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1. — 4 . 5 . 1980 tarih ve 7470 sayılı 
T. C. Turizm Bankası Kanununun bazı 
maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna 
bazı maddeler eklenmesi hakkında kanun 
tasarısının Millet Meclisince kabul olunan 
metni ve Cumhuriyet Senatosu Malî ve ik
tisadî işler, Dışişleri, Turizm ve Tanıtma 
ve Bütçe ve Plan komisyonlarından 4'er 
üye alınmak suretiyle kurulan Geçici Ko
misyon raporu (Millet Meclisi 1/573; Cum
huriyet Senatosu 1/60) (S. Sayısı : 77) 
(Dağıtma tarihi : 7 . 3 . 1972) 729:737 

2. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti 
ile Federal Almanya Cumhuriyeti Hükü-
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meti arasında 30 Nisan 1964 tarihli Sosyal 
Güvenlik Sözleşmesinin değiştirilmesi hak
kında Ek Sözleşmenin onaylanmasının 
uygun bulunduğu hakkında kanun tasarı
sının Millet Meclisince kabul olunan met
ni ve Cumhuriyet Senatosu Dışişleri, Tu
rizm ve Tanıtma, Sosyal işler ve Bütçe 
ve Plan komisyonları raporları (Millet 
Meclisi 1/309; Cumhuriyet Senatosu 1/9) 
.S. ıSayısı : 57) (Dağıtma tarihi : 1.2.1972) 
(Bitiş tarihi : 14 r 3 , 1972) 737:738,765:766 

3. — Bazı Tekel maddeleri fiyatlarına 
yapılan zamlardan elde edilen hâsılatın T. 
G. Merkez Bankasında açılacak bir dep
rem fonu hesabında toplanmasına dair 
kanun tasarısının Millet Meclisince kabul 
olunan metni ve ^Cumhuriyet Senatosu İç
işleri, Bayındırlık, Ulaştırma ve İmar -
iskân, Malî ve iktisadî işler ve Bütçe ve 
Plan komisyonlarından 3'er üye alınmak 
suretiyle kurulan Geçici Komisyon raporu 
(Millet Meclisi 1/500; Cumhuriyet Senato-
cu 1/53) (S. Sayısı : 69) (Dağıtma ta
rihi : 12 . 2 .1972) (Bitiş tarihi : 24.3.1972) 738: 
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nıtma, Anayasa ve Adalet, İçişleri ve Büt
çe ve Plan komisyonlarından 3'er üye 
alınmak suretiyle kurulan Geçici Komis
yon raporu (Millet Meclisi 1/93; Cumhu
riyet Senatosu 1/50) (S. Sayısı : 75) (Da
ğıtma tarihi : 2 . 3 .1972) 747:763 

Sayfa 
5. — 506 sayılı Sosyal Sigortalar Ka

nununun 60 ncı maddesine bir fıkra ek
lenmesine dair kanun teklifinin Millet 
Meclisince kabul olunan metni ve Cumhu
riyet Senatosu Sosyal işler ve Bütçe ve 
Plan komisyonları raporları (Millet Mec
lisi 2/513; Cumhuriyet Senatosu 2/11) 
(S. Sayısı : 64) (Dağıtma tarihi : 10.2.1972) 
(Ret) (Bitiş tarihi : 11 . 4 . 1972) 763:764 

I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Ankara üyesi Turgut Cebe, bazı Türk tek
nisyenlerinin başarılı motor imalâtı çalışmaları 
hakkında gündem dışı bir demeçte bulundu. 

Vazife ile yurt dışına gidecek olan Millî 
Eğitim Bakanı İsmail Arar'a-Bayındırlık Baka
nı Mukadder öztekm'in, 

Adalet Bakanı Suat Bilge'ye de Dışişleri Ba
kanı Halûk Bayülken'm vekillik etmelerinin 
uygun görülmüş olduğuna dair 'Cumhurbaşkan
lığı tezkereleri Genel Kurulun bilgisine sunul
du. 

6785 sayılı imar Kanununda bazı değişiklik
ler yapılması hakkındaki kanun tasarısı üze
rinde görüşmeler tamamlanarak kabul olun
du. 

4 . 5 . 1960 tarih ve 7470 sayılı T. C. Turizm 
Bankası Kanununun bazı maddelerinin değişti
rilmesi ve bu kanuna bazı maddeler eklenmesi 

hakkında kanun tasarısının gelen kâğıtlardan 
gri deme alınması kabul olundu; ilgili komis
yon yetkililerinin Genel Kurulda hazır bulun
mamaları nedeni ile görüşülmesi ertelendi. 

içel iline bağlı Gülnar ilçe belediyesinin ge
cekondu önleme bölgesi inşaatı konusunda ku
ndan Cumhuriyet Senatosu Araştırma Komis-
y nu raporu görüşüldü. 

9. 3 . 1972 Perşembe günü saat 15,00'te top
lanılmak üzere Birleşime saat 18,54'te son ve
rildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Kastamonu 

Mehmet Ünal di Mehmet Çamlıca 
Kâtip 

Diyarbakır 
Azmi Erdoğan 

SORULAK 

Yazılı soru 
1. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi 

Nuri Âdemoğlu'nun, Adana Merkez kazasmda-

ki hekimlere dair yazılı soru önergesi, Sağlık 
ve Sosval Yardım Bakanlığına gönderilmiştir. 
(7/27)" 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN : Başkanvckili Mehmet Ünaldı 

KÂTİPLER : Mehmet Çamhca (Kas ımonu), Azmi Erdoğan (Diyarbakır) 

BAŞKAN — 40 ncı iiirleşimi açıyorum. 

II. — YOLLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı.) 

BAŞKAN — Gerekli çoğunluğumuz var, 
müzakerelere başlıyoruz. 

III. — BAŞKANLIK DİVANININ 3BNEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Türk - Amerikan Kredi Anlaşması Araş
tırma Komisyonu Başkanlığının, Komisyonun 
çalışma süresinin iki ay daha uzatılmasına dair 
tezkeresi. (10/23, 3/66) 

BAŞKAN 
rum. 

Bir tezkere var, takdim ediyo-

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 
30,5 milyon dolarlık 'Türk - Amerikan Kredi 

Anlaşması konusunda araştırma yapmakta olan 
Komisyonumuzun görev süresi 13 Mart 1972 
tarihinde sona ermektedir. 

Hazırlanacak raporun tamamlanabilmesi 
için, mezkûr tarihten itibaren muteber olmak 
üzere, 2 ay daha zaman verilmesi için Genel 
Kurulun tasviplerine sunulmasını arz ederim. 

Saygılarımla. 
Araştırma Komisyonu Başkanı 

Balıkesir 
Cemalettin İnkaya 

BAŞKAN — Araştırma Komisyonu işlerini 
bitirmek üzere mehil talebetmektedir. Bu hu
susu oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

IV. — GÖRÜŞ ^ E N İŞLER 

1. — 4 . 5 . 1960 tarih ve 7470 sayılı T. C. 
Turizm Bankası Kanununun bazı maddelerinin 
değiştirilmesi ve bu kanuna bazı maddeler ek
lenmesi hakkında kanun tasarısının Millet Mec
lisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Sena
tosu Malî ve İktisadî İşler, Dışişleri, Turizm ve 
Tanıtma ve Bütçe ve Plan komisyonlarından 
4'er üye alınmak suretiyle kurulan Geçici Ko
misyon raporu (Millet Meclisi 1/573; Cumhuri
yet Senatosu 1/60) (S. Sayısı : 77) (Dağıtma 
tarihi : 7 . 3 . 1972) (1) 

BAŞKAN 
ediyorum. 

Bir önerge daha var, takdim 

Yüksek Başkanlığa 
Gündemin tüzük gereğince birinci görüşmesi 

yapılacak işler kısmında bulunan « 4 . 5 . 1960 
tarih ve 7470 sayılı T. C. Turizm Bankası Ka

fi,) 77 S. Sayılı basmayazı bu tutanağın so
nuna eklidir. 

nununa 'bazı maddeler eklenmesi hakkındaki ka
nun tasarısı» nın müstaceliyeti sebebiyle gün
demde mevcut bütün işlere takdimen öncelik 
ve ivedilikle görüşülmesini arz ve teklif ede
rim. 

Geçici Komisyon Başkanı 
Yiğit Köker 

BAŞKAN — 77 sıra sayılı kanun tasarısı
nın öncelikle görüşülmesi hususunu oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Hükümet ve komisyon lütfen yerlerini al
sınlar efendim. 

Raporun okunup okunmaması hususunu oy
larınıza arz ediyorum. Raporun okunmasını ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 

Tasarının tümü üzerinde söz isteyen sayın 
üye? 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) 
rum Sayın Başkan. 

Ben istiyo-
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BAŞKAN — Buyurun Sayın öztürk. 
HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — (Sayın Baş

kan, değerli arkadaşlarım; 
7470 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Turizm 

Bankası 'Kanununun bazı maddelerinin değişti
rilmesi ve bu kanuna bazı maddeler eklenmesi 
hakkındaki kanun tasarısının getirilişini ve 
yapılacak değişikliği bir yönü ile tiyi karşılı
yorum. 

Sebebi şu : 
Bu Banka, kurulduğu günden 'beri Türkiye' 

de yatırumlarıyle hedefe ulaşamamış bir ban
kadır. Ayrıca, kurulduğu günden beri hâlâ 
emekleme safhasını aşamamış, Devletin sağla
dığı bütün malî imkânlara rağmen zarardan 
kurtulamamış ve bir türlü verimli hale geleme
miştir. Ayrıca, mevcut sermayesini ve hatta 
takviye sermayesini yitirmek suretiyle Devletin 
sırtında büyük bir yük olarak kalmış olan Tür
kiye Cumhuriyeti Turizm Bankası, bu bakım
dan mevzuatı, işleyişi, Türkiye'deki durumuy
la olumlu bir 'banka olarak gözükmemektedir. 

Her yıl Maliye Bakanlığından; diğer banka
lar kârda iken, bu banka açıklarını kapatmak 
için milyonlarca lira yardım olarak alır, buna 
karşılık yatırımlar ne olur? ıSayın Bakanın da 
bir kaç defa konuşmalarıyla açılı açık "belirt
tikleri gibi, turizm alanında Banka kanalıyla 
olsun diğer yönde olsun yapılan bu yatırımlar 
% 50 hedefini bulmamış, turizm sanayiinin ge
lişmesi, turizmin gelişmesi, turistik tesislerin 
halk yararına işlemesi yönünden faydalı olama
mıştır. 

Bu bakımdan, bugün bütün yatırımları bu 
Bankaya intikal ettirecek şekilde getirilen de
ğişikliğin ise, bu bankanın önce çalışma siste
mini ve bankayı yönetenlerin şimdiye kadar 
yaptığı hataları ve zararları mutlaka dikkate 
alması lâzımdır. Bankayı yeni baştan bu işin. 
ehli olan insanlara tevdi etmek lâzımdır. Emek
li olan insanların, bankacılıktan anlamayan in
sanların subaylıktan, bilmeni nereden ayrılmış, 
kovulmuş insanların 'toplanarak idare mecli
sini, Banka G-enel Müdürlüğünü ve genel mü
dür muavinliklerini bugünkü gibi yürüten 
kadrosuyle bu iş olmaz. Türkiye'nin bu sahada 
yetişmiş birçok bankacıları vardır bu değerli 
bankacıların Devletin bu önemli Bankasının ba
şına mutlaka getirilmesiyle randımana ulaşa

cağı kanaatindeyim. Çünkü, kanunlar, bilindiği 
gibi iyi insanların elinde, yetikili insanların 
elinde iyi uygulanır, yetkisiz insanların elinde 
ise iyi uygulanmaz. 

Bu Bankanın durumunu Turizm Bakanlığı
na, bir zamanlar benim incelediğim kadarıyla 
bazı konuların tahkiki ve bilgi almak için arz 
etmiştim. Sayın Bakanın imzasıyle bana gelen 
bilgide yapılan yatırımları sıra ile şöyle bir 
inceledim. ISajan Bakanın da birçok defa ifade
lerinde, beyanatında aynı hususa rastladım. Bu 
yatırımların turizm yönünde faydalı olanları o 
kadar az M; eğer bankada yapacağımız deği
şiklikle, bu bankaya vereceğimiz imkânlarla 
banka; turizm yönünden değil de daha çok tu
ristik bir şeyler yapryorum diye, turistik du
rumlarla ilgili olmadığı gibi, sahilleri de taa su
yun kenarına kadar kapatan binalarla Türkiye 
sahillerini halkın yararına olmaktan uzak kıla
cak bir sistem içinde çalışanlara randımansız 
yatırımlar yapmakta devam edecekse böyle bir 
değişikliğin de fayda getireceği kanaatinde 
değilim. 

1985 yılından beri bu banka, Türkiye'de tu
rizm sahasında yatırım yapanlara kredi verir. Bu-
nııun karşılığında da memlekete turizm bakımın
dan yapılacak bu yatırımların faydalı olmasını 
her halde kontrolünü ve bunların faydalı olma 
yönündeki çalışmasını da, krediyi veren mü
essesenin ve onun bağlı olduğu Bakanlığın ta-
kibetmesi gerekir. 

Getirilen kanunda bu hususu ben noksan gö
rüyorum. Yani,, eğer Turizm Bankası yine kre
dileri verecekse (yapılan değişiklikde bu da 
yok) ve krediler şimdiki gibi kontrolsüz bir 
kredi seklinde işleyecekse bu, memleket için 
faydalı kir yatırım olmayacaktır. 

Bu yatırımların yanında bir şey daha or
taya çıkıyor. Bizim, gerçekten bu banka kredi
si ile yaptığımız turistik tesislerimiz vardır. 
Bu turistik tesislerimizin kâr getireni; yani yıl
lık turizm sezonu bittiği zaman kâr getireni 
1 - 2 tanedir. Bunların zararla işlemesinin se-
bcpkrine indiğimiz zaman; ucuzluktan olma
dığını görürüz. Yani, yanıbaşmclaki vatandaşın 
imlettiği, turistik değeri olmasa bile. turistik 
değeri olan müesseselerin yanında o amaçla 
kullanılan isletmeler kâr ederken, bizim bu iş
letmeler Kilvos'takinden bilmem Carlton Oteli-
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ne Muğla'daki tesislerimize kadar hiç ucuz 
değildir ve daha pahalı olmasına rağmen sarar 
etmeleri de ayrıca düşündürücü bir durum
dur. Çünkü, ucuz değildir, pahalıdır ve buna, 
rağmen zarar eder. öyle ise bu miiesselerin bu 
bankadan sağladığı kredilerin memleketin ya
rarına olduğu kanaatinde değilim. 

Bu bankaya bütün imkânların verilmesiyle 
biz ne kazanacağız? Banka, yatırımlarıyla şim
diye kadar zarar etmiş, hâlâ açık verir, faydalı 
değildir. Peki, Bakanlığın yattıran imkânlarını 
bu müesseseye aktarırsak; ki Bakanlığın ha
zan takdiri bu bankayı yönetenlerden daha 
isabetli olmuş, onu da görüyoruz, bu durumda, 
deminden beri arz ettiğim zararlar ortada ikon 
ve her yıl Devletin sırtına 40 - 50 milyon lira
ya kadar ulaşan bir yük getirdiğine göre, bu 
bankanın yatırımları üzerine almasından, (ki, 
maddeler daha çok oraya götürüyor) 113 fayda 
sağlanacaktır? Bunun da açıklanmasını istir
ham ediyorum. 

Ayrıca, yazılı soru karşılığı bana verilen 
bilginin yetersiz olduğunu, bilhassa bu zarara 
sebebiyet veren insanlar için açılan tahkikatın, 
incelemelerin ne ne'ticeye ulaştığının da İster 
burada, ister başka bir saman Sayın Bakanın 
değerlendirerek tarafıma bildirmesini diliyo
rum. 

'Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Sayın özden buyurunuz. 
EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Sayın Baş

kan, çok kıymetli arkadaşlarım; 
7470 sayılı Kanunla teşekkül eden Türkiye 

Cumhuriyeti Turizm Bankası; m&mleketimizde 
hayırlı işler, turizm meselelerini halledici te
sisler, yatırımlar yapması icafcederken, maale
sef kuruluşundan bugüne kadar iyi yolda yürü-
memiştir ve birçok dekikodulara maraz kalmış
tır. Tayinler partizanca yapılmıştır, idareciler 
Bankayı iflâsa götürmüşlerdir ve hiçbir suretle 
banka mevduatı yatırımlara müsait halde kal
mamıştır. istanbul'da Bankadan para almak 
için müracaat eden şahıslara Bankanın kapısı 
kapalıdır, çünkü elinde mevcut parası yoktur. 

Şimdi bu durum hakikat iken, kanunda yeni 
tadiller yaparak bünyeyi daha kuvvetlendirmek, 
merkezini Ankara'ya getirmek ve Bakanlar Ku
rulunun karanyle memleketin çeşitli yerlerinde 
şubeler kurmaya gitmek, kanımca hiçbir iyi ne
tice vermeyecektir. 

Bence evvelâ yapılacak is; bu kanunu ilga et
mek ve bu Bankayı tasfiye etmektir, Borçlarım, 
alacaklarını Devlet üzerine almalı ve yeni baş
tan turizm işlerine aklı eren insanlardan müte
şekkil bir bankacılık heyetine böyle bir bankayı 
kurdurmak lâzımdır kanaatini besliyorum ve 
bunun içindir ki, tadil teklifinin hiç bir suretle 
yerinde olduğunu zannetmiyorum. 

Arkadaşlarım, tadil tasarısını şöyle bir göz
den geçirdiğimiz zaman 12 nci madde bizi kor
kutuyor. Orada şu var; Banka yönetim kuru
la 5 kişiden teşekkül ediyor. Birisi genel mü
dür ile bünyesinden iki genel müdür yardımcısı, 
Maliye Bakanlığından inha edilecek bir zat, bir 
de Tııriam ve Tanıtma Bakanlığınca inha edile
cek bir kişi olmak üzere 5 üye. Sonra, «Kurul 
Başkan ve ve üyelerinin tayin, asil, görev ve 
sorumlulukları hakkında 12 , 3 . 1964 tarih ve 
440 sayılı Kanun v© bununla ilgili tüzük hüküm
leri uygulanır.» Deniyor. 

Muhterem arkadaşlar, 5 kişiden bir tanesi 
genel müdür, ikisi genel müdür yardımcısı; 
kendi adamları... Bunlar Bankayı idare edecek
ler... Olmaz arkadaşlar. Böyle 3 kişi bir araya 
gelse ak, diğsr 2 kişi daima ekalliyette kalacak. 
Böyle bir bankanın işleyeceğine kanaatiniz var 
mıdır? Böyle bir maddeyi getirmekte ne fayda 
var, Sayın Bakandan rica edeceğim? Arka
daşlarım, genel müdürler idare heyetinin hari
cindedir bir kere. Ya genel müdür reis olur, 
tarafsız kalır ki, hiç olmazsa istediğini yaptır
masın. idare meclislerinin ne yetkisi vardır o 
zaman? Bu maddeyi kaldırınız; genel müdür 
bankayı idare eder deyiniz. Mesele hal olur, 
daha iyi olur. Belki bu işlerden anlayan iyi bir 
adam getirirsiniz, idare- meclisinden daha iyi 
iş yapar. 

Onun için, bu maddenin büsbütün işi iyi
den kötüye götürür bir madde olduğuna kani 
bulunuyorum. Alttaki 14 ncü maddede «Ge
nel Müdür Yönetim Kurulu Başkanıdır» diyor. 
Hem genel müdür oluyor, hem yönetim kuru
lu başkanı oluyor. İki tane de yardımcısı giri
yor 3 kişi, 2 tane de Devletin memuru ile 5 
kişi. Böyle idare heyeti ile nasıl bu bankayı 
yürüteceksiniz? işte yürüttünüz; bazı yerler
de bu hale getirdik. Onun için ben rica edi
yorum... 
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BAŞKAN — Sayın Özden, bir hususu hatır
latmama müsaade eder misiniz? 

EKREM ÖZDEN (Devamla) — Sayın Baş
kan bitiriyorum. 

BAŞKAN — "Hayır, bir hususu hatırlatayım 
da belki, sizi aydınlatırım. 

440 ve 468 sayılı kanunlar gereğince bütün 
iktisadî Devlet Teşekküllerinde sistem olarak 
bu böylediğiniz husus mevcuttur, onu hatırlat
mak istedim. 

EKREM ÖZDEN (Devamla) — Sayın Baş
kan, sistemler doğrudur, haklısınız. 

BAŞKAN — Yani yalnız Turizm Bankası
na mahsus ıdeğil. 

EKREM ÖZDEN (Devamla) — Ama, sis
temler mi daha iyidir, kanunlar mı daha iyi
dir? Lütfen buna cevap verir misiniz? Siste
mi kanun haline getiriyorsunuz. Sistem başka, 
kanun başka. Ben eğer böyle bir sistem varsa 
o sisteme muhalifim aslında. Bilmiyorum, 
440 sayılı Kanun şimdi aklımda değil, ama mü
saade ederseniz, işte vaziyet meydandadır. Be
ğeniyorsanız kanuna rey verirsiniz. Ama, 'ben 
beğenmiyorum. 

Saygılarımı sunarım. 
BAŞKAN — Başka söz isteyen sayın üye? 

Yok. 
Sayın Erol Yılmaz Akçal, Turizm ve Tanıt

ma Bakanı. 
Buyurunuz. 
TURİZM VE TANITMA BAKANI EROL 

YILMAZ AKÇAL (Rize Milletvekili) — Sayın 
Başkan, sayın senatörler; 

Müsaadenizle bir hususu evvelâ açıklamak 
istiyorum. Turizm Bankasının yurt ekonomisi
ne şimdiye kadar katkıda bulunmadığı, Ban
kanın iyi yönetilmediği ve Bankanın Türk tu
rizmi için gerekeni yapmadığı hususları muhte
rem konuşmacılar tarafından ifade edildi ve 
yaygın olan kanaat, Turizm Bankasının işti
raklerinin tamamen zarar ettiği ve Hazineden 
aldığı paraların tamamen israf edildiği merke
zinde. 

Müsaade ederseniz bu hususları kısaca açık
lamak istiyorum. Acaba Turizm Bankası ser
mayesini tamamen yitirmiş midir, yoksa ser
maye Turizm Bankasına ödenmemiş midir? Bi
rinci sual budur. 

Bir banka kuruyorsunuz; fakat bu banka
yı borçları ile beraber kuruyorsunuz, daha ku-
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ruluşu anında birtakım borçları bu bankanın 
üzerine yığıyorsunuz. Turizm Bankası, Ziraat 
Bankasına bağlı Türkiye Turizm Bankasının 
borçlarını devralarak kurulmuş olan bir banka
dır. Yani doğuşunda ölü olarak doğmuştur. 
Sermayesi 120 milyona mukabil, biz göreve baş
ladığımız zaman Turizm Bankasına verilmiş 
olan sermaye miktarı 51 milyon liradan ibaret
tir. Turizm Bankası buna rağmen, hafızam 
beni yanıltmıyorsa, 95 isletmeye kredi vermiş
tir. 

Sayın senatörler, Turizm Bankası mesele
sini diğer bankalarla mukayese eder isek, zan
nediyorum ki kesin bir sonuca ulaşmamız müm
kün değildir. Diğer bankaların verdikleri kre
dilerde faiz nispeti çok yüksektir. Turizm kredi

lerinde ise faiz nispeti çök alçaktır, vade yüksek
tir, Şimdi böyle bir bankada, biz özel seiktör 
bankalarının kârlılık esaslarını karşımızda gör
mek istiyoruz ki, bu mümkün değildir. Ban
ka, turizmi geliştirmek gayesi ile kurulmuştur, 
yoksa banka olarak kâr etme gayesi ile değil. 
Turizm sektörünün faiz nispeti, bizim aldığı
mız bir kararla % 8'e çıkartılmıştır. Vade ise 
12 yıl olarak tespit edilmiştir. Bu faiz nispeti1 

Türkiye'nin şartlarına göre tespit edilmiş faiz 
nispetidir; fakat dünya emsallerine göre çok 
düşük bir faiz nispeti olduğu söylenemez. Do-
layısıyle Turizm Bankasına bakarken, Turizm 
Bankasını, bir memleketin takibetmeye mec
bur bulunduğu turizm politikasının bir aracı 
olarak kabul etmek icabeder. 

Sayın senatörler, vaktinizi fazla almak is
temiyorum. Turizm Bankasının elinde bulu
nan otellerin tamamı zarar etmiyor. Bunları 
Sayın öztürk'e rakamları ile zannediyorum tak
dim etmiştim, ilâve sualleri olursa, her za
man için cevap vermeye amedeyim. Kâr ve 
zarar meselesini turizm işletmelerinin bünyeleri 
incelenmeden eleştiriye tabi tutmak mümkün 
değildir. Buna rağmen, Kiryos kârdadır, Dil-
son kârdadır, Akçay tahmin ediyoruz bu sene 
kâra geçecektir, Carlton zarardadır. Ancak, 
benim vermiş bulunduğum kâr ve zarar rakam
ları, amortismanlar dahil olarak, net bir ra
kamı ifade eder. Eğer amortismanları bunlar
dan çıkartır isek o zaman birçok işletmelerin 
yaptığı ibi pekâlâ kârlı rakamlar göstermek 
mümkün olabilir; fakat «huzurunuza bu şekilde 
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çıkmayı doğru bulmadığım için kâr ve zarar 
rakamlarını net olarak vermeyi tercih ettim. 

Saym senatörler, huzurunuzdaki kanun, 
daha evvelce Yüksek Parlamentonun kabul et
miş bulunduğu ve dolayısıyle Hükümete tema
yülünü göstermiş bulunduğu 440 sayılı Kanu
nun esprisinden dışarıya çıkmamak gayreti içe
risinde hazırlanmıştır. Dolayısıyle Yönetim 
Kurulu hakkındaki temennileri 440 sayılı Ka
nunun esprisi içerisinde kabul eteneye imkân gö
rülememektedir. Hükümetiniz 440 sayılı Ka
nunun esprisini Parlamentonun bir emri olarak, 
huzurunuza getirdiği kanunda muhafaza etmek 
gayreti içerisinde Yönetim Kurulunda aynen 
inikas ettirmiştir. 440 sayılı Kanunun 8 nci 
maddesinde bu husus varadır. 

Bunun dışında kanunun bir gayesi vardır 
ki, zannediyorum bunu muhterem arkadaşları
mın nazarı itibara alması gerekir. Kanunun 
gayelerinden biri, muhtelif bankalar elinde 
değişik şartlarla muayyen bir politika takibine 
imkân vermeyecek şekilde dağıtılan kredileri 
tek bir bankanın bünyesinde toplamaktır. Asıl 
gaye budur. Yani bir memlekette muayyen 
bir turizm politikası takibedeceksiniz, fakat 
turizm kredileri muhtelif bankalardan ve deği
şik şekillerde verilecek... Bu imkânsız. Bunu 
temin etmek için muhtelif fonları bir araya top
lamış durumdadır. Kanunun aynen kabulünü 
rica ederim. 

Saygılar sunarım efendim. 
BAŞKAN — Son söz, buyurun Sayın Akça. 
A. ORHAN AKÇA (Kütahya) — Sayın Baş

kan, Cumhuriyet Senatosunun muhterem üye
leri; 

ıSayın Bakan konuşmamış olsaydı söz alma
yacaktım. Yalnız, Turizm Bankasının şimdiye 
kaidar sebkeden faaliyetlerinin müsmir olmadı
ğı ve birtakım tedbirlerinin ittihaz edilmesi hu
susunda konuşmacılar gayet yerinde bazı te
menni ve tenkidlerde bulundular 

Sayın Bakan bu Bankanın prematüre değil, 
ölü olarak doğduğunu iddia etti. ölü olarak 
doğan bir teşekkülün, getirilecek olan ek mad
delerle ve tadil teklifleriyle diriltilmesine im
kân yok. Binaenaleyh, Ekrem özden arka
daşımıza hak vermek lâzım. Bu itibarla Ölü 
doğan bir teşekkülün... 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (istanbul) — Er
ken doğan... 

A. ORHAN AKÇA (Devamla) — Prematüre 
dedim. 

Bu itibarla tadil teklifleriyle ve yeni geti
rilecek olan değiştirici maddelerle düzeltilmesi
ne imkân yoktur. Bunda Ekrem özden arka
daşımıza hak veriyorum. 

Kredi tevzii hususunda, bu Bankanın tek el
den kredi tevzi etmesinin faydasına inanıyorum. 
Doğrudur, iller Bankası, T, C. Ziraat Banka
sı ve birtakım teşekküllerin kredi tevziindeki 
sübjektif esaslardan hareket etmek suretiyle, 
vaki tediyelerini normal karşılıyamam; imkâ
nı yok. Sayın Bakanın da bunda hakkı var. 
Beni buraida hassasiyetle üzerinde durmaya 
sevkeden sebeplerden bir tanesi, ikinci madde
ye bir fıkra ilâve edilmiş. 

.«Turizm ve Tanıtma Bakanlığınca malî kay
nağı temin edilmek şartıyle bankaya plan, pro
je, yatırım gibi işlerde belirli görevler verile
bilir.» Denmiş . 

Mazide Yüksek Planlamada muayyen turis
tik bölgelerin kalkınması için fizibilite planla
rının yapılması bazı ecnebi şirketlere verilmiş
ti. Bunlardan bir tanesi, Küçük Menderes hav
zasının turistik bakımdan kaükmmasmı temin 
için bir Amerikalı şirkete verilen imtiyazlı pro
je tanzimi meselesi idi, buna yakından vakı
fım. 

Bankaya, Turizm Bakanlığının kurulması
na sebebiyet veren, yani Turizm Bakanlığının 
vitalitesini temin eden, hayatiyetini temin 
eden, Teşkilât Kanununda bizatihi kendine 
mevdu olan bir salâhiyetin, çalışmasından asla 
memnun olmadığımız bir müesseseye devrini 
kabul etmiyorum. Çok sakıncalıdır ve Türk 
Mühendisler Birliği, Türk Mimarlar Odası, 
ziraî kuruluşlar ve teşekküllerin bu fizibilite 
planlarının yapılmasının ecnebilere verilmesi 
dolayısıyle büyük infial gösterdikleri ve tepki
ler gösterdikleri de yakın mazide karşımıza çı
kan hadiselerden bir tanesidir. 

Bu itibarla Ekrem özden arkadaşımızın söy
lediğine iltihak ediyorum. Bu Bankaya tadil 
teklifleriyle hayatiyet kazandıracağımıza, bunu 
tamamen kaldırmak suretiyle yerine müsmir 
bir faaliyet ifa edebilecek ve Türk turizmine 
bir katkıda bulunacak bir enstitüsyonun ve 
müessesenin kurulmasını canı gönülden temen
ni ediyorum. 

Saygılarımla efendim. 
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BAŞKAN — Maddelere geçilmesini oyları
nıza arz ediyorum. Kabul edenler.. .Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

İvedilikle görüşülmesini oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

4 . 5 . 1960 tarih ve 7470 sayılı T. C. Turizm 
Bankası Kanununun bazı maddelerinin değişti
rilmesi ve bu kanuna bazı maddeler eklenmesi 

hakkında kanun tasarısı 

Madde 1. — 4 . 5 . 1960 tarih ve 7470 sa
yılı T. C. Turizm Bankası Kanununun 3, 5, 6, 
11, 12, 14 ncü maddeleri aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir. 

Merkez : 
Madde 3. — Bankanın merkezi Ankara'da

dır. Gerekli görülen yerlerde Bankalar Kanunu 
hükümlerine göre şube açabilir. 

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

ıSermaye : 
Madde 5. — Bankanın sermayesi, her biri 

1 000 Tl. kıymetinde (500 000) hisseye ayrıl
mış olarak beşyüz milyon Türk lirasıdır. Bu 
miktarı 1 misline kadar artırmaya Bakanlar 
Kurulu yetkilidir. Müteaddit hisseleri ihtiva 
etmek üzere çıkarılacak hisse senetlerinden her 
birinin ihtiva edeceği hisse miktarı anasözleş-
mede gösterilir. 

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

Hisse senetleri : 
Madde 6. — Bankanın hisse senetleri (A), 

(B) ve (C) gruplarına ayrılmış olup, 
(A) grubu hisse senetleri sermayenin % 

51'ini, 
(B) grubu hisse senetleri sermayenin % 

39'unu ve 
(C) grubu hisse senetleri sermayenin % 

10'unu temsil eder. 
(A) grubu hisse senetleri Hazineye, 
(B) grubu hisse senetleri Hazine ile birlik

te bankalarla resmî teşekküllere, 

(C) grubu hisse senetleri hamiline muhar
rer olmak üzere diğer özel ve tüzel kişilere tah
sis olunmuştur. 

Hazine hisseleri Turizm ve Tanıtma Bakan
lığı tarafından temsil olunur. 

BAŞKAN — Sayın öztürk, bu madde üze
rinde bir sorunuz mu var? Buyurun. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — (A) Gru
bu hisse senetleri % 51, taksim edilmiş... 

BAŞKAN — Taksim edilmiş evet. 
HÜSEYİN ÖZTÜEK (Sivas) — Hüküme

tin, Maliye Bakanlığının bu hisse senetlerine 
katkısı ne olmuştur? 

BAŞKAN — Bu bir iktisadî Devlet Teşek
külü olduğuna göre, zaten % 50'den yukarısı 
Devlete aittir sermayenin. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Hangi se
netlerden?... 

BAŞKAN — Sayın Bakan, Sayın öztürk 
bu sermayenin taksiminde hangi grup hisseler
de Devletin parası var, onu öğrenmek isterler. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Oranı ne
dir? 

TURİZM VE TANITMA BAKANI EROL 
YILMAZ AKÇAL (Rize Milletvekili) — (A) 
grubu hisse senetleri % 40'tan % 51'e çıkarıl
mıştır. Hazineye aittir efendim, yani Maliye 
Bakanlığına. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
Madde üzerinde başka söz isteyen sayın 

üye? Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Denetçiler : 
Madde 11. — Bankada (A) grubu hisse se

netlerini temsilen 1; (B) ile (C) gruplarını 
temsilen 1 olmak üzere 2 denetçi bulunur. De
netçiler Genel Kurulca seçilir ve ücretleri bu 
kurulca tespit edilir. 

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

Yönetim Kurulu : 
Madde 12. — Banka yönetim kurulu; 

a) Genel müdür ile teşekkül bünyesinden 
2 genel müdür yardımcısı, 

b) Maliye Bakanlığınca inha edilecek 1, 
c) Turizm ve Tanıtma Bakanlığınca inha 

edilecek 1, olmak üzere 5 üyeden teşekkül eder. 
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Kurul Başkan ve üyelerinin tayin, azil, gö- j 
rev ve sorumluluklan hakkında 12 . 3 . 1964 | 
tarih ve 440 sayılı Kanun ve bununla ilgili tü- I 
zük hükümleri uygulanır. 

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

Genel Müdür 
Madde 14. — Genel Müdür Yönetim Kurulu 

Başkanıdır. 
Banka, bu kanun ile diğer mevzuat hüküm

leri ve İdare Meclisi kararları uyarınca Genel 
Müdür tarafından idare edilir. Teşekkülü, ida
re ve kaza mercilerinde ve üçüncü şahıslara 
karşı genel müdür temsil eder. 

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

1 nci maddeyi, okunup oylanmış olan iç 
maddelerle birlikte oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — 4 . 5 . 1960 tarih ve 7470 sa
yılı T. C. Turizm Bankası Kanununun 2 nci 
maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

E) Turizm ve Tanıtma Bakanlığınca malî 
kaynağı temin edilmek şartıyle bankaya plan, 
proje, yatırım gibi işlerde belirli görevler ve
rilebilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde <söz isteyen sa
yın üye? Buyurun Sayın özden. 

EKREM ÖZDEN (istanbul) — Şimdi, 1 nci 
madde 14 ncü maddede bitti. 2 nci madde, «7470 
sayılı Türkiye Cumhuriyeti Turizm Bankası 
Kanununun 2 nci maddesine aşağıdaki fıkra ek
lenmiştir» diyar. Yani 2 nci maddeye bir fıkra 
ekleniyor; o *ia (E) Mirası. 

Burada «Turizm Bankası Kanununun 2 nci 
maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.» deni
yor. Ben kanundaki esas maddeye bakıyorum, 
çok uzun. En sonunda bir (E) fıkrası var bura
da. Esas madde B, C, D fıkralarından ibaret ve 
(E) en son bir fıkra oluyor, benim anladığım 
manada. «Turizm ve Tanıtma Bakanlığınca 
malî kaynağı temin edilmek şartıyle bankaya 
plan, proje yatırım gibi işlerde belirli görevler 
verilebilir.» deniyor. Yani, Turizm ve Tanıtma 
Bakanlığınca malî kaynağı nasıl temin edile
cek? Maliye Bakanlığı teinin ©der. Turiam Ba-
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kanlığı kaynağı nasıl temin edecek? Eğer «Ma
lî kaynağı teinin edecek.» lâfzının altında, Tu
rizm ve Tanıtma Bakanlığının bütçesine konu
lacak ödeneklerle temin edileceği manası çıkı
yorsa, öyle. Ama bu manayı pek çıkaramıyo-
rurn. Yani iş yine maliyecilere kalıyor ve mali
yecilerin elinden de para koparmak müşkül. 
Bunu Turizm Bakanı gayet iyi biliyor, öyle de
meyip de, daha geniş bir salâhiyet alsalardı, çok 
iyi olurdu. Bu imalde kendilerinin ümidettiği 
bir geniş is yapma selâhiyotini temin edici mad
de maihiyeitinde değildir, ileride müşkülât çeke
cekler. Ya bunu iemin edebilmek için kendi büt
çelerine bası ödenekler koyacaklar veya Maliye
den isteyeceklerdir. Bu sene bilmiyorum var mı 
bütçelerinde; zannediyorum yoktur, gelecek se
nelerde bunu temin etmezlerse, hiç bir surette 
bu maddeyi işletemezler. Maliye Bakanlığı da 
«Turizm Bakanlığı bütçesinde yoktur» diye ce
vap verecektir. 

Binaenaleyh, bu fıkra işlemez hale gelecek
tir. Benim kanaatim böyledir. Eğer, benim bil
mediğim, anlayamadığım nokta varsa bilmiyo
rum. Malî işlerden hepimizin anladığı pek söy
lenemez. Gelir, izahat verirlerse pek memnun 
olurum. Maliyeciler bu meselelerle çok kıskanç 
davranıyorlar ve kıskanç davrandıkları için de 
turizm işleri yürümüyor arkadaşlar. Bunu iyi 
bilmek lâzımdır. Bir yere bir iş yapılacak; gi
dersiniz, müracaat edersiniz, gayet iyidir, pro
jesi vesairesi tamamdır; vermezler. Ama bir ma
liye müfettişi gidip de Amerika'da, Okyanusya'
da üç - beş ay tetkikat yapacaksa, ona tahsisat 
bulurlar. Bütçede yoksa bile bulurlar. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Komisyon Başkanı Sayın Kö-

ker. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI YÎĞİT Kö-

KER (Ankara) — Sayın Başkan, Sayın özden'-
in «Para nereden temin edilecektir?» sualinin 
cevabını arz etmek istiyorum. Bu (E) fıkrasına 
ilâve edilen hükümle lüzumlu para, Turizm ve 
Tanıtma Bakanlığı bütçesinin «Etüt ve proje 
giderleri» faslına her sene bütçe kanunları ile 
konulacak ödenekle karşılanacaktır. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Madde üzerinde başka söz iste

yen sayın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 
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Madde 3. — 4 . 5 . 1960 tarih ve 7470 sayılı 
T. C. Turizm Bankası Kanununa aşağıdaki mad
deler eklenmiştir : 

Ek Madde 1. — 6086 sayılı Kanunla Merkez 
Turizm Komitesine verilmiş turizm kredisi işle
riyle, buna ait fon ve bu fonla ilgili olarak İller 
Bankasına verilmiş görev ve yetkiler T. C. Tu
rizm Bankasına devrolunmuştur. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Babüroğlu. 
SELÂHATTİN BABÜROĞLU (Cumhurbaş

kanınca S. Ü.) — Sayın Başkan, sayın senatör
ler; 

Sırf tutanaklara geçmesini sağlamak için 
bu madde üzerinde söz almış bulunuyorum. 

