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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

(Bu 'Birleşim iki oturum yapan Geneli Kurulda : 

Başbakan Bülend Ulusu, memleketimizin iç ve dış 
genel durum ve Hükümet çalışmaları hakkında Genel 
Kurula bilgi sundu. 

2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 6 - b mad
desi gereğince teşkil olunan Yükseköğretim Kuruluna 
seçilen üyelere dair Devlet Başkanlığı tezkeresi; 

Yükseköğretim Kuruluna seçilmeleri sebebiyle Ke
mal Karhan ve Doğan Karan'ın Danışma Meclisi 
Üyeliklerinden çekildiklerine dair önergeleri Genel 
Kurulun bilgisine sunuldu* 

Uluslararası Bir Aile Cüzdanı İhdasına İlişkin 
Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısının görüşülmesi, Hükümet Tem

silcisinin Genel Kurulda hazır bulunmaması nedeniyle 
22 Aralık 1981' tarihli 22 nci Birleşime ertelendi. 

•5659 sayılı Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü 
Kuruluş Kanununun 3 ncü Maddesinin Değiştirilmesi 
Hakkında Kanun Tasarısının maddeleri ve tümü ka
bul edildi., 

22 Aralık 1981 Salı günü saat 14.00'te toplanmak 
üzere Birleşime saat 16.15'te son verildi. 

M. Vefik KİTAPÇİGİL 
Başkan 

Başkanvekili 

Evliya PARLAK Mehmet PAMAK 
-Kâtip Üye Kâtip Üye 

Kamer GENÇ 
Kâtip Üye 

II. — GELEN KÂĞITLAR 

Teklif 
1. — Danışma Meclisti Üyesi Kamer Genç ve 

9 arkadaşının, 5434 sayılı TC Emekli Sandığı Kanu

nuna Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun 
Teklifi. (2/10) (Başkanlığa geliş tarihi : 21.12.1981) 
(Bütçe - Plan Komisyonuna) (21.12.1981) 

BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 14.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Fenni İSLİMYELİ 
KÂTİP ÜYELER : Evliya PARLAK - İmren AYKUT 

BAŞKAN — Sayın üyeler, Danışma Meclisinin 22 nci Birleşimini açıyorum. 

III. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı.) 

«AŞKAN 
başlıyoruz. 

Çoğunluğumuz vardır, görüşmelere 

IV. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Selçuk Kanfiarcıoğlu'nun, Devlet Memurla
rı arasında huzursuzluklara sebep olan 2559 sayılı 
Kanun hakkında gündem dışı demeci. 

BAŞKAN — Gündem dışı konuşma talebi var, 
okutuyorum. 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Son günlerde Devlet memurları arasında büyük 

huzursuzluklara ve haksızlıklara sebep olan 2559 sa
yılı Erken Eemeklilikle İlgili 5434 sayılı Türkiye Cum
huriyeti Emekli Sandığı Kanununda değişiklik 

— 486 — 
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getiren Kanım hakkımda Devlet mamurlarından- sa
yısız mektup ve telefon almış bulunmaktayım, Bu 
konunun sayın Danışma Meclisi üyelerine de inti
kalini bir görev saymaktayım. 

(Başkanlıkça uygun görülldüğü takdirde, Genel 
Kurulum ilik birteşiımlinde gündemi dışı söz verilme
sini :arz ederim. 

'Selçuk Kanltareıoğlu 

IBAŞKAN — Sayın Karttarcroğlu, -buyuran efen
dim,. 

SELÇUK KATSITA1RCI0ĞLU — Danışma Mec
lisinin Sayım Başkan ve üyeleri; 

1,5 ay kadar önce yürürlüğe konulan 2559 sayılı, 
5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Ka
nununun 3 nclü maddesiyle 15 nci maddesinin (ti) 
fıkrasının değiştirilmesine ve 39 ncu maddesine (j) 
fıkrası vd bu Kanuna geçici elk ve geçici maddeler 
eklenmesine dair Kanunla yeni düzenlemeler yapıl
mıştır. Getirilen ek geçidi maddelerle 20 fiili hiz
met yılımı veya 55 yaş ve 10 fiili hizmet yılını dol
duran iştirakçilerden 31 Aralık 1981 tarihine kadar 
emekhliMerimi isteyen ve bu madde hükümlerine gö
re emekli edilmeleri kurumlarınca kalbul edilenlere, 
değişik: 41 nci madde uyarınca aylık bağlanması ve 
emekli ikramiyesi % 25 fazlasıyla ödenmesi hükme 
bağlanmıştır,, 

Ayrıca, elk geçici 2 nci miadde ile bunlardan belir
tilen süre içerisinde emekliliklerini istememiş olanla
rın, 31 Ocalk 1982 tarihine kadar, atanmaları Bakan
lar Kurulu kararıyla yapılmış olanlar atanmalarında-
ki usule göre, diğerleri müşterek kararla resen emek
liye sevk edMebiılmeikltedirlera 

Bu şekilde uygulamalara bazı Avrupa memleket
leri başvurmuş, hatta Fransa 1946 yılında basında 
«Malta Komisyonu, Giyotin Komitesi» adlarıyla 
anılan ve 50 000 kadar kadroyu belli temel ilkelere 
dayalı olaralk ve personele işsizlik sigortası vererek 
tecrübesiz devlet memurlarından başlamak üzere 
kaldırmış ve bu tutuna devlet mekanizmasında hiçbir 
problem meydana getirmemiştir. 

