılan para ve eşya zikredilen eşyalar ve paralar, talebedilen tarafın 
mevzuatına uyulmak suretiyle, iade olunan şahsın teslimi sırasında, bu mümkün olmadığı 
takdirde daha sonra talebeden tarafa tevdi olunacaktır. Talebeden tarafın makamı, eşya ve 
paramın teslimini mübeyyin olarak bir makbuz verecektir. 

2. Daha önce bahşedilmiş bulunan iade, istenilen şahsın ölümü veya kaçması dolayısiyle 
yapılmamış olsa dahi. birinci bentte zikredilen eşya ve paraların teslimi cihetine gidilecek
tir. 

Bahis konusu eşya ve paralar talebedilen taraf ülkesinde yapılmış bir tahkikat için lüzumlu 
görülürse, muvakkat kaydı ile alıkonabilir, veya iade edilmek şartiyle tevdi olunabilir. 
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4. Talebedilen taraf veya. üçüncü şahısların bu eşya ve paralar üzerinde iktisabetnıiş ol
dukları haklar mahfuzdur. Şayet böyle haklar varsa, eşya ve paralar dâvanın sonunda müm
kün olan tezlikle talebedilen tarafa iade olunacaktır. 

Madde : 29 

İade edilen şahsın transit olarak geçmesi : 

Âkıd Taraflardan hor Miri, bir üçüncü devlet taraf imlan diğer Âkıd Tarafa iade edilen şahısla
rın, kendi ülkesinden traînsit olarak geçmesine müsaade etmeyi taahhüdeyler. Bu takdirde 
işbu Anlaşma hükümleri uygulanır. 

Madde : 30 

İade masrafları : 

1. İade edilen şahsın teslimine kadar yapılan iade masrafları,, talebedilen tarafa aittir. Tes
limden sonraki masraflar iade talebeden tarafça karşılanır. 

2. Transit masraflar] talebeden tarafa aittir. 

Madde : 31 

Cezai dâvanın neticeleri hususunda haberleşme : 

Âkıd Tarafla]', iade edilen şahıs hakkında girişilen takibat neticelerinden birbirlerine bilgi 
vermeyi ve kat'i hükmün tasdikli kopyalarını karşılıklı olarak tevdi etmeyi t a ahhüd eylerler. 

FASIL : IV 

Madde : 32 

İşbu Anlaşma onaylanacak ve onay belgeleri Bükreş'te teati olunacaktır. Anlaşma onay 
belgelerinin teatisi tarihinde yürürlüğe girecek ve üç sene müddetle yürürlükte kalacaktır. 

Âkıd Taraflardan hiçbiri; işbu Anlaşmayı, öngörülen tarihin hitamından altı ay önce fes
hetmediği takdirde, taraflardan biri altı ay öncesinden öteki tarafa yazılı bir ihbarla feshet
tiğini bildirinceye kadar Anlaşma yürürlükte kalacaktır. 

Sözlerini tasdik an her iki taraf temsilcileri işbu Anlaşmaya irnza ve mühürlerini vaz 'etmişler
dir. 

25 Kasını 196S tarihinde Ankara'da, Fransızca olarak çift nüsha halinde tanzim olunmuştur. 

Türkiye Cumhuriyeti adına Romanya Sosyalist Cumhuriyeti adına 
İhsan Sabri Çağlayangü Corneliıı Meınescu 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : SÛ) 



Toplantı : 11 
C U M H U R İ Y E T S E N A T O S U S. Sayısı : 

Atatürk Üniversitesi Kurulusu hakkındaki 6990 sayılı Kanuna ek 
Çukurova Tıp Fakültesi kuruluş kanunu tasarısının Millet Mecli
since kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Millî Eğitim 

ve Bütçe ve Plân komisyonları raporları (M. Meclisi : 1 /590; 
C. Senatosu : 1 /65 ) 

(Not : Millet Meclisi S. Sayısı : 495) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği ~ 28 . 2 . 1972 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 5063 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Malllet Meclisinin 27 . 2 . 1972 tarihli 51 nei Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
îşari oyla kaibul edilen, Atatürk Üniversitesi kuruluşu hakkındaki 6900 »ayılı Kanuna ek Çukur
ova Tıp Fakültesi kuruluş kanunu tasarısı, dosyası ile birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Sabit Osman Avcı 