6086 sayılı Kanun, çoğunlukla mahallî ida
relere, belediyelere, özel idarelere ve özel idare
ler aracılığı ile gerekirse, köylere turizm kredi
si vermeyi öngörüyor. Bu kanun özel şahıslara 
da kredi teminine imkân vermekle beraber, esa
sen mahallî idarelere turizm kredisi verilmesi 
için çıkarılmış bir kanundur ve her yıl iki mil
yon liradan, zannediyorum şimdi elli milyon 
lira kadar paraları oldu. Şimdi bu fon Turizm 
Bankasına devredildiğine göre, mahallî idarele
re Turizm Bankasının açtığı kredi nasıl geri dö
necektir? Yani, hangi mekanizma ile geri döne
cektir? Eğer belediyeler borçlandırılarak yapı
lacak ise belediyelerin belirli mallarının dışın
daki mallar üzerinde icra takibi de mümkün 
değildir. Bu gerekçede yazılı değil. 

Onun için İller Bankasının hisseleri aracılığı 
ile paranın geri döndürülmesi hususunu zabıtla
ra g'eçmesi bakımından tavsiye ediyorum. Bu 
tarzda hareket edilmediği takdirde, bugün ma
hallî idarelerin borçları Hazinenin üzerinde 4,5 
milyara gelmiştir. 154 sayılı Konsolidasyon Ka
nunu, 691 sayılı Konsolidasyon Kanunu çıkar
ken, eğer iller Bankasındaki mahallî idarelerin 
hisselerinin karşılık gösterileceği o zaman der
piş edilmiş olsa idi, bu konsolide edilen 4,5 mil
yar liranın terkin edilmesi zorunluluğu doğma
yacaktı. Yani, hisselerden belirli ölçülerde geri 
dönmesi sağlanacaktı. 

Aynı durumun Turizm Bankasının da başı
na gelmemesi için, Turizm Bankası mahallî ida
relere bu kanunla kredi açarken eğer el atabile
ceği belediye gelirleri yoksa İller Bankasındaki 
hisselerinden garanti almadan kredinin açılma
ması gerekir. Belediyelerin iller Bankasındaki 

hisseleri dolmuş ise o zaman bu turizm faaliyeti 
kredisinin yapılmayacağının da gözönünde tu
tulması gerekir, iller Bankası 686 sayılı Kanuna 
göre elindeki birikmiş olan 25 milyon lira ile 
100 milyon liralık piyasaya iş yaptırmıştı. Aynı 
tempo ile kullanıldığı takdirde, eğer elli milyon 
lira ise, elli milyon lira ile 150 - 200 milyon li
ralık, özel teşebbüsün de katkısını sağlayarak 
bir turizm yatırımı yaptırmak mümkündür; beş 
on, onbeş yıl fasılalarla. 

Bu temenni ile saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Madde üzerinde başka söz is
teyen sayın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Ek Madde 2. — Turizm sektöründe Turizm 
Bankasınca verilecek kredilerin ve yapılacak 
yatırımların ilkeleri; kalkınma planı ve yıllık 
programlara uygun olarak Turizm ve Tanıtma 
Bakanlığınca her yıl tespit edilecek Turizm po
litikasının genel ilke ve esasları dışında olamaz. 

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

3 ncü maddeyi, oyladığımız için maddelerle 
birlikte oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 4. — 4 . 5 . 1960 tarih ve 7470 sa
yılı T. C. Turizm Bankası Kanununa aşağıda
ki geçici madde eklenmiştir. 

Ek Geçici Madde — Banka sermayesindeki 
Hazine hissesi; 

a) Hazinece bankaya transfer edilmiş olan 
fonlardan Hazine alacağının sermayeye mah
suben bankaya devri suretiyle, 

b) 12 . 3 . 1964 tarih ve 440 sayılı Kanun 
uyarınca hazırlanan bankanın yıllık yatırım 
ve finansman programlarının gerektirdiği öl
çüde bütçeye konulacak ödeneklerden yapıla
cak ödemelerle karşılanır. 

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

4 ncü maddeyi kabul edilen ek geçici mad
de ile birlikte oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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Madde 5. — 22 . 5 . 1953 gün ve 6036 sayılı 
Kanunun 16 ncı maddesi yürürlükten kaldırıl
mıştır. 

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

Madde 6. — Bu kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

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

Madde 7. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

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

Tasarının tümü üzerinde lehte, aleyhte söz 
isteyen sayın üye? Yok. Tasarının tümünü oy
larınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

Tadarı kanunlaşmıştır. 

2. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Federal Alman ya ('umhuriyeti Hükümeti ara
sında 30 Nisan 1964 tarihli Sosyal Güvenlik söz
leşmesinin değiştirilmesi hakkında Ek Sözleşme
nin- onaylanmasının uygun bulunduğu hakkında 
kanun tasarısının Millet Meclisince kabul olunan 
metni ve Cumhuriyet Senatosu Dışişleri, Tu
rizm ve Tanıtma, Sosyal İşler ve Bütçe ve Plan 
komisyonları raporları (Millet Meclisi 1/309; 
Cumhuriyet Senatosu 1/9) (S. Sayısı : 57) (Da
ğıtma tarihi : 1 . 2 . 1972) (Bitiş tarihi : 
14 . 3 . 1972) (1) 

BAŞKAN — Sayın Atayurt, Komisyon Baş
kanı olarak bir önergeniz var. Hükümet temsil
cisi burada mı efendim? 

BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU BAŞKA
NI M. FAİK ATAYURT (Uşak) — Evet, bura
da efendim. Hükümet de burada. 

BAŞKAN — Bize gelmiş bir tezkere yok. 
Varsa göreyim. 

(1) 57 sıra sayılı basmayazı tutanağın sonu
na eklidir. 

Devlet Bakanı Sayın Kitaplı? 
DEVLET BAKANI DOĞAN KİTAPLI (Sam

sun Milletvekili) — Buradayım efendim. 
BAŞKAN — Burada. 
Bir öneııge var, takdim ediyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Gündemin birinci görüşmesi yapılacak işler 

kısmında bulunan «Türkiye öumhuriyeti Hükü
meti ile Federal Almanya Cumhuriyeti arasında 
30 Nisan 1964 tarihli Sosyal Güvenlik Sözleş
mesinin değiştirilmesi hakkında Ek Sözleşme
nin onaylanmasının uygun bulunduğu hakkın
daki kanun tasarısı» nın müstaceliyeti sebebiyle 
gündemde mevcut bütün islere takdimen önce
lik ve ivedilikle görüşülmesini arz ve teklif «de
rim. 

Bütçe ve Plan Koımisyonu 
Başkanı 

M. Faik Atayurt 

BAŞKAN — önergeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Raporun okunup okunmamasını oylarınıza 
arz ediyorum. Raporun okunmasını kaibul eden
ler... Etmeyenler... Kaibul edilmemiştir. 

BAŞKAN — Tasarının tümü üzerinde söz is
teyen sayın üye? 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (istanbul) — Sayın 
Başkan, bir temennide bulunmak istiyorum. 

BAŞKAN — Ne temennisi efendim? 
RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (İstanbul) — Bura

daki konu çok hassastır, ayakta konuşmakla ol
maz. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın öztürkçine. 
RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (İstanbul) — Sayın 

Başkan, muhterem arkadaşlarım.. 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Federal 

Almanya Cumhuriyeti Hükümeti arasındaki ya
pılan yeni anlaşma sosyal yönden büyük bir fe
rahlık getiren hususları içine almaktadır. Yal
nız, bizim kabul ettiğimiz bazı kanunlar muva
cehesinde, meselâ 228 sayılı Kanun ve 1214 sa
yılı kanunlar gereğince, Sosyal Sigortada geçen 
hizmetlerin, Türkiye Cumhuriyeti Emekli San
dığına tabi olan bir hizmeite geçtiklerinde bu 
hizmetlerin birleştirilmesi durumu var. işte, an
laşmanın anahududu bunu teşkil etmektedir. 
Şimdi, bir de T. C. Emekli Sandığı Kanununun 
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pirimle ilgili olan hususları vardır, Bir devlet 
memurunun, T. C. Emekli Sandığından ilişiğini 
kestiği ve beş sene müddetle emeklilikle ilgili 
bir işe girdiği zaman hiçbir prim ödemeden, 
borçlanmaya lüzum kalmadan aynı geçen hiz
metini devanı ettirme imkânı mevcut. Fakat, 
beş sene müddet geçtikten sonra bu hizmetin 
gerektirdiği prim borçlanmasını % 5 faiz ile 
ödemesi mecburiyeti vardır. Şimdi, Türkiye'de 
Devlet memuru olan herhangi bir öğretmen 10 
sene T. 0. Emekli Sandığına bağlı bir görevde 
çalıştıktan sonra Almanya'ya işçi olarak gittiği 
vakit ve bu müddet de beş seneyi aştı ise, o za
man Almanya'da çalışan dünkü memur bugün
kü işçi vatandaşımızın T. C. Emekli Sandığı ile 
irtibatında gene borçlanma devanı edecek mi
dir, etmeyecek inidir? Eğer, devam edecek ise, 
bu, sosyal adaletsizlik olacaktır. Günkü işçile
rin, müddeti ne olursa olsun, tekrar sigortayla 
ilgili bir konuda görev aldıklarında borçlanma 
durumu yoktur ama T. C. Emekli Sandığına ta
bi olan bir kişinin 5 sene müddet geçti nedeni 
ile borçlanmasının devamının ise sosyal adalet 
ilkelerine aykırı olduğu kanaatindeyim. Acaba, 
Hükümetimiz bu hususta ne düşünüyor? Bu iti
barla söz aldım, teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Komisyon adına Sayın Atayurb. 

BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU BAŞKA
NI M. FAİK ATA YURT (Uşak) — Efendim, 
Sayın öztürkçine tarafından tevcih edilen so
ruya arzı cevabediyoram. 

Getirdikleri misalde, burada memur iken, 
Almanya'ya işçi olarak giden herhangi bir kim
se aradan beş yıl geçtikten sonra dahi, eğer aldı
ğı kesenekleri faizleriyle birlikte iade edecek 
olursa, mevcut sözleşme hükmüne göre emekli
lik hizmetinin devamının mümkün olduğunun 
sözleşme hükümleri dahilinde bulunduğunu ar
zı cevaben beyan etmek isterim. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Tasarının tümü üzerinde söz 
isteyen başka sayın üye? Yok. 

Maddelere geçilmesini oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

ivedilikle görüşülmesini oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

9 . 3 . 1972 O : 1 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Federal Al
manya Cumhuriyeti Hükümeti arasında 30 Ni
san 19S4 tarihli Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin 
değiştirilmesi hakkında Ek Sözleşmenin onay
lanmasının uygun bulunduğu hakkında kanun 

tasaıısı 

Hadde i. — Türkiye Cumhuriyeti Hüküme
ti ile Federal Almanya Cumhuriyeti Hüküme
ti arasında akdolunan 30 Nisan 1984 tarihli Söz
leşmenin bazı maddelerinin değiştirilmesi ve bu 
Sözleşmeye bazı maddelerin eklenmesi hakkın
daki 28 Mayıs 1969 tarihli Ek Sözleşmenin onay
lanması "ayığım bulunmuştur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa-
j^ın üye? Yok. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Ea"bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — Bu kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

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

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edil
miştir. 

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

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

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edil
miştir. 

Tasarının tümü üzerinde lehte ve aleyhte söz 
isteyen sayın üye? Yok. 

Tasarının tümünü oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Tasarı açık oya sunulacaktır; küreler tiolaş-
trrılsm. 

3. — Bazı Tekel maddeleri fiyatlarına yapı
lan zamlardan elde edilen hâsılatın T, C. Merkez 
Bankasında açılacak bir deprem fonu hesabında 
toplanmasına dair kanun tasarısının Millet Mec
lisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Sena
tosu İçişleri, Bayındırhl:, Ulaştırma re İmar - İs
kân, Malî ve İktisadî İşler ve Bütçe ve Plan ko
misyonlarından 3 er üye alınmak suretiyle kuru-
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lan Geçici Komisyon raporu (M. Meclisi 1/500; 
C. Senatosu 1/53) (S. Sayısı : 69) (Dağıtma ta
rihi : 12 . 2 . 1972) (Bitiş tariki : 24 . 3 . 1972 (1) 

BAŞKAN — Bir önerge var, okutuyorum : 

Yüksek Başkanlığa 
Gündemin tüzük gereğince birinci görüşül

mesi yapılacak işler kısmında bulunan «Bazı 
Tekel maddeleri fiyatlarına yapılan zamlardan 
elde edilen hâsılatın T. C. Merkez Bankasında 
açılacak bir deprem fonu hesabında toplanma
sına dair kanun tasarısı» nm müstaceliyeti sebe
biyle gündemde mevcut bütün işlere takdimen 
öncelik ve ivedilikle görüşülmesini arz ve teklif 
ederim. 

Lütfi Akadlı 
Geçici. Komisyon Başkanı 

BAŞKAN — Tasarının öncelikle görüşülme
si hususunu oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Raporun okunup, okunmaması hususunu oy
larınıza arz ediyorum. Raporun okunmasını ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Raporun okun
ması kabul edilmemiştir. 

Tasarının tümü üzerinde Sayın Babüroğlu, 
buyurunuz. 

SELAHAT-TİN BABÜROĞLU (Cumhurbaş
kanınca S. Ü.) — Sayın Başkan, değerli arka
daşlarım ; 

Bu kanun tasarısı, Bingöl ve Burdur deprem
leri nedeni ile Sayın Başbakan tarafından bası 
tekel maddelerine zam yapmak sureti ile sürekli 
bir gelir kaynağı yaratmak amacı ile huzuru
nuza getirilmiştir. Kısa maddeler arasında, ta
sarının kanunlaştıktan sonra uygulanabilme 
özelliğinden endişe ettiğim için tasarının tümü 
üzerinde söz almak ihtiyacnıı .hissettim. 

Tasan, gerek Meclise ve gerekse Senatoya 
getirilinceye kadar teknisyenler arasında hayli 
çekişmeli tartışmalara sebebiyet vermiştir ve 
bundan dolayı da gecikmiştir. 

Değerli arkadaşlarım, burada bir vesile ile 
kanunlar çıkarıldığı zaman o "kanunların tiyat
rosunun düşünülmesi gereğini arz ettiğim vakit, 
bir değerli arkadaşım bu «Tiyatro» kelimesini 

(1) 69 S, S ay ıh basmayazı tutanağın sonuna 
eklidir. 

zannederim biraz yadırgamış olacaklar ki, bana 
cevaplarında tekrar tekrar «Tiyatro» kelimesi 
üzerine dokunmuşlardı. Bütün gelişmiş ülke
lerde hazırlanan yönetmelikler, talimatlar ve 
kanım tasarılarında bu «Tiyatro» kelimesi dün
ya literatürüne geçmiştir. «Tiyatro» dan amaç, 
yani kanun çıkanldıkan sonra kanunun içeri
sinde görev alacak olan kuruluşlar, kişiler bu 
görevi nasıl yaparlar? Tiyatroda rol alan ar
tistler kendilerini en iyi bir şekilde nasıl gös
termeleri icabediyörsa, o tip var sayımlarla ka
nun önceden işletilmeli, ondan sonra maddeler 
yapılmalıdır. Böyle olmadığı takdirde çıkarılan 
o kanunlar memurlar arasında anlaşılma zorlu
ğundan dolayı, bazen Parlamentolara karşı gü
ven sarsıcı tartışmalara da neden olmaktadır. 

işte, ben bu endişem ile TRT Kanununda bu
nun bir uygulanabilirliğini, yani tatbikat özel
liğini düşünelim, demiştim. Şimdi burada da 
önümüzdeki böyle bir tasarı kanunlaşacaktır. 

Türkiye:nin % 66 nüfusu, çoğunluğu deprem 
bölgesi olmak üzere, âfetler bölgesinde yerleş
miştir. Tabiî âfetler olmasa dahi, yapılmış olan 
konutlarda teknik bakımdan oturulma mümkün 
değildir. Çoğunlukla, konutların önemli bir 
kısmında böyledir. Çoğu sorumlular «Bunun 
içerisinde oturulma mümkün değildir» sözünü 
ağızlarına alamazlar, çünkü «Mümkün değil
dir» denince bunun bir de sorumluluğu vardır, 
çıkarmak lâzım. Peki, bu konutlar nasıl değiş
tirilecek? Bu konutların değiştirilmesi için 
İmar ve İskân Bakanlığında Konut Yenileme 
Teşkilâtı kuruldu. Fakat, Konut Yenileme Teş
kilâtına para kaynağı bulunulmasında güçlük 
çekiliyordu. Bu kanun tasarısı huzurlarınıza 
getirilirken, sadece âfete maruz olan bölgelerde 
hemen o andaki parayı sağlamaktan öte, âfete 
maruz olan bölgelerde, muhtemel âfet bölgele
rinde konut yenilemeleri, yeni yeni yerleşmeleri 
de dikkate almak amacını gütmüş idi. Fakat, 
kanunun bu maddeleri bu arz ettiğim hususu, 
yani Hükümetin siyasî tercihini tam anlamı ile 
aksettirememektedir, benim kanaatime göre. 

Şimdi bu kanun tasarısı ile ne geliyor? Bu 
kanun, eğer tekel maddeleri değiştirilmezse, 
eğer ayni tempo ile götürülürse yılda 580 mil
yon liraya yakın bir kaynak sağlayacaktır. Bu 
580 milyon liralık kaynağın, meselâ 1970 yılı 
muhtemel âfeti için, Tanrı saklasın, bir 500 mil-
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yon lira, yahut 400 milyon lirası bloke edilse; 
gelecek yıllarda bu 580 milyon lira üst üste kat
lanacağına göre, 10 yılda 5 milyar 800 milyon 
gibi bir meblâğ elde edilecektir. O halde bu 
kanun, öngörüldüğü şekilde uygulanırsa, 5 mil
yar liraya yakın bir imkân elde edilmiş olacak
tır. Eğer hükümetler ve Maliye bu kaynağı 
başka yerlerde, başka ihtiyaçlarda kullanmadık
ları takdirde, Türkiye'de, meselâ Fransa'nın 
konut politikasına eşit bir politika güdülebile-
cektir. Çok önemli bir kaynak, yıllara katlan
mak sureti ile elde edilmiş olacaktır; elverir ki 
bu saptırılmaya. 

Şimdi 1971 depremlerinde, benim elde etti
ğim rakamlara göre, 177 milyon liralık bir 
harcama Burdur, Elâzığ, Denizli ve Bingöl'e ya
pılmıştır. Bu depremler olduğu vakit depremin 
ilk anında yapılan keşif 430 milyon lira idi. 
Yüce Senatoya da bunu zamanında arz etmiştik. 
Uygulamalar gösterdi ki, keşiflerde, düşünülen 
keşiflerin altında planlanan hizmetler yapılabil
mektedir. Bu hizmeti yapan, bu hizmeti ger
çekleştiren Köy İşleri Bakanlığı, Bayındırlık 
Bakanlığı, Enerji Bakanlığı ve başta İmar ve İs
kân Bakanlığı teknisyenlerini huzurunuzda kut
larım. 

Şimdi demek ki, 430 milyon liranın altında 
bir harcamayla Bingöl, Burdur ve dolaylarında
ki depremin getirdiği sonuçlar telâfi edilebile
cektir. O halde, bizim hesabımıza göre bu zam
lardan 1971 yılında 234 unilyon lira toparlanmış 
olması gerekir. Bu 200 milyon lira dahi olsa, 
1972 yılma olsa olsa 150 ilâ 200 milyon liralık 
bir harcama yapılacaktır, zaten program da böy
ledir. Bazı değerli arkadaşlarım, İmar v© İskân 
Bakanlığı bütçesi görüşülürken, hizmetlerin bi
tirilmediğini, bir kısmının bir dahaki, vıla kal
dığını söylemişlerdi. Bu, aslında işe başlanıldığı 
zamanki programı icabıydı. Meselâ, Sayın Ba
kan dahi burada, Bingöl merkezinde % 32 ko
nutun bittiğini söyledikleri zaman, - hak sahip
lerine göre % 55'tir - kış dolayısıyle iç sıvası ya
pılmamış olan; fakat bitmiş binaları hesaba kat
mamışlardı. Ben onları soğukkanlılıkla karşıla
mıştım. Köylerde binaların % 80'i bitmiştir, de
dikleri vakit, öyle binalar vardır ki, fosseptiği 
yapılmamıştır; eğer dışarıda ihtiyaç giderildiği 
takdirde bu % 80, % 85'e çıkabilirdi. 

içme suyu konularında su su diye bağıran ar
kadaşımız oldu. Bingöl ve Burdur'da bütün 

Cumhuriyet hükümetleri döneminde yapılan 
hizmetlerin üzerinde bir hizmet yapılmıştır; 2,5 
ayda 25 kilometre içme suyu şebekesi yapılmış
tır, 13 kilometre kanalizasyon şebekesi yapıl
mıştır ve kanalizasyon Ankara ve istanbul'da 
uygulanan teknikte yapılmıştır. Bu işlerin 2,5 
ay gibi bir zamanda yapılması gerçekten büyük 
başarıdır. 

Bunları tekrar etmekten maksadım, kendi
me bir pay biçme değil, emek vermiş olan me
murların hizmetinin, sorumluluğu alan kişiler 
tarafından daha net olarak kamuoyuna ve Yüce 
Meclislere duyurulmasının icabını bu vesileyle 
söylemek ve bu arada da kalmış olan işlerin, bü
yük bir rakam tutmayacağını belirtmektir; fa
kat kalan işlerin rakamı elimde olmadığı için 
tamamen arz edemiyorum. 

1972 yılında Bingöl ve Burdur'da planlanmış 
bu hizmetlerin, Cumhuriyet döneminde edinilen 
tecrübeler nedeniyle çok daha iyi yapılan ve 
bundan sonra da bu tecrübelere dayanarak daha 
iyisinin yapılabileceği mümkün olan bu hizmet
lerin bir parasal planını arz edeyim ve ondan 
sonra kanun üzerindeki teklifimi söyleyeceğim. 

Demek ki, 1972 yılı 1971 yılının ağırlığını 
alacaktır. Ne kadar alacaktır? 580 milyon lira
nın olsa olsa 150 ilâ 200 milyon lirasını. Geriye 
kalacak 280 milyon lira. Eğer, 1972 yılında 
Tanrı hiç deprem vermezse, demek ki, 280 mil
yon lira elimizde vardır. 1973 yılında da 500 ilâ 
580 milyon lira elinizde olacağına göre, Hükü
metin 1973'e varan, 1974'ü düşünen, 1975'i dü
şünen bir konut politikasına oturması ve bu ko
nut venileme politikasını, deprem bölgelerinde 
ve afet bölgelerinde, sel, yangın, kaya düşmesi 
dahil olmak üzere geniş bir şekilde planlaması 
mümkündür, 

Ben ayrılmadan evvel 18 kişilik bir ekip 
Afet İşleri Genel Müdür Yardımcısı emrinde bu 
işe başlamıştı. Sayın Bakan burada değiller; fa
kat Sayın Kitaplı buradalar; o heyetin çok da
ha enerjik çalıştırılması gerekmektedir. Kış ay
ları geçiyor, kış ayları geçtikten sonra herhan
gi bir afet olmasa dahi, diğer işler dolayısıyle 
bu ekibin sıkışık duruma düşeceği söz konusu
dur. Sayın Başbakan şu planı kamuoyuna arz 
etmişlerdi, bendeniz de arz etmiştim, şimdi onu 
arz edeceğim. 
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Yalnız az evvel paraları söylerken bir şeyi 
söylemedim; bazı tekel maddelerine yapılan 
zamlar dışında, afetler fonunun gelirleri vardır, 
sadece % 3 lerden sağlanan gelirler 50 - 60 
milyonu bulmaktadır, başka gelirleri de vardır. 
Afet konusunda çok cesaretli, geniş ve senelere 
yaygın bir plan uygulaması gerekir. Muhtemel 
afetler için blokajı yapılmış, iyi bir planla Tür
kiye'nin önemli bir sorunu çözülebilir. 

Şimdi değerli arkadaşlarım; Başbakanımızla 
beraber biz Varto deprem bölgesini gezdik. Var
to deprem bölgesinde acele bir deprem tatbika
tı dolayısıyle ve başlangıçta geçici yerleşme 
planlandığı için, 1966 yılında 10 096 konut ge
çici sistemle yapılmıştır. Bu konutlar içerisinde 
üçgen konutlar vardır ki, Sayın Başbakan da 
gezdiği zaman, bunun üzerine Sayın Başbakanın 
erkânı ile, insan hakları ile ilgili kuruluşların 
ve Dünya Sağlık Teşkilâtının haberi olduğu tak
dirde, biz protesto ediliriz gibi aramızda bir ko
nuşma olmuştu. Sayın Başbakan da o zaman, 
buraya çok ciddî şekilde el atmamızı emretmiş
lerdi. ilk önce, Muş, Varto, Hınıs geçici deprem 
tatbikatının 10 bin konutun bir anda ele alın
ması düşünüldü; fakat bunun hem para bakı
mından, hem de 1972 yılında düşünülemeyen bir 
afet gelirse, elde mevcut kaynağın harcanması
nı önlemek bakımından, 3 500 konutun 1972 yı
lında 200 milyon liralık bir harcama:/la bu böl
gede yenilenmesini Sayın Başbakan emretmiş
lerdi. Ben de bu durumu Mecliste arz ettim, 
Senatoda arz etmişmiydim bilmiyorum. Bu böl
gede imar planlarına göre, köy kentler sistemi
ne mi gidilecsktir, mevcut yerleşmeler mi ka
bul edilecektir, başka yerleşmelere göre mi ça
lışılacaktır ve yerleşme planlarına, göre yeni 
kadastro planları ve imar planlarının yapılması 
ve bu arada da iki yerde hazır konut yapma, 
prefabrike konut yapma fabrikaları kurulması 
çalışmalarına başlanılmıştı. Bunlardan bir ta
nesi Adana civarında Orta - Doğu Arap ülkele
rine hitabeden ve Arap ülkelerinde pazar bulan 
'konut yapma fabrikası olacaktı. Diğeri de, Bit
lis, Tatvan, Muş yöresinde bir yerde tespit edi
lecekti ve bu da Doğu - Anadolu'ya, Kuzey -
Doğu Anadolu'ya hitabedecekti ve buradaki 
prefabrike konut fabrikasının tipi, kışa elve
rişli konutlar yapmayı öngörüyordu. Bunun 
için Ankara'daki fabrikaların şirket haline ge
tirilmesi ve bu yoldan gelecek olan kaynağın, 

başlangıçta önemli bir kısmının 1972 yılında 
hazır, düzenli, acele etmeye lüzum kalmaksızın 
yeni bir şehirleşmeye, Doğu Anadolu'nun siya
sî ve kritik durumu da dikkate alınarak ve 
sadece konut değil, Doğu - Anadolu'ya ekono
mik imkânlar, olanaklar hazırlayacak biçim
de, konutları aile işletmesi olacak gibi bir ha
zırlığa geçilmek üzere idi ve bunların emirleri 
verilmişti, temenni ederim ki, bu tarzda götü
rülür. 

Komisyondan bir ricam olacak, bu kanunun 
bir noktasında, tekel maddelerinin cinsinin de
ğiştirilmek suretiyle, Ibu 'kanunun ilerideki ge
çerliliğini yok edecek imkân olmamasını sağla
yacak bir ımadde getirmek lâzımdır. Aksi hal
de, (çok cüzî olan bu zamların tablosunu ya
pacağı hizmetin genişliğini arz ettim) bir tekel 
maddesinin adını değiştirmek suretiyle kaynak 
bir anda tükenebilir. Buraya ya ifade etmek 
isuretiyle o sarahatin getirilmesi lâzım, ya mad
de ilâve 'etmek suretiyle bu sarahatin getiril
mesi lâzımdır. Maliyecilerin, (maliyeciler bana 
gücenmesinler) plancıların elinde bu mükem
mel konut yenileme, Türkiye'nin fena şartlarına 
çok ustaca bulunmuş bir çaredir. Aksi halde fe
na şartlarını karşılayacak bu imkânı bir sene 
sonra, iki sene sonra yitirmek gibi bir durumla 
karşılaşabiliriz. Hangi parti 'iktidara gelecekse 
gelsin, bu çok güzel bir kaynaktır. Bu kaynağı 
bozmadan, bu kaynağı dünya konut politikası
na paralel birtakım kriterlerle, birtakım plan
lamalarla ileriyi de kapsayacak ölçüde geniş
letmelidir. Türkiye'nin % 66'sı afete maruzdur, 
her depremde büyük zayiat veriyoruz. Hiç 
zayiat vermeyecek konultar yapımı mümkün
dür. Çünkü, Türkiye'de yüzlerce vatandaşımı
zın ölmesine sebebolan konutlar, aslında teknik 
bakımdan yıkılacak konutlar 'değildir. 7 nci 
derece zelzeleyle konut yıkılmaz, 8 nci derece 
zelzeleyle konut yıkılmaz. Eğer yıkılıyorsa, o 
konut zaten yıkılacak gibi yapılmıştır. Bir Ja
ponya'yı düşünelim, Japonya'da en şiddetli 
zelzelelerde çok katlı binaların içerisinde bina 
20 santim sallandığı halde, hizmet devam ede
bilmektedir. 

Binaenaleyh, teknoloji çok daha ileri âfet
lere karşı tedbir almış olduğuna göre, bizimki 
sadece tekniğin çok basit şartlarına uymak kay
dı ile, Doğu bölgesini ve deprem şeridini, sade
ce Doğu Bölgesi deyip bir bölgesel ifade kul-
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lanmak istememi; yani az gelişmiş kenelerimiz
den Ermenek böyledir, Çanakkale'nin herhan
gi bir kazası böyledir. Türkiye'ye yaygın kötü 
konutlar, eski konutlar yerine bu kaynaktan 
istifade edilerek yenileri yapılabilir. Benim bil
diğim kadarı ile İmar ve iskân Bakanlığında 
yeni teşkilâtlanmada, ki bunlar tamamen bitiril
miştir, teşkilât başına adamlar konulmuştur. 
O adamlar değüştirike dahi yöntemleri, usulleri, 
bellidir. Bu kaynağın durumu Sayın Koanisyo-
nun bu görüşlerime katılıp katılmadığı ile belli 
olaoktır. Bu kaynağın gelecek yıllarda da bu 
'tarzda kullanılmasını temin etmek amacı ile 
ve Maliye Bakanlığının bu konuda, (Geçici 
maksatlarla sıkıntılarını atlatmak için başka is
lerde kullanabilirler, Merkez Bankasında top
landığı için endişe ediyorum tabiî) bu kaynağı 
başka yerlere yamamadan uzak, Türkiye konut 
politikasına yönelik bir politika gütmesini ve 
bu kanunun da bu şekilde kullanılmasını arz 
ediyorum. 

Saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Ucuzal. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Muhterem 
Başkan, değerli arkadaşlarım; 

On aya yakın bir zamandan beri, Devlet ha
yatımızda mevzuait dışı fbir tutumu, yani Hü
kümetin bir tutumunu bugün kanunlar çer
çevesi içine getirme yolunda bir müzakere yap
maktasınız. 

Burdur ve Bingöl zelzelelerinden sonra Hü
kümet bii' karar alarak Tekel maddelerine, bu 
iki ilimizde meydana gelen âfetlerin zararını 
önleme yönünden bir zam yapmıştır. Devlet 
hayatında gelirler ve giderler her yılın Bütçe 
Kanunu ile tespit edilir, tahmin edilmeyen 
masraflar karşılığı da hesaba katılır. 

Şimdi başlangıçta gayet iyi niyetle hareket 
edilmiş bir tutum gibi göründü; yani Bingöl'de, 
Burdur'da vukua gelen afetlerin meydana getir
diği hasarları önleme yolunda bu zam makul gö
rüldü. Halbuki, memleket dahilinde meydana ge
len bu âfeti önleme yolunda bütün vatandaşın 
bu masraflara iştiraki gerekirdi. Böyle olmadı; 
aylardan 'beri sadece meydana gelen âfetleri 
sigara içen ve içki kullanan vatandaşa »tahmil 
eder gibi manevî bir havanın içerisine girilmiş 
idi. 

i Birkaç defa bu kürsüden bu meseleyi ka
nun çerçevesi içerisine almak gerekir, aksi hal
de bu kararnamenin getirdiği hüküm kanun
suzdur diye beyanda bulunmuştum. Şimdi bu 
tasarı getirilmiştir. Bu tasarı başlangıçta Bin
göl ve Burdur'da meydana gelen hasarları ön
leme yolunda Tekel madelerine yapılan bir zam 
gibi görünürde idi, bugün tasarıyı tetkik et
tiğimizde görüyoruz ki, bu zam devam edip gi
decektir. 

Şimdi, bu tasarı ile bir mevzuatın içine gir
me sağlanmaktadır. Bu tasarı ile /gene aylar
dan beri sigara içen ve içki kullanan vatanda
şın içerisindeki bir manevî baskı da ortadan 
kalkıp gitmektedir. 

Bizim temennimiz, bundan sonra milletimiz 
böyle âfetlerle karşı karşıya gelmesin; ama 
alınan bu karar bu tasarıyı huzurumuza ge-

I tirmiştir. Hükümete bir sorum var, cevap vere
bilecekler mi? 1972 yılı Bütçesi yapılırken Te
kel maddelerinin geliri önümüzdeki bu tasarı 
ile karşılaştırılıp, Tekel maddelerine yapılan bu 
zamlar ayrıldıktan sonra mı bütçede gelir ola
rak hesabedilmiştir? Yoksa, (buraya bu kanun 
sebebiyle bu fona intikal edecek 500 küsur 
milyon lira 1972 yılı Bütçesi içinde midir? Bu
nu öğrenmek istiyorum. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Sayın Bingöl. 
İSA HİSAN BİNGÖL (Muş) — Sayın Baş

kan değerli senatörler; 
Tatbikatçısı olarak, mesuliyet tekabbül ede

rek hakikaten müteşekkir bulunduğumuz bir 
hizmetin tahakkukunu gerçekleştirmiş olan Ba-
büroğlu'nun buradaki konuşmasını dikkatle iz
ledim. Kanun metnini de tetkik ettim. 

Sayın Ucuzal'm fikrine iştirak etmemiz im
kânı, biraz zordur. Tekel maddelerin3 belirli 
bir zam yapılmak suretiyle hakikaten fevka
lâde değerli, insanlık duygularını dahi geniş 
çapı ile harekete getiren çok ciddî bir çalışma 
yapılmıştır. 

Deprem, ani gelen, geniş sahaya yayılan ve 
çok kısa zamanda tesirlerinin bertaraf edilmesi 
gereken bir âfettir. Yaşanmadıkça, içinde bu
lunmadıkça bunun fecaatini takdir etmek cid
den çok zordur. Belki sel âfeti, belki yangın 
muhakkak ki, üzüntülü, zor, insanlığı müşkül 
şartlar içinde bırakan bir âfet şeklidir; fakat 
deprem bunlardan çok çok farklıdır. 
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Çok şükranla ifade edeceğiz ki, Bingöl dep
remi, Burdur depremi Mayıs ayında oldu; ama 
hafızalarımızı biraz yoklarsak, Doğu'da 19G6 
yılının Ağustos ayında cereyan etmiş büyük 
bir depremde, 20 bin ailenin açıtka kaldığı bir 
depremde hakikaten telâşa kapılmamalım im
kânı kalmamıştı. Fevkalâde güç, fevkalâde çe
tin bir tablo ile Devlet kadrosu karşı karşıya 
kalmış idi. 

Şimdi bulunan formül, belki önce bir karar
name idi; ama bugün huzurunuzda bir yasa 
olarak değerlendirilmek üzere bulunuyor. 1966 
depreminin acı sahnelerini yaşamış bir arkada
şınız 'olarak yalnız rica değil, bu kanunun mut
laka gerçekleşmesi konusunda istirhamda bulu
nuyorum, niyaz ediyorum. Deprem acısını kı
sa zamanda ve !büyük kuvvetle, büyük enerji 
ile, büyük stoklarla bertaraf edebilmek ancak 
mümkündür. 

Bingöl depreminde eğer Karayollarının, 
Devlet Su İşlerinin YSE'nin büyük çapta makl-
na yardımı tahakkuk etmemiş olsa idi, bu yara
ların sarılması çok güç belki de imkânsız olur
du ; ama her zaman bu yardımı temin edebilmek 
mümkün olamamaktadır. Zaman uzadıkça bura
ya makina parkını tahsis etmiş olan idareler, 
hakikaten üzüntüye kapılmakta, makin alarmı 
geri almak gayretlerine düşmekte, kendilerinin 
de tahakkuk ettirmekle mükellef bulundukları 
programlarının tamamlanabilmesi için mütema
di ikazlarla makina parklarını geri çekme gay
retine girmektedirler. 

Ben Sayın Babüroğlu'nun ifadelerine bir ilâ
ve İle katılmak istiyorum. Afetler Genel Mü
dürlüğü belirli yerlerde hem stok bulundurma
lı. hem makina parkı bulundurmalı ve hem de 
bunun tatbikatını tahakkuk ettirebilmelidir. 
Bir evvelki geçmiş ve afete uğramış yerlerde 
tatbikatına girmeli ve bu hamleyi mütemadiyen 
devam ettirebilmelidir ki, fevkalâde hadiseler
de deprem zuhur eder etmez buradaki makina 
parkını, buradaki elemanını, buradaki teknisye
nini ve buradaki malzemesini en kısa zamanda 
şantiyesi ile depremin vaki bulunduğu yere 
nakletsin ve buranın en kısa zamanda acılarını 
dlndirebilmek imkânını bulsun. 

Tekraren arz ve istirham ediyorum, niyaz 
ediyorum; bu kanunun Türkiye için önemi bü
yüktür. Bir fay hattı üzerinde bulunan, her gün 
sallanan ve sallandığı zaman da büyük hasarlar 
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yapan, yapı konstrüksiyonu bakımından, dere 
taşından, çamurdan ve kaim ağaç kütüklerin
den meydana getirilmiş köy yapı tipinin emni
yet içinde yaşanacak bir vasat olmadığını hepi
miz biliyoruz. Afet geldiği zaman çok üzülen, 
çok mııztar durumda kalan vatandaşımız, Hü
kümetin tasarruflarıyle mükemmel ve emniyetli 
binaları yapıldığında huzura ve biraz da refaha 
kavuşabilmek imkânını bulmaktadır. Bu Tür-
kiye'yi yeniden yapabilme konusunun bir kana
lı olacaktır. Uzun olmayan bir vadede fay şeridi 
üzerinde bulunan yerlerde gerçekleştirilebilme 
imkânı tahakkuk edecektir. 

Ben ikinci konularına da iştirak ediyorum. 
1966 depremi Türkiye Devletini hakikaten pek 
hazırlıksız bulmuş idi. Kasım, Aralık aylarında 
yetkililerin büyük heyecan ile vatandaşın dert
lerini sarmaya gayret ettikleri bir vakıa idi ve 
biz kendilerine o zaman minnet ve şükranları
mızı da ifade etmiştik; ama o günün İmkân?, ile 
(Stck yok, teknik yok, tekniker yok ve makine 
parkı yok. Hep derleme, toparlama) ancak o 
kaçlar yapılabilmiş idi. 1966 yılından 1972 yılı
na kadar 6 sena içinde teknik yönü ile, malî yö
nü ile, kuruluş yönü ile, personelin yetiştirilme
si yönü ile büyük mesafeler alınmıştır. 

