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1. — GEÇEN . TUTANAK ÖZETl 

'S&yıştaydâ açık bultman üyeliğe Ahmet Ta
lât tfengel seçildi. 
„ . Kâşjl Mangaloğlu'nun dilekçesi hakkındaki 

Müi\ Savunma Komisyonu raporu okunarak ka
bul olundu. 

Çarşamba günü toplanılmak üzere Birleşime 
son verildi. ; 
Başkanvekili Kâtip ' . Kâtip 

Sivas Tunceli ." • . Samsun' 
Ş. Günaltay Necmetddin Bahir Sılan. ti..Fırat-. 

2. — HAVALE EDİLEN KÂĞITLAR 

Tasarılar 
1944 yılı Genel Bü'tçe Kanununa bağlı 

(A) cetvelinde değişiklik yapılması hakkında 
kanun tasarısı (1/423) (Bütçe Komisyonuna). 

^ • » » 

B Î R t N C Î OTURUM 
Açılma saati : 15 

BAŞKAN .— Dr. M. Germen 

KÂTİPLER : K. Turan (İsparta), B. K. Çağlar (Erzincan). 

BAŞKAN — Oturum açılddı. 

3. — GÖRÜŞÜLEN IŞL'ER 

1.,—• Asken Muhakeme Usulü Kanununun 
4280 sayılı kanunla değiştirilen 1 nci maddisinin 
yorumlanması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve 
Milli Savunma ve Adalet Komisyonları raporları 
(3/233) [1] .;. •• 

BAŞKAN — Yorum fıkrasını okutuyorum: 

MiUî Savunma Komisyonunun yorum fıkrası 
Askerî hizmet esnasında, asker kişiler tara

fından işlenen, rüşvet suçu 1632 sayılı Askerî Ce
za .Kanununun 135 nci maddesi ile cezalandırıl
mış olduğundan ve cezanın Türk Ceza Kanunu
na atıf suretiyle tâyin edilmiş olması suçun ma
hiyetini. değiştirmiyeceğine göre adı geçen ka
nunun 135 nci maddesinde yazılı rüşvet suçu 
(Askerî Muhakeme Usulü Kânununun) 6 nci mad
desinin ikinci fıkrası kapsamı dışındadır. 

BAŞKAN — Yorum fıkrasını oyunuza sunu
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... v Kabul 
edilmiştir. • 

2. — Askerî Ceza Kanununun 3914 sayılı ka
nunla değiştirilen, maddesinin yorumlanmasına 
dâir Başbakanlık tezkeresi ve Millî Savunma ve 
Adaht.Komisyonları raporları. (3/153) [2] 

(Adalet Komisyonu raporu okundu). 

[1] 80 sayılı basmayazı tutanağın sonundadır. 
[2] 81 sayılı basmayazı tutanağın sonundadır. 

BAŞKAN —• Söz isteyen var mı? Raporu 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. . v 

3. — Vatandaşlık Kanununun 10 ncu'madde
sinin 2 nci fıkrasının yorumlanmasına dair Baş
bakanlık tezkeresi ve Dışişleri, İçişleri ve. Adalet 
Komisyonları raporları. (3/229) [ 1 ] 

BAŞKAN —• Raporu okuyoruz. 
(Adalet Komisyonu raporu okundu). 
BAŞKAN —: Rapor üzerinede söz isteyen var 

mı? Raporu oyunuza sunuyorum.. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Gündemin 3, 4, 5 nci maddeleri aym 24 ünde 
dağıtıldığı için Iştüzüğe dayanarak bunların mü
zakeresini gelecek toplantıya bırakıyoruz. 

Şimdi ikinci defa görüşülecek işlere geçiyoruz. 

4. — Subaylar heyeîine mahsus l1 er fi Kanu
nunun 4554 sayılı kanunla değişen 11 nci madde
sine bir fıkra eklenmesine dair kanun tasarısı ve 
Millî Savunma Komisyonu raporu (1/413) [2] 

Subaylar Heyetine Mahsus Terfi Kanununun 
4554 sayılı kanunla değişen 11 nci maddesine 

bir fıkra eklenmesine dair kanun 

• MADDE 1. — Subaylar Heyetine Mahsus 

[1] 79 sayılı basmayazı tutanağın sonundadır. 
[2] Birinci görüşülmesi 43 ncü birleşimdedir. 
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Terfi Kanununun 4554 sayılı kanunla değişen on 
'birinci maddesine aşağıdaki fıki'a eklenmiştir : 

Kurmay subaylar mensup -olduğu sınıftan 
• gayri sınıf kıtalarına .da •verilebilir ve bu kıta
lardan alacakları sicillerle yükseltilirler. 
' BAŞKAN — Değiştirge yoktur, maddeyi ka

bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.' 
MADlfe 2. — Bu kanun -.yayım tarihinde 

yürürlüğe girer. 
BAŞKAN— Kabul, [edenler... Etmiyenler... 

Kabul edilmiştir. 
MADDE 3. — Bu kanun hükmünü Millî Sa

vunma Bakanı yürütür. , -
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 

Kabul edilmiştir.' 
Tasarının tümünü oyunuza sunmuyorum; ka

bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
5. — Birleşik Kır allıkta mamul eşyamın 

Türkiye'ye ihracına müteallik' garantilere dair 
munzam Anlaşmanın 5 nci maddesine bir (F) 
fıkrası ilâvesi için İngiltere Sefaretiyle teati edi
len notaların onanması hakkında kanun tasarısı 
ve Dışişlem ve Ticafet Komisyonları raporları 
1(1/379).[1] 
- BAŞKAN 

geçiyorum. 
ikinci müzakeresidir. Maddelere 

Birleşik KımUikitıa mamul eşyanın Türkiye 'ye 
ihracına müteallik garantilere dair munzam 
Anlaşmanın 5 nci maddesine bir «f» fıkrası ila
vesi için İngiltere Sefareti ile teati edilen nota

ların. onanması' hakkında kanun 
' MADDE 1.'— Türkiye Cumhuriyeti Hükü
meti ile Büyük Britanya ve. Şimalî irlanda Bir
leşik Kırallığı arasında 3 Şubat' 1940 tarihinde 
Londra'da imzalanan Ticaret ve ödeme Anlaş
ması melf uf larmdan «Birleşik Kırallıkta mamul 
eşyanın Türkiye 'ye ihracına müteallik garantilere 
dair munzam Anlaşmanın» beşinci maddesine 
istanbul şehri 1909 istikrazı taksitlerinin sureti 
tesviyesi hakkında b|r (f) fıkrası ilâvesi ,için 
Dışişleri Bakanlığı ile ingiltere Sefareti arasında 
8 Kasım 1944 tarihinde Ankara Idâ teati olunan 
notalar onanmıştır. ' 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum.' 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayım tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi' oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler.!. Etmiyenler... Kabul edilmiştir, 

MADDE 3. — Bu kanun ' hükümlerini Ba
kanlar kurulu yürütür. 

[1] BMnci görüşülmesi 43 ve 44 ncü birle-
simd&Mr. % , - . : ; _ ! ı^;i 

BAŞKAN — Maddeyi oyüntizâ sunuyorum. 
Kabul edenler.v. Etmiyenler... ^bul.,e^ıniştir. 

Tasarının tümünü açık oyuŞ^a?8unu^b,fun^ 
.6, -^-Türkiye -İsviçre T4Garft-il^ '^defA^Ân-

. laşmasinm üç ay maıMmâ^ı^akk^ 
sarısı ve Dışişlerine Ticaret KomtsybnW^ rW-

. porlan (1/381) [1] 
BAŞKAN —• ikinci görüşülmeğidir. 

Türkiye - İsviore Ticaret ve ödemleAnlaşma&ı-
nm 1 Mart 1945 tarihine kadar üç ay uzatılması 

hakkında kanun 
MADDE 1. — 4 Ağustos 1943 tarihli Türki

ye - isviçre .Ticaret ve ödeme Anlaşmasının 
1 Mart 1945 tarihine kadar uzatılması hakkında 
isviçre sefaretiyle teati edilen mektuplar onan
mıştır. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayım tarihinde 
yürürlüğe dgirer. . 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Rtmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanun hükümlerini Ba
kanlar kurulu yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum* 
Kabul edenler... Eitmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Tümünü açık oyunuza sunuyorum. 
7. — Türkiye - Amerika Ticâret Anlaşma

sına bağlı bir sayılı listede 695 D ve C pozisyon^ 
larına giren maddelere müteallik gümrük resim
leri hakkında teati olunan mektupların onanma
sına dair kanun tasarısı v.e Dışişleri ,ve Ticaret 
Komisyonları raporları (1/340) [2] 

BAŞKAN — Tasarının ikinci görüşülmesidir^ 

Türkiye - Amerika Ticaret Andlaşmasına bagjlı 
bir numaralı listede gümrük resmi konsolide 
edilmiş bulunan 695 D. pozisyonundaki madde
lere ait gümrük resnıinin 275 kuruşa çıkarılma
sına mukabil 695 C. pozisyonuna giren maddele
re müteallik gümrük resminin 3.3Q lnunışa iıisdir* 
rilmesi hakkında Amerika Hükümetiyle teati 

^ edilen mektupların onanmasına dâir kanun 
MADDE 1. — 1 Nisan 1939 tarihli Türkiye -

Amerika Ticaret Andlaşmasına bağlı bir numa
ralı listede gümrük resmi konsplide edilmiş bulu
nan 695 D. pozisyonundaki maddelere ait güm-. 
rük resminin. 2.75 kuruşa çıkarılmasına mukabil 
695 C, pozisyonuna giren maddelere müteallik 
gümrük resminin 3.30 kurusa indirilmesi hakkın
da adı geçen Andlaşmanm birinci maddesi hüT 

[1, 2] Birinci görüşülmeleri 44 ncü Birleşim
dedir. ' . - . ' • - • -
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kümlerine uygun olarak Amerika Hükümetiyle 
teat i '.ediierç t mektupjar onanmaştıri 

BATŞKÂN — Maddeyi oyunuma, sunuyorum. 
Kabul'edenler... Etmiyenler..-. Kabul edilmiştir. 

MAÜTPÎS*^ — Bü kanun yayım tarihinde yü-
rürluğç'ğiierı "' 

BAŞKAM — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Elmiyenler... Kabul' edilmiştir. 

MADDE" 3V — Bu kanun Bakanlar Kurulu 
yürütür*, / 

$%$!£&¥? -r- Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kat^r'ed&rterı.. Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

BAŞKAN — Kâmmun tümünü açık oyunuza 
sunuöîesmm.. 

B^riaci, defa göröş&tecek işleme geçiyoruz t 
8'J — Askterî Ceza Kânununun. bazı maddele-

rmtrr dtoğişbvriMnesi K'akktndu kanun tasan^t ve 
Millî Savunma ve- Adalet Komisyonları raporla
rı tîfâ%5^[İ$,\ 

BAŞKAN — Tasarının tümü hakkımla söz 
ktiy^^^'aTi,mt?li-]!ii(By<M*reı geçilmesini oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler.... Etmiyenleri... Kabul' 
edilmiştik . 

1632^ajyvdi> A3k«fi Cwa,, KaJittîiuiLun baiö.' mad
delerini değiştiren, kauatum., 

M ^ M © 1. — 4^f^sayîti'k&nunla hükmü de-
ğişeı^ilıliS&teayffo'^^ 
maddesinin bi#i«e* Jıteası-aşandaki şek?iM<e-de-
ğiştirilmiştir; . 
Yoklama» ka- A) Kabülı edilecek-bir özrü 

çağt,( 'bakaya, olmadan barışta bakayalarla yok-
saklı,,. firar: lama kaçağı veya saklılardan ya

şıtlarının veya. birlikte imleme 
* ,' • bağ|iv arkadaşlarının ^lk kafilesi 

yollanmış bulunanlar ve ihtiyat 
erattan ça«garıla;p.ta özürsüz:yaşıt-

.:/ larmm yollanmalarından başlı-
. .'•'' yaraM yedi-gün iç-inde gelenler 

b*F aya-ka-dar, yakalananlar- üç • 
aya kadar, yedi"günden* sön-ra üç-

: ayr içinde--geieıjler üç aydan Mr ; 
yıla-kadar, yakalananlar' dört' 

t _, • aydan»MFbuçttk^yılat kadar, üç 
,,> aydan so-riragelenle-r-dört aydan 

•*Vt s İM yıl^kad.arj yakalânanl.ar altı-
•arttaki. ' ay dajSL-üç. yılaıkadar hapis; 
^ ^ f e B): A bendinde, yazılı erat

tan gelipte veya. yakalanıpta. ki-
.- • • , . ' , „ tasma varmadan sıa.vuşa»lar*ay-

- rica bir. aydan bir; yıla kadar, ha-
• pis, cezasiyle.eezaJLand&rılır. -

BAŞKAN—Maddeyi oyu-
' nuza..ıs.uûuyarum^ Kabul edenler... 

Etmiyenler..! Kabul edilmiştir. 

|1]'&3 sayılı basmayazı tutanağın scmundadm. 

MADD$ 2, — 163£&ayıİı As
kerî Ceza . Kanununun, 75 nci 
maddesinin birinci, fıkrası aşağa-

, da öldüğü gibi değjştirilnüştir: 
Kaçaklara yar- Asker kişileri kaçmağa kışkir- __ 

dım edenlerin tan veya kaçmalarını veya ka- " 
cezalan: . çakl^gan devamını kolaylaştıran, 

veya kaçakları, izinsizleri, baka
yayı; yoklama kaçaklarını,1 saklı
ları ve çağırılıpta gebaaiyen1 ye-
deksubaylarla yedek askerî -me
murları bilerek özel ve resmî'hiz
mete alanlar veya gizliyenler ve
ya Devlet, il ve belediyelerle 
bunların deneti altındaki bütün 
kuruluş ve kurumlarda ve ban
ka ve kamu faydasına çalışan 
dĞrnek ve meslekî kuruluşlarda 
çalıştıranlar ve Hükümetten ya
pılacak, tebligat üze>rin& özel iş-
lerinoleın çıkarı^yaüalar,- barışta r 

• üç,aydâdfliibir yıla>ve- tekerrürüm 
dev bir ytlâşa^ üç, yılay,. ,sef erber^ 

. liktet-veya ola^anjüsiliü; • ballerdes 
altiı ay (fen iki yıla kadarı hapis; 
ve bu eylemin seferberlikte^ veya. 
olağanüstü hallerde tekerrürün
de yedi yrla kadar ağır hapis ce-
zasiyle cezalandırılır. 

- BAŞKAN — Söz istiyen var mı? 
Mîmh .SATONSSIA m» . s öküşü IL TO-

(SrA$ (A§â?ı)>-— Eî^öd-im,' ikinei^ maddede a^ık-
lanıaası. i g€#ekeo bir* nokta verdiry <wra arzedeee-
ğim*/» Astee^'kSafatelâ^, yeklâmarakabakları ve-, sa
ire ... tekrar-sayn^yaysiB,-Bepsi: zikredîlmiştir. 
Bunları.bilerek özel ve .resmî hizmete, alanlar., ve
ya gizliyenler. veya. Devlet, il ve belediyelerle 
bunların deneti altındaki, bütün „ teşekkül ve ku^ 
ramlarda-; ve banka ve kamu faydasına çalışan. 
dernek ve mesleki: teşekkülde çalışanlar denili
yor. TMbıkatta iltibasa * meydan bırakmamak 
için bir noktanın, açıklanması lâzımdfr. Bunları-
bilerek özel ve resmî hizmete alanlar veya gizli
yenler diye devam edildikten sonra bir de bu te
şekküllerde, bilerek dîye devam olunmaktadır. 
Burada bilerek kelimesiyle, bir atıf yapıldığına 
göre (bilerek) kerîmesinin bu son.fıkraya, da şair 
mulü var mıdır, yok mudur? Bunun açıklanma-
sanıriea ederim. : 

AÜAÜET Kö. BU RAPOR SÖZCÜSÜ Ev 
ORANy Otzmlr) — Efe^diıa, bilerek hizmete alan
lar gerek resmî müessesat olsun gerek, öa^eLkişüetF-
olsuaa ı e^zaiaatdırılai&aklardir^ gMiyenle<r; • de. yİBe 
öyledir, (ondanıso^ra çalıştırmak, yalnız,.çalıştır^ 
manın mucibi ceza olabileceği yerler de « Devlet, 
il ve belediyelerfe- bunların* deneti altındaki bütün 
teşekkül ve kurumlarda ve banka" ve kamu fayda
sına çalışan dernek ve meslekî, kurumlarda ».. 

Binaenaleyh arkadaşımın,, iltibasa^ mahal ve
rilmemesini istediği nokta şu; çalıştıranlardan* 
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evvele « her ne suretle okursa olsun » ilA ve-edile
cek olursa herhangi bîr iltibasa mahal kalmam ye 
zannederim ki, kendileri de tatmin edilmiş, olur. 

MlhU SAVUNMA Ko. Na. H. TUGAÇ 
'— Muvafık. 

BAŞKAN — Maddeyi oyumuza, sunuyorum. 
Kabul »buyuranlar ... Kabul etraiyenler ... Kabul 
edilmiştir. • 

M'A-DE 3,: >— Bm- kanun" yayım tarihinde- yü-
rül»lüğfegi*eF. 

BA'ŞKA'N — Maddeyi katra-1 buyuranlar ... 
Kabul' etmiyenler ... Kabral edilmiştir. 

MAö#E/.4«-- Bu ,/kanutt. hükümlerini Ba
kanlar, Kuruılu yürüftütr. 

BAŞKAN — Maddeyi: Tkahul.buyuranlar ... 
kabul etmiy^nler.... Kabul.edilmiştir. 

- Tasayiinın. birinci. gprüşm,esi, bittû. 
Birleşik K&ralltk ile yapılan * mu-şjhıedeye ait, 

olaa: ita^j?ıy« oy verj»«grea&•, asks^aşlar. varsa, ver-
sinWr... (>y. t̂ plaaaibaTİşi.bitmişliıFi. 

9, — Millî'EğMim, Bük'anhğ.'i merkez kuruhıs 
ve görevleri'hakkındaki 2287 sayîfo kmmna ek 
harmn taşmışı,ve Millî Eğitim ve Bütçe Komis-
yonl'an raporları (1/384) [1] ' • 

BAŞİ&AN. — Tasarının! birkıei görüşmesine 
başliyorı»& $$&•isktym. var.•• IM? 

E.' BB^Î'ÎN (Mardin)- — ffîimizdeki tasan ile 
kendisine Mr; ek kanun ya-pılmasf teklif1 edilen 
2287'sayrli kanun, Mâarif - VekâMi Merkez Teş-
kilâtr- ye ¥âzi'fâl'e-ri'''h'a'kkınd* kanun1 adını- taşı-
maktadirv İşbu kanm*, ilfe; değişiklik* ve ilk ek 
yapılırken- adini dâ değiştirmiştir-. «Kültür- Ba
kanlığa < Merkez • örğüt-leri - ve ödevleri hakkında 
kanun» admı almıştır-.' ,' , 

îkinei' dteğişî lifc yapılırken - kanun: bu ismini 
de- hfğîş̂ irmiş», yine eski • adını almıştır. Yani 
«Jifaarif- Vekâleti^ Mferke-z Teşkilâtı- ve • vazifeleri: 

hakkında kanun». Şimdi bu kanuna yapacak- ol-
du-f»mu»^;sırasfnda' kanunun adını yine degiş-< 
tirm-ek ge-reklidîiv Çfthkfc -«Mttarî F Vekâleti» te
rimi • kalkmış*- yerine' «Mölı Eğitim Bakanlıği» 
terimi konmuştur. Bu, kanunun başlığına ait: bir 
teşrüi, birr gömüştür.: 

Kânuna*» ©&•' ibaresine- gelince; dteiliyor; ki, 
«Buı müfettişlikler; için 228®- sayilii kanunun, 26 
nci! mad^esi'Mn 3, neü. fıkrasındaki şarta J uygun-
durumda aday. bıalu^uıaıâ şa»-. ğimdi destek, ki, 
2287 sayılı kanunun 9 neu maddesini açacağa. 

Bü dokuzuncu maddpde şöyle deniyor: 
[1452 numaralı kanunun terfi hakkındaki hü

kümleri mahfttz - kalmak şartiyle. ] 
14S2 numaralı- kanun mülgadır, bunun yerine 

hangi: kanun, kaimi olmuşsat onu• aramak," bulmak, 
terfi hakkındaki; hükttaftled: adamak., tâzamdır. 
Bir^karışfl-kkk. Bu .̂ birr 'kanonun) hütoürönı ken--

[-1:J- 84, sattık bas^naymn tıotcmAiy-m. smundaâır-. 

Q>: 1 . 
di içine yazılmayı^ başka., başka k&twiLtara< atıf-
lar yap,ı»-aktaki zararlı usulün ,bir ÖEn-şğidir, tkÂft-
ci bîr, karışıklık,. yiw geieüm öz.iba<reye. 

BAŞKAN — Bu müzakereye» ma-aAesei d$,vftfl&ı 
edemiyeceğiz. Çünkü Millî Eğitim Bakanını vey<a-, 
temsilcisini bulada, göremiyorum.̂  Şijudiye-'kadar 
intizar ettik,,onun için,,devam eden^yeceğiz-,- m&ı 
saade buyurursanız müzakereyi .geri-,bırakıyoruz.. 

1S. -~- Sı'Kisoili1 eıMknty4w>. birleşimlerU btinJföp--
dan*' doğmı» çocuklumi** tfKcUme< ve • giili katflmf 
nv-fiiu vakalarmıiı<cezamz tiUvmfo kti/yâma- dafa'ktih* 
nıuı>i ta#(MCisi" v& İçiylttti ve Âckdet' N-öımsyoıüarî 
rayicimi'- (â/249) • |_lj 

BALKAN'— öörüşme8İ»&ba^y^ça^ız(i(Aö^n* 
l,et,Bakanı,da yok sesimi), içişleri Baka&u~ bura* 
dadU'.. Tadarı • oradan gelmiştir. 

Tümü hakkında söz isteyen varımı? 
Maddelere geçilmesini oyunuza sunuyorum. 

Kabfcni,e.d6»l̂ r-. . . Etmayenle-r-. . . Kâ'bıaİ edll-
misâii'.' 

Tescil e<Mlnî^e4^birle«mel^k biinJaTdaaı do^an 

\w?voş& cmmız- olarak- kayama^ dfbifr- kanun 
Birinci bölüm 

MADü'E:. 1, -^ Madent Kanunuft^yürülüğe, 
girdiği., 4 .Ekkft< l $ $ , tarihindeflı, bu.'k-an-unun' ya
yımı. tarihine..kadar, evlendirme, meoiiu.ru, önünde 
yap.dnuş bir, < bağıca dayanımyarak., târjeşi^, kar* 
koca galinde., yaşayış} ve evlenmelerine*, bir./engeslt. 
bulunmamışt olanlardan çocuk, olduğa - takdirde, 
bu birleşmele-r evlenme suretiyle ve bunlardan, 
doğan çocuklar• da n^aebi,sakinıol«ırak- kadın ve. 
erkeĝ e.- izafe,' Ü& tescil, edilir/ 

Böü bir. erkekle, evli: olmayan bir kadının 
yukarjdat yazıidıği, gibi' yaşayışımdan, dp^mtış. 
olan çocuklar* da. nesebi sahih oJariak kadın.ve, eo:v 
keğ,e. izafe ile, tescil ediür.: Ancak, bu; kadınla; exr 
keğin birleşmeleri evlenme suretiyle, tescil ediler 
mez. ' 

Karı koca gibi yaşamaları ölüm ve ayrılık, gi
bi sebeplerle devam etmemiş olanların karı koca 
halinde yaşadıkları zaman, doğmuş, olan, çocuk
ları dahi yukarıdaki hükümlere göre nesebi sa
hih olarak- ana ve babalarına izafetle tescil olu
nurlar; * 

BAŞK5AİN — Söz isteyen var mı? 
• S-, Y O T M O » (My©nkaraâisar) — Bit ka

nunun•' gevrek - birinci- maddesinde gerek aşa^diâki • 
birkaç • maddesinde yazıkş've ibare- bakrmındto 
ufak tefek hatalar görmüştüm. Sözcü1 arkadaşla 
bir kısmında mutabık kalmıştım. Yalnaz görjif 
yorum ki; şimdi: ar^edeceğim aşağjdajai -nusiit^aiçj' 
karmamışlar,, kanunun üçüncür bendi, şuduy» 

: «...Kan kcuca gibi yaşamaları öMm . v©- ayrılık. 

dır. 
[!}, 83 samlı, basw&yw%> tutamğım. mnuındjşh 
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gibi sebeplerle devam etmemiş olanların karı ko
ca halinde; «yaşadıkları zaman doğmuş olan ço
cukları dahi yukardaki hükümlere göre nesebi 
sahih olarak ana ve babalarına izafetle tescil olu
nur,»:; ...... 

i Şimdi, buradaki «yukardaki hükümlere gövek 
tâbiri ile.yapılan atıf, şu hükümleredir. Bir ta
nesi: evli .olmadığı .halde karı koca ğibî yaşryatt-
lardah bahis ediyor. İkincisi de evli bir erkekle 
evli olmıyan bir kadının vaziyetinden bahsediyor. 
Üçüncü fıkra, büsbütün ayrı bir fıkradır. Yu
kardaki hükümlere atıf yapmağa lüzum foktur. 
«Yukardaki hükümlere göre» tâbirini kaldıralım. 
Sözcü arkadaşımız iştirak ederse «Kan koca gibi 
yaşaHiaları öHim ve ayrılık gibi sebeplerle devam. 
etmemiş olanların karı koca halinde yaşadıkları 
zaman doğmuş olan çocukları dahi nesebi sahih 
olarak...» deyelim. 

, Dr. O, Ş. ULUDAĞ (Konya) — Çok mudil 
bir mesele olan bu durumu eğer esbabı (mucibe-
deki kayıt olmasaydı diyecektim ki, Kanunu Me
denide zina mahsulü olan çocukların tescili mad
desi-tashih olunacak olursa'buna imkân Hâsıl 
olur» fakat gerekçede bunu ileriye bırakılmış ol
duğu yazılı olduğu için vazgeçtim. 

Bekâr bir erkekle bekâr bir kadından doğmuş 
olan çocuk için bir kayıt konuyor pekâlâ ve de
niyor ki, evli bir erkekle bekâr bir kadın temasta 
bulunduğu takdirde hâsıl olacak mahsul şu su
retle tescil edilir. Buna da pekâlâ. Pekâlâ amma 
evli bir erkeğin aynı zamanda bekâr bir kadınla 
yaşaması varid de bir kadın başka bir erkekle 
yaşaması vari d değil mil Yani erkek meşru 
ve; gayrimeşru iki kadına malik olduğu gibi ka
dın da meşru veya gayrimeşru iki üç beş erkeğe 
sahip olmaz mı? (Gülüşmeler) gayet aşikâr, 
maddede bir fark yok bu çocuk hangi babaya 
atfolunacak? Başka milletler çaresini bulmuşlar, 
Diyorlar ki, ananın göstereceği babaya izafe 
edilir. Bilmem Encümen ne der? 

R. PEKER (Kütahya) — Arkadaşlar; bu ka
nunun bu maddesinde Türkiye Cumhuriyeti Dev
letinin medenî durumuna dokunan çok zararlı 
ve ince bir nokta var. Bununla ve'bunun gibi 
birkaç zincirleme kanunla temin etmek istedi
ğimizi e%ki itiyatlarla, kendi'vicdanlarına göre 
meşru surette birleşmiş olduklarına inanan in
sanlardan vücude gelen çocukların cemiyet için 
piç; sayılmaması ve Türk vatandaşları içindeki 
masum yarlıklarının kanun diliyle.bu cemiyete 
diğer vatandaşlar gibi şerefli evlâtlar olarak 
bağışlanmasını temin maksadı ileri ve güzel bir 
düşüncedir. Fakat bu hal, hiç şüpheyok ki, bil
hassa, hem Hükümetin hem de Komisyonların 
gerekçelerinde gösterdikleri rakamlara göre 
milyonları bulan bu hali, bir nevi usulleş-
tirerek, -birbirini kovalıyan zaman ölçüler 
iğinde arka arkaya meşrulaştırmanın . bir sis

tem haline getirilmesi,;bizim,Medeni' Kanunla 
girdiğimiz bu inkilâp yoluna ve rejimimizle'ta
ban tabana zıt bir hareket olur. < Bir suç bir 
defa vâki olabilir ve affedilebilir. Suçların top
lanmış yekûnlarını cemiyetin keskin kamın si-
lânlariyle cezâlandırılmaktansa af tedbiriyle 

t geçmiş devirleri; bağışlamak mâkul ve yüksek 
bir fikrin maksulü olabilir. Tabii zemine ve zar 
mana göre. Fakat bunu usulleştirmek, Türki
ye'de Medenî Kanuna göre bir nevi .ev.lenm.eler 
katagorisinin arkasmda, inkilâp anlayışına göre 
meşru olmıyan evlenmeleri de sistemleştiren bir 
usul gibi bunu ardı ardına kanunlarla temin 
etmek, bu Devletin varlığına her bakımdan za
rar verecek bir harekettir. Bu, işin bir tarafı. 

Maddenin ihtiva ettiği ruhun ikinci mühim 
bir parçası var. O ,da; bizim Medenî Kanun du
rumumuza göre meşru sayılmıyan birleşmelerden 
doğ'a'n çocukları şerefli Türk vatandaşı addet-

1 inekten başka bir meseleyi tıpkı onun kadar mü
him telâkki ederek halletmeğe çalışma gay
retidir. İkinci kısmın mânasına göre; Türkiye 'de 
kanunsuz yoldan birleşmiş insanların evlâtla
rını şerefli vatandaş addetmekten daha fazla, fa
kat onun kadar mühimmiş gibi telâkki ederek 

bu kanunsuz birleşmelerin, toplanıp toplanıp birik
tikçe, zaman zaman bunları da meşru birleşme te
lâkkisine doğru yapılan bir yolun devamıdır. Bil
mem burasını iyi anlatabildim mi ? Gayrimeşru ço
cukları meşrulaştırmaktansbaşka, bütün gayrimeş
ru kütleyi vücude getiren hâdiseyi de bir nevi 
meşrulaştırmağa doğru sistem almış arka arkaya, 
gelmekte olan bir cereyanın gözü çeken ehemmi
yetidir. Bu ikinci * hükme göre birleşmiş olan 
vatandaşlar, kanunun dışında birleşmiş olan va
tandaşlar da onların yaptıkları çocuğun, cemiyet 
içindeki durumundan ayrı bir mesele olarak meşru 
kan koca telâkki edilmek üzere tescil edilecektir, 
kısmen tescil edilmiştir veya edilecektir. Bu ka
nundan sonra, bundan şu kadar yıl sonra gele
cek olan yeni bir Af Kanunu yahut tanzim faa : 
liyeti arasında gayrimeşru birleşmiş olanlar da 
meşrulaştırılacak ve meşru karı.koca haline geti
rileceklerdir. 

Bu meseleyi sade siyası, idari ve inkılâp ba
kımından değil, içtimai. bakımdan da derin bir 
yara olarak mütalâa etmek gerektir. Bunun mü
talâa edilmemiş olduğu, üstün körü böyle bir şe
yin önümüze getirilmiş olduğu fikrinde değilim. 
Fakat vazıı kanun olan Meclisle beraber bunu 
incelemek mevkiinde bulunan ve tam ve derin 
vukuf sahibi olan komisyonlarımız, Hükümet ve 
Hükümetten, bu işin derinliğini kavrayıp, ince
leyip bunun üstünde günlük işler meyanmda 
bir iş gibi telâkki ederek değil, ayrı bir iş olarak, 
vukuf sahibi olarak birleşmiş arkadaşların, bir
leşmiş komisyonların gayet ciddî ve ehemmiyet
le çalışmaları lâzımdır, Bunun tanzimi için bir 
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şey söyliyecek değilim, ben umûmî bir fikir ârze-" 
diyorum!. Muhterem Hükümetimizden yeni Türki
ye- Cumhuriyeti varlığının en mühim idarim içtir 
mâi inkılâbına ait bir meselesi gibi temelinden 
"halletmesi7 ;Mç olmazsa içine sığması kabili tec
viz o t o ve yine ileride bic zaman zarfında* çok 
uzak/olmıyan böyle sistemleştirici meşrulaştırma 
tfsuiüne az veya çokf kısa zamanda katî .tedbİTİer 
alınması için çalışmasını s içten? gelen sıcak birt 
dilekle Hükümetimizden rka ederim. . • •-. 

v Bu arada bazı tedbirler hatırıma geliyor, Me
selâ bu meşrulaştırma kanunu yapılmadan ev
vel kanunsuz vücuda gelmiş olan kadın ve erkek 
birleşmesi, kanun gözünde bir suçtur ve bu Türk 
Ceza Kanununun gösterdiği yoldan cezaya uğrar. 
Bu suçun önlenmesi için, meselâ mâni bir kayıt 
olarak bazı tedbirler alınabilir.' Gerçi biz imam 
nikâhı, ile birleşmiş olan vatandaşları kan koca 
sayan bir telâkkide değiliz. Fakat hakikat de şu
d u r ki, medenî nikâhını yaptıktan sonra bir va
tandaş kendi dinî akidesini yerine getirmek için 
ayrı dinî bir tören yapabilir, isterse bir de mev-
lût okutabilir. Bunlar Türk Kanunu nazannda 
suç değildir. Fakat elinde medenî usulde bir
leşme vesikası bulunmı^an, nikâhı tamam olduğu
na dair belgesi bulunmıyan vatandaşları kan ko-
ca olarak birleştirmiş olanları, her kim ise bu ni-
kâhr yapanı,' bu merasimi temin edeni mutlak bir 
suretie ağır bir ceza ile takip < etmek lâzımdır. 
P̂ u nevi hâdiselerde haberci olmak ödevi altında, 
muhtarlar, zabıta memurları, Hükümete mutlaka 
haber vermelidir. Sonra daha ne bileyim, böyle 
pratik hatıra gelebilecek bazı şeyler olabilir. Ni
hayet evlenen erkek haber vâki ve sabit oldu mu, 
kanunun suç diye saydığı bir hâdisede şu kadar 
ay, gün sonra yeni bir kanunla bunun meşrulaş
tırılacağı gibi mânevi bir vâdıîı, tesiriyle yaptığı 
suçunNcezasını da görmelidir. Asli; gayet geniş 
olan eski itiyatlarla^ yeni girdiğimiz büyük bir in
kılâp anlayışını, sıra, sıra, birbirini kovalayan 
kanunlarla- meşrulandırılmasını sistem halinden 
çıkarılmasını temin edecek ameli tedbirleri Hü
kümetten ve işle uğraşmakta olan bilginlerimiz
den, Meclis Komisyonlarından en samimi bir di
lek olarak hürmetle rica ederim. 

BAŞKAN — Türkiye - İsviçre Ticaret ve 
ödeme Anlaşmasının üç ay uzatılması hakkındaki 
kanuna açık oy yermemiş olanlar oylarını kullan
sınlar. ' 

, Oy toplama işi bitmiştir. , 
SÖZCÜ E. Oran (İzmir) --: Birinci madde, 

üç fıkra ve üç hüküm göstermektedir. 
Birinci fıkra, birlikte karı koca gibi.yaşamış, 

ve evlenmelerine engel bulunmamış olmak ve„,bu 
birleşmelerden çocukları bulunmak kayıtlarını 
ihtiva eden bir fıkradır. Bunun hükmü de eğer 
evlenmelerine bir mâni yoksa karı koca gibi be
raber yaşamış ve çocukları da olmuşsa bunların 
evlenmelerini tescil eylemekle beraber aradaki 

çocukta ana ve babaları üzerine tescil olunur. Bu, 
birinci hüküm. ; . V 

İkinci hüküm; evlenmeleri • imkânı1 ölmıyaîi 
kimselere ait olan yani evli bir erkekle evli ol
mayan bir kadından karı koca gibi yaşadıkları 
manian doğan çocukların ne olacağı ve kendilerine 
ne yapılmak lâzım olduğudur. Bunda da'çocuk
lar ana ye baba üzerine yazılacaktır.,] Fakat 
Kanunu Medeni evli bir erkeğin tekrar evlenme
sin© mâni olduğu için bunların evlenmelerini 
tescil etmiyeeeğiz. B u d a ikinci hükümdür. 

'Üçüncü hükme gelince; karı koca gibi yaşa
mışlar fakat ayrılmışlar. Karı koca gibi yaşa
dıkları zamanda çocukları olmuş. Şimdi bunları 
ne yapacağız? Bunların da çocuklarını ana ve 
baba üzerine yazacağız. 

Yurtkoru arkadaşım12 bu fıkrada yukarıda
ki hükümlere göre kaydı fazladır, bunu koymı-
yalım diyor. Bu, yukarıdaki hükümlere göre, çok 
yerinde konulmuş bir tâbirdir. Sebebi de sudur: 
Arzettiğim gibi yukarıda iki fıkra vardır, birisi 
evlenmeleri kabil olan kimselerin karı koca gibi 
yaşamalarından doğan çocuklardır. İkincisi; ka
rı koca gibi yaşamışlar fakat evlenmelerine kanu
ni mesağ öbnıyan kimselerden doğan çocuklar
dır. Şimdi bir müddet geçtikten sonra ayrılan 
bu kategorilerden herhangi birine tâbi olanlar da 
olabilir. Binaenaleyh, yukarıdaki hükümler de
mekle maksat birinci kategoriye dâhil olanlar hem 
evlenmeleri tescil olunur, hem de çocukları tescil 
edilir, fakat evlenmeler tescil edilmez. Kanun 
böyle demektedir. Encümen bu kanaattadır. Re
cep Peker arkadaşımıza Hükümet lâzım gelen ce
vabı verir. 

Ö. Ş. ULUDAĞ (Konya) — Efendim demin 
söz aldığım vakit maddede gördüğüm bir nok
sanı ifade etmiştim. Fakat Recep Peker arkada
şımız heyeti umumiyesi hakkında uzun uzadıya 
konuştuktan sonra vaziyet büsbütün değişmiştir. 
Hepimiz seçim, bölgelerimizi dolaşırken, heyeti 
içtimaiye arasında bulunduğumuz zaman, nü
fus idarelerinde çalıştığımız zaman, çekilen îztı-
rabı görüyoruz, yani babasız çocuklar yüzünden 
çekilen ıstırabı görüyoruz. Hükümetin dahi fnu-
cib sebebler arasında zikrettiği gibi babasız ço
cukların sayısı milyonu, bulmaktadır. ît. Peker 
arkadaşım bunu iki mliyon olarak ifade bu
yurdular. Ben Hükümetin zikrettiği sayıyı alı
yorum: İsterdim ki daha az bir rakam bularak 
onu söyleyeyim. Bu kadarı da çok bir ke
miyettir, Bu kemiyet ihmal edilemiyeeeği gibi 
memleketin ana kanunları da ihmal edilemez. 
Meseleyi yalnız bir nüfus meselesi addederek, 
mütalâa ederken, ana kanunumuzdan olan Me
deni Kanunumuzu da bir tarafa bırakamayız, 

Kanunu Medeninin bir maddesi «zina mahsu
lü olan çocuklar tescil edilemez» diyor. Biz Bu
rada zina* mahsulü olan çocukları tescil etmekle 
Kanunu. Medeninin bu hükmünü bir, tarafa bı
rakmış oluyoruz. Bu mesele Peker arkadaşımızın 
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' af a$e etMği'fi?bi''hemen1 Wr"iksraiia^iHedileBaez. 

Nasıl; ki Meclis Toprak KanuiLu;itzei*tn<5e:a^lar^ 
' îdartiberi - çalışıyorsa,' braraır için de bilgili arka-
'*da^larttaM£mdan nmn;Tİmddet çaiışiîlaTak'Bev-
4^fe«tirönyesi, kaıımAlarTn.msicemrır^özetiimeksuT 
^etiyle ''getirilecek fe1 karam tasartsttıa ;töram 

1 vardır. ' S>uf (hemen • wraafekere edilerek- halledilecek 
! İMr mesele • $epKSr. Braıun -geri Mınmapsı * 'hâk-
^kiridai-bİT teMif^haMMıyorutaı. Şimdi t a i f e n ede
ceğim. 

d i H. BAIaliTAHŞIöĞ-LU (Afyon ^a rah i sa r ) 
• — Benim ̂ kanaatimce' %u '< kamöı • afdâleti - "temsil 
i'öddyor;vÇfrüıifci sayısı• -bir•milyondan 'fazla'âlân 
'•Jkay?rtsız'-çocuklara VMan^apık, 'âMâHîik,; haysi-J 
»yet '*ve'-şerefj «eğittiği < veriyor. 