160 sayılı Devlet Personel Dairesi Kurulması Hak
kında Kanunun 5 nci maddesiyle Devlet Personel 
Dairesine verilen görevler arasına, personel rejimiy
le ilgili bilumum kanun tasarılarını, tüzük ve yönet
melikleri hazırlamak, kurumların memur ve hizmetli 
kadrolaomın hizmet icaplarına uygun bir seviyede tu
tulması için gerekli revizyonları yapmak, ihtiyaçtan 
fazla olduğu tespit ediilleceik kadrolardaki memur ve 
foizimetlıilerim münhalere yede^tirlme usul ve esas-
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'larına ve kati tayinlerine kadar muvakkaten istihdam 
tarzlarını tespit etmek, dairelerince açılfcta bırakıla
cak personelle ilgili muameleleri düzenlemek, çalış
ma metotlarınım rasyonel bir hale getirilmesi için1 

tatlbiiki gereken usul ve esasları tayin etmek hüküm
leri yer atacaktadır.; 

Devlet Personel Dairesine Hükümet Programına 
dayalı icra planı, ile verilen görevler arasında Dev
let kadrölarındaki aşırı şişkinliklerin bir zaman süre
ci içinde giderilmeye çalışılması, gereksiz personel is
tihdamına kesinlikle gidilmemesi yer almaktadır. Ge
reksiz personel istihdamına gidilmemesi için 1981 yı
lımda yeni açılan Diyarbakır Tıp Fakültesi hariç hiç-: 
bir kurulma kadro tahsisi yapılmamıştır, Kadro şiş-: 
kinlikleririn bir zaman sürödi içinde çözüimlenıebil-
mesi hususu Devlet Planlama Teşkilatı ve Maliye 
Bakanlığı ile Devlet Personel Dairesi müşterekten 
ele almış, Maliye Bakanlığı Devlet Personel Dairesi
nin çalışmalarına katılmamış, daJhıa sonra Maliye Ba
kanlığı ibu Kanunu hazırlamıştır. 

1979 ve 1980 Mali Yılları bütçe kanunlarına yıl 
içerisinde yapılacak kadro artışlarının, Genel ve Kat
ma Bütçeli idareler için % 3, KİT'ler için % 2 gi
bi oranlarla sınırlandırılmış olmasına rağmen, ilgi! 
(kurumların tutum ve davranışları sonucunda kamu 
kuruluşlarında son 10 yıMc dönem içerisinde kadro 
sayılarınım hızlı bir artış gösterdiği görülmektedir. 
1971 yılında ,% 7, 1972'de % 8, 19741te % 2,' 1975'te 
% 6, 1976'da '% 13, 1977Ue % 10, 1978'de % 18, 
1979'da ;% 5, 1980 ve 1981 yılarında ise binde ya
rımdır. 

Kamu kuruluşlarımda fazla personel istihdamına 
yol açan etkenlerden biri de mevcut kadro şişkinli
ği ve geniş ölçüde sözleşmeli personel istihdamı ya
nımda işçi istihdamı olup, kamu kuruluşlarında bu 
istihdam türünüm alabildiğine genişletilip memuriyet 
görevlerinde dahi işçi istihdam edilmesi olduğundan 
şu tedbirlerim alınması zorunludur: 

Kurumlarda mevcut kadro şişkinliği ve insan gü
cü fazlalığı konusunda yapılması gerekli revizyonı 
çalışmalarıma başlanılmalı, kurumların kendi bümyê  
lerinde yapacakları çalışmaların tamamlanması bekle-* 
nilllmelidir. 

Halen, kamu kuruluşlarında memuriyet görevlerin
de çalışmakta olan işçilerin memuriyet kadrolarına 
geçirilmesi yolumda düzenleme yapılmalıdır., 

Kurumilarda mevcut şahsa bağlı nitelikteki kad* 
rolar ihya edilmeyip iptal edilmelidir. 
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Geçen 10 yıllık dönem içerisinde yıllık % 10 ci
varında bulunan kadro artışı sonucunda kamu ku
ruluşlarında gendi nüfusa oranla % 3,3 kadro sayısı
nın Ağustos 1980 ayından bu yana olduğu üzere ku
rumlara yeni' kadro tahsisi yoluna gidilmemelidir. 

Hailen genel bütçeli kurumlarda, katma bütçeli ku
rumlar, hâkimlik ve savcılık mesleğinde olanlar, üni
versite öğretim üye ve yardımcıları, İktisadi Devlet 
Teşekkülleri, belediye ve özel idarelerde 1 milyon 
487 bin 300 memur bulunmaktadır. Bunların yaş grup
larına göre, belediyeler, özel idareler ve bu kanun 
kapsamında tutulan üniversite ve hâkimlik sınıfı ha
riç 18 yaşından az olanllar 831, 18 ile 23 yaş arasında 
olanlar 191 bin 591, 24 - 29 yaşında olanllar 361 bin, 30-
35 yaşında olanlar 326 bin, 36 - 41 yaşında olanlar 
219 bin, 42 - 47 yaşında olanlar 163 bin, 48 - 53 ya
şında olanlar 76 bin, 54 - 59 yaşında olanlar 34 bin, 
60'dan dalha yukarı olanlar da 9 bin ollmak şartıyla 
1 milyon 384 bin 327 memur bulunmaktadır. 

Devlet memurlarının öğrenim durumlarına göre 
bütçeler üzerine sayıları aynı tespitlere göıre şöyle
dir : 

İlkokul (mezunları 522 bin, ortaokul mezunları 
250 bin, lise ve muadili meslek okullu mezunları 378 
bin, yüksekokul mezunu 232 bindir. 

Getirilen düzenleme ile öğrenim durumlarına göre 
20 yılını dolduran memurların 2182 sayılı Bir Üst 
Dereceye Yükselme Kanunu da gözönünde bulundu
rulursa, bulundukları dereceler genel olarak şöyle
dir : 

İlkokul mezunları 8 nei derecede, ortaokul mezun
ları 7 ndi derecede... 

BAŞKAN — Sayın Kantareıoğlu toparlayınız, 
1 dakikanız var. Bir dakikanız var, lütfen. 

SELÇUK KANTARCIOGLU — Tamam, toparlı
yorum efendim, 

Lise ve muadili 5 nci derecede, yüksekokul me
zunları 1 Me 4 derecede toplandığı görülmektedir. Bu 
duruma göre, emekli olacak memur sayısı, Kanuna 
göre 635 bin 435*dir. Bu rakam mevcut memur sayısı
nın yansı kadardır. Yıllarına ve yaşlarına göre bu ya
rının yaklaşık yarısı kadarı, yani 300 bin memurun 
emekli durumunda olacağı açıkça görülmektedir. Daha 
iyimser bir görüşle 1/4'ü emekli olsa bu sayı 150 
binden aşağı olmayacaktır. 