Bugün Bingöl ilimiz, Muş'a 150 Km. mesa
fededir, Hakikaten çok iyi, iyinin düşmanıdır. 
1986 - 1967'de vatandaş aç ve açıkta kalmadığı 
zaman müteşekkir İdi; ama bugün Bingöl'de 
Merkezde yapılmış binaları, konstrüksiy onları 
görünce hepimizden ve sizlerden, Yüce Türk 
Milletinden, kendisinin de geçici iskân olan-k 
terk edilmiş bulunduğu halden kurtarılmasını, 
bugün Gediz'de, Demirci'de, Alaşehir'de, Bin
göl'de ve Burdur'daki vatandaşın getirildiği se
viyeye getirilmesini dilemektedir. Biraz da ken
disini haklı görmektedir. Bu senenin progra
mında mümkün olabildiği kadarı ile bazı çalış
maların yapıldığını, bazı programların hazırlan
dığını memnuniyetle haber alıyoruz. Muhterem 
Hükümetimizden bütün temennimiz bu çalışma
ların kısa zamanda gerçekleştirme safhasına in
tikal ettirilmesi ve 1972 yılında mümkün ola
bildiği kadarının tahakkuk safhasına getirilme
sini istirhamdır, niyazdır. , 

Kanunun kabulünü bu espri içinde uygun 
mütalâa eder ve sizlerin müspet oylarınızı is
tirham ederim. 

Saygılar sunar, teşekkür ederim, 

— 743 — 



C. Senatosu B : 9 , 3 . 1S72 O : 1 

BAŞKAN —. Sayın öztürkeine, buyurunuz. 
RİFAT ÖZTÜRKCİNE (İstanbul) — Sayın 

Başkan, muhterem arkadaşlarım; 
Bazı Tekel maddelerine yapılan zamlardan 

elde edilen hâsılat ile ilgili kanun tasarısı Mil 
let Meclisine sunulduğu şekilde kabul edilmiş 
olsa idi, o zaman hakikaten büyük ve yeni ysni 
yaralar açacak idi. Çünkü, Sayın Nihat Erim 
Hükümetinin Maliye Bakanlığı vasıtasıyle Ba
kanlar Kuruluna sunduğu tasanda, «Beyiye 
ücretleri hariç.» diye bir deyim yoktu. O zaman 
beyiye ücretlerine ait harp malullerinin, dul ve 
yetim şehitlerinin hakları tamamen zayi olmuş 
bir durumda idi. Millet Meclisindeki dikkatli 
arkadaşlarımızın sayesinde metne «beyiye üc
retleri hariç* demek suretiyle bîr taraftan sos
yal adaleti çalıştırırken, öbür taraftan da gene 
sosyal adaletin devam ettiği görülmektedir. Bu 
itibarla Hükümetten ziyade Millet Meclisinin 
bu hususta yaptığı değişildikten dolayı yüksek 
huzurlarınızda teşekkürü bir borç bilirim. 

Yalnız, konunun diğer bir kısmı var : O da; 
bu kanunun yayımı tarihinden sonra yapılacak 
zamların durumudur. Kanun maddesini okudu
ğumuz zaman, artık bunların doğrudan doğru
ya deprem fonu ile alâkası kalmadığını görüyo
ruz. Aradaki farklar doğrudan doğruya Teksl 
Genel Müdürlüğünün, daha başka bir deyimle 
Gümrük ve Tekel Bakanlığının kısmına bir ge
lir olarak giriyor. 

S i"':;, di. £ 0 , 5 , 7.029 Hin ve 1485 T^VÎI: Kanun 
i I o inhisar beyiyelerinin üçtebirinin harb ma-
3 illerine ve şehit yeteni eri re tahsis ve tevziini 
sağlayan Kanun yürürlüktedir. Bir de Türkiye 
Cumhuriyeti FmeMi S a n ı ğ ı Kanununun M noü 
madd^'-'incıer. soma e^len-îîi (e) fıkrası ki. ev. 1<1J 
sayıl5. Kanım olmuştur. Anayasa Mahkemesi 
1~ . 4 , 1970 tarihinde bu kanunun bası kısırnla-
rmı iptal etmiştir, iptal edilmeyen husus 1968 
yılma kadar alınmakta olan beyiyelerin tavan 
d.=;:n.u:r/nıı tespit ediyor ve bunlardan arta kalan 
kuram da Eaz.'neye intikalini istiyor. Bu kısım 
anayasaya aykırı olmadığı için yürürlüğüne de
vam ediyor. 

Şimdi,... 
FEHMİ ALPASLAN (Artvin) ~- I "e ai.îka-ı 

var "bu kanunla, beyij'e işlerinin? 
RİFAT ÖZTÜRKÇÎNE (Devamla) — Alâkası

na geliyorum. Yüce Meclis «Beyiye ücretleri ha

riç» demek suretiyle bu hususu tamamen aydın
latıyor. 

K>nur. t? arısımr ^ : yon ' ı~ ^Jd^^^ gibi 
ka1 ul na arz elerim 

^ * Q ' . __ m ı.k : ı J ı ^ V a r L * S d üme-
:•> \>c *~cd>~ T >• a. y C.- ' . ' - . -yr t I ' - ^ ımet i 
arrs.i' '" ^ I k - ı l ^ . r -Vx So~y.il Gu^ enlik 
S.TİP^^.ro'' i: ""=- * ı - ^ s i ^"" 1'ZJ.^r Tk Söz-
-e~, ,*-.,,-> .,-.-• ^ iLl, ıvr v- ^ ı ı alımdr^u hak
ir- •" k k \ n - ~ '*. Î d l a 1 ^ ı r a oyunu 
> ] , n -rjr-f ~ , - i L ,„ z c , , , ^ o - , ^ - r Yok. 

( V "m-><-! j "'C^S/ ' t r" ' c ; r l" 

""^ - '" , " i l k * ' ;• — " a ı"* :"\ k sa ola-
c k k ° uı r "^..t ' ."ht1* K ^ n . j » ; boy'o ?;e-
y ı , ıijiı "fn-'' J.-' _ı t - v."". o° ık, b 1 fonun 
v1 "" " - ,"' ! " -1 ••• »"ITÎ'- Ter d̂  ^e /z ıuna 
s^.i <. n V v > - b r , , , , r m - " a T eödeceği de 
kanundaki sarf Yönetmeliğinde belli edilmiş
tir. 

Sayın Bingöl arkadaşımızın ifade ettiği husu
su tavzih için söylüyorum; elbette ki, bütçe he
saplanırken bu samlar, bundan hariç tutulmuş
tur. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKA2T - TSanun tasarının tümü mennâe 

söz isteyen banka sayın üye?.. Yok. 
Maddelere geçilmesi husnsımu oylarınıza 

ars ediyorum, Kabul edenler.,. Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir, 

ivedilikle görüşülmesini oylar/niza arz ediyo
rum. Kabul edenler.,. Etmeyenler.., Kabul edil
miştir. 

Bası Tekel maddeleri fiyatlanna yapılan zamlar
dan elde edilen hasılatın T. O, Merkez-Bankasın

da açılacak bir deprem fonu hesabında 
toplanmasına dair kanun tasarısı 

Madde 1. — 18 . 6 , 1971 tarihinde yapılan 
samlar dolayıcnyle, yeni fiyatlarla samdan önce
ki fiyatlar aracındaki farka göre Tekel madde
leri satışından elde edilen (beyiye ücretleri ha
riç) 'hasılat fazlası T. 0. Merkez Bankasında 
ihdas edilecek bir «Deprem fonu» hesabında top
lanır. Tekel Genel Müdürlüğü, bir ay içinde elde 
edilen hasılat fazlasmı, taallûk ettiği ayı taki-
beden iki ay içerisinde bu fona yatırmakla yü
kümlüdür. Fonda toplanacak paralar 7289 sa-
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yılı Kanunun 37 nci maddesi gereğince hasır
lanan sarf Yönetmeliği esasları dairesinde mün
hasıran deprem afetleri için harcanır. 

SALİH TANYERİ (Gaziantep) — Bu bir ka
nun tasarısı olduğu halde, Geçici Komisyonun 
kabul ettiği m?tniıı baslığında kanun teklifi ola
rak görülüyor. Acaba bunlardan hangisi doğru? 

BAŞKAN — Bizde görünen sekli ile kanun 
tasarısıdır. 

AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — 
Teklif de olsa tasarı da olsa zaten kanun olarak 
çıkacaktır. 

BAŞKAN —Efendim, teklif de olsa, tasarı da 
olsa kanunlaşınca, kanun ismini alacağına göre, 
bu hata üzerinde durmayalım. 

Madde üzerinde söz istej-en sayın Üye?.. Yok. 
Madde üzerinde verilmiş iki önerge vardır, 

bunları sırası ile okutuyorum. 

Sayın Başkan 
Görüşülmekte olan kanunun 1 nci maddesin

deki : 
T. C. Merkez Bankasında ihdas edilecek bir 

«Deprem fonu» yerine; 
«İmar ve iskân Bakanlığı âfetler fonunu...» 

deyiminin getirilmesini arz ederim. 
Saygılar. 

Cumhurbaşkanınca S, Ü. 
Sclâlıattiv, Ba\üroğlu 

BAŞKAN — Sayın Babüroğlu, bu önergesi 
ile maddedeki «deprem fonu» ibaresinin yerine 
«İmar ve İskân Bakanlâğı Afetler Fonu» deyi
minin getirilmesini teklif etmektedir. 

SELÂHATTİN BABÜROĞLU (Cumhur
başkanınca S. Ü.) — «Türkiye Cumhuriyet Mer
kez Bankasında ihdas edilecek bir deprem fonu» 
nun yerine, «İmar İskân Bakanlığı Âfetler 
fonu» deyiminin getirilmesi. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim. «Türkiye 
Cumhuriyet Merkez Bankasında ihdas edilecek 
bir deprem fonu» yerine «İmar ve İskân Bakan
lığı Âfetler Fonu» tabirinin ikame edilmesini ta-
lebediyorsunuz. 

Komisyon ve Hükümet iştirak ediyor mu 
efendim? 

DEVLET BAKANI DOĞAN KİTAPLI (Sam
sun Milletvekili) — İştirak etmiyoruz. 

GEÇİCİ: KOMİSYON BAŞKANI LÛTFİ 
AKADLI (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — Katılmı
yorum. 

BAŞKAN — Hükümet ve Komisyon iştirak 
etmiyorlar. 

OSMAN ALİHOCAGİL (Erzurum) — Se
bep? 

DEVLET BAKANI DOĞAN KİTAPLI (Sam
sun Milletvekili) — Müsaade ederseniz iki keli
me iîe arz edeyim. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
DEVLET BAKANI DOĞAN KİTAPLI (Sam

sun Milletvekili) — Saym Babüroğlu da hatır
layacaklardır, o zaman Hükümette bunun üzerin
de hassasiyetle durulmuştu. Bu fonun sadece 
deprem konusuna sarf edilmesi için, bu kanun 
tasarısı üzerinde hassasiyetle durulması karar
laştırılmıştı. Çünkü, deprem âfetinin ne zaman 
geleceği belli olmuyor ve büyük külfetler ica-
bettiriyordu. Şayet bunu âfetler fonuna akta
rırsak; rel felâketleri gibi ne bileyim Devletin 
yapabileceği ufak tefek şeylere... 

BAŞKAN — Yani fonun teşekkülü güçleşir 
düşüncesi ile sadece depreme inhisar ettirilmiş. 

DEVLET BAKANI DOĞAN KİTAPLI (Sam
sun Milletvekili) — Evet. Onun için katılmıyo
ruz. 

SELÂHATTİN BABÜROĞLU (Cumhurbaş- ' 
kanınca S. Ü.) — Takririmi izah etmek istiyo
rum, 

BAŞKAN — Takririniz sarih efendim; fakat 
buyurun. 

SELÂHATTİN BABÜROĞLU (Cumhurbaş
kanınca S. Ü.) — Sayın Kitaplı'ya katılamıyo
rum. Çünkü, paranın bir anda harcanması diye 
bir mesele yok. Kanunun tümü üzerinde arz et
tim; muhtemel deprem, muhtemel âfetleri dik
kate alarak bir para bloke edilebilir. Para mü
temadiyen gelmekte ve üst üste katlanmaktadır. 
Eğer bu para birikip depremleri bekleyecekse, 
bu para beş milyar olduğu zaman ne yapılacak
tır? 

Bu fonun Merkez Bankasında kurulmasına 
asıl sebep olarak, bir gerçeği açıklamak duru
mundayım. Âfetler fonunun kötü kullanılmasın
dan dolayı memur arkadaşlarımızda haklı olarak 
bir reaksiyon uyanmıştı; fakat âfetler fonunun 
kötü kullanılmasının tedbiri bu değildir. Afet
ler fonunu kötü kullananlar hakkında yapılmış 
ola?, tahkikatlar vardır, adlî mercilere gidecek
tir. Devletin bir Bakanlığında doğru hareket 
edilir, diğer bir bakanlığında doğru hareket 
edilmez gibi bir prensibi kabul etmek mümkün 
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değildir. Bu Bakanlık da, Hükümet içerisinde 
bir bakanlıktır, Merkez Bankasında bu fonun 
toplanması bu fonun rahat kullanılmasına engel
dir. 

Değerli arkadaşlarım; ayrıca deprem fonu 
dediğiniz zaman, âfetler fonunda biriktiriyorsu
nuz. Demek ki, kasada bir deprem parası tut
mak, muhasebe tekniği bakımından da aksaktır. 
Birikmiş olan bu paralan kasada, hesap planı içe
risinde bir deprem fonu olarak tutacak, deprem 
olduğu zaman kullanacaksınız. Halbuki Türkiye' 
de başka âfetler de var, isminin deprem fonu de
ğil afetler fonu olması lâzım, buna ait bir takri
rim de vardır. Afetler fonu olarak kullanılır
sa Hükümetler daha iyi program yaparlar. Hü
kümet içinde bir bakanlık istiklâl ilân edecek de
ğildir, bunu bir plana, programa göre Hükü
metin Başbakanının, Hükümetin Planlamasının 
gösterdiği yolda kullanılacaktır. Bunu bir ko
laylık bakımından arz ettim. 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (İstanbul) — Sayın 
Başkan önergenin aleyhinde bir kelime ile ce
vap vereceğim. Bir nokta efendim. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim. 
Noktası falan kalmadı çünkü konuşma hakkı 
yok. 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (istanbul) — Bir ke
lime ile efendim. 

BAŞKAN — Takrirlerini izah ettiler. Ben tet
kik ettim tasanda Sayın Babüroğlu'nun imzası 
var. Bu itibarla önergeyi oya vaz'etmiyorum. 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (istanbul) — Ben de 
aym şeyi ifade edecektim, Sayın Babüroğlu' 
nun da imzası var. 

SELÂHATTİN BABÜROĞLU (Cumhurbaş
kanınca S. Ü.) — Hükümet kararı olarak imza 
edilir; ya istifa edecekler, ya imza edecekler, biz 
istifa ettik. 

BAŞKAN — Sayın Babüroğlu, istirham edi
yorum müsaade edin. Bir komisyon raporunda 
veya bir Hükümet tasarısında imzası bulunan
lar, o tasarıya muhalefet etmemiş nazarı ile ba
kılır ve öyle kabul edilir. Bir Hükümet üyesi 
muhalefet edemeyeceğine göre, Hükümetin al
dığı karara ittiba etmiş, ona uymuş demektir. 
Bu itibarla, onun aksine bir teklifte bulunması 
mümkün değildir, Parlamento kaideleri arasında 
böyle bir şey yoktur. Bu itibarla rica ettim. 

9 . 3 . 1972 O : 1 
SELÂHATTİN BABÜROĞLU (Cumhurbaş

kanınca S. Ü.) — Ben de buranın bir üyesi ola
rak bilgilerimi arz ettim. 

AHMET DEMİR YÜCE (Zonguldak) — Se-
lâhattin Babüroğlu'nun takririni. 

AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — 
Oylayın efendim. 

BAŞKAN — Sayın Yüce takriri tekabbül et
mektedir. Takrire Hükümet ve Komisyon iştirak 
etmiyor. Takriri oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler... Takrir reddedilmiş
tir. 

1 nci maddeyi okunan şekliyle oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

ikinci maddeyi okutuyorum. 
AHMET DEMİR YÜCE (Zonguldak) — 

Sayın Başkan, 1 nci madde için benim bir takri
rim var efendim. 

BAŞKAN — Yok ÖJIQ bir şey bende. 
AHMET DEMİR YÜCE (Zonguldak) — 

Şimdi gönderdim. 
Madde 2. — Tekel maddeleri fiyatlarına 

18 . 6 . 1971 tarihinde yapılan z?mııar„ 6802 sa
yılı Gide^ Vergileri Kanununa göre, Tekel mad
delerinden alman İstihsal Yergisinin matrahına 
dahil edilmez. 

BAŞKAN — Sayın Yüce, bu takririniz 1 nci 
madde üzerinde verilmiş. I nci madde oylandı. 

AHMET DEMİR YÜCE (Zonguldak) — 
Sayın Başkan, ben oylanmadan evvel gönder
dim. 

BAŞKAN — Bana intikal etmedi efendim. 
Ben oyladıktan sonra gördüm takriri, Müsaade 
buyurun bu kadar şeyin içerisinde her şeye anın
da muttali olmam mümkün olmuyor, istirham 
ediyorum. 

AHMET DEMİR YÜCE (Zonguldak) — 
Sayın Başkan, ben- zatıâlinisi kınamıyorum. 

BAŞKAN — Hayır, bende kusur yok. 
AHMET DEMİR YÜCE (Zonguldak) — 

Fakat, bendeniz bu madde görüşüldüğü sırada 
bunu gönderdim Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Ama oyladım, Oyladıktan son
ra tekrar muameleye koymam benim yetkim da
hilinde değil. 

AHMET DEMİR YÜCE (Zonguldak) — 
Ama oylanmadan önce bağırdım Sayın Başkan. 
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BAŞKAN — 2 nci madde üzerinde söz iste
yen sayın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Yalnız, 2 nci maddeden sonra 3 ncü madde 
olarak tasarıya ilâvesi istenen bir husus var, 
bir önerge var, okutuyorum efendim. 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan kanuna 2 nci maddeden 

sonra 3 ncü madde olarak aşağıdaki maddenin 
eklenmesini arz ederim. 

Saygılarımla. 
Cumhurbaşkanınca S. Ü. 

Selâhattin Babüroğlu 

Madde 3. — Bu fonun tesisi için, zam yapı
lan Tekel maddeleri cinsinin değiştirilmesinde, 
bu kanunla öngörülen gelirlerin devamını koru
yacak tedbirler alınır. 

BAŞKAN — Şayet bu takrir kabul edilirse, 
o zaman tasarının esas 3 ve 4 ncü maddelerinin 
numarası tabiatiyle değiştirilecektir. 

Bu önergeye Hükümet ve Komisyon iştirak 
ediyor mu efendim? 

DEVLET BAKANI DOĞAN KİTAPLI (Sam
sun Milletvekili) — Müsaade ederseniz bir hu
susu arz edeyim. 

Tekel maddelerinin değişmesi bu zammın 
alınmamasını icabettirmez. Nitekim, bu zammı 
da bir kararla almış idik. Eğer Hükümet Tekel 
maddelermde bunu devam ettirmeye kararlı 
olursa, zaten kanun da vardır, hiçbir yeni usule 
ve kanuna lüzum görmeden devam ettirme imkâ
nına sahiptir. 

BAŞKAN — Bu itibarla buna iştirak etmi
yorsunuz. 

Komisyon iştirak ediyor mu takrire? 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI LÛTFİ 

AK ADLI (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — Hayır. 
BAŞKAN — Komisyon da iştirak etmiyor. 
Takriri oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden

ler... Kabul etmeyenler.., Kabul edilmemiştir. 
Geçici madde 1. — 18 6 . 1971 tarihinden 

bu kanunun yayımı tarihine kadar geçen süre 
içinde Tekel maddelerinin zamlı fiyatlara göre 
satışından elde olunan hâsılat fazlası hakkında 
da bu kanun hü kümleri uygulanır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?... Sayın Ucuzal. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Söz değil sa
yın Başkan. Sorum olmuştu Hükümetten cevap 
alamadım. 

BAŞKAN — Bu geçici madde üzerinde mi 
efendim? 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Evet. 
BAŞKAN — Onu cevapladılar efendim. 
DEVLET BAKANI DOĞAN KİTAPLI (Sam

sun Milletvekili) — Sayın Bingöl diye cevap ver
dim. Halbuki Sayın Ucuzal olacaktı. 

BAŞKAN — Evet efendim, cevap verdiler. 
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Teşekkür 

ederim efendim, 
BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo

rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 3. — Bu kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

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

Madde 4. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu yü
rütür. 

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

Tasarının tümü üzerinde lehte, aleyhte söz is
teyen sayın üye?.. Yok. 

Tasarının tümünü oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Tasarı açık oya sunulacaktır. Oy küreleri do
laştırılsın. 

4. — Nüfus kamımı t a şansım n Millet Mec
lisince kaimi olunan metni ve Cumhuriyet Sena
tosu Dışişleri, Turizm ve Tanıtma, Anayasa ve 
Adalet, İçişleri ve Bütçe ve Plan komisyonların
dan 3'er üye alınmak suretiyle kurulan Geçici 
Komisyon raporu (Millet Meclisi 1/93; Cum
huriyet Senatosu i/50) (S. Sayısı : 75) (1) 

BAŞKAN — Bir önerge var, takdim ediyo
rum. 

(1) 75 S. Sayılı hasma yazı tutanağın so
nuna eklidir. 
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Yüksek Başkanlığa 
Gündemin birinci görüşmesi yapılacak işler 

kısmında bulunan «Nüfus kanunu tasarısı» nın 
müstaceliyeti sebebiyle gündemde mevcut bü
tün işlere takdirnen öncelik ve ivedilikle görü
şülmesini arz ve teklif ederim. 

Geçici Komisyon Başkanı 
Artvin 

Fehmi Alpaslan 

BAŞKAN — 75 sıra sayılı tasarının önce
likle görüşülmesi hususunu oylarınıza arz edi-
yorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Hükümet ve komisyon lütfen yerlerini al
sınlar efendim. 

Hükümeti, Nüfus işleri Genel Müdürü Sa
yın Şevket Eker temsil ediyor. 

Raporun okunup okunmaması hususunu oy
larınıza arz ediyorum. Raporun okunmasını ka
bul edenler... Etmeyenler... Raporun okunma
sı kabul edilmemiştir. 

Tasarının tümü üzerinde Sayın Tanyeri, bu
yurun efendim. 

EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Sayın Baş
kan, ben de söz istedim. 

BAŞKAN — Zatıâliniz de varsınız efen
dim. 

SALİH TANYERİ (Gaziantep) — Sayın 
Başkan, değerli senatörler; 
Kanım Cumhuriyetimizin 50 nci yıldönümünü 

kutlamaya hazırlandığımız bir sırada, hâlâ Os
manlı Devletinden kalma Sicilli Ahvali Nüfus 
Nizamnamesi ile amel ettiğimiz bir zamanda mü
zakere için, Yüce Senatoya gelmiş bulunmak
tadır. Nüfus muamelelerini modern bir düzene 
sokmak amacını gütmektedir. Bu itibarla çok 
yerinde ve hatta biraz da geç kalmış bir ka
nundur. 

Kanun nüfus muamelâtının yürütülmesinde 
birtakım yenilikler getirmektedir. Bu itibarla 
da, idarenin yeniden düzenlenmesi çalışmaları
nın bir öncüsü olarak da mütalâa edilebilir. 

Kanunun getirdiği yeniliklerden en önemlisi, 
tapu sicillerinde olduğu gibi, nüfus muamelele
rinde de merkezî bir arşiv sisteminin tesis edil
miş olmasıdır. Bundan sonra yangın gibi, ta
biî âfetler gibi sebeplerle ilçelerde ve illerde 
zayi olan nüfus sicillerinin yenilenmesi için ay
rı bir yazım külfeti hâsıl olmayacak ve mer

kezden gönderilecek örneklerle siciller süratle 
ve doğru olarak yeniden düzenlenmiş olacak
tır. Bu merkezî arşiv sisteminin ikinci önemi de 
nüfus muamelâtında raslanan sahtekârlıkları 
bir ölçüye kadar önleyeceği noktasıdır. Bu iti
barla büyük değer taşımaktadır. 

Kanun, umumî hatları itibariyle nüfus mu
ameleleri için derli toplu hükümler ihtiva et
mektedir. Her yanı ile cidden düşünülerek ha
zırlanmış güzel bir eserdir. 

Ben, kuşbakışı olarak yaptığım bir tetkik 
neticesinde tespit ettiğim bazı hususlardan duy
duğum tereddütleri ortaya koymak ve sayın ko
misyonun ya da sayın Hükümetin bu tereddüt
lerimi izale edecek izahatı vermesine imkân aç
mak ve böylece zabıtlarda ileride yanlış anla
maya mani olacak açıklıkları temin etmek için 
söz almış bulunuyorum. 

Kanun, bucak nüfus memurluklarını kaldır
makta onun yerine gezici nüfus memurlukları 
ihdas etmektedir. Her ne kadar kanunun met
ninde İçişleri Bakanının lüzumlu göreceği böl
gelerde 'bu seyyar nüfus memurluklarının ih
das edileceği belirtilmişse de, umumî esprisinden 
alelıtlak böyle bir organizasyonun kurulacağı 
anlaşılmaktadır. Yalnız, bunların faydalı olup 
olmayacağı,, fonksiyonlarını ne şekilde ifa ede
cekleri, köylere ne ile gidecekleri yayan mı, at
la mı, motosikletle mi, emirlerine verilecek bir 
vasıta ile mi, her köye kaç günde gidip gele
cekleri hususu karanlık kalmıştır. Kendilerine 
ileride temas edeceğim bazı görevler de veril
diğine göre bunların sık sık köylere gitmelerini 
temin edecek araçların da sağlanması lâzım
dır. 

Teşkilât olarak illerde nüfus müdürleri, bü
yük vilâyetlerde nüfus müdür muavinlikleri, nü
fus ibaşmemurlukları ve yeteri kadar kâtip, il 
merkezinde ihdas edilmekte ve yenilik olarak 
da nüfus müdürlerinin konunun önemi dolayısı 
ile Hukuk ve Siyasal Bilgiler fakülteleri me
zunlarından olması öngörülmektedir. Bu umu
miyetle iyidir. Hem nüfus muamelâtının gerek 
hukuku şahsiye gerek hukuku umumiye nok
tasından arz ettiği öneme değer verilmek, ay
nı zamanda da yüksek tahsil mezunlarına istih
dam imkânları yaratma noktasından isabetlidir. 
Herhalde nüfus müdürlüklerine atanacak Hu
kuk ve Siyasal fakülteleri mezunlarının bura
dan kaymakamlıklara, kaymakamlıklardan hu-
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kuk işleri müdürlüklerine ve oradan nüfus mü
dürlüklerine kaydırılmak suretiyle bir rotas
yon usulü mü ihdas edileceği, yoksa nüfus mü
dürlüklerinde ihtisas yapması dolayısıyle öm
rünün sonuna kadar nüfus müdürü olarak mı 
kalacağı düşünülecek bir noktadır. 

Teşkilât maddesinde önemli olan nokta, mer
kez ilçede ve 'bağlı ilçelerde 'bir ibaş nüfus me
muru her 200 bin nüfusa fair nüfus kâtibi ve 
birer kâtip ibaresinin bulunmasıdır. Bu birer kâ
tip ibaresi, biraz yanlış anlamaya müsait gibi gö
rünmektedir. Acaba, 20 bin nüfusa isabet eden 
nüfus memurunun yanına mı bir kâtip, yoksa 
alelıtlak nüfus memuru adedi ne olursa olsun 
ilçeye bir kâtip mi şeklinde anlaşmaya, iltiba
sa müsaittir. (Bu itibarla vilâyet merkezindeki 
nüfus teşkilâtında olduğu gibi yeteri kadar kâ
tip denilse idi, daha isabetli olurdu kanaatinde
yim. 

Kanunun yeniliklerinden biri, ilmühaber 
sisteminden beyan sistemine geçmesidir. Bu, 
tatbikatta kolaylık mı, zorluk mu doğuracaktır; 
bu nokta biraz mühimdir. Buna göre doğum, 
ölüm ve yer değiştirme muamelelerini, kanun
da ödev olarak verilen kimseler nüfus memu
runun huzuruna gelerek 'beyanda bulunmaya ve 
nüfus memuru da örneğine uygun zabıt tutma
ya ve 2 şahit de bulundurmaya davet edilmek
tedir. Buna göre baba, 2 şahidi temin edip ilçe 
merkezine kadar gidecek, (Seyyar memur köye 
gelirse mesele yok) orada nüfus memuruna be
yanda bulunacak ve şahitler de fou beyanı doğ
rulayacak, nüfus memuru da imza ettikten son
ra doğum muamelesi tescil edilmiş olacaktır. 
Tabiatiyle hu şahitlerin temin edilip kazaya gö
türülmesi, getirilmesi, ilgililer için munzam bir 
külfet gibi görülmektedir. Bundan nüfus mu
amelelerinde mektubun fazla kalmasından en
dişe edilebilir. 

Ölüm muamelelerinde olduğu gibi, doğum 
muamelelerinde hastanede, doğumevlerinde do
ğan kimselerin doğumlarının oradaki ilgililer 
tarafından yapılacak 'bir beyanla nüfus memu
runa gönderilmesi öngörülmemiştir. Burada da 
yine fbabanın, hemşireyi, ebeyi beraberine alıp 
nüfus memuruna gitmesi, orada beyanda bulun
ması gibi bir anlam çıkıyor, yanlış anlamıyor
sam. Bu takdirde ebeler ve hemşireler her gün 
nüfus dairesine gidip gelmek gibi bir durumla 
karşılaşacaklardır. 

Bu itibarla, hastane ve doğumevlerinde do
ğan çocuklar için ölümlerde olduğu gibi hasta
ne idaresinin tanzim edeceği ilmühaberin nüfus 
memurluğuna ibrazı ile yetinilmesi, daha doğ
ru olurdu kanaatindeyim. 

Kanun, bazı maddelerinde Medenî Kanunun 
hükümlerini hemen aynen tekrar etmiştir. Hat
ta, 20 nci maddesinde de Medenî Kanunun 
247 nci maddesine göre bir değişiklik yapmış
tır. Evlilik dışında doğup da sonradan ana - ba
baları evlenen çocuğun, Kanunu Medeniye gö
re nesebi kendiliğinden sahih kılınır. Halbuki, 
kanunda «Nesebi kendiliğinden düzelir» ibare
si vardır. Nesep ve ona müteferri hükümler 
Kanunu Medenide yer aldığına göre, bunun Nü
fus Kanununda tekrarlanmaması ya da aynı 
terimlerin kullanılması lâzımdır. Zira, Medenî 
Kanunda «Nesebi düzelmiş çocuk» tâbiri mev-
cudolmayıp, «Nesebi sahih», «nesebi gayri sa
hih» ve «Nesebi tashih edilmiş çocuk» tâbirleri 
vardır. Bunlarda ki, değişikliğin, mahkemeler
de birtakım ihtilâflara sebebiyet vermesinden 
endişe edilebilir. 

Kanunun bir yerinde Türk vatandaşı erkek
le evlenen yabancı kadının, ancak evlilikle 
Türk vatandaşlığını kazanması halinde kocası
nın aile kütüğüne geçirileceği hükmü vardır. 
Türk Vatandaşlığı Kanununun 5 nci madde
sindeki şartlar j^erine gelmediği, yani kadının 
Türk vatandaşlığına geçmek istemediği, ya da 
vatansız olmadığı nihayet evlenmekle kendi 
tabiyetini, kanununa göre kaybetmediğine gö
re, durum ne olacaktır? Bu hususta bir sara
hate rastlayamadım. Herhalde bu evlenme mu-
taber olarak foir yere kaydedilecektir. Eğer ba
banın aile kütüğüne nakledilmeyecekse, do
ğan çocuklar nereye nakledilecektir? Bu biraz 
karanlık kalmaktadır. 

Kanunun 7 nci maddesi ile 35 nci maddesi 
arasında bir çelişki var gibi görünmektedir. 
Kanunun 7 nci maddesinde demin de arz etti
ğim gibi doğum, ölüm ve yer değiştirmenin nü
fus memurunun huzurunda yapılacak heyan 
ve şahitlerin imzalariyle, nüfus memurlarının 
imzalarıyle tekemmül edeceği belirtilmektedir. 
35 nci maddesinde ise, ölüm muamelelerini bil
dirmek ödevi muhtara verilmektedir. 

«Bu haberi alan muhtar, haberi veren 2 şa
hit ve kendisi imzalamak suretiyle bir tutanak 
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yapar ve 10 gün içinde nüfus dairesine gönde
rir, ya da köye seyyar nüfus memuru gelirse 
ona verir» diyor. 7 nci maddede huzurda cere
yan edeceği söyleniyor, 35 nci maddede gön
derilmesi bahis konusu oluyor. Muhtar, 35 nci 
maddeye dayanarak ölüm ilmühaberini, ölüm 
tutanağını posta ile nüfus memuruna gönderdi
ği takdirde, nüfus memuru ne yapacak? Bu bi
raz açıklığa muhtaç. Sonra, 10 gün içinde nüfus 
memuruna ölüm bildirilmezse^ ileriki maddede 
ağır para cezası tahmil edilmiş. Adam gelmiş 
falan öldü demiş, muhtar tutanağı yapmış ta
rihi atmış, seyyar nüfus memurunun gelmesini 
bekliyor, 10 gün içinde gelmedi ne olacak?... 
Ceza verilecek mi verilmeyecek mi?.,. Bu ms-
eşflö? 

Nüfus kütükleri Kanununda gizli olara7' mü
talaa edilmiştir. Bunun bazı mahzurları olabi
lir. Sosyal neviden olabilir. Meselâ bir adanı ev
lenecektir, ben bekârım ya da dulum; ama go
cuğum yok demiştir. Evlendikten sonra, iki iane 
çocuğu olduğu meydana çıkacaktır, tabii aile
de huzursuzluk .olacaktır. Bu itibarla hiç olmaz
sa evlenme işlerinde bu gibi tahkik imkânının 
kolaylıkla verilmesi sosyal yönden daha isabetli 
olurdu kanaatindeyim. 

Kanım tasarısının 27 nci maddesinde de na
zarî olarak bir müktesep hak ihlâli vardır. Bura
da deniyor id, «Kanunu Medeniden evvel yapıl
mış olan ve nüfusa tescil edilmemiş bulunan ev
lenme akitleri nüfusa tescil edilmek için, mah
kemeden karar almak mecburiyeti vardır*. Ya
ni, bir karar almak yükümlülüğü tahmil ediliyor, 
Halbuki, Kanunu Medeniyeyi meriyete koyan 
884 sayılı Kanun 9 ncu maddesinde l-öyie bir 
külfet tahmil etmeden, Kanunu Medeninin yü
rürlüğe girmesinden evvel yapılmış olan nikâh 
akitlerinin muteber olacağı hükmünü getirmiş
t i Tabiî Kanunu Medeninin yürürlüğe girmesin
den 45 sene sonra bunun tartışılması nazarî ma
hiyette oluyor. Çünkü 45 sene kendisini nüfusa 
kaydettirmemiş bir evlenme muamelesi,, akla bi
raz uzak geliyor. Bununla beraber kanun yapı
lırken, bir hukuk Devletinde müktesep haklara 
riayet edilmesinin unutulmaması gibi bir mec
buriyetin olduğunu da ifade etmek istiyorum. 

40 nci maddenin 1 nci fıkrası Kanunu Mede
ninin 30 ncu maddesini daha işler duruma getir
miştir. Bu itibarla isabetlidir, ölüme karine ha-
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ünde, zabıtla tevsik edilmesi şartı ile en büyük 
mülkiye âmirinin imzası ile kütükten çıkarılır. 
ir aKat nci fıkrası, Kanunu Medenide mevcut 
bir yetkinin tekrarından ibaret görülmektedir. 
Burada «İlgililerin, Medenî Kanun gereğince 
mahkemeye müracaatla gaip olan kimsenin ölü 
veya sağ olduğuna hâkim tarafından hükme
dilmesin! isteyebilir» diyor. Kanunu Medeniye 
göre. hâkim belli prosedür içinde ya gaiplik ka
rarı verecek, ya talebi reddedecek. Esasen sağ 
görünen bir kimsenin sağlığına karar verilme
sini istemek gibi, hukuk mantığı ile biraz çeliş
kin vaziyet oluyor. 

Kanunun en mühim ve yeni hükümlerinden 
bir tanesi de, evlendirme yetkisinin gezici nüfus 
memurlarına ve de sabit nüfus memurlarına ve
rilmesi keyfiyetidir. Kanuna göre, İçişleri Ba
kanlığının teklifi ile bazı bölgelerde gezici nü
fus memurlarına Bakanlar Kurulu kararı ile ev
lendirme yetkisi veriliyor ve o sene içinde bu
nun bütün Türkiye'ye teşmil edileceği ele son fık
rada ifade ediliyor. 

Şimdi burada Medenî Kanun ile bir çelişki 
var, Medenî Kanunun 105 nci maddesi «Evlen
menin belediye başkanları ya da tevkil edeceği 
bir memur, köylerde muhtarlar tarafından yapı
lacağını» amirdir. Eer ne kadar mehazımız olan 
İsviçre Kanunu Medenisi «Offiçler de tat eivil» 
demek suretiyle bu muamelelerin ahvali şahsiye 
memurları tarafından yapılmasını öngörmüşse 
de 1926 da yürürlüğe girmiş olan Kanunu Mede-
ııhrAz bunu belediye reislerine veya tevkil ede
ceği kimselere, köylerde de muhtarlara vermiş-

Şinıdi tabiatiyle evlendirme muamelesi, ilân
dan evlenme belgesi verilinceye kadar süren 
bir fonksiyonu ifade eder. Kanunu Medenide de 
zannederim 10 - 12 maddedir. Şimdi bunu ahva
li şahsiye sicil memurlarına vermek öngörülü
yorsa, bunun Kanunu Medenide yapılacak bir 
değişiklikle olması daha doğru olurdu gibi ge
liyor, Yakında Kanunu Medenî yeniden göz
den geçirilecektir. Zannederim Komisyon bu 
hususta çalışmalarına başlamış, ya da başlamak 
üzeredir, Nüfus Kanunu gibi daha ziyade tek
nik hususları ihtiva eden bir kanunla, Kanunu 
Madeninin, bizim için inkilâp hükmü mahiye-
tide olan, evlendirme işlerinin değiştirilin esin-

I de ben. biraz isabet görmedim. 
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Sonra seyyar nüfus memurları Bakanlar Ku
rulu kararı ile evlendirme yetkisini alacak, köye 
gelecek nerede yapılacak Gerek biz de, gerek 
mehaz kanununda bu isin evlendirme salon
larında belediye de, ya da ihtiyar heyetlerinde 
yapılması şart. Bu da bizini için bir inkilâp hük
mü. Eskiden evlerde yapılırdı. Bilhassa bu Ka
nunu Medeninin ilk çıktığı zamanlarda bu hu
sus hükümetler tarafından önemle takibedil-
nıiştir. Kanunu Medenide bu hususta saraha
ten tedvin edilmiş, istisna olarak «Ancak, ta
raflardan biri belediyeye, ya da Heyeti İhtiyari-
yeye gicişmeyecek derecede hasta olduğu ta
bip raporu ile sabit olursa, başka yerde kıyıla-
bilir» denmiştir. Demek ki esas olan, belli bir 
yerde kıyılnıasidır. Şimdi nüfus memurları gi
decek, gel bizim evde kıy diyecek, orada kı
yacak, Bu esas hüküm de biraz ihlâl edilmiş ola
cak gibi geliyor. 

Sonra eğer seyyar nüfus memuru bulun
mazsa, bölgede yoksa taraflar toplanıp davet-
lileriyle birlikte kasabaya kadar gidecekler, 
orada nüfus memurunun huzurunda bu akit 
yapılacak; bu da biraz zorluk. Halbuki gayri 
meşru birleşmeleri önlemek için nüfus muame
latı, evlenme muameleleri çok basitleştirilmiş 
ve vügarize edilmişti. Bu biraz zorluk gibi ola
cak. 