Bu çocuklar Türkçe konuşur, 'Türk'gibi'fdü-i 
-fmırör - ve 'Türk gibi' duyar ve! kendisine" «esin di-i 
ye^eralvınca yâJM'iz-'Fnı «eevâ'bi'-verir :;Ben,fTü¥kwm î 
'©u^ooıtMar'$a cepheye -çltğ^ıid^ı aaman'-ateş; 
:h&t<^na! kayıtsız, -şartsız, Eğerleri 'gibi, ̂ girecek-
i terdir. *sBru çomklar da:©eviet^v>eFfi,'^%eldi''mi 
• vereeeklewâdr. ' Pâkat ' »bugünkü vvaziyet, • bugüne 
«kadar,, ı >btu çoctffclaOTn ıpiç * oİimasMTr. •Ya'ni'ihâyv 
'şiyetsiz, ̂ şerefsiz ^İmâlaraid'rr.. 'ıliaıngi iadâtet r t e -
' metine dayannarak i tanları> piç terfekaMiriz? Ha-
; :Hi#a«ıamı i Aâyiha ç&k \yekindedir, çok ^dogrtfdur, 
«çoıkitkftrTİyetperveBaaiöddir,<'ço'k- â'dilâmeklir. %u,; 
i'birşey ıveriyor.: ^eref*ve eşitlik! ''Zaten 'feyoloji 
^akffitfLiMampdç *oiaatel;a> piç iötoayan-varssjniâanne' 
i fark^ımvâm:1)Hiç! i ©ütün uhtüla-sanalda >b*^adadwv 
î#inaMi ErecreptPeke^mrha^şımaım MliMkatl e mm-, 
'rinde ctâemin^u!ii!iok*ayaageliyor.i!¥n :;1'8.- W-'20: 
< *miiyı©a(i. raü^ösu oi&nf »bir tiköde* tel ikıçute mil yon. 
piç olursa kanunlarda bir garabet ve 'gayrı* ta-

ı ibdffilfrk • w r ' «demektir;' »bftuıa dÜtekat> etmek • lâzım-
• fer. : I:Ie?yerWe oeinayet' »©ter. . Ancak, -bir ; yerele \ 
ı^erj^Öşe'toaşındta ifeiraaJdam.iOİdîMİâlnİRse- K> mem-; 
ı ieteett-e fhn&kıuk - sistemi böKUktuar- idemöktir. \ • litı- •: 
«knakşu-ideğiilam, -firkat ?KaMUMu v<Med«mMiz^e< ide 
. %azıi gâ^ajbetiervVgay^ırAabailiMer^gö^mek! için m-
*m.ımi; mevki tateisr vat?drr,. Anlıyoram ki,^bir fey 

' 'işlemiyor. ÜzercMe 'di&kaîtimizi ; eeltbedeeegim:: 
tiCaaiMU 'Mdeniy^ımygtın «tıtkrak .nikâh yapmı- i 
tyânlar' 'başıboş 'yaşamıyorlar, ! kendilerine"göre ] 
• »bdr ı ı©4)0Pİteye < tesüim >olîuyor;lar, ;imam 'Mkâhı! : 

i«Demekki 'keittddlerfflne göre birtesd' l i 've meşr-ıîıi-
-»yet ılkâtayoîîlar. fi«stgele,îihayva)]!ilar"gi^.i, T̂b-ir-
' leşmeyorlar. 1 Biz i amam; -nikâhı yaptık, ]Mz < mi-;, 
Kkâihföz değiliz diye söylüyorlar. iBemek.&i/iteâl- ; 
-<kıımva-hlaka^vic^nT;^!iûnaer^ş - Bilâkis^ vardır, \ 
«-fkııvv^üd'rr. • öbaldet niçinlimaanıniKâhi' yapıyor i 
tda*i(ii|(er littfeâıhı ysapmıyerr?fI3)er,dKbu»a:daldırlv€ii- î 
^i^iâ^aiçşgaiL'etoteeiHe^dçin'kısa feesiyorfcmı.*©efâi \ 
.jbmra^a/Aaa^ttaııraaîhskemelerdaainnbîirâine, feoşaısıııa i 
madsİBeiffl̂ rBrê  ştAnt'< olarak.« çşğıpdılar. \Üç sene-

•«dfenfeeri««ieva-m r.etm-elfcte vetıbilâ bitmemiştir. 
. tHâkiîM. s«rnuyor, < ̂ mma. ı ma^l' ıbiMa?spı, • bmrou i aıastl 
^Mii^înflîM^atiyiİTasan, bıvid^iyi'insani:!. Efiem-
•• ıdâm, KkimyaJda i>öyle?.şeyler varidırr İM, ayrı iiayrı 
tiyi,.tyam^aaaa •geiafNce 'bozuluyor. #u'îkadarMZ£-

mis ::'H 7i 
yete'îüzum yok! Ts fkohps -şartlar.kâfidir,!İ3o-
vşa"n5nâyâ! *ne'"körkuyorttz? lKöiayca evlenMer, 
•kolayca böşaûıttar. Mescit öîamayan .çiftler yer-

• terini 'değiştiriÂer, mestır çiftler yine'Medenî 
:JKmrnnsi uygum olârark meydana-gelebilir. 

'Tekrar söylemekten usanımıyacağım:'Bumev-
•zu bilginlerimiz tarafından,' hukukçularımız ,ta^, 
rafından ,yenihaştan incelenmeye muhtaçtır. 
-Yoksa böyle'bir, 'bir buçuk •m53y-o'n-,.-ikı aıulyon 
kayıtsız çocuklara şahit olacağız. İki şeyi -birbi-
Tİne1 Jkan$trrmıyâ:lım.lEecep' Peker-'in affina. mağ-

; -pırren söyMyortehı,l ttr şıi emrivakii hâlletmek, 
^fasletmek' a n l a r a 1 feabalarmrri admı vereceŞiz. 
:îkinei nokta, aıiçin 'böyle anormal' bir yefeûn 
tutayo,r'f*Marda'mjk'i Mnyemize"'uygTinidur bu'ka-
mTiılaT, neden" böyle imam -nikâhı ya^tiğı' haTde 
medenî nikâ'ha; yanaşmıyor ? 'Tetkik' etmek' lâ
zımdır, bu' ayrı 'bir şeydir. '. 
i öerek"Bâkanİ4gı,-,gereki'buI kanunu' bui kadar 

açıklıkla' inceleyerek yiiksek'-hsuzîirunıazaigetir-
mjş ölan: komisyonlarıi,kendi-heBabfflma.Mtlarım. 

-S.i'PBK' ('Moeaâi) — Vftöksek »M€Mİ8&n> mâlâ-
ı amudHr., • bundan iıiki^me- ervel •- verdiğim ;bir" *ak- • 
rra?t*İe'•kanmaı < d^şı 'iMr-leşme ve tiHes&bi ^gayrds&hih 
i'çoeöklar '*dâ^a«D»a' temasla battan --çök etoeıiîmi-
• yefcii sMr! ımevgu *0İ(i«rgıına:ismet \ etmişy ve >Y#k-
4ekAMecMsin ühui*ş 'üzerin'de4göBteP#ği «hassasi-
»yetten« dolayı rcîüfcbhassis öteuştam. iBiiazi^eç 
.»'bbftftkla "beBaber SMeelke •bu':ikamen i.tasarısıügel-
vmb. • bukmmkkipır. .̂ AiKöUk, r.lsuübirçök>idelaiar 
tctkrar; ediîlîmiş ı »bir *-see<iWi r, ' bu ̂ kamsın-İa' »maalesef 
ağrıyal Mv * roorin uengeksTyemıu 'yapnaktaın < idaha 

ı nıleıi -geçemiyeeekiar.' föünbteü »ta' tdert^her >on;*yffllsÖa 
»bir, ilân şditen . Af 1 köHpniariyle teıdavi adiimiş 

sloteaz.. Nitekim, 2380 •îsâyıiıl 'kâiı^nîttizeriıiâeıı-yaa-
• ananı.- vgeçeT:. geçmez? »nesebi gayraaahiih ç̂oeaflfciar: «a-
yırrıım yine ı madlyana <̂ ejBtomş • olduğumu göüd&k. 
-Şu halde ideydin '-sebebisml • yeViltettaai; ba^ka yeıtde 
•ravamaak-ilâzîmdtr. 

"'Sayın'arfesdaşkr; »Meidemî m&mıvmfmîSMi -r en 
•çok iâksayan»tffMilanıMan Mri'<îde lim^höfekak.^i 
inesöibc ait olan hâk#m'lersiâir •••ve' bu <steb€g>lefeMr 

•tki;'«hâkSkâtenâyi niyetler» ıbâteııiM<dffinîhtsmaye »edil
mesi lâzı mgelen -ve - shiçtodr ıJgŞliıithı -Otaîyan <• f»e-
8ebei:.gayrisahdhreoeuikla^n.^g#n4en^mıs^t^rttığmı 

;-:gc!rüyömz. »Meşru •-aileyivvesanjeşımrçoöftğu,. '-ceani-
yetin ' temeli caymak "esasraaadan .. aytrliM»makla 
beraber bazı tedbirler ile nesebi gayrisahihitişi
ni de önlemek mümkün oidaigu kanaati 'bütün 
dünyada . hâkimdir ve ^arzettigim gibi, 'nesebi 

•-gayrisahih çocuk 'dâvası âlemşümul dâva'dır. Ce
miyeti Akvamın' hu işle' meşgul bir bürosu var-

<Jdî. Muazzam TaporlaT1 'hazırladı. 'Her'-mTİiet ve 
ı >her"m em-l^ket 'ta' 'mevzua alâka'gösterdr ve Tsu'.yüz-
»idedir ->ki, 'birçokl drnedenî! 'memleketler me'deM 
•mevz^ak^a, <nes&bi • gayrasâhih 'çocuklar' iehine 
Mrtak<Em taTOe? yap^Mı. "^Sizim, Medenî rKa^nu-

»nauimiuauın"^^ >«nci >m«ldesi>nldfei ''hfkme-göre -evli 
ı bir • -adamln .<çööağw. v tescil * ed#emez ve. :3İ0 "tim 
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madesine göre de evli bir adamın babalığına hâ
kim hükıuedemez. Bunlar mujıakkak k i . aileyi 
kpruma bakımından çok i^i tedbirlerdir. Amma 
bunun yanında korunması lâzımgelen başka in
sanlar da, başka günahsızlar davardır . Bu kanu
nun maddelerindeki ibarenin sertliğini biraz tadil 
edersçk hem aileyi korumak kem de ailede yeti
şen çocuğun hakkım,muhafaza bakımından ba
zı kazançlarımı!?; olacaktır. Alelıtlak evli bir 
adamın hükmen baba olmasını menetmemek lâ
zımdır. Eğer o adamın, başkasının hakkını ihlâl 
edeceği nesebi sahih çocuğu . yoksa o nese
bi gayrisah ih çocuğu ona maletmekle. hem hiç 
kimsenin"hakkini:ihlâl etmemiş hem de binlerce 
meşru .vatandaş kazanmış oluruz. 

Meclisi Âlinin kıymetli vaktini almak iste
mem, bunun birçok sebepleri vardı, fakat bun
lar nihavet bir ihtisas komisyonu huzurunda 
tasrih edilirse daha lezzetli neticeler almak müm
kündür. Yalnız, şunu beyan, edeyim ki; mutlak 
memnuiyet bizim Medenî Kanunumuzun alındığı 
İsviçre Kanunu, Medenisi kabul edildiği zaman 
İsviçre'de çok şiddetli tenkitlere mâruz kalmıştır 
ve çok kuvvetli hukuk adamları mutlak memnui-
yetin aleyhinde mütalâa beyan etmişlerdir. Fran
sa'da bu memnuiyet aleyhine istisnalar kabul 

: edil m işti r. ît al y ali Medenî Kanunu daha • ileriye 
gitmiştir ki bizim Medenî Kanunumuzdan da 
sonradır. Bundan başka Norveç, Yunan, Fin, 
Brezilya, Meksika, Çin, Medenî Kanunlarında ta
nınma hükmen tahakkuk ettiği zaman babanın 
evli olup olmaması nazarı dikkate alınmamış, ba
baya nispeti kabul etmişlerdir. Medenî Kânunu-
muzdakî sert' hükümleri biraz yumuşatırsak me
denî düiıyadan a vır bir şey yapmış olmıyacağız. 
Böylece memleketimizin de bünyesine uygun 
bir şekilde her. muayyen senelerde tescil külfetin
den vareste kalınacaktır. Evvelce yüksek huzuru
nuzda bu bapta beyanatta bulunmak şerefini ka
zanmıştım. Bunun sebepleri vardır. Kanun dışı 
birleşme neden vâki olur? Nesebi gayrisahih ço
cuk adedi neden artıyor? Hulâsatan arzedeyim 
ki,1 Medenî Kanunun ahkâmîhı rencide etmeden 
evlenme, boşanma ahkâmı üzerinde işlemek lâ
zımdır, Biz Kanunu Medeniye göre evlen diyo
ruz. Fakat kaza merkezine üç, beş sene Hükümet 
tabibi, göndermiyoruz. Bir adamın Medenî Ka
nuna göre evlenebilmesi için evvelâ Hükümet ta
bibine muayene' edilmesi lâzımdır. Ben bunun
la Hükümet tabibine muayene edilmesi fuzulidir 
demek istemiyorum. Bunun da Cemiyeti Akva
ma kadar gitmiş- hüsnü tesiri vardır. Bunu de
miyorum, amma Medenî Kanuna göre evlenme 
imkânını vatandaşa bahşetmek lâzımdır. Evvelce. 
söylemiştim, tekrarında fayda mülâliaza ediyo
rum : Biz kadastro heyetleri yapıyoruz, üç1 mühen
dis, iki filâmacı gönderiyoruz da neden evlenme
lerin tescili için evlenme heyetleri _ yapmıyoruz. 
Teşkil edeceğimiz üç, beş kişilik heyetlerle evlen
meleri teseil etmiyoruz? Binaenaleyh şimdi hu-

l$sacflarak arzetmek istediğim şudur ̂  feû katlın
la bu dâva halledilemez. Gayet müstacel öînlak 
kâydtL fşartiyle Yüksek Meclisin veya Parti Gru-
punun iSeçeeejgr bir; mütehassıs koöiissyom buıiu; bir 
memleket dâvası olarak ele almalidfr; Söyİe beş 
sene^fe, on, senede; bir; böyle bir kanuna lüzum 
kalmadan yüksek huzurunuza daha esaslı Mr ka
nun getirilmelidir. Binaenaleyh arzettiğim: gibi 
bu kanun tasarısı bu dâvayı halle kâfi gelmez; 

ÎÇtfŞLER* BAKANI H. URAN (Seynan) — 
Efendim yüksek huzurunuza sunduğumuz bu 

\ kanun tasarısı, Medeni Kanun dişmda vukubul-V 
imiş olan evliliklerle bu evliliklerden doğmuş 
olan çocukların teseilini mümkün kılmak için Hu^ 
kümete salâhiyet istiyen bir lranumdur, 1926 da 
tedvin edilmiş olan Medeni kanunumuzdan bas-

f ka 1934 - 1935 senelerinde buna mümasil iki ka
nun heyeti eeiilenizee kabul edilmiştir. Onlarım 
hasılası şudur; bu kanunların verdiği salâhiyetle 
3 229 31S gizli doğum tescil edilmiştir, 923 235 
gizli evlenme tescil edilmiştir, 1 84$ 51£ de öitinı 
vukubulduğu halde haber verilmediği için, bu 
kanunun verdiği salâhiyetle tescil edilmiştir, 

Bu kanunla tahminimiz şudur ki, 710 000 gizli 
evlenmeyi tescil imkânını bulacağız ve bunun 
8 000 küsurunu kasabalarda, 700 000 küsurunu 
da köylerde tahmin ediyoruz. 

Köylerle şehir ve kasabalar'arasında arzetti-
ğim nispet, Medeni Kanun çerçevesi içinde evlen
menin nihayet her şeyden-fazla bir kültür dâvası' 
olduğunu da ispat eder zannediyorum. 

Gayrimedeni, yani Medeni Kanun dışında 
birleşmelerden doğan çocukları da yine şehir ve 
kasabalarda 170 000 %üsuri köylerde ise 1 400 000 
küsur olarak tahmin ediyoruz. Eğer bu tasarı 
kabulünüze mazhar olur da Hükümete salâhiyet 
verilirse, arzettiğim bu-gizli' evlenmelerden olan 
çocuklar tescil edilmiş ve mederii haklardan isti
fade etmiş olacaklardır. 

4 4 •-

Burada söz almış olan arkadaşlarımızın hiçbi
risini kanunun dışında mülâhaza serdetmiş gör
medim ve biz de arkadaşlarımızla beraber- ola
rak, bu kanunun bu durumu ortadam kaldıracağı 
iddiasında değiliz. Fakat bir hakikat vardır \ bu
nun başka türlü izalesi kabil değildir, onun için 
salâhiyet istiyoruz. 

Arkadaşlarımın istediği tedbirler yine yüksek 
Meclise takdim edilmiş bulunan Nüfus Kanu
nunda derpiş edilmiş ve arkadaşlarım Nüfus Ka
nunu müzakeresi sırasında bu konuya tekrar av
det etmek imkân ve fırsatına , maliktirler. Ben 
istirham ederim ki; bir vakıayı düzeltmek için 
huzurunuza gelmiş olan bu kanunun biran evvel 
müzakeresine geçelim. (Doğru sesleri). , 

Dr. F . ECEVÎT (Kastamonu) — Değerli ar-
kadaşlari-m; kanunun birinci maddesi- evli bulün-
mıyan iki serbest vatandaştan Medeni Kanun hü
kümlerine uymadan birleşmek suretiyle dünyaya 
getirecekleri çocuklar mevzuunu aİnuştır\ Bit 
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maddenin ikinci fıkrası evli bir erkekle evli ol
mayan ve kanunun yukarısında yazıldığı gibi 
yaşamalarından doğmuş olan çocuklar demesine 
göre, bizde ötedenberi, yâni aşağı yukarı Medeni 
Kanunun yürürlüğe girmesinden evvel mecut 
olan şer 'i hükümlere uygun çiftleşme ve birleş
meleri mevzuııbahis oluyor demektir. 

Maddenin birinci fıkrasında zikredilen halin 
tasfiyesi bence daha kolaydır. Dâva aşağı yu
karı bana kalırsa asıl burada temerküz etmiş bu
lunuyor. Yani bize, Sayın İçişleri Bakanımızın 
verdiği büyük evlenme rakamı zannederim bu 
maddenin birinci fıkrasında yazılı olan hallere 
uygun olsa gerektir. 

Vatandaşlar; köylerde ve kasabalarda, köyler
de kasabalara nazaran pek çok olmak üzere, Hü
kümet dairelerine müracaat ederek Medenî Ka^ 
nun icaplarına uygun sureti ile evlenmekten ise 
köyde, kendilerince belki de meşru saydıkları 
formüllere uyarak birleşmeği ' tercih ediyorlar. 
Burada bu mesele üzerinde bilhassa durmak is
terim. ' , 

Sedat Pek arkadaşımın söylediği gibi bu işin 
garp teki mânevi telâkkisi, bizim için varit oldu
ğunu zannetmiyorum. Biz esasen, Medenî Ka
nuna takaddüm eden zaman içinde babalarımız 
ve analarımızın inanarak bağlandıkları bir usul 
dairesinde ki, bu usul, şimdi yerine bir kanun 
konmak sureti ile terkedilmiştir, evlenmiş bu
lunmak yolunda hâlâ devam ediyoruz. 700 bin 
vatandaş bu suretle ev]enmiş bulunuyor. Yani 
doğrudan doğruya evlilik bağı olmaksızın bera
ber "bir kadınla yaşamak, yahut evli olmama rağ
men hayatıma ikinci bir kadın sokayım, onunla 
metres olarak yaşayayım, diye değil, 23 sene ev
vel mevcut olan benim inandığım kanuna göre yi
ne kendimi ahlakan tatmin edilmiş saydığım için 
hal bole devam etmiş oluyor. 

. Binaenaleyh, bunun mânevi tehlikesinin garp
ta hissedildiği kadar ağır olmadığı zannındayım. 
Yalnız realite şudur: Medeni Kanunumuzun hü
kümlerine aykırı olarak 700 bin vatandaş evleni
yor ve biz onların çocuklarını 10 senede bir tes
cil ediyoruz. Acaba bu vatandaşların Medeni Ka
nunun hükümlerine uyarak evlenmelerine davet 
edemez miyiz? Bu rakamı daha aşağıya düşür
mek için mutlaka yılların geçmesini ve yılların 
vatandaş kültürünü yüksek bir seviyeye getirme
sini beklemek mecburiyetinde miyiz? Bence bu 

, hususta bazı tedbirler alabiliriz. Yüksek huzuru
nuzda evvelce bir vesile ile söylemiş olduğumu 
zannediyorum. Tekrar etmeme müsaadelerinizi 
rica ederim. Değerli arkadaşlarım; evlenmek 
işini kolaylaştırmak lâzımdır, başka çaresi yok
tur. İçişleri Bakanı kasabada sekiz bin, köylerde 
ise yedi yüz bin olduğunu söyledikten sonra bu
nu bir kültür farkı olarak izah ettiler, isabet var. 
Fakat bir de mesafe farkı meselesi vardır ki, bu 
en önemli âmildir, Kasabada, kasabalının her 

1.1945 O : 1 
şey yakınındadır. Köylerde böylemi ya. Nüfus 
kuyudatı için kasabaya, doktor muayenesi için 
keza bütün işler için kasabaya gider, Sedat beyin 

' de dediği gibi gittiği zaman kazada Hükümet 
tabibi dahi bulunmıyabilir. Ya tâyin edilmemiştir,-
yahutta hastadır. Binaenaleyh köylü evlendirecek 
•ği kızı yanında kaynanası, kayrnbabası arkasında 
dolaşır durur. Han köşelerinde sürünijr gezer. 
Arkadaşlar, senelerce Hükümet tabipliği yaptım, 
müşahedelerimi arzediyorum. Evet bütün bu 
muameleleri yaptırabilmek için arzettiğim tarz
da han köşelerinde, sokaklarda dolaşıp durmak
tadır. Bizzat şahidim, senelerce Hükümet he
kimliği yaptım, binaenaleyh müşahedemi arze
diyorum farz buyurunuz. Netekim ben bunu 
yüksek huzurunuzda olduğu gibi, Parti top-
lantılarında da arzettim. Ben sıhhat memurlu
ğuna evlilik muayenesini yaptırma salâhiyetini 
tanımakta bir beis tasavvur etmiyorum. Biz sıh
hat memurlarını oldukça iyi teçhiz ederek yetiş
tiriyoruz. Hattâ onları firengilileri .aramak için 
köylere gönderiyoruz. Kanunda evlenecek olan
lar evvelâ neslin sıhhatini bozacak hastalıklarla 
malûl olmasın diyoruz. Bizde bu çeşit hastalık
lardan olarak firengi geliyor. Sıhhat memuru 
bu hastalığın teşhisine Hükümet tabibi kadar vâ
kıftır. 1) -kayıtla firengili * olmadığına, 2) âra-
zivle de firengili bulunmadığına kani olursa ev
lilik muayenesini yapılmış addedebiliriz. Esasen 

v Hükümet tabibi de vasserman muayenesi yapıyor 
delildir. Sıhhat memuru da ağzını açtırıyor, 
Hükümet tabibi gibi bakıyor. 

Binaenaleyh pratikte bu iş kabildir amma 
şimdi Medenî kanun cephesinden is tetkik edilr-
se bir de şu çıkar: Akıl hastalığı ile malûl olan
ların evlenmeleri, bu da neslin sıhhatim r,*̂ «V>i-
lir. Bir sıhhat memuru bunu derhal teşhis ede
bilir mi? Aziz arkadaşlarım, öyle akıl hastalık-

, l an var ki, bunu derhal teşhis etmeye imkân 
olmadığı gribi müşahedelerle de bunu anlamak 
zordur. İki ay müşahede altına alırız, deli zan
nettiğimiz adam akıllıdır, bir şeyi yoktur, ak
sine iyi raporu verdiğimiz adam da deli çıkar. 
Şimdi Hükümet tabibi bir görüşte bunu nasıl an-
lıyabilr? Şöyle bir bakar, bir iki lâf konuşur, 
doğru doğru konuştu mu akıllı akıllı konuştun 

• mu akıllı diye raporunu verir. Sonra ne çıkacağı 
belli olmaz. Sıhhat memuru da ancak o kadar 
ayırd edemez. Hissiselimiyle bunu ayırmak za
ten imkânsız. değil gibi bir şeydir. Binaenaleyh 
bu sıhhat memuru işinde vatandasın külfetim 
azaltalım. Vatandaşı kasabalarda, Hükümet ta
bibi dairesinin önünde, dispanser önünde gün
lerce beklemeyi önlersek daha kolay imkânları 
hazırlamış oluruz. ^ Bu bir. 

İkincisi, ikinci ricam şu: Vatandaş geliyor 
kasabaya, evlenmesinde bir mahzur var mı, yok 
mu araştırma yapılacak. Nüfus memuru, ken-

I dişine müracaat eden vatandaşı şöyle bir deftere 
kaydetse, çizse de onun hesabını sonra, bu va-
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tandaşı kendisine getiren muhtardan sorsa, sen 
bana filânca zam&n şöyle bir adjam getirmişdin, 
nüfus kaydına bakmıştık, ne;, yaptı. Gerçi 15 
gün zarfında bunları bildirmeye mecbur. Fakat 
bildirmemiş. Eğer bunlara biraz takip hakkı ve
rirsek mesele biraz daha kolaylaşır. 

Üçüncüsü, arkadaşlar biz kolayca ceza ver
meyi derpiş etmekteyiz. Kanunlarımızı kolayca 
kanun vazıları, cezalarla süslendiriyoruz. Şunu 
haber vermiyene şu ceza, bunu haber vermiyene 
bu ceza diyoruz. îyi amma bu cezaları vere
bilmek için o fiilin sabit olması lâzımdır. Fii
lin sübut şartı da son derece güçtür. Bunu 
tahkik edip meydana çıkarmak ve onu ceza ve
rerek yola getirmek son derece, güçtür. 

Bir de bunun aksini alalım. Hâkim bentham 
sistemini tatbik edelim. Muhtarlara para vere
lim şu evlenme işini Medeni Kanuna göre yap
tıran muhtarlara mükâfat verelim. Diyelim ki, 
Medeni Kanuna göre ayda beş evlenme yaptı-
rırsan sana 20 lira vereceğiz. Görüyoruz ki, mü-
cazattan fayda çıktığı yok. Biraz .da mükâfat 
cihetine gidelim. Amma Bütçe Komisyonu Reisi 
arkadaşım bu parayı nereden veririz diyor. Bu
nu tabii mütalâa kılıklı söylüyorum. Etti üç. 

Evlenenlere bir takım içtimai faydalar te
min edecek Devlet müdahalesi, Devlet merha
met ve atıfeti temin etmeye çalışalım. Evlen
miş olana evlilik için bir parça çeyiz parası, 
harçlık verelim ve bunu çocukları olunca taksite 
bağlıyarak dört çocuğu olunca ödemiş farzede-
lim. Çocuğu olmazsa 10 senede gayet küçük tak
sitlerle ve bilâf aiz alalım. 

Yani sade kanun satırlarında kalarak mües
sir olmak faydasını asla vücuda getirmemiş olan 
bir takım ceza tehditleriyle işin yürüyeceğini 
sanırsak netice böyle olur. Ben bu bakımdan işin 
tetkik edilmesinde fayda görmekteyim. 

Aziz arkadaşlarım; üst tarafı, evli bir er
kekle evli olmıyan serbest bir kadından doğan 
çocuk, yani poligami hikâyesi. Ben bunu bilmiş 
yorum, bu vadide bize bir istatistik gösterebi
lir mi İçişleri Bakanı ? Yalnız bunun pek az nis
pette olduğunu zannediyorum. Arkadaşlar bu 
azalma devam edecektir. Şimdilik bunun önüne 
başka türlü geçilmesinin imkânı olmıyaeağmı 
zannediyorum. Kanunu Medeninin şu veya bu 
maddesi üzerinde hafif değişiklik yaparsak bu 
iş kendiliğinden... 

R. PEKER (Kütahya) — Yürümez, olmaz. 
Dr. F . ECEVlT (Devamla) — Katiyen ola

cağını zannetmiyorum. Biz köy mektepleri açı
yoruz ve köy enstitülerinde de sayısız öğretmen
ler yetişiyor. Önümüzde küçük, geçirilecek ufak 
sıkıntı yılları kalmıştır. Zannediyorum ki, Hü
kümet sizin karşınıza bir veya iki defa böyle 
bir kanunla gelebilir, fazla değil. Milletlerin ha-* 
yatında 25 - 30 sene, yarım asır mesele değildir. 
Medeni Kanunla büyük âdetler yıkıldı. Yepyeni

leri ikame edildi. Bazı saflarda, bazı adetlerin 
devamını şimdilik böylece önlemek kabil olur. 
Başka türlü yapılamaz. Zannıma göre Medeni 
Kanunun ana hükümlerine bu bakımdan dokun
mak caiz değildir. 

Arkadaşlarım, bir kültür meselesi olarak âm
me vicdanında yeni adetlerin yeni sistemlerin 
teessüsünü beklemek lâzımdır. Ozamana kadar 
da dünyaya gelmiş çocukların bilhassa analar 
ve babalar tarafından kabul edilen bu çocuk
ların ona maledilmemesi için sebep yokturi;^Kâ
nun, bu hükümlerle pek yerinde bir hakikat 
ifade etmiş oluyor kanaatmdayım. 

C. BARLAS (Gazianteb) — Efendim, ben
deniz usul hakkında söylüyeceğim, Hükümetten 
gelen teklifle encümenin kabul ettiği teklifin ikin
ci fıkrasında Kanunu Medeninin taaddüdü zev-
cata taallûk eden faslında bir fark var. Binaen
aleyh bu bakımdan Adliye Bakanı burada olsa da 
bunun müzakeresi onların huzurunda yapılsa? 
Bendenize daha iyi olur gibi geliyor (Doğru sesr 
leri). Sebebini arzedeyim. Eğer tekabbül edi
yorlarsa mesele yok, - çıkarılması teklifinde bulu
nacağım. Encümenin kabul ettiği Hükümetin 
teklifinde yoktur. Encümen diyor ki ; «Evli bir 
erkekle evli olmıyan bir kadının yukarıda yazıl
dığı gibi yaşayışından doğmuş olan çocuklar da 
nesebi sahih olarak kadın ve' erkeğe izafe 
ile tescil edilir. Ancak bu kadınla erkeğin bir
leşmeleri evlenme suretiyle tescil edilmez.» 

Usul hakkında söylüyorum, teferruata girmi
yorum, fakat arkadaşlar bu aşağı yukarı bir ge
riliktir, yani evlilik neticesinde çocuğun olması ve 
çocuğun yetişmesi kan koca olarak tescil edile
miyor. Evli olmıyan bir kadından gelen çocu
ğu evlât olarak kabul ediyoruz. Eğer başka ço
cuğu da varsa o meşru çocuğun miras haklarına 
tecavüz oluyor. Bir defa dahi olsa Kanunu Me
deninin ana prensiplerine mugayir ve Türkiye 
Cumhuriyetinin taaddüdü zevcata rücuu demek
tir. Binaenaleyh bu tebarüz ettirdiğim hususu 
burada kabule salâhiyetim yoktur, binaenaleyh 
bunu Adliye Vekilinin huzuriyle müzakere etme
liyiz. 

R. PEKER (Kütahya) — Arkadaşlar, konuş
makta' olduğumuz konunun millî varlığımıza de
rinliğine yaptığı tesir dolayısiyle üstünde daha 
durulmasının ve konuşulmasının faydalı olabilece
ğini tahmin ediyorum. 

Muhterem İçişleri Bakanı arkadaşımızın beya
natlarını dinledim, kendileriyle mutabıkım, geç
mişe ait olan çocuklar ki, bizim evlâtlarımız ve 
kardeşlerimizdir, bu kadar yılın teraküm ettir
diği geleneklere dayanan bu meselenin böyle ka
nun yoluyla halledilmesini istemiyen, bu fikre 
karşı fikir söylemesi tasavvur edilen hiçbir mil
letvekili arkadaş olmadığına kaniim. Belki bu
nu kısaca bir madde ile yapabiliriz. Fakat asıl 
büyük olan mesele, benim temas ettiğimi zannet
tiğim ve bütün varlığımıza ve bundan evvelki 
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samanlara dahi şümulü olan ağır tesirler yapa
cak tarzın hal yolunun mutlaka bulunması el-
zemiyetidir (Doğru sesleri). 

Muhterem Bakan arkadaşımız Nüfus -Kanu
nunun hazır olduğunu, o münasebetle tekrar ko
nuşma konusu olabileceğini ifade buyurdular. 
Sonra Hükümetin yolladığı tasarmm gerekçe 
kısnıında, Adalet Bakanımızın Medenî Kanunun 
buna ait olan hükümlerini dikkatle incelemekte 
olduğuna dair bir de vait vardır. Nüfus Kanu
nunda olduğu gibi, diğer kanunlara da ve belki 
Ceza Kanununa da tesir edecek şekilde, iş hac
mini kavrıyaeak ve bizi vukua gelmiş meşru ol-
mıyan muameleleri muayyen yıllardan sonra hu
sule gelecek birtakım milyonluk kütleleri tescil 
etmek külfetinden kurtaracak âna bîr tedbir al
mak jşini şimdiden tasarlamamız, vatan
dasın işini fraHedefksn, bu&un millî var
lığımıza fevkalâde tesir ,eâen bu büyük 
gerçeği ^gö^den kaçırmamak ödevi altındayız. 
îşin .azametli taralı budur arkadaşlar. İnsanın yü
reği titremeden geçmiş ^amanlarnı bu hesapla
rını tasfiye ederken, bize ait olmryan, bizim dev
rimizden ileriye doğru kanun dışı bir içtimai ha
yat zincirlemesinin devamına ve usulîeştirilme-
sine müsaade edemeyiz. Onun için hustısi ricam 
budur: Bu, gayet fevri tedbirlerle, kürsüde ko
nuşularak bunun çareleri bulunamaz. .Gayet de
rin bir mesele olan bu işin incelenmesi, bu işi in
celemek kabiliyet, salâhiyet ve bilgisinde bulu
nan ; Parti Grupundan md, dışardan mı, Üniver
sitedeki bilginlerimizden mi, kanun adamlarımız
dan mı, yahut bunların hepsinden karışık bir 
komisyonda mı, bunun bütün safhalarını ve bil
hassa Büyük Millet Meclisini, birkaç yıllar geç
tikten sonra gayrimeşru . içtimai ocakların var
lığını tescile devam etmek itiyatlarını sistemleş
tirmekten kurtacak, buna az veya çok, ne kadar 
imkân ve takat varsa, yakın bir zamanda bunu 
az dereceye indirecek ve sağlıyacak tedbirleri 
ve bunların mutlaka tatbik edildiğini görmek 
mecburiyetindeyiz. 

Sayın Hükümetimiz bu noktada bize, saydık
ları muhtelif sebeplerden dolayı bu kanunu çıkar
mağa ben de taraftarım - fakat bu kanun çıktı 
diye bu iş tekrar sükûta inkılâp edipte buna te
mas etmek için yeniden yıllar geçip önümüze tek
rar gelmesini beklemek vaziyetinde kalmayacağı
mızın teminatı olan bir sözü, bir fikri lütfen bu
rada söylemesi bizim için mucibi itminan olur. 
Aksi takdirde bu kanunun çıkmasına taraftar ol
mayacağım. Madde üzerinde belki bazı fikirler 
söyliyeceğim. O zaman hâsıl olacak fayda orta
dan kalkınış olacaktır. Meselenin aslının ihtiva 
ettiği, büyük, hacimli tarzda bu işin halledilmesi 
için yola girip çalışmasını Hükümetten sureti 
mahsusada rica edeiz. 

SÖZCÜ E. OBAN (İzmir) — Efendim, Hü
kümet teklifi ile Komisyonun kabulü arasında 

bir fark olduğu yolundaki beyanata cevap vermek 
için huzurunuza gelmiş bulunuyorum. 

Hükümetin teklifi ile Komisyonun kabulü 
arasında en ufak bir fark dahi yoktur. Fakat 
yalnız .Hükümet teklifinin söylemek istediği mâ
nada açıklanmamasından ibarettir. Başka hiç
bir fark yoktur. Şimdi Hükümet teklifini ay
nen okuyacağım. Bizim kabul ettiğimiz şekil esa
sen okunmuştur. Hakem Yüksek Heyetinizdir. 

« Medenî Kanunun yürürlüğe girdiği 4 Teş
rinievvel 1926 tarihinden'bu kanunun neşri ta
rihine kadar evlendirme memuru huzurunda ya
pılmış akdc... » Biz de diyoruz ki, « Evlendirme 
memuru önünde yapılmış bir bağıta.. »... « müs
tenit olmıyarak birleşip karı ve koca halinde ya-
şıya'nlardan çocuk olduğu takdirde... » Biz de di
yoruz ki, « dayanmıyarak birleşip karı koca ha
linde yaşamış ve evlenmelerine bir engel bulun
mamış olanlardan çocuk olduğu takdirde bu 
birleşmeler evlenme suretiyle ve bunlardan do
ğan çocuklar da nesebi sahih olarak kadın ve 
erkeğe izafe ile tescil edilir »... Bir kayıt olarak 
ileri sürmüşüz, çocuk olduğu takdirde, bu^ birleş
meler evlenmek suretiyle ve bunlardan doğan ne
sebi gayrisahih çocuklar kadın ve erkeğe izafet
le nesebi sahih olarak 'tescil edilir. Ondan sonra 
da istisnasını zikrediyor. Biz de bunu ikinci fık-' 
rada söylemiştik. 

Şu kadar ki, esasen evli olan veya kanunen 
evlenmeleri memnu olan erkek've kadından do
ğan çocuklar tescil olunur. Fakat evlenme tes
cil olunamaz. Biz de aynen aldık, Fakat yeni 
dille yazmış bulunuyoruz. Bizim yaptığımız, iyi 
anlaşılacak şekilde biraz daha açıklamadan iba
rettir. Yoksa ikisi arasında hiç bir fark'yoktur. 

İçişleri muhterem Bakanı vaziyeti gayet güzel 
izah buyurdular. Bu kanunun kabulü ile memle
ketin büyük bir yarasına, morfin vermek sure
tiyle dahi olsa, acısına merhem bulmuş olacağız. 

F . F . DÜŞÜNSEL (Bingöl).— Derde mer
hemdir. 

E. ORAN (Devamla) — Biz de bu maddenin 
kabulünü. istirham ediyoruz. 

1. EKER (Çorum) — Mazbata Muharririn
den bir sual. 

Demin arkadaşımız, Ekrem Oran, üçüncü fık
ranın izahını şöyle yapmışlardı: Karıkoea gibi 
yaşamaları Ölüm ve ayrılık gibi sebeplerle devam 
etmemiş olanlardan doğmuş olan çocuklar... 

Böyle karıkoea gibi yaşamış olanların iki hali 
olduğu yani yukardaki fıkralara göre tâbirini 
izah ederken iki hal olduğunu bu halin birisi, 
karıkocanın evlenmelerinin tesciline engel olmt-
yan birinci fıkranın, ikinci fıkrada zaten evlen
menin tescili caiz olmadığı için ikinci fıkranın 
halli ile bunun alâkası olmadığı, birinci fıkraya 
göre evlenmelerine engel olmadığı takdirde bu 
kanunun üçüncü fıkrası ile,ayrılmış olduklarını 
da vakıa olarakkabul ettiğine göre çocuğun tes-
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çilini karikoca evlenmiş gibi ıtescil etmek müte
akiben de ayrılmış olduğu, tatbikat bakımından 
tescil etmek gibi bir vaziyet hâsıl- olmaktadır. 
Aynı formüle istinaden bu böyle mi olacaktır? 
Bu müphem noktanın izahını rica ederini. 

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ E. 
ORAN (İzmir) — Hayır efendim, artık kaf> ko
ca birlikte jgiçlipfe bizim bu birleşmemizi tescil 
edin demedikten sonra bunu tescil edip de ondan 
sonra ayırmanın mâna ve lüzumu kalmaz. Ve 
-Komisyonda böyle bir düşünüş yoktur. 

L EKER ( Ç o r u m ) — Ş u halde bir arkadaşı
mızın teklif ettiği gibi; yukarıdaki fıkra hükmü
ne göre» tabiri zait kalmaktadır. 

G. BAİELAS (Gazianteb) — Efendim, Hü
kümetin teklifiyle encümenin teklifi arasında, 
muhterem ârkadaşamm burada ve bakanm &o-
misyonda verdiği izahata göre bir fark yoktur. 
Fakat bir nikâh memuru, bir nüfus memuru ço
cuğu tescil ederken, Hükümetten gelen metin 
çıksaydı sorardı, karı kocaya başkasıyla evlise-
niz tescil etmem diyebilirdi. Kanuna komisyonun 
verdiği vuzuhla bu kalkıyor. Binaenaleyh bir de
fa olduğuna göre ve bir defa için dahi olsa Ka
nunu Medeniler hükmü tadil edilmiş bulundu
ğuna göre soruyorum, hukukçusunuz, herhangi 
bir kimse köylüyü söylemiyorum, Meselâ şehirde 
meselâ Ahmet lalettayin seciyesi bozuk bir ka
dınla anlaşıyor. Sokakta buldukları üçüncü bir 

• çocuğu ikna ediyorlar, erkek nikâhlıdır, kadın 
nikâhsız. Bu çocuk bizim diyorlar. Bu maddeye 
göre bu tescil edilecektir, (öyle şey olmaz ses
leri).. Arkadaşlar, tescili cayır cayır talep eder. 
Binaenaleyh.hiç olmazsa nikâhlı karısının rıza-
siyle demeli (Gürültüler). Arkadaşlar, bugün 
îstankal ve buna benzer büyük şehirlerimizde 
buna feenzer bin bir tane şeylere, miras talepleri
ne yed açacaktır. Encümeni ikâz ediyorum, rica, 
ediyorum.. Maddeyi dikkatle okusunlar dediğim 
olur ve teselli yaparlar. Misali tekrar ediyorum; 
evli rolan filân evli olmayan herhangi bir kadın
la anlaşır kendilerine ait olmayan bir çocuğu da 
riza ederler. Bu bizim çoeuğumuzdur derler. 
Zengin ve suiniyet sahibi bir adam karısını ve 
hattâ çoeuklarını jnirastan mahrum etmek için bu
nu yapar. ' Buraya hiç olmazsa, karısının rıza
sı kaydı da konsun. Binaenaleyh bu maddenin 
encümene iadesiyle vuzuh verilmesini rica edi
yorum. 