Sayıları, toplandıkları dereceler incelendiğinde Dev
let personel rejiminde atılan bu yanlış adım, bazı is
tihdamı meselelerini de birlikte getirmiştir. Devlet 
üst kademe -yöneticisi bulmakta zorluk çekmekte, 657 

•— 4 8 8 

sayılı Devlet Memurları Kanununun 68/fi fıkrasına 
göre atama yapmamaktadır. Ancak, bazı bakanlıklar
da hâlâ 68/B fıkrasına göre atamalar devam etmek
tedir. 

Tecrübe deneme, sınama, görgü demektir. Tecrü
beli, görüp geçirdiği olaylar dolayısıyla kavrayış ye
teneği ve becerili arıtmış olandır, ömrünü mesleğine 
ve Devletine vermiş DeVlet memuru tecrübesiz ve 
değerlendirme yoluyla gelmemiş amirinin ve onu hiç 
tanımayan bakanının arzusuyla yıllarını verdiği Dev
let hizmeti erinden uzaklaştırılması, 5434 sayılı Kanu
nun 39 ncu maddesi, 30 hizmet yılını tamamlamış 
olanlar kurumlarınca lüzum görüldüğünde yaş kay
dı aranmaksızın resen emeklliye sevkedilebileceği hal
de bu yola başvurulmaması, kanun kapsamına giren
lerden başarılı olanların emekliye sevkedilmemesi, böy
lelikle % 25 ikramiye artışından yararlandırılmaması, 
âdeta cezalandırılması, onu manen perişan edecek, 
Devlet hizmetti genellikle tecrübesiz veya tecrübesi az 
olan yeni bir kadronun eline teslim edilecek, şikâyet
ler, ihbarlar biribMrii kovalayacak, bundan fertler, aile
ler ve memleket zarar görecektir. 

Yaratılan bu durum, DeVlet personel rejimine Ma
liye Bakanlığının olumsuz bir müdahalesi olup, çıkar
dığı vergi kanunlarında görüldüğü gibi hatalı ve tec
rübesiz bir tutumun bir sonucudur. 

Önümüzdeki öğretim yılında sayısız lise ve orta
okulun kapanacağını, okullarımızda genellikle tecrü
beli öğretmenlerin randımanı artırdığı araştırmalarla 
salBk olduğundan, öğrenim seviyelerinin ve kalitesinin 
de düşeceğini, yönetimde tecrübelilerin yerine mec
buren tecrübesizler geleceğinden verimin daha da dü
şeceği gerekçesiyle çıkarılan kanun, DeVlet personel re
jiminde yanlış olarak atılmış bir adım olarak nitelen
dirilmiştir. 

Beyin israfının önlenmesi ve memur teminatına 
gölge düşürülmemesi için Kanunun üst kademe yöne
ticilerine uygulanmaması dileğiyle hepinize saygılar 
sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kantareı
oğlu. 

2. .<— [Abdülbaki Cebeci'nin Danışma Meclisinde 
yapılan görüşmelerde, tasarı ve tekliflerinin kanunlaş
tırılmasında ve özellikle bütün yasalara temel olacak 
Anayasanın hazırlanmasında Öztürkçe sözcük ve te
rimlerin kullanılmasına \dair gündem dışı demeci. 

BAŞKAN — Sayın Abdülbaki Cebeci'nin bir gün
dem dışı konuşma talebi var okutuyorum, 

file:///dair
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Danışma Meclisi Sayın Başkanlığına 
Danışma Meclisinde yapılan görüşmelerde, üyeler

ce yapılacak kanun tasarı ve tekliflerinin kanunlaştı
rılmasında ve özellikle bütün yasalara temel olacak 
ve halkoyuna sunulacak olan Anayasanın hazırlanma
sında Özlfcürkçe sözcük ve terimlerin kullanılması üze
rinde konuşmak üzere, 21 Aralık 1981 günü yapıla
cak olan 21 nci Birleşimde, eğer bu Birleşimde Sayın 
Başbakanın Danışma Meclisinde yapacağı konuşma 
•nedeniyle mümkün olmazsa 22 nci Birleşimde, gün
dem dışı söz verilmesine müsaadelerinizi saygılarımla 
arz ederim. 

Abdülbaki Cebeci 

IBAŞKAN — Buyurun Sayın Cebeci. 
ABDÜLBAKİ CEBECİ — Sayın Başkan, değerli 

arkadaşlarım; 
Bana burada konuşma fırsatı bahşeden Başkanlık 

Divanına ve beni dinleyen Yüce Genel Kurula saygı
larımı sunmama müsaadelerinizi dilerim. 

Beni bugün yapacağım konuşmaya zorlayan şu 
elimdeki gazetede, 16 Aralık 1981 günlü Milliyet Ga
zetesinde «Meclisten Notlar - Mükâlemat-ül Meclis» 
başlığı altında çıkan yazıdır. Bu yazının son 5 parag
rafını örnek olay olarak kullanarak, iyi niyetine kuş
ku duymadığım bu yazının eleştirdiği Meclisimizin 
görüşme dili nedeniyle düşünce ve önerilerimi arz 
edeceğim. 

Çok sayın üyeler; 
izin verirseniz, örnek olay olarak ele aldığım ga

zete yazısından birkaç cümleyi yüksek bilgilerinize 
sunmak istiyorum. Bunları, o birleşimdeki tutanağımız
la karşılaştırmadım; çünkü amacım, basının kamuya 
yansıttığı biçimiyle size aktarmaktır. Yazar, sadece 
bir birleşimdeki çalışmalar sırasında değişik üyelerce 
yapılan konuşmalardan şu cümleleri sıralıyor : 

«Komisyonumuzun dermeyan eylediği bu kelime
yi değiştirirsek insicamı bozarız.» 