İkinci bir mahzur da. seyyar nüfus memu
runun köye ne vakit geleceği belli değil. Bu 
itibarla evlenme muamelelerinin icrası tari
hi, tarafların rıza ve iradelerinden ziyade, ev
lendirme memurunun köye gelmesine bağlı 
kalacak ki, bu da biraz zor gibi geliyor. 

Kanunun umumî hatları itibariyle benim 
tespit edebildiğini ve tereddütlerimi celbeden 
hususlar bunlardır. Diğer hususları cidden mü
kemmel bir şekilde tedvin edilmiştir. 

Kanunun hayırlı olmasını temenni eder, te
şekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın özden, buyurun. 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Federal 

Almanya Cumhuriyeti arasında 30 Nisan 1964 
tarihli Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin değiştiril
mesi hakkında ek Sözleşmenin onaylanmasının 
uygun bulunduğu hakkında kanun tasarısının 
açık oylamasına 118 sayın üye iştirak etmiş 
118 kabul oyu çıkmıştır; tasarı kanunlaşmıştır. 

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

Nüfus kanunu tasarısını müzakere ediyo
ruz. Tasarının tümü üzerinde söyleyecekleri
miz var, maddeler geldiği zaman da bazı de
ğişiklikler isteyeceğiz. 

Bu kanun, hiç şüphesiz bazı eksiklikleri te
lâfi ediyor. Böyle bir tasarıya ve bu tasarının 
kanunlaşmasına ihtiyaç vardı. Bunu ele alan 
arkadaşlarımın mesailerini takdirle karşıla
rım. Yalnız, meselâ şöyle bakıyoruz, Vehle-i ulâ-
da bir kütük mevzubahis, aile sicilleri mevzu
bahis. Bazı kanunların arkasına bunların nu
muneleri eklenirdi. Vakıa burada tüzük, yönet
melik, genel emirler ve saire mevzubahis ama, 
gönül isterdi ki, en esaslı kütük meseleleri bu 
kanunun arkasına birer numune olarak üç - dört 
tane eklenmiş olsaydı, bu şekilde tereddüt or
tadan kalkardı. 

Bugün kütükler çok berbat bir haldedir. 
Bilhassa İstanbul gibi büyük şehirlerde, eski 
harflerle yazlı olan kütükler perişan, hatta 
ıbazı sayfaları kopuk, elle tutulan yerler yıp
ranmış, eski harflerle okunamayacak halde bu
lunan, rıhları üzerinde olan veya olmayan, ara
ları, mesafeleri bazı başka kimseler tarafın
dan doldurulduğu anlaşılan kütüklerle bugün 
meşgul oluyoruz ve birtakım suiistimaller mah
kemelere intikâl etmiş oluyor. Bu suiistimalle
rin önüne nasıl geçilecektir? Bu kütükler ye
niden tanzim edilebilecek midir? Bu eski harf
lerle yazılı olan kütükler, meselâ tapuda ol
duğu gibi, yeni harflerle muntazam kütükler 
haline ifrağ edilebilecek midir? 

İlgililerden, bu kürsüden, bizim içimizi fe
rahlatıcı bazı teminat istiyoruz. Hakikaten 
cemiyetin en büyük dertlerinden birisidir bu. 

Muhterem arkadaşlar, Salih Tanyeri arka
daşımız çok esaslı mevzular üzerinde durdu
lar, tekrara lüzum görmüyorum; ancak şu hu
susa önemle işaret etmek isterim: Medenî Ka
nunda yazlı olan bazı hususların bu hususî ka
nunda bilhassa tekrar edilmiş olması, izah tar
zına göre Medenî Kanunla bu kanun arasında 
bazı düşünce farklarının olabileceği düşünülür
se, bunların bu kanunda yer bulmaması temen
ni edilirdi. Medenî Kanun esaslı bir kanundur; 
onun da değiştirilmesi mevzubahistir. Nitekim, 
Adalet Bakanlığı tarafından bir heyetçe tan
zim edilmiş bulunan değişiklik kitabı bize gön
derildi, bunun üzerinde etütler yapılıyor. He-
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nüz böyle etütler ikmal edilmemiş ve Medenî 
Kanun tadili çıkmamış iken, üzerinde çok du
rulan maddelerin burada tekrarı bence noksan 
olmaktadır. 

iMulhterem arkadaşlar, şimdi mühim bir me
sele, bir pratik konu ele alınmış 31 nci mad
dede; «Boşanma kararını veren mahkemenin 
başkâtibi kararın kesinleştiği tarihten 30 gün 
içindd üç nüsha karar örneğini bulunduğu yer 
nüfus memuruna gönderecek..» deniyor. 

Şimdi İstanbul'da 20 - 21 tane Asliye Hukuk 
Mahkemesi var; boşanma kararı verecek, baş
kâtip bunlardan üç nüsha çıkaracak; bulundu
ğu yer nüfus memurluğu Eminönü Nüfus Me-
murluğudur - Kimisi Bakırköy'dedir, kimisi Fa
tih'tedir, kimisi Kasımpaşa'dadır, Beyoğlu'nda-
dır, şundadır, hurdadır; göndernıeyecekdir de 
- Eminönü Nüfus Memurluğuna gönderecektir. 
Bu bir noksanlıktır, bu mesele iyice bilinmeden 
yazılmıştır. Halbuki maddede, «Koşanın kayıt
lı bulunduğu nüfus memurluğuna gönderilir» 
denmiş olsa idi; o takdirde dava halledilmiş 
olurdu. 

Nitekim, dikkatle bu 31 nci madde okundu
ğunda görülüyor ki, kendisine gönderilen me
murda, kocanın kayıtlı olduğu nüfus memur
luğuna gönderecek. O halde, bu muamele fuzu
lî olarak mahallî nüfus memurluğuna gönderil
miş oluyor. Niçin böyle fuzulî bir nüfus me
murluğu tercih edilmiştir, bunu anlamak ve 
İstanbul'daki tatbikatından da fayda olaca
ğını bilmek pek müşküldür. 

Bir de 35 nci maddede, «ölüm olaylarını.. 
BAŞKAN — Sayın Özden, bu maddeler üze

rindeki tenkitlerinizi, maddelere geçildiği zaman 
herhalde takrir de vereceksiniz, o zaman izah 
etseniz daha isabetli olacak. 

EKREM ÖZDEN (Devamla) — Sayın Baş
kan, özür dileyerek ifade edeyim ki, böyle ka
nunlar müzakere edildiği sırada bir takrir ge
liyor, sadece takrir verilen maddeler üzerinde 
görüşme mevzubahis oluyor. Biz de henüz tak
rirleri hazırlamadık. Şimdi, meselâ bu Nüfus 
kanunu tasarısının bugün müzakere edileoeği-
de 'belli değildi. Vakıa gündemde var, fakat 
birçok konulara takdimen bakıldı ve birçok ar
kadaşlarımız hazırlıklı oldukları halde bura
da yoklar. Adet sayarsanız, burada kaç adet ol
duğumuzu anlarsınız. Memleketin en mühim 
bir davasını halledeceğiz burada. Nüfus kanu-
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nu, mühim bir dava,. Büyük ıbir Umum Müdür
lüğün isidir. Şimdi bana müsaade buyurun da. 

BAŞKAN — Saym Özden, dışardaki arka
daşlar konuşma sıraları geldiği zaman, konuşa
cakları yerler geldiği zaman içeriye giriyorlar. 
Herkesi her an içerde tutmaya tabiî bizim gü
cümüz yoktur. Bu itibarla. 

EKREM ÖZDEN (Devamla) — Ben kimse
yi tenkit etmiyorum; olayı söylüyorum. Her
kes isterse oturur, isterse oturmaz, bu kendi 
bileceği iştir, isterse meşgul olur bir kanım
la,, isterse olmaz, benim onunla alâkadar ol
mam icabetmez. 

BAŞKAN — Buyurun devam edin. 
EKREM ÖZDEN (Devamla) — Ben bu mad

deler üzerinde fikirlerimi söyleyeyim ki, son
radan bir takrir gelirse, bu sefer bu maddeler 
üzerinde konuşma imkanımız olmayacak. Onun 
için konuşayım da, icabeden şeyleri söylemiş 
olalım, ve arkadaşlarını da lütfederler cevap ve
rirlerse tatmin edilmiş oluruz. 

Bu 35 nci maddede, «ölüm olaylarını köy
lerde muhtar..» E, şehirlerde kim haber vere
cek? Onu da yazıyor: «..şehir ve kasabalarla sağ
lık teşkilâtı bulunan diğer yerlerde gömme iz
ni verenler nüfus memurlarına bildirmekle ödev
lidirler..» 

Şimdi, gömme iznini belediye hekimleri ve
riyor, (Bundan bir ay evvel başımdan geçmiş
tir) ama belediye hekimi gelip de: «Ben bun
da gömme izni veremem» derse iş savcılığa in
tikâl ediyor; gömme iznini de savcı veriyor. Ce
za Muhakemeleri Usulü Kanunu meydanda.. 

REFET RENDECİ (Samsun) — Hastaneler 
de verir Sayın özden. 

EKREM ÖZDEN (Devamla) — Hastane de 
var, hastaneyi koymuş. Ama maddede «gömme 
izni verenler nüfus memurlarına bildirmekle 
ödevlidirler» diyor. E, izni vereceklerin muh
telif olması, şehirlerde muhtarlara bu vazife
nin verilmemiş olması bana gayet garip geli
yor. Şimdi, savcı veya belediye hekimi veya
hut 'hastane izni vermesi ile iş bitmiyor, ona 
mükellefiyet tahmil ediliyor. Nedir bu mükel
lefiyet? Bir savcı hem gömme iznini verecek, 
hem de nüfus memuruna bildirecektir. Bu kül
fettir, bunu eskiden olduğu gibi bırakırsanız 
daha iyi olur kanaatindeyim. Bilmiyorum, sav
cıyı buna icbar etmek pek yerinde olmaz ve 
savcıların bunu yapacağını da zannetmiyorum. 
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Şimdi, kanunun umumî bünyesi soyadı esası
na göre kütüklerin tanzimini derpiş etmiş ve 
birtakım izahatlar var, ama şimdi oraya gir
meyeceğim, Sayın Başkanın ihtarı var; ancak 
işi daha ciddî alarak şöyle söylüyeyim: Soyalı 
esası değil, aile esası üzerinden kütüklerin tan
zimi lâzımgelirdi. Bir ailenin içinde muhtelif 
şekilde soyadı alanlar var; kızı babasının so
yadını almamış. E, bunu ne yapacaksınız,, ayrı 
ayrı mı yapacaksınız? Hayır, eski usul daha iyi 
idi; aile esası üzerinde babası, dedesi, amcası, 
bilmem kızı, oğlu filan. Şimdi ki şekil karışık 
gibi geliyor bana, bilmiyorum, izahat verirler
se çok minnettar kalacağız. 

Sonra, 46 ncı maddede, ..Ad ve soyadının de
ğiştirilmesi, din değiştirme suretiyle de olsa 
mahkeme kararıyle yapılır..» diyor. 

Bir adam dinini değiştiriyor, niye mahke
meye gitsin canım? İstanbul'da bundan 30 - 35 
sene evvel îbir vakıa oldu; bir vatandaş mahke
meye müracaat etti, «Ben doğduğum zaman, ba
bam benim din hanesine İslâm olarak yazdır
mış, bu kaydm terkinini istiyorum.» dedi. Bir 
mesele oldu, bu. Mahkeme reisi çağırdı, «Yahu, 
git Allahını seversen, başımızı belaya mı so
kacaksın? Böyle dava olmaz.» dedi. Vakıadır 
yani.. Bunu yapan da öldü. 

Şimdi din değiştirecek, mahkemeye gidecek, 
kilıı kal olacak... Olmaz. Bin değiştirmiş, hoca
nın önünde müslümanlığı kabul etmiş, sünnet 
olmuş ve saire.. Bunu yazdın mı, nüfus memuru 
pekâlâ tescil eder. müslümanlığı bırakmış, ki 
böyle bir emsal de yok, ne bileyim efendim, pek 
duymadım; bu da pekâlâ idarî bir muamele
dir. Mahkemeye ne diye taallûk etsin? Bir nü
fus işi değil, bir veraset işi değil, dini değiştir
mekle verasetini değiştirmiş oluyor mu? Yok. 
Dini değiştirmekle vatandaşlıktan çıkıyor mu 
Hayır. Niçin lüzum görmüşler buna anlayama
dım? Tehlikeli bir madde. 

Sonra, cezalar koyuyorsunuz, on lira ceza 
koyuyorsunuz. İdare kurulu kararı ile, mükel
lefiyet tahmil ettiğiniz insanların bu mükelle
fiyetlere uymamaları halinde, «on liradan elli 
liraya kadar» diye ceza koyuyorsunuz. Beyler, 
on liranın, elli liranın ne kıymeti kaldı. Şunu 
hiçolmazsa, «yüz liradan bin liraya kadar», «el
li liradan yüz liraya kadar»» gibi bir hükme 
bağlayın. Pek gülünç olmuş bu on lira. Bundan 

elli sene evvel de on lira idi; elli sene evvelki on 
lira, şimdiki on lira midir? 

53 ncü madde üzerinde pek durmayacağım 
muvazzaftı değildir, o kadar söylüyorum. 

Şimdi, bu kanunun bence en mühim noktası, 
yürürlük maddesi olan 66 ncı maddesidir. 

Bu kanun ne vakit yürürlüğe girecek bey
ler Hani «neşri tarihinden itibaren» falan de
nir, değil öyle,. Suijeneris bir hususiyeti var 
bu kanunun; şimdiye kadar hiç görülmemiş 
tarzda bir yürürlük maddesi var. Okuyorum: 

«Bu kanun, 62 nci madde gereğince nüfus 
yazımı yapılan illerde yazımın bitimi tarihin
den itibaren yürürlüğe girer.» 

62 nci maddede ise; «Memleketin her yerin
de genel bir nüfus yazımı yapıldıktan sonra 
her ilçede..» yani bir kere genel seçim yapıla
cak, galiba öyle anlaşılıyor, «.. her ilçede bu ka
nuna göre aile kütükleri tutulmaya başlanır. 
Aile reislerine İçişleri Bakanlığınca tespit edi
lecek örneğe göre bir aile cüzdanı verildi. Her 
aile reisi bu cüzdanları almaya ve aile kütükle
rinde değişiklik oldukça bu cüzdana işletmeye 
mecburdur.» diyor. 

Pek anlayamadım ne vakit oluyor bu, ne 
vakit olacak bu aile cüzdanları ve bu kanun 
ne vakit yürürlüğe girecek? Bundan evvel bir 
Bakan arkadaşımızın dediği gibi, bu kanun 
ölü doğdu ve ölü haldedir. Ben de müsaadeleri 
ile ifada edeyim ki, kanunu ölü doğurtuyor
sunuz ve ölü doğan kanun da yürümeyecektir. 

Sevgi ve saygılarımla. 
BAŞKAN — Tasarının tümü üzerinde baş

ka söz isteyen sayın üye?... Yak. Maddelere ge
çilmesini oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

İvedilikle görüşülmesi hususunu oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edil mistir. 

Nüfus kanunu tasarısı 
Kısım - 1 
Teşkilât 

Bölüm : 1 
Merkez 

Madde 1. — Nüfus işleri, İçişleri Bakanlığına 
bağlı bir Genel Müdürlük tarafından yürütü
lür. Bu Genel Müdürlük bir Genel Müdür, bir 

'53 — 
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Müşavir ve iki Genel Müdür Yardımcısı ile aşa
ğıdaki şubelerden teşekkül eder ve bu Genel 
Müdürlüğün giderleri İçişleri Bakanlığı Büt
çesinin ilgili tertiplerinde ayrı olarak gösteri
lir. 

1. Nüfus şubesi : 
Yurt dışında oturanlar ela dahil bütün va

tandaşların nüfus hareketlerine ve şahsi hal
lerine ilişkin işlemlerle kanun, tüzük, yönetme
likle genel emirlerin hazırlanması nüfus yazımı 
işlerinin yürütülmesi, teftiş lâyihalarının ince
lenip sonuçlandırılması ve nüfus artış vs eksi
lişlerini gösterir istatistiklerin düzenleme ve özet
lemesi ile nüfusa ait taşradan yapılacak danış
malara cevap vermekle görevlidir. 

2. Vatandaşlık şubesi : 
Vatandaşlık Kanununun uygulanması, vatan

daşlığa alınma, çıkına, kayıp ve çıkarılma işlem
leriyle, göçmen ve mültecilerin tescil işleri, an
laşma ve protokollere uygun vatandaşlık tetkik 
ve tasdiki; vatandaşlık konuları ile ilgili bütün 
işleri görür ve anlaşmazlıkları mevzuat daire
sinde çözer. 

3. Arşiv şubesi : 
Aile kütüklerinin iller itibariyle ikinci nüs

halarını tutar ve nüfus dairelerinden gönderile
cek şahsi hal tutanaklarını kütüklerine işleyip 
özel yerlerinde saklar ve taşrada her hangi bir 
sebeple kaybolan şahsi ve aile kütüklerinin tas
dikli örneklerini isteyen resmî makamlara ve 
ilgililere verir. 

4. Personel ve gereç şubesi : 
G-enel Müdürlüğün merkez ve iller teşkilâ

tında çalışan memur ve hizmetlilerin bütün öz
lük işleriyle teşkilâtın bütçe, ayniyat, levazım 
ve hesap işlerini yürütür. 

5. Evrak ve dosya şubesi : 
Genel Müdürlüğün haberleşme, dosya, evrak 

işleriyle diğer şubelerin çalışma konuları dı
şında kalan ve genel müdürlükçe verilen isleri 
yapar. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. 
Buyurun Sayın Komisyon Başkanı. 

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

Söz almamın sebebi; biz 1 nci maddenin ilk 
fıkrasında Millet Meclisinden gelen metne göre 
bir ufak değişiklik yaptık.. Millet Meclisinden 
gelen metinde, «Nüfus işleri, İçişleri Bakanlığı
na bağlı ayrı bütçeli bir genel müdürlük tara
fından yürütülür.» deniyordu. Halbuki, biz bu
nu, «Bu Genel Müürlüğün giderleri, İçişleri Ba
kanlığı bütçesinin ilgili tertiplerinde ayrı ola
rak gösterilir.» sekline soktuk. 

Filhakika, «ayrı bütçe» terimi Komisyonu
muzca bütçe tekniğine uygun görülmemiştir. 
Çünkü, bütçe ya genel bütçedir, ya da karma 
bütçedir. Bunun dışında «ayrı bir bütçe» denil
diği vakit, bu neyi ifade eder. belli olmuyor ve 
daha çok, «Bir nevi katma bütçe ile mi idare 
edilecek» gibi bir hal meydana geliyor. Maksat; 
nüfus işlerine Meclislerce ayrılacak ödeneğin bu 
bünye içerisinde sarf edilmesi ve (Bu genel mü
dürlüğün büyük işler yapması lâsımgeliyor) 
ihtiyacı olan paraya başka ellerin tasarruf et
mesini önlemek olduğuna göre, metni bu hale 
getirdik. Bu hususu zapta geçiliş olmak için arz 
ve izah etmiş oluyorum. 

Saygılarımla, 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (İstanbul) — Komis
yondan bir sual sorabilir miyim? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Öztürkçine, so
run. 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (istanbul) — İzahat 
verilmese idi, soruya' lüzum kalmayacaktı. 

Şimdi, tüm kurulan genel müdürlükler ekse
riyetle o bakanlığın ilmine verilmek suretiyle, 
Tarım Bakanlığına bağlı Veteriner İşleri Genel 
Müdürlüğü kurulmuştur, deniyor. Şimdi biz de, 
«içişleri Bakanlığına bağlı Nüfus işleri Genel 
Müdürlüğü kurulmuştur» dedikten sonra, bu
nun bütçe işleri ile ilgili olarak «içişleri Bakan
lığı bütçesine konulacaktır.» diye bir hükme esas
tan lüzum yoktur. Bu itibarla, Komisyonumuz 
Millet Meclisinin gösterdiği metne açıklık ver
miştir ama, bundan sonra tedvin edilecek ka
nunların da bu şekilde tedvini icabeder. 

BAŞKAN — Soru değil bu, bir tenkit. Ten
kit oldu Sayın Öztürkçine. Sayın Alpaslan, ce
vap vermeye mecbur değilsiniz. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI FEHMİ 
ALPASLAN (Devamla) — Sayın Başkan, Mil
let Meclisinden gelen metinde «ayrı bütçeli bir 
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genel müdürlük» tabiri vardı, «ayrı bütçeli ge
nel müdürlük» denmesinin sakıncalarını arz ve 
ifade ettim,,. 

BAŞKAN — Maksat anlaşıldı efendim. Za
ten, İçişleri Bakanlığı bütçesi 'içerisinde müta
lâa edileceğine göre oraya girecektir. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI FEHMİ 
ALPASLAN (Devamla) — Ayrı tertip halinde 
gösterilecek. Çünkü, içişleri Bakanlığı bütçesi
nin ilgili tertiplerinde ayrı olarak gösterilmez
se, o zaman levazım işlerine, personel işlerine 
paralar sarf edlmek suretiyle bu kanundan bek
lediğimiz neticeyi istihsal imkânından mahrum 
kalabiliriz düşüncesiyle, bu konuyu, «tertibini 
ayrı göstersin» şekline getirmiş bulunuyoruz. 

BAŞKAN — Peki efendim, tamam. 
OSMAN ALİHOCAGİL (Erzurum) — Sayın 

Başkan, bir şey daha sormak istiyorum. 
BAŞKAN — Sayın Alihocagil, buyurun. 
OSMAN ALİHOCAGİL (Erzurum) — Bi

rinci maddede «Nüfus işleri, İçişleri Bakanlığı
na bağlı bir Genel Müdürlük tarafından yürütü
lür» demektedir. Oysa «içişleri Bakanlığına 
bağlı bir Nüfus İşleri Müdürlüğü tarafından yü
rütülür» dense daha iyi değil mi? 

BAŞKAN — Yani, takdim, tehir olmasını 
istiyor ve o artık... 

OSMAN ALİHOCAGİL (Erzurum) — «Nü
fus işleri Genel Müdürlüğü tarafından» dense 
olmaz mı? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI FEHMİ 
ALPASLAN (Devamla) — Sayın Başkan, mü
saade ederseniz arz edeyim. 

Eğer, içişleri Bakanlığı bünyesinde Nüfus 
işleri Genel Müdürlüğünü teşkilât yönünden 
mütalaa etsek, «Nüfus işleri Genel Müdürlüğü 
İçişleri Bakanlığına bağlı bir kuruluştur» de
mek doğru olur, ama, burada nüfus işlerinin 
nüfusa tescil işlemlerinin ne suretle yürütüle
ceği mevzuubahsolduğu için, meseleyi bu şekil
de tedvin etmekte her halde bir sakınca olma
yacağını lütfen kabul eder arkadaşım. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
Madde üzerinde başka söz isteyen sayın üye? 

Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir 

Bazı tekel maddeleri fiyatlarına yapılan 
zamlardan elde edilen hâsılatın T. C. Merkez 
Bankasında açılacak bir deprem fonu hesabında 
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toplanmasına dair kanun tasarısının açık oyla
masına oylarını kullanmayan sayın üye var mı 
efendim?.. Yok. Oylama işlemi bitmiştir. 

Bölüm : 2 
iller 

Madde 2. — Her il merkezinde bir nüfus 
müdürü ile bir başmemur ve yeteri kadar kâtip 
ve nüfus hareketleri çok olan illerde bir müdür 
muavini bulunur. 

Nüfus müdürleri, il içinde nüfus işlerini düz
gün yürütmek, aile ve şahsî hal kütük ve olayla
rının istatistiklerini zamanında yapmak, valiye 
ve ilgili dairelere vermek, bütün il çevresindeki 
nüfus teşkilâtını ve İşlerini daimî olarak dene
timi altında bulundurmak ve nüfus dairelerini 
ilgilendiren diğer kanunlar hükümlerini yerine 
getirmekle ödevlidirler. Müdür muavinleri, nü
fus müdürlerinin görevlerinde yardımcılık ve 
bulunmadığı zamanlar vekillik yaparlar. 

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

Madde 3. — Her il merkez ve bağlı İlçelerin
de bir nüfus başmemuru ile aşağıdaki nüfus sa
yısı hesabına göre memur ve birer kâtip bulu
nur. 

Yirmi bine kadar bir, kırk bine kadar İki, 
altmış bine kadar üç, seksen bine kadar dört, 
yüzblne kadar 5 memur bulunur. Daha fazla nü
fuslu ilçeler için aynı hesap yürütülerek memur 
adedi artırılır. 

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

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

Her nüfus memuru; doğum, ölüm, evlenme, 
boşanma, yer değiştirme, evlât edinme, tanıma, 
kayıt ve nesep tashihi gibi nüfus olaylarını yaz
mak ve kütüklere işlemek ve yeni doğanlara nü
fus cüzdanı vermek, cüzdan değiştirmek, ista
tistikleri tutmak ve başmemur tarafından veri
len işleri yapmakla görevli ve bu işlerden so
rumludur. 

755 — 
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Nüfus memurlarının herhangi bir sebeple 
vazife yapmadıkları hallerde bunlara ait 'işler 
başmemur ve kâtipler tarafından yürütülür. 

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

Kısım - 2 
Anahükümler 

Bölüm : 1 
Kütüğe geçirme 

Madde 4. -— Her Türk Türkiye'de ikamet
gâhının veya sonradan ikametgâh edindiği ye
rin nüfus memurluğuna kendisini yazdırmaya 
ve bir nüfus cüzdanı almaya mecburdur. 

Reşidolmayanların nüfus olaylarını yazdırıp 
nüfus cüzdanlarını almakla veli ve vasileri ödev
lidirler. 

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

Madde 5. — Şahsî halleri bildirmekle ödevli 
tutulan kimseler doğum, evlenme, boşanma, 
ölüm, gaiplik, nesep tashihi, tanıma, evlât edin
me ve evlâtlık sözleşmesinin kaldırılması olay
larını nüfus memurluğuna bildirmeye ve nüfus 
memurları da bunları aile kütüklerine yasmaya 
mecburdurlar. Nüfus memurlarına yapılan do
ğum, ölüm ve yer değiştirme bildirileri bir tuta
nakla tespit, diğer şahsî hal olayları mahkeme
ler ve dairelerin verecekleri ilâm ve resmî bel
gelere dayanmak suretiyle aile kütüklerine işle
nir. 

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

Madde 6. — Nüfus kütükleri ilçe esası üze
rine tutulur. Her nüfus dairesinde tutulan do
ğum, ölüm, yer değiştirme tutanakları ile ev
lenme, boşanma, kayıt ve yaş tashihi belgeleri 
ayrı ayrı ve diğer şahsî hal değişikliklerine ait 
belgeler de birer kütük haline getirilmek sure
tiyle saklanır. Her mahalle ve köy için ayrı aile 
kütükleri tutulur. Bu kütüklerin tutuluş şekil
leri ve bütün belgelerin formülleri yönetmelikte 
belirtilir. 

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

Madde 7. — Doğum, ölüm ve yer değiştirme 
olayları nüfus memurları tarafından iki nüsha 
olarak düzenlenecek bir tutanağa geçirilir ve 
olayı bildiren ile beyanı dinleyen iki tanık ve 
nüfus memuru tarafından İmzalanır. 

Bu tutanaklarla evlenme, boşanma, kayıt ve 
yaş tashihi, nesep düzeltmesi gibi şahsî hal olay
larına ait ilâm ve belgeleri nüfus memurları aile 
kütüklerine işlerler, tutanaklarla belgelere aile 
kütüğü işlem ve sayfa numaraları tarihlerini 
yazarak İmzalarlar. Bu tutanak ve belgelerin 
birer nüshası her ay sonunda doğruca Nüufus 
Genel Müdürlüğü arşivine gönderilir. 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (istanbul) — Sayın 
Başkan, buradaki 7 nci madde ile 35 ncj mad
deyi beraber nasıl işletecekler? 

BAŞKAN — Burada itiraz edilecek bir şey 
var mı, Sayın Öztürkçine? 35 ncl madde geldiği 
zaman, «Bu madde kabul edilmiş olan 7 nci 
madde ile nasıl işletilecek?» sualini orada so
rarsanız daha isabetli netice alırız, 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (İstanbul) — Peki 
efendim. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen 
başka sayın üye?,. Yok. Maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 8. — Kendisinin veya babasının aile 
kütüğü başka yerde bulunanlara ait tutanak
larla kayıt tashihi gibi şahsî hal belge ve ilâm
ları üçer, evlenme ve boşanma için verilen bil
diri ve ilâmlar dörder nüsha olarak düzenlenir. 

işlem görecek daire sayısı kadar nüshası, 
başvurulan nüfus memuru tarafından bir hafta 
içinde aile kütüğünün bulunduğu yer nüfus me
murluğuna yollanır. Bunları alan nüfus memu
ru bir hafta İçinde nüfus kütüğüne işler ve tu
tanağı gönderen memura bildirir, kütük işlem 
ve sayfa numaralarını ve tarihini gösterir tuta
nağın veya resmî belgenin bir nüshasını alıkor, 
diğer nüshasını ay sonunda 7 nci madde uya
rınca merkez arşivine gönderir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 
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Madde 9. — Türkiye dışındaki Türk vatan
daşlarının nüfus olayları en yakın Türk konso
losluğuna bir bildiride bulunmak veya malı allı 
kanunlar yabancılara ait nüfus olaylarını bu
lundukları yerdeki belediye veya nüfub daire
lerine bildirerek kaydettirmek ödevliliğinj. yük
lediği takdirde vatandaşlarımızın bu husustu 
mahallî makamlara yapacakları bildiriyi gös
terir bu makamlardan veya 18 nci maddede ya
zılı kurumların sorumlu görevlilerinden kendi
lerine verilecek belgeleri konsolosluğumu za "̂ er 
mek suretiyle tespit edilir. 

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

Oturduğu yerde ve yakınında Türk Konso
losluğu bulunmadığı takdirde o memleketin 
şahsî hal işlerini yürüten yetkili makamları ve
ya kurumları tarafından verilip Dışişleri Ba
kanlığımızca usulüne göre onanmış belgeler üze
rine aile kaydının bulunduğu yer nüfus kütük
lerine yazılır. 

Türkiye'de kütüğü bulunmayan ve yabancı 
memleketlerde oturan vatandaşlar İçişleri Ba
kanlığının göstereceği bir nüfus dairesinde açı
lacak aile kütüğüne kaydedilirler. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 10, — Tutanak ve belgelerin ilgilinin 
kendisi veya veli, vasi veya resmî vekili tara
fından imzalanması gereklidir. Yazı bilmeyenle
rin sağ el işaret parmağı izi konur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 11. — Kesinleşmiş mahkeme hükmü 
olmadıkça nüfus kütüklerinin hiçbir kaydı dü
zeltilemez ve kayıtların anlamı ve taşıdığı bilgi
leri değiştirecek ilâve ve şerhler yapılamaz; an
cak olayların aile kütüklerine işlenmesi sırasın
da nüfus memurlarının yaptıkları maddî hata
lar, dayanağı belgelere uygun olarak düzeltilir. 
Ve başmemurla nüfus memuru tarafından ona
ma şerhi verilerek imzalanır. 

I BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler.. Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 12. — Yabancı devlet vatandaşları
nın doğum, ölüm olayları başvurmaları üzerine 
olayın olduğu yer nüfus memurluğunca iki nüs
ha tutanakla tespit edilir, istemeleri üzerine bir 
nüshası kendilerine verilir. Bunlar aile kütük-

I lerine işlenmez, özel bir dosyada saklanır.. 

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

I Kabul edenler.. Kabul etmeyenler... Kabul ed.il-
ı mistir. 

Madde 13, — Aile kütükleriyle dayanakları, 
resmî belgelerdendir. 

Bunlardan çıkarılan örnekler ve bunlara da
yanılarak tespit edilmiş olan olaylar birer hu
kukî işlem olup aksi sabit oluncaya kadar iti-

j bardadır. 
BAŞKAN -— Madde üzerinde söz isteyen sa

yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 14. — Nüfus kütükleriyle dayanakla
rını başmemur ve sorumlu memurlarla denetle
me ve teftişe yetkili olanlardan başka hiç kimse 
göremez ve inceleyemez. 61 nci madde hükmü 
saklı kalmak şartıyle adlî makamlarla resmî 

I dairelere ve ilgilinin kendisi, karı veya kocası, 
| veli, vasi veya resmî vekili usul ve füruu ile ikin

ci dereceye kadar olan civar hısımlarına nüfus 
kayıtlan örnekleri; istenildiğinde verilir, ilgili 
bütün nüfus memurları vazifeleri dolayısiyle 
aileler ve fertler hakkında öğrenecekleri halleri 
gizli tutmaya mecburdurlar 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 15. — İçişleri Bakanlığının lüzum 
gördüğü bölgeler idare bölümlerinde başlanmak 
üzere gezici ve sabit nüfus memurlarına Bakan
lar Kurulu kararıyle evlendirme memurluğu 
yetkisi verilir ve beş yıl içinde bütün memleket
te evlendirme memurluğu görevi nüfus memur
larına geçer 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa-
I ym üye?.. 'Sayın özden, buyurunuz. 
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EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Sayın Baş
kan, değerli arkadaşlarım; 

Kanunların memleketin her tarafında eşit 
muameleye tabi tutulması kadar tabiî bir şey 
yoktur. 

Maddede, «içişleri Bakanlığının lüzum gör
düğü bölgeler idare bölümlerinde başlamak 
üzere gezici ve sabit nüfus memurlarına Bakan
lar Kurulu kararıyle evlendirme memurluğu: 
yetkisi verilir..» hususu benden evvel görüşen 
arkadaşım Sayın Salih Tanyeri tarafından esas
lı bir şekilde üzerinde durularak tenkit edil
mişti. 

Hakikaten Kanunu Medenî ile karşılıklı, çe
lişki gösteren bu maddenin bu kanun metinle
ri arasında yer almasını uygun görmüyorum. 
Eğer büyük bir fayda ve zaruret varsa, arka
daşlarım bana izah etsinler ki meselenin esası
nı da öğrenmiş olayım. 

Bu memurlara yetki verilecek ve beş yıl içe
risinde bütün memlekette evlendirme memurlu
ğu görvi nüfus memurlarına geçecek. 

Arkadaşlar, istikbale muzaf bir kanun yapı
yorsunuz ve bu kanunun tatbikatını İçişleri 
Bakanlığına veriyorsunuz ve Kanunu Medeni
nin bu hükmünü bu madde ile iptal ediyorsu
nuz. Kanunu Medeninin hükmünü bir hususî 
kanun ile iptal etmek usulü ne zaman icat edil
di? Bunu anlayamıyorum Kanunu Medeninin 
hükmü ortada dururken ve hiç bir suretle bu
nun üzerinde bir münakaşa yapılmamışken bu 
zaruretler nereden doğdu da, alalım bu yetkiyi 
nüfus memurlarına verelim? Yani, bir paye mi 
veriyoruz nüfus memurlarına? Bir vazife veriyo
ruz. Ama, bu vazifenin ifa edileceğini asla tah
min etmiyorum. Bunu yapmaya ne bütçeniz 
müsaade edecek, ne de bu memur kalkıp da bu? 
işleri ifa edebilecektir. 

Onun için, çok rica ederim, bu maddeyi ka
nun tasarısından çıkaralım. Maddenin esası bir 
kanunu tadil eder mahiyette olunca, bunun üze
rinde ısrar etmek doğru olmaz. Komisyondan 
ricam, maddeyi kanun tasarısı metninden çıkar
sınlar. Ayrıca, bununla ilgili olarak bir de öner
ge takdim ediyorum. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — Geçici Komisyon Başkanı Sayın1 

Alpaslan, buyurunuz. 

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

iSfaym özden'in, Medenî Kanunun hükümle
rinde yapılacak her türlü değişiklik konusunun 
esaslı bir incelemenin mahsulü olması lâzımgel-
diği yolundaki görüşlerini paylaşmamak müm
kün değildir. Medenî Kanuna sahip çıkma ba
kımından gösterdikleri bu hassasiyeti şüphesiz 
takdir ve şükranla karşılıyoruz. 

Ancak, Batı aleminde bu evlenme isleri, ah-
val-i şahsiye işleri tamanıiyle nüfus idarelerine 
verilmiş bulunmaktadır. Bizim Medenî Kanunu
muzda eğer köyün muhtarına bu vazife tevdî 
edilmiş ise, o günün şartları içerisinde bir nüfus 
memurunun kalkıp köylere gitmesi veya uzak 
köylerde olan insanların kalkıp nüfus memur
larının yanma gelmesinin büyük müşkülât oldu
ğu gerçeğinden doğmaktadır. 

Ben çok iyi hatırlıyorum öyle köylerimiz 
vardı ki, sekiz saat. dokuz saatte ancak ilçe 
merkezine gelinirdi ve nüfus memuru da yalnız 
ilçe merkezinde bulunabilirdi. Hatta dahası var; 
benim çocukluğum zamanında, simdi ilçe olan 
bir nahiye, Ardanuç nahiyesi, Artvin'e bağlın
dı, bir köy vardı ki, köyden ilçe merkezine gel
mek için en az yedi sekiz saat yürümek lâzım
dı, yine o ilçe merkezinden Artvin'e gitmek için 
de, 50 kilometrelik mesafeydi, 14 saat yürümek 
lâzımdı. Yani, bir köyden nüfus memurunun 
bulunduğu bir yere gidebilmek için 20 saatlik 
yol katetmek icabediyordu. 

Bu şartlar içersinde vazıı kanun. Medenî 
Kanun hükümlerinle İsviçre'dski şekli, Batıdaki 
şekli değiştirmek suretiyle, köy muhtarlarına 
salâhiyet verir bir hal koymuşsa, günün icabı 
olarak mütalâa ediliyordu. 

«Medenî Kanunun maddelerine dokunmaya
lım» Bunun mânası, «Medenî Kanunun bizi me
deniyete götüren kısımlarına dokunmayalım» 
olmak gerekir. Yoksa, Medenî Kanunun, o gü
nün şartlarına göre vazedilmiş ve bugün artık 
birçok mahzuru ortaya çıkmış hükmü varsa, onu 
da yine Medenî Kanunun medenîlik vasfına uy
gun surette değiştirmek baklamız, hatta vazife
miz olur. 

EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Medenî Ka
nun olarak... 

FEHMİ ALPASLAN (Devamla) — Yok böy
le bir şey Sayın özden. Medenî Kanun ahvali 
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şahsîyeyi vazeder, Medenî Kanımda bir çok 
•'başka hükümler de vardır. "Medenî Kanramır 
bir çok hükümleri yalnız ahvali şahsiye değil 
gayri menkul hukukuna taallûk edası, aynî hak
lara taallûk eden hükümlerdir. Onlar da birçok 
kanunlarla değişmiştir, değişebilir. Yeter ki, 
arz ettiğim gibi bir geriye gidişi ve l u modern 
hayatın icaplarına uymayan bir anlamı ortaya 
koyacak şekilde bir değişikliğe gitmeyelim. 

Şimdi, köydeki muhtarlar bu işi çoğunlukla 
yapamıyorlar, beceremedikleri için yapamıyor
lar ve birçok ahvalde de gönülleri nasıl istiyor
sa öyle yapıyorlar. Vatandaşın bilgisizliğinden 
istifade etmek suretiyle, istediği gibi k z aldı
rıyor, kız verdiriyor, istediği gibi evlenme mua
melesi yapıyor yakutta bir kenara atıyor, Rum
ların bir çok sıkıntılarını görmüş insan: a m , Bil
hassa Anadolu'da hizmet vermiş, Anadolu'nun 
ücra köşelerinde vazife görmüş arkadaşlar bu-
nun ıstırabını bilir. 