S. YABGI (Koeaeli) — Efendim, görüşülme
si -huzurunuza arzedilen tasarmm neyi ihtiva et
tiği ve mahiyetinin ne- olduğu, kaniim ki, malû-
muaıuzdur. Recep Peker arkadaşımızın bu vesi
le ile dermeyan buyurdukları şey, bizim içtimai 
hayatta en büyük inkılâp saydığımız Kanunu Me-

. deninih kabulü ve garp hukukunun memleketi-
/ mizde tesis edilmesi yolundaki vaziyetler karşısın

da aykırı olan halin, birv defa .Cumhuriyetin 
. onuncu yıldönümü vesilesiyle çıkan Af Kanunu
nun bir maddesinde bağışlama mahiyetinde fea-
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bul ettiğimiz böyle nesebi gayrisahilı addedilme-' 
m lâzımgelen çocukların tescili meselesinin bir za
man daha geçtikten sonra, yeniden bir daha gel
mesi acaba bunun bir usulleştirerek, kaidejeşti-

\ rerek, Medenî Kanunun hükümlerinin tama-
miyle ^tatbikatının memlekette yer bulmadığı, gibi 
bir şüphe çıkmaz mı? diyerek bu hususta bir 
tedbir düşünmemizi tavsiyeden ibarettir. Bunu 
evvelâ Hükümetin nazarı dikkatine arzederek 
•söylediler ve sonra bütün ilgililer de bunu. naza
ra alsınlar dediler ve bunu önleyecek ne gibi ted
birler ve sebepler varsa bunu ittihaz etsinler, bu • 
hal» devam etmesin, bunu hallediei tedbirler karar-
laştırilsın dediler. Söyledikleri bunlar ibarettir. 

Baltacı arkadaşımız vaziyeti başka noktadan 
mütalâa ettiler ve tasarının hazırlanmasını tak
dir'ettiler ve derhal kabulü lüzumunu ileri sürdü
ler. Aynı zamanda bundan başka dermeyan edi
len noktalar, kanunun metnine taallûk eden iba
re ve sairenin düzeltilmesi gibi mesail varsa bun
lar şüphesiz nazarı dikkate alınır. Fakat bu mev- • 
zudan hariç, bugüne kadar hadis olan vakıayı 
temizlemek, şüpheli vaziyette, ortada deveran 
eden birtakım işlere nihayet vermelj için bir kere 
tatbik edilmekle hükmü geçecek olan bu kanuıî 
için, uzun, süreli ve daima tatbik olunacak hü
kümler imiş gibi, zannederim bir mütalâa ye
rinde «değildir (Doğru sesleri). -

Bir kere evlenme tescillerinin kolayİaştırılma-
smdan bahşettiler. Çok rica ederim, 1926 da neş- • 
redilert Kanunu .Medeni; evlenme işlerinin bele-
diyelqrde reislerin veya onlar tarafından tâyin 
edilen memuru mahsusların, köylerde ihtiyar 
heyetlerinin yapacağını yazar. Köylerde ihtiyar 
heyetinden daha yakın, bu kaydı; bu tescili ya
pacak bir kimse tasavvur edilebilir mi? Bu ko
laylık var. Buna rağmen tescil edilmiyor. Bu
nun sebebi vardır, o da, Kanunu Medenide olma
yan Hıfzıssıhha Kanunu hükmüdür. Şimdi Sıh
hat Bakanını dinleyiniz. Kaldır bu muayeneyi 

, derseniz, evlenecekler sağlık raporu almasınlar 
derseniz, Sağlık Bakanı; nasıl olur? Firengili, 
sâri hastalıklı bir nesil mi.vücuda getireceğiz? 
Bunların elbette sağlam olduklarının, irsi, intikal 
edebilecek hastalıklardan masun bulundukları
nın sabit olması lâzımdır diyecektir. Bunu red
dedebilir miyiz ? Şundan başka, kolaylık, ne bi
leyim, seyyar hekim kullanılabilir veyahut sağ
lık memurlarının daha fazla işliyebileceği bir 
şekil ortaya konur, bir kolaylık temin edilir. Fa-

'. kat bu mevzudan yine hariçtir. Nüfus Kanunu 
tasarısı geldi < Hükümetten, Adalet Komisyonu
nuzda tetkik edildi, bugün elimizdedir, zanne
diyorum ki, üc güne kadar bizim komisyonumuz
dan çıkacaktır, flükumet orada bir şey teklif 
etmiş. Gezici nüfus memurları ihdas, ediyor. 
Bu gezici, nüfus memurlarına ;aynı zamanda ev
lenme. tescili salâhiyetini de. veriyor. Fakat biz 
bunu sukomdsyonda müzakere ederken Hüküme* 
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,te dedik ki» ihtiyar heyetlerinden daha fazla bir 
kolaylık temin etmiş olabilir misiniz % O zaman 
meseleyi değiştirdiler. İhtiyar heyetlerinin ev
lenmeyi' tescil ettiklerine dair olan defterleri tet
kik edecekler ve onları alıp nüfus kütüğüne kay
dettirecekler. Böyle bir vazife kondu. Bu şekil
de nikâh mesailinin, evlenme işlerinin kolaylaş
tırılması, yeni hazırlanan bu kanunla düşünülü
yor. - Ondan sonra görüyoruz, ilk öğretim hak
kında dehşetli bir hızla savaşa girmişiz. Her köye 
mektep yapılsın deniyor, enstitüler tesis, ediyo
ruz. Oradan çıkanlar efye olacaklar, sıhhat. 
memuru olacaklar, şu halde köylülerin kalkınma
sı, bu gibi hükümlerin tatbikinin kendilerine tev
dii, anlamaları yolunda hızla çalışılıyor. Bunla
rın semeresi üç ayda, beş ayda, hattâ bir, iki se
nede kolay kolay alırmıaz. Yavaş yavaş olur. Her-, 
şeyi açık konuşmak lâzımgelirse, realite budur. 
Bugün Kanunu Medeniye göre nesebi sahih ol-
mıyan çocuğu peyda eden, kendi sulbünden gelen 
insan, istirahati vicdaniye ile; ;bu benim evlâ-
dımdır diyor. Çünkü adam orada köy imamının; 
meşrudur, dört kadın alabilirsiniz telkini altın
dadır. 

lllckadm* ikinci gelenin, eski düşünce ile, ken- -
dişine -ortak olmasında beis görmüyor. Hattâ 
bazıları bu yeni geleni yardımcı da telâkki ediyor. 
Şimdi bu zihniyetin azaltılması da, zannederim 
burada konuşulmakta olan, Adalet ve içişleri 
Komisyonlarının şu tasarıyı tetkik ederken ko
yacağı hükümle hazırlayacağı işlerden değildir. 
Yalnız, ortada adedi yüzbinleri milyonları bul
duğu söylenen masum Türk yavruları vardır. 
Bunlar, hakikaten böyle'redaeti ahlâkiye neticesi 
olarak peyda olmuş değillerdir. Cehalet ve eski 
bazı şeylerin halâ melun telkinatı, yobaz telkina-
tının tesiri altında kalarak ortada bir takım bigü
nahlar. vardır. Bunların, vaziyetleri bununla 
halledilip, öteki hususlar da elbette nazarı dik
kate alacaktır. Bunu, Hükümet ağzından işit
mek, bu görüşme vesilesi ile hakikaten ziyade bir 
teminattır. Zannederim ne muhterem Başbakan 
ne de İçişleri Bakanı bu kürsüden söylemeği faz
la bulmazlar. Teyid edebilirler. Binaenaleyh 
bu lâyihanın yazılışında mânanın başka bir yere 
gitmesini icabettirir. Bazı haller varsa bunların 
tashihi kabildir. Fakat tasarının görüşülmesinin 
tehiri katiyen doğru değildir. Bu müzakerenin 
ilerletilmesi ve tasarının kabulü doğru olur. 
(Doğru sesleri). 

R. PEKER (Kütahya) — Arkadaşlar,, elimiz
de konuşmakta olduğumuz tasarının bir gövdesi, 
var, bir de onun duyurduğu yaşayışımızdaki acı 
bir gidişimleriyle doğru uzayıp gitmesini önleme 
tedbiri üzerinde sıcak bir duygunun ifadesi var. 
Bu ikinci kısma ait olan fikrimi söyledim, tasarı 
ile ilgili değildir. Devletin, aynı malın sistemli 
inmesini önleyici tedbirleri almağa çalışmasının 
- Devlet dediğim zaman tabii bütün organlar için

de dâhildir - ve bunu önleyici tedbirleri mutlaka 
bulmasının elzem olduğunu söylüyorum. 

Bu tasarının, elimizdeki metnin konuşmakta 
olduğumuz birinci maddesinin hacmine gi
ren bir mesele, arzettiğini umumî gidişin; yani 
ileriye doğru bu fena itiyadın gitmesini teş
vik etmemek lüzumunun temini için yardımcı 
olabilecek yeni bir fikir olarak konuşabiliriz. 
O da şudur: Biz bu tasarı ile iki maksadı bir
den kavramış oluyoruz. Bunun birisi malûm 
olan alışılmış bir takım geleneklerin tesiri altın
da elimizdeki Medeni Kanuna rağmen meşru 
sayılmryaca'k şekilde birleşmiş çiftlerden doğan 
çocukların şerefli Türk vatandaşı olarak telâkki 
edilmelerini temin edici tedbir almJktır, bu hiç 
söz götürmez. Fakat ikinci mesele, bu birinci 
meseleyi asıl doğuran anası olduğu için, ikinci 
mesele sureti mahsusada üzerinde durulmaya 
değer. Bu ikinci mesele, böyle gayrimeşru ço
cuklar yığınının vücuda gelmesine sebebiyet 
.vermiş olan, Medeni Kanun dışında gayri meş
ru birleşmelerin dahi meşru birleşme telâkki 
edilerek tescili meselesidir. Bu gayri meşru ço
cukların tescil işini bir tarafa bırakalım. Fakat 
Ahmet'le Havva Devletin koyduğu kanun dı
şında, herhangi derinliği üzerinde, çeşitli se
bepler üzerinde zikredilebilecek olan herhangi 
bir ' telâkkiyle birleşmiş yaşıyor. Bunların şu 
kadar yıl toplanıp biriken yekûnlarını gelip bu
rada kânunla tescil .etmek yoluna sevketinek, 
memlekette bu gidişin temadisini ve bugün ka
nun «yolunda evlenmemiş olan insanların, bizim 
nikâhımız şu kadar yıl toplanacak içinde Bü
yük Millet Meclisinde tescil edilecektir kanaa
tini onlara vermek demektir. Asıl gayri meşru 
çocuklar yığınını vücuda getiren sebebin başı 
buradadır. Bir Ahmet bir Havva ile Devletin 
koyduğu kanun yolu dışında, köy imamının' teş
viki, \şu inanışın bu inanışın tesiriyle evlenmek 
istediği zaman, Havva vatandaş, kendisine şu 
kadar sene sonra Büyük Millet Meclisinden çı
kacak bir kanunla tescil edilip evliliğin bütün 
medeni hukukuna sahip olacağı suretindeki mâ
nevi vadinin tesiri altında bulunmamalıdır. Bir 
kadının bir erkekle evlenirken doğacak çocu
ğunun meşru bir evlât olarak tescilini düşün
mekten başka ve kocası diye tanıdığı o adam öl
dükten sonra, meselâ müessir sebeplerden bir ta
nesi olmak üzere, o kocanın mirasına sahip ola
mayacağını bilmesi dahi, hâdiseyi önİemek için 
alınacak çeşitli tedbir yığınları içinde ayrıca 
müessir bir unsurdur. Biz bu kanun lâyihası ile 
yalnız gocukları tescil etmek şıkkını kabul et
sek, öteki tarafı kanun yolunda, mevcut unsur 
lara uymadan beraber yaşamakta olan çiftlerin 
aile tanımağa doğru açılmış olan çığırı, hiç ol
mazsa bu kanunun son müzakeresi esnasında ter-
kedip dışarıya bırakmış olmakla, bundan sonra 
bunu önlemek tedbirlerinin bir başlıcasını al
mış olurNuz. • • • ' 
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Binaenaleyh, arkadaşlarım, bunun için, bun

dan sonra gayri meşru çocuk ve ailelerin tesci
liyle gitgide daha az bir mikyasta meşgul olmak 
ve buhJLarı mümkün olduğu kadar yakın bir is-. 
^ikbalde önlemek için,, lâzimgelen tedbirleri 
düşünmekle beraber, bu çıkarmakta olduğumuz 
bu kanım, münasebetiyle yapacağımız, af mı di
yelim, tescil mi diyelim, ne dersek diyelim, gay
ri meşru muameleleri meşru kılmak yolundaki 
hareketleri bu sefer /yalnız çocuklara hasret-

•<:• sek ve gayri meşru birleşmiş kadın ve erkeği 
meşru aile gibi tescil etmek kısmını bu madde
den çıkarsak, zannediyorum ki, umumî gidişe 
doğru hayırlı bir adını atmış oluruz. Bunun 
hakkında alâkalı arkadaş Babanların bu teklif 
hakkındaki fikirlerini lütfetmelerini rica ede-

s rim. 
F . A. BARUTÇU (Trabzon) — Efendim, Re

cep Peker arkadaşımızın temas ettiği nokta üze
rinde maruzatta bulunacağım. Daha evvel şunu 
arzedeyim ki,-Komisyon sözcüsünün ifadeleri 
veçhile Hükümetin tasarısı ile Komisyonun metr 
nı arasında fark mevcut değildir. Tek bir fark 
vardır, o da şudur : Hükümet, batıl olan evlen-

; melerden olan çocukların dahi tescilini iltizam 
ettiği halde Komisyon buna yanaşmamıştır. Ya
ni batıl olan evlenmeler, işte ne bileyim ben, tey-
zesiyle^ bilmem kardeşiyle ve saire ile yani kanu
nun böyle evlenmeyi butlan hükümlerine tâbi 
tuttuğu hususlarda o kabil münasebetlerden do
ğan çocukların tescilini Hükümetin tasarısı ilti
zâm ettiği halde komisyon bir bunu kabul etme
miştir,- Öteki hususlarda Hükümetin metni ile 
Komisyonun metni arasında hiç bir fark yoktur, 
bir. 

Sonra tescil edilebilmek için, karı koca ha
linde yaşamakta bulunmak şarttır. Yani bir ara
da bir aile teşkil edercesine yaşamakta bulun
mak esaslı bir unsurdur. Bunun sebebi şudur. 
Eski bir âdet , eski bir geleneğin tesiri-altında 
vukua gelen münasebetlerden doğan çocukların 
tescili mevzuubahistir. Onun için metin böyle 
bir kaydi iltizam etmiştir. Gelip geçici münase
betlerden doğan çocukların tescili asla mevzuu-
bahis değildir. Karı koca halinde yaşıyorlar.»iş
te bunlardan doğan çocukları tescil edeceğiz. 

Şimdi Recep Peker arkadaşımız buyuruyorlar 
ki, kadın ile erkeğin aynı zamanda karı koca ola
rak tescili doğru değildir. Onu bırakalım. Sade
ce çocukları tescil edelim. 

Bu karı koca halinde yaşamakta olan kimse
ler evli bulunuyorlarsa zaten kanunun hükmü sa
dece çocukların tescilinden ibarettir. 

R. PEKER (Kütahya) —Evli lere taallûk 
etmez... ; ' . 

F . A. BARUTÇU (Trabzon) — İki evli yani 
aslında evlidir. Bir de mahalle nikâhı ile bir 
kadınla yaşıyorsa bundan doğan çocuklar tescil 
edilecektir. Karı koca halinde' yaşayanların 
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tescilleri başkalariyle evli olmamaları haline mün
hasırdır, Kanunu Medeni hükümlerine göre bir 
akde müstenit olmaksızın karı koca halinde ya
şamaktadırlar. Bir evlenme akdi yapmak isterler
se kanuni hiç bir mâni yoktur. Yani. giderler 
muhtarın huzurunda biz evleneceğiz derler ve 
evlenme işini tescil ettirebilirler, tşte kanun bu 
halin tesciline cevaz vermektedir. Yani demek is
temektedir ki, ayrıca uzun formaliteye lüzum 
yoktur, mademki iki taraf razıdır, bunlar bir 
idare memurunun huzuruna çıkarlar ve biz evle
neceğiz diyeceklerdir; işte o muhtar huzurunda 
beyan eâilecek bir riza gibidir. Ayrıca diğer 
formaliteler işin bu akti talik etmeğe sebep yok
tur. Bunlar pekâlâ tescil edilebilsin, işte kanu
nun iltizahı ettiği husus sadece bundan ibarettir. 
Ve öyle zannediyorum ki, evlenmelerine zaten 
Kanunu Medeninin hükümleri bakımından da 
bir mâni olmadığından bu vatandaşları bir takım 
formaliteler ve güçlükler karşısında böyle akit-
1 erini tescil ettirmemek yoluna sevketmektense 
zaten iki tarafa hazır memuru resmisi huzurunda 
biz evleneceğiz, rizamızı beyan ediyoruz diyorlar
sa bunların tescil edilmesinde hiç bir mahzur 
yoktur. Tescil edilebilirler; biriuei maddenin hü
kümleri arzettiğim gibi bundan ibarettir. 

S. YURTKORU, (Afyonkarahisar) — E f e n 
dim, birinci maddenin birçok arkadaşlar tarafın
dan aeıklatılmasmdan sonra benim fikrimin, ya-̂  
ni birinci maddenin üçüncü fıkrasındaki «yukar-
daki hükümlere göre» cümlesinin çıkarılması 
hakkındaki teklifimin çok yerinde olduğuna ka
naat getirdim. Bu maddenin birinci fıkrası ev
lenmelerine bir mâni olmadığı halde karı koca 
gibi yaşıyanlann evlenmelerinin tescillerinin ya
pılmasından ve gerek çocuklarının tescilinden 
bahsediyor. 

ikincisi: Evli bir erkekle, evli olmayan kadı
nın çocuklarından bahsediyor. 

Üçüncü fıkrada karı, koca gibi yaşıyanlann 
ölüm ve ayrılık gibi sebeplerle devam etmemiş olan
ların...» Şimdi biraz evvel Faik Ahmet Barutçu 
arkadaşımız da temas ettiler, burada kasıt yalnız 
çocukların tesciline dairdir. Evlenmelerin tesci
line mütedair bir hüküm yoktur. ̂ Binaenaleyh bu 
maddenin yukardaki maddelerle bağlanmasında 

ne fayda var ve ne de lüzum vardır. Tescil edilmek 
için karı koca gibi bir arada yaşamak mevzuuba-
his olduğu ve bu maddede böyle bir şartın mevcut 
olmadığı ayrılıkla tebeyyün ettiğine göre, bu ka
yıt gayri meşru çocukların tesciline mugayirdir. 
Binaenaleyh maddenin sonuna «yukardaki ço
cukların dahi» dedikten sonra bir atıf yapmak 
ve «dahi nesebi sahih olan çocuklar gibi ana ba
baları üzerine tescili lâzımdır» demek yerinde 
olur. Bu sebeple bir de takrir takdim, ediyorum. 

R. PEKER (Kütahya) — Bu mühim noktada 
Barutçu arkadaşımızın izahlarından sonra yine 
birakç söz söylemek duygusunun tesiri altında 
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kaldım. Sözlerini kısaca hulâsa edeyim. Barutçu? 
arkadaşım buyuruyorlar ki: mevcut kütfetler, usul
ler ve saifrşekillerin tesirialtlnda kanuni'yoldan 
evlenmelerini^ yapmamış olmaktan başka evlilik 
hayatında-, bir eksikleri olmayan, bir arada' bİF 
dam altında kan koea gibi yaşayan ve çocukları 
olan ve yalnız bir nikâhın usul ve merasimini yap
mamış olmaktan başka,- eksiği bulunmayan yuva
lan aile olarak kaydedelim, tescil* edelim, bizim 
maksadımız budur, diyorlar. Yani bu ifade tar-
ziyle, bir yurttaşın Türkiye'deki medenî halinin 
birinci unsurunu teşkil eden, yurttaşın evlilik 
hayatini, kanunun koyduğu yolun dışıfida bir
takım kolaylaştırma usulleriyle bu esası bozmak
ta, beis olmadığı fikrini, bu yumuşatılmış tarif-. 
lerle ifade etmek istiyorlar. 

Bir medeni cemiyetin, arkadaşlar, en büyük, 
en yüksek vasfı, medeni halinin'en birinci hayatî 
unsuru, evliliğe taallûk eden noktasıdır. Evlilik, 

ancak kanunun tarif ettiği usul ve şekillerle tamam 
olan bîr hâdisei medeniyedir. Tıpkı alış veriş
te olduğu; gibi. Onu da; kendine göre, kanun ve 
hukuk tarifinde, tam söylenen şekli ile vâki ol
madan vâki telâkki etmeğe imkân yoktur. Bir 
büyük cemiyetin kanuni varlığı içerisinde, u m u 
mî hayatta yaşayan-kanunların'tatbikinin dışın
da ufak bazı istisnalar, yahut geçici devirlere ait, 
muvakkat, bir iki defaya mahsus tashihlerle dü-
zelebilecek istisnalar varsa, bunları düzeltmek 
elbette akıl ve mantığın icabıdır, diye kabul olu
nabilir. Fakat Türkiye'de evlenme, karı - koca 
sayılma, ] onun şerefini medeni hüküm ve bütün 
netayic ve avakibini tesahup edebilmek için kon
muş olan kanun usulü dışındaki şekilleri sadece 
teşvik etmekle kalmryarak bunlar ileride de boy-, 
le olabilir, biz burada bunu yeniden kanunlaştı-
rıp tescil edebiliriz diye teşvika kadar gidilen 
çığırlara yol açmak, bu yurdun medeni durumu
na tasavvur edilemiyecek kadar büyük zararlar 
getirebilir arkadaşlar. Türkiye'de, bir kadınla 
bir erkeğin kan - koca sayılması şartı ancak, ka
nunla tesbit edilmiştir. - , 

Onun dişında fer'î, geçici, muvakkat bir ta-./ 
kim hâdiseler olursa, vazn kanun onu mikdann-
ca ehemmiyete alır, tedbirlerini arar. Fakat asla 
bunu usulleştiremez. Kanunsuzluğu usulleştire-
meyiz. Bu sene istedikleri gibi, buyurdukları gibi 
damı ile köyü ile, Öküzüyle, tarlasıyla birleşip, 
işte biz hocanın fetvası ile karıkoca' olduk diye 
oturmakta olanların, tescilini Türkiye Büyük 
Millet, Meşelisinin Türk inkrlâbınm en jnüksek hâ
misi Kamutay'm tasvibiyle bir defa da yapacağız. 
Buna bir şey demiyorum. Bu defa da yapacağız. 
Ve bu yapışların zımnında her muayyen devrenin 
sonunda da yapacağımızı vadediyoruz heyeti iç-
timaiyeye karşı. Karı kocalığı, medeni Hayatı bu 
kadar çürük, bu kadar ihtimamsız vaziyete gelen 
bir heyetin umûmî vaz'ı- medenisinde dahi arka
daşlar, dikkatinizi çekerim, büyük düşüklük iddia 
eden ecnebiler bulunabilir. Binaenaleyh bu ka

nunda eğer lâzım oluyorsa bu lüzumu tesbit edi
ci bütün unsurları, bütün Hükümleri, tetkik mev-

; zülarmı buraya getirecek olan Hükümetin, Ko-
misyonlarımızdan da incelenip çtkacak olan hü-

_ küm neticelerini, ayrıca bu kadın ve erkeklerin 
tesceili meselesini mütalâa edebiliriz, bu .günkü mü-

: zakere ile bu tescilin yapılmasına işin ehemmiyeti 
müsait değildir. 

İçişleri Bakanımızın lütfettikleri izahat ara-
' sındaki milyonlara varan bu çocukların tamamen 
, masum, tamamen devirlerin; değişmesi, usullerin 
î uygulanması hususundaki bir takım kusurların 

bulunması gibi tesirler altında, gül gibi, şerefte, 
meziyette hürmete lâyık- olmakta bizlerden zer-

: re kadar farili olmıyan bu yavruları bizler, ken-
I di evlâtlarımız gibi, Türk heyetinin medeni si-
| çiline kaydedelim. Fakat 10 ncu yıl münase-
i betiyle yapılan bir. af esnasında olduğu gibi aile 
: diye tesıcil edilen, eski devirlerin yadigârı ada-
j tin tesiri altında karı koca diye tanıdığımız 
i gayri meşru evlenmeleri meşrulaştırma sistemi-
I ni ileriye götürerek Türkiye'de kanun tarif et-
; tiği medenişeklin dışında evlenme hayatını teş-
İ vik etmiyelim. Bilâkis Ceza Kanunlarımıza hü-• 
I kümler koyalım, bunu önleyelim ve bütün ka-
; famızla, göksümüzle bununla mücadele edelim. 
\ Başka türlü, inkilâp durumumuz, medeni duru-
j mumuz, tâbirimi mazur görün, büsbütün mâna-
; sızlaşmasa bile, mânasını ve kuvvetini kâybe-
! der. Bir takrir takdim edeceğim, lütfen kabul 
^ederseniz komisyona gider, kanunun bünyesin

den karı kocaya ait hükümleri,çıkarır ve çocuk-
: lan tescil eder, ötekilere de lâzımgelen çareleri 

arar, kanuni, idari hertürlü tedbirlerle başa çı-
' kamazsa Kamutaya getirir buradan rey alır ye 

çaresine bakar. Bu tescilin böyle teselsül- edip 
gitmesini önliyelim arkadaşlar. 

SÖZCÜ E. ORAN (izmir) — Sayın arkadaş
lar; bu» karnimin birinci maddesinin kabulü ile" 
ııe medeni nede inkilâp durumumuza vurulmuş 
ve vurulacak enufak bir darbe ve rahne mevcut 
değildir. Kamutayın ve bütün milletin medeni 
ve inkilâp durumları üzerinde çok hassas bu-

' lunduklarma içten gelen inanla inanmış bir ar
kadaşınızım. 

j . Arkadaşlar; biz yalnız çocukları tescil edip 
' de realite olarak bugün karı koca gibi yasa
nı akta bulunanları tescil etmiyecek olursak bu' 
ne demektir? Şu demektir: Siz yaşadığınız müd-

: detçe bu memlekete piç. yetiştirin.. Elbette ki, 
[ maksat bu değildir: Bu kanun şunu âmirdir: 
Bugüne kadar realite olarak mevcut olan va
ziyete kanuni bir şekil vermektir, o vaziyeti ka-
'nun haricinde bırakmamaktır. Bunu istemiye-
;çek hangi fert mevcuttur? Ben öyle zannediyo-

. rum ki, gerek Hükümetin teklifi ve gerek Ko-
) misyonun uzun uzadıya düşünerek yapmış ol-
: düğü şekil, bütün memleketin ihtiyaçlarına- tam 
' bir cevap verecek şekildedir. 

m 
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Jkt&ei i-nofelaya; gelMee;arkadaşım Yurtko-

rtı'ntM"<vVbilâhare îşıiıet Eker ' ih ; ; iliştikleri 
«YukardâM hükümlere göre» tâbiri meselesidir.' 
Bu tâbir lâzJmdir-! arkadaşlar; 

Komisyon bu1 tâbir üzerinde bir tnatnıahsulü 
olarak-durmakta • değildlri Çünkü'' «bu ht&tmile* 
re göre» demezsek, yukarda evlenmeleri memnu 
olanlarm-rtesıeil,.edilmemeleri yolunda bir .hüküm 
vardır.....O halde eğer karı koca 'gibi yaşamış ta 
ayrılmışlarda, bunlardan, doğan, çocukların; ve-
levki- ana ve babanın. evlenmelerinde >; memnu-
iyet olsa dâhi,, .tescilli lâzımdır.: Onuzu, için yu*-
kardaki tâbirin bırakılması çok yerindedir. , 

• O.vBARItAS (Gaziantebr) .— E fendim-,,! madde 
gayet < mühim bir- maddedir. .Konuştukça ihsan. 
ayrılamıyor. 

Gerek Sayın Peker arkadaşımın ve gerekse 
aksi-fikirde' olan arkadaşların mütalâalarında iki 
noktai nazar vardır; o da şudur; ben de birinci^ 
noktadayım.* Yâni ben$ her ne- tarzda ^olursa ol- ' 
sun -bu' gibi hâdiselerin tekerrürüne mâni olacak' 
hükümlerin konulmasına taraf tarım ve ilk • defa 
bu' kanunda konması fikrindeyim. Fakat maalesef 
bu'kanuna konmamıştır. 

Aklıma «u ;geldi;'hakikaten memlekette bu gi
bi, kendi sunu taksiri olmayan çocukların tesei-? 

linde'fa^da vardır velâzimdıru ,Fakat hiç; olmaz
sa • tekerrür t etmemesi için,- demin:- arzettiğim muva^ 
zaa rolmaması.-iğin,! hiç olmazsa normal > olanak; 
cfoğan çocuklarınımirasından ayırdı edilsin: Bun*-
laın tesejl."edeHJm/ bunlar şerefli' vatandaşvolsun.-
Fa?akt ekmeklerini kendâleri' kazanamto. Kanunu^: 
Mödeniöıim rmirasa ̂ ait hükümleri b u n t e hakkımda s 
tatbik; i edilmbsim ;> (Gürültüler, olmaz olmaz, ret * 
ret-?sesleııi) .ı 

Dtf/J O. Ş; ULUDAĞ; (Konya) —, Meseleyi. 
gayet- kısa ^olarak >bir 'defa -mevcut 'kanun mevzu-
larımız» dâhilinde teerçeveliyeceğim ve f ikmmi ar-
zedec'egimv 

Adalet 'Komisyonu raportörü arkadaşım, bu
yurdular ki, « bugünkü: mevcut olan realiteye ka
nuni bir şekil vermekten başka bir şey düşünmü-
yoruz'». 

. Arkadaşlar, realiteler daima hakikat ifade, e t 
mezler, İhsanların daima fenalığa meyyal olu--. 
şu, buna- kanun - şeklini vermeyi icabettirmez. 
Kanunların gayeleri vardır. , Kanun esas. itiba^ . 
riyle yasak kelimesinden, yasamak rmastarından-
alınmış ise,, insanları -bazı şeylerden- • meneder. : 
kanunun ifade ettiği .şey yapılmazsa o mucibi 
cezadır: Bunu bazı arkadaşlarım da söylediler. 

Arkadaşlar; Türkiye Cumhuriyetinin bünyesi 
aile esasına göre kurulmuştur. . E n .büyük içtimai , 
prensipimiz, içtimai, umdemiz, Türkiye Cum
huriyetinin bünyesi, •, Kânunu Mederii. icabınca 
aile esasına dayandı | i halde, mukaddes aileden ye
tiştirilen bir çocuğun yanına, o aile dışinda. do
ğan bir çocuğu getirip bu senm kardeşindir1 de
mek, 'o çocuğa istikbâl noktai nazarından, vatan

daş noktai-nazarından, ana ve babaya itaat, no$M 
tai nazarından, vatan npktâi nazarından nele'r 

, ifade etmez ve,çocuktan, ne-beklenir? O çoxmğan,* 
ana,baba diye, tanıdığı kimselerin bir günah„ işle
diklerini ve o günâhın neticesini de gözüyle gör4fi-' 
günü, kendisinin diğerlerine kardeş yapjldıgaftr,ye < 
aynı evde yaşadığını; fakat anasının-bu eye.girn 
mekten mahrum edildiğini, görmenin iıetıeesini 
düşünmek lâzımdır. Acaba'içtimai. Ma-ye içeri
sinde bu hal bir yara açmaz mr? Mesele yalnız 
Kanunu Medeni ile tearuz bakımından, mucibi 
muaheze değildir. Birçok kanunlara temas edi-, 
yör. Miras meselesi var. Sıhhi kanunlarla, içtimai.. 
kanunlarla, ceza kanunları ile temasları var. Bun
ların birçoğu ile^teaımzi'etniektedir. Bu suretle 

, mevcut kantolardan, birçoğuna . ayköa blanobu 
kanunu: bugün? kabul,etmekle ; acabafme*iyapmifu 
oluyoruz? . Bu türlü çocukları tescil edeee|H$h> 
Ben taraftarım* Memleketin ıstırabıdır. Bunun 
yolunu-'bulmak »lâzımdır. < Aynı. meselenin yann 

' fuhşu arttırmryacağını, taaddüdü zevcata.sebe
biyet' !V^pdi^^€wj^i----kiıtf---id4iVîe^ÜM- -Mil
yonu'aşmnçocuki&r 'var.5Bunlar vatandaştır'* gü---
hahı» yoktur, biinlaıtt tescil edeMhii Tü^k-Vatanda^ 
diye kabul edelim ye Türk genel- - ı iüM^ arasıriâ; 
bunları da* katahıh •, Kendimize 18 milyon diyece
ğimize 19 milyon diyelim. 20; milyon diyelim; bu*-
beni ferahlandırırr/ diyelint? amma -yolu bü' »kanun 
değildir. Bu .kansam iincelenmemiştir, iptşdaKMr;'.' 
birçok mâhzurlan. vardır,'• rica > e&eriın%eri âlsin^>' 
lar, bir komisyonda. incelensin. üzerinde' içaîîŞrl-
sın bu kanun bu sekiyle memleket için muzur-
dur. l ' . . . • ' 

BAŞKA.ISF i— Şimdiye kadar birçok arkadaş
lar söz- söyledi; iSÖz aljhiş daha- dört arkadaşuvâr. 
Fakat Müzâkerenin yeterliği üâkkfhda bir takrir 
gelmiştir'.'> Bjöhu oyunuza sunmak' mecburiyetin-; 
deyim. , n 

R. PEKER;, (Kütahya) — Arkadaşlar, bu 
takririn aleyhinde söyliyeceğim: Kanunun önemi 
meydandadır. îki üç !:arkadaş«:n';daha söz söyle
mesinde, mahzur yoktur.- Ben sözümü .bitirmiştim, 
fakat.. Ekrem Oran arkadaşımız -«yenideltı. pi^-;ye;-, 
tişti rme» gibi ibir şey* söylediler. Yanlış > olan bu,*, 
mütalâaları hakkında fikrimi söyliyeceğim. Fa
kat usul hakkında söz almışken asıl hakkında be
yanatta bulunmak saygısızlığını yapacak değilim. 
Müsaade buyurunuz kontışm&ya deram-^dâîmv* ........ 

BAŞKAN — Görittfîfcenin yeterliği -fcakSŞfofe 
ki takriri; okûtacağıfiV: > 

. Yüksek Başkanlığa 
KonuşBra/yeter;: maddenİB \ v oya -\ koiaiıSöil^iıı 

teklif ederiminı 
! ; • ; * 2 5 ^ I V / 1 « 

j . , ; ' S?:tçofe;,,: 

j BS.ŞKÂN — Takriri oya sunuyorum.»,Kabwl^ 
edenler... Etmiyenler... Ufak bir tereddüt" Hâsıl 

—w— 
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oldu. Takriri kabul edenler lütfen ayağa kalksın- I 
lar... Kabul etmiyenler... Takrir kabul edilmiştir. 

Şimdi verilmiş diğer takrirler var. Bu takrir
lerden birincisi en esaslı bir tadil olduğu için ev
velâ onu oya arzedecektim. Fakat bu takrir (Bu 
kanunun Medenî -Kanun ve diğer kanunlarla ay--
kın düştüğünden geri alınmasını teklif ederim) 
diyor. Bunun bir temenni mahiyetinden ileri geç: 
mediği kanaatiyle Başkanlık bunun oyunuza ar-
zedilmesi icabettiği kanaatindedir. '" 

Bundan sonra bellibaşlı olarak, bir usul me
selesi vardır. Adalet Bakanının bulunmasiyle gö
rüşmenin devamını istemektedir. Bu takriri oku
tuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Tasarının birinci maddesinin ikinci fıkrası

nın Adalet Bakanı huzuru ile müzakeresini.teklif 
ederim. , 

öazianteb 
C. S. Barlaş 

İÇİŞLERİ BAKANI II. URAN (Seyhan) — 
Hükümet namına kanunun her cephesi hakkıncla 
bendeniz cevap vereceğim, ne emrederseniz hazı
rım. (Doğru sesleri). 

C. S. BARLAS (Gazianteb) — Takririmde 
musirim, oya konulmasını rica ederim. 

BAŞKAN — Takriri oyunuza koyuyorum. 
kabul edenler lütfen el kaldırsınlar... jKabul et
miyenler... Kabul "edilmemiştir. 

İki takrir daha var, onları da okutuyorum. 
* * * 

Yüksek Başkalilığa 
Birinci maddenin tescile ait kısmının yalnız 

çocuklara hasrı ile kanunsuz birleşen karı koca
ların tescil edilmemesini ve maddenin bu suretle 
düzeltilmesi için maddenin Encümene havalesini 
dilerim, 

Kütahya' 
.. R. Peker " 

Yüksek Başkanlığa 
Arz.ettiğim sebeplerden dolayı, birinci madde

nin sonundaki «yukarıki hükümlere göre» cümle
sinin çıkarılmasını arz ve teklif ederim. 

Afyon 
S. Yurtkoru 

BAŞKAN ;— Şimdi îtecep Peker'in, ailelerin j 
tescil edilmemesi, yalnız çocukların tescil edil-x 
mesi hakkındaki takririni oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil- | 
i n i ş t i r . • • • • ' . j 

İkinci takrir, sonuncu fıkradaki «yukarıki hü
kümlere ait olan» ibaresinin çıkarılması hakkın- , 
daki teklifi oyunuza arzediyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

Şu halde maddeyi oyunuza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmiyenler... Madde kabul 
edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanunun yayımından ön
ceki birleşmelerden, kanunun yayımı tarihinden 
başlıyarak 300 gün içinde doğan çocuklar için de 

' hüküm birinci maddede olduğu gibidir. 
BAŞKAN— Söz isteyen var mı? Maddeyi o-

yunuza sunuyorum. Kabul edenler . . . Etmiyen
ler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 . - 4 Ekim 1926 tarihinden önce 
yapılan ve tescil edilmemiş olan evlenmelerle 
•bu evlenmelerden doğup tescilleri yapılmamış ço
cukların, ilgilileri belge veya mahalle veya köy il-
mühaberleriyle nüfus memurluğuna baş vurduk
ları surette kayıt ve tescilleri yapılır. 

BAŞKAN :— Söz isteyen var mı? Maddeyi 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler . . .Etmiyen
ler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Medenî Kanunun yayımından 
önce boşandıkları halde nüfusta evli görünen ve 
birinci maddede yazıldığı gibi başka kadın veya 

•erkekle birleşip çocuğu olanlar, sağ iseler sulh 
yargıcı önünde yapacakları beyanın nüfus me
murluğuna bildirilmesi üzerine ve ölümleri ha
linde nüfus sicillindeki evlilik kayıtlarının silin
mesine dair ilgili hüküm aldıkları takdirde hakla
rında birinci madde hükmü uygulanır. 

S. PEK (Kocaeli) — Efendim, madde diyor 
ki, Medenî Kanundan evvel boşandıkları halde 
nüfusta evli görünenler veya başka kadınla 
evlendikleri takdirde çocukları da olursa sulh 
hâkimine gidip beyan yapacak ve sulh hâkiminin 
bu beyanı nüfusa bildirmesiyle boşanmalar, Ka
nunu Medeniden evvelki boşanmalar tescil edi
lecektir. Sayın arkadaşlar, bu, sakat bir hüküm
dür. Sulh hâkimine yapacağı beyanın nüfus 
memuruna bildirilmesi demek, sulh hâkimine ve
rilecek arzuhalin altına sulh hâkiminin bir der
kenar yapıp nüfus memuruna göndermesi demek
tir. Halbuki miras ve saire itibariyle Medenî Ka
nunla boşanmış olmak mühim bir hâdise, mühim 
bir dâvadır. Bugüne kadar tatbikatta; taraf
lar veya birisi mevcut değilse, ben Kanunu Me
deniden evvel karımı boşadım, o şimdi hayatta 
değildir tarzında asliye hâkimine müracaat eder. 
Vakıayı delâili kanuniye ile ispat eder, hüküm 
alır, o suretle boşanmayı tescil ettirirdi. Şimdi 
yalnız sulh yargıcına yapılacak bir beyanla bo
şanmayı tescil edersek, birçok muvazaalara sebe
biyet vermiş oluruz. Bu boşanmalar kanuni de
liller serdedilerek ilâma bağlanmalıdır bir, 

İkincisi; maddenin ikinci fıkrasında sağ ise
ler yargıç huzurunda beyan yapacaklar, ölüm
leri halinde nüfustaki kayıtlarının silinmesine 
dair aldıkları ilâm diyor, ölürse kim hüküm ala
cak? ölünün hüküm almak ihtimali olmadığına 
göre, << ölüm vukuunda sağ kalanın nüfus sicil
lindeki evlilik kaydının silinmesine dair hüküm 

l alma halinde » denmek lâzımdır. 
I . Bu itibarla maddenin, birinci kısmına ': Hü-

— 100— . 
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küm istihsali ve sağ bulunan müracaatı şeklinde 
ilâve yapılarak tashihen kabulünü teklif ederim. 