«...\e aslında karar Heyetli Kerimenize aittir.» 
«Bu zahmeti ihtiyar ötmeye fırsatımız yoktur.» 
Ben bir konuşmamda; «Atfı kelâm» demiştim, bir 

gazetede bu sözü «Atfı kalem» olarak okudum. 
Azıiz arkadaşlarım; 
Osmanoğulları bilim dilinin Arapça yaptı 600 yıl 

aziz Türkçemiz, büyük ozan Yahya Kemal Beyath*nın 
deyimiyle «Ağzımıza ana sütü tadı veren Türkçe, kaba 
dil olarak bilimden kovuldu, Türkçe bilimsel hazine
miz unutuldu.» 

Atatürk Onuncu Yıl Söylevinde «Türk'ün unutu
lan parlak geçmişi» derken bu gerçeği de vurgula
mıştı. ' 

Sayın üyeler; 
Bugün başta Anayasa Mahkememiz, öbür yüksek 

yargı organları ile genel mahkemelerin, hukuk fa
kültelerimizin, bütün hukukçularımızın minnettar ol
duğumuz çaba ve katkıları ile sağlam, sağlıklı bir hu
kuk dili yaratılmıştır. Özellikle Anayasa Mahkeme
mizin metinleri hukuk bilimi üretlimi kadar, hukuk 
kavramları üretimi yönünden de her zaman yararla
nılması gerekli cömert bir kaynaktır. 

Dil atılımlarımızdaki başarının nedeni Atatürk'ü
müzün Dil Devrimini çok sağlam temeller üzerine 
oturtmuş olmasıdır. Atatürk, bütün Anadolu ağızları
nı taratmış, sistematik olarak derle'tm'iş, ulusumuza 
engin bir kaynak kazandırmıştır. 

Değerli arkadaşlarım; 
Türk Dil Devriminin kelime üretme teknikleri, ge

tirdiği yen'i imla kuralları Anadolu toprağının ürünü 
olan kaynaklara, dolayısıyla özbenliğimize dayandırıl
mıştır. Atatürk bu işli başarmıştır; Türk Dil Devrimi
ne temel ilke olarak, bilim dilindeki, felsefe dilindeki, 
estetiğin dilindeki yabancı kavramları atıp, kökü açık
ça anlaşılır tek' anlamlı terimleri koymuştur. Bu il
keye uymak zorundayız. 

Batı Avrupa'da, her ülkede dil çalışmaları yapıl
makta, kendi dillerinde yeni kelimeler üretilmekte
dir. Daha birkaç yıl önce Fransız Parlamentosu Fran
sız dilinin bozulmasına karşı önlem getiren yasayı oy
birliği ile kabul etti. 

Sayın Başkan, sayın arkadaşlarım; 
Danışma Meclisimiz yasa hazırlayıcı bir organdır. 

Milli Güvenlik Konseyi ile birleştiği zaman Kurucu 
Meclis, yani yasa koyucu oluyor. Hazırlamakta oldu
ğumuz Anayasa tasarısında, hazırlayacağımız öbür 
çeşitli yasalarda en sade yurttaşın kolayca bilincine, 
bilgisine varacağı sözcükleri ve terimleri bulunup koy
mak Ulusal görevimizdir. Bir iş yasası düşünelim ki, 
işçi hiçbir şey anlamıyor. Yasa hazırlarken kavram ihti
yacımızı bilim kurumlarımızın değerli uzmanlarından 
yararlanarak karşılayabiliriz. 

Genel Kurul görüşmelerine gelince : Devletin res
mi dilini kullanmak zorundayız. Kendi özel beğenimi
ze ya da alışkanlığımıza uyan kelimelerden, cümle
lerden kaçınmalıyız. Az önce örnek olay niteliğinde 
sunduğum gazete yazısındaki cümleler, aslına bakılır-

— m — 
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sa Osmanlı Devletinin ilk Meclisi Mebusanında ko
nuşulan Osmanlıca kadar ağdalı ve anlaşılmazdır. 

Önerilerim şunlardır : 
1. Danışma Meclisinin, gerek hazırlanan Anaya

salda, gerekse hazırlanacak yasalarda, özellikle de Ge
nel Kurul görüşmelerinde, dünkü 21 nci Birleşimde 
Sayın Başbakanın Yüce Kurulunuz önünde yaptıkları 
konuşmada da değindikleri gibi, yaşayan ve konuşu
lan bir dil kullanılması. 

2. Komisyon çalışmalarında, Genel Kurula sunu
lacak konularda metinlerin bu yönden titiz bir redak
siyondan geçirilmesi, 

3. Terim ve kavram yönlerinden gerektiğinde bi
lim adamlarımızdan, uzmanlarımızdan yararlanılması
dır. 

«Sözlerimi şu cümle ile bitireceğim. 
Yüce Kurulunuz, hazırlayacağı yasalarla, özellikle 

de bizden sonraki kuşaklara da seslenecek Anayasa ile 
12 Eylülde' kahraman Silahlı Kuvvetlerimiz tarafın
dan getirilen aydınlığın sonsuza dek yurdumuzun üs
tünde parıldatmasını sağlayacaktır. 

Saygılarımı sunarım. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Cebeci. 

3. — Mehmet Pamak'ın, Milli Eğitim Bakanlığın
ca hazırlanarak 7.12.1981 tarih ve 17537 sayılı Resmi 
Gazetede yayınlanan Ortaöğretim Okulları [Kıyafet 
Yöntemeliğine dair gündem dışı demeci. 

BAŞKAN — Sayın Pamak'ın gündem dışı bir gö
rüşme talebi var, okutuyorum. 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Milli Eğitim Bakanlığınca hazırlanarak 7.12.1981 

tarih ve 17537 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Or
taöğretim Okulları Kıyafet Yönetmeliği ile ilgili ola
rak gündem dışı konuşma yapmak istiyorum. 

Saygılarımla arz ederim. 
Mehmet Pama'k 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Pamak. 
ıMEHMET PAMAK — Sayın Başkan, Yüce Mec

lisin değerli üyeleri; 
7 Aralık 1981 tarih ve 17537 sayılı Resmi Gazete

de ortaöğretim okulları ile ilgili bir kıyafet yönetme
liği yayınlanmıştır. Söz konusu yönetmeliğin 12 nci 
maddesinde yer alan bir hükümde aynen şöyle denil
mektedir. 