Mîllet Meclisi Başkanı 

NOT : Bu tasarı 17 . 1 . 1972 tarihinde Başkanlıkça İlk Komisyona havale edilmiş ve Genel 
Kurulun 27 . 2 . 1972 tarihli 51 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek kabul edilmiştir. 
(Millet Meclisi S. Sayısı : 495) 

Millî Eğitim Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Millî Eğitim Komisyonu 3 . 3 . 1972 

Esas No. : 1/65 
Karar No. : 2 

YÜKSEK BAŞKANLIĞA 

Başkanlığınız tarafından Komisyonumuza tevdi buyurulan, Atatürk Üniverfsite'si kuruluşu hak
kımdaki 6990 sayılı Kanuna ek Çukurova Tıp Fakültesi kuruluş kanun tasalısı, Koraıisyonumıı-
zun 2 Mart TOT2 tarihli birleşiminde, Millî Eğitim ve Maliye Bakanlığının teimsilcilerinin de ha
zır bulundukları halde tdtkik ve müzakere olundu. 

Teklifin gerekçesinde belirtilen hususlar uy'guin mütalâa edilmekle beraiber : 
1. Yapılan müzakerelde, henüz kurulmamış bir üniversiteye atıf yapılamıyacağı görüşü be

nimsendiği için, 1 si'Cİ ma'ddenin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini komisyon uygun görmüştür. 
«Madde 1. — 493)6 sayılı Üniversiteler Kanununun 2 nci maddesi gereğince Atatürk Üniver

sitesine 'bağlı olarak Çukurova Tıp Fakültesi kurulmuştur.» Maddenin 2 nci fıkrası metinden çı-
karılmiişti'r. 
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2. Tasarıtım 2, 3, 4, 5, 6 ncı maddeleri ve 1, 2 ilâ (L) cetvelleri aynen kalbul edilmiştir. 
Teklifin havalesi gereğince Bütçe ve Plân Komisyonuna, tevdi edilmek üzere Yüksek Başkan

lığa sunulur. 
Saygılarımla. 

Başkan Sözcü Üye Üye 
C. Ertuğ H. Atmaca X Altay Â. Yılmaztürk 

Üye Üye Üye Üye 
F. Tevetoğlu H. Dener R. Isıtan S. Turan 

Üye 
(Söz hakkım mahfuzdur.) 

S. Karaman 

Bütçe ve Plân Komisyonu raporu 

Cumhuriye t Senatosu 
Bütçe ve Plân Komisyonu 

Karar No. : 36 
Esas Xo. : 1/65 

8 . 3 . 1972 

YÜKSEK BAŞKANLIĞA 

Millet Meclisinin 27 . 2 . 1972 tarihli 51 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek işa-
ri oyla kabul edilen, Atatürk Üniversitesi kuruluşu hakkındaki 6990 sayılı Kanıma ek Çukurova 
Tıp Fakültesi kuruluş kanun tasarısı. Komisyonumuzun 7 Mart 1972 tarihli 15 nci Birleşiminde 
ilgili bakanlıklar temsilcileri de hazır bulundukları halde tetkik ve müzakere olundu. 

I - Tasarı : Adana - Hatay - İçel illerini kapsıyan Çukurova bölgesinde faaliyet göstermek 
üzere Atatürk Üniversitesine bağlı olarak Adana ili dâhilinde Çukurova Tıp Fakültesinin kurul
duğunu; eğitimini kendi yerleşik kadroları ile yapacak olan bu fakültenin Adana ili dâhilinde 
merkezî araştırma hastanesi ve Çukurova'nın diğer bölgelerinde çevre uygulama hastaneleri aça
cağını öngörmekte, eğitim süre ve şartlarını düzenlemektedir*. 

Yukarda özetle belirtilen hususları ihtiva eden kanun tasarısı. Komisyonumuzca uygun mütalâa 
edilmiş ve benimsenmiştir. 

II - Millet Meclisi metninin 1 nci, 2 nci. 3 ncü, 1 ncü, 5 nci ve 6 ncı maddeleri bağlı cetvel
lerle birlikte aynen kabul edilmiştir. 