SÖZCÜ K ORAK (İzmir) — Efendim, 
mevzuubahis olan bu madde; karı koca gibi ya
şayan bir çift var, . bunlar yukarıdaki birinci 
madde gereğince gidipte karı koca gibi yaşadıkla
rını ve ortada bir çocuk olduğunu beyan ederler
se evlenmeleri tescil edilecektir. Fakat böyle 
karı koca gibi yaşayanlardan kadın veya erke
ğin Kanunu Medeninin neşrinden evvel, diğer 
birisiyle evlenmiş olması ve bu evliliklerinin nü
fusta tescil edilmiş bulunması ve ondan sonra bo
şandıkları halde bu boşanma kaydının nüfusta 
yazılmamış bulunması halini mütalâa eden mad
dedir. Şimdi biz birinci macide ile, bu gibi bir
leşmeleri bir şekli meşruiyete sokmağı ve çocuk
ların da tescilini istihdaf ediyoruz. Fakat esa
sen evlilik bağının bulunmamış olmasından do
layı her nasılsa nüfusta boşanma kaydının düş
memesi sebebiyle bir nevi evli görünenlerin mah
kemeye sevkedilmesi, eğer her ikisi de sağsa, yani 
Ahmetle Ayşe mukaddema evlenmişler ve yine 
Kanunu Medeninin neşrinden evvel, o vaktin ka
nununa göre boşanmışlar, .bunlardan Ayşe, Aİi 
namında bir adamla karı koca gibi yaşamaya 
başlamış ve aralarında bir de çocuk doğmuş. Şim
di bunlar tescil için gidecekler, fakat kayıtta Ay
şe, Ahmet namında birisiyle evli görünüyor., 
Eğer bu Ahmet ve Ayşe her ikisi de sağsa, biz 
vaktiyle boşanmıştık diye kendilerine taallûk eden 
bir keyfiyeti beyan etmelerinden bir gûna tezvir 
çıkması mutasavver değildir. Hattâ lâyihada bun
ların doğrudan doğruya tescli yapacak yere git
mek suretiyle keyfiyetin tevsiki kabul edilmişti. 
Fakat bunda mahzur gören komisyon, bunları 
sulh hâkiminin huzuruna sevkedip beyanın orada 
yapılması suretiyle tevsiki daha ziyade kuvetlen-
dirmiş olduğu zehabındadır. Binaenaleyh 
sağsalar bunların sulh hâkimi huzurun
da yapacakları beyanların sulh hâkimi 
tarafından nüfusa bildirilmesi üzerineı 
evvelce boşanma kaydının tescilinde bir 
gûna mahzur yoktur. Mutlak surette tebliğ edi
lince evlenme için mâni kalmıyacağından, evli 
bir ka^ı koca gibi yaşayanların evlenmelerinde 
mahzur yoktur. 

İkincisi: ibare sarihtir. Elbette birisi sağ-
olacaktır. Fıkranın yazılış tarzı da bunu anlatan 
şekildedir. Hiç bir değişikliğe lüzum yoktur. 

BAŞKAN — Bu noktada ufak bir şey var. 
Okuduğumuz tasarının maddesinde ölülerden 
bahsettikten sonra ilgililer kelimesi ilâve edilmiş
tir. Binaenaleyh, ikisinin de ölmesi mevzuubahis 
değildir. Okuduğumuz metinde ilgililer kelime
si vardır. Encümenin elindeki tasarıda mevcut 
değilse ilâve etmek lâzımdır. Bu takdirde itira
za mahal yoktur. • 

O halde maddeyi olduğu gibi oyunuza sunu
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

,, MADDE 5. — Birinci madde gereğince 
koca gibi yaşayan kadm ye erkek, bu birleşmele
rinin evlenme: suretiyle tescili için birlikte ve bu • 
birleşmelerden doğan çocukların kaycû *i§iu de 
ilgililer, muhtarlara baş vurup alacaMaıı:; i^ 
haberleri bir dilekçeye böğiayarak yerin en bü* 
yük mülkiye -üstüne vermek suretiyle istekte bu
lunurlar. ilgililer çocukların tescili için • istekte 
bulunmadıkarı surette bu ödevi bir ilmu^aljer 
vermek suretiyle muhtarlar yapar. 

Mülkiye üstü tarafından gerekli soruşturma-, 
lar yaptırılır. Kanuni şartların bulunduğu anla
şılırsa, mülkiye üstünün buyruk ve havalesi üze
rine nüfus idareleri tescili derhal yaparlar. . 

• Anlaşmazlık ve itiraz olursa bir ay içinde 
iş yerin Sulh mahkemesince bu kanuna göre çö
zülür. 

BAŞKAN,— Söz istiyen var mı? Maddeyi 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler Kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Yukarıdaki madde gereğince 
yapılmış olan tescillere ilgililer öğrendikleri. 
tarihten başlayarak altı ay ve her halde tescili ta
rihinden bağlıyarak beş yıl içinde Medeni Kanun 
hükümlerine göre yetkili mahkemede itiraz ede
bilirler. v . 

Cumhuriyet savcısının butlan dâvası hakkı 
saklıdır. •, V ; • 

S. PEK (Kocaeli) — Efendim; bu maddede 
Hükümetin teklifi «İlgililerin öğrendikleri ta
rihten itibaren altı ay içinde itiraz» hakkı 'ka
bul edilmiştir. Encümen, bu altı ay teklifini • 
herhalde tescil tarihinden başlayarak beş yıl 
içinde diye bir beş yıl ilâve etmiştir. Bu beş 
yılın ijâvesine lüzum yoktur arkadaşlar. Ma
demki ilgililerin haber aldığı tarihten itibaren 
diyoruz, böyle nesebe taallûk .eden bir şeyde beş 
sene gibi bir müddet uzatmakta bir faidei içti
maiye olmaz. Hükümetin teklifi doğrudur. Ha
ber alan, altı ay içinde takip etmezse 50 sene 
de takip etmez demektir. Hükümetin teklifi 
veçhile ilgililerin haber aldığı tarihten itibaren 

. altı ay zarfında itiraz haklarını kullanması şek
linde kabul edilmesini ve beş yılm tayyedilme-
sini rica ederim. 

SÖZCÜ E. ORAN (İzmir) — Efendim; Ko
misyonun yazmış olduğu şekil Hükümeti takviye 
eder mahiyettedir. Şimdi altı ay içinde ilgili
lere itiraz hakkı veriyoruz, ne vakitten itibaren? 
öğrendiği tarihten itibar edilecek. .Şimdi ilgili: 
10 sene sonra geliyor; böyle bir tescil yapılmış, 
ben buna itiraz ediyorum, çünkü bunu daha 
dün öğrendim diyor. Yani 10 sene sonra dahi , 
ben daha dün haber aldım demek sıfretiyle biı 
böyle ilânihaye sürüp gidecektir. Bir zaman. 
geçimi müddetinin kabul edilmesi lâzımdır. Onun 
için Komisyon böyle bir tezvire meydan bırak
mamak maksadiyle herhalde beş sene zarfın
da, öğrendiği tarihten itibaren altı ay içinde « 
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, itiraz. edebilnvlTakat ben bunu öğrenmedin!., beş 
sene ^ç i t imi ister iğrensin, ister öğrenmesin. 
Artık (bunu {kqsj.p, .atmak ı lâzımdır.. Artık itiraz 
fyakkı.foktur. ^ (.Muvafık -muvafık sesleri). 

, :S^P$IL "(Kocaeli) —.-Saym^oü&rkadaşimı-
&&. 4gerek6esine.JbakîftQaf bu- beş<yılın mutlak tay-
y* l^zj^elir.>-gir^ap-mske^ii(â^wıe' eklemen bir 
çoçtıak için-- hakkı mümanaatını ~iftkat etmek- kimin 
,akü:na'-gelebilir. .Böyle bir §ey tasavvur < «edilir 
miY Eğer bir adam yirmi yıl dahi olsa haksız ola
ya :̂, . ke&disine eklenmiş olan- çoauğu reddetmek 
hakkına malik-olmalıdır. Bundan-tabiî bir hak 
tasavvur .çddlenıez.,Kendisinin olmayan, herhangi 
bir yanfcş .tescilden tsonra,f on şene sonra- haber 
.adlîm, DU-çocuk , benim (değildir diyemiyecektir. 
pen^şine,.^t :dmxyan,-.kei^ai (ne ekleneni bir ço
cuk için bir adamın müracâatını tahdit kimin 
takîp|Ja^ı geçer, böylerbjrşeyıtasavvmr-edilebilir • 
mv^BU' itibarla esbabı umueibe/Mbenhn .noktai 
nazarımı takviye ediyor. OwPi ficin bu( beş yı
lın mutlaka kaldırılması lâzımdır, ömrü vefa et-
«e:^deı-insanın ihay ı̂tı,'<• Ü 100 yıl sonralhaber< alsa 
<yinebıC'hftkkıni)iöWffîak!MzîiAdır. -Bö-ylöşey olur 
•wnı#;!©if *ftka*rimMvar, beş; yılın tayymî' teklif edi-
/y-jöimm. 

' <*43£ŞKAN -^'Önergeyi 'okutuyorum. 

ı^teekiJBagkankğa ' 
6 ncı maddedeki (5 yıl) kelimesinin ••' tayyinı 

teklif>e»derw?ı. 
' •• Kocaeli 

Sedat Pek 
1 < BAŞKAN —: önergeyi oyunuza sunuyorum. 

KabûL'edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul edil- . 
memistjr. 

-î^ıld^yiiayunusia .sunuyorum. Kabul eden-
ler . . .^Bt^yj&nler . . .-Kaybedilmiştir. 

İkinci'bölüm 
^IM)D,B 7. —*Burkanunun yürürlüğe .girdiği 

tarihe-ka^ar tftseil*edil*niy'ea?ek. gizli dalanlar ve 
Js^yâgja fsjffet ^edilmemiş ölümler hstngi yaşta 
QÎİiES%.©l$un #pgm< tarihiyle bu?kanun hükümlerim. 
ne -gpre^üjtüklere yazılır. 

BAŞKAN — Söz isteyen var" mı î Maddeyi 
OiyönuaaiSiüinaiyorumviKabul.edenler . . . Etmiyen-
ler . . i iKabul-edilmiştir. 

JV14DDE 8. -T- Gizlikalan kişileri kendileri ve-
yHı^liryeya vasileri veya ev reisleri -yazdırmakla 
ödieîçli4i»ler. 

Ji»N'iifus:*küti^ü'ne geçirilmemiş ölümleri muh- • 
taklar-Soruşturup öğrenerek usnlüne -göre yapa
cakları ikâUhaberlerle nüfus melnurlu-klanna bil
dirmeğe "-ödevlidirler. 

' BAŞKAN — Söz isteyen var mı? Maddeyi > 
oyunuza "sunuyorum. Kabul edenler.:. Etmiyen-
ler.:. "Kahûl ledümiştir. 

^Üçttncü>bö"lüm 
•Birleşik hükümler 

MADDE 9. — Yapılacak tescil işlemleri için 
. bu kanunun yayımı tarihinden başlıyarak iki 
yıl içinde istekte bulunmalıdır. 

»Bir kanun hükümlerinden faydalanmaya hak
kı oluptâ birinci fıkrada yazılı önel içinde baş-
vurmiyanlaı\ancak ikametgâhlarının asliye mah
kemesine gitmek suretiyle bu kanunun hüküm
lerinden faydalanabilirler, 

BAŞKAN — * Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler..'. Kabul edilmiştir. 

••• • MADDE 10. —ıBu kanoana > göre yapılacak 
işlem ve tesciller, verilecek dilekçe ve ilmüha
berler ve açılacak dâvalar her'türlü--harç,- resim 
ve cezadan muaftır. 

1 Bu .kanunun yayımı, tarihine; kadara bildiril
memiş doğum, ölüm: ve "evlenmelerden »dolayı-idare 
kurallarınca hükmolunarak henüz alınmamış para 
•cezaları affedilmiştir. 

BAŞKAN —' Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... 'Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 11. —; Bu kanunun yürürlüğü süre
since : / 

A ) ' Üçüncü maddede yazılı nüfusa yazıl
mamış nikâhlı evlenmelerini ve bu evlenmeler
den doğan çocuklarını; 

B) Beşinci maddede anlatılan birleşmeler
den doğan çocuklarını; 

C) Sekizinci maddede yazılı nüfusa yazıl
mamış kişileri. 

' Bildirmiyen ilgililerden ve kendilerini yaz-
dırmıyan reşitlerden idare kurulu karariyle bir 
liradan on liraya kadar hafif para cezası alınır. 
Bu, kararlar kesin olup Tjahsilı Emval Kanuniy
le yerine getirilir. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza .sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

•MADDE 12. — Bu gibi vakaların'kendileri
ne bildirildiğinde <• beşinci madde -gereğince ve
rilmesine lüzum gösterilen ilmühaberleri verme
yen veya geciktiren ve bildirilen gizli nüfusla
rın, siMnmemiş ölüm vakalarının ilmühaberle
rini yaparak nüfus memurluklarına^ vermiyen ve 
bü-kanunun? kendilerine yüklediği ödevleri 'yap
mayan muhtarlar hakkında genel hükümlere gö
re -gerekli ıceza- verilir. 

BAŞKAN — > Maddeyi oyunuza' sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 13. — Bu kanun yayım tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler.»; ,-Etmi-
yenler..1. Kabul edilmiştir. 

MADDE 14. —' Bu. kanunun, hükümlerini- Ba
kanlar 'Kurulu yürütür. 

BAŞKANL'—! Maddeyi oyunuza sunuyorum, 



i :*M '*&'MW& !*6 :̂ İ 
Kabul -edenler... Etmiyenler... Eabul-edrkîHştir. 

Tasarının birinci görüşülmesi. bitmiştir. 
BAIŞKAN — Açık oyların sonuçlarını Kamu

taya sunuyorum^ 
Birleşik• «Kıralİık'ta1 mamul eşyanın Türki

ye'ye ^hratuna*. müteallik grantilere idair mun-
zam^A^aşmâMin peşinci maddesine bir (F) fık-x 
rası ilâvesi-je/in-%gittere Sefaretiyle teati edi
len notaların' onanması hakkındaki kanuna 
(272) zat oy vermiştir. «Yeter oy vardır, kanun 
(272)' oyla onanmıştır. ' 

Türkiye - îîsviçre iTÜcaret vel-ödemevAnlaş

masının ̂ .üç.:ay nızatılması hakkındaki. kanuna 
(267) ,zat oy vermiştir. '>. Yeter oy vardır, kanun 
(267) oyla kabul edilmiştir. 

Türkiye - Amerika Ticaret Anlaşmasına bağ-1 

lı bir sayılı listede -695 D ve' G pozisyonlarına 
giren maddelere1 m-ütealik gümrük 'üsteleri 
hakkında -.teati' «okinan mektuplarm* romanmasına 
dair kanuna (272) zat. oy vermiştir.--Yerber oy 
vardır..rtanun,(272) oyla onanmıştır., <' 

Cuma ğühü saat 15 de toplanılmak üzere Bir
leşime son veriyorum. 

'4Lapaasu»a saati ;̂ 17,*-45 h 

Birleşik KırayikAft̂ ^naın.ul eşyanın Türkiye'ye ihrrema mütoallik.^^arajıtikreî4air. ınımaaın.^.n-
laşmanm tlaşşinci maddesine bir (F) .fıkrafii ilavesi için İngiltere Sefareti ila teati^attUen^totar 

'larm onanması hakkn^M J^nuna verilen oyların sonucudur 
* (Kanun kabüî^thniştir.) 

* ' * • • • 

' 

AFYON *A£AHtSAR i 
l . ; H i # < İ j ^ ^ ( ^ ; 

M. 0ÖNENÇ 
Dr. Ail&ıSS&ÖÎL 
B. TÜRKEİl i 
S. YURDISORU İ-: 

-,:*Mtex , K ' 
H. BAYRAK 
H. TUGAÇ 

^>&w*mA 
N. AKipN 
Z. TAsftEAN 

- B. URAS / .* 
A. K, jumş^j 

. ANKfcBA "W"' 
M.mm?m 
B. BAYKAN ^ 
4.BAYTIN .'• ;r*> 
R. BÖR«®$ 
F. DALDAL 
M.mmm&w .<• 

; ^rel< îr sayısı r 455 
Oy* verenler : \ .2.7 2 

-JKabui edenler : -272 
ıJfiriralüetıniyenler 0 

Çekinserler : t-O 
/%«itkâtdımyanlar : I78 

Boşlar : 5 

fKabul edenler] 
H.,Nvi£İİİPGĞHJ i 
Z. YÖRÜK 

ANSALYA 
N. AKSOY 
M. ÇAPLAYA 
Dr. G. KAHRAMAN 
N. E.-SUMER 
Dr. C> TUNCA 

tjuflonr 
Dr. H. ALATAŞ 
Gl. R. AimUM > 
Dr. M.^fcMEN 
ArS.KiaSVprt) 

BALIKESİR 
M. AKPINAR 
o. N. wm®3 » 
P. ETÇÎOÖLÜ 
H. KARAN 
mfmm 
F. Tm^tO&hV .;. 

S Y S . Ü M T . 

ı. H. UZUÖOŞAÜŞILI * 
» BÎLE3İK 

K. GÜLBK ı I 
Dr. M.SUNER 

BÎNÖÖL 
T. BAN&HCâ&LU 
F. F. DtJff^lSBL . 

m&a 
H- Ş. ADAL 
Korgl. A. AEPTOĞAN 
H. R. ÖVMEN 
C. ö%$M&bm 

;Dr. Z. ÜLGBN 
BURKKR 

&ENGtNERÎ 
Dr, A. RrimŞtljYUBfl 

BURSA 
A. AKGÜÇ 
Gl. Â..-İİSM • * _ 
A. M. ERTIA^ j 
M. F. GB$<pBEfi \ 

* ' . . . 

>, '.. 

Dr.JOS£&ftN ' 
F. GOLfflmtÜtiD® 
Dr. M. T, stmm 
Gl. N.tTJNüZ 

ÇANÜKlfAZZE 
S. T. ARSAL 
s Biszru 
R. BULATffiBLÎ 
A.KAMÇIL 

çAtıaaaiRi 
Dr. A.&BHMM 
A. İNAN •"' « " 
M. A. RENDA »**« 

ÇOfiKTfi 
A. R. EREM 
A. TÜZÜN ' 

ÇORUM ' 
N.'AWtfMff • '; J 
Dr. M. vixna$p*+t-t . 
M.ÇAÖIL , ?)VK^^ 
I. EKER *'î>*f.*.; *̂ < 

f 



M. KAYAAÎiî» 
DENIZLI 

F. ASAL 
Dr. H. BERKMAN 
A. EGE 
H. GÜNVER 
N. KÜÇÜKA 
Dr. B. ÜZ 

DİYARBAKIR 
Dr. I. T. ÖNGÖREN 
61. K. SföVÜKTEKİN 
K. ŞEDELE 
§. ULUĞ 

EDİRNE 
M. E. AĞAOĞULLARl 
F. BALKAN 
M. N. GtîNDÜZALP 
Dr. F. JyfEMlK 

ERZİNCAN 
B. K. ÇAĞLAR 
A. FIRAT 
F. KALFAGtL 
Ş. SÖKMENSÜER 

ERZURUM 
Gl. P. DEMÎRHAN 
N, DUMfcU 
N. ELGÜN 
M. H. GÖLE 
Ş. KOÇAK 
Gl. Z. SÖYDEMİR 

ESKİŞEHİR 
I. ARUKAN 
I .U. AYKURD 
I. ÖZDAMAR 
E. SAZAK 

GAZlANTEB 
ö. A. AKSOY 
Dr. M. GANBOLAT 
Ş. ÖZDE&ÎR 

GİRESUN 
M.AKKAYA 
t. GÜRAÇ 
î. SABUNCU 
A. SAYAR 
N 08TEN 
A. ULUS 

H F. ATAÇ 
RV GÜRELİ 
E.S.TÖB 

B : 46 25 
HAKKÂRİ 

A. R. GÖKSÎDAN 
HATAY 

Gl. E. DURUKAN 
H. İLGAZ 
B. S. KUNT 

İÇEL 
R. KORALTAN 

İSPARTA 
K. AYDAR 
M. KARAAĞAÇ 
H. ÖZDAMAR 
K. TURAN 

İSTANBUL 
Dr. G. ATAÇ 
A. BAYINDIR 
A. II. DENlZMEN 
Dr. H. DİKER 
Dr. GL N. I. GÖZCÜ 
Z. KARAMURSAL 
H. KORTEL 
Ş. A. ÖGEL 
F. ÖYMEN 
V. SARIDAL 
t. H. ÜLKMEN 
A. R. TARHAN 

İZMİR 
Ş. ADALAN 
B. ARIMAN 
M. BİRSEL 
E. ÇINAR. * 
H. MENTEŞE 
E. ORAN 
Ş. YUNUS 

KARS 
E- DEMlREL 
Ş. KARACAN 
Dr. E. OKTAY 
Z. ORHON 
E. ÖZOĞUZ 

KASTAMONU 
T. COŞKAN 
H. ÇELEN 
H, ÇORUK 
Dr. F. ECEVÎT 
R. SALTUĞ 
T. TAŞKIRAN, 

KAYSERİ 
R. ÖZSOY 
M. K. ŞATIR 

44946 ö : İ 
M. TANER 
ö. TAŞÇIOĞLU 

KIRKLARELİ 
Z. AKIN 
N. A. KANSU 
Ş.ÖDÜL 

KIRŞEHİR 
Ş. TORGUT 
t. TURAN 

KOCAELİ 
S. ARTEL 
Dr. F. Ş. BÜRGE 
A.DlKMEN 
R. FENMEN 
S. PEK 
X TOLON 

7S. YARGI 
KONYA 

S. ARIKAN 
V. BİLGİN 

"Gl. A. F. CEBESOY 
S. ÇUMRALİ 
Ş. ERGUN 
Dr, S. IRMAK 
H. KARAGÜLLE 
K. OKAY > 
N. H. ONAT 
Dr. O. Ş. ULUDAĞ 

KÜTAHYA 
Dr. A. S. DELÎLBAŞ1 
R.JP8KER 
Â. ^IfÖDÖĞLU 
V. U&GÖREN 

MALATYA 
E. BARKAN 
N. BAYDAR 
M. ÖKER 
Dr. C. ÖZELÇI 
O. TANER 
M. N. ZABCI 

MANİSA 
Korgl. A. R. ARTUN-
KAL 
H. BAYUR 
R. N. EDGÜER 
0. ERÇÎN 
1. ER^EM 
Dr. S. E. KÂATÇILAR 
K. KARAOSMAN 
F. KURDOĞLU 

MARAŞ 
Dr. K. BAYIZIT 
H. R. TANKUT 
A. H. TANPINAR 

MARDİN 
Gl. S. DÜZGÖREN 
E. ERGİN 
R. ERTEN 
Fi. MENEMENCÎOÖLU 
Dr. A. URÂS 
L. ÜLKÜMEN 

MUĞLA 
Orgrl. I. ÇALIŞLAR 
C. KARAMUĞLA 
H. KlTABCI 

MUŞ 
K. KOTAN 

NİĞDE 
A. G. BODRUMLU 
R. DOLUNAY 
F. SOYLU 
H. UUJSOY 

ORDU 
I. ÇAMAŞ 
Dr. V. DEMİR 
Dr. Z. M. SEZER 
H. ŞARLAN 
H. YALMAN -
M. YARIMBIYIK 

Dr. S. A.DÎLEMRE 
A. ZIRH 

SAMSUN 
H. ÇAKIR 
Z. DURUKAN 
Amiral F. ENGÎN 
N. FIRAT 
N. ÖZTUZCU 
M. A. YÖRÜKER 

SEYHAN 
Gl. N. ELÖENÎZ 
Ş. IŞCEN 
H. URAN 

SIIRD 
E. KILIÇCIOĞLU 
S. TUNCAY 
B. TÜRKAY 

StNOB 
0. AT AY 
Dr. B. KÖKDEMÎR 
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H. ORUCOĞLU 

SİVAS 
E.DÎZDAB 
A. ESKNBEL 
Ş. GÜftALTAY 
Tuğamiral H. GÖKDA-
LAY 
R. Ş. SIRER 
A. YURDAKUL 

TEKİRDAĞ 
R. APAK 
E. ATAÇ 

B : 46 m 
E. PEKEL 
N. TRAK 

TOKAD 
S. ÇELÎKKOL 
M. DEVELİ 
R. ERİŞKEN 
H. N. KEŞMİR 
C. KOVALI 
G. PEKEL 
N. POÎRÛY 
R. A. SEVENGlL 

TRABZON 
S. ABANÖZOĞLU 

4.1945 Ö : î 
M. AYDIN 
F. A. BARUTÇU 
D. EYlBOĞLU (I ) 
T. GÖKSEL 
R. KARADENİZ 

TUNCELİ 
N. S. SILAN * 
H.ÜÇÖZ 

ÜRFA 
K. BERKER 
R. SOYER 

VAN 
N. BERKER • 

YOZGAD 
M. ALLIOĞLü 
G. ARAT 
Z. ARKANT 
s. îçöz 
Y. D. KARSLIOĞLU 
S. KORKMAZ 
A. SUNGUR 

ZONGULDAK 
A. GÜREL, 
Y. Z. ÖZENÇÎ 
Ş. TANSAN ' 
R. VARDAR 

[Oya katilmıyanlar] 

AFYON KARAHISAR 
H. ÇERÇEL 
A. ÇETİNKAYA 
A. TAŞKAPILI 

AÖRl 
f R. R. PASÎN (I.) 

ANKARA 
Gl. N. ANILMIŞ t 
F. R. AT AY (1.) 
H. O. BERATA 
A. ÇUBUKÇU 
M. ERÎŞ (1) 
I. İNÖNÜ (Cumhurbaş
kanı) 
M. ÖKMEN 

ANTALYA 
H. T. DAĞLIOĞIİÜ 
T. SÖKMEN 

AYDIN 
N. GÖKTEPE 
Dr. R. LEVENT 
A. MENDERES 

BALIKESİR 
H. ÇARIKLI 
M. DEMÎft (t.) 
H, KÜÇÜKLER 
S. ÖRGEEVREN 
Gî. K. ÖZALP 

BİLECİK 
M. Ş. ESENDAL 
K. SUN 

BİTLİS 
M. ERTAN 
B. OSMA 

BOLU 
H. C..ÇAMBEL 
C. S. SİREN (Bakan) 

BURSA 
R. CANITEZ (Bş. V. I.) 
A. DIJRU 
Dr. S; KONUK (B.) 
M. B . P 4 R S 

ÇANAKKALE 
II. ERGENEIİ 
R.N.GÜNTEKÎN 

ÇANKIRI 
B. ERKİN ( t ) 
T. ONAY 

ÇORUH 
M. M, KANSU 
A. US. 

ÇORUM 
H. AKDOĞAN (Ö.) 
E. S. AKGÖL 
Dr. C'. KAZANCIOĞLU 

DElfîZLt 
Y. BAŞKAYA (I.) 
E. A. TOKAD (I.) 

DİYARBAKIR 
R. BEKIT 
O. OCAK 

EDİRNE 
E. DEMlRAY 

ELAZIĞ 
F.AĞRALÎ(l) 
F. A. AYKAÇ (Ö.) -
H. KİŞİOĞLU 
S. SAGlROGLU. • 

I. \ ALÇIN 
ERZİNCAN 

A. S. ILTER (I.) 
ERZURUM 

A. A'KYÜREK 
S. ALTÜÖ 
R. DlNÇ (I.) 

ESKİŞEHİR 
Y. ABADAN 

• GAZtANTEB 
Dr. M, A. AĞAKAY 
C. S. BARLAS 
Ş. KALELİ 
Dr. A. MELEK 
M. ŞAHIN 

GİRESUN 
Gl. I. SÖKMEN (t.) 
F. YÜZATLI (I.) 

GÜMÜŞANE 
Ş.ERDOĞAN 
C. SELEK 

HATAY 
A. Ş, DEVRİM (I.) 
H. SELÇUK 
A. TÜRKMEN (I.) 

İÇEL 
Dr. M. BERKER 
T. C. BERÎKER 
F. C. GÜVEN 
Ş. TUGAY .••",:-, 
H. S. TANRIÖVER 
Gİ..Ş. TURSAN 

İSPARTA 
C. TÜZEMEN 

İSTANBUL 
C. E.ARSEVEN 
Gl. R. BELE (I.) 
Dr. K. C. BEBKSÖY 
(t) 
S.'ClMCOZ (I.) 
A. Ş. ESMER (I.) 
G.B. GÖKER (I.) 
I. A. GÖVSA 
F. HAMAL 
Gl. K. KARABEKİR 
H. C. YALÇIN (I) 

İZMİR 
C. BAY AR 
Dr. H. H. CURA 
S. EPÎKMEN 
R. KÖKEN 
H. ONARAN (I.) 
Dr. K. ÖRS 
Ş. SARAÇOĞLU (Baş
bakan) 
H. Â. YÜCEL (Bakan) 

KARS 
C. DURSUNOĞLU 
Gl. H. DURUDOĞAN 
F. KÖPRÜLÜ 

KASTAMONU 
A. BINKAYA 
Z. ORBAİY (I.) 
N. TAMAÇ ; 

KAYSERİ 
F. BAYSAL* 
A. n . KALAÇ 
N. TOKER -
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1-

c. Tümr 
S. H. ÜRG$Bi$ (B<R 
kan) 

KIBKLfcfcEMî \ 
Korgrl. K.' DOĞAN:* 
Dr,F.;UMA&V ' -

KIRŞEHİR 
P. ÇOBÂNOÖÜÜ 
P.SELBjB'.; • 

KOCALI 
Gl. M. BAK# (h). 
t. S. YİGÎT 

KONYA 
M. A. BtNAL 
A. H. DİKMEN (1.) 
F. GÖKMEN (1.) 
T F RIT/AY 
A. R. TÜREL (B.) 

K^fİ^YİA V 
B. ATALAY | 
H. BENLİ5 * 

* M. E R » ® l h s. mımmyj 
H. PEKGA^ 
ö. B. UŞAKL& \ 

M: 46 mAAm 0»: lı 
MALATYA. 

M. Ş. ÖZPAZARBAŞL 
M. PEKTAŞ* 
H. SAĞIRO&İUJ i 
K. SAYIN (t.) 
T. TEMELLİ l 

MANİSA 
Ş. R. IIATÎFOÖLI7 
(Bakan) 
Y. ÖZEY 
H. SARHAN 
P. USLU 

MAEAŞ. 
R. KAPLAN 
A. YAYCIOĞLU 

MARDİN* 
I. F. ALPAYAJ(1.!İ.) 

fmrmsmy 
S. GOTE¥"r<İ0'. . 
P. 0. MEOTEŞEÛĞLU 

M1Ş- \ 
H. KILICOĞEU! ;(İ3 

NIGSE^ 
H. MEMMittİL ı 
Dr. R. F. TALAT-(t) 
H. TEIHHUABK<!.)• 

ORDUv 

Ş. AKYAZI (Uy 
S. S. TARG!AN'(Î.) 

RtZE • 
T B. BALTA 
H. C. BELÜL 
K. KA&DÖ'-
jF. SİRMEN '(Bakan) 

SAMSUN' 
C. BİLSEL (t.) 
S. ERBAY' 
1. EZGÜ: 

SBSffAlf 
D.ARIKOGLU 

(&.ÇAJMÎ.) 
K. ÇELİK 
Ç. ORAL . 
Dr. K. SATTR' 
A. M\YT,GENA 

StiRUtfr 
A. R. ESEN" 

StNOBi 
<1. KJ.TNGEDAYT", 
I. H. SEVÜKi(t) 

SflFAfc 
M. Ş. BELED'A: (1.5? 

(IL IŞIK 
K. KİTAPÇI V 
N. SADAK „ 
I. M. UĞUR . , • 

TEKÎ&ÛACU 
F.ÖZTRAB:, 
C. UYBADIN 

TRABZON, 
M. S.ANAJtfÜR . 
H. N. BOZTEPE (1.) 
S. DAY '(Mkak^ 
H. SAKA (Bakan) 
L. YAVUZ (L) 

URFA 
H. s! COŞAR (1.) ] 
A. K. TECER (î.) 
E/iMİEfc&tf.'' - • • ' • 
S. TC. YETKİN! 

' VAN',' ' 
t. ARVAS^ 
M. BOYA (I..) 

ZONaütDAK; 
Dr. R. BABKlft : 
Ş. DEVRİM (1.) 
E. ERÎ^tRGly 
H. A. KUYUCAK (t.) 

m v m ı • -1 -•- a 

Türkiy* r İsviçre Ticaret ve Ödeme * anlaşmasının üç ay uzatılması hakkındaki kanuna ve- | 

'"' . 

AFYON KAİIAHİÖAR 
t. H. BALTACIÖ$DU 
M. GÖNBIf#/ . 
Dr. A. H. SELGİL 
B. TÜRKER 
S, YURDKORtf 

rilen oyları» sonucu * 1 

(Kaıiun kabul 'edilmiştik.) , 
Üyeleri sayısı;!:. : 455, 

»'. Oy verenler : 267a 
Kabul edenler : 267» * 

E&bul etmiyenler A Q 
Çekinserler : 0 

Oya katılmayanlar : 183 
Boşlar : 5 

[JÇahtitl <edenler] 
AĞRI^ 

H. BAYRAK 
H. TÜOAÇ f 

AMASYA 
N. A K T « 
Z. TARHAN 

E. UR AS 
A. K. YİGÎTÖÖLU 

ANKARA-
M. AKSOLEY-
B. BAYKAN 
i . BAYTIN ' | 

• 

1 

R. BÖREKTİ 
P. DALDAL 
M. KAYAOÖLU 
4 . N. MIBŞIO&kU 
İ. YÖRÜK 1 

i . 1 
• 

* 1 



ANTALYA 
M. ÇANKAYA 
Dr. G. KAHRAMAN 
N. E. SÜMER 
Dr. O. TUNCA 

AYDIN 
Dr. H. ALATAŞ 
GI. R. ALPMAN 
Dr. M. GERMEN 
N. GÖKTEPE 
A. S. LEVEND 

BALIKESİR 
M. AKPINAR 
O. N. BURCU 
P. ETÇlOĞLU 
H. KARAN 
H. ONAT 
F. TÎRİTOĞLU 
Y. S. UZAY 
t. H. UZUNÇARŞIL1 

BİNGÖL 
T.BANGUOĞLU 
P. P. DÜŞÜNSEL . . 

BİTLİS 
B. OSMA 

BOLÜ 
H. Ş. AD AL 
Korgrl. A. ALPTOĞAN 
H/RÖYMEN 
C. ÖZÇAĞLAR 
Dr. Z. ÜLGEN 

BURDUR 
Ş. ENGİNERÎ 
Dr. A R . YEŞİLYURT 

BURSA 
A. AKGÜÇ . 
Gİ. A. ATLI 
A. M. ERHAN 
M. F. GERÇEKER 
Dr. R. GÜRAN 
F, GÜVENDİREN 
Dr. M. T. SİMER 
Gİ. N. TINAZ 

ÇANAKKALE 
S. T. ARSAL 
S. BATU 
R. BULAYIRLI 
H. ERGENELİ 
Av KAMÇIL 

B : 46 
ÇANKIRI 

DnA.ARKAN 
A. İNAN 
M. A.RENDA 

ÇORUH 
A. R.EREM 
A. TÜZÜN 

ÇORUM 
Dr. C. KAZANCIOĞLU 
N.ATALAY 
Dr. M. CANTEKIN 
M; ÇAĞIL 
1. EKER ***w*~ 
N. KAYAALP 

DENİZLİ 
P. ASAL 
Dr. H. BERKMAN 
A, EGE 
H. GÜNVŞR 
N. KÜCÜKA 
Dr. B U Z 

DİYARBAKIR 
Dr. 1. T. ÖNGÖREN 
Gİ. K. SEVÜKTEKİN 
K. ŞEDELE 

EDİRNE 
M. E. AĞAOĞULLARI 
M/N. GÜNDÜZALP 
Dr. F. MEMİK 

ERZİNCAN 
B. K. ÇAĞLAR 
A. FIRAT. 
P. KALFAĞÎL 
Ş. SÖKMENSÜER 

. ERZURUM 
Gİ. P. DEMÎRHAN 
N. DUMLU 
M. H. GÖLE 
$. KOÇAK 
Gİ. Z. SOYDEMlR 

ESKİŞEHİR 
1. ARUKAN 
1 .U. AYKURD 
t. ÖZDAMAR 
E. SAZAK 

GAZİANTEB 
Ö. A. AKSOY 
Dr, M CANBOLAT 
Ş. ÖZDEMÎR 

25.4,1945 O : 1 
GİRESUN 

M. AKKAYA 
1. GÜRAK 
1. SABUNCU 
A. SAYAR 
A. ULUS * 

H. P.ATAÇ 
R, GÜRİLİ 
O. SELEK " 
E. S. TÖR 

HAKKARİ 
A. R. GÖKSİDAN 

HATAY 
Gİ. E. DÜRUKAN 
H. İLGAZ 
B. S. KUNT 

İÇEL 
R. KORALTAN 

İSPARTA 
K. AYDAR 
M. KARAAĞAÇ 
H ÖZDAMAR 
K. TURAN 

İSTANBUL 
Dr. G. ATAÇ r-
A. BATINDIR 
A. H. DENİZMENf 
Dr. H. DİKER 
Dr. GL N. 1. GÖZCÜ 
Z. KARAMURSAL 
Ö. KORTEL 
Ş/A. ÖGEL 
F. ÖYMEN 
V. SARn>AL 
t. H.ÜLKMEN 
A. R. TARHAN 

İZMİR 
Ş. ADALAN 
B. ARIMAN 
M. BİRSEL 
E. ÇINAR 
E. ORAN 
Ş. YUNUS 

KARS 
E. DEMİREL * 
Ş. KARACAN 
Dr. E. OKTAY 
Z. ORHON 
E. ÖZOĞUZ 

KASTAMONU 
T. COŞKAN - ' 
H. ÇELEN 
H. ÇORUK 
Dr.F.ECEVİT 
K. SALTUÖ 
T. TAŞKIRAN 

KAYSERİ 
F. ÖAYSAL 
R, ÖZSÖY 
M. K. ŞATIR 
M. TANER 
ö. TAŞÇIOĞLU 
0. TÜZEL 

KIRKLARELİ 
Z. AKIN 
N. A. KANSU 
Ş. ÖDÜL 

KIRŞEHİR 
Ş. TORGUT 
1. TURAN 

KOCAELİ 
S. ARTEL 
Dr. F .Ş . BÜRGE 
A. DİKMEN 
R. FENMEN 
1. TOLON . - . . . -
S. YARGI 
1. S. YİĞİT 

KONYA 
S. ARIKAN 
V. BİLGİN 

G1.A.F.CEBESOY ' 
S. ÇUMRALİ 
Ş. ERGUN 
Dr. S. IRMAK 
H. KARAGÜLLE 
K. OKAY > 
N. H. ONAT 
Dr. O. Ş. ULUDAĞ 

KÜTAHYA 
Dr. A. S. DELtLBAŞI „ 
R. PEKER * ' ' 
A. TİRİDOĞLU 
V. UZGÖREN 

MALATYA 
E. BARKAN 
N.BAYDAR 
M. ÖKER 
Dr. C. ÖZELÇİ 
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o. TA&BR 
M. N. ZABÇI 

MANİSA 
Korgl. A. R. ARTUN-
KAL 
H. BAYUR 
R.N.fcDGÜER 
0. BRÇÎN 
1. ERTEM 
Dr. S. E. KÂATÇILAR 
K. KARAOSMAN 
F. KURDOĞLU 

MARAŞ 
Dr. K, BAYILT 
H. R. TANKÜT 

MARDİN 
Gl. S. DÜZGÖREN 
E. ERGİN 
R. ERTEN 
H. MENEMENGIOĞLU 
Dr. A. URAS 
L. ÜLKÜMEN 

MUĞLA 
Orgl. t ÇAIİS&AR 
C. KARAMUĞA 
H. KİTABCI 

K. KOTA|fv 
NİĞDE 

A. G. BODRUMLU 
R. DOLUNAY 
P. SOYLU 
H. ULUSOY 

ORDU -
t. ÇAMAŞ 
Dr. V. DEMİR 
Dr. Z. M. SEZŞR 
H. ŞARLAN 
H. YALMAN 
M. YARÎMRIYIK 

Dr. S. A. DÎLEMRE 
A. ZIRH 

SAMSUN 
H. ÇAKIR 
Z. DURUEAN 
Amiral P. ENGİN 
N. FIRAT Î 
N. ÖZTUZCU 
M. A. YÖRÜKÜR 

SEYHAN 
Gl. N. ELDENİZ * 
Ş. İŞCEN 
H. URAN 

, 1 9 # Qjl 1 
SltRD 

E. EJLIÇGIG&LU 
S.TUNCAY 
B. TURGAY 

SÎNOB 
O. ATAY 
Dr. B. KÖKDEMtR 
H. ORUCOÖLU 

SİVAS 
E. DİZDAR 
Tuğamiral H. GÖKDA* 
LAY 
R. Ş. SİRBR 
A. YURDAKUL 

TEKİRDAĞ 
B. APAK 
E. ATAÇ 
E. PEKEL 
N. TRAK . 