«İmam - hatip liselerinde kız öğrenciler yalnız 
Kur'anı Kerim ders saatlerinde başlarını örtebilirler.» 

Yanü, imam - hatip liselerinde okuyan ve yıllar
dır Allah'ın emrine uyarak başlarını örten öğrenci

ler, bundan sonra Kur'am Kerim dersleri dışında baş
larını açmak zorunda bırakılmışlardır. 

17 Aralık 1981 tarihli Hürriyet Gazetesinde Sa
yın Oktay Ekşi bu konuda kısaca şöyle diyor. 

«Olmaz, olmayacaktır; çünkü öğrencilerin ve on
ları o okula gönderen ebeveynlerinin inançlarına ay
kırı bir karardır. Eşyanın tabiatına da, laiklik ilkesine 
de uymamaktadır.» 

Muhterem üyeler; 
Önce şunu belirtmek isterim ki, böyle konularda 

en hassas olması gereken kişiler bizler olmamız la
zımdır. Çünkü başlangıçta laik Cumhuriyet ilkeleri
ne bağlı kalacağımıza dair yemin ettik. Bu sebeple 
ben de bu yeminimizin gereği, laik Cumhuriyet ilke
lerine bağlılığımın icabettirdiği hassasiyetle söz almış 
bulunuyorum. 

Şurası iyi bilinmelidir ki, Cumhuriyet laik olur, 
Devlet laik olur; ama bizatihi ferdin ve dinin ken
disinin laik olması düşünülemez. 

O halde, bizzat dini vecibeler konusunda uyula
cak'esasları belirtirken laiklik ilkesinden hareket et
mek mümkün değildir. Okuma - yazma seferberliği 
ilan edildiği, bu konuda «Allah'ın ilk emri oku» gibi 
islami prensiplerden de söz edilerek okumanın teşvik 
edildiği böyle önemli bir dönemde, yukarıdaki yönet
melik hükmü ile binlerce kız öğrenci okumadan soğu
yacak duruma getirilmiş, milyonlarca vatandaşımız te
dirgin edilmiştir. Bu konu 20.12.1980 tarihli Hürri
yet ve Tercüman gazetelerinde yer almıştır. 

Söz konusu yönetmeliğe bu hükmü koyanlar Milli 
Eğitim Bakanlığının üst kademe bürokratlarıdır. Bel
ki buna Sayın Milli Eğitim Bakanının da dahili söz 
konusudur. Bu yanlış hükmün ve buna dayanan ha
talı uygulamanın, Devletin garantisi altındaki, kişi
nin din ve vicdan hürriyetini baskı altına alması bir 
yana, sosyolojik, psikolojik, ve pedagojik açıdan da 
çocuklarımızın üzerinde telafisi imkânsız etkiler bı
rakacağı kesindir, 

Ayrıca, sadece dini inançlarından dolayı örtündük
leri için bu yönetmeliğe göre suçlu görülerek herke
se tanınan eğitim ve öğretim hürriyeti ellerinden alın
mış olacaktır ki, bu durumu ne eşitlik ilkesi ile, ne 
laiklikle ve ne de 1949 yılında Türkiye Cumhuriyeti 
tarafından da benimsenen însan Hakları Evrensel 
Beyannamesi ile bağdaştırmak mümkün değildir. 

Yukarıdaki izahlarımdan da anlaşılacağı üzere, 
dinin bir vicdan meselesi olduğu noktasından hareket 
eden laiklik ilkesi, «Din işleri ile devlet işlerinin bir
birinden ayrılması» şeklinde tarif edilmektedir. Bu il-
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kenin gereği olarak de kişinin, ferdi planda inancım 
yaşaması ve inancı doğrultusunda örtünmesi en tabii 
hakkıdır. 

Ayrıca, Atatürk inkılâp ve ilkelerinde kadınların 
veya kızların açılmalarına dair herhangi bir açıklık 
olmadığı 'gibi, bir ima dahi yoktur. Bilakis Atatürk 
şöyle demiştir : 

«Eğer kadınlarımız şer'in tavsiye ve dinin emret
tiği bir kıyafetle, faziletin icabetJtirdiği tavrı hareket
le içimizde bulunur, milletin ilim, sanat, içtimaiyat 
hareketlerine iştirak ederse, bu hali emin olunuz mil
letin en mutaassıbı dahi takdirden men-i nefs ede
mez.» demiştir. Profesör Doktor Afet Inan'ın Ata
türk ve Türk Kadın Haklarıyla ilgili kitabından alın
mıştır. 

BAŞKAN — Tamamlayınız lütfen Sayın Pamak. 

MEHMET PAMAK — Bundan başka, inkılap 
kanunlarında kıyafetlerle alakalı bulunan 671, 677 ve 
2596 sayılı kanunların hiçbirisinde kadın kıyafetiyle 
ilgili bir hükme yer verilmemiştir. Unutulmamalıdır 
ki, resim ve büstlerinden de gördüğümüz gibi Atatürk' 
ün annesi Zübeyde Hanımın da başı örtülüydü, istik
lal Harbinde cepheye mermi taşıyan bacılar, analar, 
nineler ve Şark Cephesinde düşmana karşı savaş veren 
Kara Fatma'lar, Nenehatun'lar da örtülüydüler. 