Şimdi bunu; bir d n a memur vasfında ela:!, 
yalnız memur vasfında olmakla kalmayacak, 
aynı samanda bir çok eğitimden de, k u ^ a n da 
geçmek suretiyle bilgiyle teelr^ ed^bnis "Hdurar. 
bir nüfus memuruna eğer tevdi ediyorsak. Ms-
deriî Kanun bundan şeref kazarnr, Medenî F.a-
nun vazıı da eğer hayatta ise, br.nd.an elbsLîe'rr 
bir inşirah payı. elde etmiş cbır. 

Kanımızca, hiç bir mahzuru yek. aküne fay
daları vardır ve bu Medenî Kanara dr. l i r u-e-
vi hizmettir. Arz ederim. 

BAŞKAN — Bir önerge var, okutuyorum, 

'Sayın Bnşkar>vğa 
15 nci maddenin tadardan e~karılmasını 

saygıyle a-z ve teklif ederim, 
İstanbul 

Ekrem ö/îden 

BAŞKAN — Takrire Hükümet v s Komisyon 
katılıyor mu •efendim? 

NÜFUS IBLERÎ GENEL MÜDÜRÜ ŞEV
KET EKER — Katılmıyoruz. 

GEGÎCÎ KOMİSYON BALKANI ??^n*j 
ALPASLAN (Artvin) — Katdrmyoru?. 

BAŞKAN — Hükümet ve Komisyon kata
mıyor. Takriri oylarınıza arz ıd<yorurn Kabul 
edenler,.. Kabul etmeyenTer,,. Takrir kabri sd.il-
memistir, 
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I Maddeyi okunan şekliyle oylarınıza arz edi
yorum, Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bri edilmiştir, 

| 13 rcı maddsyi okutuyorum. 

Bölüm : 2 

Doğumlar 
Madde 16 — Her çocuğun doğum tutanağı; 

doğum bildirisi yapılan nüfus dairelerince adlı 
i ve soyadlı olarak tutulur. 

Doğumları baba, yoksa veya kısıtlı, tutuMu, 
hasta ve her hangi mecburî bir sebeple orada' 
brdünmaıiîa veli veya vasisi bir ay içinde nüfus 
mımuıiina iki tanıkla sözlü bildiride buluna
cak doğum tutanağına yazdırmakla ödevlidir. 

Tir aydan sonra yapılan doğum bildirimle
ri;:-• -f?rel nüfus yazrmmda bulunmayarak ya
sin dış:.:: da kalanlar 17 nci madde uyarınca 
ÎT..ihallin en büyük idare âmirinin emriyle yazı
lır. 

Şcsvğun adını ana ve babası kor, Ancak 
millî kültürümüze, ahlâk kurallarına, örf ve 
âdelkolmire uygun düşmeyen veya kamu oyunu 
bociten adlar konulmaz, doğan çocuk babasının, 
".vleırme dışın ela doğmuş ise anasının soyadını 
alır. 

Ölü doğan çocuklar nüfus kütüğüne yazıl-

1? foŞII/y ":T - - :mn.di, maddede kulağa hoş gel
meyin bir e ey var : <-Her çocuğun doğum tuta-
nağn doğ;.1 m bildiri'd yandan nüfus dairelerince 
nd.b. ve so varili olarak tutulur.» 

'Bur.ada, cdoğum bildirisi yapılan nüfus dai
r i 1 ?rince ad vs soyadüarıylo birlikte tutulur» 
ve ood ve seyad^r-yle tutulur» denirse mana 
i ab a v ı rb . oluyor. Bu ifade sekli bana biraz 
uvTun düşmüyor gibi p-eldi... 

Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. 
I Yek, Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 

edenler,,. Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

17 nci maddeyi okutuyorum. 
Madde 17. — Altı yaşından fazla olanların 

t e^b ı ıden önce nüfus başmemuru, nüfus me-
muuu hükümet hekiminden kurudu bir heyet 
ta^af7rdan. bu *e?kdâi- bulunmayan yerlerde de 
nüfus memuru o yer muhtarı v$ ihtiyar kuru-

I lundan bir üye önünde g'crü.lüp yasının takdir 
•edilmesi ve keyfiyetin tutanağa yazılarak imza-

I lenması gereklidir, 
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Nüfus yazımlarında kayıt dışımda kalanlar 
yurdumuzda ise bulunduğu yer nüfus memurlu
ğuna, yabancı memleketlerde ise, bulunduğu 
•bölgedeki, yoksa o yere en yakın elçilik veya 
konsolosluğumuza veyahut doğrudan doğruya 
İçişleri Bakanlığına başvurarak kendilerini yaz
dırırlar. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?,. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum, Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

18 nci maddeyi okutuyorum. 
Madde 18. — Doğum evlerinde, hastaneler

de, ceza ve tevkif evlerinde, vapur, tren, uçak 
gibi g*enel yoîcu taşıtlarında olan doğumların 
yazdırclması cdevlildği de 16 nci maddede belir
tilen kişilere aittir. 

Genel taşıtlar yurt dışına gidiyorsa vapur 
süvarisi veya taşıt amirinin iki tanıkla beraber 
imza edecekleri örneğine uygun iki nüsha tuta
nak yapılır. Baba. ana, veli vsya vasiye verilir. 
Bunlarda ilk uyrayacakları yer Türkiye Cumhu
riyeti Elçilik veya konsolosluklarına göndermek 
suretiyle bir ay içinde babanın yoksa ananın 
kayıtlı olduğu nüfus dairesine tescil ettirirler. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?,. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

19 ncu maddeyi okutuyorum. 
Madde 19. — Bir doğumda birden ziyade 

doğan çocuklar doğuşları sırasryle yazılırlar. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen 
F.ZLJV?, üye'?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler,.. Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

70 nci maddeyi okutuyorum. 
Madde 20, — Âna ile baba arasında evliliğin 

kalkmalından sonra üçyüz gün içinde doğan 
çocuk babası soy adiyi e baba aile kütüğüne ya
zılar. 

Evlilik dışında doğan çocukların nesebi, ana, 
babanın birbirleriyle evlenmesiyle kendiliğin dsn 
düzelir. 

Ana, baba evlenmeden önce doğan çocukla
rın ikametgâhlarının bulunduğu veya evîendik-
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leri yer nüfus memuruna birlikte haber verme
ye mecburdurlar. Bu bildiri akid ile birlikte 
veya akidden sonra da yapılabilir. Bildirinin 
yapılmaması nesebin sahih olmasına engel teşkil 
edemez. 

Evlilik dışında doğmuş çocuk, anasının aile 
kütüğüne ananın soyadı ve onun bildireceği ba
ba adı ile yazılır. 

Ancak; bunların nesebi düzeltildiğinde veya 
tanındıklarında babaları hanesine baba adı ve 
soyadı ve analarına izafetle naklen kaydolunur
lar. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza .arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

21 nci maddeyi okutuyorum. 
Madde 21. — Yeni doğmuş çocuk bulanlar 

köylerde muhtarlara, kasaba ve şehirlerde ka
rakollara bildirmekle ödevlidirler. 

Bu haberi alan muhtar ve karakol amiri ço
cuğun cinsiyetini ve üzerinde bulunan eşyayı 
gösterir etraflı üç nüsha tutanak düzenleyip 
bir nüshası ile birlikte çocuğu belediyeye diğer 
iki. nüshasını da nüfus memuruna yollarlar. Bu 
tutanakları alan nüfus memuru ana ve baba is
mi vs soyadı takarak ve çocuğu da adlandırmak 
suretiyle çucuğun bulunduğu yer aile kütüğü
nün son sayfasına tescil eder. 

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

Madde 22 — Vatandaşlık ve İskân kanunları 
gereğince Türk vatandaşlığına alınanlar yetki
li nı akam ve kurullar kararı üzerine ve vatan-
daşbk bildirgeleri veya tescil belgelerine uygun 
olarak aile kütüğünde her aile için açılacak say
falara yazılır. 

Vatandaşlıktan çıkarılanlarla vatandaşlığı 
kaybedenlerin bu durumları aile kütüklerine 
işlenir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum, Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 
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Bölüm : 3 
Evlenmeler 

Madde 23. — Medenî Kanun hükümlerine 
göre evlenme akdini yapanlar akdin yapıldığı 
tarihten başlayarak bir ay içinde örneğine uy
gun üç nüsha evlenme bildirisini bulunduğu 
yer nüfus memurluğuna, onlar da erkek ve ka
dının kayıtlı bulunduğu nüfus memurluğuna 
göndermekle ödevlidir. 

Evlenme memurluğu, nüfus memurlarına ve
rilen yerlerde bu görevleri adı geçen memurlar 
yaparlar. Bildiriyi alan kocanın kayıtlı bulun
duğu yer nüfus memuru, karıyı kocanın aile kü
tüğüne geçirir ve evlenme tutanağının bir örne
ğini merkez arşivine yollar. Karının kayıtlı bu
lunduğu yer nüfus memuru da karının kaydına 
şerh verir. Koca, karının aile kütüğüne getiri
lemez. Evlenen erkek ayrı aile kütüğü açabi
lir. 

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

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

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

Madde 25. — Yurt dışında yapılacak evlen
meler için ilgililerin kanunî engelleri bulunup 
bulunmadığının tespiti ve usulen yapılacak 
ilân sonucunun alınması hususunda konsolos
luklarımızla bu görevi yapmakta olanlar, evle
nen vatandaşın kayıtlı olduğu yer nüfus müdür 
veya memıırluklarıyle İçişleri Bakanlığının be
lirteceği esaslar dairesinde re's sn yazışına ve 
haberleşmede bulunurlar. 

Konsolosluklarımızın kanunî yetkileri için
de yaptıkları evlenmeler ilgililerin aile kütük
lerine işlenmek üzere bir ay içinde İçişleri Ba
kanlığına bildirilir ve 23 ncü maddede gösteri
len işlem uygulanır. 

Taraflardan birisi veya ikisi Türk vatanda
şı olan kimselerden, evlenmelerine kanunî engel 

Uûunnıayanların yetkili mahallî makamlarca 
yapılan evlenmeleri konsoloslarımız tarafından 
teseU ettirilmek üzere İçişleri Bakanlığına bil
dirilir. 

'Konsolosluğumuz bulunmayan yerlerde ma
halli yetkili makamlarca yapılan evlenme akit
lerinin nüfus idarelerine veya en yakın Türk 
Konsolosluğuna bildirilmesi ile koca, Türk ka
dının yabancı uyruklu erkekle evlenmesi halin
de karı ödevlidir. 

BAŞ KAH — Madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz edi
yorum, Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 26 — Evlenme memuru tarafından 
evlenmeleri yapılan ve mutlak butlanı haiz ol
mayan evlenmelerle, kanunî şekillere riayet 
edilmeksizin yapılan ve feshi gerektirmeyen ev
lenmeler aile kütüklerine tescil edilmekle bera
ber olay Cumhuriyet Savcılığına bildirilir. 

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

Madde 27. — Medenî Kanunun yürürlüğe gir
diği tarihten önce eski hükümlere göre yapılıp 
:1a halen nüfus kütüklerine işlenmemiş olan 
evlenmeler ilgililerin mahkemeden karar .alma
ları suretiyle aile kütüğüne işlenebilir. 

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

Bölüm : 4 
Yer1 değiştirme 

Madde 23 — Aslî ikamet yerinin değiştiril
mesi halinde yeni yerine varış tarihinden 'baş
layarak 2 ay içinde aile kaydının yeni ikamet
gâh ittihaz edilen yere getirilmesinin ilgili tara
fından istenmesi zorunludur. Bu beyan ve istek 
üzerine kayıtlı bulunduğu yerden nüfus kaydı 
getirtilmek suretiyle yer değiştirme işlemi ya
pılır. 

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

Tutanağın biri ayrıldığı yer nüfus memurlu
ğuna gönderilerek oradaki kaydı kapattırılır. 
Bir tutanak da merkez arşivine gönderilir. Yer j 
değiştirme tutanakları ikametgâh değiştirmele- I 
rinde ve yeniden aile kurmada düzenlenip evlen
me, boşanma ve evlâtlık gibi hallerde yer değiş- ! 
tirme tutanağı tutulmayarak gösterilecek belge
ler üzerine yapılır. ı 

[ hafta içinde onamlı kopyasını babanın veya ço-
| cuğım aile kütüklerinin yazılı bulunduğu yer 
s nüfus memurluğuna göndermeye mecburdur. 
| BAŞKAJN" — Madde üzerinde söz isteyen sa-
* yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo

rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kaibul edil-
1T1İ.3 t/li". 

Şehir, kasaba ve köy içerisinde mahalleden 
mahalleye yer değiştirme işlemi j/apılamas, As
kerlik çağında olanların yer değiştirmeleri ar: s 
kütüklerine işlendikten sonra askerlik şubsleri-
•ne de bildirilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde süz isteyen sa
yın üye?.. Yok, Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler.. Etmeyenler... Kabul edil- ] fus idaresine gönderir. 
mistir. 

I Bölüm : 6 
Boşanmalar 

Madde 31. — Boşanma kararını veren mah-
! kemenin başkâtibi kararın kesinleştiği tarihten 
I İtibaren 30 gün içinde üç nüsha karar örneğini 
I bulunduğu yer nüfus memurluğuna vermekle, 
| bu memur da kocanın kayıtlı olduğu yer nüfus1 

| memurluğuna göndermekle ödevlidir. Kocanın 
| kayıtlı olduğu yer nüfus memuru tescilden son-
Î ra kar:ır örneğinden bir nüshasını merkez arşi

vine, bir nüshasını karının nakledeceği yer nü-

Böiüm : 5 
Evlât edinme ve tanıma 

Madde 29. — Evlât edinme Medenî Kanun 
hükümlerine gere yapıldığına dair ilgililer tara
fından mahkeme ilâmı ve diğer belgeler veril
diği takdirde nüfus memura evlât edinmenle 
edinenin kütüklerine isler, evlâtlığı evi?t edine
nin aih kütüğüne nakleder, evlât edinilen evYi 
bir erkek ise evlât edinenin hanesine kar? ve 
çocukları ile birlikte aktarma süratiyle yazılır 
ve evlât edinenin soyadını alırlar. 

Evlât edinilen evli kadın ise evlât edinme 
evlât edinen ile evlâtlığın künyelerine işaret 
edilerek kadın kocalı hanesinde kocası soy/adı 
ile kalır. Evlât edinme bağının kaldırı'masın^a 
da aynı is^snı yapılır. 

BÂŞEÂF —- Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?,. Yek. Maddeyi oylarınım a*.-s ediyo
rum. K?jbul edenler... Etmeyenler..., Kabul edil
miştir. 

Madde 30 — E-!'11! J- ^n-a -' o-a- C D " ' -
Medenî Kamı •> h > m"- n ^e eğ n« ıa " TT " 
babasının ba1rr ' tarafında^ +'" *T'"'',r', '•?"">v " 
tanınan veya a^a t" a" -ıda~ b^ i r d * r ^e 4n~~ 
maya ilişkin ıcsıı ç,enet p"-'* ıld'S. ta" ~\ "^ 
nüfus memurr çocuğa +? ""7? ı rı ? ln k i x " 
geçirir. Bavle Tn ~ ece'k vı-,'-<> -nn^-y ^ ~ : _ 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Buyurun Dayın özden. 

SKSEM ÖSDEN (istanbul) — Bayın Baş
kan. değerli arkadaşlarım; tasarının tümü hak
kında görülme yapıldığı sıraca söz alıp bu 31 ııei 
madde ûserinde fikirlerimizi ifade etmiştik. 

Bilhassa istanbul'da büyük bir karışıklığı ve 
i'rsniî bir muameleye sebebiyet verecek olan bu 
maddenin ufak bir tadile tabi tutulması gere-

:1i boşanma kararı veren mahkeme baş-
ro yaracak, Karar:n kesinleştiği tarih-
iaren Sû gün içinde üç nüsha karar ör-
buii'.nduğu yer nüfııs memuruna gönde-
Bunn, bulunduğu yer nüfus nıemurlu-

kıdersceği yevds, kc canın mukayyet bu-
we ııüı.ıs memıırluğı-.na gönderse ne man

ini var. Oraya göndermenin ne faydası-var; 
LLun anlayamadım. 

Eğer, oraya ;<i 

> r 7 - • ?-. 

At 

J, -

: -CCCJ: 

lerirse. Eminonüne goncie-
~~k Be^cğlrına gönderecek. 
e'ınivj 4 ha EminÖnüne 
u 1 r"ui: Plahkemesinde 
« x L . i j «Bunu Emin-

, i cskt.bibe. Ne yapa-
2 -3 . : T V \ .".. O da alacak, 

y> et b u l m d ^ a nüfus dairesine 
r r ndc. fiKra var Bu, fuzulî bir 

*.*. VJ1^ »J* 

dığı takdirde vasiyetnameyi açan makam hır I mua^eıed^r. 3u iuzulı muameleyi bir tashih ile 
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pekâlâ tanzim edersiniz. Zaten tasan Meclise 
dönecek; çünkü birinci madde tadil edildi, dö
neceğine göre, bunu da lütfen tadil buyurma
nızı rica edeceğim. 

Bu hususta bir önerge takdim ettim, dsğer 
bulmasını rica ederim. 

BAŞKAN — önergeyi takdim ediyorum. 

Başkanlığa 
31 nci maddedeki «Bulunduğu yer nüfus 

memurluğu» tabirinin kaldırılması ve yerine 
«Kocanın kayıtlı olduğu nüfus memurluğu» ta
birinin ikamesini arz ve teklif ederim. 

Not : ikinci cümle de çıkacak. 
istanbul 

Ekrem özden 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet bu tak
rire katılıyor mu? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI FEHMİ 
ALPASLAN (Artvin) — Hükümet temsilcisi 
açıklamada bulunacaklar. 

BAŞKAN — Lütfen... 

NÜFUS İŞLERİ GENEL MÜDÜRÜ ŞEV
KET EKER — Sayın Başkan, sayın üyeler; 

Bu, bilinerek konmuş bir hükümdür. Mah
kemeler daimî olarak bulundukları şehir ve ka
saba dışına posta pulu almadan sevk etmiyorlar, 
bu yüzden ihmale uğruyor. 

ikincisi, nüfus olayları mahallî olarak ista
tistik tutulmaya mecbur ediliyor. Boşanmalar 
hangi ilde, hangi ilçede oluyor? Onun için ma
hallî nüfus dairesine girmesi ve o yolla ilgili nü
fus dairesine gitmesi gerekiyor, istatistik yö
nünden de boşanma kararının verildiği mahke
menin bulunduğu yer istatistiğine girmek zo-
runluğunda oluyor. Bu sebepten bu şekilde 
konmuştur. 

Mahkemelerin kolayca göndereceğini bilsek 
ve istatistiğimizi de bozmayacağını anlasak, bir 
mahzuru yok, katılırız. 

BAŞKAN — Katılıyorsunuz... 

ŞEVKET EKER (Devamla) — Hayır Sa
yın Başkan, şartlar olsa idi. 

BAŞKAN — Hükümet ve Komisyon katılmı
yor. Takriri oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmemiş
tir. 

Komisyon Başkanının Başkanlığımızca kabul 
edilen bir mazereti var, ayrılmak zorundalar. 
Ancak, yerlerine Komisyonu Sayın Atayurt'un 
temsil edeceğini beyan etmişlerdir ki, Sayın 
Atayurt'un muhalefet şerhi vardır, sözcülüğünü 
yapması mümkün değildir. Komisyonun başka 
üyesi bulunmadığı için bu tasarı ile ilgili müza
kereleri burada kesmek zorundayım. 

Bazı Tekel maddeleri fiyatlarına yapılan 
zamlardan elde edilen hâsılatın T. C. Merkez 
Bankasında açılacak bir deprem fonu hesabında 
toplanmasına dair kanun tasarısının açık oyla
masına 126 sayın üye iştirak etmiş; 125 kabul, 
1 çekinser oy çıkmıştır. Tasan kabul edilmiş 
ve kanunlaşmıştır. 

5. — .506' sayılı Sosyal Sigortalar Kanu
nunun 60 ncı maddesine bir fıkra eklenmesine 
dair kanun teklifinin Millet Meclisince kabul 
olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Sosyal 
İşler ve Bütçe ve Plan komisyonları raporları 
(M. Meclisi 2/513; C. Senatosu 2/11) (S. Sayı
sı : 64) (Dağıtma tarihi : 10 . 2 . 1972) (Ret) 
(Bitiş tarihi:ll . i . 1972) (1) 

BAŞKAN — Gündemimizde bulunan bir 
madde ile ilgili takrir var, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 

Gündemin, «Tüzük gereğince bir defa görü
şülecek iğler» kısmında bulunan 506 sayılı Sos
yal Sigortalar Kanununun 60 ncı maddesine bir 
fıkra eklenmesine dair kanun teklifinin, gün
demde mevcut işlere takdimen öncelikle görü
şülmesini arz ve teklif ederim. 

Bütçe ve Plan Komisyonu 
Başkanı 

M. Faik Atayurt 

BAŞKAN — Takriri oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Komisyon ve Hükümet lütfen yerlerini alsın
lar. 

(1) 64 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonu
na eklidir. 
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Hükümeti, Sosyal Sigortalar Kurumu G-enel 
Müdürü Sayın Cihat öğün Bey temsil etmekte
dir. 

Raporun okunup okunmaması hususunu oy
larınıza arz ediyorum. Raporun okunmasını ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 

Rapor daha önce dağıtılmıştır. Rapor reddi 
tasammun ediyor. Bu itibarla maddelere geçil
mesi mevzuu bahis değildir. Şayet tümü üze
rinde açtığım müzakerede reddin aleyhine bir 
cereyan hâsıl olur ve reddin aleyhinde bir oy 

9 . 3 . 1972 O : 1 

çoğunluğu hâkim olursa, o zaman ancak madde
lere geçilmesi mümkün olabilir. 

Tümü üzerinde söz isteyen sayın üye?... Yok. 
j Binaenaleyh, raporu oylarınıza arz ediyorum. 
I Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

İ Teklif reddedilmiştir. 
| Gündemimizde başka görüşülecek mevat bu-
I luramadığı cihetle, 14 . 3 . 1972 Sah günü saat 
! 15,00'de toplanmak üzere Birleşimi kapatıyo-
| rum. 
i 
| Kapanma saati : 18,25 
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Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Federal Almanya Cumhuriyeti Hükümeti arasında 30 Nisan 
1964 tarihli Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin değiştirilmesi hakkında Ek Sözleşmenin onaylanması

nın uygun bulundugn hakkında kanun tasarısına verilen oyların sonucu 

(Kanunlaşmıştır.) 

TABİİ ÜYELEK 
iiefet Aksoyoğiu 
Emanıülah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Kadri Kanlan 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Fahri Özdilek 
Mehmet özîjüneş 
Selâhattin özgür 
M. Şükran Özkaya 
Haydar Tunçkanat 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakul er 
AFYON KARAHÎSAR 
M. Kâzım Karaağaçh-
oğlu 
Ahmet Karayiğit 
Kemal Şenocak 

ANKARA 
Turhan Kapanlı 
Yiğit Kök er 
Mansur Ulusoy 
Mahmut Vural 
İsmail Yetiş 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 
Akif Tekin 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
Ali Celâlettin Coşkun 

Üye sayısı : 183 
Oy verenler .- 118 

Kabul edenler : 118 
Reddedenler : 0 

Çekinserler : 0 
Oya katılmıyanlar : 63 

Açık üyelikler : 2 

[Kabul 
BALIKESİR 

Nuri Demirel 
Cemalettin înkaya 

BİLECİK 
Mehmet Orhon Tuğrul 

BİNGÖL 
A. Hikmet Y'urtsever 

BİTLİS 
Orhan Kürümoğlu 

BOLU 
Alâeddin Yılmaztürk 

BURDUR 
Ö. Faruk Kmaytürk 

BURSA 
İ. Sabri Çağlayangil 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Nahif, Altan 

ÇANKIRI 
Gürhan Titrek 

ÇORUM 
M. Şevket özçetin 
Safa Yalçuk 

DENÎZLÎ 
Hüseyin Almaca 
Ali Kemal Turgut 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

edenler] 
ERZURUM 

Osman Alihocagil 
Sakıp Hatunoğlu 
Edip Somun oğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 

GAZİANTEP 
ibrahim Tevfik Kutlar 
Salih Tanyeri 

GÜMÜŞANE 
Abbas Cilâra 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan 

HATAY 
M. Enver Bahadırlı 
Mustafa Deliveli 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İÇEL 
Talip Özdolay 
Lûtfi Bilgen 

İSTANBUL 
Erdoğan Adalı 
Mebrure Aksoley 
Şevket Akyürek 
Halûk Berkol 
O. Zeki Gümüşoğlu 
Rifat Öztürkçine 
Cemal Yıldırım 

IZMlR 
Mustafa Bozoklar 
Mümin Kırlı 
Orhan Kor 

KARS 
Y. Ziya Ayrım 
Mehmet Hazer 

KASTAMONU 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 
Sami Turan 

KOCAELİ 
Lûtfi Tokoğlu 

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

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 
I. Etem Erdinç 

MALATYA 
Hamdi özer 

MANİSA 
Oral Karaosmanoğlu 
A. Orhan Süersan 
Ruhi Tun akan 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
Ilyas Karaöz 
Haldun Menteşeoğlu 

MUŞ 
Isa Hisan Bingöl 
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NİĞDE 
Hüsejöı Avni Göktürk 

ORDU 
Bekir Sıtkı Baykal 

RİZE 
O. Mecdi Agun 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu 
Mustafa Tığlı 

SAMSUN 
Refet Rendeci 

TABU ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Mucip Ataklı 
Suphi Gürsoytırak 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 
M. Yılmaz Mete 
Mukadder öztekiıı 
(B.) 
Mehmet Üınaldı (Bşk. V. 

ADIYAMAN 
Mehmet Sırrı Turanlı 

AĞRI 
Salih Türkmen 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Turgut Cebe 

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

BALIKESİR 
Mehmet Güler 
Nejat Sarlıcalı 

BOLU 
Turgut Yaşar Gül ez 

Fethi Tevetoğlu 
SİİRT 

Abdurrahman Kavak 

SİVAS 
Nurettin Ertürk 
Hüseyin Öztürk 

TOKAT 
Ali Altımtaş 

TRABZON 
Reşat Zaloğlu 

TUNCELİ 
Arsî an Bora 

URFA 
I. Etem Karakapıeı 
Hasan Oral 

UŞAK 
Mehmet Faik Atayurt 

YOZGAT 
ismail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 

[Oya katıhnıyanlar] 
BURSA 

Saffet Ural 
ÇANAKKALE 

Ziya Termen 
DİYARBAKIR 

Selâhattin Cizrelioğlu 
EDİRNE 

Mehmel Nafiz Ergeneli 

ELÂZIĞ 
Salim Hazerdağh 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 
İhsan Topal oğh." 

İSTANBUL 
Tekin Arıburun (Başkan' 

Fikret Gündoğan 
Ekrem özden 

İZMİR 
Beliğ Beler 
Nazif Çağatay 
Necip Mirkelâmoğlu 
(I. Â.) 

KARS 
Sırrı Atalay 

KASTAMONU 
Mehmet Camlıca 

KIRKLARELİ 
Ali Alkan 

KIRŞEHİR 
Halil Özmen 

KOCAELİ 
Hikmet Işmen 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 

MANİSA 
Doğan Barutçııoğlu 

MARAŞ 
Adnan Karaküçük 
(B.) 
Hilmi Soydan 

NEVŞEHİR 
I. Şevki Atasağun 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 

ORDU 
Selâhattin Acar 
Şevket Koksal 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 
Rıza Isıtan 

SİNOP 
Nâzım İnebeyli 

Ahmet Demir Yüce 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
özer Derbil 
Mehmet İzmen 
Fahri Korutürk 
Tayfur Sökmen 
Bahriye Üçoik 
Ragıp Üner 
Suad Hayri Ürgüplü 

SİVAS 
Âdil A İt ay 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğlu 
(Bşk. V.) 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Zihni Betil 

TRABZON 
Ali Şakır Ağan oğlu 
Ö. Lûtfi Hoca oğlu 

VAN 
Ferid Melen (B.) 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 

ZONGULDAK 
Mehmet Ali Pestil ci 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Lûtfi Akadh 
Hidayet Aydıner 
Selâhattin Babüroğlu 
Hayri Dener 
Sait Naci Engin (B.) 
Nihat Erim (Başbakan) 
Vahap Güvenç 
Cemal Madanoglu 

[Açık üyelikler] 
Eskişehir 1 
Sivas 1 

Yekim 
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Bazı Tekel maddeleri fiyatlarına yapılan zamlardan elde edilen hâsılatın T. C. Merkez Bankasın
da açılacak bir Deprem Fonu hesabında toplanmasına dair kanun tasarısına verilen oylama 

sonucu 

(Kanunlaşmıştır.) 

TABİİ ÜYELER 
^Refet Aksoyoğlu 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Kadr i Kaplan 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Saaai O'Kan 
Fahr i özdilek 
Selâhattin özgür 
M. Şükran özkaya 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 
AFYON KARAHISAR 
M. Kâzım Karaağacjh-
oğlu 
Ahmet Karayiğit 
Kemal Şenocak 

AĞRI 
Salih Türkmen 

AMASYA 
Maeit Zeren 

ANKARA 
Turhan Kapanlı 
Yiğit Köker 
Mansur Ulusoy 
Mahmut Vural 
ismail Yetiş 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 
Akif Tekin 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
Ali Celâlettin Coşkun 

Üye sayısı : 183 
Oy verenler : 126 

Kabul edenler : 125 
Reddedenler : O 

Çekinseıier : 1 
Oya katılmıyanlar : 55 

Açık üyelikler : 2 

[Kabul 
BALIKESİR 

Nuri Demirel 
Cemalettin İnkaya 

BİLECİK 
Mehmet Orhan Tuğrul 

BİNGÖL 
A. Hikmet Yurtsever 

BİTLİS 
Orhan Kürümoğlu 

BOLU 
Turgut Yaşar Gülez 
Alâedffin Yılmaztürk 

BURDUR 
Ö. Faruk Kmaytürk 

BURSA 
1. Sabri Çağlayangil 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Nahit Altan 

ÇANKIRI 
Gürhan Titrek •'* 

ÇORUM 
M. Şevket özçetin 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 
Ali Kemal Turgut 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 
Sakıp Hatunoğlu 
Edip Somunoğlu 

edenler] 
ESKİŞEHİR 

Ömer Ucuzal 
GAZİANTEP 

İbrahim Tevfik Kutlar 
Salih Tanyeri 

GİRESUN 
Sabahattin Orhan 

GÜMÜŞANE 
Abbas Cilâra 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan 

HATAY 
M. Enver Bahadırlı 
Mustafa Deliveli 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügilı 

İÇEL 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
Erdoğan Adalı 
Şevket Akyürek 
Halûk Berkol 
O. Zeki Gümüşoğlu 
Ekrem Özden 
Rifat Öztürkçine 
'Cenıal Yıldırım 

İZMİR 
Mustafa Bozoklar 
Naızif Çağatay 
Mümin Kırlı 
Orhan Kor 

KARS 
Y. Ziya Ayrım 

KASTAMONU 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligill 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 
Sami Turan 

KIRKLARELİ 
Ali Alkan 

KOCAELİ 
Lûtf i Tofcoğlu 

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

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 
I. Etem Erdinç 

MALATYA 
Hamdi özer 

MANİSA 
Oral Karaosman>oğlu 
A. Orhan Süersam 
Ruhi Tunakan 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
llyas Karaöz 
Haldun Menıteşeoğlu 

NİĞDE 
Kudret Beyhan 
Hüseyin Avni Göktürk 

ORDU 
Bekir Sıtkı Baykal 
Şevket Koksal 
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RİZE 
0. Mecdi Agun 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu 
Mustafa Tığlı 

SAMSUN 
Befet Rendeei 
Fethi Tevetoğlu 

SİİRT 
Abdurrahman Kavak 

SİNOP 
Nâzım İnebeyli 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Aeuner 
Mucip Ataklı 
Suphi Gürsoytrak 
Meönmıeft Öagüneş 
Haydar Tunçkanat 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 
M. Yılmaz Mete 

Mukadder Öztekin (B.) 
Mehmet Ünaldı 
(Bşk.V.) 

ADIYAMAN 
Mehmet Sırrı Turanlı 

ANKARA 
Hıfza Oğuz Bekata 
Turgut Cebe 

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

BALIKESİB 
Mehmet Güler 
Nejat Sarlıcalı 

SİVAS 
Nurettin Ertürk 
Hüseyin Oztürk 

TEK2BDAĞ 
Hayri Mumcuoğlu 

TOKAT 
Ali Altuntaş 
Zihni Betil 

TRABZON 
Reşat Zaloğlu 

TUNCELİ 
Aralan Bora 

URFA 
1. Etem Karakapıcı 
Hasan Oral 

UŞAK 
Mehmet Faik Atayurt 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 
ismail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Ahmet Demir Yüce 

[Ç§kwttr] 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 

[Oya katılmayanlar] 

BURSA 
Saffet Ural 

ÇANAKKALE 
Ziya Termen 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 

EDİRNE 
Mehmet Nafiz Ergeneli 

ELÂZIĞ 
Salim Hazerdağlı 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

GİRESUN 
İhsan Topaloğlu 

İÇEL 
Lûtfi Bilgen 

İSTANBUL 
Mebrure Aksoley 
Tekin Arıburun 
(Başkan) 
Fikret Gündoğan 

İZMİR 
Beliğ Beler 

[Açık üi 
Eskişehir 
Sivas 

Necip Mirkelâmoğlu 
(I. Â.) 

KARS 
Sırrı Atalay 
Mehmet Hazer 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 

KIRŞEHİR 
Halil özmen 

KOCAELt 
Hikmet Işmen 

MANİSA 
Doğan Barutçuoğlu 

MARAŞ 
Adnan Karaküçük 
(B.) 
Hilmi Soydan 

MUŞ 
Isa Hisan Bingöl 

NEVŞEHİR 
î. Şevki Atasağun 

ORDU 
Selâhc^iin Acar 

/elikler] 
1 
1 

CUMHURBAŞKANIN-
CA SEÇİLEN ÜYELBK 

Lûtfi Akadh 
Hidayet Aydmer 
Hayri Dener 
Mehmet îzmen 
Fahri Korutürk 
Tayfur Sökmen 
Ragıp Üner 
Suad Hayri Ürgüplü 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 
Rıza Isıtan 

SİVAS 
Âdil Altay 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğht 
Ö. Lûtfi Hocaoğlu 

VAN 
Ferid Melen (B.) 

ZONGULDAK 
Mehmet Ali Pestiloi 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Selâhattin Btabüroğlu 
Özer Derbil 
Sait Naci Ergin (B.) 
Nihat Erim (Başbakan) 
Vehap Güvenç 
Cemaü Madamoğlu 
Bahriye Üçok 

Yekûn 



Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMİ 

40 NCI BİRLEŞİM 

9 . 3 . 1 9 7 2 Perşembe 

Saat : 15,00 

A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

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

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

II 
SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ

TIRILAN İŞLER 
IV 

A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 
VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

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

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

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

4. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Ah
met Yıldız'in, yasama dokunulmazlığının kaldı
rılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Cum
huriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Komisyo
nu raporu (3/986) (S. Sayısı : 1639) (Dağıtma 
tarihi : 2 6 . 7.1971) 

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

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

X 7. — 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanu
nunun 60 ncı maddesine bir fıkra eklenmesine 
dair kanun teklifimin Millet Meclisince kabul 
olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Sosyal 
işler ve Bütçe ve Plan komisyonları raporları 
(M. Meclisi 2/513; C. Senatosu 2/11) (S. Sayı
sı : 64) (Dağıtma tarihi : 10 . 2 . 1972) (Ret) 
(Bitiş tarihi : 1 1 . 4 .1972) 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPİLACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

X I . — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Federal Almanya Cumhuriyeti Hükümeti arasın
da 30 Nisan 1964 tarihli Sosyal Güvenlik sözleş
mesinin değiştirilmesi hakkında Ek Sözleşme
nin onaylanmasının uygun bulunduğu hakkında 
kanun tasarısının Millet Meclisince kabul olu
nan metni ve Cumhuriyet Senatosu Dışişleri, Tu
rizm ve Tanıtma, Sosyal İşler ve Bütçe ve 
Plan komisyonları raporlaan (Millet Meclisi 
1/309; Cumhuriyet Senatosu 1/9) (S. Sayısı : 
57) (Dağıtma tarihi : 1 . 2 . 1972) (Bitiş tarihi : 
14 .3 .1972) 



X 2. — Bazı Tekel maddeleri fiyatlarına ya
pılan zamlardan elde edilen hâsılatın T. O. Mer
kez Bankasında açılacak bir deprem fonu hesa
bında toplanmasına dair kanun tasarısının Mil
let Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuri
yet Senatosu içişleri, Bayındırlık, Ulaştırma ve 
İmar - İskân Malî ve İktisadî işler ve Bütçe ve 
Plan komisyonlarından 3'er üye alınmak sure
tiyle kurulan Geçici Komisyon raporu (M. Mec
lisi 1/500; C. Senatosu 1/53) (S. Sayısı : 69) 
(Dağıtma tarihi : 12 . 2 . 1972) (Bitiş tarihi : 
24 . 3 .1972) 

X 3. — Nüfus kanunu tasarısının Millet Mec
lisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Sena
tosu Dışişleri, Turizm ve Tanıtma, Anayasa ve 
Adalet, içişleri ve Bütçe ve Plan komisyonların

dan 3'er üye alınmak suretiyle kurulan Geçici 
Komisyon raporu (Millet Meclisi 1/93; Cum
huriyet Senatosu 1/50) (S. Sayısı :75) (Da
ğıtma tarihi : 2 . 3 .1972) 

X 4. — 4 . 5 . 1960 tarih vef 7470 sayp ı̂ T. (C. 
Turizm Bankası Kanununun bazı maddelerinin 
değiştirilmesi ve bu kanuna bazı maddeler eklen
mesi hakkında kanun tasarısının Millet Mec
lisince kabulolunan metni ve Cumhuriyet Sena
tosu Malî ve iktisadî işler, Dışişleri, Turizm ve 
Tanıtma ve Bütçe ve Plan komisyonlarından 
4'er üye alınmak suretiyle kurulan Geçici Ko
misyon raporu (M. Meclisi 1/573; C. Senatosu 
1/60) (S. Sayısı : 77) (Dağıtma tarihi : 
7.3.1972) 



Toplantı : 11 
CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Federal Almanya Cumhuriyeti 
Hükümeti arasında 30 Nisan 1984 tarihli Sosyal Güvenlik Sözleş
mesinin değiştirilmesi hakkında ek sözleşmenin onaylanmasının 
uygun bulunduğu hakkında kanım tasarısının Millet Meclisince 
kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Dışişleri, Turizm ve 

Taratma* Sosyal İşler ve Sütçe ve Plân komisyonları raporları 
(Millet P4eclisi : 1/309; Cumhuriyet Senatosu : 1/9) 

(Not : !M. Meclisi S. dayısı : 432) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği li . 12 . 1971 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 1625 

CraHHUYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 13 . 12 . 1971 tarihli 14 ncü Birleşiminde önıcelik ve ivedilikle görüşülerek 
açık oyla kabul edilen, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Federal Almanya Cumlhurilyeti Hükü
meti arastanda 30 Nisan 1964 tarihli Sosyal Güvenlik SözleşmeisMn değiştirilmesi hakkında ek söz
leşmenin onaylanmasının uygun bulunduğu hakkında kanun tasarısı, dosyası ile bMilkte sunul
muştur. 