TOKAD 
S.ÇELÎKKOL 

;M. DEVELİ 
R. ERİŞKEN 
H. N. KEŞMİR 
C. KOVALI 
G. PEKEL 
N. POROY 
R. A. SEVENGİL 

TRABZON 
S.ABAN0ZOÖLU 
M. AYDİN 
F. A. BARUTÇU; 
D. EYÎBO&LÜ 
T. GÖKSEL 
R. KARADENİZ 

TUNCELİ 
N.S . SILAN 
H. ÜÇÖZ 

URPA 
K. BERKER 
R. SOYER 

VAN 
N. BERKER 

YOZGAD 
,M. ALLIOĞLU 
C. ARAT *• 
Z. ARKANT 
S. ÎÇÖZ 
Y. D. KARSLIOĞLU 
S. KORKMAZ 
A. SUNGUR 

ZONGULDAK 
A. GÜREL 
Y. Z. ÖZENÇt 
R. VABDAR 

[Oya kattlmy anlar] 

AFYON KARAHİBAR 
H. ÇERÇEL 
A. ÇETÎNKAYA (1.) 
A. TAŞKAPILI 

AĞRI 
R. R. PASIN ( t ) 

ANKARA 
Gl. N. ANILMIŞ 
F. R. AfAY (1) 
H; O. BEKATA 
A, ÇUBUKÇU 
M. ERİŞ (1.) 
1. İNÖNÜ (Cumhurbaş
kanı) * 
M. ÖKMEN 

ANTALYA 
N. AKSOY ' 
H. T. DAĞLIOĞLU 
T, SÖKMEN (î.) 

AYDIN 
Dr. R. LEVENT 
A. MENDERES 

BALIKESİR 
H. ÇARIKLI 
M. DEMİR ( t ) 
H. KÜÇÜKLER 
S. ÖRGEEVREN 
Gl. K. ÖZALP 

BİLEDİK 
M.Ş. ESENDAL 
K. &ÜLEK 
Dr. M. SUNER 
K.'SÜN • 

BlTLtS 
M. ERTAN 

BOLÜ 
H. C. ÇAMfcEL 
C. a SÎI£EN. (Bakan) 

BURSA 
R. CANITEZ (Başkan^ 
kanvekili) 
A. DURU 
Dr. S. JCONUK 
M. B. PARS 

ÇANAKKALE 
R. N. GÜNTEKİN 

ÇANKIRI 
B. ERKÎN (1.) 
T. ONAY 

ÇORUH 
M. M. KANSU 
A. US 

ÇORUM 
H. AKDOĞAN (Ö.) 
E. S. AKGÖL 

DENİZLİ 
Y. BAŞKAYA ( t ) 

E. A. TOKAT (t.) 
DİYARBAKIR 

R. REKÎ1? 
0. OCAK 
Ş. ÜLUÖ 

EDİRNE 
F. BALKAN (1.) 
E. DEMÎRAY 

ELÂZIĞ 
F. AĞRAU (1.) 
F. A. AYKAÇ (Öz.) 
H. KİŞİOĞLU 
S. SAĞIROÖLU 
1. YALÇIN 

ERZİNCAN 
A. S. İLTER (özürlü) 

ERZURUM 
A. AKYÜREK 
S. ALTUĞ > « 
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R. DlNÇ (1.) 
.N.-'ELÖÜN 

ESKİŞEHİR 
Y. ABADAN 

GAZÎANTEB 
Dr. M. A. AĞAKAY 
C. S. BARLAS. 
B. KALELİ 
Dr, A. MELEK 
M. ŞAHİN 

GİRESUN 
Gl. 1. SÖKMEN (1.) 
N.ÖSTEN 
F. YÜZATLI (l.J 

GÜMÜŞANE 
Ş.ERDOĞAN 

HATAY 
A. Ş. DEVRİM (1.) 
H. SELÇUK 
A. TÜRKMEN (1.) 

ÎÇEL 
Dr. M, BERKER 
T. C. BERlKER 
F. C. GÜVEN 
Ş. TUGAY 
H. S. TANRIÖVER 
Gl. Ş. TURSAN 

İSPARTA 
C. TÜZEMEN 

İSTANBUL 
C. E. ARSEVEN 
Gl. R.BELE (1.) 
Dr. K. C. BERKSOY 
Dr. K. C, BERKSOY 
(t) 
S. CÎMCÖZ (1.) 
A. Ş, ESMER 
G. B. GÖKER (1.) 
1. A. GÖVSA 
F. HAMAL 
Gl: K. KARABEKİR 
H. C. YALÇIN (1.) 

fi :*6 'WA 
İZMİR 

ö. KAYAR 
Dr. H. E. CURA 
S.iEPlKMEN 
R. KÖKEN 
H. MENTEŞE 
H ONARAN (1.) 
Dr. K. ÖRS 
Ş. SARAÇOĞLU (Baş
bakan) 
H.Â. YÜCEL (Bakaa) 

KARS 
G. DURSUNOĞLU 
Gl. H. DURUDOĞAN 
F. KÖPRÜLÜ 

KASTAMONU 
A. BİNKAYA 
Z. ORBAT ( t ) 
N.TAMAÇ 

KAYSERİ 
A. H. KALAÇ 
N. TOKER 
S. H. ÜRGÜBLÜ (Ba
kan) 

KIRKLARELİ 
Korgrl. K. DOĞAN 
Dr. F. UMA* 

KIRŞEHİR 
F. ÇOBANOĞLU 
F. SELER 

KOCAELİ 
Gl. M. BAKU (1.) 
S. FEK 

KONYA 
M. A. BİNAL 
A. H. DİKMEN (1.) 
F. GÖKMEN (t.) • 
T. F. SILAY 
A. R. TÜREL (Bakan) 

XÜTAEYA 
B. ATALAY 
H. BENLİ 
M. ERKMEN 

S. BOTMâN 
H. FEKOAN 
ö. B. UŞAKLI 

MALATYA 
M. Ş. ÖZPAZARBAŞI 
. J i PEKTAŞ 
H.ŞAĞIROĞLU > 
X-SAYIN <1.) 
^•fcE&ELLl 

MANİSA 
*Ş. R^ HATİPOĞLU 
(Bakan) 
Y. ÖZEY 
H. SARHAN 
F. USLU 

R. KAPLAN 
A. H. TANPINAR 
A. YAYCIOĞLU 

MARDİN 
X F. ALPAYA (1. Ü.). 

MUĞLA 
S. GÜNEY (I.) 
F. O. MENTEŞEOĞLU 

MUŞ 
H. KILICOĞLU (1.) 

NİĞDE 
S. MENĞÎ (1.) 
Dr. R . F . TALAY,(Î.) 
H. TEPEYRAN (1.) 

ORDU 
Ş. AKYAZI <1.) 
S. S. TARCfAN ( t ) 

T. B. BALTA 
H.C.BELÜL 
K. KAMU 
F. SİKMEN CBakan) 

SAMSUN 
C. BİLSEL (1.) 
S. ERBAY 
1. EZGÜ 

SEYHAN 
D.ARIEOĞLÜ 

S. ÇAM (1.) 
K. ÇELİK 
C. ORAL 
Dr. K. SATIR 
A. M YEGENA ' 

SURD 
A. R. ESEN 

StNOB 
C. K. İNCEDÂYI 
I. H. SEVÜK ( t ) 

SİVAS 
M. Ş.BLEDA (1.) 
A. ESBNBEL 
Ş. GÜNALTAY (Baş-
kanvekili) 
H.ÎŞIR 
K.^İTAPÇI 
N. SADAK 
1. M. TfĞÜR 

TEKİRDAĞ 
F. ÖZTRAK 
C. UYBADTN 

TRABZON 
M.S.ANAMUR 
H. N. BOZTEPE (1.) 
S. DAY (Bakan) 
H. SAKA (Bakan) 
L. YAVUZ (1.) 

URFA 
H. S. COŞAR '(I.) 
A. K. TEÖER (1) 
E. TEKELİ 
S. K. YETKİN 

VAN 
I. ARVAS 
M. BOYA (I) 

ZONGULDAK 
Dr. R. BARKIN 
Ş. DEVRİN (1.) 
E. ERÎŞÎRGÎL 
H. A.EÜYÜCAK ( t ) 
Ş. TANDAN 
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Türkiye - Amerika Ticaret Anlaşmasına bağlı bir sayılı listede 659 D ve C pozisyonlarına giren 
maddelere müteallik yümrük resimleri hakkında teati olunan mektupların onanmasına dair ka

nuna verilen oylarm sonucudur. 
(Kanun kabul edilmiştir). 

' ' . ' , • : ' : • 

-
AFYON KARAHİSAR 
t. H. BALTACIOGLU 
M. GÖNENÇ 
Dr. A. H. J3ELGİL 
B. TÜKKER 
S..YURDKORU 

AĞRI 
H. BAYRAK 
H. TUGAÇ 

AMASYA 
N. AKTIN 
Z. TARKAN 
E. UBAS . 
A. K. YİÖİTO&BU 

ANKARA 
M. AKSOLEY 
B. BAYKAN 
A. BAYTLN 
H. 0. BEKATA 
R. BÖREKÇİ 
F. DALDAL 
M. KAYAOĞLU 
H. N. MIHÇIOĞLU 
Z. YÖRÜK 

ANTALYA 
N. AKSOY 
M. ÇANKAYA 

/ Dr. G. KAHRAMAN 
Dr. 0. TUNCA 

AYDIN 
Dr. H. ALATAŞ 
Gl. R. ALPMAN 
Dr. M. GERMEN 
N. GÖKTEPE 
£. S. LEVEND 

Üye er sayısı : 4§5 
Oy verenler : 272 

Kabul edenler " : 272 
Kabul etmiyenler : © 

, Çekin serler : 0 
Oya katdmıyanlar : 187 

Boşlar : 5 

[Kabul edenler] 
BALIKESİR 

M. AKPINAR 
0. N. BURCU 
P. ETÇİOĞLU 
H. KARAN 
H, ONAT 
F.TÎRÎTOĞLU 
Y, S. UZAY 
1. H. UZUNÇAR§IL1 

BİLECİK 
K. GÜLEK ••• 

BİNGÖL 
T. BANGUOĞLU 
F. F. DÜŞÜNSEL 

BİTLİS 
B. OSMA 

BOLÜ ' 
H. Ş. ADAL 
Korgl. A. ALPTOĞAN 
C.ÜZÇAĞLAR 
Dr. Z. ÜLŞffiN 

BURDUR 
Ş. ENGÎNERt 
Dr. Â. R. YEŞİLYURT 

BURSA 
A. AKGÜÇ 
Gl. A. ATLI 
A. M. ERHAN 
M. Ff GERÇEKER 
Dr. R. GÜRAN 
F. GÜVENDİREN 
Dr. M. T. SÎMER 
Gl. N. TINAZ 

ÇANAKKALE 
8. T. ARSAL 

[ S. BATU 
R. BULAYIRLI 

İH. ERGENELİ 
A. KAMÇIL 

ÇANKIRI 
Dr. A. ARKAN 

f A.' İNAN 
M. A. RENDA 

ÇORUH 
A. R. EREM 
A. TÜZÜN 

ÇORUM 
N. ATALAY 
Dr. M. CANTEKÎN 
M. ÇAĞIL 
î. EKER 
N. KAYAALP 
Dr. C. KAZANCIOĞLU 

DENİZLİ 
F. ASAL, 
Dr. H. BERKMAN 
A. EGE 
H.GÜNVER 
N. KÜÇÜKA 
Dr. B. UZ 

DİYARBAKIR 
Dr. 1. T. ÖNGÖREN 
Gl. K. SEVÜKTEKİN 
K. ŞEDELE 
Ş, ULU0 

EDİRNE 
M. E. AĞAOĞULLARI 

i F. BALKAN 
M. N. GÜNDÜZALP 
Dr. F. MEMİK 

* 

/ 

, • 

ERZİNCAN 
B. K. ÇAĞLAR 
A. FIRAT 
F. KALFAGİL 
Ş. SÖKMENSÜER 

1 ERZURUM 
| A. AKYÜREK 

S. ALTUÖ 
Gl. P. DEMİRHAN 
N. DUMLU 
M. H. GÖLE . 
Ş. KOÇAK 

•Gl. Z. SOYDEMÎR 
ESKİŞEHİR 

I. ARUKAN 
1. U. AYKURD 
1. ÖZDAMAR 
E- SAZAK 

GAZİANTEB 
ö, A. AKSOY 
C. S. BARLAS 
Dr. M. CANBOLAT 
Ş. ÖZDEMlR 

GİRESUN 
M. AKKAYA 
Î.GÜRAK 
r. SABUNCU 
A. SAYAR 
N. OSTEN 
A, ULUS 

GÜMÜŞANE 
H. F. ATAÇ 
R. GÜRELİ 
0. SELEK 
E. S. TÖR • 

...J 
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HAKKÂRİ 
A. R. GÖKSlDAN 

HATAY 
Gl. E.DÜRUKAN 
H. İLGAZ 
B. S. KUNT 

R. KORALTAN 
İSPARTA 

K. AYDAB 
M. KARAAĞAÇ 
H. ÖZDAMAR 
K.TÜR4N 

İSTANBUL 
Dr. G; ATAÇ 
ALBAYINDIR 
JÜU H. DHNIZMEN 
Dr.H.DlKER 
Dr. Gl. N. I. GÖZCÜ 
Z. KARAMURSAL 
H. KORTEL 
Ş. A. ÖGEL 
F.ÖYMBN 
V. SARIDAL 
LH.ÜLKMEN 
A. R. TARHAN 

ÎZMÎR 
Ş. AD ALAN 
B.ARIMAN 
E. ÇNAB, 
S. EPlKMEN 
H. MENTEŞE 
E. ORAN 

KARS 
E. DEMÎREL 
Ş. KARACAN 
Dr. E. 0£TAY 
Z. ORHON 
E. ÖZOĞUZ 

KASTAMONU 
A. BlNKAYA 
T. COŞKAN 
H. ÇELEN . . ' • 
H. ÇORüK 
Dr. F. ECEVlT 
R. SALTUg 
T. TAŞKIRAN 

KAYSERİ 
F. BAtSAL 

R.ÖZSOY 
M. K, ŞATIR 
M. TANER 
Ü:TAŞÇI0Ğ&U 
C. TÜŞİL 4 

KIRKLARELİ 
Z ; A K I N 
N.A.KAN8U 

KDÎŞBHtR 
Ş. TOBGUT 
t. TURAN 

KOCAELİ 
& ARTEL 
Dr. F. Ş.BÜRGE 
A. DİKMEN 
R.FENMEN 
a PEK 
I. TOLON 
S. YARGI " 

KONYA 
S. ARTKAN 
V. BİLGİN 
Gl. A. F. CEBESOY 
S. ÇUMRALİ * 
Ş. ERGUN. 
Dr. S, IRMAK 
H. KARAGÜLLE 
K. OKAI 
N.H. ONAT 
Dr. O. Ş. ULUDAĞ 

KÜTAHYA 
B. ATALAY 
Dr.A.S.DELÎLBA§I 
A. TlRtDOĞLü 

MALATYA 
E. BARKAN 
N. BAYDAR 
M. ÖKER 
Dr. Ç. ÖZELÇI. 
O. TANER 
M. N.ZABCI 

MANİSA 
Korgl. A. R, ARTUN-
KAL 
H. BAYUR 
R. tf./EDGÜER 
a ERCIN 
L ERTEM 
Dr. S. E. K A ATÇILAR 

K. KARAOSMAN 
F. KUR0OĞLÜ 

Dr. K. BAYÎZlT 
MARDİN 

Gl.' S. DÜZGOREN 
E. ERGİN 
R. ERTEN 
H. MENBMBNüIOĞLÜ 
Dr. A. URAS 
L. ÜLKÜMEN 

MUĞLA 
OrgrL î. ÇALIŞLAR 
C. KARAMUĞLA 
H. KİTABOI 

kcrş 
K. KOTAN 

NIĞDB 
A. G. BODRUMLU 
R. DOLUNAY 
F. SOYLU 
H. ULUSOY 

0 ORDU 
1. ÇAMAŞ 
Dr. V. DEJktlR 
Dr. Z. M. SEZER 
H. ŞARLAN 
H. YALMAN 
M. YARİMBIYIK 

RlZE 
Dr. S. A! D İ L E M R E 
A. ZIRH 

SAMSUN ... 
H. ÇAKIR 
Z. DURUKAN 
Amiral F. ENGÎN -
N. FD2AT • 
N. ÖZTUZCU 
M. A. YÖRÜKER 

SEYHAN 
Gl. N. ELDENİZ 
Ş. ÎŞCEN 
H. URAN 

SttRD 
E. KILIÇÇIOĞLU 
S. TUNCAY 
B. TÜRKAJ 

StNOB 
O. ATAY * 

\Dr. B. KÖKDEMtfi 
H.ORUCÖĞLÛ 

E. DIZDAB, 
Ş. GÜNALTAY 
Amiral H. GÖKDALAY 
R. Si SlRBR 
A. YURDAKUL 

TEKİRDAĞ 
R. APAK 
E. ATAÇ -..: 
E. PEKEL 
N.TRAK 

TOKAD 
S. ÇELÎKKÖL * 
M. DEVELİ 
R. ERİŞKEN ~ * 
H. ISt. KEŞMİR 
C. KOVALI 
0. PEKEL 
R. A. SEVENGÎL 

TRABZON 
S.ABANOZÖĞLÜ 
M. AtDİN '. ';* ' 
F. A. BARUTÇU 
D. EYlBOĞLU 
T. GÖKSEIJ 
R. KARADENİZ * 

TÜNCELÎ 
N. S. SILÂİSJ,"" ' 
H.ÜÇÖZ 

TOPA 
K. BERKER 
R. SOYER 

' VAN 
N. BERKER ^ 

YÖZGAD 
M. ALLÎOĞLÜ 
C. ARAT 
Z. ARKANT 
t . D. KARSLIOĞLU 
S. KORKMAZ 
A. SUNGUR ; 

ZONGULDAK 
A. GÜREL '-' , ,T ' 
Y. Z.ÖZENÇÎ 
Ş; TANSAN ,. ;; - ';'.'i 
R. VARDAR X 
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[Oya katdmiy unlar] 

İFYONcKAkAHÎSAR 
H. ÇERÇEL 
A ÇETÎtf&AYA 
A. mŞKAFIM 

AĞRI 
ft. B.'PASÎN.(I.)L 

ANKAfiA 
G1.N. ANILMIŞ V-
F. R. ATAN (I.) 
A. ÇUBUKÇU 
M. EIJÎŞ (î.) • 
I . ÎNÖNtJ (Cmûhurbaş-
kânı) 
M. ÖKMEN 

ANTALYA 
H. T. DAMÖÖLÜ 
T. SÖKMEN ( t ) 
N. E. SÜMER (Bakan) 

AYDIN 
Dr. R LEVENT 
A. MENDERES 

BAUKESttt 
H. ÇARIKU 
M. DEMÎR İh) 
H. KÜÇÜKLER» 
S. ÖRGEEVRSEN 
GI.K.3İ2ALP 

BİLECİK 
M. Ş. ESENDAL 
Dr. M.SUNER 
K. SUN 

BITLI» 
M.ERTAN 

BOLÜ 
H. C. ÇAMBEL 
H.R. ÖYMBN 
C. S. SKÇEN (Bakan) 

v BURSA 
R. CANITEZ (Başkan-
vekili), (I.) 
A. DURU 
Dr. S. KONUK (Bakan) 
M. B. PARS 

ÇANAKKALE 
R. N. GÜNTHSIN 

ÇANKIRI 
B. ERKÎN^l) 
$. ONAY ' 

ÇORUH 
M. M.KÎAN8U 
A. us 

ÇORUM 
H. AKDOĞAN (Ö.) 
E. S. AKGÖL 

DfiNÎİSLl 
Y. BAŞKAYA (I.) 
E. A. TOKAD ( t ) 

DİYARBAKIR 
R.BEKÎT 
o. OCAK: 

EDİRNE 
E. DEMlRAY 

ELAZIĞ 
F. AĞRÂLI ( t ) 
F. A. AYKAÇ (I:) 
H. KÎŞÎÖGLÜ 
S. S A G I R O G L U 
t. YALÇIN • 

ERZİNCAN 
A. S. ILTER (î.) 

ERZURUM 
R. DÎNÇ ( t ) 
N. ELGÜN 

ESKtŞBHÎR 
Y. ABADAN 

GAZÎANTEB 
Dr. M..A. AÖAEAY 
B. KALELİ 
Dr. A. MELEK 
M. SAHlN 

GÎRESUN 
Gl. I. SÖKMEN (î.) 
F. YÜZÂTLI (î.) 

GÜMÜŞ ANE 
Ş. ERDOĞAN 

HATAY 
A. ş DEVRIM: (i.) 
H. SELÇUK 
A. TÜRKMEN (I.) 

ÎÇBL 
Dr.M.BERKER 
T. C. BERBER 
Fİ C. GÜVEN 
Ş. TUGAY ..• 
H. S. TJJ?»IÖVER 
Gl. Ş. TURSAN 

İSPARTA 
C. TÜZEDEN 

İSTANBUL 
C. E. ARSEVEN (I.) 
GL R: BE,LE (I.) 

Dr.K. C.BEKKSOY(L) 
S. ClMCOZ ( t ) 
A. Ş. ESMER (î.) 
G. B. GÖKER (I.) . 
I. A. GÖVSA 
F. HAMAL 
Gl. K.KARABEKIR 
H. C. YALÇIN (I.) 

C. BAYAR 
M. BİRSEL 
Dr. H. H. CURA 
R. KÖKEN 
H. ONARAN (I.) 
Dr. K. ÖRS 
Ş. SARACOŞLU (Baş
bakan 
S. YUNUS 
H. A. YÜCEL,(Bakan) 

KARS 
C. DURSUNOGLU 
Gl. H. DURÜBÖ&AN 
F. KOPRÜLtJ 

KASTAMONU 
Z. ORBAY (t.) 
N/TAMAÇ 

KAYSERİ 
A. H. KALAÇ 
N. TOKER 
S. H. ÜRGÜBLÜ (Ba
kan) 

KIRKLARELİ 
Korgrl. K. DOĞAN 
Ş.ÖDÜL 
Dr. F. UMAY 

KIRŞBHÎR 
F. ÇÖBANÖĞLU -
F. SELER 

KOCAELİ 
Gl. M. BAKU (I.) 
İ S . Y Î Ğ Î T 

KONYA 
I M; A; BINAL 

A. H. DİKMEN (İl) 
F. GÖKMEN (t.) 
T. F. SİL AY 
A. R. TÜREL (Bakan) 

KÜTAHYA 
H. BENLt 
M. BERKMEN 
S. KUTMAN 
H. PEKOAN 
R. PEKER 
ö. B. UŞAKLI 
V. UZGÖREN 

MALATYA 
M. Ş. ÖZPAZARBAŞi 
M. PEKTAS 
Ö. SAGIÜOGLU w. 
K. SAYIN (t.) • 
T. TEMELLİ 

MANİSA 
Ş. R. HATlPOĞLU 
(Bakan) 
Y. ÖZEY 
H. SARHAN 
F. USLU 

MARAŞ 
R. KAPLAN -• 
H. R. TANKUT 
A. H. TANPINAR 
A. YAYCIÖÖLU 

MARDİN 
I. F. ALPAYA (I. Ü.) 

MUOLA 
S. GÜNEY (I.) 
F. O. MENTEŞEOGliU 

MUŞ 
H. KILICOĞLU (I.) 

NIODE 
H. MENGI (t.) 
Dr. R. F. TALAY (I.) 
H. TEPEYRAN (I.) 

ORDU 
Ş. AKYAZI (I.) 
S. S. TARCAN (t) 

RİZE 
T. B. BALTA 
H. C. BELÜL 
F. SIRMEN (Bakan) 
K. KAMU 



SAMSUN 
c. BÎLSE£ (t> 
S. ERBAT 
î. EZGÜ 

SEYHAN 
D. ARIKO#LÜ 
S. ÇAM (I.) . 
K. ÇELİK 
O. OBAL 
Dr. K. SATIR 
A. M. YEGENA 

SÜRD 
A, R. ESEN 

B : 46 25.4 
SÎNOB 

O. K. ÎNCEDAtt 
î. H. SEVÜK (I.) 

SÎVAS 
M. Ş. BLEDA ($.) 
A.ESENBEL 
H. IŞIK 
K. KİTAPÇI V r 
N. SADAK 
t. M. UĞUR 

TEKİRDAĞ 
P. ÖZTRAK 

.1946 O : 1 
C.UYBADIN 

TOKAD 
N. PORÖY 

TRAB80N 
M. S. ANAMUR 
H. N. BOZTEPE 
S. DAY (Bakan) 
H. SAKA (Bakan) 
L. YAVUZ (î.) 

URFA 
H. S. COŞAR (İ.) 
A. K. TECER (î.) 

(t) 

E. TEKELİ 
S. K. YETKİN 

VAN 
t ARVÂS* 
M. BOYA ( t ) 

YOZOAD 
S. ÎÇÖZ 

ZONGULDAK 
Dr. R. BARKIN 
Ş. DEVRİN (t.) 
E. ERlŞÎRGÎL 
H. A. KUYUGAK (I.) 

» « - « 
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S. Sayısı: 79 
Vatandaşlık kanununun 10 ncu maddesinin 2 nci fık
rasının yorumlanmasına dair Başbakanlık tezkeresi 

ve Dışişleri, İçişleri ve Adalet Komisyonları 
raporları (3/225) 

T. a 
Başvekâlet 8 . I .1945 

Mmımelçi Umum Müdürlüğü . . 
Tetkik Müdürlüğü 
Sayı : 72-29 6/45 • , . . * ; _ 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 
1312 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 10 ncu maddesinin 2 nci fıkrasında «Türkiye'nin se

ferberlik ilân ettiği zamanda mecburi askerî hizmetlerini ifa İyin vesaiti lâzıma ile ytyı olacak 
resmî davete bilâmazeret icabet eylemey enlerden, ve mürettep kıtalarına şevkleri esnasında Veya, 
bir kıtaya iltihaktan sonra .firarla kanuni mehil zarfında avdet etmiy enlerden memaliki, ecnebiye-
,ye kaçtıkları anlaşılıp ta hilafını ispat edemiyeü ve mezuniyet ve tebdilhava veya memuriyet sure
tiyle Türkiye haricine azimet .ettikleri halde müddet hitamın,da bilâ mazeret avdet etnjiyerek fi
rarı hükmünde kalan rüthei askeriye ashabiyle mensııbin' ve mükellefini askeriyeyi veyahut ec
nebi bir memlekette mukim oldukları halde beş seneden fazla bir müddet Türk şehbenderhane-
lerinde kendilerini tescil ettirmemiş olan Türkleri Hükümet isterse vatandaşlıktan ıskat eder»' denil
mektedir. ' '- '. '" . 

îşbu frkrada yazdr sebeplerden (ecnebi bir memlekette . ikamet edilmesi halinde beş seneden 
fazla bir müddet Türk şehbenderhaiielerine kendini-tescil ettirmeme) nin mutlak surette ve (mec
buri askerlik hizmetini ifa için vâki olacak davete bilâmazeret icabet etmeme) uin yalnız sefer-r 
berlik halinde tâbiiyetten ıskat sebebi teşkil ettiği acıkca anlaşılmakta ise de, diğer sebeplerin 
yalnız seferberlik halinde mi, yoksa sair zamanlarda da- mı tâbiiyetten ıskat- sebebi teşkil ettiği ka
tiyetle kestirilememekte ve fıkranın yazılış şekli her iki görüşü ' okşayacak mahiyette olduğundan, 
bu husustaki tereddüdün, Dahiliye Vekilliğinin talebi üzerine, tef siren halline ve neticenin bildi
rilmesine müsaade buyurulmasmı arz ve rica ederim. 

Başvekil 
Ş. Saradöğlu 



Dışişleri Komisyonu raporu 

T.B.M. M. 
Bişişlkri Komisyonu _ ; - * , ^ i :1 ' ; • 17 .1 . 194S 

Esas No. 3/229 ,. '•."',.""?. 
Karar No. 6 

Yüksek Başkanlığa 

1312 sayılı Türk' Vatandaşlığı Kanununun 
10 ncu maddesinin ikinci fıkrasının yorumu hak
kındaki Başbakanlığın 8 Ocak 1945 tarih ve 6/45 
sayılı tezkeresi Encümenimizce incelendi. 

Yorumu istenen fıkra «Türkiye'nin seferber
lik ilân ettiği zamanda mecburi askerî hizmet
lerini ifa için vesaiti lâzime ile vâki olacak res
mî davete bilâmazeret icabet eylemiyenjerden ve 
mürettep kıtalarına şevkleri esnasında veya bir 
kıtaya iltihaktan sonra firarla kanuni mehil zar
fında avdet etmiyenlerden memaliki ecnebiyeye 
kaçtıkları anlaşılıp da hilafını ispat edemiyen ve 
mezuniyet ve tebdilhava veya memuriyet sure
tiyle Türkiye haricine azimet ettikleri halde 
müddet hitamında bilâmazeret avdet etmiyerek 
firari hükmünde kalan rütbei askeriye ashabiy-

"le'mensubin ve mükellefini askeriyeyi veyahut 
ecnebi bir memlekette mukim oldukları halde 
beş seneden fazla bir müddet Türk şehbender-
1 ianelerinde kendilerini tescil ettirmemiş olan 
Türkleri Hükümet isterse vatandaşlıktan ıskat 
eder» hükmünü koymaktadır. 

îç Bakanlığının temsilcilerine göre yoruma se
bep olarak: Fıkradaki askerlikle ilgili ıskat se
beplerinin fıkra başında yazılı olduğu veçhile 
sadece seferberlik zamanında değil,, olağanüstü 

' hallerde ve hazarda da uygulanabileceği ileri sü
rülmekte ve sebep olarak beş seneden fazla bir 
müddet Türk konsolosluklarında kendilerini teş

ci] ettirmemiş olan Türkler hakkındaki vatan
daşlıktan ıskat hükmünün her zaman uygulan
ması icabettiği gösterilmektedir. 

Encümenimiz tarafından yapılan incelemede 
askerlikle ilgili ıskat sebeplerinin seferberlik za-
manma münhasır olacağı, gerek fıkranın yazılış 
tarzından ve gerek bütün hallerin «rütbei aske
riye ashabiyle monstıbin ve mükellefini askeri
ye» terimine bağlanmasından, anlaşılmıştır. Her 
ne kadar olağanüstü hallerde ve hazarda bu gibi 
işlerden dolayı bazı ıskat sebepleri konmasında 
lüzum, ve'zaruret, olacağı düşünülmüş ise de bu
nun. 1312 sayılı kanundaki 10 ncu maddenin ikin
ci fıkrasını yorumlamak suretiyle sağlanması 
mümkün görülmemiştir, istendiği takdirde, bu 
cihetlerin ancak yeni hükümlerle sağlanabileceği 
sonucuna varılmıştır. 

Yüksek" Başkanlığa sunulur. 

Dışişleri K. 
Başkanı 

Konya 
S. Artkan 
" Ankara 

Z, Yörük 
Erzurum: 

P. Dentirhan 
Samsun 
C/Bilşel 

Sözcü 
istanbul 

A. Ş. Esmer . 
Bolu 

H. C. Çambel 
Gümüşane 

E. S. Tor 
Seyhan 

Gl. N, Eldeniz 

Kâtip 
Ağrı 

R. B. Pasın 
Elâzığ 

F. A. Aykaç 
Manisa 

H. Bayür 
Tokad 

N. Poroy 

( S . Sayısı : 79) 



îçrçleri Komisyonu raporu 

T.B.M.M. 
îçift&ri Komisyonu 
Esas No. 3/229 

Karar No. 24 

6. W. 1945 

Yüksek Bakanlığa 

1312 sayılı « Türk Vatandaşlığı Kanunu » 
nun 1Q ncu maddesinin ikinci fferasının yorumu 
hakkındaki Başbakanlığın 8 Ocak 1945 tarih ve 
6/45 sayılı tezkeresiyle Hariciye Encümeni maz
batası, Dahiliye ve Hariciye temsilcileri bulun
dukları halde okundu ve incelendi. * 

Tijrk vatandaşlığı Kanununun 10 ncu madde
sinin ikinci fıkrası : 

« Türkiye'nin seferberlik ilân ettiği zamanda 
mecburi askerî hizmetlerini ifa için vesaiti lâzi-
me ile vâki olacak resmî davete bilâmazeret ica
bet eylemiyenlerden ve mürettep kıtalarına şevk
leri esnasında veya bir kıtaya iltihaktan sonra 
firarla kanuni mehil -zarfında avdet etmiyenler-
den memaliki ecnebiyeye kaçtİkLarı anlaşılrpta hi-
İftfrm ispat edemeyen ve mezuniyet ve tebdilihava 
veya memuriyet suretiyle Türkiye haricine azi
met ettikleri halde müddet hitamında bilâmaze
ret avdet etmiyerek firari hükmünde kalan rüt-
bei askeriye asbabiyle mensubin ve mükellefini as
keriyeyi veyahut ecnebi bir memlekette mukim ol
dukları halde beş seneden fazla bir müddet Türk 
şehbenderhanelerinde kendilerini tescil ettirme
miş olan Türkleri Hükümet isterse vatandaşlık
tan iskat eder •» demektedir. 

Yapılan incelemeler sonunda : Seferberlik ha
linin yalnız « ecnebi bir memlekette ikamet edil
mesi halinde beş seneden fa2İa bîr müddet Türk 
şehbenderhanelerine kendini tescil ettirmeme » 
ye ve « mecburi askerlik hizmetini ifa..için. vâki 

olacak davete bilâmazeret icabet ermeme » ye 
münhasır olmayıp, -aynı zamanda diğer sebeplere 
de şâmil bulunduğu ve kanun koyanın da sefer
berlik dışındaki zamanları kasdeylemedİği; an
cak, « ecnebi bir memlekette mukim oldukları 
halde beş seneden fazla bir müddet Türk şehben
derhanelerinde kendilerini tescil ettirmemiş 
Türkler » in seferberlik hükmü dışında kaldığı 
anlaşılmıştır. 

Bu anlayış karşısında adı geçen fıkra hük
münün olağanüstü zamanlarda tatbikına imkân 
görülememiş ve istenildiği takdirde bu cihetin ye
ni bir kanunla sağlanabileceği neticesine varıl
mıştır. 

Havalesi gereğince Adliye Encümenine veril
mek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 
içişleri K. Başkanı Başkan V. Bu rapor Sözcüsü 

Tekirdağ < Çoruh Giresun 
C. Uyhadın A. Tuzun •TT.'Oştm.' 
Kâtip 

Giresun Ankara Balıkesir 
N. Osten /&„' Daldal 8. Uzay 

Bursa Erzincan Erzurum 
E. Güvendiren Ş. BShnensüer N. Elgun 

Gümüşane îçel Kars 
R. Güreli B. Koraltan E. 0zoğv<& 

' Konya Seyhan Sivas 
Ş. Ergun C. Oral E. Dizdar 
Trabzon Malatya Zonguldak 

8, AJbanozoğlu E. Barkan Jt,Varo%r 

( S. Sayısı : 79 ) 
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Adalet Komisyonu raporu 

T. BM. M. 
Adalet Kom^yonu 

Bşas No. 1/229 
Karar No. 22 

18 . IV . 1945 

Yüksek Başkanlığa 

1312 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunumun 
10 neu maddesinin 2 nci fıkrasmm yorumu isr 
teğiyle yazılan Başbakanlığın 8 . I . 1945 tarih 
ve. 6/45 sayılı tezkeresiyle Dış ve îç ijşferi Ko
misyonları raporları, Dış ve iç Bakanlıkları tem
silcileri önünde okunup görüşüldü: 

Yorumu istenen Türk Vatandaşlığı Kanunu
nun 10 neu maddesinin 2 nci fıkrasında: .«Tür
kiye (riin seferberlik ilân ettiği zamanda mecburi 
askerî hizmetlerini ifa için vesaiti lâzime ile vâki 
olacak resmî davete bilâmazeret icabet eylemiyen-
lerden ve mürettep kıtalarına şevkleri -.esnasında 
veya kıtaya iltihaktan sonra firarla kanuni me
hil zarfında avdet etmiyenlerden memaliki ecne
bi yeye kaçtıkları anlaşılıpta hilafını ispat edemi-
yen ve mezuniyet ve tebdilhava, veya memuriyet 
suretiyle Türkiye haricine azimet ettikleri halde 
müddet hitamında bilâmazeret avdet etmiyerek 
firari hükmümde kalan rütbei askeriye eshabiyie 
mensubiıı ve mükellefini askeriyeyi veyahut ec
nebi bir memlekette mukim oldukları halde beş 
seneden fazla< bir müddet Türk Şehbenderhane-
lerinde kendiferini tescil ettirmemiş olan türkleri 
Hükümet isterse vatandaşlıktan iskat eder», de-
nilmekteâır. 

Bu fıkra hükmüne göre üzerlerinde vatandaş
lıktan düşürme yetkisi Hükümete tanınanlar 
şunlardır: 

1. — A) Mfcburi askerî hismetlerkıi yapmak 
i<jin resmî çafrı üzerine özürsüz gelmiyenlerden 
yabancı illere kaçtıkları anlaşılıpta hilafını ispat 
edemiyenler; 

B) Resmî çağrı üzerine gelip mürettep kıta
larına yollanmaları sıras&nda veya kıtalarına var
dıktan sonra kaçarak kanuni önel içinde dönmi-
yenlerden yabancı illere Ih t ık la r ı anlaşılıpta yi
ne hilafını ispat edömiyenler; 

2. — îzin ve havatâodili veya memuriyet su
retiyle Türkiye haricine gittikleri halde önelin 
bitiminde özürsüz döntniyerek kaçak hükmünde 
kalan askerî rütbelilerle askerî mensuplar ve 

mükellefler; 
3. — Yabancı bir ilde oturdukları halde beş 

seneden fazla bir süre Türk. şehbenderhanele-
rinde kendilerini tescil ettirmemiş olanlar; 

Başbakanlık yazısında da bunlardan 3 nu
maralı bendde yazılanların mutlak surette ve 
bir numaralı bendin (A) kısmında yazılı olan
ların da yalnız seferberlikte vatandaşlıktan dü
şürülebileceğinin açıkça anlaşıldığı bildirildik
ten sonra diğer sebeplerin yalnız seferberlikte 
mi yoksa başka zamanlarda mı vatandaşlıktan 
düşürme sebebi olup oimadığmm yorumu isten
mektedir. ' 

Bu halde yorumu istenen cihet 1 numaralı 
bendin (B) kısmında ve 2 numaralı bendde ya
zılanlar olup bunlardan î numaralı bendin (B) 
kısmında yazılanlar çağrıya gelip yollanmaları 
sırasında veya kıtalarına varmadan kaçnlar ol
masına ve (A) kısmında yazılı vatandaşlıktan 
düşürülmesi seferberlik haline hasredildiğinde 
duruksanmayan hiç gelmiyenlerle birlikte (ye.) 
atfı ile aynı hükme bağlanmalarına ve 2 numa
ralı bendde yazılan askerî rütbe sahipleriyle 
askerî, mükellef ve mensupları ise.yine (Ve) 
atfı ile yukardaki aynı hükme bağlanmış' ol
masına binaen bu sebeplerinde ancak Türkiye 'de 
seferberlik ilânı zamanında vatandaşlıktan düş : 

me sebebi olacağı anlaşılmasından dolayı fık
ranın yorum konusu olmadığına oybirliğiyle ka
rar verilmekle Yüksek Başkanlığa sunuldu. 
Adalet Ko. Baş. Bu rapor sözcüsü Kâtip 

Kayseri 
R. özsoy 
Antalya 

N. Aksoy 
Denizli 

N. Küçüka 
Kocaeli 
8. Yargı 

Malatya 
Dr. C. özelgi 

İzmir 
E. Oran 

Balıkesir 
O. N. Burcu 
Kastamonu 
A. Binhaya 
Kocaeli 
8. Artel 

Dr, 

Manisa 
F. Uslu 
Denizli 

/ / . Günve'r 
Kayseri 
G. Tüzel 
Konya 

H. Karagülle 
Bize 

8. A. Dilemre 

>>-e-« 
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S. Sayısı: 80 
Askerî Muhakeme Usulü Kanununun 4280 sayılı ka
nunla değiştirilen 1 nci maddesinin yorumlanması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Millî Savunma ve 

Adalet Komisyonları raporları (3 233) 

T. C. 
Başbakanlık 

Muamelât Umum Müdürlüğü 14.11.1945 
Tetkik Müdürlüğü 

Sayı: 72-20 6/356 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

1631 sayılı Askerî Muhakeme Usulü Kanununun 4280 sayılı kanunla değiştirilen 1 nci maddesi 
hükmüne göre orduya mensup muvazzaf ye yedekaşkerî kişiler Askerî Ceza Kanunu mucibince ceza
yı müstelzlm, olan fiillerinden dolayı askerî mahkemelerde yargılanacakları gibi, bu kişilerin Türk 
Ceza Kanunu mucibince cezayı müstelzim eylemlerden görevlerine ilişkin veyahut . . . kışlalarda, 
karargâhlarda, askerî müesseselerde•'. . .işledikleri bütün suçlar dahi askerî mahkemelerde yargı
lanır. . "' 

Ne gibi cezaları gerektiren eylemlerin askerî suç sayıldığını 1632 sayılı Askerî Ceza Kanunu
nun İnc i maddesi tasrih etmekte ve askerî kişilerin askerî olmayan suçları için Türk Ceza kanunu 
hükümlerinin tatbik olunacağı adı geçen kanunun 2 nci.maddesinde yazılı bulunmaktadır. 