Muhterem üyeler; 
Gerek Batı'da ve gerekse memleketimizde azın

lıklara ait dini okullarda kızların kendilerine mahsus 
özel kıyafetler içinde eğitim ve öğretim yaptığı ger
çeği gözönürte alınırsa, ülkemizde de dinimizin öğre
tilmesi maksadıyla açılmış imam - hatip liselerinde 
okuyan kızlara başlarını örtme hakkının da çok gö
rülmesinin sebebini milyonlarca vatandaşımız gibi 
ben de anlamakta güçlük çekmekteyim. Mesela hem
şire okullarında, hemşire adayları sınıfta kep ile otur
mak mecburiyetindedirler. Batı'da rahibe kıyafetleri
ne dokunmak dahi mümkün değildir. Bale okulunda 
okuyan bir öğrenciye, «Örtünün» demek, okulun ku
ruluş gayesine, müfredat programına ve laiklik ilke
sine ne kadar ters düşerse, aksi de imam - hatip lisesi 
öğrencisi kızlarımız için aynen varittir. Bilindiği üzere 
örtünmek; namaz, oruç, hac, zekat gibi dinimizde 
farzdır ve Ali ahin kesin emridir. Bu farz yalnız na
maz kılarken veya Kur'an okurken yerine getirilmesi 
gereken bir farz değildir. Her zaman geçerlidir. 

İmam - hatip lisesi, müfredatı gereği öğrencilere 
Kur'an hükümleri de öğretildiğine göre, aynı öğren
cilerin öğrendiklerinin tersine bir yola itilmeleri baş

larını açmaya zorlanmaları, yetişme çağındaki çocuk
larımızın vicdanında ve ruhi gelişmelerinde çelişkili 
bir durum ortaya çıkararak çok büyük sakıncalar 
doğuracaktır. 

Bütün bu gerçekler ortada iken, Milli Eğitim Ba
kanlığının, örtünmenin, Atatürk ilkelerine ters düş
tüğü gerekçesiyle böyle bir yönetmeliği hazırladığı 
anlaşılmaktadır. Milletimiz ve devletimiz için ne bü
yük bir talihsizliktir bu. 

Kendi vatanımızda... 

BAŞKAN — Toparlamanızı rica edeceğim Sayın 
Pamak. 

MEHMET PAMAK — Netice olarak diyorum 
ki... Bağlıyorum efendim. (Sıra kapaklarına vurma
lar ve «Yeter artık» sesleri) Netice olarak diyorum ki 
laik Cumhuriyet ilkesi ile bağdaşmayan bu hüküm en 
kısa zamanda kaldırılmalıdır. 

Saygılarımla arz ederim. 
HAMZA EROĞLU — Sayın Başkanım; 
Usulle ilgili olarak söz istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Buyurunuz efenldiım. 

HAMZA EROĞLU — Sayın Başkan, Danışma 
Meülisinıin sayın üyeleri; 

iBurada gündem dışı söz aümiak içtüzükte öngörül-
mıelkltedir. Buriada çdk önemli 'konular dttle getiril-
melktedirtf 

Şunu belirtmek içlin söz aMıımı: Burada gündem 
dışı söz alan bazı arkadaşların konuşmaları, sanlk'i 
Ibu Meclisin ortalk, müşterek dilekleri imiş gibi ka
muoyuna intikal eltıme'kltedir. Bu, yanlıştır («Bravo» 
sdsllerl ve alkışDar) 

Ankadiaşl'ar; 
Burada, hepimizin vazifesi Türfk Cumhuriyetini 

ıBüyük Atatürklün emaniet ettiği Cumhuriyeti sonuna 
Ikadar savunmıakltır. 

Saygıdarımla. («Bravo» sesleri ve alkışlar) 
MEHMET PAMAK — Sayın Başikanılm; 

Usul halkkımda söz Myorurn efendim, 

İBAŞKAN — Değerli üyeler; 

Takdir edersiniz ki, gündem; dışı konuşmaltir sa
yın üyelerimizin yalnız kendilerini ve şahsa fikirleri
ni ügilendirmelkitedlir. Bu itibarla, muhterem Meclise 
atfedilecek bir cihetin bulunmaması tabu bir sonuç 
olması lâzım gelir. Bu ıkonuda gösterilen hassasiyete 
Divan olarak teşektkıürierirrii ifade eltmek istiyorum. 

— 491 — 
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V. — GÖRt 

7. — Uluslararası Bir Aile Cüzdanı İhdasına 
İlişkin Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulun
duğuna Dair Kanun Tasarısı ve Milli Savunma, İçiş
leri ve Dışişleri Komisyonu Raporu. (1/55) (Rapo
run Başkanlığa geliş tarihi : 16.12.1981) (S. Sayısı : 
37) {Dağıtma tarihi: 17.12.1981) (1) 

(BAŞKAN — Göindemıe geçiyoruz efendim. 
Gündemlimizin 4 noü maddesi gereğince, Ulus

lararası bir sözleşmenin onaylanmasının uygun bu
lunduğuna dari bir Kanun tasarısı var. 

Hükümet temsilcileri buradalar. 
Kıomıisyon (burada, 
Temsilci belgelerini ollflultuyorutm. 

Danışımla Meclisi Başkanlığına 
Uluslararası Bir Alille Cüzdanı ihdasına ilişkin söz

leşmenin onaylanmasının uygun bulunduğuna dair 
Kanun Tasarısının müzakeresinde Dışişleri Baikanlığı 
Hukuk İşleri Genel Müdürü Orhan Kulin'in Bakan
lığımızı temsilen katılması uygun görülmüştür. 

Saygılarımla arz edieriim. 
Dıişişlerli (Balkan V. 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Uluslararası Bir Aile Cüzdanı ihdasına İlişkin 

Sözleşmenin OnaylanımlaSınıra Uygun Bulunduğuna 
'Dair Kanun Tasarısının Danışıma Meclisinde müza
keresi sırasında Bakanlığıimuzı temsile aşağıda hü
viyetli yazılı İkisinin yetMlendirilmiş olduğunu saygıyla. 
aırz ederüm: 

Selahattin Çetiner 
İçmişleri Balkanı 

Adı - Soyadı : Mh'ât ÜÇYIUDIZ, 
Görev Univanı : Nüfus İşleri Genel Müdürü. 
IBAŞKAN — Bahis konusu tasarı ile ilgili Ko

misyon raporunun okunup, okunimaımasını oylarını
za arz ediyorum. Raporun dkunlmiasını kalbul eden
ler...; Kabul dtimieyenller.,.. Komisyon Raporunun oikun-
ımıası kalbul edlmişltiir. 