Saygılarımla. 
Sabit Osman Avcı 

Müûet Meclisi Başkamı 

Kot : Bu tasarı 27 . 4 . 1970 tarihinde Başkanlıkça İlk Komisyona havale edümiş ve Genel Ku
rulun 10, 13 . 12 . 1971 tarihli 13 ve 14 ncü birleşimlerinde öncelik ve ivedilikU görüşülerek kabul 
edilmiştir. (Millet Meclisi S. Sayısı : 432) 

Dışişleri,, Turism ve Tanıtma Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Dışişleri, Turizm ve Tanıtma ,«.'' 23 . 12 . 1971 

Komisyonu 
Esas No. : 1/9 
Karar No. : 2 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 

Türkiye Cumburiyeti Hükümeti ile Federal Almanya Cumhuriyeti Hükümeti arasındaki 30 Nisan 
1964 tarihli ve 1 . 11 . 1965 ten beri yürürlükte bulunan Sosyal Güvenlik Sözleşmesine ek olarak 
kabul olunan 25 Mayıs 1969 tarihli Sözleşmenin onaıylanması ile ilgili tasarının Komisyonumuza 
havalesi üzerine, konu ilgili Hükümet temsilcisinin de katılmasiyle incelenip, görüşüldü. 
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Bu ek sözleşmenin yapılmasının başlıca iki gerekçeye dayandığı görülmüştür. 
1. 20 Nisan 1964 tarihli asıl sözleşmeye T. C Emekli Sandığmdaki hizmetler, daha sonra Al

manya'da çalışan işçiler için nazar dikkate alınmamıştır. 

2. Almanya'da çalışan işçilerimizin Türkiye'de yaşıyaıı çocukları için aldıkları tazminatı mem
lekete göndererek çocuklarına bakmaları zorunluğu eski sözleşmede teminata bağlanmamıştır. 

İşte bu ek sözleşme, her iki eksiği de tamam1 amak amacını gütmektedir. 

Komisyonda yapılan görüşmeler sonucunda ek sözleşme tasarısı ile Alman mevzuatının, Tür
kiye yararına uygulanması da sağlanarak, söz konusu ihtiyaçların karşılandığı tesbit edilmiştir. 

Bu itibarla ek sözleşmenin onaylanması yerimle görülmüş ve tasarı Komisyonumuzca da aynen 
kabul edilmiştir. 

Öncelikle ve ivedilikle görüşülmek üzere bava]esi gereken Komisyona gönderilmek üzere Yüce 
Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan Başkanvekili Kâtip 
•Bursa Anikajna Miajni&a Niğde 

/. S. Çağlayangü H. O. Bekata O. Karaosmanoğlu II. A. Göktürk 

Saımsuın Ankara Giresun Bursa 
F. Tevetoğlu M. Vural İ. Topaloğlu Si. Vral 

Tekirdağ 
C. Tarlan 

Sosyal İşler Komisyonu raporu 

(' u m h uriyet iSe n at osu 
Sosyal İşleı- Komisyonu 0 . l . 1072 

Esas No. : 1/0 
Karar Xo. : 2 

Cumhuriyet Senatosu (Başkanlığına 

Millet Meclislinin 13 . 12 . 1971 tarihli 14 ncü Birleşimimde öncelik ve ivedilik'!e görüşülen 
açık oy ile kabul edilen, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetti ile Federal Almanya Cumhuriyeti Hü
kümeti arasında 30 Nisan 1964 tarihli sosyal güvenlik sözleşmesinin değiş'tirilmesi haklkmda ek 
sözleşmenin onaylaiTmasunın uygun bulunduğa halkkmda kanun tasarısı, Komisyonumuzun 
6 . 1 . 1972 tarihli BMeşiıminide ilgili Hükümet temsile ileninin de iştiraki ile tetkik ve müza
kere edildi. 

Bu ek sözleşmede Almanya'da çalışan işçilerimizin ve Türkiye'deki aile efradının sosyal gü
venliğini sağlıyan esas iki unsur vardır. 

1. 30 Nisan 19-64 tarihli Sosyal Güvenlik sözleşmesi ile, .m «m il ek etimizde Sosyal Sigortalara 
tabi hizmetlerde çalışanlar ile Alman Sigorta mevzuatı arasında bir koordinasyon tesis edilmiş 
ancalk T. C. Emekli Sandığı mevzuatı sözleşme 'kapsamı dışında kalmış bulunuyordu. Bu sebep
le, memlleektlmizde Emekli Sandığına tabi. hizmetlerde bir süre çalıştıktan sonra, işçi od arak 
Almanya'ya giden öğrortmıen, memur ve müstahtem gibi vatandaşlarımızın emekliliklerinde iki 
memlekette geçen hizmet ve sigortalılık süreleri birleştiıilememekite ve bu hal vatandaşla rımı-
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zın emeklilik teminatından mahrum kalmalarına sebebolmakta idi. Bk Sözleşme T. V. Emekli 
Sandığı mevzuatını da kapsamak suretiyle, bu mahzuru bertaraf etmektedir. 

2. Almanya'da çalışan işçilerimizden bâzıları, memlekette kalan çocuklarına para gönde r-
memekte, bu hal bâzı aileler için büyük bir ıstıraba sebebolmakta ve mühim bir sosyal prob
lem teşkil etmeıkte idi. Bk Sözleşmede memlekette kalan çocuklarına hakımyan işçilere ait çocuk 
zamlarının kendilerine ödenmiyerek. çocukların ikâunet ettiği ülke irtibat bürosunun talebi ve 
aracılığı üzenine, çocukların balkımı ile mükellef şahsa öd enim esini sağlamaktadır. 

Emekli Sandığına tabi olaraik geeeıı hizmetlerle Sigortaya ta'bi olarak geçen hizmetlerin 
birleştirilmesine matuf 228 sayılı Kanuna müşabih hükümler ile işçilerimizin çocuklarının sos
yal güvenliğini teminat altına alan sözleşmenin onaylanması, ilgili Hükümet temsilcilerinin ver
diği tamamlayıcı bilgiler ve kanun gerekçesinde .belirtilen hususlar komisyonumuzca da uygam 
görülerek kanunun Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen şekli ile aynen kaıbulüne ve önce
lik ve ivedilikle görüşülmek üzere Bütçe ve Plân Komisyonuna havale edilmek üzere Yüksek Baş
kanlığa saygıyle sunulur. 

Başkan Sözcü Kâtip 
Burdur İzmir Kayseri İstanbul 

F. Kınaytürk M. BozokJar S. Turan R. Öztürkçiııe 

Erzurum İstanbul Samsun Tabiî Üye 
E. S omun oğlu M. Aksoley R. Isıtan V. Ersü 

C. B. S. Üye 
V. Gürene 

Bütçe ve Plân Komisyonu raporu 

(Jumhuriyet Senatosu 
Bütçe ve Plân Komisyonu 10 . 1 . 1972 

Esas No. : 1/9 
Karar No. : 26 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisinin 13 . 12 . 1971 tarihli 14 ncü Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
açık oyla kabul edilen, 'Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Federal Almanya Cumhuriyeti Hükü
meti arasında 30 Nisan 1964 tarihli Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin değiştirilmesi hakkında Ek Söz
leşmenin onaylanmasının uygun bulunduğu hakkında kanun tasarısı, komisyonumuzun 10 Ocak 
1972 tarihli 10 ncu Birleşiminde ilgili bakanlıklar temsilcileri de hazır bulundukları halde tetkik 
ve müzakere olundu. 

I - Tasarı, 
a) Türkiye Cumhuriyeti ile Federal Almanya Cumhuriyeti arasında 30 'Nisan 1964 tarihinde 

imzalanmış olan ve 1 . 1 1 . 1965 tarihinden beri yürürlükte olan ıSosyal Güvenlik Sözleşmesinin 
T. C. Emekli Sandığı mevzuatını kapsamı dışında bırakmasından ötürü işçi olarak Almanya'ya, gi
den vatandaşlarımızın emekliliklerinde iki memlekette geçen hizmet ve sigortalılık sürelerinin 
birleştirilmediğini ve bu halin vatandaşlarımızın emeklilik teminatından malınım kalmalarına se-
bebolduğunu, 

b), Ayrıca Almanya'da çalışan işçilerimizden bâzılarının memlekette kalan çocuklarına para 
göndermediğini, bu halin bâzı aileler için büyük bir ıstıraba sebebolduğunıı ve bunun mühim bir 
sosyal problem teşkil ettiğini belirtmekte ve arz edilen aksaklıkları ve problemleri gidermek ama-
ciyle bu ek sözleşmenin getirildiğini öngörmektedir. 
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Yukarda özetle -arz edilen" hususları ihtiva eden tasarı Komisyonumuzca uygun mütalâa edilmiş 
ve benimsenmiştir. iAncaık, ıKomisyonumuzdaki müzakereler sırasında, Hükümetçe; yabancı ülke
lerdeki işçi ve personelin sosyal güvenlik haklarının emniyet altına almmıası ve da.ha da iyileştiril
mesi temenniye şayan, görülmüş ve bu hususun Hükümetçe dikkate alınması gerekeceği düşünül
müştür. 

n - Millet 'Meclisi metninin 1 nci, 2 nci ve 3 ncü maddeleri aynen kabul edilmiştir. 
Tasarının Grenel Kurulda öncelik ve ivedilikle görüşülmesi hususunda istemde bulunulması da 

kararlaştırılmıştır. 
G-enel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan 
Uşak 

M. F. Atayurt 

Ankara 
1. Yetiş 
Kocaeli 

L. Tokoğlu 

iBaşıkanvefkili 
Gaziantep 
S. Tanyeri 

Ankara 
Y. Köker 
Kütahya 

7. E. Erdinç 
Trabzon 

A. •§. Ağan oğlu 

Sözcü 
Afyon Karahisar 

M. K. Karaağaçhoğlu 

Kâtip 
Malatya 

N. Akyurt 
Toplantıda bulunamadı 

Cumhurbaşkanlığınca S. Ü. Edirne 
R. Üner 

Ordu 
B. S. Baykal 

Urfa 
İ. E. Karakapıcı 

Toplantıda bulunamadı 

M. N. Ergeneli 
Tabiî Üye 

K. Karavelioğlu 

MİLLET MECLİSİNİN KABUL ETTİÖİ 
METİN 

DîSİŞLElU, TL'RİZM VE TANİTMA KOMİS
YONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Federal Al
manya Cumhuriyeti Hükümeti arasında 30 Ni
san 1964 tarüüi So3yal Güvenlik Sözleşmesinin 
değiştirilmesi hakkında Ek Sözleşmenin onay
lanmasının uygun bulunduğu hakkında kanun 

tasarısı 

MADDE 1. Türkive Cumhuriveti İT i 
meti ile Federal Almanya Cumhuriyeti Hüküme
ti arasında akdolunan 30 Nisan 1964- tarihli Söz
leşmenin bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu 
Sözleşmeye bâzı maddelerin eklenmesi hakkında
ki 28 Mayıs 1969 tarihli Ek Sözleşmenin onay
lanması uygun bulunmuştur. 

MADDE 2. — Bu kanım yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu vürütür. 

Türkiye Cumhuriysti Hükümeti ile Federal Al
manya Cumhuriyeti Hükümeti arasında 30 Ni
san 1984 tarihli Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin 
değiştirilmesi baklanda Ek Sözleşmenin onay
lanmasının uygun bulunduğu hakkında kanun 

tasarısı 

MADDE 1. — Millet Meclisince kabul edilen 
1 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Meclisince kabul edilen 
2 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Meclisince kabul edilen 
3 ncü madde avnen kabul edilmiştir. 
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SOSYAL İŞLER KOMİSYONUNUN KABUL 
ETTİĞİ METİN 

BÜTÇE YE PLÂN KOMİSYONUNUN KABUL 
ETTİĞİ METİN 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Federal Al- \ 
manya Cumhuriyeti Hükümeti arasında 30 Ni- j 
san 1964 tarihli Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin j 
değiştirilmesi hakkında Ek Sözleşmenin onay
lanmasının uygun bulunduğu hakkında kanun 

tasarısı 

MADDE 1. — Millet Meclisince kabul edilen 
1 nei madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Meclisince kabul edilen 
2 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Meclisince kabul edilen 
3 ncü madde aynen kabul edilmiştir. 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Federal Al
manya Cumhuriyeti Hükümeti arasında 30 Ni
san 1964 tarihli Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin 
değiştirilmesi hakkında Ek Sözleşmenin onay
lanmasının uygun bulunduğu hakkında kanun 

tasarısı 

MADDE 1. — Millet Meclisi metninin 1 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Meclisi metninin 2 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Meclisi metninin 3 ncü 
maddesi avnen kabul edilmiştir. 
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TÜKEtYE CUMHURİYETİ İLE FEDERAL ALMANYA OUMHUBtYETİ ARASINDA 30 Nİ
SAN 1964 TARİHLÎ SOSYAL GÜVENLİK SÖZLEŞMESİNİN TADİLİ HAKKINDA EK 

iSOZLEŞME 
TÜRKİYE CUMHURİYETİ 

BAŞKANI 
VB 

FEDERAL ALMANYA CUMHURİYETİ 
BAŞKANI 

30 Nisan 1964 tarihli Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin (aşağıda Sözleşme lolarak anılacaktır) ta
dili ve o Sözleşmeye bâızı maddeler eklenmesi hususunda bu Ek Sözleşmenin akdi için anlaşmaya 
varmışlar ve bu maksatla işbu Ek Sözleşmeyi akdetmek üzere : 

Türkiye Cumhuriyeti 
Başkanı 

Dışişleri Bakanlığı Sosyal İşler Dairesi Genel Müdürü 
ZÜBEYTRBENSAN'ı 

Federal Almanya Cumhuriyeti 
Başkanı 

Federal Dışişleri Bakanlığı Devlet Sekreteri 
DR. GÜNTHER HARKORT'u 

ve 
Federal Çalışma ve Sosyal İş 1er Bakanlığında Genel Müdür 

PROF. DR. KUUT JANTZ'ı 
kendilerini temsile yetkili kılmışlardır. 

Temsilciler usulüne uygun olarak tanzim edilen salMıiiyeit belgelerini karşılıklı olarak teati et
tikten sonra, aşağıdaki hususlarda mutabakata varmışlardır. 

Madde — 1. 

1. Sözleşmenin 2 nci maddesinin 2 numaralı fıkrasının (d) bendi, aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir. 

«d) Türlkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı,» 
2. Sözleşmenin 2 nci maddesinin 2 numaralı fıkrasının (e) bendi 'kaldırılmıştır. 
3. Sözleşmenin 14 ncü maddesinin 2 numaralı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
(2) Birinci fıkraya göre : 
Alman mevzuatı uygulandığı takdirde, bu kimsenin en son bağlı bulunduğu Krankenkasse yet

kilidir. 
Türk mevzuatı uygulandığı takdirde, Sosyal Sigortalar Kurumu yetkilidir. 
Böyle yetkili bir Krankenkasse yoksa, veya yetkili merci bir Ortskranıkenkasse veyahut Land-

krankeııkasse iseı 'bu takdirde, «Allgomeine Ortekrankenkasse für iden lÜnkstrilıeinisahrein Lanldkreis 
Bonn, Bad Godesberg» yetkilidir. 

4. Sözleşmenin 30 ncu maddesinin 1 numaralı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 
«1. Aylığın hesaplanmasında nazara alınacak esaslar Alman mevzuatına göre kabul edilen si

gortalılık sürelerine göre hesaplanır.» 
5. Sözleşmeye 33 ncü maddeden sonra aşağıd aıki «33 a» maddesi eklenmiştir. 

Madde — 33. a 

(1) İşçi kendisine ödenen çocuk zamlarını çocukların bakımında kullanmadığı takdirde, aşa
ğıdaki hüküm uygulanır : 

Cumhuriyet Senatosu (iS. Sayısı : 57) 



— 8 — 

a) Yetkili makam, çocukların ikamet ettiği ülke irtibat bürosunun talebi ve aracılığı üzerine 
çocuk başına isabet eden çocuk parasını gerçekte çocuklara bakan gerçek veya tüzel kişiye ödemek 
suretiyle, tediye vecibesini yerine getirmiş olur. Çocukların bakımına hak sahibinin eşinden gayri 
•şaihi'slar da katılıyorsa, 'bu takdirde çocuk parası eşe -ödenir. Gocukların /bakımına birden fazla şa
hısların katıldığı diğer hallerde, çocuk parası, gocuklara en çok bakan ışahsa ödenir. 

b) «a» bendine göre, bir çocuk başına isabet eden çocuk parası, bütün çocuklara ait toplam 
çocuk parasının, çocuk adedine eşit surette taksi miniden .elde edilen aneblâğdır. 

c) Haksız ödenen çocuk paralarının istirdadı hakkındaki mevzuat muvacehesinde, çocuk pa
rası işçiye ödenmiş sayılır. 

(2) 1 nci fıkranın «a» bendinde söz konusu talepnamede çocuk parasının ödenmesi gereken 
gerçek veya tüzel şahsın belirtilmesi gerekir. Yetkili merci 1 nci fıkranın «a» bendinde söz konuşa 
talepnamede verilen bilgileri ayrıca tahkike lüzum kalmaksızın, bu talebe uyar. Yetkili merci, 
irtibat bürosu tarafından belirtilen şahsa ödemeyi yapmakla tediye vecibesini her halükârda ye
rine getirmiş sayılır. 1 nci fıkrada derpiş olunan ödeme şartlarının ortadan kalkması halinde du
rum, çocukların ikamet ettiği ülke irtibat bürosu tarafından, yetkili mercie bildirilir. Yetkili mer
ciin ödemeyi durdurabilmesi veya ödemeyi çocukların ikamet ettiği ülkedeki başka bir şahsa içevi-
rebilmesi, ancak çocukların ikamet ettiği ülke irt ibat bürosuna önceden haber vermesi ve durum 
hakkında mütalâasını bildirmesine imkân bırak masiyle mümkündür. 

6. —• Sözleşmeye aşağıdaki «47 a» maddesi eklenmiştir. 

Madde — 47. a. 

Bir Âkıd tarafın muvazzaf konsoloslukları, kendi yurttaşlarının haklarının korunması ve te
minat altına alınması bakımından, diğer Âkı d Ti;: .af ülkesinde, ayrıca bir yetki 'belgesi ibrazıma lü
zum kalmaksızın gerekli işlemlere tevessül etmeye yetkilidirler, özellikle kendi yurttaşlarının 
menfaatleri yönünden 43 ncü maddede söz konusu mercilere müracaat edebilirler, bilgi verebilir
ler ve hukukî yardımda bulunabilirler. 

7. — Sözleşmenin 48 nci maddesinin 2 numaralı fıkrasının «Türkiye'de» tâbirinden sonraki kıs
mı, aşağıdaki şekilde değiştirilmiş : 

Bütün sigorta kolları için : 
Sosyal Siigort.al.ar Kurumu Genel Müdürlüğü, Ankara. 
Emekli Sandığı ile ilgili emeklilik işleri için : 
T. C Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü. Ank :va. 

Madde — 2. 

Bu ek sözleşmenin geçerlik süresi 30 Nisan 19 64 tarihli sözleşmenin aynıdır. 

Madde — 3. 

Federal Almanya 'Cumhuriyeti Hükümeti, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetine, bu ek sözleş
menin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 3 ay içinde aksine bir beyanda bulunmadığı takdirde, 
bu ek sözleşme Berlin Land'ı için de muteberdir. 

Madde — 4. 

(1) Bu ek Sözleşmenin onaylanması gereklidir. Onaylama belgeleri en kısa zamanda Ankara'da 
teati edilecektir. 

(2) Bu ek sözleşme onaylama belgelerinin te ati olunduğu ayı takiben ikinci aym birinci 
gününden itibaren yürürlüğe girer. 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 57) 
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Usulü dairesinde yetkili kılınmış aşağıda imzaları bulunan temsilciler yukarıdaki hususları 
teyid ızımnmda, bu dk sözleşmeyi imzalamışlar^ Bu ek sözleşme Bonn'da yiıımisckiz Mayıs bin 
dokuzyüz altmışdokuz tarihinde iki Türkçe ve iki Almanca olmak ve her iki dildeki metinler ayın 
derecede muteber sayılmak'üzere dört nüsha halinde tanzim edilmiştir. 

Bonn, 28 Mayıs 1969 
Federal Almanya 

Türkiye Cumhuriyeti Cumhuriyeti 
Adına Adına 
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Toplantı : 11 g\ / 
CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 0 4 

506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 60 ncı maddesine bir 
fıkra eklenmesine dair kanun teklifinin Millet Meclisince kabul 
olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Sosyal İşler ve Bütçe 

ve Plân komisyonları raporları (Millet Meclisi : 2 / 5 1 3 ; 
Cumhuriyet Senatosu : 2 /11) 

(Not : Millet Meclisi S. Saysı : 422) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 11 . 1 . 1972 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 3440 

Cumhuriyet (Senatosu Başkanlığına 

.Milleit Meclisinin ÜJO . il . İI9I72 'tarihli '26 ncı Birleşiminde öncelik .ve ivedilikle görüşülerek 
aiçık oyla (kaibul edilen, 1506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 60 ncı maddesine îbir fıkra eklen
mesine dair kanun ftelklifi, dosyası ile 'birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Sabit Osman Avcı 

Millet Meclisi Başkanı 

Not : Bu teklif 9 . 4 . 1971 tarihinde Başkanlıkça İlk Komisyona havale edilmiş ve Genel Ku
rulun 6 . 12 . 1971; 7, 10.1 . 1972 tarihli 11, 25 ve 26 ncı birleşimlerinde öncelik ve ivedilikle gö
rüşülerek kabul edilmiştir. (Millet Meclisi S. Sayısı : 422) 

Sosyal îşler Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Sosyal îşler Komisyonu 20 . 1 . 1972 

Esas No. : 2/11 
Karar No. : 4 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Millet Meclisinin 10 . 1 . 197İ2 tarihli 26 nen Birleşiminde öncelik /ve ivedilikle görüşülerek 
açık oyla kaibul edilen İ506 sayılı Sosyal 'Sigortalar Kanununun 60 ncı maddesine Ibir fıkra eklenme
sine dair kanun teklifi, Komisyonumuzun 20 . 1 . .19)72 tarihli Birleşiminde ilgili Hükümet- tem-
sileileriniu de iştirakiyle tetkik ve müzakere edildi. 

Kanunun (gerekçesi ve ilgili 'Hükümet temsilcilerinin verdiği tamamlayıcı (bilgiler muvacehesin
d e ; '3434: isayılı Kanunun 670 sayılı yasa ile değiştirilen !31 nci maddesi, er olarak silâh altına alı
nan iştirakçilerin vazifeye başladıktan sonra aldıkları ücretlerin tamamı üzerindea kesilmek sure
tiyle, fiilî hizmet müddetlerinin sayılmasınla karşı, '506 sayılı Kanunun kapsamına 'girenler Hm im
kândan yararlanamamakta ve Anayasanın eşitlik ilkesi ile çelişki doğmaktadır. 

'506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 6'0 LICI maddesine eklenen (D) fıkrası ile (bu eşitsizlik 
giderilmektedir. 
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Bu nedenlerle mezkûr »kanun teklifinin (Millet Meclisi G-enel Kurulunca kabul edilen şevkliyle 

aynen kalbulü ile 'öncelik ve ivedilikle görüşülmesi tememıisiyle Bütçe ve Plân Komisyonuna tevdi 
edilmek üzere Yüiksek Başkanlığa 'sunulur. 

Balkan 
Burdur 

F. Kınaytürk 

Erzurum 
E. Somunoğlu 

(Sözcü 
İzmir 

M. Bozoklar 

Samsun 
B. Isıtan 

Kâtip 
Kayseri 

S. Turan 

Cumhurbaşkanın S. Ü 
V. Güvenç 

îstambul 
B. öztürkcine 

MÎLLET MECLİSİNİN KABUL ETTİĞİ 
METİN 

508 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 60 ncı 
maddesine bir fıkra eklenmesine dair Kanun 

MADDE 1. —• 506 sayılı Sosyal Sigortalar 
Kanununun 60 ncı maddesine aşağıdaki (D) 
fıkrası eklenmiştir : 

D) Sigortalıların er olarak silâh altında ge
çen süreleri istemleri halinde ve günün asgari 
ücret tutarında primlerini ödemeleri şartı ile 
prim ödeme gün sayılarına eklenir. Şu kadar 
ki, eklenen bu sürenin başlangıcı 506 sayılı Sos
yal Sigortalar Kanununun 6 ncı ve 108 nci mad
delerinde tarif edilen sigortalılık süresinin baş
langıç tarihi olarak kabul edilemez. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

SOSYAL İŞLER KOMİSYONUNUN KABUL 
ETTİĞİ METİN 

506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 60 ncı 
maddesine bir fıkra eklenmesine dair Kanun 

MADDE 1. — Millet Meclisinin 1 nci mad
desi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Meclisinin 2 nci mad
desi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Meclisinin 3 ncü mad
desi aynen kabul edilmiştir. 
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Bütçe ve Plân Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Bütçe ve Plân Komisyonu 7 . 2 . 1972 

Esas No. : 2/11 
Karar No. : 31 

Yüksek Başteanlığu 

Millet Meclisinin 10 . 1 . 1972 tarihli 26 ncı Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
açık oyla (kabul edilen. 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 60 ncı maddesinle bir fıkra eklen
mesine dair kanun 'teklifi, komisyonumuzun 3 . 2 . 1972 ve 7 . 2 . 1972 tarihli 12 mci ve 13 neü birle
şimlerinde ilgili Maliye ve Çalışma bakanlıkları temsilcileri de hazır bulundukları halde, tetkik ve 
müzakere olundu. 

Komisyonumuzda yapılan müzakereleır sırasında : 
•Gerek komisyonda hazır bulunan Maliye ve'Çalışına bakanlıkları ve T. C. Emekli bandığı tem

silcilerinin. verdikleri izahattan, gerek Millet Meclisinde kabul [edilmiş olan teklif metninin tetki
kin den, işbu teklifin ilk şekliyle kabul edilemeyeceği hususunda Hükümetin kesin mütalâada bu
lunduğu, ancak, Millet Meclisi Geçici Komisyonunun kabul ettiği metnin, Millet Meclisinde da
ha değişik 'bir hüviyete kaibedildiği ve Sosyal Sigortalara tahmil edilecek malî yükün kısmen ha
fifletilmesin e çalışıldığı, bu şekliyle Cumhuriyet Senatosu Sosyal ("İşler Komisyonunda olumdu 
karşılanan kanun teklifi, komisyonumuzda gerek Sosyal Sigortalar, gerek Em,ekli Sandığı açısın
dan değerlendirildiği ve bunun müstakbel mevzuat değişmesine tesiri üzerinde bilhassa duruldu
ğu, ezcümle Sosyal Sigortalar açısından bu teklif kanunlaştığı takdirde, ağırlığı ne derece hafif
letilmiş olursa olsun, karşüığı olmıyan ve nasıl temin -edilebileceği de anlaşılamayan bir ağır •malî 
yükün doğduğunun bir gerçek olduğu, yine bu teklifin kanunlaşmjası halinde, gereksiz ve zaman
sız olarak T. C. Emekli Sandığı mevzuatında da olumsuz bâzı değişikliklere gitmenin genellik, 
eşitlik ve paralellik bakımından kaçınılmaz bulunduğu kanaatine vanlmıştır. 

Diğer taraftan, 1 . 3 . 1965 tarihinden iberd yürürlükte bulunan 506 sayılı Sosyal İSigortalar 
Kanunu, 1 . 3 . 1969 tarihinden itibaren yürürlüğe konulmuş olan 1186 sayılı Kanunla değiştiri
lirken, gerçek maksat, Sosyal Sigortalar ile T. C Emekli Sandığı 'arasında, halklar bakımından bir 
norm beraberliği sağlamak idi. Ancak, bu iki sistemin kuruluşlarındaki farklar dolayısiyle, deği
şiklik yapıldığında norm beraberliği yerine ortaya tam bir [ayrılık, karışıldık ve sigorta aleyhine 
bil' malî zaaf tablosu çıkmıştır. Örneğin, aylık, bağlamada i% 50 nisböti |% 70 e yükseltilirken, 
veya yaş haddi düşürülür, hattâ tamamen kaldırılırken, |% 11 misbetimde olan mevcut primin tartı-
rılnuamış olmasını matematik olarak izah etmek mümkün bulunamamaktadır. Bilindiği üzere bu 
primin nisbeti 'T. iC. Emekli Sandığında !% 22 dir. Keseneğe esas olan aylıkla emekliliğe esas olan 
tutar arasında da fark olduğu dikkate 'alınırsa c/c 22 nisbetinın zahirî olduğu, gerçeğin çok da
ha yüksek bir rakama yükseldiği anlaşılır. 

Sosyal Sigortanın malî bünyesinde birkaç satırla yer almış olan borçlandırma yolu ile hizmet 
saydırma müessesesinin mahiyeti tamamen meçhuldür. Yaş, hizmetin şekli, işyeri, zamjan, belge
nin mahiyeti, tahkik imkânı, sigortalılık süresine müessdriyeti yönleriyle gerçekten n^eçhul olan 
bu müessese kurumu vahîm bir akıbete djoğru süriiklenmektodir. 

Bu itibarla, 506 sıaydı Sosyal Sigortalar Kanunu sisteminin, özellikle 102 sayılı sözleşmenin ışı
ğı altında yeniden gözden geçirilmesi ve bilhassa 1186 sayılı Kanunla yapılan değişikliklerin mem
leketin gerçek ihtiyaçlarına cevap verecek tarzda yeniden tanzim edilmesi bugün âcil bir zaruret 
olarak karşımızda bulunm1alktiadır. 

Nitekim, görüşmeler sırasında Hükümet temsilcileri tarafından komisyonumuza verilen iza
hatta da bu cihet açıkça ifade ve beyan olunarak, bu konu üzerinde gereken mevzuat değişik
liği çalışmalarımda bulunulduğu ve hazırlanmjakta olan kanun tasarısının kısa zamjanıda Parlâ
mentoya sunulacağı teyidedilmiştir. 
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Hal böyle iken, yukarda belirtilen, sadece münferit ve perakende bir probleme değinen ka
nun teklifi, meseleyi bir bütün olarak ele almamakta, çok yalkın bir /gelecekte değiştirilmesi ko
misyonumuzca temenniye şayan görülmüş olan mevzuatta yapılacak radikal değişiklik için güç
lük tevlidedici mahiyette görülmektedir. 

Netice olaırak, yukarda yazılı kanun teklifinin, ilerde yapılacak büyük değişiklik içinde de
ğerlendirilmesinde daha çok fayda ve isabet olacağına temas etmekte fayda gören komisyonu
muz, şimdilik, anılan kanun teklifinin oy birliği ile reddini uygun görmüştür. 

G e.nel Kurulun taısviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan 
-Uşak 

M. F. Atayurt 

Ankara 
1. Yetiş 

Kocaeli 
L. Tokoğlu 

Toplantıda bulunamadı Toplandıda bulunamadı 

Başkanvekili 
Gaziantep 
S. Tanyeri 

Ankara 
Y. Köker 

Kütahya 
İ. E. Erdinç 

Sözcü 
Afyon K. 

M. K. Karaağaçlıoğlu 
Toplantıda bulunamadı 

Cmnburbaşkanınca S. Ü. 
R. Üner 

Ordu 
B. S. Bay kal 

Kâtip 
Malatya 

N. Akyurt 

Edirne 
M. N. Ergeneli 

Tabiî Üye 
K. Karavelioğlu 

Bu teklifte Sözcü 
Trabzon 

A. Ş. Ağanoğlu 
Urfa 

î. E. Karakapıcı 
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Toplantı : 11 
CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 

Bâzı tekel maddeleri fiyatlarına yapılan zamlardan elde edilen 
hasılatın T. C. Merkez Bankasında açılacak bir deprem fonu 
hesabında toplanmasına dair kanun tasarısının Millet Meclisince 
kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu İçişleri, Bayındırlık, 
Ulaştırma ve İmar - İskân, Malî ve İktisadi İşler ve Bütçe ve Plân 
Komisyonlarından 3 er üye alınmak suretiyle kurulan Geçici 

Komisyon raporu (Millet Meclisi : 1/500; 
Cumhuriyet Senatosu : 1/53) 

(Not : M. Meclisi S. Sayısı : 418) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 21 . 1 . 197:2 

Kamın l ar M i t d ü rlüğ ü 
Sayı : İ02i 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Millet Meclisinin 21 . 1 . 1972 tarihli 31 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
açık oyla kabul edilen, bâzı tekel maddeleri fiyatlarına yapılan zamlardan elde edilen hasılatın 
T. C. Merkez Bankasında açılacak bir deprem fonu hesabında toplanmasına dair kanun tasarısı, 
dosyası ile birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. Sabit Osman Avcı 
Millet Meclisi Başkanı 

Not : Bu tasan 8 . 7 . 1971 tarihinde Başkanlıkça İlk Komisyona havale edilmiş ve Genel Ku
rulun 29 . 11 . 1971; 10, 17, 21 . 1 . 1972 tarihli 8, 11, 26, 29 ve 31 nci birleşimlerinde öncelik ve 
ivedilikle görüşülerek kabul edilmiştir. (Millet Meclisi S. Sayısı : 118) 

Geçici Komisyonu raporu 
Cumhuriyet Senatosu 

Geçici Komisyonu 9 . 2 . 1972 
Esas No. : 2 
Karar No. : 

Yüksek Başkanlığa 

Başkanlığınız tarafından tevdi buyurulan, «Bâzı tekel maddeleri fiyatlarına yapılan zamlardan 
•elde edilen hasılatın T. C. Merkez Bankasında açılacak bir «Deprem fonu» hesabında toplanma
sına dair kanun teklifi, İçişleri, Bayındırlık. Ulaştırma ve İmar - İskân, Malî ve İktisadi İşler, Büt
çe ve Plân komisyonlarından seçilen 3 er üyeden kurulan Geçici Komisyonumuzda, Gümrük ve 
Tekel Bakanlığının temsilcisinin de iştirakiyle, 7 . 2 . 1972 tarihinde tetkik ve müzakere edildi. 

Tasarının tümü üzerindeki görüşmeden sonra maddelere geçilmiştir. Yapılan müzakere sonun
da Komisyonumuz tasarıyı olumlu karşılamış ve Millet Meclisinden gelen şekli ile aynen kabulü
ne karar vermiştir. 
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Öncelik ve ivedilikle görüşülmesi temennisiyle Genel Kurulun 
Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
Cumhurbaşkanınca S. Ü. 

L. Akadlı 

Üye 
Malatya 

İV. Akyurt 

Sözcü 
Hakkâri 

N. Seyhan 

Üye 
Erzurum 

S. Hatunoğlu 

Kâtip 
Malatya 
H. Özer 

Üye 
Kütahya 

1. E. Erdinç 
Üye 

Konya 
M. Varidi 

tasviplerine arz edilmek üzere 

Üye 
Tabiî Üye 
8. O'Kan 

Üye 
Edirne 

M. N. Ergenelİ 

MİLLET MECLİSİNİN KABUL ETTİĞİ 
METİN 

«Bâzı tekel maddeleri fiyatlarına yapılan zam
lardan elde edilen hasılatın T, C. Merkez Banka
sında açılacak bir deprem fonu hesabında top

lanmasına dair kanun tasarısı» 

MADDE 1. — 18 . 6 . 1971 tarihinde yapı
lan zamlar dolayısiyle, yeni fiyatlarla zamdan 
önceki fiyatlar arasındaki farka göre tekel mad
deleri satışından elde edilen bey'dye ücretleri 
hariç) hasılat fazlası T. C. Merkez Bankasında 
ihdas edilecek bir «Deprem fonu» hesabında top
lanır. Tekel Genel Müdürlüğü, bir ay içinde ekle 
edilen hasılat fazlasını, taallûk ettiği ayı taki
benden iki ay içerisinde bu fona yatırmakla yü
kümlüdür. Fonda toplanacak paralar 7269 sa-
yılı Kanunun 37 nci maddesi gereğince hazır
lanan sarf yönetmeliği esasları dairesinde mün
hasıran -deprem âfetleri için harcanır. 

MADDE 2. — Tekel maddeleri fiyatlarına 
18 . 6 . 1971 tarihinde yapılan zamlar, 6802 sa
yılı Gider Yergileri Kanununa göre, tekel mad
delerinden alınan İstihsal Yergisinin matrahına 
dâhil edilmez. 

GEÇİCİ MADDE 1. — 18 . 6 . 1971 tari
hinden bu kanunun yayımı tarihine kadar geçen 
süre içinde tekel maddelerinin zamlı fiyatlara 
göre satışından elde olunan hasılat fazlası hak
kında da bu kanun hükümleri uygulanır. 

MADDE 3. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

ıMADDE 4. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

GEÇİCİ KOMİSYONUN KABUL ETTİÖt 
METİN 

«Bâzı tekel maddeleri fiyatlarına yapılan zam
lardan elde edilen hasılatın T. C. Merkez Banka
sında açılacak bir deprem fonu hesabında top

lanmasına dair kanun teklifi» 

MADDE 1. — Millet Meclisince kabul edilen 
1 nci madde avnen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Meclisince kabul edilen-
2 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 1. — Millet Meclisi met
ninin geçici 1 nci maddesi aynen kabul edilmiş
tir. 

MADDE 3. — Millet Meclisince kabul edilen 
3 ncü madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Millet Meclisince kabul edilen 
4 ncü madde aynen kabul edilmiştir. 
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Toplantı: ıı CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 

Nüfus kanunu tasarısının Millet Meclisince kabul olunan melm 
ve Cumhuriyet Senatosu Dışişleri, Turizm ve Tanıtma, Anayasa 
ve Adalet , İçişleri ve Bütçe ve l?lân komisyonlarından 3 er üye 
alınmak suretiyle kurulan Geçici Komisyon raporu (M. Meclisi : 

1/93; C. Senatosu : 1/50) 

(Not : Millet Meclisi S. 'Sayısı : 368) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 17 . 1 . 1972 

Ka nıınlar Müdürlüğü 
Sayı : 462 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 14 . 1 . 1972 tarihli 28 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
açık oyla kaibul edilen, Nüfus kanunu tasarısı, dosyası ile birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Sabit Osman Avcı 

Millet Meclisi Başkanı 

Not : Bu tasarı 5 . 12 . 1969 talihinde Başkanlıkça İlk Komisyona havale edilmiş ve Genel Kuru
lun 6, 10 . 12 . 1971; 10, 12, 1-1.1. 1972 tarihli 11, 13, 26, 27 ve 28 nci birleşimlerinde öncelik ve ive
dilikle görüşülerek kabul edilmiştir, (Millet Meclisi S. Sayısı : 363) 

Geçici Komisyon raporu 

C u mhuriye t S e natosu 
Geçici Komisyonu 21 . 2 . 1972 

Esas No. : 1/50 
Karar No. : 3 

YÜKSEK BAŞKANLIĞA 

Millet Meclisinin 14 Ocak 1972 tarihli 28 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
acık oyla kabul edilen, Nüfus kanunu tasarısı, Millet Meclisi Başkanlığının 17 Ocak 1972 tarihli 
ve 462 sayılı yazıları ile Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına gönderilmekle, Nüfus Yazımı kanunu ta
sarısını görüşmek üzere Cumhuriyet 'Senatosunun 23 Aralık 1972 tarihli 13 ncü Birleşiminde Dış
işleri, Turizm ve Tanıtma, Anayasa ve Adalet, İç'deri ile Bütçe ve Plân komisyonlarından üçer 
üyenin katılmasiyle kurulan Geçici Komisyonumuza havale edilmiş ve Komisyonumuzun 2 ve 24 Şu
bat 1972 tarihli birleşimlerinde İçişleri Bakanlığı Nüfus İşleri Genel Müdürü ile Başbakanlık Dev
let Personel Dairesi Başkanlığı temsilcisi de hazır bulunduğu halde tetkik ve müzakere edilmiştir. 

I - Tasarı Osmanlı İmparatorluğu zamanında konulmuş olan Nüfus Sicilli Kanunu ile yürütüle-
gelen nüfus işlerinin ve işlemlerinin Türk Medeni Kanunu hükümlerine ve zamanın sosyal idari 
ve hukukî ihtiyaçlarına uygun olarak bir kanunî düzenlemeye kavuşturulmasını öngörmektedir. 
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Tasarının gerekçesinde de ifade edildiği üzere, günümüzde nüfus işleri ve işlemleri Osmanlı 

İmparatorluğu devrinde konulmuş bulunan Nüfus Sicilli Kanunu hükümlerine göre yürütülmekte 
olup, Medeni Kanunumuzun kabulünden sonra sözü edilen işlerin ve işlemlerin bu kanunun ru
huna ve hükümlerine uygun bir düzenlemeye tabi tutulması zorunlu bir mahiyet kazandığı halde 
aradan geçen 46 senelik sürede bu zorunluluğun yerine getirilmesi mümkün olamamıştır. 