. Bu hükümlere göre. bir askerî kişi, işlediği rüşvet almak suçundan dolayı soruşturma ve yar
gılama bakımından askerî yargıya tâbi bulunmakta ve 1631 sayılı Askerî Muhakeme Usulü Kanu
nunun 6 nci maddesinin ilk fıkrasındaki (Askerî mahkemelerde muhakemeyi icabeden alâkanm 
kesilmesi askerî hizmet esnasmda yapılan fiiller hakkında askerî mahkemenin salâhiyetini kaldır
maz) hükmüne göre de terhisinden sonra dahi hakkındaki takibata askerî yargıca devam olunması 
gerekmektedir. 

Ancak Yargıtay tevhidi içtihat umumî heyeti örneği ilişik olarak sunulan 29. UT. 1944 günlü 
ve 12. E. 11. K. sayılı karariyle hilafını tesbit etmiş olduğundan ve Askerî Muhakeme Usulü Ka
nununun 6 nci maddesinin 2 nci fıkrasındaki hüküm karşısında keyfiyet tereddüt doğurmuş bu
lunduğundan mevzuun yorumlamak yoluyla halli Adliye Bakanlığının da muvafık düşüncesi üze
rine Millî Müdafaa Bakanlığından istenilmiştir. " 

Gereğinin yapılmasına müsaade Duyurulmasını arz ve rica ederim. 
Başbakan 

' : * Ş. Saraçoğlu 

Temyiz Mahkemesi Tevhidi İçtihat Heyeti Umamiyesinin 29.III.1944 tarih ve 12. E. 11. K. numa
ralı kararı örneğidir. 

i öz: Askerlerin rüşvet almak suçlarına askerlik 
. ' • * ' ' • hizmeti müddetince askerî mahkemelerin ter

hislerinde umumî mahkemelerin bakacağı H. 

Askerlerin, işledikleri rüşvet almak suçlarına mütaallik tahkikat ve muhakemenin terhislerinden 
sonra dahi askerî kazaya tâbi olup olmadığı hususunda Ceza Umum Heyetinin 27. X I . 1939 tarih ve 



912 - 214 ye 22 . IV. 19,40 tarih, ve JŞ6-72 sayılı ilâmları arasında hâsıl olan içtihat ihtilâfının tevhidi 
için Adliye Vekilliğinin 31 . III . 1942 tarih ve 599/389 sayılı yazısiyle gönderilen ilâm suretleri 
teksir ve tevzi olunarak toplanan tevhidi içtihat heyeti umumiyesinde keyfiyet müzakere edilerek: 

.Neticede; *'">•"'''"'/':' *•? >: *•"'•'" ~ ' 
Askerî şahıslardan herhangi birinin Türk Ceza Kanunu üçüncü babının üçüncü faslında yazılı 

suçlardan (yani rüşvet cürümlerinden birini işlemesi halinde o fasıldaki cezalarla cezalandırılaca
ğı Askerî Ceza Kanununun 135 nci ma&desindegösterilmiş olmasına, ve: 

Her ne kadar askerî şahısların münhasıran Türk Ceza Kanununda yazılı cezalan müştekim fiil
lerinden askerlik hizmet ve vazifelerine taallûk edenlerinin muhakemesi askerî mahkemelerde ya
pılacağı Askerî Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun birinci maddesi iki numaralı bendinde ya
zılı ise de, bu hükümle askerlik sıfatının yani askerî şahsı askerî mahkemeye bağlayan alâkanın 
devam elmete bulunması hali gÖzöııünde tutulmuş olup bu sıfat ve alâkanın terhis ile veya başka bir 
sebeple zail olması takdirinde işlenilen suç askerî bir cürümle münasebeti! olmadıkça ciheti askeri
yece takibata başlanılmış olsa bile artık askerî mahkemelerin salâhiyeti kalmıyacağı aynı kanunun 
birinci maddesinin B bendiyle dördüncü ve hassatan altıncı maddesinden anlaşılmakta olmasına ve: 

Askerî Ceza Kanunu, yalnız kendisinin ölüm, ağır hapis ve hapis cezalariyle cezalandırılmış ol
duğu cürümlerin askerî cürüm olduğunu ilk maddesinde tesbit etmiş olup buna mukabil askerî şa
hısların (Askerî olmayan suçlan için) Türk Ceza Kanunu hükümlerinin tatbik olunacağını ikinci 
maddesinde beyan etmek suretiyle o şahısların münhasıran Türk Ceza Kanunu hükümlerini ilgi
lendiren suçlarının askerî cürüm olmadığını açıkça göstermiş bulunmasına göre, 1841 numaralı 
Gümrük Muhafaza ve 3157 numaralı Orman Koruma Teşkilâtı Kanunlariyle müteşekkil askerî kıta
lara mensup erler tarafından muhafaza ve koruma hizmetleri esnasında işlenilmiş olup yukarıki sa
rahatler hükmünce askerî cürüm- sayılması mümkün olmayan ve herhangi askerî bir cürümle müna
sebetleri de anlaşılmayan rüşvet almak cürmünden dolayı o kanunların 19 ncu ve 18 nci maddeleri 
delaletiyle Askerî Ceza Mahkemeleri Usulü Kanununun 2 nci ve 7 nci maddelerine tevfikan asker
lik sıfat ve hizmetlerinin devamı müddetince Askerî muhakemelere ait bulunan muhakemelerinin 
terhislerinden sonra aynı kanunun 6 nci maddesine tevfikan umumî mahkemelerde icrası lâzımgelece 
ğine 29. I I I . 1944 tarihinde 6 muhalif reye karşı 48 reye baliğ sülüsan çoğumluğu ile karar ve-
rildj. 

Millî Savununa Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Müll S. Komisyonu \ ' 24. III. 1945 

Esas No. 3/233 
Karar No. 14 

Yüksek Başkanlığa 

Askçr Mşjlerin askerlik görevini yaptıkları 
sırada jşje^p&eri rüşvet suçlanndan dolayı ter
hislerinden sonra takibata, genel veya askerî 
mahkemelerden hangisinde devam olunacağı hak
anda yargrtay ceza genel kurulu kararlan ara
sında görülen ayrılık üzerine Yargıtay Genel Ku
rulunca (Tevhidi içtihad) voliyle ittihaz olunan 
(bu gibi suçlarm terhisden sonra genel mahke
melerde görüleceği) yolundaki karar üzerine 
(Askerî mahkeme usulü) Kanununun 6 nci mad

desinin ikinci fıkrasının yorumu Başbakanlığın 
14 . I I . 1945 tarih ve 356 sayılı yazısı ile istenil
miş ve keyfiyet Encümenimize havalje kılınmış 
olmakla iş Adliye ve Millî Müdafaa Bakanlıkla-
nnın yetkili mÇEiurlan hazır olduklan halde ko
nuşulup görüşüldü: 

1631 sayılı (Askerî Muhakeme Usulü) Kanu
nunun 6 nci maddesinin, birinci fıkrasında (Aske
rî mahkemelerde muhakemeyi icabeden alâkanın 
kesilmesi askerî hikmet esnasında yapılan fiiller 

( S. Sayısı: 80 ) 
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hakkında askerî mahkemenin salâhiyetini kalchr-
ımyacağı) prcnsipi kabul edildikten sonra ikinci 
fıkrasında (Şu kadar ki işlenilen fiil yalnız, Türk 
Ceza Kanunu mucibince eezayi mucip olur ve as
kerî bir cürüm ile münasebettar bulunmazsa ev
velce. ciheti askeriyece takibata başlanılmış olsa 
bile askerî mahkemelerin salâhiyeti kalmaz) de
nilmektedir. 

ikinci fıkranın bu hükmü, Askerî Ceza Ka
nununda hiç bahsedilmemiş olup ta yalnız Türk 
Ceza Kanununa göre eezayi müstelzim bulunan 
suçlar hakkında kabili tatbiktir. Askerî hizmet 
sırasında asker kişilerinr işledikleri rüşvet suçu 
ise Askerî Ceza Kanununun 135 nci maddesine 
göre eezayi müstelzim bulunmaktadır. 

Her ne kadar 135 nci madde ^üşy êt suçları
nın unsur ve cezalarını metnime almamış ve 
Türk Ceza Kanununa atıfta bulunmuş ise de 
bu, Askerî Ceza Kanununca rüşvet su^ınun 
askerî suç .sayılmamış olmasından değil, Türk 
Ceza Kanununca bu suçlar için kabul < edilen 
vasıf, unsur ve pezalarm aynen 'kabul olunarak 
bunların metinde tekrar zikrine lüzum görülme
diğinden ileri gelmiştir. Bu suretle genel ceza 
.kanununa atıfta bulunulmuş olması meselenin 
mahiyetini değiştirmez. 

Bu izahata ve askerî hizmet esnasında asker 
kişiler taratodan işlenen rüşvet suçu, Askerî 
Ceza Kanununun 135 nci maddesiyle cezalandı

rılmış olduğuna ve cezanın Türk Ceza Kanunu
na atıf suretiyle tâyin edilmiş bulunması işin 
vasıf ve-mahiyetini değiştirmiyeceğine göre 135 
nci maddede yazılı rüşvet suçu Askerî Muha
keme Usulü Kanununun altmcı maddesinin ikin
ci fıkrası şümulünden hariç görülmüştür. 

ıBu sebep ve düşüncelere göre yazılan tefsir 
fıkrası ekli olarak Adliye Encümenine tevdi bu-
yurulmak üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 
M. S. Komisyonu " » 

Sözcü 
Ağn 

H. -Tugag 

Başkanı 
Sinob 

7. 7ı. încedayı 
Bolu 

A. Alptoğan 
Bursa 
N. Tınaz 

Diyarbakır 
K. Sevüktekin. 

Erzurum 
Z. Soydemir 

Gümüşane 
Â . Erdoğan 

İstanbul 
Ş. Â. ögcl 
Kırklareli 
K. Doğan 

' Siird 
B. Türkay 

Kâtip 
Konya 
V. Bügin 

Bursa 
A. Atlı 
Çankırı 

Dr. A. Arkan 
Erzurum 

A. Akyürek 
Gazianteb 

Dr. M. Caribolat 
Hatay . •, İsparta 

E. Durukan G. Tüzemen 
Kars 

H .Durudoğan 
Mardin 

Dr. A. Uras 
Tekirdağ Tokad 
R. Apak 8. Çelİkkol 

Millî Savunma Komisyonunun yorum fıkrası 

Askerî hizmet esnasında, asker kişiler tara
fından işlenen rüşvet suçu 1632 sayılı Askerî Ce
za Kanununun 135 nci maddesi ile cezalandırn-
mış olduğuna ve cezanın Türk Ceza Kanununa 
atıf suretiyle tâyin edilmiş olması suçun mahi

yetini değiştirmiyeceğine göre adı geçen kanu
nun 135 nci maddesinde yazılı rüşvet suçu (As
kerî Muhakeme Usulü Kanununun) 6 nci mad
desinin ikinci fıkrası şümulünden hariçtir. 

(S> Şayjsr: 80) 



Adalet Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Adalet Komisyonu 

Esas No. 3/333 
Xarar No.. 21 

18 . IV . 1945 

Yüksek Başkanlığa 

Asker kişilerin, askerlik görevlerini yaptıklan 
sırada işledikleri rüşvet almak suçlarma ait yar
gının terhislerinden sonra Askerî yargıya tâbi 
olup olmadığında Yargıtay Ceza Genel Kurulu 
kararlan arasında görülen inan anlaşmazlığı 
üzerine Tevhidi içtihat Genel Kurulunca; (Bu 
gibi suçlarm terhisten sonra genel mahkemeler
de görüleceği yolunda verilmiş olan karar kar
şısında Askerî Muhakeme Usulü Kanununun 6 
ncı maddesinin ikinci fıkrasmm yorumu Başba
kanlığın 14 . I I , 1945 tarih ve 6/356 sayılı ya-
zısiyle istendiğinden havalesi gereğince Millî 
Savunma Komisyonunca karara bağlanarak Ko
misyonumuza gönderilmiş . olmakla Adalet ve 
Millî Savunma Bakanlıkları temsilcileri önünde 
iş görüşüldü: 

Askerlik hizmeti sırasında asker kişiler tara
fından işlenen rüşvet suçunun Askerî Ceza Ka
nununun 135 nci maddesinde unsur ve cezaları
nın gösterilmemiş olması ve cezalarının Türk 
Ceza Kanununa atıf suretiyle tâyin edilmiş bu

lunması bu suçun nitelik ve mahiyetini değiştire-
miyeceğinden Millî Savunma Komisyonunca ya
zılan ve gerekçeye dayanan yorum fıkrası Ko-
misyonumuzcada uygun görülmüştür. 

Kamutaya sunulmak üzere Yüksek Başkanlı
ğa arzolunur. 

Adalet K. Başkanı 
Kayseri 
R. öttsoy 

Kâtip 
Manisa 
F.Vsht 
Bingöl 

F. F. Düşünsel 
Kastamonu 
A. Binkaya 

Kocaeli 
8. Artel 

Bize 

Bu rapor Sözcüsü 
î?pntr 

E.'Oran 

Antalya 
N.Âksoy 

Denizli 
H. Günver ' 

Kastamonu 
Dr. F. Ecevit 
Konya 

H. Karagülle 

Balıkesir 
O. N. Burcu 

Denizli 
İV. Küçüka 

Kayseri 
G. Tüzel 

Malatya 
Dr. C. Özelçi 

Dr. 8. A. DÜemre 
Sinob 

C. Atay 

»>•« 
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S.LSayısı: 81 
Askerî^Ceza Kanununun 3914 sayılı kanunla değiştiri
len 58 nci maddesinin yorumlanmasına dair Başba
kanlık tezkeresi ve Millî Savunma ve Adalet Komis

yonları raporları (3/153)j 

r. a 
Başvekâlet 5 .11.1944 

Muamelât Umum Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü 

Sayı: 6/396 ' • " , r~ <." '• _ ./ -. 
Büyük Millet ftÇeoitisi Yüksek Reisliğine 

1632 sayılı Askerî Ceza Kanununun 3914 sayılı kanunla değiştirilen 58 nci maddesinde (Her kim, 
Türk Ceza Kanununun 153, 161 nci maddelerinde yazılı suçlardan birisini ve 155 nci maddede yazılı 
halkı askerlikten soğutmak yolunda neşriyatta ve telkinatta bulunmak ve nutuk irat etmek fiillerini 
işleyecek olursa millî mukavemeti kırmak cürmünden dolayı mezkûr maddelerde gösterilen cezalarla 
cezalandırılır.) denilmektedir. 

Türk Ceza Kanununun 161 nci maddesi şümu lüne giren su$ için hükmolunacak cezaya aynı ka
nunun 173 neü maddesi mucibince tâyin olunacak bir mıntakada ikametle emniyeti umumiye neza
reti altına alınmak cezası da ilâve edilip edilmiye ceği tereddüdü mucip olmaktadır. 

Filhakika Askerî Ceza Kanununun yukarıda bahsi geçen 58 nci maddesi Türk Ceza Kanununun 
161 nci maddesini şümulüne almak suretiyle bu maddede yazık suçu askerileştirmiş bulunmakta 
ise de, bu hususta ayrı bir ceza tesbit etmiyerek aynı maddede yazılı cezanın tatbik edileceğini tas
rih etmiş olduğundan bu suretle askerî kazaya tâbi tutulmuş olan Türk Ceza Kanununun mezkûr 161 
nci maddesinin bu maddenin dâhil bulunduğu fasla da şâmil olup müşterek hükmü ihtiva eden 173 
ncü madde ile birlikte tatbiki iktiza edeceği düşünülmektedir. Çünkü Askerî Ceza Kanununun 58 
nci maddesi Türk Ceza Kanununun 161 ci maddesinde yazılı suçu işleyenlerin tâbi olacakları kaza 
merciini değiştirmekle iktifa etmiştir. Yani bu madde mevzuuna giren suç evvelce umumî mahke
melerin salâhiyeti cümlesinden iken bu vazife askerî mahkemelere intikal etmiştir. Binnetice değişik
lik cezayı hafifletmiye matuf değildir. Bilâkis askerî mahkemenin 161 nci maddeye göre ceza hük
medeceği mezkûr 58 nci maddede tasrih edilmiştir. 

Bu itibarla askerî mahkemelerce Türk Ceza Kanununun 161 nci maddesi mucibince hükmoluna
cak cezaya, 173 ncü madde mucibince emniyeti umumiye nezare'ti altına alınma cezasmm ilâvemi 
lâznngelir ise de, Askerî Ceza Kanununun 58 nci maddesinin sadece Türk Ceza Kanununun 161 nci 
maddesinden bahsedip 173 ncü maddesine temas etmemesi hasebiyle, sarahat olmıyan hallerde ceza
nın arttırılmasının ceza hukukunun umumî esaslarına uygun olamıyacağı da ileri sürülebileceğinden 
meselenin Millî Müdafaa Vekilliğinin talebi üzerine tefsir suretiyle halli muvafık görülmüştür. 

Gereğinin yapılmasına müsaade Duyurulmasını arz ve rica ederim. 



Millî Savunma Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
M. 8. Komisyonu 
Esas No. 3/153 
Karar No. 14 

10 . III . 1944 

Yüksek Başkanlığa 

1632 sayılı Askerî Ceza Kanununun 3914 sa
yılı kanunla değiştirilen 58 nci maddesinin Türk 
Ceza Kanununun 153, 155 ve 161 nci maddeleri 
şümulüne giren suçlar için iıükmolunaeak ceza
ya, aynı kanunun 173 ncü maddesi mucibince; 
tâyin olunacak bir mmtakada ikametle Emniye
ti Umumiye nezareti altına alınma cezasının ek
lenip eklenemiyeceğinin tefsiri hakkında olup 
Encümenimize havale buyurulan Başvekâletin 
5 Şubat 1944 gün ve 6/396 sayılı tezkereleri Ad
liye ve Millî Müdafaa Vekâletlerinin mümessille
ri huzuriyle tetkik ve müzakere olundu. 

Tatbiki lâzımgclip gelmiyeceği bahis mevzuu 
olan 173 ncü madde Türk Ceza Kanununun bi-
inci babının müşterek faslında olup bu babın bü
tün maddelerine ek olarak son fıkrasında husu
si bir ceza hükmünü ihtiva etmektedir. Bu iti
barla mezkûr maddeleri, işbu umumî mahiyet
teki hükümden ayrı ve müstakil olarak müta
lâaya imkân olmadığı ve bunun tabiî neticesi 
olarak umumî mahkemelerce olduğu gibi askerî 
mahkemelerce de sözü geçen _ birinci bapîaki 
maddelere tevfikan ceza tâyini icabeden haller
de 173 ncü madde hükmünün ihmal edilemiye-
ceği ve bu sebeple • Askerî Ceza Kanununun 
muhtelif maddelerinde ve tahsisen tefsiri talep 
olunan Askerî Ceza Kanununun 3914 sayılı ka
nunla değiştirilen 58 nci maddesinde, Türk Ce
za Kanununun 153, 155 ve 161 nci maddelerine 
atıf yapılmış olmasının, bu suçlara askerî bir 
karakter vermek maksadına matuf olduğu, ve 

bunda cezanın tenzili gibi bir maksadın asla 
kastedilin ediği neticesine varılmıştır. 

Bu mülâhazalara binaen Askerî Temyiz Mah
kemesince bunun hilâfında ısrar edilmesinde isa
bet bulunamamış ve netice itibariyle ortada tef
siri mucip bir cihet görülememiştir. 

Havalesi mucibince Adliye Encümenine tev
di bnyunılmak üzere Yüksek Riyasete sunul
muştur. . 

M. M. En. Es. 
Sinob 

(7. üı. încedayı 
Bolu 

A. Alptoğan 

M. M. Kâtip 
Ağrı Konya 

II. Tugaç 
• Bursa 

A. Atlı 
Bursa Çankırı Çorum 

N. Tınaz Dr. A. Arkan E. S. Ak göl 
Diyarbakır Erzurum 

K. Sevüktekin yi. Akyürek 
Erzurum 

Z. Soydemir 
Gümüşane 

8. Erdoğan 
İstanbul 

Ş. A. Ögel 
Kayseri 
N. Toker 

Kocaeli 
M. Baku 

Tekirdağ 
R. Apak 

Gazianteb 
Dr. M. Canbolat 

Hatay İsparta 
E. Ihırukan C. Tüzemcn 

Kars 
U. Durudoğan 

Kırklareli 
K. Doğan 

Mardin Muğla 
Dr. A. Ur as 8. Güney 

Tokad 
. 8. Çelikkol 

Adalet Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Adalet Komisyonu " 18. IV. 1945 
Esas No. 3/153 i 
Karar No. 19 

Yüksek Başkanlığa 

1632 sayılı Askerî Ceza Kanununun 3914 sa- kim Türk Ceza Kanununun 153,161 nci maddele-
yılı kanunla değiştirilen 58 nci maddesinde «Her rinde yazılı suçların birisini ve 155 nci maddede ya-

( S. Sayısı ; 81) 
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zili, halkı askerlikten soğutmak yolunda neşri
yatta ve telkinatta bulunmak ve nutuk irat et
mek fiillerini işleyecek olursa millî mukavemeti 
kırmak cüriimünden dolayı mezkûr maddelerde 
gösterilen cezalarla cezalandırılır» denildiği 
halde maddede Türk Ceza Kanununun 173 ncü 
maddesine bir atıf yapılmamış olması yüzün
den hükmolunacak asli cezalara 173 ncü mad
dede yazılı tamamlayıcı cezanın eklenip eklen-
miyeceğinde duruksandığmdan ve açıkça göste
rilmeyen: yerlerde "cezanın arttırılmasının ceza 
hukuku genel prensiplerine uymayacağı ileri sü
rülebileceğinden meselenin Millî Savunma Ba
kanlığının isteği üzerine yorumlama ile çözül
mesinin uygun görüldüğüne dair Başbakanlık
tan yazılan 5. Şubat 1944 tarih ve 6/396 sayılı 
yazının ve bu bapta Millî Savunma Komisyo
nunca yazılan raporun Komisyonumuza havale 
ve tevdi buyurulması üzerine iş Adalet ve Millî 
Savunma Bakanlıklarının temsilcileri önünde in
celendi ve görüşüldü. 

1632 sayılı Askerî Ceza Kanununun 3914 sa
yılı kanunla değiştirilen 58 nci maddesinde 
Türk Ceza Kanununun 153, 161 ve 155 nci mad
delerinde nitelendirilen suçlarm dışında bir 
suçtan bahsolımmayarak sadece bu maddelere 
atıf yeter sayılmıştır. 

Türk Ceza Kanununun 173 ncü maddesinin 
son fıkrasında «Birinci bapta yazılı suçlar için 
hükmolunacak ağır hapis cezalarına tertip edi
len ceza müddetinin üçte birinden aşağı olma
mak ve o müddeti geçmemek üzere tâyin oluna
cak bir mmtakada ikametle Emniyeti Umumiye 
nezareti altına alınmak cezası da ilâve olunur» 
denilmek suretiyle bu tamamlayıcı cezanın bi
rinci baptaki maddelerden herbiri için uygu
lanacak bir ceza olduğunun kanun vazımca göz-
önünde tutulduğu belirtilmiştir. 

173 ncü maddenin birinci ve ikinci fıkrala
rı da okununca bir madde içinde yazılabilecek-
hükümlerin ilgili birçok maddelerde ayrı ayrı 
tekrarlanmasından sakınılarak bu yolda bir 

prensip alındığı da açık bir surette göze çarp
maktadır. 

Askerî Ceza Kanununun söylenen 58 nci 
maddesi ise, nitelikleri Türk Ceza Kanununun 
ilgili maddelerinde gösterilen cezaları hafifle
tici bir hükümde değildir. 

Esasen özel kanunlarda açıklanmayan işlerde 
genel kanun hükümleri uygulanacağı bir pren
sip olduktan başka 1632 sayılı Askerî Ceza Ka
nununun birinci maddesinde «Türk Ceza Ka
nununa göre cürümler ve cezalar hakkında umu
mî suretle câri olan esaslar, bu kanunda hilafı 
yazılı olmadıkça, askerî cürümler ve cezalar 
hakkında da tatbik olunur» denilmesine ve 
58 nci maddede 173 ncü maddenin uygulanma
sına engel olacak bir hüküm bulunmamasına bi
naen 58 mci maddede yazılı suçlardan birinin iş
lenmesi halinde Türk Ceza Kanununun işlenen 
SUJJ üzerine tâyin etmiş olduğu ceza hükmedilir-
ken bu kanunun 173 ncü maddesinin son fıkra
sında yazılı tamamlayıcı cezanın hükmolunan 
asli cezaya eklenmesi lâzımgeleceğine ve bu ba
kımdan maddenin yorumlamayı gerektirmediği
ne oybirliğiyle karar verildi, 

Kamutaya arzedilmek üzere Yüksek Başkan
lığa sunulur. 

Adalet Ko. Baş. Bu rapor sözcüsü Kâtip 
Kayseri îzmir Manisa 
R. Özsoy E. Oran F. Uslu 
Antalya Balıkesir Bursa 
N. Aksoy O. N. Burcu A. Akgüç 
Denizli Denizli Hatay 

H. Giinver N. Küçüka B. 8. Kunt 
Kastamonu Kastamonu» Kayseri 

Dr. F. Ecevit A. Binkaya C. Tüzel 
Kocaeli Kocaeli Konya 

8. Yargı 8. Art el II. Karagülle 
Malatya Bize 

Dr. C, Özelçi Dr. S. A. Dilenire 
Sinob Urfa 

C. Atay K. Berker 

( S. Sayısı: 81) 





S.Sayısı:82 
Askerî Ceza Kanununun bazı maddelerinin değiştirilme
si hakkında kanun tasarısı ve Mjllî Savuuma ve Ada

let Komisyonları raporfiarı (1/325) 

Başvekâlet 30. VI. 1944 
Muamelât Umum Müdürlüğü 

Tetkik Müdürlüğü 
Say: 71 * 14$, 6/1865 

BüytUr Mület MecM Yüksek Reisliğine 
1632 sayıli Askerî Ceza Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi Hakkında Millî Müdafaa 

Vekilliğince hazırlanan ve icra Vekilleri Heyetince 22 .VI .1944 tarihinde Yüksek Meclise arzı ka
rarlaştırılan kanun lâyihasının esbabı mucibesiyle birlikte sunulmuş olduğunu arzederim. 

Başvekil 
Ş. Saraçoğlu 

Mucip sebepler 
Yoklama kaçağı, bakaya ve saklılar hakkında 1632 sayılı Askerî Ceza Kanununun 63 neü mad

desinde bir aydan altı aya kadar bir ceza müeyyidesi varsa da bu müeyyidenin tatbikatta maksadı 
temin etmediği görfllmekte ve nitekim son celplerdebu bakayaların miktarı çoğalmakta ve bu hal ise 
Ordunun ve binnetice memleketin aleyhine bir durum yaratmak istidadını göstermektedir. Silâh 
altına gelen bir şahıs her ne suretle olursa olsun kıtasından kaçarsa kanunun 66 ncı maddesi veç-
çile altı aydan üç seneye kadar cezai müeyyide bulunduğu halde hiç bir suretle silâh altma gelmeyen 
ve bu suretle bakaya ve yoklama kaçağı kalan ve saklı bulunanlara bu ceza miktarından daha az bir 
ceza verilmesi bugünkü vaziyet kârşısmda cürüm ( ile ceza arasında bulunması lâznngelen muadelet 
esasına aykırı düşmektedir. Gerek bu cihet ve gerekse bu gibi suçluların çoğalmakta olduğu na-
zan dilşkate alınarak cezanın dereceli olarak arttırılması lüzumlu görülerek bu maksatla kanun lâyi
hası hazırlanmıştır. 

75 nci maddeye ait esbabı mucibe 
1632 sayılı kanunun 75 nei maddesindeki kaçakları, izinsizleri, bakayayı, yoklama kaçaklarını 

ve yedeksubayları gizleyen ve resmî ve hususi hizmete alanlara ceza müeyyidesi konulmuş ise de sak
lıları gizleyen veya resmî veya hususî hizmete alanlar hakkmda sakit kalmış ve tatbikatta ise bu 
fiili işleyenlere bir ceza verilememekte bulunulmuştur. İşte bu ciheti önlemek ve bilhassa bu gibi
lerle birlikte çağırılıpta gelmeyen yedeksubaylarlayedek askerî memurları, (bu durumlarda bulunup 
bulunmadıklarını tetkik etmeyerek) hususi ve resmî hizmete alanlara ceza verebilmek ve çünkü tat
bikatta daima vâki olan bilmemek iddiasını önlemek bundan başka bu gibi suçları fevkalâde hal
lerde de-işleyenlerin cezalarını çoğaltmak maksadiyle işbu kanun lâyihası hazırlanmıştır, 
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Millî Savunma, Komisyonu Raporu 

İ>.B\ M. 31. 
MMBSwmi^^omi»yonu 

Mm-m'No. 38' -

14 i YİT.1944 

^Püksefc Reisliğe 

1632 sayılı Askerî Geza Kânununun bazı mad
delerinin değiştirilmesi hakkında Millî Müdafaa 
Vekilliğince hazırlanıp Başvekâletin 30 Haziran 
1944 gün ve 6/1865 sayılı tezkeresiyle Yüksek 
MeeMse sunulan ve Encümenimize havale buyu-
rulan-kanun'lâyihası, Millî Müdafaa ve Adliye 
Vekâletleri mümessilleri de hazır oldukları halde 
müzakere edildi. 

Lâyihanın gerekçesinden ve .mümessilin ver
diği izahattan anlatıldığına göre; 1632 sayılı ka-
nurum yoklama kaçağı, bakaya ve saklılar hak
kındaki 63 ncü ma,ddesindeaımsarraİL (bir. aydan 
altı aya kadar) olan ceza müeyyidesinin tatbi
katta maksada kâfi gelmediği ve bakaya mikta
rının gittikçe artmakta olduğu anlaşılmaktadır. 

Askerden firar edenlere kanunun 66 ncı mad
desi mucibince altı aydan üç seneye kadar hapis 
cezası verildiği halde askerliğe hiç icabet etme
yenlere verilen cezanın azlığı, cürüm ile ceza ara^ -
smda bulunmasr l%mmgtlert muâtfelet* esasına 
ııymMığr gibi-bâzı k ^ ^ & r f n b u az^cezayriktr-
ham ederek davete icabet g^termedîM^ri son 
seneler i<pndte ve:';brîhassatlSQln defe yapılan celp 
esnasında pefc bariz 'Şekihfer ^iftfcatf. eeftyetmiş 
ve bit ciheti nazara aİM F . "Mi..^e^iistîRÎK ka
nunun 6B neü maddesİTicteM mmyı; tâfrmt göre 
kademeleîrdkmek' ve dahu şiddetlendirmek? sure
tiyle: bu duruma bir5 çare> bulmak için yap
mış oMu#û bu deği§iklîlr Bh«üîQienimizee de Tnu-
vafık görülerek aynen kabul edilmiştir. 

Lâyihanın 2 nci maddesinde; «Kaçaklarv 
izinsizleri, bakayayı, yoklama kaçaklarınT; ^aMı-
ları ve çağır.dıpia gelmeyeli y^edeksubay ve ye
dek, askerî. memurları bilerek rjesmî vse, hususi 
hizmete alanlar veya gizllyenler» bakkalda. ka
nunda m,evcııt cezanın arttırılmadı da derpiş edil
miş ve hazarda, iki sene, seferde ise- yedi sene 
gibi.asır cezalar tesbit olunmuştur. 

Halbuki Devlet hizmetine veya Jrasuşj işlere 
memur, müstahdem veya. işçi almak; me^îisiiıiıde 
kimselerin hizmete almak istedikleri şahısların 
askerlik durumlarını ne yoldan ve ne suretle 

tetkik ve tahkik edeceleri hakrnda bu lâyihada 
bir sarahat olmadığından lâyihanın derpiş etti
ği ağır cezalar karşısında iş verenlerin çok çetin 
bîr duruma düşecekleri ve fertlerin askerlik mu
amelelerinin çok çeşitli ve giriırtiliğî' dütayısiyle 
iş verenlerin bu cihetleri tahkik ve takipte, mâ
ruz kalacakları güçlükler Ehcümenmıiz'ce.nazarı 
dikkate alınmış ve esasen fertlerin askerlik mu-
amelelerini iş -yerenlerden ziyade bizzat kendile
rinin takibe ve ieabeden vesikaları yanlarında 
bulundurmağa kanunen m e c b u r oldukları da 
gözönünde tutularak, iş verenlerin: sadece bu ve-

* sikaları aramak ve suretlerini almak şeklinde 
yoldan hareket etmeleri için lâyihava vuzuh ve
rilmiştir. 

Bu maksatla ikinci maddede (bilerek) keli
mesinden sonra (ve bunlardan askerlik durum-

. larratı gösterir ve askerlik .şubesince tasdikli 
v-vesfkir isteyipte" suretlerini almadan ve tâyin dos-

yalarrna •;koymadan): kaydınm ilâvesi suretiyle 
rleğişiklfk yapılmıştır, * 

Bu •suretie"tadil edilen "lâyiha Encümenimiz 
tarafmdah • ittifakla kabul olunduğundan hava
lesi' mucibince Adliye Encümenine tevdi buyu-
rulmak üzere Yüksek Biyasete- sunulmuştur. 
M. R. Ko. Baş. Sözcü 'Kat ip 

Sinob Ağrı Konya 
C. K. încrdayı H. Tugaç 

: Bolu i ; Bursa 
A. Alptoğan •'• Ar. Atlı 

Bursa Çankırı Erzurum 
'N/Tinaz ••' Dr. A. Arkan A. Akyürek 

Erzurum . Haiay 
Z. 8aydemir E, Burukan 

tstanbul Kars 
R. Â, ögel Gl. U. Rurudoğan 

Kayseri Kocaeli Mardin 
JV. Toker M. Baktı 2>r. A. üms 

Muğla Siird 
S. Güney B. Tûrkay 
Tekirdağ Tokad 

, ' 7?. Apak S. Çelikkol 

( S. Sayısı : 82 ) 
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T. B. MM. 
Adalet Komisyonu ; . 18;W.194$ 

Esas $o. î/325 
Karar No. 20 ' 

Yüksek-Başkanlığa 

1632 sayılı Askerî Ceza Kanununun bazı mad
delerinin değiştirilmesi hakkında Millî Savun
ma Bakanlığınca hazırlanıp Bakanlar Kurulu
nun' 2 2 . V I . 1944 tarih ve 6/1865 sayılı kara-
riyle Yüksek Meclise sunulan tasarı havalesi 
gereğince Komisyonumuza verilmekle Adalet ve 
Mült Savunma Bakanlıkları temsilcileri önünde 
görüşüldü. 

Yoklama kaçağı, bakaya ve saklılar hakr 
kında 1632 sayılı Askerî Ceza Kanununun 63 neü 
maddesindeki hükümler yeter olmadığından art
tırılmak ve kaçak, izinsiz, yoklama kaçağı, ba
kaca ile yedeksubayJ arı gizleyen resmî ve özel 
hizmete alanlar hakkında 75 nci maddede «eza 
bulunduğu halde saklıları gizleyen resmî veya 
özel; lıizmete- alanlar hakkında bîr güna sarahat 
bulunmamış olmasından dolayı ttu gibilere ceza 
veEİlijaediğiaden bunu önlemek ve bu gibilerle 
birlikte çağrilıpta. gelmiyen yedeksubaylarla, 
yedek askerî memurlar, bu durumlarını iııee-
lemiyerek özel ve resmî hizmete alanların bil
mediklerini ileri sürmelerine yer bırakmamak 
ve bu gibi suçların olağanüstü hallerde cezala
rını arttırmak maksatlariyle tasarının- getiril
diği anlaşrlmıştır. -

1. —: Suçlann derece derece ağırlıkları nis
petinde cezalarının da arttırılmasını sağlamak 
üzere teklifteki gibi kademeli ceza esası kabul 
olunmuş ise de yaşıtlarının yollanmasından son
ra yedinci gün gelenlere tasarıda tâyin olunan 
üç günlük;hapis cezası ile yaşıtlarının, yollan
masından bir gün sonra ele geçenlere ıserileoek 
iki ay hapis cezası arasında adalet düşünüle-
ııriyeeeğinden ve kıtada altı gün içinde gelenlere 
hapis cezası bile veolnıemekte olduğu ayrıca 
gözönünde tutularak hem aynı kanunun mad
deleri- arasındaki beraberliği ve hem de-adaleti. 
sağlamak maksâdiyle kademelerden bazısında 
cezaların başlangıçları birleştirilmiş Are yuka

rı hadleri arttırılmış ve bu sebeplerle birinci 
maddenin (A) bendinde bunu sağlıyacak deği
şiklikler yapılmıştır. 

2. — (B) tendi (A) bendinde yazılı olanlar
dan gelipte kıtalarına varmadan savuşanları ce
zalandırıldığı halde eylemleri daha ağır. cezayı 
gerektiren yakalahıpta cezalandıranamakta. ol
duğundan buna yer bırakmamak için (Gelipte) 
kelimesinden sonra (Veya yakaianipta) kelime
leri eklenmiş ve hu haller de verilecek cezala
rın (A) bendindeki »cezadan ayrı olarak uygu
lanacağı da belirtilmiştir. 

3. — İncelemekte olan Askerlik., Kanunu ta
sarısındaki hükümlerle beraberliği korumak 
üzere ikinci maddede, sayılanları bilerek hiz
mete alanlarla deneti kabil Devlet, il ve bele
diyelerle bunların deneti altındaki bütün te
şekkül ve kurumlarda ve banka ve kamu fayda
sına çalışan dernek ve meslekî teşekküllerde 
çalıştıranlar ve bir de yapılacak tebligat üze
rine bu gibilerini özel işlerinden çıkarnııyaula-
rın cezalandırılmalar mı sağlamağa yarayacak 
değişikliklerle ikinci madde Komisyonumuzca 
oybirliğiyle kabul edilmiştir. 

Kamutaya arzedihnek üzere Yüksek Baş- ; 

kanlığa sunulur, 
Adalet-Ko. Bş. 

Kayseri 
R. Özsoy 
Antalya 

N. Altsoy 
Denizli 

N, Müçüka 
Kastamonu 
A. Binkaya 

Kocaeli 
8. Artel 

Rize 

Bu rapor sözcüsü 
îzmir 
E. Oran 
Balıkesir 

0. N. Burcu 
- Hatay 
B,8vKwnt 

Kayseri 
C. Tüzel 
Konya 

H. Karagülle 
Sinob 

Dr. S. A. Dil emre G. Atay 

Kâtip 
Manisa 
F.JTsU'^ 
Denizli 

H^Gmtoer 
Kastamonu 

Dr. W. EjMivit 
Kocaeli 

8. Yargı 
Malatya 

Dr. C. özelçi 
Urfa 

K. Berker 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

1632 sayılı Askerî Ceza Kanun-
nunun bazı maddelerini değiş-

ren kanun lâyihası 

MADDE 1. — 4257 sayılı ka
nunla hükmü-değişen 1632 sa
yılı Askerî Ceza Kanununun 63 
ncü maddesinin birinci fıkrası 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiş
tir: 

Yoklama kaçağı, bakaya, sak
lı, firar : . ' . . ' . . 

A) Kabul edilecek bir .özrü 
olmadan hazarda bakaya olan
larla yoklama kaçağı veya saklı
lardan yaşitlarmrn veya birlik
te muameleye tâbi arkadaşları
nın ilk kafilesi sevkolunmuş bu
lunanlarla ihtiyat erattan çağrı-
lıpta özürsüz yaşıtlarının şevk
lerinden itibaren yedi gün için
de kenraliğmden gelenler altı 
aya kadar, elde edilenle"! iki ay
dan bir seneye kadar, yedi gün
den sonra üç ay içinde gelenler 
dört aydan, elde edilenlere altı 
aydan ve üç aydan sonra ken
diliğinden gelenler; bir sene
den, elde edilenler iki seneden 
aşağı olmamak üzere hapis; 

B) A bendinde yazılı erat
tan gelipte krtasma iltihak et
meden savaşanlar da bir aydan 
bir seneye kadar hapis cezası ile 
cezalandırılırlar. 