.Buyurunuz efendim, okuyunuz. 
(Mıililii Savunma, İçişleri ve Dışişleri Kolmisyonu 

Raporu okundu) 
'BAŞKAN — Tasarının tümü üzerinde görüşmek 

iısiteyen muhterem üyelerimiz işaret buyursunlar. Söz 
ailmalk iisiteyenller?... Yok. 

(1) 37 Sıra Sayılı basmayazı tutanağın sonuna 
eklidir, 

ÜLEŞ İŞLER 

Hükümet temsilcisi tasarının tümü üzerinde bir 
açıklama yapmalk işitiyorlar mı acaba? 

MAHMUT AKKILIÇ — Sayın Başkan, müsaa
denizle., 

Hükümet temsilcisi hu konuda açıklama yapar-, 
larsa, bütün üyeler aydınlanmış olur efendimi. 

BAŞKAN — Sayın Hükümet Temsilcisi, buyu
runuz efendim. 

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI HUKUK İŞLERİ GE
NEL MÜDÜRÜ ORHAN KULİN — Sayın Baş-
ikan, teşekkürler ederim; 

Uluslararası Kişi Hailleri Komisyonu çerçevesin
de hazırlanan uluslararası bir aile cüzdanı ihdasına 
ilişkin sözleşme, gerekçesinde de belirtildiği gibi bi
rer aile cüzdanı şeklinde milletlerarası tasniften geç-
mıiş be%elerin valtandaşlarımıza verilmesi ve sözleş
meye taraf olan ülkelerde bu belgelerin geçerli... 

BAŞKAN — Biraz yüksek konuşmanızı rica ede
yim.; Zannediyorum ki duyulmuyor efendim. 

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI HUKUK İŞLERİ GE
NEL MÜDÜRÜ ORHAN KULİN — Peki efen
dini. 

Bu sözleşme neticesinde verilen uluslararası ail'e 
cüzdanı ille valtandaşlarımiızıın dışarıdaki kişisel hal
leri her zalman »idillerine işlenebilecek ve herhangi 
bir başka muamele yapimıaya lüzum göstermeden halk
larını ve alevi ıdurumll'arını bulundukları ülkede der-
meyan ©debleceklerdir. Tabiatıyla., bu, sözleşmeye 
ıtaraıf olan ülkeleri ilgilendirmektedir. 

Bu sözleşme, Uluslararası Kiışi Halleri Komisyo
nu çerçevesinde düzenlenmiştir, Bu, Komisyon çer
çevesindeki anlaşmaya Belçika, Fransa, Hollanda, 
İsviçre ve Lüksiemlburig ilmızalamış ibulunmaiktadır-
fer.. Halen İtalya ve Lüksemlbuırig tarafından sözleş-
mie onaylanmıştır. Şimdi onaylandığı takdirde Yük
sek Kurulumuz tarafından, Türkiye' tarafından da 
onaylanmış olacaktır. Bu ısurdl'e yurt dışında bulu
nan valtandaşlarımıiz mahalli makamlara şahsi hal ba
kımından çeşitli ilişkiler içerisindeki durumliarını bel-
gelefldirebdleoeikler ve bunu yaparken de birçok mas
raf ve zaman kaybından da touıritullmuş olacaklardır. 
Bu çerçevede milletlerarası, çdk sayıda vatandaşla -
rımıızın Batı Avrupa ülkelerinde bulunlmaiları hase-
biyle bu anlaşmanıın tarafımızdan onaylanmasının 
kendileri yönünden de faydalı olacağı düşüncesinde
yiz. 

Takdirlerinize arz ederim efendim. 
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BAŞKAN — Teşdkkür ederimi. 
,Sayın Kömıisyon bir açılkllamıa yapmak isterler mıi 

efendim?... Buyurun. 
ıMILLÎ SAVUNMA, TÇÎŞLERL VE DıŞIŞLERI 

KOMISYONU SÖZCÜSÜ H. İBRAHIM KARAL 
— Sayın Başkan, Yüce Meclisin sayın üyeleri; 

Efendimi çok kısa ölaıralk !kJonıuyu özetleyeceğim. 
Devletimizin de üye olduğu Uluslararası Kişi Halleri 
Kamiisyomıınjun bir seri hazırladığı sözleşmeler var. 
Bu sözleşmelerden 14'ü Devletimiz tarafından kabul 
edilmirş ve Yasama Organları tarafından da onaylan
mış. 15 ncisi olan bu sözleşme, kişi halleri ile 
ilgili bir sözleşme, 'konusu da «aile cüzda
nı.»! Bu «aile cüzdanı» kavramı bizim, kenldıi iç 
(hukukumuzda da mevcult 'bir kavratav Gerek 1543 
sayılı Nüfus Yazılmı ve gerekse 1587 sayılı Nüıfus 
Kanununda öngörülmüş. Bu aile cüzdanı evlenme 
aleti sırasında, bu alklti yaptıran evlenme memuru ta
rafından doldurulacak bir 'belge. Ancalk bu belge, 
Ibu sözleşme gereği olarak ulluıslararaısı blir modele 
göre hazırlanlmıış ve bu mloidel doldurulacak. Ge
rek iç ihtoiyaçlarımız batkımınldan, gerelklsıe özellikle 
yurt dışına ıgiden vatandaşlarımızın yurt dışında kar-
şılaşltıklları birçok meselelerde bu aile cüzdanının çok 
faydalı olacağı inancında sözleşmeyi imzalayan dev
letler. Konu bundan İbaret. Eğer Soracağınız daha 
ayrıntılı bilgiler varsa, onları da vermeye hazırız. 

'BASRA'N — Teşekkür ederim Sayın Karal. 
Soru var mı efendimi?...; Sayın Karal'dan soru 

tmu?..v 
MEHMET AYDAR — Usul hakkında bir ifa

dede bulunımıak isltiyotrulm. 
İBAŞKAN — Buyuran efendim, buyurun. 