Mehaz kanunun hükmü tekrar edilerek Medeni Kanunumuzun 35 ııci maddesinde de bir «Ah
vali Şaihsiye Nizamnamesi» nden söz edilmiş ve İsviçre'de olduğu gibi bu işlerin ve işlemlerin 
bir tüzük ile düzenlenmesi öngörülmüşse de, tasan 'bu düzenleme şeklini, Birinci Dünya Savaşından 
hu yana büyük bir ihmale uğramış bulunan nüfus olaylarını yazım işinin tüzükle kurulmasına ve yer
leştirilmesine imkân görülemediği ve ülkemizde de nüfus olaylarını günü gününe yazdıran bir 
gelenek ve bir sosyal disiplin meydana gelinceye kadar kuvvetli müeyyidelere dayanan ve kuvvet
li kovalamalar istiyen kanun hükümlerine ihtiyaç bulunduğu gerekçesi ile benimsememiş ve kanu
ni düzenlemeyi zorunlu görmüştür. 

Tasarı, arz edilen «kanuni düzenleme» görüşünün yanı sıra. 
1. «İlmühaber sistemi» yerine A\vupa'da ve diğer medeni ülkelerde olduğu gibi, nüfus olayları 

ve-nüfus olaylarına ilişkin haberlerin ilgili memurlar tarafından, noterler gibi belli formülleri ih
tiva eden tutanaklara kaydedildiği ve bu kayıtların olayı haber veren şahıs ile iki tanığın ve kay
dı yapan memurun imzaladığı «tutanak sistemi» nin kurulması, 

2. Tapu daireleri gibi merkezde bir arşiv kurarak her türlü suiistimallerin önlenmesi ve mer
kez kütüğü yolu ile, yangın ve su baskını gibi sebeplerle yok olabilecek nüfus sicillerinin yeni yer
sel yazıma ihtiyaç göstermeksizin hazırda bulundurulması, 

3. Nüfus dairelerinde işlem gören 7 eşit vukuat defterinin kaldırılması ve sadece «olay tutanak
larının» kullanılması, 

4. Hukuk nosyonunu gerektiren nüfus müdürlüklerinin Hukuk ve Siyasal Bilgiler Fakültele
rinden mezun ve diğer memuriyetlerin de lise veya ortaokul öğrenimi görmüş kalifiye personelle 
yürütülmesi, 

5. Bucaklardaki nüfus teşkilâtlarının kaldırılması ve «Gezici memurlar» çalıştırılarak köyler
den nüfus olaylarının zamanında ve eksiksiz alınması ve bu memurlara «Evlendirme Memuru» 
yetkisi tanınması, 

6. Nüfus memurlarının görev ve yetkilerinin tek bir metinde toplanması ve gösterilmesi, 
7. Nüfus kütüklerine sıhhat ve itibar kazandırılması, 
8. «Aile kütüğü» sistemi kurularak aile şecerelerinin tesis ve tesbitinin gerçekleştirilmesi, 
9. Nüfus kütükleri ile nüfus hüviyet cüzdanlarından ırk ve mezhep kayıtlarının kaldırılmasiyle 

bu resmî belgelerin Anayasamızın ruhuna ve temel ilkelerine uygun hale getirilmesi, 

10. Nüfus hüviyet cüzdanlarının yani bir şekil ve düzene kavuşturulması, 
Esaslarını ihtiva etmektedir. 
Arz edilen gerekçe ile getirilen ve belirtilen esasları ihtiva eden tasarı, idari reform çalışmala

rının önemli bir bölümünü kapsadığı ve düzenlediği mütalâası ve maddelere ilişkin açıklamalarda 
yer alan görüşler ile Komisyonumuzca da benimsenmiştir. 

II - Millet Meclisi metninin 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 
23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44. 45, 46, 47, 48, 49, 50, 
51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65. 63 ve 67 nei maddeleri Komisyonumuzca da 
aynen kabul edilmiştir. 

Madde 1. —• Millet Meclisi metninin 1 nei maddesinin birinci fıkrasında yer alan «ayrı bütçeli» 
ifadesi, yerleşik bütçe tekniği uyarınca konusu olmuş ve bu ifade ile «Özerk bütçe», «Genel Bütçe» 
ve «Katma Bütçe» tiplerinden hangisinin anlatılmak istendiği açık olarak anlaşılamamıştır. 

Bu tartışmalarda, incelenen Millet Meclisi görüşmeleri ve İçişleri Bakanlığı Nüfus İşleri Genel 
Müdürlüğünce yapılan açıklamalara göre. Hükümet tasarısında Millet Meclisi tarafından yapılan 
değişiklikle «Özerk Bütçe» yahut «Katma Bütçe» tipleri değil, bu Genel Müdürlüğe ait ödeneklerin 
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İçişleri Bakanlığı bütçesinin ilgili tertiplerinde gösterilmesi ancak, başka ünitelere intikal ettirilerek 
Nüfus İşleri Genel Müdürlüğü ihtiyaç ve hizmetlerinin ihmal edilmesinin önüne geçilmesinin hedef 
güdüldüğü anlaşılmıştır. 

Maksat bu olunca Komisyonumuz, yerleşik bütçe tekniğini zedelemiyecek ve başka anlamlarda 
yorumlanamıyaeak ancak, bu maksadı da gerçekleştirebilecek bir değişiklik yapmayı zorunlu gör
müş ve birinci fıkra metnini maksada uygun hale getirmiştir. 

Tasarının teşkilâtlanmaya ilişkin hükümleri arz edilen değişiklik dışımda komisyonumuzca da 
aynen kalbul edilmiş olmakla, beralber, özellikle «kadro alınması» ve «personel görevlendirilmesi» 
yönlerinden geniş ölçü'de tartışılmış ve «idari reform ve kalkınma çalışmalarının» büyük sorunu 
«istihdam politikası;» üzerinde önemle ve hassasiyetle durulmuştur. 

Komisyonumuz, kamu kesiminde de bir «istihdam politikası» olmadığı, Ibu nedenle de kamu 
kuruluşla rıad a görevli personel sayısının ihtiyacın ve hizmetin gereğinin çok üstünde bulunduğu, 
sonucu olarak da görevlendirilenlerin de tatmin edilemedilkleri ve bu geniş malî külfetin «reform 
ve kalkınma çalışmalarını» olumsuz yönde etkiliyerek bunların gerçekl eştiril edilmesine engel ol
duğu kouularıncla tam bir görüş birliğine varmıştır. 

Bâzı üyeler, Başbakanlık Devlet Personel Dairesi temsilcisinin de açıkladığı üzere, personel 
sayısı fazlalığına, kadroların şişkinliğine ve mevcut âtıl 'güç gerçeğine rağmen bâzı kurumların 
yeni kadro ve personel isteminde bulunması yolundaki uygulamalara ve gerçeklere değinerek, me
tinde, arz edilen gerçekleri ve görüşleri yaasitan değişiklik yapılmasını ve işibu kanunun uygulan
masında kanunda sözü edilen «kadro» ve «personel» in halen kamu kuruluşlarında mevcut ve ça
lışmakta olan «kadro ve personel» den karşılanacağını emredea hüküm konulmasını istemişlerdir. 

Komisyon üyelerinin çoğunluğu, bütün bu görüşleri aynen paylaştıklarını ancak, görüşülmek
te olan tasarının mahiyeti itibariyle metne bu yolda hüküm konulmamasını fakat, bütün bu ger
çeklerin ve görüşlerin komisyon raporunda en acık şekilde ifade edilmesini önermişler ve hükü
metlerin gerek görüşme konusu kanunun bu hükümlerinin gerek diğer kanunun ilgili hükümle
rinin uygulamasında bütün bu gerçekleri ve görüşleri gözeterek taltlbikatta bulunma la rını ve her 
şeyden önce bir «istihdam politikası» tesbit ve tesisi için gayret göstermelerini ve bu maksatla 
kurulmuş olan Başbakanlık Devlet Personel Dairesini sadece görevli kılmalarını değil, aynı za
manda bu büyük sorunu eözümliyebilecek yetkiler ile teçihiz etmelerini temennide zorunluluk 
görmüştür. 

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

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

Başkan 
Artvin 

F. Alparslan 

Sözcü 
Tekirdağ 

Söz hakikim saklıdn*. 
C. Tarlan 

Kâtip 
Ankara 

Muhalifim. Söz hakkımı 
mahfuzdur. Muhalefet 

şerhim eklidir. 
/ . Yetiş 

Ankara 
T. Kapanlı 

Eskişehir 
O. JJcuzal 

Tokat 
A. Altuntaş 

Yozigat 
S. Artukmaç 

Niğde 
Söz hakkım saklıdır. 

II. Avni Göktürk 

Uşak 
Muhalifim. Söz hakkım mahfuzdur. 

Mııhalafet şierhim eklidir. 
M. Faik Atayurt 

Talbiî Vyo 
'Söz haikkım -saklıdır. 

A. Yıldız 

Malatya 
İV. Akyurt 
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MUHALEFET ŞERHİ 

Nüfus kanunu tasarısı, her ne kadar memleke .timizin öteden beri tevali edege-len nüfus iş ve iş
lemlerini halle imkân verebilecek olumlu yönleriyle genellikle tarafımızdan dahi beniınsenmdşse de, 
bu kanun tasarısiyle meydana getirilmek istenilen nıerlkez ve ilıler teşkilâtı organizasyonunun şü
mul ve vüsatinin elâstiki ve taşandaki ifade ve hükümlere göre âdeta gayrkmıayyen ve tama
men idari sübjektif takdir ölçülerine dayanarak genişleme istidadında olduğu görüldüğünden, 
bizzarure bâzı madde ve hükümleriııe muhalif kalmmaştır.. 

Kamu kesimlinde halen pek fazla sayıda personel istihdam edildiği ve bu şişkin kadrolanıı 
da tamamen dalu bulunduğu, bu personele birçok kesimlerde gereken normal ölçülere göre iş ve 
hizmet verilemediği, verimli çalışılamadığı, perionel güç ve imkânları barlamından, oldukça ka-
barik bir âtıl kapasite ile karşı karşıya kalındığı, mevcut teselsüllerin âmme iş ve hizmetle
rine göre değjl, çalıştırılacak elemanlara göre düzenlenmekte bulunduğu, idari ve personel re
formlarının bir türlü gerçekleştirilemediği ve bu yüzden işlerin sürüncemede kaldığı ve bunun 
neticesi olarak da, cari harcamaların ve özellikle bu kategoriye dâhil personel giderlerinin de 
mütemadiyen ve nıü'teselsilen arttığı ve istihdam olunan personelin de hiçbir suretle tatmin edile
mediği bir vakıadır. 

İşte bu kanun tasarısı da maalesef, diğer carî harcamalarla .birl'Jkte personel giderlerim de za
manla ve gittikçe çoğaltabilecek şart, imkân ve vesileleri geniş ölçüde ve âdeta sınırsız olarak 
tekabbül edebilecek vasıf ve karakterdedir. Şüpesiz bu masrafeı eğitim katiyen tecviz edilemez. 

Bu mühüm nevakısm İslah ve tashihi için, kanun tasarısına, lüzumlu personel ve elemanların 
açolktaın değil, hiçolmazsa, İçişleri Bakanlığı bünyesindeki ve hattâ kamu kesiminin diğer alanla-
rınıdallri belli standart ve nitelikteki fazlalıklardan naklen kaydırılması ve süstendi aktarmalar 
yapılması suretiyle karşılanacağını kesinlikle hüküm altına alınması zorunluluğunun belirtilmesi 
şart ve lâzımdır. 

Henüz &57 ve 1327 sayılı kanunlar gerektiği şekilde uygulanmadığı, sınıflandırma ve sınıf tüzük
leri yapılmadığı cihetle, bu kanun tasarısiyle merkez ve iller teşkilâtında ihdas edidmek istenilen 
bâzı yeni memuriyet unvanlarının da tatbikatta ayrıca birer müşkülât meribaı ve âmili olacağı dü
şünü jmüştür. 

Diğer taraftan, kanun tasarısında, »köy grupları dikkate alınarak, gezici nüfus memurlukları 
ihdas ve istihdamının da derpiş edilmek istenilmesi, memleketimiz gerçekleri muvacehesinde, şüp
hesiz, çeşitli sakıncalar, komplikasy onlar, sürtünmeler ve bâzı belli güçlükler t evlid edeceğinin göz
den uzak bulundurulmaması gerekir. 

Bu itibarla, kanun tasarısının, merkez ve iller teşkilâtına ilişkin 1, 2 ve 3 ncü maddeleriyle bu
na murtabıt diğer madde ve fıkralarının, modern idare ve personel reformu esasları ve prensipleri 
gereğince, yeniden ve dikkatlice gözden geçirilmesi, irrasyonel, külfetli, pahalı, bürokratik ve iler
de fuzuli olabilecek teşkilât kuruluşlarından sarfınazar edilmesi ve gerekli olan personelin açık
tan değül, mevcut fazlalıklardan karşılanması sistem ve prensibinin tercih edilmesi görüşleriyle 
Komisyonca müttehaz karara muhalif kalınmıştır. 

Keyfiyet Yüksek Genel Kurulun takdir ve tasviplerine saygı ile arz olunur. 
Uşalk .Ankara 

Mehmet Faik Atayurt İsmail Yetiş 
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MİLLET MECLİSİNİN KABUL ETTİĞİ METİN 

NÜFUS KANUNU TASARISI 

KISIM — 1 

Teşkilât 

BÖLÜM : 1 

Merkez 

MADDE 1. — Nüfus işleri, İçişleri Bakanlığına bağlı ayrı bütçeli bir genel müdürlük tarafın
dan yürütülür. Bu genel müdürlük bir genel müdür, bir müşavir ve iki genel müdür yardımcısı 
ile aşağıdaki şubelerden teşekkül eder. 

1 — Nüfus Şubesi : 
Yurt dışında oturanlar da dâhil bütün vatandaşların nüfus hareketlerine ve şahsi hallerine 

ilişkin işlemlerle kanun, tüzük, yönetmelikle genel emirlerin hazırlanması nüfus yazımı işlerinin 
yürütülmesi, teftiş lâyihalarının incelenip sonuçlandırılması ve nüfus artış ve eksilişlerini göste
rir istatistiklerin düzenleme ve özetlemesi ile nüfusa ait taşradan yapılacak danışmalara cevap 
vermekle görevlidir. 

2 — Vatandaşlık Şubesi : 
Vatandaşlık Kanununun uygulanması, vatandaşlığa alınma, çıkma, kayıp ve çıkarılma işlemle

riyle, göçmen ve mültecilerin tescil işleri, anlaşma ve protokollere uygun vatandaşlık tetkik ve tas
diki; vatandaşlık konulan ile ilgili bütün işleri görür ve anlaşmazlıkları mevzuat dairesinde çö-
zer. 

3 — Arşiv Şubesi : 
Aile kütüklerinin iller itibariyle ikinci nüshalarını tuitar ve nüfus dairelerinden gönderilecek 

şahsi hal tutanaklarını kütüklerine işleyip özel yerlerinde saklar ve taşrada her hangi bir sebep
le kaybolan şahsi hal ve aile kütüklerinin tasdikli örneklerini istiyen resmî makamlara ve ilgilile
re verir. 

4 — Personel ve Gereç Şubesi : 
Genel müdürlüğün merkez ve iller teşkilâtında çalışan memur ve hizmetlilerin bütün özlük 

işleriyle teşkilâtın bütçe, ayniyat, levazım ve hesap işlerini yürütür. 

5 — Evrak ve Dosya Şubesi : 
Genel müdürlüğün haberleşme, dosya, evrak işleriyle diğer şubelerin çalışma konuları dışında 

kalan ve genel müdürlükçe verilen işleri yapar. 

BÖLÜM : 2 

tiler 

MADDE 2. — Her il merkezinde bir nüfus müdürü ile bir başmemur ve yeteri kadar kâtip ve 
nüfus hareketleri çok olan illerde bir müdür muavini bulunur. 

Nüfus müdürleri, il içinde nüfus işlerini düzgün yürütmek, aile ve şahsi hal kütük ve olayla
rının istatistiklerini zamanında yapmak, valiye ve ilgili dairelere vermek, bütün il çevresindeki 
nüfus teşkilâtını ve işlerini daimî olarak denetimi altında bulundurmak ve nüfus dairelerini ilgi
lendiren diğer kanunlar hükümlerini yerine getirmekle ödevlidirler. Müdür muavinleri, nüfus mü
dürlerinin görevlerinde yardımcılık ve bulunmadığı zamanlar vekillik yaparlar. 
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GEÇİCİ KOMİSYONUN KABUL ETTİĞİ METİN 

NÜFUS KANUNU TASARISI 

KISIM - 1 

Teşkilât 

BÖLÜM : 1 

Merkez 

MADDE 1. — Nüfus işleri, içişleri Bakanlığına bağlı bir Genel Müdürlük tarafundan yürütü
lür. Bu Genel Müdürlük bir Genel Müıdür, bir Müşavir ve ilki Genel Müdür Yardımcısı ile aşa
ğıdaki şubelerden teşekkül ©der ve ıbu Genel Müdürlüğün giderleri içişleri Bakanlığı Bütçesinin 
iılgiH teritüplerinde ayrı olarak gösterilir. 

1. Nüfus şubesi : 
Yurt ıdışında oturanlar da dâhil bütün vatandaşların nüfus hareketlerime ve şahsi halelinle 

ilişkin işlemlerle kamun, tüzük, yöneıtmelilkile genel eımıirlerin hazırlanması nüfus yazımı işlerindin 
yürütülmesi, teftiş lâyihalarının incelenip sonuçlandırılması ve nüfus artış ve eksilişlerini göste
rir isitaltMaMLerkı düzenleme ve özetlemesi ile nüfusa ait taşradan yapılacak danışmalara cevap 
vermekle görevidir. 

2. Vatandaşlık şubesi : 
Vatandaşlık Kanununun uygulanması, vatandaşlığa alınma, çıkma, kayıp ve çıkarılma işlemle

riyle, göçmen ve mültecilerin tescil işleri, anlaş mıa ve protokollere uygun vatanlaşlık tetkik ve 
tasdiki; vatandaşlık konuları ile ilgili bütün işleri görür ve anlaşmazlıkları mevzuat dairesinde çö-
zer. 

3. Arşiv şubesi : 
Aile kütüklerinin iller itülbariyle ikinci nüshalarını tutar ve nüfus dairelerinden gönderilecek 

şahsi hal tutanaklarımı kütüklerine işleyip özel yerlerinde saiklar ve taşra/da her hangi bir sebep
le kaybolan şahsi hal ve aile kütüMerinım tasdikli örneklerini istiyen resmî makamlara ve ilgilile
re verir. 

4. Personel ve gereç şubesi : 
Genel müdürlüğün merkez ve iller teşkilâtımda çahşain memur ve hizmetlilerin bütün öaMk 

işleriyle teşkilâtın bütçe, ayniyat, levazım ve hesap işlerini yürütür. 

5. Evrak ve dosya şubesi : 
Genel müdürlüğün haberleşme, dosya, evrak işleriyle diğer şubelerin çalışma konuları dışında 

kalan ve genel müdürlükçe verilen işleri yapar. 

MADDE 2. — Millet Meclisi metninin 2 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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i'Millet Meclisinin kabul ettiği metin) 

MADDE 3. — Her il merkez ve bağlı ilçelerinde bir nüfus başrnemuru ile aşağıdaki nüfus sa
yısı hesabına göre memur ve birer kâtip bulunur. 

Yirmibine kadar bir, kırkbine kadar iki, altmışbine kadar üç, seksenbine kadar dört, yüzbi-
ne kadar 5 memur bulunur. Daha fazla nüfuslu ilçeüer için aynı hesap yürütülerek memur adedi 
artırılır. 

Nüfus başmemur, memur ve kâtiplerini kadro, yer ve unvanlarına bakılmaksızın lüzum görü
len yerlerde görevlendirmeye, gerekli görülen bölgelerde gezici nüfus memurları çalıştırmaya 
İçişleri Bakanlığı yetkilidir. 

Nüfus başmemurları ilçede nüfus işlerinin genel idaresinden ve denetlenmesinden, haberleşme 
işleriniden sorumlu ottup, ilçe ve gezici nüfus memurlarını teftişe ve resmî kurullarda, mahkeme
lerde bulunmaya yetkilidir. 

Her nüfus memuru; doğum, ölüm, evlenme, boşanma, yer değiştirme, evlât edinme, tanıma, 
kayıt ve nesep tashihi gibi nüfus olaylarını yasmak ve kütüklere işüemek ve yeni doğanlara nü
fus cüzdanı vermek, cüzdan değiştirmek, istatistikleri tutmak ve başmemur tarafından verilen iş
leri yapmakla görevli ve bu işlerden sorumludur. 

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

HISIM - 2 

Anahükümler 

BÖLÜM : 1 

Kütüğe geçirme 

MADDE 4. — Her Türk Türkiye'de ikametgâhının veya sonradan ikametgâh edindiği yerin 
nüfus memurluğuna kendisini yazdırmaya ve bir nüfus cüzdanı almaya mecburdur. 

Reşidolımyanlarm nüfus olaylarını yazdırıp nüfus cüzdanların! almakla veli ve vasileri ödev
lidirler. 

MADDE 5. — Şahsi halleri• bildirmekle ödevli tutulan kimseler doğum, evlenme, boşanma, 
ölüm, gaiplik, nesep tashihi, tanıma, evlât edinme ve evlâtlık sözleşmesinin kaldırılması olayla
rını nüfus memurluğuna bildirmeye ve nüfus memurları da bunları aile kütüklerine yazmaya 
mecburdurlar. Nüfus memurlarına yapılan doğum, ölüm ve yer değiştirme bildirileri bir tuta
nakla tesbit, diğer şahsi hal olayları mahkemeler ve dairelerin verecekleri ilâm ve resmî belgele
re dayanmak suretiyle aile kütüklerine işlenir. 

MADDE 6. — Nüfu3 kütükleri ilçe esası üzerine tutulur. Her nüfus dairesinde tutulan do
ğum,. ölüm, yer değiştirme tutanakları ile evlenme, boşanma, kayıt ve yaş tashihi belgeleri ayrı 
ayrı ve diğer şahsi hal değişikliklerine ait belgeler de birer kütük haline getirilmek suretiyle 
saklanır. Her mahalle ve köy için ayrı aile kü ilikleri tutulur. Bu kütüklerin tutuluş şekilleri ve 
bütün belgelerin formülleri yönetmelikte belirtilir. 

MADDE 7. — Doğum, ölüm ve yer değiştirme olayları nüfus memurları tarafından iki nüsha 
olarak düzenlenecek bir tutanağa geçirilir ve olayı bildiren ile beyanı dinliyen iki tanık ve nüfus 
memuru tarafından imzalanır. 

Bu tutanaklarla evlenme, boşanma, kayıt ve yaş tashihi, nesep düzeltmesi gibi şahsi hal olay
larına ait ilâm ve belgeleri nüfus memurları aile kütüklerine islerler. Tutanaklarla belgelere aile 
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(Geçici Komisyonun kabul ettiği metin) 

MADDE 3. — MilM Meclisi metninin 3 ncü malddesi aynen kajbul edilmiştir. 

MADDE 4. — Millet Meclisi metninim 4 noü maJddesi aynen kabul edilmişltir. 

MADDE 5. — Millet Meclisi metalinin 5 inci maddesi aynen kabul ediHmiştir. 

MADDE 6. — Millet Meclisi mıetnsinıiın 6 ncı malddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — Millet Meclisi metninin 7 nci malddesi aynen kabul edilmiştir. 
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(•Millet Meclisinin kabul ettiği metin) 

kütüğü işlem ve sayfa numaraları tarihlerini yazarak imzalarlar. Bu tutanak ve belgelerin bi
rer nüshası her ay sonunda doğruca Nüfus Genel Müdürlüğü arşivine gönderilir. 

MADDE 8. — Kendisinin veya babasının aile kütüğü başka yerde bulunanlara ait tutanaklar
la kayıt tashihi gibi şahsi hal belge ve ilâmları üçer, evlenme ve boşanma için verilen bildiri ve 
ilâmlar dörder nüsha olarak düzenlenir. 

îşlem görecek daire sayısı kadar nüshası, başvurulan nüfus memuru tarafından bir hafta için
de aile kütüğünün bulunduğu yer nüfus memurluğuna yollanır. Bunlan alan nüfus memuru bir 
hafta içinde nüfus kütüğüne işler ve tutanağı gönderen memura bildirir, kütük işlem ve sayfa nu
maralanın ve tarihini gösterir tutanağın veya resmî belgenin bir nüshasını alıkor, diğer nüshasını 
ay sonunda 7 nci madde uyarınca merkez arşivine gönderir. 

MADDE 9. — Türkiye dışındaki Türk vatandaşlannm nüfus olayları en yakın Türk konso
losluğuna bir bildiride bulunmak veya mahallî kanunlar yabancılara ait nüfus olaylarını bulun
dukları yerdeki belediye veya nüfus dairelerine bildirerek kaydettirmek ödevliliğini yüklediği tak
dirde vatandaşlarımızın bu hususta mahallî makamlara yapacaklan bildiriyi gösterir bu makam
lardan veya 18 nci maddede yazılı kurumların sorumlu 'görevlilerinden kendilerine verilecek bel
geleri konsolosluğumuza vermek suretiyle tesbit edilir. 

Böyle bir bildiri veya belgeye dayanılarak konsolosluklar tarafından düzenlenecek örneğine 
uygun doğum, Ölüm̂  tutanaklariyle evlenme tescil belgeleri 7 ve 8 nci madde hükümlerine göre 
işlem yapılmak üzere doğruca İçişleri Bakanlığına gönderilir. 

Oturduğu yerde ve yakınında Türk Konsolosluğu bulunmadığı takdirde o memleketin şahsi 
hal işlerini yürüten yetkili makamları veya kurumları tarafından verilip Dışişleri Bakanlığı
mızca usulüne göre onanmış belgeler üzerine aile kaydının bulunduğu yer nüfus kütüklerine ya
zılır. 

Türkiye'de kütüğü bulunmıyan ve yabancı memleketlerde oturan vatandaşlar içişleri Bakanlı
ğının göstereceği bir nüfus dairesinde açılacak aile kütüğüne kaydedilirler. 

MADDE 10. — Tutanak ve belgelerin ilgilinin kendisi veya veli, vasi veya resmî vekili tarafın
dan imzalanması gereklidir. Yazı bilmiyenlerin sağ el işaret parmağı izi konur. 

MADDE 11. — Kesinleşmiş mahkeme hükmü olmadıkça nüfus kütüklerinin hiçbir kaydı dü
zeltilemez ve kayıtların anlamı ve taşıdığı bilgileri değiştirecek ilâve ve şerhler yapılamaz; an
cak olayların aile kütüklerine işlenmesi sırasında nüfus memurlarının yaptıkları maddî hatalar, 
dayanağı belgelere uygun olarak düzeltilir. Ve başmemurla nüfus memuru tarafından onama şer
hi verilerek imzalanır. 

MADDE 12. — Yabancı devlet vatandaşlarının doğum, ölüm olayları başvurmaları üzerine 
olayın olduğu yer nüfus memurluğunca iki nüsha tutanakla tesbit edilir. İstemeleri üzerine bir 
nüshası kendilerine verilir. Bunlar aile kütüklerine işlenmez, özel bir dosyada saklanır. 

MADDE 13. — Aile kütükleriyle dayanaklan, resmî belgelerdendir. 
Banlardan çıkarılan örnekler ve bunlara dayanılarak tesbit edilmiş olan olaylar birer hukukî 

işleri., olup aksi sabit oluncaya kadar itibardadır. 

MADDE 14. — Nüfus kütükleriyle dayanaklarını bajmemur ve sorumlu memurlarla denetleme 
ve teftişe yetkili olanlardan başka hiç kimse göremez ve inceliyemez. 61 nci madde hükmü saklı 
kalımak şartiyle adlî makamlarla resmî dairelere ve ilgilinin kendisi, kan veya kocası, veli, vâsi 
veya resmî vekili usul ve füruu ile ikinci dereceye kadar ©lan civar hısrmlanna (nüfus kayıtlan 
örnekleri; istenlildiğinde verilir, ilgili bütün nüfus memurları vazifeleri dolayısiyle aileler ve 
fertler hakkında öğrenecekleri haUeri gizli tutmaya mecburdurlar. 
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(Geçici Komisyonun kabul ettiği metin) 

MADDE 8. — Millet Meclisi metninin 8 nci malddesi aynen kabul «dilmişitdr. 

MADDE 9. — Millet Meclisi metninin 9 ncu malddesi aynen kabul ledümişjtir. 

MADDE 10. — Millet Meclisi ımetninin 10 ncu malddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 11. — Millet Meclisi metninin 11 nci maddesi aynen kaibul edilmiştir. 

MADDE 12. — Millet Meclisi metninin 12 nci maddesi aynen kabul ediOhmşltir. 

MADDE 13. — Milleft Meclisi metnimin 13 mfcü maddesi aynen kaibul ediümi^bir. 

MADDE 14. — Millet Meclisi metninin 14 ncü maddesi »aynen kaibul ©dilimıişjtir. 
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(Millet Meclisinin kabul ettiği metin) 

MADDE 15. — içişleri (Bakanlığımın lüzum gördüğü bölgeler idare 'bölümleriınde taşlanmak 
üzere gezici ve sabit nüfus memurlarına Bakanlar Kurulu karariyle evlendirme memurluğu yet
kisi verilir ve beş yıl içinde bütün memlekette evlendirme memurluğu görevi nüfus memurlarına 
geçer. 

BÖLÜM : 2 

Doğumlar 

MADDE 16. — Her çocuğun doğum tutarağı; doğum bildirisi yapılan nüfus dairelerince 
adlı ve soyadlı olarak tutulur. 

Doğumları baba, yoksa veya kısıtlı, tutuklu, hasta ve her hangi mecburi bir sebeple orada bu
lunmazsa veli veya vasisi bir ay içinde nüfus memuruna iki tanıkla sözlü bildiride bulunarak do
ğum tutanağına yazdırmakla ödevlidir. 

Bir aydan sonra yapılan doğum bildiriınleriyle genel nüfus yazımında bulunmıyarak yazım 
dışında kalanlar 17 nci madde uyarınca mahallin en büyük idare âmirinin emriyle yazılır. 

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

Ölü doğan çocuklar nüfus kütüğüne yazılmaz. 

MADDE 17. — Altı yaşından fazla olanların tescilinden önce nüfus başmemuru, nüfus me
muru, Hükümet hekiminden kurulu bir heyet tarafından, bu teşkilât bulıınmıyan yerlerde de nü
fus memuru o yer muhtarı ve ihtiyar kurulundan bir üye önünde görülüp yaşının takdir edilmesi 
ve keyfiyetin tutanağa yazılarak imzalanması gereklidir. 

Nüfus yazımlarında kayıt dışında kalanlar yurdumuzda ise bulunduğu yer nüfus memurlu
ğuna, yabancı memleketlerde ise, bulunduğu bölgedeki, yoksa o yere en yakın elçilik veya kon
solosluğumuza veyahut doğrudan doğruya içişleri Bakanlığına başvurarak kendilerini yazdırırlar. 

MADDE 18. — Doğum evlerinde, hastanelerde, ceza ve tevkif evlerinde, vapur, tren, uçak 
gibi genel yolcu taşıtlarında olan doğumların yaziınlması ödevliliği de 16 ncı maddede belirtilen 
kişilere aittir. 

Genel taşıtlar yurt dışına gidiyorsa vapur süvarisi veya taşıt âmirinin İM tanıkla beraber im
za edecekleri örneğine uygun iki nüsha tutanak yapılır. Baba, ana, veli veya vasiye verilir. Bun
larda ilk uğnyacakları yer Türkiye Cumhuriyeti Elçilik veya konsolosluklarına göndermek sure
tiyle bir ay içinde babanın yoksa ananın kayıtlı olduğu nüfus dairesine tescil ettirirler. 

MADDE 19. — Bir doğumda birden ziyade doğan çocuklar doğuşları sırasiyle yazılırlar. 

MADDE 20. — Ana ile baba arasında evliliğin kalkmasından sonra üçyüz gün içinde doğan ço
cuk babası soyadiyle baba aile kütüğüne yazılır. 

Evlilik dışında doğan çocukların nesebi, ana, babanın birbirleriyle evlenmesiyle kendiliğinden 
düzelir. 

Ana, baba evlenmeden önce doğan çocuklarını ikametgâhlarının bulunduğu veya evlendikleri 
yer nüfus memuruna birlikte haber vermeye mecburdurlar. Bu bildiri akid ile birlikte veya aMd-
den sonra da yapılabilir. Bildirinin yapılmaması nesebin sahih olmasına engel teşkil edemez. 

Evlilik dışında doğmuş çocuk, anasının aile kütüğüne ananın soyadı ve onun bildireceği ba
ba adı ile yazılır. 

Ancak; bunların nesebi düzeltildiğinde veya tanındıklarında babaları hanesine baba adı ve 
3oyadı ve analarına izafetle naklen kaydolunurlar. 
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(Geçici Komisyonun kabul ettiği metin) 

MADDE 15. — MMeit Meclisi metoinin 15 nci maiddesi aynen kaibul ©dilimliktir. 

MADDE 16. — MiMet Meclisi metalinin 16 neı maiddesi aynen Ikajbul eıdilimıiş/tir. 

MADDE 17. — Milk/fc Meclisi metndnlin 17 ncd maiddesi aynen tealbul edilmiştir. 

MADDE 18. — Millet Meclisi metninin 18 ncd maiddesi aynen kalbul edilmisitir. 

MADDE 19. — Millet Meclisi metnimin 19 micu înaiddesi aynen kaıbul ediiltmıişltir. 

MADDE 20. — Millet Meclisi Meitninin 20 ncd maiddesi aynen kaToul edlmişitir. 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 75 ̂  
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(Millet Meclisinin kabul ettiği metin) 

MADDE 21. — Yeni doğmuş çocuk bulanlar köylerde muhtarlara, kasaba ve şehirlerde kara
kollara bildirmekle ödevlidirler. 

Bu haberi alan muhtar ve karakol âmiri çocuğun cinsiyetini ve üzerinde bulunan eşyayı göste
rir etraflı üç nüsha tutanak düzenleyip bir nüshası ile birlikte çocuğu belediyeye diğer iki nüs
hasını da nüfus memuruna yollarlar. Bu tutanakları alan nüfus memuru ana ve baba ismi ve soya
dı takarak ve çocuğu da adlandırmak suretiyle çocuğun bulunduğu yer aile kütüğünün son say
fasına tescil eder. 

MADDE 22. — Vatandaşlık ve İskân kanunları gereğince Türk vatandaşlığına alınanlar yetki
li makam ve kurullar kararı üzerine ve vatandaşlık bildirgeleri veya tescil belgelerine uygun ola
rak aile kütüğünde her aile için açılacak sayfalara yazılır. 

Vatandaşlıktan çıkarılanlarla vatandaşlığı kaybedenlerin bu durumları aile kütüklerine işle
nir. 

BÖLÜM : 3 

Evlenmeler 

MADDE 23. — Medeni Kanun hükümlerine göre evlenme akdini yapanlar akdin yapıldığı 
tarihten başlıyarak bir ay içinde örneğine uygun üç nüsha evlenme bildirisini bulunduğu yer nü
fus memurluğuna, onlar da erkek ve kadının kayıtlı bulunduğu nüfus memurluğuna göndermek
le ödevlidir. 

Evlenme memurluğu, nüfus memurlarına verilen yerlerde bu görevleri adı geçen memurlar 
yaparlar. Bildiriyi alan kocanın kayıtlı bulunduğu yer nüfus memuru, karıyı kocanın aile kütü
ğüne geçirir ve evlenme tutanağının bir örneğini merkez arşivine yollar. Karının kayıtlı bulun
duğu yer nüfus memuru da karının kaydına şerh verir. Koca, karının aile kütüğüne getirilemez. 
Evlenen erkek ayrı aile kütüğü açabilir. 

MADDE 24. — Türk vatandaşı erkekle evlenen yabancı kadın evlilikle Türk vatandaşlığını 
kazanırsa kocasının aile kütüğüne geçirilir. 

MADDE 25. — Yurt dışında yapılacak evlenmeler için ilgililerin kanuni engelleri bulunup 
bulunmadığının tesbiti ve usulen yapılacak ilân sonucunun alınması hususunda konsoloslukları
mızla bu görevi yapmakta olanlar, evlenen vatandaşın kayıtlı olduğu yer nüfus müdür veya 
memurluklarijde içişleri Bakanlığının belirteceği esaslar dairesinde re'sen yazışma ve haberleşme
de bulunurlar. 

Konsolosluklarımızın kanuni yetkileri içinde yaptıkları evlenmeler ilgililerin aile kütüklerine 
işlenmek üzere bir ay içinde içişleri Bakanlığına bildirilir ve 23 ncü maddede gösterilen işlem 
uygulanır. 

Taraflardan birisi veya ikisi Türk vatandaşı olan kimselerden, evlenmelerine kanunî engel 
buiunmıyanlıarın yetkili mahallî makamlarca yapılan evlenmeleri konsoloslarımız tarafından tes
cil ettirilmek üzere İçişleri Bakanlığına bildirilir. 

Konsolosluğumuz bulunmıyan yerlerde mahallî yetkili makamlarca yapılan evlenme akitlerinin 
nüfus idarelerine veya en yakın Türk Konsolosluğuna bildirilmesi ile koca, Türk kadının yaban
cı uyruklu erkekle evlenmesi halinde karı ödevlidir. 

MADDE 26. — Evlenme memuru tarafından evlenmeleri yapılan ve mutlak butlanı haiz olmı-
yan evlenmelerle, kanuni şekillere riayet edilmeksizin yapılan ve feshi geröktirmiyen evlenmeler 
aüe kütüklerine tescil edilmekle beraber olay Cumhuriyet Savcılığına bildirilir. 
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(Gemici Komisyonun kaimi ettiği metin) 

MADDE 21. — Millet Meclisi Metninin 21 mci maiddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 22. — Millet Meclisi metninin 22 inici malddesi aynen toabul edilmiştir. 

MADDE 23. — Millet Meclisi metninin 23 ncü maiddesi aynen feaibul e>dilmıi§ıtir. 

MADDE 24. — Millet Meclisi metninin 24 ncü maddesi aynen kabul edümişitair. 

MADDE 25. — Millet Meclisi metnimin 25 nci malddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 26. — Milat Meclisi metninin 26 ncı malddesi aynen kabul edümiş'tir. 

•Cunılıııriyelt Senatosu (S. Sayısı : 75] 
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(-Millet Meclisinin kabul ettiği metin) 

MADDE 27. — Medeni Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce eski hükümlere göre yapılıp 
da halen nüfus kütüklerine işlenmemiş olan evlenmeler ilgililerin mahkemeden karar almaları 
suretiyle aile kütüğüne islenebilir. 

BÖLÜM : 4 

Yer değiştirme, 

MADDE 28. — Asli ikâmet yerinin değiştirilmesi halinde yeni yerine varış tarihinden bağlıya
rak 2 ay içinde aile kaydının yeni ikametgâh ittihaz edilen yere getmmıesdmn ilgili tarafından 
istenmesi zorunludur. Bu beyan ve istek üzerine 'kayıtlı bulunduğu yerden nüfus kaydı getirtil
mek suretiyle yer değiştirme işlemi yapılır. 

Yer değiştirme kaydı : Kendisini tanıyan iki tanık ve taşındığı yer nüfus memuru önünde 
yapacağı beyan üzerine üç nüsha düzenlenecek tütajıakla yapılır. O mahalle veya köy aile kütü
ğünde açılacak yeni bir sayfaya yazılır. Nüfus cüzdanına da işlenir. 