MADDE 2. — 1632 sayılı 
Askeri Ceza Kanununun 75 nci 
maddesinin birinci fıkrası aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir: 
. Askerî şahısları kaçmağa kış-

1 kırtan veya kaçmalarını veya ka
çakçılığın devamını kolaylaştı
ran veya kaçakları, izinsizleri, 
bakayayı, yoklama kaçaklarını, 
ve çağnlıpta gelmeyen yedeksu-
baylarla yedek askerî memurları 
bilerek hususi ve resmî hizmete 

MÎLLÎ SAVUNMA. KOMİS
YONUNUN İ)EĞÎ$TtBlŞÎ 

1632 sayılı Askerî Ceza Kanunu
nun bazı maddelerini değiştiren 

kanun tasarm 

MADDE 1, •— Hükümetin bi
rinci maddesi* aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 2. — 1632 sayılı As
kerî Ceza Kanununun 75 nci 
maddesinin birinci fıkrası aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

Askerî şahısları kaçmağa kış
kırtan veya kaçmalarını veya 
kaçaklığın devamını kolaylaş
tıran veya kaçakları, izinsizleri, 
bakayayı, yoklama kaçaklarını, 
saklıları ve çağnlıpta gelnıiyen 
yedeksubaylarla yedek askerî 
memurları bilerek ve bunlardan 

ADALET KOMİSYONUNUN 
DEĞIŞTIRIŞI 

1632 sayüı Askerî Ceza Kanu
nunun baM maddelerim değiş

tiren kanun, 

MADDEİ. — 4257 sayılı ka
nunla hükmü değişen 1632 sayılı 
Askerî Ceza Kanununun 63 ncü 
maddesinin birinci fıkrası aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

Yoklama kaçağı, bakaya, sak
lı, firar; 

A) Kabul edilecek bir özrü 
olmadan barışta bakayalarla yok
lama kaçağı veya saklılardan ya
şıtlarının veya birlikte işleme 
bağlı arkadaşlarının ilk kafilesi 
yollanmış bulunanlar ve ihtiyat 
erattan çağrılıp ta özürsüz ya
şıtlarımın yollanmalarından baş-
lıyarak yedi gün içinde gelenler 
bir aya kadar, yakalananlar üç 
aya kadar, yedi günden sonra 
üç ay içinde gelenler üç aydan 
bir yıla kadar, yakalananlar dört 
aydan bir buçuk yıla kadar, üç 
aydan sonra gelenler dört aydan 
iki yıla kadar, yakalananlar altı 
aydan üç yıla kadar lıapis; 

B) A bendinde yazılı erattan 
gelipte veya' yakalanıpta kıtası-
ııa varmadan savuşanlar ayrıca 
bir aydan bir yıla kadar lıapis 
cezasiyle cezalandırılır. 

MADDE 2. — 1632 sayılı As
kerî Ceza Kanununun 75 nci 
maddesinin birinci fıkrası aşağı
da olduğu.gibi değiştirilmiştir: 

Asker kişileri kaçmağa kış
kırtan veya kaçmalarını veya 
kaçaklığın devamını kolay
laştıran veya kaçakları, izin
sizleri, bakayayı,- yoklama ka
çaklarını, sakljlan ve çağırılıp-
ta gelmiyen yedeksubaylarla 
yedek askerî memurları bile-
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fcü. 

alanlar veya gizleyenler hazarda 
üç aydan bir seneye ve tekerrü
ründe bir seneden üç seneye, se
ferberlikte veya fevkalâde hal
lerde altı aydan iki seneye kadar 
hapis ve bu fiilin seferberlikte 
veya fevkalâde hallerde teker
rüründe yedi 'seneye kadar ağır 
hapis cezası ile cezalandırılırlar. 

MADDE 3. — Bu kanun neş
ri tarihinden muteberdir. 

MADDE 4. — Bu kanun,hü
kümlerini yürütmeğe icra Ve
kili eri Heyeti memurdur. 

' ' 22 . VI . 1944 

Millî Savunma K. 

askerlik son duntmlarmı gös
terir ve askerlik şubesince tas
dikli vesika istemeyen ve su-. 
retlerini alarak tâyin dosyala
rına koymamdan husûsi ve resmî 
hizmete alanlar veya gizleyen
ler hazarda üç aydan bir seneye 
ve tekerrüründe bir seneden üç 
seneye, seferberlikte • veya fev-

1 kalâde hallerde altı aydan iki 
seneye kadar hapis ve bu fiilin 
seferberlikte veya fevkalâde 
hallerde tekerrüründe yedi se
neye kadar ağır hapis cezasiyle 

| - cezalandırılırlar. 

Bş. V. ve Ha. V. V. 
Ş. Saraçoğlu 

Ad.V. 
R. Türel 

Ma. V. 
F. Agrah 

Na.V. 
Sırrı Day 
S. î, M. V. 

M. M. V. 
A. R. Artunkal 

Mf. V. 
Yücel 

Ik: v. 
Fuad Sirmen 

Ğ. t V. 
Dr. H. Alataş Suad H. Ürgüblv 

Zr. V. 
Ş-. R. Hatipoğlu 

Ti. 
G. S. 

Mü. V. 
A. F. Cebesoy 

V. 
Siren 

MADDE 3. -
üçüncü maddesi 
edilmiştir. 

- Hükümetin 
aynen kabul 

MADDE 4. — Hükümetin 
dördüncü maddesi aynen kabul 
edilmiştir. • 

Adalet K. 

rek özel ve resmî hizmete alalı
lar veya gizliyenler veya Dev
let, il ve belediyelerle bunların 
deneti altodaki bütün teşekkül 
ve kurumlarda ve banka -ve ka
mu faydasına çalışan dernek ve 
meslekî teşekküllerde çalıştı
ranlar ve Hükümetten yapıla
cak tebligat üzerine özel işlerin
den çıkarmıyanlar barışta üç 
aydan bir yıla ve tekerrüründe 
bir yıldan üç yıla, seferberlik
te veyo olağanüstü hâllerde altı 
aydan iki yıla kadar hapis ve 
bu eylemin' seferberlikte veya 
olağanüstü hallerde tekerrürün
de yedi yıla kadar ağır hapis ce
zasiyle cezalandırılır. 

. MADDE 3. — Bu kanun ya
yımı tarihinden yürürlüğe gi
rer. 

MADDE 4. — Bu kanun hü
kümlerini Bakanlar Kurulu yü
rütür. 

«•••» 
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S. Sayısı :8â 
tescil edilmeyen birleşmelerle bunlardan doğan ço
cukların tesciline ve gizli kalmış nüfus vakalarının 
cezasız olarak kaydına dair kanun tasarısı ve İçişlsri 

ve Adalet Komisyonları raporları (1249) 

• İ . C . . ~ _ ' . " . . . '.. ~ • " ' " 
Başvekâlet 

Muamelât JJmum Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü 

~*Sayı : 71-125 6/1134 v - ^ 
İ4,IV.1M 

Büyük Mmet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Tescil edilmeyen birleşmelerle bunlardan doğan çocukların tesciline ve gizli kalmış nüfus vak
alarının cezasız olarak kaydına dair Dahiliye Vekilliğince hazırlanan ve îcra Vekilleri Heyetince 
6. IV. 1944 tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihasının esbabı mucibesiyle bir
likte sunulmuş olduğunu arzedrim. 

Başvekil 
Ş. Saraçoğlu 

Tescil edilmeyen birleşmelerle bunlardan doğan çocukların tesciline ve gizli kalmış nüfus vak'ala
rmın' cezasız olarak kaydma dair kanunun mucip sebepler lâyihası 

* Medeni kanuna aykırı birleşmelerle bunlardan doğan çocukların tescilini de tazammun eden 
2330 numaralı af kanununun mer'iyet müddeti 28. X . 1943 tarihinde gizli nüfusların cezasız ola
rak yazılması hakkındaki 2576 sayılı kanun müddetinin 1'. VI . 1935 tarihinde hitam bulduğu ve 
bu kanunların mer'iyeti zamanında faydaları kabili inkâr olmıyacak nispette gayri müseccel evlenme 
ve doğum ile mektum nüfus vak'alan tescil edilmiş olmakla beraber bu kanunların yürürlükten kal
ktıkları tarihlerdenberi geçen yıllar içinde hadis olan bu kanuna aykırılığı dolayısiyle kütüklere 
geçirilmeyen birleşmelerle bunlardan doğan çocukların , ilgililerin ihmali yüzünden tescil edilmeyen 
nüfus vakaları sayısının pek fazla arttığı muhtelif yerlerden alınan raporlardan ve yurdun bazı ma
hallerinde yapılan incelemelerden anlaşılmıştır. 

En son olan 3705 sayılı kanuna göre Bayburt kazasında yapılan deneme yazımında kütüğe ge
çirilmemiş 11374 nüfus bulunmuş ve bunun 6787 sı medeni kanuna aykırı olarak vukubulari birleş
melerden doğan çocuklar olduğu tesbit edilmiştir. 

Bu netice kanun dışı birleşmelerin bu işte ön pilânda incelenmesi gereken bir konu olduğunu 
göstermektedir. . < 

Nikâhsız birleşmelerin adli, idarî, içtimaî ve iktisadi sebepleri vardır. Fakat bütün bu sebep
lerin üstünde bu iş bir kültür ve seviye meselesidir. Bu suçlar kanuna vukufsuzluktan ve,eski bir 
itiyadın" tesiri altında işlenmektedir. » » - • * ' . ' • 

Evlendirme memuru huzurunda yapılmış akde müstenit olmayan birleşmeleri kanunu .medeni ev
lilik tanımamakta ve bunlardan 'doğan çocukların sahih nesepli olarak babaları yanına tesciline mü
saade etmemektedir. . 

Bu yüzden bu gibi çocuklar insani ve medenî haklarından mahrum kalmaktadırlar* 



A^yfe Vekâletince, medenî kanun üzerinde bu bakımdan incelemeler yapılmakta ise'de kanuna 
konacak yeni hükümlerin ileriye muzaaf bir tedbir olacağı anlaşılmaktadır. 

Bugün ise ortalama bir hesapla 500 000 ne yakın kanunsuz birleşme ve bu birleşmelerden doğan 
ve sayısı bir milyonu geçen çocuklar mevcuttur. Bunların hemen kütüklere geçirilmelerine Devlet ve 
fert bakımından zaruret vardır. • 

Diğer taraf tim tescil edaİmennş bir hayîi mektum nüfus ile alâkalıları tarafından herhangi bir 
•sebeple - meselâ Tunceli mmtakası halkından garp vilâyetlerine nekilleri ve zelzele felâketine mâruz 
.kalan vilâyetlerimiz ahalisinden-bazılarının da memleketlerini terk ile yurdun muhtelif mahallerinde 
yerleşmiş olmaları gibi nüfus idarelerine bildirilmiş bir çok nüfus vakalarının mevcudiyeti bilmuha-
bere anlaşlimış olduğundan bunların dacezasız olarak tescilleri lüzumlu görülmüştür. 

işte» gerek medeni kanuna aykırı birleşmelerden doğan çocukların sahih nesepli olarak tescille
rini ve gerek gizli kalmış nüfus vakalarının cezasız yazılmalarını teminmaksadiyle 12 maddeden ibaret 
olan bu kanun lâyihası hazırlanmıştır. 

Birinci madde medeni kanunun neşrinden sonra evlendirme memuru huzurunda yapılmış akde 
müstenit olmayan birleşmelere aittir. Burada, medeni kanunun ana pı»ensipi olan (tek kadınlı aile 
kumak) esası mahfuz tutularak bu kabîl birleşmelerin çocukları dünyaya gelmiş bulunmak ve çiftle
rin medeni kanun hükümlerine uygun olarak evlenmelerine bir mani bulunmamak kaydiyîe evlilik 
sayıtoa&sı evM erkeğin ikinci bir kadmla birleşmesinin evlilik sayılması ve yalnız bu birleşmelerden 
hâsü olan çdcuklarm sahih nesepleri olarak tescil olunmadı Kabul edilmiştir. / 

ikinci madde de bu kabîl birleşmelerden bu kanunun neşri tarihinden itibaren 300 gün içinde ço
cuk doğduğu takdirde birinci madde hü^nunÜiitatbik edileceği gösterilmiştir. 

t^çüiîcü madde mefdenı kanunun neşrinden evv'e&i mevzuata göre boşandıkları halde vakayı tescil 
etJtirme^Şret kaydlen evli ğörütien.vebilâhare bâşkâ erkek veya kadınla birleşip karı ve koca hayatı 
geçiren kimselerin de mevcut olduğu cereyan eden muamelelerden anlaşıldığından bu kabil birleşme
lerde]! ^cTakelmuş ise yine çocuğun lehine olarak bu gibi birleşmeleri kanuni saymak muvafık gö-
rüMÜ$:?# feanun projesine vaziyetleri buna uygun olanların yalnız kayıtta kalmış bulunan evli
liklerinin hükümsüz sayılması ve haklarında ikinci madde hükmünün tatbiki lâzımgeleceği dercedil-
miştir. 

İ)8rlîteJü makîSede şimâHye kaidâr herhangi bir sebeple .gizli kalmış kimselerle alâkalıları tarafın
dan tescil ettirilmiş <$ûgtim> blünı Ve kayıplarm da bu kanunla tescili derpiş edilmiştir. 

Beşinci madde tescil usulü izah edilmiştir. • 
Altıncı ve yedinci maddelerde bu kanunun yürürlüğü müddetince müracaat ve vakayı ihbar 

etmeyen alâkalılarla kendilerine ihbar vukuunda verilmesine lüzum gösterilen ilmühaberi tanzim 
ve tasdiktan imtina eden ve bu ilmühaberlerin verilmesini geciktiren muhtarlar, belediye reisleri veya 

- bu işe memur ettikleri kimselerden idare heyeti kararı ile para cezası alınacağı gösterilmiştir. 
Sekizinci madde bu kanun hükmünce yapılacak tescillerin cezasız ve her türlü harç ve resimden 

muaf tutulduğu bildirilmiş ve 9 ncu maddede bu kânunun müddetinin iki sene olacağı tasrih edil
miştir. ' r 
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İçişleri Komisyonn raporu 

T. BM. M. 
t-çişleri Momisumu 

Katw No, B% 

m w. im 

Yüksek Reisliğe 

Medeni kanuna aykırı birleşmelerle bunlar
dan doğan çocukların tesciline ve, gizli kalmış nü
fus vakalarinîn cezasız olarak kaydına dair, Da
hiliye Vekilliğince hazırlanan ve tera Vekilleri 
Heyetince 6 ..IV'. 1944 tarihinde Yüksek Meclise 
sunlan kanun lâyihası, Encümenimize tevdi bu-
yurulmakla Dahiliye Vekâleti namına nüfus u--
mum, nyidürü ve Adliye Vekâleti namına da hu
kuk işleri umum müdürü hazır olduğu halde tet
kik ye müzakere edildi, 

Yapılan müzakere sonunda: Meriyet müd
deti 28 . X . 1934 tarihinde biten 2330 sayılı af 
kanuniyle, müddeti 1 . V I . 1935 yılında- sona 
eren -gizli nüfusların * cezasız olarak yazılması 
hakkındaki 2576 sayılı kanunun, zamanında bir 
çok faideler sağlamış olduğu , ancak bu tarihler-* 
den beri geçen yıllar içinde kanaına aykırılığı do-
layısiyle kütüklere geçirilmeyen birleşmelerle 
bunlar-dan doğan çocukların ve alâkadarların ic
mali yüzünden tescil edilmeyen nüfus vakaları 
sayısının yine arttığı görülmüş ve-bu vaziyetin 
üzerinde durulması gereken içtimaî bir mevzuu 
olduğu anlaşılmıştır. 

Evlendirme memuru huzurunda yapılmış ak-
de müstenit olmayan birleşmeleri Medenî Kanu
numu? evlilik tanımamakta ve bunlardan doğan 
çoeukların sahih nesebli olarak babalan yanına 
tesciline müsaade etmemektedir. Bu yüzden, bu 
gibi çocuklar insani ve medenî haklarından mah
rum kalmakta ve adetleri şimdilik milyonu bu
lan ntektüm nüfusun çoğalmasına sebep olun
maktadır. 
, Bu sebeplere binaen, bu gibi çocukların sahih 
nesebli olarak*tescillerinin ve gizli kalmış nüfus 
Vakalarının cezasız yazılmalarını temin eden bu 
kanun lâyihası yerinde ve isabetli olarak karşı
lanmıştır. 

Maddelerde bazı değişiklikler-yapılmıştır: 
\. Birinci maddede, Medenî kanunun yürür

lüğe girdiği tarihin zikri muvafık görülmüş . ye 
bu ilâve ile madde aynen kabul edilmiştir. 

2, Hükümetçe teklif edilen, ikinci madde 

aynen kabul olunmuştur. Bu madde dogmadan 
doğruya idareciler* hitap .etmektedir Ancakjbu 
kanundan- istifadeye hakkı olupta hesfaaagi bir' 
suretle vaktinde müracaat edemjyenlerde olabi
lecektir. Bu ciheti düşünen Encümenimiz.,, bu 
gibilerin' devamlı olarak istifade edebilmelerin! 
ikametgâhları Asliye.mahkemesine müracaat et-

'mek suretiyle mümfeün görmüş ve müşterek hai-
kümler arasında 9 ncu maddeye ikinci bir fıkra 
olarak ilâvesini muvafık hulm^tur . 

3. Medeni kanunun neşrinden evvelki za
manlarda imamlar tarafından aktedilen nikâh
lardan henüz tescil edilmemiş olanların da mev
cut olduğu ve bu kanundan bu gibilerin dahi 
istifade etmeleri lâzımgeldiği gözönünde tutula
rak buna ait bir hüküm eklenmesine lüzum gö
rülmüş ve üçiineü madde bu sebeple ilâve edil
miştir. ' 

4. Bu. suretle dördüncü madde olmuş bulu
nan ^uki^net.teklifinin üçüncü maddesi aynen. 
kabul edilmiştir. 

5. Şehir ve kasabalarda muhtaçlık teşkilâtı 
yapılmış olduğundan, teklifin dördüncü madde
sinde nüfus işleriyle vazifelendirilmiş olan Bele
diye Reislerinden bu vazifeler alınarak muhtar-, 
lara verilmiştir. Aynı maddede nüfus işleri hak
kında vazifelendirilmiş olan idare heyetlerinin 
vazifelerinin çokluğu ve işlerin u?âhıası ihtimal
leri gözönünde tutularak muamelenin daha zi-. 
yadc sadeleştirilmesi düşünülmüş ye idare hey-, 
etlerinden bu ' vazife kaldırılmıştır. Aynı mad
denin son fıkrası olarak, nüfus memurlarının 
tescilden imtinası halinde, mahallî Sulh mahke-
sine müracaat olunacağı esası yazılmıştır. Bu 
husufta Sulh mahkemesince verilecek kararlann 
temyizi yoktur. . -

Ş. Hükümet teklifinin 5 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. " -

, 7 . .Çocuğun kayyum ve vas4.si.ni tâyin husu
sunda tahdidi mahiyette hükümler koyan Hükür, 
met teklifinin 6 n'eu maddeci mahzurlu görülmüş
tür. Filhakika, ileride herhangi bir şahsjin maddî 
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Veya mânevi bir alâka neticesinde nesebin tas-
hihiyle alâkadar olabileceği düşünülmüş ve bu 
madde ile bu işlerin tahdidi muvafık görülmiye-
rek mehakira içtihadına bırakılması daha uygun 
bulunmuş ve bu sebeple 6 ncı maddenin tama-
miyle kaldırılmasına karar verilmiştir. 

8. Müşterek hükümlerden bahis bulunan 
ikinci faslın ilk maddesine vuzuh vermek mak-
sadiyle «"hangi yaşta olursa olsun hakikî tarihiyle 
cezasız olarak» kaydı ile; ikinci madde münase
betiyle arzedilmiş olduğu veçhile, bu kanundan 
istifadeye hakkı bulunan ve ancak herhangi bir 
suretle vaktinde müracaat etmemiş olan alâkalı
ların, bu kanundan devamlı olarak istifade edebil
meleri için, ikametgâhları Asliye mahkemesine 
müracaat imkânını veren ikinci fıkra ilâve olun- ' 
muştur. . 

9. Bu faslın ikinci maddesinin, köylerde 
muhtarlara, şehir ve kasabalarda belediyelere 
tahmil ettiği ilmühaber tanzimi keyfiyeti üze
rinde uzun müzakerelerde bulunan Encümeni
miz.. müracaat edenlerin işini tek muamele ile . 
bitirmek ve sürati sağlamak bakımından ilmü
haber sistemi yerine defter sistemini tercih et
miş ve beşinci madde münasebetiyle arzedildi-
ği veçhile, şehir ve kasabalarda bu işin mahal
le muhtarlarına bırakılmasını muvafık görerek 
maddenin bu yolda . yeniden yazılmasını terviç 
eylemiştir. 

10. Kanunun meriyet müddetini vazeden 
9 ncü maddeyi daha sarih bir şekle sokmak 
için «bu kanunun neşri tarihinden itibaren» 
kaydının konmasına karar verilmiştir. 

İl.- Onuncu maddeye biraz daha vuzuh 
verilmek suretiyle-tadilât yapılmıştır. 

12. On birinci maddenin, 8 nci maddenin 
kabul ettiği defter sistemi üzerine yeniden ya
zılması lâzımgelmiştir. 

Diğer taraftan, bu maddede para cezası' 
olarak vazedilen beş liradan 25 liraya kadar 
olan müeyyide, tatbikatta ağır,telâkki edile
ceği mülâhazasiyle tahfif edilmiştir. Ancak, 
kendi nefini güden bu kanun hükümlerini yap
makta ihmal "gösteren alâkalının, bu ihmali 
bir defa yapacağı cihetle, muhtarlarla birlikr 
te aynı derecede para cezasına çarptırılması 
hakkaniyet kaidesine uygun görülmemiş ve 
cezanın muhtarlara nazaran daha şiddetlice 
olması mütalâası tercihan kabul olunmuştur. 

Buna binaen, alâkalıların para cezası 1 - 10 

lira arasında ve muhtarların para cezası ise 
1 - 5 İiva, arasında olmak üzere tefrik edilmiştir. 

Netice : Evlendirme memuru huzurunda ya
pılmış akde müstenit olmayan birleşmelerle 
bunlardan doğan çocukların tesciline*ve gizli 
kalmış nüfus vakalarının cezasız kaydına dair 
Hükümetçe teklif olunan kanun lâyihasının 
yukarıda zikredilen tadiller ile kabul edilme* 
sine ittifakla karar verilmiştir. 

Havalesi veçhile, Adliye Encümenine tevdi 
buyurulmak üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 

İçişleri K. Başkanı Başkanvekili 
Tekirdağ Çoruh 

imzada bulunmadı A. Tüzün 
Bu raportör Kâtip 
Giresun Seyhan Ankara 

N.Çsten C. Ordl ' F. Daldal 
Balıkesir Balıkesir Bursa 

Y. S. Uzay F. Tiritoğlu F. Güvendiren 
Erzincan Erzurum Kayseri 

Ş. Sökmensüer N. Elgün A, H. Kalaç 
Kütahya . Siird Tokad 

Ö. B. Uşaklı S. Tuncay A. G. Pekel 
. Trabzon Zonguldak 
S. AbanozoğM R. Vardar 

1. Lâyihanın birinci maddesinin üçüncü 
fıkrasında iki evli erkeklerin doğan çocukla
rının kaydına mesağ vermektedir. Bu fıkranın 
medeni kanun hükümleriyle tezat teşkil et- • 
mesi ve istikbal .için bu müsamahanın suiistimal 

,. olacağı mülâhazasiyle encümen ekseriyetinin 
kararma muhalifim. 

* 2. Lâyihanın dördüncü maddesinde bi
rinci maddeye göre vâki birleşmelerin tescili 
ve bu birleşmelerden doğan çocukların kayıt
ları idare âmirlerinin emriyle yapılaeağı merke
zindedir. Yalnız idare âmirinin emriyle tescilin' 
yapılması her bakımdan mahzurlu olduğun
dan tescil muamelelerinin Hükümetin teklif i 
veçhile idare heyetlerinin karariyle yapılma
sının daha isabetli olacağı mütalâasındayım. 

3. Lâyihanın sekizinci maddesinin ikinci 
fıkrasında nüfus kütüğüne geçirilmiş ölüm-

. lerle gizli nüfus kayıtlarının muhtar ihtiyar he
yetleri tarafından topyekûn verilecek defterler 
üzerine yapılmasını âmirdir. 2330 sayılı Af ka
nuniyle topyekûn defter usulü tatbik olunmuş 
ve defterlerde yanlış isimler yazıldığı için nü
fus. kuyudatında hâk silintilere sebebiyet ve-
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rihaiştir. Bu hatanın tekerrür etmemesini temi-
nen Hükümetin teklifi veçhile her şahıs için 
muhtar ve ihtiyar hey«tteri tarafından verile- * 
«ek mâaferit &aühabefler üzeria» tescil mua

melesinin yapılmasında dalıa isabet gördüğüm 
için encümen ekseriyetinin kararına muhalifim, 

Gümüşane 
R. Güreli 

AdaJet Komisyonu raporu 

T.B.M.M. 
Adalet Komisyonu 
Esas No. 1/HQ 
Karar No. 23 

Î8.IV. 1945 

Yüksek Başkanlığa 

:Tescil edilmiyen birleşmelerle bunlardan do-' 
ğan çocukların tesciline ve gizli kalmış nüfus va
kalarının cezasız olarak kaydına dair İçişleri Ba
kanlığınca'hazırlanıp Bakanlar Kurulunca 6 . IV . 
1944 tarihinde Yüksek Meclise sunulması karar
laştırılan 6/1134 sayılı tasarı havalesi gereğince 
komisyonumuzda verilmiş olmakla İçişleri ve 
AdaJet Bakanlıkları temsilcileri önünde görü
şüldü. 

Medeni Kanuna aykırı birleşmelerle bunlar
dan doğan çocukların tescillerini de içine alan 
2330 ve gizli nüfusların cezasız olarak yazılması 
hakkındaki 2576 sayılı kanunlar 28.. X . 1934 ve 
'1 . V I . 1935 tarihlerinde yürürlükten kaltıkları 
tarihlere kadar bir çok tescil edilmemiş evlen
melerle doğum ve saklı nüfus vakaları tescil edil-
mişsede bu kanunların yürürlükten kalktıkları 
iarihtenberi tescil edilmemiş birleşmelerin bes-
yüz bine ve bunlardan doğan çocuk sayısının 
da milyona eriştiği, Hükümet gerekçesinden an
laşılmaktadır. 

Şu hal karşısında bu işin bir nizama bağlan
masındaki âcil zaruret ve bir çok sebepler al
tında* bildirilmemiş nüfus vakalarınında cezasız 
olarak tescillerindeki lüzum kendini göstermiş
tir. İşte bu maksatlarla hazırlana» tasarı esas 
itibariyle Komisyonumuzca da gereklere uygun 
görülmüştür. 

1. — Görüşme sırasında, karı koca gibi ol
mayan birleşmelerden doğan çocukların da tes
cil edilip edilmemesi görüşülmüş ve bu gibi bir
leşmelerin uygunsuzluğu kabul olunmakla bera
ber bunda çocuğun.bir günahı olmadığı ve hal
buki nesepsizlik yükünün bu zayıf omuzlara 
yûkletilmesinin doğru olamıyaeağmdân bir gibi 

çocukların-da kurtarılmasının zarureti ileri şü-
rülnıüşsede eski itiyatların yasalı caydığı birleş
melerden doğan çocukları da bu tasarı içine al-
mariın aile- kutsiyet ve sükûnunu bozmak ve ya
salı çocukların hakkına tecavüz^ etmek ve. üs.*« 
tünde kıskançlıkla durduğumuz Kanunu Mede
nide gedik açmak gibi çok derin ve\tamirj im
kânsız zararlar doğuracağı düşüncesi h â k m ola* 
rak buna yanaşılmamıştır. / •*••'••'.. 

2. — Birinei madde yazılışı itibariyle yalnız 
Medenî Kanunun yürürlükten sonra evlendirme 
memuru önünde, yapılmış bir bağıta dayanmı-. 
yan ve hâlâ karı koca gi-bi yaşamakta bulunan
lardan doğan çocukları istihdaf eder bir anlamda 
olup bir süre birlikte karı koca git)i yaşadıktan 
sonra ölüm veya ayrılık gibi bir sebeple ayrılmış 
olanlardan doğan çocukları içine almadığından 
bu gibi çocukların da tescilini sağlamak ve fık
raların konularından başka anlamda anlaşılması
na yer vermemek üzere Medenî Kanunumuzun 
ana prensipleri çevresinde madde yeniden yazıl
mıştır. 

3. — Kanunun ikinci maddesi aynen onan
mıştır. . — '• ^ 

4. — Medenî Kanunun yayımından önce ya
pılan evlenmelerle bunlardan doğan çocukların 
yazılmamış olanlarının da tescilini sağlamak dü
şüncesiyle İçişleri Komisyonunca yazılan üçün
cü madde komisyonumuzca da uygun görülmüş 
ve yalnız başvurma yeri açıklanarak aynen onan
mıştır. 

5. — Kanunu Medeninin yayımından önce bo
şaldıkları halde nüfusta evli görünen ve birin
ci maddede. yazılı olduğu gibi diğer bir kadın 
veya erkekle birleşip çocuğu olanların evvelki 
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göstere» d^<iün<îü maddeye Mİ4 ^ #^lajşm 
sulh yagıeı önün l̂ü jfaşaeakları beyanın mah
kemeden nüfus meiîiüi'luğuna bildirilmesiyle kal
dırılacağının eklenmesi büyük bir kolaylık ola-
cağj düşünülerek bu yolda bir ek yapılmıştır. 

6. — Tescilin ne suretle yapılacağını göste
ren beşinci maddesinde ilgililerin başy^jş^alap 
prensipi konmuştur. Halbuki bunların bir. is
tekte bulunmadıkları hallarde çocuğun hakkı 
korunmamış olacaktır. Buna yer,"vermemek için 
ilgililer istekte bulunmasa da bu ödevin muh
tarlar tarafından yapılmasının uygun olacağı 
düşünülerek maddenin birinci iıkrasına h$ yoi? 
da bir ek yapılmakla beraber anlaşmazlık ve 
itirazın ej5zülmes,i yolunda sulh mâhk^enıeşince 
verilecek/hükümlerin incelenmesine yer verm,ek 
ve bu kadar" önemli şpşyal bir mesçlenjn Yar-
gıtaya tâbi tutulmamasındajj. doğacak mahzur
lar* önlemek için esasen Hükümet teklifinde ol
mayıp İçişleri* Komisyonunca eklenen ve bu 
kararların temliğini gösteren, bağ kaldırılarak 
madde bu değişiklikle onannuştrjr. 

7. — Altıncı maddede bu kânun çevresinde 
ya|>ıİ£n tesciller için Cumhuriyet savcilajiyle il
gililere âjtı ay içinde itiraz hakkı verilmektedir. 
Savcıların ey|enme meselelerinde itiraz hakları 
ancak butlan dâvaja^ina münhasır olup bu da 
Medeni Şanttnun 114 ncü maddesi gereğince bir 
süre ile^ba||ı değiljîjr. Medenî Kanunumuzda 
hükjûm bjjrKj|i korunmak üzere itiraz edecekler 
arasından Gumjıuriyet savcısı çıkarılarak mad-' 
denin son,u4a bunların butlan davajsı hakları
nın saklı olduğu yolunda bağımsız bir fıkra ek-
lenmi|tir. İtiraz frakkı tescilin öğrenildiğinden 
başlıyarâk altı ay içinde yapılacağına göre tescil
den ha^İer alamadığından bahisle sonuna kadar 
tescilin kesinleşmemesi mahzurlu olduğundan 
buna y^r bırakmamak üzere tescilden haber al
masa dahi nihayet beş yıl içinde itiraz olunabile
ceğiŞst Jşelirtilerek bu değişiMMerle madde ka
bul ediİBfiştir. 

%. —- içişleri Komisyonu gerekçesinde açık-
landiğî üz«re Hükümet teMifindeki altıncı mad
denin kaldırılması uygun gömülmüştür, 

9.—-Kayıplar hakkında medeni kanunda, özel 
hüküırtler Olup bu kanunla çözülecek meseleler
den olmamasından dolayı 7nci, 8 nci ve 11 nci 
ma^dçâerdeki kaybolanlara ait hüküm' çıkarılmış 
ve muafiyetleri sayan 10 ncu maddede tescillerden 

«W* 

t*-
de ceza 7 m 

.. j f t — £^ş$e$in bü4irlipı#i Mevi yaldız 
muhtarlara verildiğine göre 8 nci maddenin bi
rinci ve İçişleri Komisyonu azlık oyunda belirti
len sebeplerden dolayı ikinci fıkrada İçişleri Ko-
îiüsyoûun^a yapılan değişiklikler Komisyonumuz
ca uygun görülmeyerek Hükümet teklifinin 8 nci 
maddesi esas olarak alınmış ve ancak (vasi) ke
limesinden sonra Medeni Kanundaki terime uy
gun olarak (Ev reisleri) terimi, eklenmek sure
tiyle birinci fıkra ve İçişleri Komi^oön geısekçe-
si»d© belirtildiği gibi şehir ve kasabalarda da 
muhtarlık teşkilâtı yeniden iade edilmiş olmasına 
göre (şehir ve kasabalarda da belediyeler) kelime
leri çıkarılmış ve muhtarlar tarafından verilecek 
ilmüha'berlerin doğrudan doğruya nüfus memur
luklarına verilmesi kolaylık olacağından bunu 
sağlamak üzere, (en büyük mülkiye memuru) yê -
rine (nüfus memurluklarına) kelimeleri yazılmış, 
ve bu değişikliklerle Hükümet teklif inin 8 nci 
maddesi onanmıştır. 

11. — Lüzumsuzluğuna binaen 9 ncu madde
nin başlangıcındaki (Bu kanuna göre) kelimele-, 
ri kaldırılmış ve sûresi içinde istekte bulunamı-
yanlarcn bu kanun hükümlerinden faydalanabil
melerini sağlama^ üzere İçişleri Komisyonunca 
eklenen ikinci fıkranın lüzumu Komisyonumuzca 
d$ uygun görülmüştür. Anacak (Müracaat ede-
miyşn kimseler) denildikten sonra bunların sa-

' yüması döjjru görulîniyerek (Çocuk, kanunun, 
neşri tarihinden itibajen" üç yüz gün içinde doğ
duğu takdirde) kelimeleri de* kaldınlmıştır. 

12 - tlzttn ve anlaşılması güç olacağı düşünce
siyle 11. öfei madde iki kısma ayrılarak birinci 
kışım U nci maddede ayrı ayrı bentler halinde 
ve ikinci kısım da 12 nci madde olarak yazılmış
tır. . ; 

11 nci maddede atfolunan madde sayılan yan
lış olduğundan (ikinci), üçüncü olarak (dördün
cü) de beşinci Olarak: düzeltilmiş noksan kaldığı 
görülen nikâhlı evlenmelerden doğan çocukların
da tescili eklenmekle beraber karı koca.gibi ya
şamakta olanlardan bu birleşmeyi evliliğe çevir
mek isteğinde olmayanları zorlamağa engel hü
kümler elverişli olmadıjjmdan bunların cezalan
dırılması da kabul edilmiştir. 

Vazifesini yapamyan muhtarlar hakkında 
olunacak işlem genel hükümlere bırakıldığından 
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12 nci m a d â e ^ U t suretle çteğişîkİik yapılmıştır. 
Kamutay'in onayına arzolunmak üzere Yük

sek SSşkaMigâ â^iu|p(r. 
Atâlet K. Baştanı Bu rapor Sözcüsü 

kayseri İzmir . 
â. Ütâoy E. Oran 

F. Uslu 
. * AaMya 

N. JLks&y 
Balıkesir 

O. N. "Burcu. 

Denizli î)enizÜ Kastamonu 
H.Günver N. Rûçüka A. Binİcaya 

Kastamonu Kayseri Kocaeli 
Dr. P. Ecevif C. Tüzel S. Yargı 

Kocaeli Konya Malatya 
8. Artel II. Karagülle Dr. C. özdçi 

Bize Sin@b 
Dr. S. A. Dilemre C. Atay 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 
I 

Evlendirme memuru huzurunda 
yapılmış akde müstenit olmıyan \ 
birleşmelerle bunlardan doğan \ 
çocukların tescilime, ve gizli kal- j 
mış nüfus vahalarının cezasız j 

kaydına dair kanun lâyihası j 

Birinci fasıl | 

HADDE 1. — Medeni Kanu- i 
nun yürürlüğe-.girdiği tarihten I 
bu kanunun neşri tarihine ka- j, 
dar evlendirme memuru huzu- J 
rıinda yapılmış akde müstenit j 
olmıyarak birleşip karı ve koca 
halinde yaşayanlardan çocuk ] 
olduğu takdirde bu birleşmeler i 
evlenme suretiyle ve bunlardan i 
doğan .çocuklar da nesebi sahih I 
olarak kadın ye erkeğe izafe ! 
ile tescil edilir. 

Şu kadar ki, -, esasen evli olan 
veya kanunen evlenmeleri mem
nu bulunan erkek ve kadının 
bu brrlfeşm^len Evlenme süre
l iy le t i sç i l edtfmW. 

ÂMak efke^k evli işe bu bır-
lelptfeTefden MM olan çöclfk-
lar yükattdâki hükme göre 
teşfil olunurlar. 

ÎÇÎŞLEltf KOMİSYONUNUN 
DMÎŞTÎÎ İ ÎŞİ" . ' 

'Evlendirme memuru huzurunda 
yapılmış akde müstenit olmıyan 
birleşmelerle bunlardan doğan 
çocukların tesciline ve gizli kal
mış nüfus vakalarının cezasız 

kaydına dair katilin lâyihası, 

Birinci fasıl 

MADDE 1. — Medeni Kanu
nun yürürlüğe girdiği 4 teşrini
evvel 1926 tarihinden bu kanu
nun neşri '. tarihine kadar ev
lendirme memura huzurunda 
yapılmış , akde müstenit olma
yarak birleşip .kar i ve koca 
batinde yaşayanlardan çocuk ol
duğu takdirde,' bit birieşmeler 
evlenme suretiyle ve bunlardan 
doğan çocuklar da nesebi (sahih 
olarak kadın ve erkeğe izafe 
ile tescil edilir. 

Şu kadar ki, esasen evli olan 
veya kanunen evlenmeleri mem
nu buluttan'eT&ek ye kfedMfi bu 
DÎrl^jhieîerT «vlfiime suretiyle 
tescil'edilm"%z. (. 

Aricâk, grkek evli ise, bübir -
ÎD^melerde*n Msil olan çocuk
lar yukarıdaki hükme göre tes
cil biunlrrİâi'. 

ADALET KOMİSYONUNUN 
DEĞİŞTİBİŞt 

Tescil ~ edilmiyen birleşmelerle 
bunlardan doğan çocukların tes
ciline ve gizli kalmış nüfus va
kalarının cezasız olarak kaydına 

dair k&tâun 

Biıiaci bölüm 

MADDE 1. — Medeni Kanu-
-nun yürürlüğe girdiği 4 Ekim 
1926 tarihinden bu kammun ya
yımı tarihine kadar evlendirme 
memuru önünde yapılmış bir 
bağıta dayanmıyarak birleşip 
karı koca halinde yaşamış ve 
evlenmelerine bir engel bulun
mamış olanlardan çocuk olduğu 
takdirde bu birleşmeler evlen
me suretiyle ve bunlardan, do
ğan çocuklar da nesebi sahih 
olarak kadın ve erkeğe izafe ile 
tescil edilir. 

Evli bir erkekle evli olmayan 
bir kadının yukarıda yazrithğı 
gibi yaş&yışrrfclan doğrmü&j olfcn 
çc-^uklai' da nesebi sahih ola
rak kadın ve erkeğe izafe île, 
tescil edilir. Ân*?a]k bu kathttla 
erkeğin birletmeleri evlenme sü
ratiyle tescil e<Î8emez. 

. Kan koca gibi yaşamaları 
ölüm ve ayrılık gibi sefrep&rre 
devam etiriömiş 'ıbîanlafrn karı 
koca halinde y&şa'dıfetetri za&âh 

*^8fc Sİ' 
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İçişleri K. Mü. 

MADDE 2. — Bu kanunun 
neşrinden, evvel vâki olan bu 
gibi birleşmelerden kanunun 
neşri tarihinden itibaren 300 
gün içinde çocuk doğduğu tak
dirde birinci maddedeki hüküm
ler cari olur. 

MADDE 3. ~- Medeni Kanu
nun neşrinden evvel boşandık
ları Kaide köyden evli görünen 
ve birinci .maddede yazılı şekil
de: başka bir erkek veya ka
dınla birleşip çocuğu olanlar, 

. nüfus sicilindeki evlilik kayıt
larının terkinine dair-hüküm is
tihsal ettikleri takdirde haki a-
rında birimci madde hükmü tat
bik- olunur. 

MADDE 4. — Birinci mad
de mucibince karı ve .koca ha
linde, ytfşay an kadın ve erkek 
bu birleşmelerinin evlenme su
retiyle tescili için birlikte, ve 
bu birleşmelerden doğan çocuk
ların kaydı için de alâkalılar; 
köylerde muhtarlara, şehir ve 
kasabalarda belediye reislerine 
veya Belediye reislerinin bu iş 
için memur edecekleri kimsele-

MADDE 2. —- Bu kanunun 
neşrinden evvel vâki olan, bu 
gibi birleşmelerden, kanunun 
neşri tarihinden itibaren, 300 
gün içinde çocuk doğduğu tak
dirde de birinci maddedeki hü
kümler cari olur. 

MADDE 3. — 4 teşrinievvel 
1926 tarihinden evvel vâki ev
lenmelerin ve bu evlenmeler
den doğup nüfus idaresince tes
cilleri yapılmamış olan çocuk
ların, alâkalıların vesikalarla 
veya köy ve mahalle ilmühaber
lerime vukubulacak müracaat
ları üzerine kayıt ve tescil 
muameleleri yapılır. 