Tasarının Genel Kurulda öncelik ve ivedilikle görüşülmesi hususunda istemde bulunulması da 
kararlaştırılmıştır. 

04enel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 
Başkan 

Uşak 
M. F. Atayurt 

Kâtip 
Malatya 

N. Akyurt 
Cumhurbaşkanınca Seçilen Üye 

R. Üner 
Toplantıda bulunamadı. 

Kütahya 
î. E. Erdinç 

Başkan vekil i 
G-aziantep 

Tanyeri tf. 

Ankara 
7. Yetiş 
Edirne 

M. X. Ergeneli 
Top!antıda bulunamadı. 

Ördü 
B. S. Baykal 

Toplantıda bulunamadı. 

Sözcü 
Afyon K. 

M. K. Karaağaçhoğlu 

Ankara 
Y. Kök er 
Kocaeli 

L. T ok oğlu 

Tabiî Üye 
K. Karavelioğlu 

Trabzon 
A. S. Ağanoğlu 

Urfa 
I. E. Karakapıcı 

Toplantıda bulunamadı. 
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MİLLET MECLİSİNİN 
KABUL ETTİĞİ 

METİN 

.1 tat il rk Vn ive r site si Kuru lusu 
hakkındaki 6990 saydı Kanuna 

ek Çukurova Tıp Fakültesi 
kuruluş kanunu tasarısı 

MADDE 1. — 4936 sayılı 
Üniversiteler Kanununun 2 nci 
maddesi gereğince Atatürk 
Üniversitesine 'bağlı olarak 
Adana ili dâhilinde Çukurova 
Tıp Fakültesi kurulmuştur. 

Çukurova Üniversitesi bün
yesinde geliştirilmek gayesiyle 
kurulan bu fakültenin tesis, 
araç ve kadroları Çukurova 
üniversitesi kurulduğunda bu 
üniversiteye intikal eder. 

MADDE 2. — Çukurova Tıp 
Fakültesine ait ilişik (L) işa
retli ve (1) ve (2) sayılı cet
vellerde yazılı kadrolar Ata
türk Üniversitesi kurulup kad
roları hakkındaki 6990 sayılı 
Kanuna bağlı (L) cetveli ve 
(1) ve (2) sayılı cetvellere (Çu
kurova Tıp Fakültesi) başlığı 
altında eklenmiştir. 

İlişik (L) işaretli cetvelde 
yazılı kadrolar 1972 vılı içinde 
kullanılamaz. 

MADDE 3. — Çukurova Tıp 
Fakültesi Adana ilinde Merke
zî Araştırma Hastanesini ve 
Çukurova'nın diğer bölgelerin
de, çevre uygulama hastaneleri
ni açar. 

MADDE 4. — Çukurova Tıp 
Fakültesinde intörnlük dâhil 
öğretim süresi altı yıldır. în-
törnlüğünü tamamlamıyan öğ
renciler serbest 'hekimlik yapa
mazlar. 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYO
NUNUN KABUL ETTİĞİ 

METİN 

Atatürk Vniversitesi Kuruluşu 
hakkınded.i 6990 saydı Kanuna 

ek Çukurova Tıp Fakültesi 
kuruluş kanunu tasarısı 

MADDE 1. — 4936 sayılı 
Üniversiteler Kanununun 2 nci 
maddesi gereğince Atatürk 
Üniversitesine bağlı olarak Çu
kurova Tıp Fakültesi kurul
muştur. 

MADDE 2. — Millet Mecli
since kabul edilen 2 nci madde 
aynen 'kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Mecli
since kabul edilen 3 ncü madde 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Millet Mecli
since kabul edilen 4 ncü madde 
aynen kabul edilmiştir. 

BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYO
NUNUN KABUL ETTİĞİ 

METİN 

Atatürk Vniversitesi Kuruluşu 
hakkındaki 6990 sayılı Kanuna 

ek Çukurova Tıp Fakültesi 
kuruluş kanunu tasarısı 

MADDE 1. — Millet Mecli
si metninin 1 nci maddesi ay
nen 'kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Mecli
si metninin 2 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Mecli
si metninin 3 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Millet Mecli
si metninin 4 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 
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Millet Meclisinin kabul 
ettiği metin 

MADDE 5. — Bu kanun ya
yımı tarihinde yürürlüğe gi
rer. 