Tutanağın biri ayrıldığı yer nüfus memurluğuna gönderilerek oradaki kaydı kapattırılır. Bir 
tutanak da merkez arşivine gönderilir. Yer değiştirme tutanakları ikametgâh değiştirmelerinde 
ve yeniden aile kurmada düzenlenip evlenme, boşanma ve evlâtlık gibi hallerde yer değiştirme 
tutanağı tutulmıyarak gösterilecek belgeler üzerine yapılır. 

Şehir, kasaba ve köy içerisinde mahalleden mahalleye yer değiştirme işlemi yapılamaz. Asker
lik çağında olanların yer değiştirmeleri aile kütüklerine işlendikten sonra askerlik şubelerine de 
bildirilir. 

BÖLÜM : 5 

Evlât edinme ve tanıma 

MADDE 29. — Evlât edinme Medeni Kanun hükümlerine göre yapıldığına dair ilgililer tara-
rafmdan mahkeme ilâmı ve diğer belgeler verildiği takdirde nüfus memuru evlât edinilenle edi
nenin kütüklerine işler, evlâtlığı evlât edinenin aile kütüğüne nakleder, evlât edini
len evli bir erkek ise evlât edinenin hanesine kan ve çocukları ile birlikte aktarma suretiyle 
yazılır ve evlât edinenin soyadını alırlar. 

Evlât edinilen evli kadın ise evlât edinme evlât edinen ile evlâtlığın künyelerine işaret edile
rek kadın kocası hanesinde kocası soyadı ile kalır. Evlât edinme bağının kaldırılmasında da 
aynı işlem yapılır. 

MADDE 30. — Evlilik dışında doğan çocuk Medeni Kanun hükümleri gereğince babası veya 
babasının babası tarafından tanındığı, tanıyan tanınan veya ana tarafından bildirildiği ve tanıma
ya ilişkin resmî senet gösterildiği takdirde nüfus memuru çocuğu tanıyanın aile kütüğüne p-eçirir. 
Böyle bir çocuk vasiyetname ile tanındığı takdirde vasiyetnameyi açan makam bir hafta içinde 
onamlı kopyasını baJbanın veya çocuğun aile kütüklerinin yazılı bulunduğu yer nüfus memurlu
ğuna göndermeye mecburdur. 

BÖLÜM : 6 

Boşanmalar 

MADDE 31. — Boşanma kararını veren mahkemenin başkâtibi kararın kesinleştiği tarihten 
itibaren 30 gün içinde üç nüsha karar örneğini buflumduğu yer nüfus memurluğuna vermekle, 
bu memur da kocanın kayıtlı olduğu yer nüfus memurluğuna göndermekle ödevlidir. Kocanın 
kayıtlı olduğu yer nüfus memuru tescilden sonra karar örneğinden bir nüshasını meri z arşi
vine, bir nüshasını karının nakledeceği yer nüfus idaresine gönderir. 
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(Geçici Komisyonun kabul ettiği metin) 

MADDE 27. — Milet Meclisi metninin. 27 nci maddesi aynen kajbul ©di3mi§tdr. 

MADDE 28. — Millet Meclisi metninin 28 mci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 29 — Millet Meclisi metninin 29 ncu maddesi aynen kaîbul edüUmişitdır. 

MADDE 30. — Millet Meclisi metninin 30 ncu maddesi aynen kabul edütaiştir. 

MADDE 31. — Millet Meteflisi ıneitoıİMİn 31 nıci maddesi aynen fcaibul ğdallkııjişlfefer. 
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(Millet Meclisinin kabul ettiği metin) 

MADDE 32. — Boşananların belirli bir süre içinde evlenmemeleri için mahkemelerce verilmiş 
olan evlenme yasakları da aile kütüklerine işlenir. 

Medeni kanun hükümlerine güre 300 günlük evlenme yasağı kazai yasak ile birlikte hüküm 
tarihinden itibaren yürür. Boşanmadan sonra kadın kocanın aile kütüğünden evvelce yazılı oldu
ğu aile kütüğüne nakledilir, isterse ayrı bir aile kütüğü açılır. 

BÖLÜM : 7 

ölümler 

MADDE 33. — Ölüm hangi yerde vukubulmus ise o yerin nüfus memurluğuna bildirilir. Ölüm 
yeri bilinmezse ceset nerede bulunmuş ise oranın, ölüm bir taşıt içinde olmuşsa bu taşıttan çıka
rıldığı yerin nüfus memurluğuna bildirilir. Ölenin kaydı yoksa yapılacak soruşturma sonunda 
Türk vatandaşlığı ve ailesi tesbit edildiği takdirde bir doğum tutanağı düzenlenerek önce doğum 
sonra ölüm aile kütüğüne işlenir. 

MADDE 34. — Gaiplik Medeni Kanun ve Askerlik Kanunu hükümlerine uygun hallerde bu 
kanunlar uyarınca aile kütüklerine yazılır. 

MADDE 35. — ölüm olaylarını köylerde muhtar; şehir ve kasabalarla sağlık teşkilâtı bulu
nan diğer yerlerde gömme izni verenler nüfus memurlarına bildirmekle ödevlidirler. 

Ölüm haberini alan köy muhtarı ile diğer ödevliler, örneğine uygun üç nüsha ölüm tutanağı 
doldurup bunları bildirenle iki tanığa imzalatır, kendisi de imza ettikten sonra iki nüshasını on 
gün içinde nüfus memurluğuna gönderir. Gezici memur bulunan bölgelerde memur köye geldiğin
de verilir. 

MADDE 36. — Ölüm hastanede, ceza ve tevkif evi (idamlar dâhil), okul, fabrika, iş yeri 
gibi sıhhi ve resmî bir kurumda olmuşsa örneğine uygun üç nüsha ölüm tutanağı kurumca bu 
işle görevlendirilenler tarafından yapılır. Bunlardan bir nüshası kurumda saklanır, iki nüshası 
da on gün içinde nüfus memurluğuna yollanır. 

Ölüm, vapur, tren, uçak gibi genel bir yolcu taşıtında olmuşsa üç nüsha ölüm tutanağı bu ta
şıtın sorumlu âmiri tarafından yapılır. Bunlardan bir nüshası alıkonulup iki nüshası varılacak 
ilk durak yeri nüfus memurluğuna ve bu durak yabancı bir memlekette ise oradaki Türk kon
solosluğuna on gün içinde yollanır. Ölüm tutanaklarının ölüyü gören iki tanık, varsa doktor 
veya sağlık memuru tarafından imzalanması ve örneğine uygun tutulması gerekir. 

MADDE 37. — Sel, yer sarsıntısı, yer çöküntüsü, hava, deniz, tren trafik ve maden kasılan, 
yangın gibi toplu ölümler meydana getiren olaylar vali ve kaymakamın görevlendireceği memur
lar tarafından incelenip, iki nüsha tutanak ile tasbit olunur. Ondan sonra olay yerindeki ölülerin 
kimlikleri belirtilip her şahıs için ayrı ayrı ve örneğine uygun üçer nüsha tutanak yapılır. Birin
ci tutanağın bir nüshası, nüfus başmemurluğunda saklanır. Şahıslar için ayrı ayrı yapılan 
ölüm tutanakları da nüfus memurluğuna verilir. Tutanak yapılması mümkün olmıyan hallerde yet
ki"; makamların ölümü bildirilen belge veya resmî yazıları ölüm tesciline yeter görülür. 

MADDE 38. — Kıtasında ölen subay, askerî memur, astsubay, erbaş ve erler hakkında örne
ğine uygun üç nüsha ölüm tutanağı kıtası hekimi veya bu görevi yapanlar tarafından düzenlenip 
imzalanır. 

Bu tutanakların ölenlerin yazılı bulunduğu aıkerlik şubelerince de bir nüshası saklanıp diğer 
iki nüshası nüfus memurluğuna gönderilir. 
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(Cieçici Komisyonun kabul ettiği metin) 

MADDE 32. — Millet Meclisi metninin 32 nci maddesi aynen kaJbul edilmiştir. 

MADDE 33. — Milet Meclisi metnimin 33 ncü maddesi aynen kaibul edilmiştir. 

MADDE 34. — Millelt Meclisi metnimin 34 ncü maddesi aynen ıkaîbul edilmiştir, 

MADDE 35. — Millet Meclisi metniinıin 35 nci maddesi aynen kaibul edilmiştir. 

MADDE 36. — Millet Meclisi metninin 36 nci maddesi aynen kaibul edilmiştir. 

MADDE 37. — Millet Meclisi metnimin 37 noi maddesi aynen kabul edilmiştir, 

MADDE 38. — Milet Meclisi metninin 38 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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(Miliot Meclisinin kabul ettiği metin) 

MADDE 39. — Savaş, ayaklanma alanlariyle, eşkiya çarpışmasında ölen subay, askerî memur, 
astsubay, erbaş ve erlerle diğer askerî şahısların kimlikleri ve ölümleri orduca uygulanan usul 
dairesinde üçer nüsha örneğine uygun ölüm tutanakları ile tesbit olunur. 

Erlere ait tutanaklar askerlik şubeleri; subay, askerî memur, astsubay ve diğer askerî şahıs
lara ait tutanaklar da Millî Savunma Bakanlığı yolu ile aile kütüklerinin bulunduğu nüfus me
murluğuna ve ailesine yollanır. 

MADDE 40. — Bir kimse bir geminin bir torpil neticesinde batması, fırtına kazası, yanma, 
patlama, çarpışma ve savaş gibi ölümüne muhakkak nazarı ile bakılacak haller içinde gaip olup 
da ölüsü bulunmamış ise kayıtlı bulunduğu askerlik şubesi veya kıtası komutanlığınca, sivil ise 
olayın olduğu yer zabıtasmca durum belgeiendirildiği takdirde o kimse gerçekten ölmüş sayıla
rak en büyük idare âmirinin emri ile künyesine ölüm kaydı düşürülür. Savaş halinde askere alı
narak memleket içinde veya dışında bir tarafa gönderilip de savaşa katıldığı veya bir çarpışma
da bulunduklarına dair şubelerince bir bilgi bulunmadan her hangi bir suretle gaip olanlarla, 
sivillerin ilgilileri Medeni Kanun gereğince mahkemeye müracaatla gaip olan kimsenin ölü veya 
sağ olduğuna hâkim tarafından hükmedilmesini istiyebilir. Künyesine ölü işareti verilenlerden 
sonradan sağ oldukları anlaşılanların mahkemeye başvurarak ölüm kaydının kaldırılması istenmez
se, nüfus idaresince p-enel hukuk bakımından Cumhuriyet Savcılığına bildirilerek ölüm kaydı kal-
dırtılır. 

BÖLÜM : 8 

Aile kütükleri 

MADDE 41. — Bir soydan gelen ve aynı soyadını taşıyan ve evvelce bir hanede bulunan 
kimseler bu kayıtlarını devam ettirmek isterlerse tek bir aile gibi kayıtları devam ettirilir. 

Bir soydan oldukları ve bir soyadı taşıdıkla n halde yaşamaları ayrı bulunan ailelerle bir 
soydan olmıyan ve aynı soyadını tasımıyan aileler ayrı aile olarak yazılırlar. 

MADDE 42. — Aile kütüklerinde fertlerin, ayrı aile kurma; yer değiştirme, evlât edinilme, 
evlenme, ailelerin ise yer değiştirme, bütün fertleri ölme, kızların ve kadınların evlenmeleri ha
linde kayıtları kapanır. 

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

MADDE 43. — Aile kütükleri; ailenin bütün fertlerinin cinsiyetini, adı, soyadı, baba ve anası 
adiyle soyadlarını, sağ olup olmadıklarını, il ve ilçe itibariyle doğum yeri ve tarihlerini, vücut
larındaki belirli değişikliklerini, dinini, okur - vazar olup olmadıklarını, medeni hallerini ve diğer 
şahsi hal değişikliklerini ihtiva eder. 

Aile kütüklerinin her sayfasına cilt ve sayfa sıra numaraları konur. Kütüğün sonuna kaç say
fadan ibaret olduğu yazılır. Sayfa birleşim yerleri asliye hukuk mahkemesince mühürlenerek sonu 
onaylanır. 

MADDE 44. — Kocanın Ölümünde kadın yeniden evlenmedikçe ölen kocasının aile kütüğünde 
kalabilir. Dilediğinde 'babasımm aile kütüğüne döner veya ayrı bir sayfa açtırabilir. 

MADDE 45. — Her aile kütüğü soyadma göre düzenlenip kapağının iç tarafına kütükte 
yazılı ailelerin soyadları üzerine alfabe sırasına göre fihristini yaparak yapıştırmak mecburidir. 
Ayrıca her nüfus dairesinde bölgesi aile kütüklerinin soyadlarma ait alfabetik bir fihrist tutu
lur. 
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(Geçici Komisyonun kabul ettiği metin) 

MADDE 39. — Millet Meolisi metninin 39 mcu maddesi aynen ıkafbul edilmiştir. 

MADDE 40. — Millet Meolisi metninin 40 mcı maddesi aynen kalbul ecülmiştir. 

MADDE 41. — Millet Meclisi metnitnıin 41 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 42. — Millet Meclisi metnimin 42 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 43. — Millet Meolisi metninin 43 nlcü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 44. — Millet Meclisi metninin 44 ncü maddesi aynen ikabul ediümisitir. 

MADDE 45. — Millet Meclisi metninin 45 nci mladdesi aynen kalbul edilmiştir. 
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(Millet Meclisinin kabul ettiği metin) 

BÖLÜM : 9 

Kayıt diizpltmpleri 

MADDE 46. — Yaş, ad, soyadı ve diğer kayıt düzeltme dâvaları ilgilinin oturduğu yer as
liye hukuk mahkemesinde Cumhuriyet savcısı ve nüfus başmemuru veya nüfus memuru huzu-
riyle görülür ve karara bağlanır. 

Bu dâvalar düzeltmeyi istiyenlerle, ilgili resmî dairenin göstereceği lüzum üzerine Cumhuri
yet Savcıları tarafından açılabilir ve dinlenecek tanıklar, resmî kayıt örnekleri ve belgelerle is
pat olunur. Şu kadar ki; ilgilinin görünüşü dâvayı yalanlayıcı olmaması şarttır. Ceza Muhakemeleri 
Usulü Kanunu hükümlerine göre ceza mahkemelerinde yapılacak yaş düzeltmesi işlerinde de nü
fus başmemuru veya nüfus memuru taraf olarak bulunurlar. 

Mahkeme kararına karşı taraflar Yargıtaya başvurabilirler, yaş, ad, soyadı ve kayıt düzelt
mesi hakkındaki mahkemeden verilen kararlar kesmleştikten sonra ilgilinin aile kütüğüne geçiri
lir. Ad ve soyadının değiştirilmesi, din değiştirme suretiyle de olsa mahkeme karariyle yapılır. 
Adlarını değiştirenlerin aile kütüğünde yazılı çocuklarının baba veya ana adları, soyadlarını 
değiştirenlerin yalnız eşiyle reşidolmıyan çocuklarının soyadları birlikte değiştirilir. Yaş düzelt
me dâvası ancak bir defa açılabilir. 

Yaş, ad, soyadını değiştirenler askerlik ödev Kliği içinde iseler yapılan düzeltmeler nüfus ida
relerince onbeş gün içinde askerlik şubelerine de bildirilir. 

MADDE 47. — Meslek, sanat, din ve her hangi bir arıza sebebiyle vücuttaki şekil değişiklikle
ri ve bu kanunun 43 ncü maddesi gereğince nüfus kütüklerine yazılması gerektiği halde her nasılsa 
yazılmamış ve dayanağı belgede kalmış olan ana baba adı, doğum yeri, cinsiyet ve soyadı gibi 
haller ilgililerin bağlı bulumduğu daire, kurum veya işyerinden köy veya mahalle ihtiyar kuru
lundan alacakları belge ve ilmühaber üzerine en büyük idare âmirinin emri ile nüfus memurları 
tarafından aile kütüklerine işlenir. 

MADDE 48. — 47 nci madde gereğince yapılan tamamlamalarla şahsi hallerde vukua gelen 
değişmeler, özellikle evlenme dışında doğan bir çocuğun tanınması, hâkimin babalığa hükmet

mesi, nesebin düzeltilmesi, evlât edinme, evlâtlık bağının kaldırılması veya bulunmuş bir çocuğun 
nesebinin belirmesinden ileri gelen değişliklerle aile kütüklerine işlenen bir kaydın doğru 
olmadığının kaırar altına alınması veya kimliği belirsiz diye işaret edilen bir kimsenin kimliğinin 
tâyin olunması gibi zaruri olan aile kütüğü düzeltmeleri ilgilinin künyesi hizasındaki düşünceler 
sütununa yazılır. 

Ve kütüğün özel sütunlarına şahsi hal belgeleri veya dosyaları sıra numaraları konur. Aile 
kütüklerine şahsi hal değişikliklerinden başka bir husus kaydedilemez. 

KISIM — 3 

ROLÜM : 1 

idare 

Yükümlülük 

MADDE 49. — Mahkeme başkâtipleri nüfus kütüklerini ilgilendiren kararları kesinleşmesin
den başlıyarak otuz gün içinde bulunduğu yer nüfus dairesine onanlı karar suretlerini gönder
mek suretiyle bildirmeye mecburdurlar. 
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(Geçici Komisyonun kabul ettiği metin) 

MADDE 46. — Millet Meclisi metninin 46 ncı maddesi aynen toafoul edilmiştir. 

MADDE 47. — Millet Meclisi metninin 47 nci maddesi aynen toabul edilmiştir, 

MADDE 43. — Millet Meclisi metninin 48 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 49, — Millet Meclisi metnünin 49 ncu nDaddesi aynen kaibul edilmiştir. 
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(Millet Meclisinin kabul ettiği metin) 

MADDE 50. — Nüfus memurları, kendi bölgesindeki köy ve mahalleler üzerine doğum, ölüm, 
evlenme, boşanma ve yer değiştirmelere ait bir istatistik defteri tutar. Her üç ayda bir örneğine 
göre dört nüsha istatistik cetveli düzenliyerek üç nüshasını bağlı olduğu ilçe nüfus başmemurlu-
ğuna, ilçe nüfus başmemuru da bir nüshasını bırakıp diğer iki nüshasını (ilçe olarak) düzenliye-
ceği iki nüsha cetvele bağlıyarak il nüfus müdürlüğüne, il nüfus müdürü de birer nüshasını ala-
koyup diğer nüshasını il olarak düzenlenmiş bir cetvel ile birlikte Nüfus İşleri Genel Müdürlü
ğüne yollar. 

BÖLÜM : 2 

Teftiş ve denetleme 

MADDE 51. — Nüfus başmemurları nüfus mamurlarını, il nüfus müdürleri il içindeki bütün 
nüfus daire ve memurlarını, mahallin en büyük idare âmirleri veya memur edecekleri kişiler, 
mülkiye müfettişleri ve İçişleri Bakanlığının vazifelendireceği kimseler nüfus teşkilâtını sürekli 
denetim ve teftişleri altında bulundurmaya ve bu kanun ile tüzük ve yönetmelikler hükümlerini 
yürütmeye ve gerekli tedbirleri almaya yetkilidirler. 

BÖLÜM : o 

('eza hükümleri 

MADDE 52. — Bu kanuna göre şahsi hal olaylarını nüfus memurluğuna bildirmek ve nüfus 
ve aile cüzdanları almak zorunda bulunan vatandaşlarla bunu bildirmekle ödevli olanlardan bu 
ödevlerini kanuni süre içinde yapmıyanlardan, idare kurulları karariyle on liradan elli liraya 
kadar 28 nci maddeye aykırı hareket edenlerden 50 liradan 250 liraya kadar hafif para cezası alı
nır. Tekerrüründe ceza bir kat artırılır. 

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

MADDE 53. — Sel, kar, dolu, fırtına, şiddetli yağmur gibi yolları kapayan, köprü yıkılması, 
geçit kayığı batması gibi gidiş ve gelişi kesen haller ve hastalık gibi haklı engeller ceza verilmede 
göz önünde tutulur. 

MADDE 54. — Şahsi hal belgeleri ve aile kütüklerinin iyi tutulmamasından, saklanmamasın
dan ve memurun başka yere kaldırılması veya memuriyetten ayrılması halinde devir ve teslimin 
usulüne göre yapılmamasından nüfus memurlariyle bu işleri yaptırmakla ödevli il nüfus müdürleri 
ve nüfus başmemurları şahsan sorumludurlar. 

BÖLÜM : 4 

Türlü hükümler 

MADDE 55. — Nüfus memurları her işlem sonunda almış oldukları şahsi hal belgelerinin 
aile kütüklerine tamamen işlendiğini ve birer nüshasının da arşive gönderildiğini, şahsi hal belge
lerine şerh vermek suretiyle belirtir ve imza ederler. 

MADDE 56. — İşinden her hangi bir sebeple ayrılan nüfus memuru yerine gelen memura he
nüz gelmemişse geldiğinde devredilmek üzere en büyük idare âmiri tarafından gösterilen kimseye 
düzgün devir vermeye ve dört nüsha devir tutanağı yapmaya mecburdur. 

Nüfus memurunun ölümü veya devir yapmasına imkân vermiyecek surette işten ayrılması, 
izinli ve raporlu bulunması halinde idare amirince tâyin edilecek bir kurul tarafından bu devir 
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(Geçici Komisyonun kabul ettiği metin) 

MADDE 50. — MMet Meclisi metninin 50 nci maddesi aynen fcia/bul edilmiştir. 

MADDE 51. — Millet Meclisi metininin 51 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 52. — Millet Meclisi metninin 52 nci maddesi aynen k-aflml edilmiştir. 

MADDE 53. — Millet Meolisi metninin 53 nscü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 54. — Millet Meclisi metninin 54 nen maddesi aynen ikfaîbul edilmiştir. 

MADDE 55. — Millet Meclisi metnimin 55 nci miaddesi aynen ikfaîbul edilmiştir. 

MADDE 56. — Millet Meolisi metninin 56 nci maddesi aynen kabul edilmisltir. 
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aynı şekilde yapılır. Devir ve teslim işlerinin ne yolda yapılacağı ve nelerin devredileceği yönet
melikte gösterilir. 

MADDE 57. — Nüfus cüzdanları ancak doğum tutanağı aile kütüğüne işlendikten sonra 
nüfus memuru tarafından bu kayıtlara uygun olarak doldurulup kendilerine, reşidolmıyanların 
veli, vasi veya resmî vekillerine imza karşılığında, okur - yazar olmıyanların sağ elinin işaret 
parmağı cüzdan kayıt defterine bastırılmak suretiyle verilir. 

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

Nüfus cüzdanlarına her ne sebeple olursa olsun bu kanunla diğer kanunlar gerekleri dışında 
bir kayıt ve işaret yapılamaz. Resmî belgelerden olan nüfus cüzdanlarının sayfalarının damgalı 
olması ve her sayfasının aynı seri numarasını taşıması şarttır. Aile ve nüfus cüzdanları İçişleri 
Bakanlığınca tesbit edilecek şekil ve örneklere uygun olarak Maliye Bakanlığınca bastırılır. Ve 
mal sandıklarına gönderilir. Mal sandıklarınca il ve ilçe nüfus memurlarına bir defaya mahsus 
olmak üzere ikiyüzer aded aile ve nüfus cüzdanı parasız, mütaakıp partiler peşin para ile verilir. 

MADDE 58. — Nüfus cüzdanlarını kaybedenlere oturdukları mahalle veya köy muhtar ve ih
tiyar kurullarından getirecekleri ilmühaber veya çalıştıkları resmî daire ve kurul amirliğinden 
alacakları belgeler üzerine yazılı bulunduğu nüfus memurluğu tarafından yenisi verilir. Yangın, 
sel, çalınma, yer sarsıntısı gibi haklı bir özüre dayanmadan cüzdanlarını kaybedenler hakkında 
52 nci madde hükmü uygulanır. 

MADDE 59. '•— Doğum tarihlerinde doğum yılı yazılıp doğum ay ve günü yazılmamış olanla
rın yaşlarının hesaplanmasında doğduğu yılın Temmuz ayının birinci günü, ayı yazılıp da günü 
belli olmıyanlarda o ayın birinci günü başlangıç tutulur. Eski kayıtlar için 13 günlük takvim farkı 
saklıdır. 

MADDE 60. — Nüfus memurları her yıl 20 yaşma basan bölgesindeki bütün erkeklerin bir 
defterini çıkarıp Aralık ayı başında askerlik şubesine vermek ve bildirilmesi gereken malûmatı 
vaktinde göndermekle ödevlidirler. 

MADDE 61. — Her nüfus dairesi diğer nüfus dairelerinden, askerlik şubesi ve adalet mercile-
rinden istenilen bilgileri ve kopyaları onaylı olarak verir. Bunların dışında mahallin en büyük 
idare âmirinin yazılı emri olmadıkça hiçbir daireye kopya, özet ve bilgi veremezler. 

MADDE 62. — Memleketin her yerinde genel bir nüfus yazımı yapıldıktan sonra her ilçede 
bu kanuna göre aile kütükleri tutulmaya başlanır. Aile reislerine İçişleri Bakanlığınca tesbit 
edilecek örneğe göre bir aile cüzdanı verilir. Her aile reisi bu cüzdanları almaya ve aile kütükle
rinde değişiklik oldukça bu cüzdana işletmeye mecburdur. 

MADDE 63. — İl nüfus müdürleri 1700 sayılı Dahiliye memurları Kanununun birinci madde
sinin 4 ncü fıkrasına alınmış olup, Siyasal Bilgiler, Hukuk veya İdari İlimler fakülteleriyle bun
lara denkliği Millî Eğitim Bakanlığınca kabul edilmiş aynı nitelikteki yabancı yüksek öğrenim 
kurumlan mezunlarından tâyin edilir, bulunmadığı takdirde lise mezunu meslek mensupları ara
sından seçilir. İl nüfus müdür muavinlerlyle, nüfus başmemuru, memur ve kâtipleri, lise yoksa 
orta okul mezunları arasından yarışma «maviyle alınır. Kaligrafisi düzgün olanlar tercih edilir. 

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

MADDE 64. — Bu kanunun hükümleri uygulanmaya başladığı tarihten itibaren 14 Ağustos 
1330 tarihli Sicilli Nüfus Kanunu ve bu kanunda değişiklik yapan 30 Ekim 1330 ve 4 Mayıs 1331 
ve 28 Kasım 1336 tariMi kanunlar, yabancı memleketlerde oturan Türk vatandaşlarının nüfus 
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(Geçici Komisyonun kabul ettiği metin) 

MADDE 57. — Millet Meclisi metalinin 57 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 58. — Millet Meclisi metninin 58 nci maddesi aynen kabul edilmiştir, 

MADDE 59. — Millet Meclisi metninin 59 ncu miaddesi aynen 'kabul edilmiştir. 

MADDE 60. — Millet Meclisi metninin 60 nci maddesi aynen kabul edilmişjtir. 

MADDE 61. — Millet Meclisi metninim 61 inici miaddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 62. — Millet Meclisi metninin 62 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 63. — Millet Meclisi metnimin 63 noü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 64. — Müet Meclisi metninim 64 ncü nDadidesi aıynen ikabul edilmiştir. 
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(Millet Meclisinin kabul ettiği metin) 

vak'aları hakkındaki 15 Şubat 1331 tarihli Kanun ve (2 Nisan 1331 tarihli Sicilli Nüfus İdaresi
nin Teşkilâtı ile Memurlarının Vazifelerini Mubeyyin Nizamname) 2330 sayılı Kanunun 16 ncı 
maddesinin. (F) fıkrasiyle 2576, 4727, 5524, 6652 sayılı gizli nüfusların yazımı hakkındaki kanun
ların yaşayan hükümleri, diğer kanunların bu kanuna aykırı hükümleri kaldırılmışitır. 

MADDE 65. — Bu kanunun gerektirdiği kadrolarla diğer giderler genel nüfus yazımının biti
minden önceki malî yıl bütçe kanunu ile sağlanır. 

MADDE 66. — Bu kanun, 62 nci maddesi gereğince nüfus yazımı yapılan illerde yazımın bi
timi tarihinden itibaren yürürlüğe girer. 

MADDE 67. — Bu kanunun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

CıımhuMİyet Senat'O'SU (S. Sayısı : 75) 



— 29 — 

(Geçici Komisyonun kabul ettiği metin) 

MADDE 65. — Millet Meclisi metninin 65 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 66. — Millet Meclisi metninin 66 ncı maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 67. — Millet Meclisi mebninin 67 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Cuüiılıııi'iyct Senatosu (S. Sayısı : 75) 





Toplantı : 11 " f TT 
CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : / / 

4 . 5 . 1 9 6 0 tarih ve 7470 sayılı T. C. Turizm Bankası Kanununun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı maddeler eklenmesi 
hakkında kanun tasarısının Millet Meclisince kabul olunan metni ve 
Cumhuriyet Senatosu Malî ve İktisadi işler, Dışişleri, Turizm ve Ta
nıtma ve Bütçe ve Plân komisyonlarından 4 er üye alınmak suretiyle 

kurulan Geçici Komisyon raporu (Millet Meclisi : 1/573; 
Cumhuriyet Senatosu : 1/60) 

(Not : MMet Meclisi S. Sayısı : 461) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 10 . 2 . 1972 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 4889 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisimin 9 . 2 . 1972 tarihli 37 nci Birleşimimde öncelik ve ivedilikle görüşülerek açık 
oyla kabul edilen, 4 . 5 . 1960 tarih ve 7470 sayılı T. C. Turizm Bankası Kanununun bâzı maddele
rimin değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı maddeler eklenmesi hakkımda kamun tasarısı, dosyası ile bir
likte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Sabit Osman Avcı 

Millet Meclisi Başkanı 

Not : Bu tasarı 17 . 12 . 1971 tarihinde Başkanlıkça tik Komisyona havale edilmiş ve Genel 
Kurulun 4,7,9.2. 1972 tarihli 35, 36 ve 37 nci birleşimlerinde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
kabul edilmiştir. (Millet Meclisi S. Sayısı : 461) 

Geçici Komisyon raporu 
Cumhuriyet Sennatosu 

Geçici Komisyonu 29 . 2 . 1972 
Esas No. : 1/60 
Karar No. : 2 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet MeclMmim 9 . 2 . 1972 tarihli 37 nei Birleşimimde öncelik ve ivedilikle görüşülerek açık 
oyla kabul edilen, 4 . 5 . 1960 tarih ve 7470 sayılı T. C. Turizm Bankası Kanununun bâzı maddele
rinin değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı maddeler eklenmesi hakkımda kanun tasarısı, Cumhuriyet Se
natosu Genel Kurulunum 10 . 2 . 1972 tarihM 34 ncii Birleşimimde kurulması kabul edilen Geçidi 
Komisyonun 29 . 2 . 1972 tarihli Mrleşiminde Turizm ve Tanıtma Bakamı Sayın Erol Yılmaz Akça! 
ve ilgili Hükümet temsilcilerinin iştirakiyle tetkik ve müzakere edildi. 
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Gerekçede belirtilen hususlar ve ilgili Hükümet temsüeileriniin verdikleri tamamlayıcı bilgiler mu

vacehesinde, İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânının turizm sektörü bölümünde turizm kredilerinin 
artırılması, sadece bu konuda çalışacak bir teşekkülün bulunması ve turizm sektöründeki kredi po
litikasının bu örgütçe yürütülmesi, kamu sektöründjeki turistik işletmelerin aynı elden yönetilmesi ve 
belirli bir işletme politikasının izlenmesi için bir kurumun kurulması veya bu görevin mevcut örgüt
lerden birine verilmesi önerilmiştir. 

7470 sayılı Kanunla kurulan T. C. Turizm Bankası; yetki ve görevleri itibariyle icra plânlarında 
önerilen hususların yerine getirilebilmesıi bakımından müsaidolmakla beraber, daha kuruluş anında 
devraldığı zararlar, uzun vadeli yanm kalmış yatırımlar ve nakit sermaye imkânsızlıkları yüzünden 
etken bir faaliyet gösterememiştir. 

1960 tarihli T. C. Turizm Bankası A. Ş. Kanununun 440 sayılı Kanuna çelişik hükümler ihtiva 
etmesi dolayısiyle banka kanununun tadili zaruri bir hal almıştır. 

Mezkûr tadil tasarısında turizm yatırımlarının plân hedeflerine uygun olarak dağıtılmasına, ser-
mayasinin teşekkülü itibariyle 440 sayılı Kanunun espirisine uygun olarak % 51 inin Hazineye 
aıidolması, sermayesinin 300 milyondan 500 milyona çıkarılması ve bu miktann Bakanlar Kurulu 
kararı ile 1 milyar liraya kadar çıkarılabilmesi ve bankanın merkezinin Turizm ve Tanıtma Bakan
lığı, Maliye Bakanlığı, Devlet Plânlama Teşkilâtı ve diğer resmî kuruluşlarla koordinasyonu temin 
için İstanbul'dan Ankara'ya alınmasını derpiş etmektedir. 

Bu nedenlerle, kanun tasarısı Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen şekli ile Komisyonu
muzca da aynen kabul edilerek, öncelik ve ivedilikle görüşülmesi temennisiyle Genel Kurulun tasvip
lerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan Sözcü Kâtip 
Ankara Trabzon Afyon Karahisar Manisa 
Y. Köker A. Ş. Ağanoğlu 31. K. Karaağaçhoğlu O. Süersan 

Kontenjan Manisa Trabzon Giresun 
M. îzmen O. Karaosmanoğlu B. Zaloğlu İhsan Topaloğlu 

C. Senatosu (S. Sayısı : 77) 
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MİLLET MECLİSİNİN KABUL ETTİĞİ 

METİN 

4 . 5 . 1960 tarih ve 7470 sayılı T. C. Turizm 
Bankası Kanununun bâzı maddelerinin değişti
rilmesi ve bu kanuna bâzı maddeler eklenmesi 

hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — 4 . 5 . 1960 tarih ve 7470 sa
yılı T. O. Turizm Bankası Kanununun 3, 5, 6, 
11, 12, 14 ncii maddeleri aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir. 

Merkez : 

Madde 3. — Bankanın merkezi Ankara'da
dır. Gerekil görülen yerlerde Bankalar Kanunu 
hükümlerine göre şube açabilir. 

Sermaye : 

Madde 5. — Bankanın sermayesi, her biri1 

1 000 Tl. kıymetinde (500 000) hisseye ayrıl
mış olarak beşyüz milyon Türk lirasıdır. Bu 
miktarı 1 misline kadar artırmaya Bakanlar 
Kurulu yetkilidir. Mütaaddit hisseleri ihtiva et
mek üzere cıkanlacak hisse senetlerinden her 
birinin ihtiva edeceği hisse miktarı anasözleş-
mede gösterilir. 

Hisse senetleri : 

Madde 6. — Bankanın hisse senetleri (A), 
(B) ve (C) gruplarına ayrılmış olup, 

(A) grupu hisse senetleri sermayenin % 51 
ini 

(B) grupu hisse senetleri sermayenin % 39 
unu ve 

(C) grupu hisse senetleri sermayenin % 10 
unu temsil eder. 

(A) grupu hisse senetleri Hazineye, 
(B) grupu hisse senetleri Hazine ile birlik

te bankalarla resmî teşekküllere, 
(C) grupu hisse senetleri hâmiline muhar

rer olmak üzere diğer özel ve tüzel kişilere tah
sis olunmuştur. 

Hazine hisseleri Turizm ve Tanıtma Bakan
lığı tarafından temsil olunur. 

Denetçiler : 

Madde 11. — Bankada (A) grupu hisse se
netlerini temöllen 1; (B) ile (C) gruplarını 
temsilen 1 olmak üzere 2 denetçi bulunur. De-

GEÇÎOÎ KOMİSYONUN KABUL ETTİĞİ 
METİN 

4 . 5 . 1960 tarih ve 7470 sayılı T. C. Turizm 
Bankası Kanununun bâzı maddelerinin değişti
rilmesi ve bu kanuna bâzı maddeler eklenmesi 

hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — Millet Meclisi metninin 1 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

C. Senatosu (S. Sayısı : 77,) 



(Millet Meclisinin kabul ettiği metin) 

netçiler Genel Kurulca seçilir ve ücretleri bu 
kurulca tesbit edilir. 

Yönetim Kurulu : 

Madde 12. — Banka yönetim kurulu; 
a) G-enel müdür ile teşekkül bünyesinden 

2 genel müdür yardımcısı, 
b) Maliye Bakanlığınca inha edilecek 1, 
c) 'Turizm ve Tanıtma Bakanlığınca inha 

edilecek 1, olmak üzere 5 üyeden teşekkül eder. 
Kurul Başkan ve üyelerinin tâyin, azil, gö

rev ve sorumlulukları hakkında 12 . 3 . 1964 
tarih ve 440 sayılı Kanun ve bununla ilgili tü
zük hükümleri uygulanır. 

Genel Müdür : 

Madde 14. — Genel Müdür Yönetim Kurulu 
Başkanıdır. 

Banka, bu kanun ile diğer mevzuat hüküm
leri ve îdare Meclisi kararları uyarınca Genel 
Müdür tarafından idare edilir. Teşekkülü, ida
re ve kaza mercilerinde ve üçüncü şahıslara 
karşı genel müdür temsil eder. 

MADDE 2. — 4 . 6 . 1960 tarih ve 7470 sa
yılı T. 0. Turizm Bankası Kanununun 2 nci 
maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

E) Turizm ve Tanıtma Bakanlığınca malî 
kaynağı temin edilmek şartiyle bankaya plân, 
proje, yatırım gibi işlerde belirli görevler ve
rilebilir. 

MADDE 3. — 4 . 5 . 1960 tarih ve 7470 sa
yılı T. C. Turizm Bankası Kanununa aşağıdaki 
maddeler eklenmiştir : 

EK MADDE 1. — 6086 sayılı Kanunla Mer
kez Turizm Komitesine verilmiş turizm kredisi 
işleriyle, buna ait fon ve bu fonla ilgili olarak 
îller Bankasına verilmiş görev ve yetkiler T. C. 
Turizm Bankasına devrolunmuştur. 

EK MADDE 2. — Turizm sektöründe Tu
rizm Bankasınca verilecek kredilerin ve yapı
lacak yatırımların ilkeleri; Kalkınma Plânı 
ve yıllık programlara uygun olarak Turizm ve 
Tanıtma Bakanlığınca her yıl tesbit edilecek 
Turizm Politikasının genel ilke ve esasları dı
şında olamaz. 

C. Senatosu 

(Geçici Komisyonun kabul ettiği metin) 

MADDE 2 — Millet Meclisi metninin 2 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Meclisi metninin 3 ncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

(S. Sayısı : 77> 
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(Millet Meclisinin kabul ettiği metin) 

MADDE 4. — 4 . ı5 . 1960 tarih ve 7470 sa
yılı T. C. Turizm Bankası Kanununa aşağıda
ki geçici madde eklenmiştir. 

EK GEÇÎCÎ MADDE — Banka sermayesin
deki Hazine hissesi; 

a) Hazinece bankaya transfer edilmiş olan 
fonlardan Hazine alacağının sermayeye mah
suben bankaya devri suretiyle, 

b) 12 . 3 . 1964 tarih ve 440 sayılı Kanun 
uyannca hazırlanan bankanın yılık yatırım 
ve finansman programlarının gerektirdiği öl
çüde bütçeye konulacak ödeneklerden yapıla
cak ödemelerle karşılanır. 

MADDE 5. — 22 . 5 . 1953 gün ve 6086 sa
yılı Kanunun 16 ncı maddesi yürürlükten kal
dırılmıştır. 

MADDE 6. -
yürürlüğe girer. 

Bu kanun yayımı tarihinde 

MADDE 7. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

(Geçici Komisyonun kabul ettiği metün) 

MADDE 4. — Millet Meclisi metninin 4 ncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Millet Meclisi metninin 5 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Millet Meclisi metninin 6 ncı 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — Millet Meclisi metninin 7 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

mmm 

C. Senatosu (S. Sayısı : 77) 
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