MADDE 4. — Medeni Kanu
nun neşrinden evvel boşandık
ları halde kayden evli görünen 
ve birinci maddede yazılı şe
kilde başka bir erkek veya 
kadınla birleşip çocuğu olanlar, 
nüfus si-çillerindeki evlilik ka
yıtlarının terkinine dair hü
küm istihsali, ettikleri takdirde, 
haklarında birinci madde hük
üm tatbik- olunur. 

MADDE 6. — Birinci madde 
mucibince karı ve koca halinde 
yaşayan kadın ve erkek, bu bir
leşmelerinin evlenme suretiyle 
tescili için birlikte ve bu bir
leşmelerden doğan çocukların 
kaydı için de alâkalılar, muh
tarlara müracaat ederek ala
cakları ilmühaberi bir istidaya 
bağlayarak mahallin en büyük 
mülkiye âmirine vermek sure-
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doğmuş olan çocukları dahi yu* 
karıdaki hükümlere göre nesebi 
sahih olarak ana ve babalarına 
izafetle tescil olunurlar. 

MADDE 2 . - ^ Bu kannnımn 
yayımından önceki birleşmeler
den? kanunun yayımı tarihinden 
başlıyarak 300 gün içinde do
ğan çocuklar için de hüküm bi
rinci maddede olduğu gibidir. 

MADDE 3 . - 4 Ekim 1926 
tarihinden önce yapılan ve tes
cil .edilmemiş olan evlenmelerle 
bu evlenmelerden doğup tescil
leri yapılmamış çocukların, ilgi
lileri belge veya mahalle veya 
köy ilmühaberleriyle nüfus me
murluğuna baş vurdukları su
rette- kayıt ve tescilleri yapılır. 

MADDE 4. — Medenî Kanu
nun yayımından önce boşandık
ları halde nüfusta evli görünen 
ve birinci maddede yazıldığı gibi 
başka kadın veya erkekle birle
şip çocuğu olanlar, sağ iseler 
sulh yargıcı önünde yapacakları 
beyanın nüfus memurluğuna bil
dirilmesi üzerine ve ölümleri ha
linde nüfus sicillindeki evlilik 
kayıtlarının silinmesine dair hü
küm aldıkları takdirde hakla
rında birinci madde hükmü uy
gulanır. 

MADDE 5. — Birinci madde 
gereğince kan koca gibi yaşayan 
kadın ve erkek, bu birleşmeleri-
nin evlenme suretiyle tescili için 
birlikte ve bu birleşmelerden do
ğan çocukların kaydı için de il
gililer, muhtarlara baş vurup 
alacakları ilmühaberleri bir di
lekçeye bağlayarak yerin en bü
yük mülkiye âmirine vermek su
retiyle istekte bulunurlar. İlgili-
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re müracaat ederek alacakları | 
ilmühaberi bfr istidaya bağlıya
rak mahallin en büyük mülkiye j 
memuruna vermek suretiyle ta-" | 
lepte bulunurlar. 

Mülkiye memurları tarafın- \ 
dan gerekli tahkikat yaptırılır. 
Kanuni şartların mevcudiyeti j 
anlaşıldığı takdirde idare heyet- j 
lerince verilecek karar üzerine | 
nüfus jdareleri tescili derhal ; 
yaparlar. ] 

İhtilâf ve itiraz vukuunda | 
keyfiyet mahkemece bu kanu
na göre hallolunıır.. 

MADDE 5. — Yukarıdaki 
madde.mucibince yapılmış olan , 
tescillere, Cumhuriyet müddei
umumisi ve alâkalılar ıttılalan 
tarihinden itibaren altı ay için
de Medeni Kanunun l^ikümleri 
dairesinde • salahiyetli manke
ni ede itiraz edebilirler. 

MADDE 6. — Dördüncü ve 
beşinci maddelerde yazılı alâ-> j 
kalılar; çocuğun babası ve ana-S 
sı, babasının vefatı veya temyiz 
kudretinden daimî mahrumi
yeti halinde babasmın babası, 
çocuğun kayyum veya vasisi-, 
dir. 

I 
Erinci fasıl j 

MADDE 7. — Bu kanunun j 
yürürjüğe girdiği tarihe kadar 
tescil edilmeyerek gizli kalmış 
kimseler ve kaydına işaret edilJ 

memiş Ölümler bu kanuna tev
fikan kütüklere kayıt edilir. 

İçişleri K. 

tiyle talepte bulunurla. 
Mülkiye âmirleri tarafından 

gerekli tahkikat yaptırılır. Ka
nuni şartların mevcudiyeti an
laşıldığı takdirde, mülkiye âmi
rinin emir ve havalesi, üzerine, 
nüfus idareleri tescili derhal; 
yaparlar. 

İhtilâf ve itiraz vukuunda 
bir ay zarfında keyfiyet ma* 
hallî sulh mahkemesince bu 
kanuna göre hallolunur. Veri
len kararlar katidir. 

MADDE 6. — Yukarıdaki 
madde mucibince yapılmış olan 
tescillere, Cumhuriyet müddei
umumisi ve alâkalılar, ıttilaları 
tarihinden itibaren altı ay için
de, Medeni Kanunun hüküm
leri dairesinde salahiyetli mah
kemede itiraz edebilirler. ~. 

İkinci fasıl 

MADDE 7. —V Bu kanunun 
yürürlüğe girdiği tarihe kadar 
tescil ediImiyerek gizli kalmış 
kimseler ve kaydına işaret edil-
jııemiş ölümler ve kayıplar, han
gi yaşta olursa olsun hakikî ta
rihiyle, bu kanuna tevfikan 
kütüklere cezasız olarak kay
dedilir. 
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ler çocukların tescili için istekte 
bulunmadıkları surette bu ödevi 
bir ilmühaber vermek suretiyle 
muhtarlar yapar. 

Mülkiye âmiri tarafından ge
rekli soruşturmalar yaptırılır. 
Kanuni şartların bulunduğu an
laşılırsa, mülkiye amirinin, buy
ruk vç havalesi .î zerıne nüfus 
idareleri tescili derhal yaparlar. 

Anlaşmazlık ve itiraz olursa 
bir ay içinde keyfiyet yerin Sulh 
mahkemesince bu kanuna göre 
çözülür. 

MADDE 6. — Yukarıdaki 
madde gereğince yapılmış olan 
tescillere ilgililer öğrendikleri 
tarihten başlıyarak altı ay ve 
her halde tescil tarihinden baş
lıyarak beş yıl içinde Medenî 
Kanun hükümlerine göre yet
kili mahkemede itiraz edebilir
ler. 

Cumhuriyet savcısının butlan 
dâvası hakkı saklıdır. 

, İkinci bölüm 

MADDE 7.;'—. JÖu kanunun 
yürürlüğe girdiği tarihe kadar 
tescil edilnüyerek gizli kalan
lar ve kaydına işaret edilmemiş 
ölümler hangi yaşta olursa ol
sun doğru tarihiyle bu kanun 
hükümlerine göre kütüklere ya
zılır. 
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L ••*— «Gizli kalmış 

kiia»el«ri, tbizs&tt Jsandileri ve
ya veli veya vasileri tescil et-
t irmekle mükelleftirler. 

Nüfus katüigttne geçirilmemiş 
ölümteri, köylerde -muhtarlar, 
şehir •• v̂ e ıkAsabalacda? da beledi -
yeler fta&Ştift ve tesbit ederek 
ustdüne tevfikan tanzim ede-
lefî ftriî Hrnl̂ afcberâetle mubaUin 
en büyük aulütiye memw**ma 
«feildirmege mecburdurlar. 

eriK. 

Üçüncü fasü 

Müşterek hükümler 

MADDE 9. — Bu kanuna 
göre yapılacak tescil • muame'-
f l^fctfliiifiı^iki «ene.̂  jça^âJacfnü-
viiaMâasat'«dâteıe53dir. - • . 

MAD££ £. — Bu ıkanunun 
ıiflşli i târihinden itİDaren yürür-
lüpa- müddöihsîce hev aile reisi 
kendi »evittd«ki veya emri al
tındaki, te iVJöli veîâyetindeiri, 
her vasi vesayetindeki nüfusa 
yaziiöiamîş îtekftseleri, öldükleri 
veya kayboldukları halele nü
fustan «ilmmemiş bulunanları 
mulıtariara bildirmeğe mecbur
dur. 

Nüfusa ysftaalmamı̂  reşitler 
de, muhtarlarayv6ya;nifc&m dai
rel ime müracaat ederek, ken
dilerini yazdırmakla mükellef
tir. 

Bu müracaatları tevsik için 
kendisine müracaat edene muh-
tar, def terin hangi saylfasınrn 
hangi numarasında kayıtlı ol
duğuna dair bir makbuz verir. 

Muhtarlar, kendilerine ha
ber verilen gizli nüfusları, si
linmemiş ölümleri ve kayıpla
rı, kendileri de bizzat tahkik 
ve tesbit ederek numunesine uy
gun defterlere yazıp tasdikli 
olarak kanunun meriyeti zar
fında kaymakamlara veya mer
kep kazalarda valilere bir mak
buz mukabilinde vermeğe mec
burdur. 

Üçüncü fasıl 

Müşterek hükümler, 

MADDE 9. — Bu kanuna 
göre yapılacak tescil muamele-
-jkr̂ î'işHjL, bu kanunun neşri ta-
ribîftden itibaren?iki *s«iie zar-
te|ta. s müracaat »edilmelidir. 

En "kaıumuıı hjikünyerinden 
i s tga^g^Jb^kı olupfca yakarı- j 

ij^^âetilÇİBde müracaat 1 
bmm&şv, çocuk, ka-

tarikiıisûten ?€TV«1 
ve|a neşri (tarihinden i^fearen 
300 gün içinde doğduğu tak-

v .':$& Sayısı :r83) 
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MADDE 8,— ÖkH&al^ı ki
şileri kendileri vâya veli *eya 
vasileri veya «v reisleri yazdır
makla odevlidMer. 

Nüfus kütüğüne geçirilmemiş 
ölümleri muhtarlar soruşturup 
Öğrenerek usûlü çevresinde ya
pacakları ilmühaberlerle nttfus 
memurluklarına bildirmeğe ö-
devlidirler. 

Üçüncü bölüm 

Birleşik hükümler 

MADDE 9. — Yapılacak tes
cil i§lemlerr içindim kanunun ya
yımı vtaribiaden. bagiyyarak iki 
yıl içinde istekte bulunmalı
dır. . " > 

Bu kanun In^ünüerinden iay-
d^anffl^yalü^kı^İuptft biriaci 
fıkrada $mk öael iğinde .ba§-
vurnııyanlar ancak ikametgâh
larının Asliye mahkemesine git
mek suretiyle faydalanabilirler. 
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MADDE 10. — Bu kanuna 
göre «yapılacak mttameteler, tes
ciller ve açılacak dâvalar her 
türl&'harç ve resimden muaf- h 
t ı r . "• • ' • - • ' " • 

- Bu '»kânunun neşri, tarihine 
kadar îMbar -edilmemiş «döğ»»»! 
ve öMm -;v«teaJa'i»ı da tmmmz 
tescil -edilir. «Bu vakalarâafi 
dolayı; id»F« h«yeti«rn*ee %ftk-
mok«ı«*ak h^#z- tahsil «ütme
miş-olan para • «ezalaîn d» » aff«-
dılmlştir. 

MADDE 11. — Bu kanunun 
yürürlüğü müddetince .-8'inci 
maddede yazılı tescil, miiamele-
sisini yaptırmayanlarla nüftıs 
kütijğüne ;geçiril«fte«iş öüjm-
İeri ürt>ar emmeyenlerden ve 

•kendilerine ihbar vukuuad-a %e- j 
rilmesine lüzum gösterilen il
mühaberleri tanzim ve tasdik- J 
ton imtina eden ve bu ilmüha: 1 
berlerin verilmesini geciktiren 
muhtarlarla belediye reislerin
den veya. belediye reislerinin bu 
işe memur etmiş oldukları kiny 
seterden idare heyeti karariyl e 
beş liradan, 25 liraya kadar pa
ra cezası alınır. Bû kararlar 
kati ve lâzimülicra olup Tahsili 
Emval Kanununa tevfikan tah
sil olunur. 

îçjşleri 3C 

dirde, ancak itaftetgâhlar^ ad
liye mahkemesine nıfeşaftÖa 
bu kanunun küjpinıle&nden is
tifade edebilirler. 

MADDE 10. — Bu kanuna 
göre yapılacak muameleler, arzu-' 
haller, ilmühaberler, tesciller, 
verilecek makbuzlar ve açıla
cak dâvalar her türlü harç, re
sim ve cezadan muaftır. 

Bu kanunun neşri tarihine ka
dar ihbar edilmemiş doğum, 
ölüm ve evlenme vakalarda ce
zasız tesıeil edilir. Bu vaka
lardan dolayı idare heyetle
rince hükmolunarak henüz tah
sil edilmemiş olan para ceza
ları da affedilmiştir. 

MADDE 11. — Bu kanunun 
yürürlüğü müddetinde ikinci 
madde de zikredilen nikahlı ve 
fakat kayıtsız evlenmelerini; 
d&rdüncü ve beşinci -midyeler
de /izah olunan birleşmelerini 
bildirmeyeı^e^le hû .bj^ieşme-; 
lerdeıı doğan çocukları kaydet
tirin eyenlerden ve 8 nci madde
de yazılı nüfusa kaydedilme
miş kimseleri, öldükleri veya 
kayboldukları halde nüfustan 
silinmemiş bulunanları ihbar et
in iyen alâkalılardan ve kendi
lerini kaydettirmeyen »eşitler
den, idare heyeti karariyle, bir 
liradan on liraya kadar ve bu 
gibi vakaların kendilerine bil
dirildiğinde 5 nci madde muci
bince verilmesine lüzum göste
rilen ilmühaberi tanzim ve 
tasdikten imtina eden ve bu 
ilmühaberlerin verilmesini ge
ciktiren ve ihbar edilen gizli 
nüfusların, silinmemiş ölüm ve 
kayitlarm defterlerini tanzim 
ve tas#Wi**oi»afe^fityşw^:am-
lara veya valilere teslim et-
miyen muhtarlardan, idare he-

AâsM^K. 

MADDE 10. — Bu kanuna 
göre yapılacak işlem ve tescil
ler, verilecek dilekçe ve ilmü
haberler ve açılacak dâvalar 
her türlü harç, r,esim ve ceza
dan muaftır. 

Bu kanunun yayımı tarihi
ne kadar bildirilmemiş 4oğum, 
ölüm ve evlenmelerden dolayı 
idare kurullarınca hükaoluna-
rak henüz alınmamış para ceza
lan affedilmiştir. 

MADDE 11. —• Bu kanunun 
yürürlüğü süresince; 

A) ^Üfönöu maddede yazılı 
nüfusa yazılmamış nikâhlı ev-
Jgîg^rjnjhve bm mkMm&M-
ıffHrı dofean ft^inJfHrtnı • 

B) Be$^zmâM& JSÖİfttı-
lan birleşmelerden doğan çocuk-
larmi; 

*ffy ^Sekizkıei madslede ya
zılı ıfüfnaa, yazılmamış ^îH#eri; 

^îîdiraaiyen îîgiîîferöen ve 
kendileHtti yazdirraıyan-reşit-
lerâeMfdare kurulu karariyle 
bir İffaİten on liraya "Mter ha
fif *f>ara cezası almır. Bu karar
lar fessin '3iup Tahsili îS^nyal 

^öşnu iy l e yerine getirip. 

?£••» 
<-B.:$sşm,:m) , .**&* 
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MADDE 12. — Bu kanun 
ne$ri tarihinden muteberdir, 

MADDE 13. — Bu kanunun 
hükümlerini icraya îcra Vekil
leri Heyeti memurdur. 

Bf.V. 
Ş, Saraçoğlu 

M. M. T. 
A. Rl Arfunkal 

Ha. T. 

Mİ V. 

ik.V. 
Fuad Sürmen 

0 . t V. 
Suat B. Ürgüblü 

Mü. V. 
A. JF\ Cebesoy 

Ad. V. 
A. R. Türel 

Da. V. 
Hilmi Uran 

M*.V. 
F. .â£«jfo 

N«.T. 
#*m DÖÎ/ 
S. İ .M.V. 

2>r. H. Akttaş 
Zr.V. 

S. R. BatipoğVu 
Ti. V. 

C. S. Siren 

içişleri K. 
yeti karariyle, bir liradan beş 
liraya kadar para cezası alınır. 

Bu karar ka/tî ve lâzümülicra 
olup Tahsili Emval Kanununa 
tevfikan tahsil olunur. 

MADDE 12. — Bu kanun 
nesri tarihinden mer'idir. 

MADDE 13. — Bu kanunun 
hükümlerini icraya lora Vekil
leri Heyeti memurdur. 

Adalet İv, 

MADDE 12. -*• Bu gibi va
kaların kendilerine bildirildi
ğinde beşinci madde gereğince 
verilmesine lüzum gösterilen il-
ııı«haberleri vermeyen veya ge
ciktiren ve bildirilen gizli nü
fusların, silinmemiş ölüm va
kalarının ilmühaberlerini yapa
rak nüfus memurluklarına ver-
miyen ve bu kanunun kendileri
ne yüklediği ödevleri yapma
yan muhtarlar hakkmda genel 
hükümlere göre gerekli ceza ve
rilir. 

MADDE13.-
yımı tarihinden 
rer. 

Bu kanun ya-
yürürlüğe gi-

MADDE 14. — Bu kanunun 
hükümlerini Bakanl ar Kurulu 
yürütür. 

»*"« 
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S. -Sayısı? 84 
MiHî Eğitim Bakanlığı Merkez Kuruluş ve görevleri 
hakkındaki 2287 sayılı kanuna ek kanun tasarısı ve 
Millî Eğitim ve Bütçe Komisyonları raporları (1/384) 

T.C. ' ''••\ • • - • - ' • . • . f - : . ; - ' • • - • • ' : • . - \ •}••-\ 

B a ş v e k â l e t . . - • • . -: 

Muamelât TJmnnt Müdürlüğü 1$ <l .1945 
Tetkik Müdürlüğü - * . . , , . . * " \1 . 

Sayı; 71-294 6/112. " - V • "! " 
Büyük Millet Meclisi Yüksek ^Başkanlığına 

Maarif Vekilliği merkez teşkilâtı ve vazifeleri hakkındaki 2287 sayılı kanuna ek olarak Maarif 
Bakanlığınca hazırlanan ve Balkanlar Kurulunca 8.1.1945 tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaş 

. tınlan kanun tasarısının gerekçesiyle birlilcte sunulmuş olduğunu arzederinv. 
. Başbakan 

" ' *" Ş. Saraçoğlu 

-, " " Gerekçe 

Son yıllarda Devletlerin karşılıklı münasebetleri arasında maarif hayatiyle ilgili hizmetlerin 
önemli bir yer tuttuğu, bu işleri görülmesi için de muhtelif memleketlerin sefaret heyetlerine mü
tehassıs müşavir veya ataşeler memur ettikleri ve bü heyetlerin gerek bulundukları memleketin 
kültür hayatını takip etmeğe, gerek kendi memleketleri maârif ve kültür müesseseleriyle bulunduk-• 
lan memleketler maarifi ve kültür müesseseleri arasında münasebetler kurmağa çalıştıkları görül
mektedir. Bu ihtiyaç memleketimiz için de kendini kuvvetle hissettirmekle ve bugün mevcut tale
be müfettişleri vasıtasiyle bu hususun kısmen teminine çalışılmakta ise de kanuni bir dayanağı 
olmıyan bu hizmetler tatbikatta istenen gelişmeyi gösterememektedir. Bu itibarla Maarif Vekilliği 

- şimdilik yeni ve ayrı bir te|kilât yapmaksızın halen yabancı büyük kültür merkezlerinde vazife 
gören talebe müfettişlerimizi, aynı zamanda bulundukları merkezlerdeki Türk elçilikleri nezdinde 
ataşe olarak vazifelendirmeği lüzumlu,bulmaktadır.. Bu suretle talebe müfettişlerinin aynı zaman
da dışardaki Devlet mümeşsillerimiz.in nezaret ve idaresi, altına girmeleri de sağlanacaktır. Bu esas 
kabul edildiği takdirde bundan böyle yabancı memleketlerde bulunacak: talebe müfettişlerimiz yal- ^ 
nız Türk öğrencilerin öğrenim, hayatını takip ve köritrolla kalmıyaeakjar, aynı zamanda bulunduk
ları memleket veya bölgenin maarif ve kültür hayatını yakından işliyerek, memleketimiz teşkilatı
nı, hergünkü durumdan, bn alanda görüleri ilerleme ve değişmelerden, muntazaman haberdar ede
cekler ve bulundukları yerlerin maarif teşkilât ve müesseseleri de .elçiliklerimizden memleketimiz 
kültür hayatı ve müesseseleri • hakkında edinmek istedikleri her türlü malûmatı kolaylıkla elde. 
etmek imkânını bulabileceklerdir. Bu suretle vazifelerinin hududu ve mahiyeti genişletilen talebe 
müfettişlerimizin hariçte vazife gören ve Hariciye Vekilliği teşkilâtına dâhil bulunmayan diğer • 
Devlet memurları gibi diplomatik statüye dâhil olmalarında da fayda Ve zaruret bulunmaktadır. 
Bu müfettişlere aynı zamanda diğer müşavir veya ataşeler için yapılan şekilde maaşlarına göre, 
teadül kanununun mümasil derecelerinden maaş alan Hariciye memurları gibi temsil tahsisatı ve- " 
rilmesi.de zaruri görülmektedir. 

• İlişik kanun lâyihasının birinci maddesi arzolunân maksadın temini için teklif olunmuştur. Gön
derileceği memleketin diline ye maarif teşkilâtına gereken şekilde vukuf sahibi müfettişlerin, 2287 
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sayılı-kaBîinıın aradiÊ L şartların tam olmlmasi dolayısiyle, seçilmesi mümkün olamayan hallerde ve 
zamanlarda, hizmeti aksatmamak için yollanacak müfettişte gerekli bütün vasıflar bulunduğu hal
de, alelümum müfettişlerden bahsi geçen kanunun 26 ncı maddesiyle istenen asgari öğretmenlik 
hjusm&ü ve&M&mi doldumuş, pisuuun. §a«t tetuAnkanmsıma imkân bırakmak için de ikinci maddenin 
lâyihaya ilâvesinde fayda mülâhaza edilmiştir. Talebe müfettişlerine Maarif Vekilliği bütçesinden 
1SHİ& malî yılı içhidetediyesi gereken temsil tahsisatlarının ödenebilmesi için de bütçedeki ilgili faslın 
tmf&lt&î^d^ştiriimen ienfoeitiğmden ımwafckat raadde de bu maktsatla teklif olunmuştur. 

Millî Eğitim Komisyonu Raporu 

Mülî Eğitim Komis. 
Esas No. 1/384 
Karar No. 8 

2 . TV . 1945 

' Yüksek Başkanlığa 

- -Maarif VeMÜiği meîteee, teşplfetı ve-vazifele
ri hakkındaki 2287 sa3$i k&tmna^oİJa^ 
re Millî ̂ l^ita» Bakanlığınca hazırlanan ve Ba
kanlar; tabumun 8 . 1 . 1945 tarihli ta&riyle 
Büyük Millet Meclisine sıtnulıah kanun tasarısı 
ve gerekçesi havaleleri yolunca Komisyonumuz
da Millî Eğitim Bakani da hazır bulunduğu hâl
de incelendi ve görüşüldü. ,**. • 

Bu tasarmın anaiacı yurt dondaki:.öğrenciler-
. rhnkin "her türlü işlerine bateak üaere yabancı 
kültür merkezlerini bulundurduğumuz Millî 
Eğitim; Bakanlığı müfettişlerinin bulundukları 
merkezlerdeki ülçitiklerimizin resmî kurullarına 
ataşe sıMiyte^girmelerini sağlamaktır, $özü ge
çen1 müfettişlerin bulundukları : merkezlerdeki el-
çilifcîçrimizhı resmî • kurullarına ataşe sıîatiyle 
girmeleri onların vazifelerini başarı ile girebil
melerin e yardım > edeceğinden tasarının gözettiği 
amacı sağlayıcı mahiyette kanun hükümlerine 
lüzutrı bulunduğu Komisyonumuzca . kabul edil
miş ve aşağida gösterilen değişiklikler yaptİnıak 
suretiyle tasarının kanunlaşntası uygun görül-
müfl&r: 

1.—- Anayasanmveîçtüzü^» ifadelepin» uy^ 
gnn $Mr#k kamın, tasarısının ifadesinde değişik
likler yaptlmtştTr. 

;-.3. -— Tasarıda iki ayrı madde: içinde serpil
miş* ol^vhükümlerin tele bir anaâie> içine toplan
ması şekli tercih olunmuş ve 'Hükümetten ge
len tasâErtd«ki birinci ve ikinci maddeler yerine 
Köinfey^ıumuznn hazırladığı metindeki Mrinci 
madde konmuştur. 

3. — Hükümetten gelen tasarının ikinci-mad
desinde, 

Millî Eğitim Bakanlığına, 2287 sayılı kanun
un 26 ncı maddesinin üçüncü fıkrasında yazılış 

' şartları taşımadan da bir kimseyi yabancı mem
leketlere müfettiş olarak gönderebilmek yetkisi
ni sağlıyan bir hüküm bulunmaktadır. Bu hük
me göre müfettişlerde aranmasından vazgeçilen 
şart bunların enaz beş yıF Öğretmenlik etmiş ol
malarıdır. ' 

Komisyonumuz yabancı memleketlere gönde-
ıîlecek müfettişleri mtîtlak olarak öğretmenlik 
etmiş olmak kaydından sıyırmağı doğru bulma-
raışr'Millî Eğitim Bakanlığınca müfettişin önce 
bu şartı'taşıyanlar•'arasında aranması, buluna
madığı takdirde bu şartı taşımıyan bir kimsenin 
de müfettiş tayin olunabilmesi esasının kanunda' 
belirtilmesini uygun görmüştür. Bu düşünce ile 
KoıiHsyonumuzca hazırlanan metnin birinci mad
desine gereken kayıtlar konmuştur. 

. 4. — Hükümet tasarısının iğreti maddesi ay
nen kabul edilmiş ancak Komisyonumuzca ikin
ci bir> iğreti madde eklendiği için buna birinci 
iğreti madde denmiştir. 

5.-— Yabancı memleketlerdeki Millî ©ğitim 
müfettişlikleri bürolarında hizmet gören kâtip • 
termaylıkları;, bu vazifelere, bunları başarabi
lecek'değerde adaylar' bulunmasına elverişli ol-
mıyacak kadar az görüldüğünden bu. aylıkları n 
bir miktar; arttrrlmasına lüzum dnyulmıış bu dü
şünce ile de iğreti ikinci madde konmuştur." 

(S,.Sayısı : 84 



— 3 — 
Üzerende yapılan bu derişiklikler ile :kanım-

laşm«sBii uygun buldoğumuz tasarıyı havalesi 
geneğinee .Bütçe^Encümejıine de gönderilmek üzer 
re Yıü^şekBaşkanlığa; saygılarımız]a mmrız, 
Millî <E#tim K. ' . . - . _ " ' " 

Başteanı 'Sözcü ~ Kâtip* 
M#gisa Sivas ' •' TMa 

BtmMgmr R.Ş.mrer S.&.YMin 

4üEtkara 
B.%Bayht>n 

; . Bolu 
H. RÖymen 

İzmir 
M;'Çınar 
Kastamonu 

T. Taskıran 

A.iSi Levent 
Diyarbakır 
•O. Ocak ,. 

rBingöl 
T. Bamgmğlu' 

İstanbul 
,.' t. A, @pvsa 

İzmir 
8. Ymms 

Konya 
M. A. BM 

Bütçe Komisyonu raporu 

T. BM. M. 
Bütçe Komisyonu 
' Esas No. İ/384 

Karar No, 52 

19. IV .1945 

Yüksek Başkanlığa 

Millî Eğitim.Bakanlığı merkez kuruluş ve gö
revleri hakkındaki 2278 sayılı kanuna ek ola

c a k Millî Eğitim Bakanlığınca hazırlanıp Baş
bakanlığın 15 . 1.1945 tarihli ve 6/11.2 sayılı tez
keresiyle Yüksek Meclise sunulan kanun tasa-

rrısı Millî Eğitim Komisyonu raporu ile birlikte 
Komisyonumuza verilmekle Millî Eğitim Ba
kanlığının yetkili memuru ile Maliye Bakanlığı 
adma Bütçe ve Malî Kontrol Genel Müdürü Ha
di Hüsm an hazır oldukları halde incelenip gö
rüşüldü. 

2287 sayılı kanunun 26 ncı maddesi Millî 
Eğitim müfettişi olabilmek için diğer şartlardan 
başka lise veya yüksek okullarda enaz beş yıl 
öğretmenlik yapmış bulunmak şartını koymak
tadır. Yabancı memleketlere gönderilecek öğ
renci müfettişlerinin de Bakanlık müfettişlik 
kadrosundan seçildiğine göre bu «artı taşımaları 
esas olduğundan bunlar dışından bu işe vaziyet
leri ve bilgileri daha uygun olanları tâyin et
mek imkânı bulunmamakta ve şimdiki ihtiyaca 
göre bazı memleketlerde, bu niteliği taşımadığı 
halde teftiş görevini daha yetki ile kullan
makta olan bir başka kurulun aynı maksatla 
gönderilmiş müfettişine bu isin verilmesi daha 
faydalı görülmekte olduğundan yalnız öğrenci 
müfettişleri diplomatik heyet içine alınması
nın görevlerini yapma bakımından sağlayacağı 
kolaylıklar sebebiyle faydalı ve bu suretle öde
neklerini de benzeri başka at.aşeler gibi alma
ları bugünün yüksek hayat şartlarını kolay

laştırma bakımından lüzumlu görüldüğünden bu 
tasarının- hazırlandığı, alman izahlardan ve ya
pılan incelemelerden anlaşılmıştır. 

v Millî Eğitim Komisyonu tasarının birinci mad
desine ancak --müfettiş kadrosunda bir nitelikte 
bîri bulunmadığı hallerde bu kadro dışından 
birinin tâyini esasını koymuş ve öğrenci müfet
tişleri yanındaki kâtiplerin ücretlerinde ufak 
bir artırma yapmak suretiyle onlarında bugün
kü hayat şartlarına göre biraz daha fazla para 
alabilmelerini mümkün kılacak bir geçici mad
deyi.tasarıya eklemiştir. 

Tasarı, Millî Eğitim Komisyonunun hazırla
dığı şekilde esas yönünden Komisyonumuzca da 
'onanmış ise de başka memleketlerin eşit mü
fettişlerinin de öğrenci müfettişi olarak adlan-
dırıldıkları düşünülerek bunların da öğrenci 
müfettişi adını taşımaları aynı zamanda Millî 
Eğitim müfettişlerinden ayırt edilmeleri bakı
mından da faydalı görülmüş ve tasarıda bu ; 

yolda gereken değişiklikler yapılmıştır. 
Bundan başka birimci maddede bu müfettiş

lerin yalnız ilgili makam ve kişiler tarafından 
verilecek konuları inceleyeceği gibi bir an
lam çıkmakta olduğundan kendilerine veri-

- lecek konular dışında da Millî Eği.tim bakımın
dan faydalı görecekleri konuları inceleyip bil
dirmeleri -görevlerini daha geniş yapmalarını 
sağlıya'câğı bakımından uygun görülmüş * ve 
birinci maddeye bunu temine yeter bir kayıt ek
lenmiştir. 

( S. Sayısı :' 84;) 



. Bir kısmı da şekle ilgili olmak üzere yukarı
da belirtilen değişikliklerle yeniden hazırlanan 
kanun tasarısı Kamutayın onayına konmak üze
re Yüksek Başkanlığa sunulur,. 

Başkan 
Kastamonu 
T. Cöşkan 

Kâtip. 
İstanbul 
F, Öymen 

Başkan V. 
Edirne 

M. N. Gündüzalp 

Aydın " 
R. Alpman 

Sözcü 
Tokad ; 

H. N. Keşmir 

Bitlis 
B. O'sma 

Çanakkale 
8. T. Arsal 

Giresun 
M.Akkaya 

İstanbul 
H. Ülkmen 

Mardin 
R. Erten 
Samsun 

M. A, Yörüker 

; Diyarbakır 
R. Bekit 

Giresun 
A. Sayar 
Kütahya 

H. Pekcim 
Muğla 

H. Kitabcı 
Yozgad 
S. îçö& 

Diyarbakır 
Ş.TTluğ 

İstanbul 
H. Eortel 

Manisa 
F. Kurdoğlu 

Rize 
T. B, Balta 
Zonguldak 
#, Erisirgil 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Maarif Vekilliği Merkez teşki-
, lât ve vazifeleri hakkındaki 

2287 sayih kanuna ek kanun 
tasarısı 

MADDE 1. — Maarif Vekil
liği merkez teşkilât ve vazife
leri hakkındaki 10 Haziran 
1933 tarihli ve,2287 sayılı kanu
na aşağıdaki madde.eklenmiştir. 

Ek madde — Maarif Vekil
liğince yabancı memleketlere 
gönderilecek talebe müfettişleri 
elçilik nezdinde ataşe talebe 
müfettişi sıf atiyle bulundukla* 
rı memleketlerdeki elçiliklerin 
resmî heyetlerine dâhil olurlar 
ve bunlara 1843 sayılı kanunun 
8 nçi maddesiyle 1906 sayılı ka
nun gereğince maaş ve mümasil 
derecelerdeki Hariciye memur
ları için cetvelinde yazılı her 
mahalle göre, Hariciye Vekillik 
ği tarafından tesbit edilen mik
tarları geçmemek üzere temsil 
tahsisatı verilir. , 

MADDE 2. •— 2287 sayılı ka
nunun yirmi yedinci maddesine 
277-3 sayılı kanunun yedinci 
maddesiyle eklenen fıkra aşağı
daki şekilde değiştirilmiştir: 

Sağlık, müzeler ye eski eserler, 
kütjipaneler, güzel sanatlar ve 
yabancı memleketlerde talebe 
işlerine bakacak müfettişler, 

- 5 -
MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYO

NUNUN DEÖÎŞTÎRİŞI 
Mülî Eğitim Bakanlığı merkez 
kuruluşu ve işleri hakkındaki 
2287 sayılı kanuna ek kanun 

tasarısı 
BBİNCİ . MADDE — Millî 

Eğitim Bakanlığı merkez kuru
luşu ve işleri hakkındaki 10 
Haziran 1933 tarihli ve «2287 sa* 
yılı kânuna aşağıdaki madde ek
lenmiştir : 

Ek madde — Milli; Eğitim 
Bakanlığı; yabancı memleketle
rin gerekli gördüğü merkezle
rine, özel kanun ve yönetmelik
lerine göre, bölgesindeki öğ
renci işlerine bakmak, eğitim 
ve öğretim işleri dolayısiyle 
ilgili makam ve şahıslarla te
masta bulunmak ve lüzum görü
len konularda incelemeler yap
mak üzere Eğitim müfettişleri 
göndermeye yetkilidir. Bu mü
fettişlikler için, 2287. sayılı ka
nunun 26 ncı maddesinin 3 sa
yılı fıkrasındaki şarta uygun 
durumda aday bulunamazsa ya
pılacak tâyinlerde 2f73 sayılı 
kanunun dokuzuncu maddesi 
hükmü uygulanabilir. 

Yabancı memleketlerde gö
revlendirilen eğitim müfettişle
ri, bulundukları merkezlerdeki 
elçiliklerin resmî kurallarına 
ataşe olarak gîrerlet ve Dıg Ba-
kanhğmın benzer derecelerde* 
ki memurları için Dış Bakanlı
ğınca özel cetveline göre öde
nen miktarları geçmemek üzere 
temsil ödeneği alırlar. . 

BÜTÇE KOMİSYONUNUN DE-
ĞÎŞTÎKtŞİ 

Millî Eğitim Bakanlığı merkez 
kurulygu ve görevleri hakkında
ki 2287 sayılı kanuna ek kanun 

tasarısı 
. MADDE 1. — Millî Eğitim 
Bakanlığı yabaneı memleketle
rin gerekli gördüğü merkezle
rine özel kanunlarına göre, böl
gelerindeki Öğrenci işlerine bak
mak, eğitim ve öğretim işleri 
dolayısiyle ilgili makam ve ki
şilerle temasta bulunmak gerek 
bakanlıkça ve gerek kendilerin
ce lüzum görülen konularda in
celemeler yapmak üzere öğren
ci müfettişleri göndermeğe yet
kilidirler. Bu müfettişlikler ' 
için, 2287 sayılı kanunun 26 ncı 
maddesinin üçüncü fıkrasındaki 

aşarta uygun durumda aday bu
lunmazsa yapılacak tâyinlerde 
2773 sayılı kanunun dokuzuncu 
maddesi hükmü uygulanabilir. 

Öğrenci müfettişleri bulun
dukları merkezlerdeki elçilikler 
kurullarına ataşe olarak girer
ler ve Dış Bakanlığının eşit 
derecelerdeki memurları için 
Dışişleri Bakanlığınca özel cet-
ceîine göre ödenen miktarları 
geçmemek üzere temsil ödeneği 
alırlar; ' : .-,'.' 

(S . Sayısı: 84) 



2â&7 sayıİi karmamı 26 nci mad-
desinde^i '3 sayılı fûöıimm en-
az beş yıl öğretmenlik etmiş ol-
ma.k kaydttıdah müstesna tutu
lurlar. Attfcfrk bu şekilde'tâyiır 
«dîtttı •••: t iöilfe&işİeri©* bu v v&zife-
ler&mit ayislrMca*; esas '•ihtısûs-
laTma*fj>jJ®% verilir!-

/Mü?J^BA*T MADDE — 
1944 saâ|î yılı Muvaaenei Umu* 
miy« Kffigrana bağlı A işaretli 
cetvelin Maarif Vekilliği İkis* 
uuiidaki.545 nci maaşlar faslı* 
nın (1) nci (Memurlar maaşı), 
ma^dşsinin unvanı (Memurlar1 

maaşı ^e temsil tesisatı) ola* 
rak deği$iriliniştir: 

MADDE 3. — Bu kanun neş-. 
ri tarihînden meHdir. 

Miâffiö®. 4, — Bu kaniiöun 
'hükümlerini icraya Icra'¥€fkiU 
leri Heyeti memurdur. 

. 8.1.1945 
Bş, V. Ad. V. 

Ş. Saraçoğlu R. Türel 
M. M.V. Da.V. 

A. R. Artunkal Hfymi tiran 
Ha. V. Mal. V. 

/ / . Safra # . E. Sümer 
Mf. V. Na.V. 
Yücel Sırrı Doy 
îk. V. S. I. M. V. ' 

Fuad Sirmm Dr. M. Alat<ı§ 
O. î. V. Zr. V. 

Suûd H. Ürgüblü Ş. R. Hatipoğlu 
Mü. V. Ti. V. 

A. F. Çehesoy C. $. Siren 

M; M.K. İ i. R. 

İ Ğ f t M BlftîtfCl MADDE 
— 1944 bütçe yılı kanununa 
bağlrB işaretli cetvelin Millî 
Eğitim Bakanlığı bölümündeki 
545 rici maaşlar faslının birinci 
«memurlar maaşı» maddesinin 
adı «Memur.aylıkları ve temsil 
ödeneği», olarak değiştirilmiştir. 

; îâSEfFl Î K t î ^ l * MADDE 
—' 1944 Brötfg ^yıh' Msutama 
ekli (D) işaretli cetvelin Millî 
Eğitim Bakanlığir • bölümünde ki 
«yabancı mem;teketJeı?d& v taiefce 
müfettişliği kâtiplikleri» ne mit 
kadrolar kaldsrılmiş \ ve yerine 
bu kanuna ekli cetveldeki kad
rolar konulımtıştûl': 

JKÎNCÎ MADDE — Bu ka
nun yayım tarihinden yürülüğe 
girer. 

Ö^CİNC0MM)DE^ 
®mm Balkanlar* Hürultı yürütür. 

Cetvel 
Sayı' Ücret 

Yabaneı memleket
lerdeki-eğitim ' 4 25 
müfettişlikleri kâ
tipleri v 4 20 

(Yabancı olabilirler. Yerin
den seçilenler müfettişin teklifi 
ve elçinin uygun görmesi üze
rine Millî Eğitim Bakanlığınca 
tâyin olunurlar.) 

(& Bayisi: 84) 

.GEÇİDİ MADDE 1. — 1944 
yılı Genel Bütçe Kanununa 
bağlı (A) işaretli cetveli» 545 
nci bölümünün birinci (Memur
lar maaşı) maddesinin adı (me
mur aylıkları-ve. teınsil ödene
ği) olarak değiştirilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 2. — 1944 
yıirGtene! Bütçe- Kanununa- bağ
lı (D) işaretli cetvelin Millî 
Eğitim •Bakanlığı kısmının (Ya
ba ner 'memleketlerde talebe mü
fettişliği kâtiplikleri) başlığı 
altındaki kadro yerine bu ka-
rtrtna bağlı cetveldeki kadro ko
nulmuştur. * .'.••' 

MADDE 2. — Millî Eğitim 
.Komisyonunun ikinci maddesi 
ayniyle. 

MADDE 3. — Millî Eğitim 
Komisyonunun üçüncü maddesi 
ayniyle. 