MADDE 6. — Bu kanunun 
hükümlerini Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

— 4 — 

Millî Eğitim Komisyonunun 
kabul ettiği metin 

MADDE 5. — Millet Mecli
since kabul edilen 5 nci madde 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Millet Mecli
since kabul edilen 6 ncı madde 
aynen kabul edilmiştir. 

Metne bağlı cetveller 

Cetvel 1. — Millet Meclisin
ce kabul edilen (1) sayılı cet
vel aynen kabul edilmiştir. 

Cetvel 2. — Millet Meclisin
ce kabul edilen (2) sayılı cet
vel aynen kabul edilmiştir. 

Cetvel L — Millet Meclisin
ce kabul edilen (L) sayılı cet
vel aynen kabul edilmiştir. 

Bütçe ve Plân Komisyonunun 
kabul ettiği metin 

MADDE 5. — Millet Mecli
si metninin 5 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Millet Mecli
si metninin 6 ncı maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

Bütçe ve Plân Komisyonunun 
kabul ettiği metne bağlı 

cetveller 
Millet Meclisi metnine bağh 

(1) sayılı cetvel aynen kabul 
edilmiştir. 

Millet Meclisi metnine bağlı 
(2) sayılı cetvel aynen kabul 
edilmiştir. 

Millet Meclisi metnine bağlı 
(L) işaretli cetvel aynen kabul 
edilmiştir. 

(S Sayısı : 81) 
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D. 

M. Meclisinin kabul ettiği metne bağlı cetveller 

(1) SAYILI CETVEL 

Görevin çeşidi 

Çukuı 

a) 
Profesör 

» 
» 
» 

Doçent 
» 
» 
.» 

h) 
Asistan 

'ova Tıp Fakült< 

Öğretim üyeleri 

Öğretim Üye 

Adet 

3Sİ 

2 
2 
3 
8 
5 
5 
5 
5 
8 

Yardımcıları 
25 

Aylık 

2 000 
1 750 
1 500 
1 250 
1 100 
1 250 
1 100 

950 
800 

800 

D. 

8 
9 

10 
7 

8 
9 

10 
fi 
7 
8 
8 
9 

10 

Asistan 
» 
» 

Teknik 

Görevin çeşidi 

Asistan (Sağlık Bi-
limleri Fakültesi Mezunu) 

» 
» 
» 

» 
» 
» 

Okutman 
» 
» 

Uzman 
» 
» 

Adet 

25 
30 
30 

2 
2 
3 
3 
3 
2 
2 
2 
2 
2 

Aylık 

700 
600 
500 

800 
700 
600 
500 
950 
800 
700 
700 
600 
500 

(2) SAYILI CETVEL 

Görevin çeşidi Adet Aylık 

). 

1 
2 
3 
4 
5 
4 
5 
6 
7 

7 

Çukurova Tıp Fakültesi 

Dekan 
Dekan Yardımcısı 

Görevin çeşidi Adet 

Çukurova Tıp Fakültesi 

a) Öğretim üyeleri 
Profesör 3 

» 3 
» 3 
» 6 
» 3 

Doçent 4 
» 2 
» 2 
» 7 
b) Öğretim Üye Yardımcıları 

Asistan 20 

1 
1 

(L) CETVELİ 

Aylık 

2 000 
1 750 
1 500 
1 250 
1 100 
1 250 
1 100 

950 
800 

800 

D. 

8 
9 

10 
7 

8 
9 

10 
6 
7 
8 
8 
9 

10 

210 
210 

Görevin çeşidi 

Asistan 
» 
» 

Teknik Asistan (Sağlık Bi
limleri Fakültesi Mezunu) 

» 
» 
» 

Okutman 
» 
» 

Uzman 
» 
» 

» 
» 
» 

Adet 

20 
25 
35 

2 
2 
3 
3 
3 
2 
2 
2 
2 
2 

Aylık 

700 
600 
500 

800 
700 
600 
500 
950 
800 
700 
700 
600 
500 

» e « 
Cumhuriyet Senatosu (S Sayısı : 81) 