MEHMET AYDAR — Sayın Başkan, değeriıi 
üyeler; 

'Bu küirsü, bu Meclisin Üyelerine ait olan bir 
(kürsüdür. Geçirniş uygulamalarda da gerek Komfis-
yonlarda, görevli olan arkadaşlarımız çoğu zaman 
sorulara oturdukları yerden cevap venmişlerdir. Hü
kümet temlsiılciısi eğer balkan ise bu kürsüye çıkmak 
ve bitap etmek durulmlunda kalmıştır. Bir görev dev
ri, yetki devri söz konusu olduğu zamian da o zat 
bulunduğu yerden ve kendisine sağlanacak olan tek
illik imkân ile Genel Kurulla gerekli bilgiyi vermek 
ve açıklamak durumunda bırakılmalıdır. 

Danışma Meclisi üyelerinden ve Hükümet tem
silcilerinden başkasının bu kürsüden hitabının usule 
aykırı olduğunu ifade eltmek ba'kımından söz aldım. 

Arz ederflmv 

İBAŞKAN — Teşekkür ederim. 
KAZIM ÖZTÜRK — Söz istiyorum Sayın Baş

kan. 
ıBAŞKAN — Sayın Öztürk buyurun, 
KÂZIM ÖZTÜRK — Sayın Balkanım, değeri 

arlkadaşTarı(mi; 
Usul diye mikrofona gelen arkadaşlarımın ko

nuyu derinliğine tetkik ettikten sonra buradan arz 
etmelerinde büyük yarar vardır. Karruu görevlisi ve 
Balkan adına gelen, biraz önce yetki mektubu de
ğerli Divan Kâtibi arkadaşımız tarafından okunan ve 
Hükümeti temsil eden Ikaımu görevlileri Parlamento 
'hayatımızda daima kürsüden hitap etme imkânları 
vardır. Binaenaleyh, geçen defa olduğu gibi bu defa 
da Dışişferi Balkanını temsüfflen Hukuk işleri Başhu-
tkuk Müşavirinin (Balkan adına beyanda bulunmasın
da herhangi bir usuli halta yoktur. Her defasında 
usul diye çıkarken konuyu tetkik edip, öylece arz 
etmek lâzımıdır. Bunu arz etlmek için huzurunuzu 
•işgal1 ettliımı 

ıSaygılar suniarıtm. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Öztürk. 
ıSayın Akkılıç, usul hakkında mı efendim?... 
MAHMUT AKKILIÇ — Sadece soru; Hükümet 

Temsilcisi veya Komliisıyon cevaplayabilir. 
İBAŞKAN — Pardon, esasa müteallik ise Baş

kanlık Divanı olarak görüşümü ifade edeyim, onu 
takiben esasa taalluk &â&n sorunuzu sorunuz. 

MAHMUT AKKILIÇ — Hayır efendim!, sadece 
şekli olalbilir. Şu bakımdan. Şimdi, biz bir yasa çı
karıyoruz ve b'ir aile cüzdanı yapıJmiası konusunda
dır. Ama biz bu cüzdanın içeriğimi bilmiyoruz, ne 
olacak yani. Çdk ciddi olarak bize şu, şu özelikte
dir veya şunları içermektedir diye bilgi verirlerse 
Ibunun hakkında fikir s'alhlbi oluruz. 

Teşekkür ederdim. 
BAŞKAN — Efertdilm, usule müteallik olan Baş

kanlık Divanı görüşünü ifade etmek zaruretini hisse
diyorum. 

HükÜmıdtlteriimizi temisilen gdlen sayın temcilsdie-
rin, Hülkümöti temsil etmiş olması itibariyle kürsü
den görüşmeleri tabiidir, usule aykırı bir tutum ve 
davranış bahis konusu değUdür. Kaldı kli, teknıik im
kânlar bakıımıından yapılan toonuşımaların bir iki satı
rı geçmesi halinde zapta, özelikle teype alınması 
mıülmkün bullunmam'akltadır.: O itibarla, teknik açı
dan da Hükümet temslcdleırin'in kürsüye çıkmak su
retiyle düşüncelerimi ifade etmesi zaruri bulunmakta
dır. 

TeşekMiir ederim.-
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Sayın Akkılıç'm sorularıma Hükümet Temsilcisi 
imi, yoıksa Sayın Sözcü mıü cevap verecekler?... 

Buyurun sayın Kcfinıisyon^ 

MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONU ADINA ABBAS GÖKÇE — Sayın 
Başkan, değerli arkadaşlar; 

Komisyon adına cevap vermek istiyoruim. Soru 
soran (arkadaşıma teşekkür ederim, eflbettekü uluslar
arası bir aille cüzdanımın ihdasına ilişkim bir sözleş
menin anaylanirnasiinda bu cüzdanın neler içerdiğini, 
meler ihtiva ettiğini bütün Mıedlislimiz üyelerimin bil'-
mesimde yarar vardır. 

Evlenme sırasında (kocaya verlecek bu cüzdan, 
esterin durumunu, müşterek çocuklarımı, vuku bula
cak ölümleri düzgün şekilde gösteren, milletlerarası; 
nitelik taşıyan özel bir formla göre hazırlanmışitır. 
Bütün ülkeler arasında geçerli olabilecek:, ilki dile; 
Ibir, bu cüzdam taşıyan kliğimin memlbkeftiniın dliıli ile, 
bir de Fransızca yazılabilen bir ,cüzdandu\ Bu cüz
danım özel hanelerinde ahvali şalhsiyede; yanii kişi 
hallerinde vu'ku bulan değişiklikler de cüzdanın ikin
de belirtilen remizlerle; yani kısaltmalarla belktil-
ımekite ve verlmektedir. Bu cüzdanın bilhassa yurt 
dışında bulunan ve sayısı, 2,5 milyona varan işçile
rimizin birçok konularda kolaylık sağlamalarını te
min etmliş olacağıız. Şöyleki : 

Cüzdanda yazılan hususlar arttık, sözleşmeyi im
zalayan ülkeler tarafımdan aksi sabit otaaymcaya 
kadar sabit sayılacak, hiçbir anlaşma, hiçbir araştır
ma, hiçbir yazışma olmadan cüzdanda öngörülen hu
suslar gerçek kabul edilecek; ve böylece fuzuli ya
zışmalar işdileriımfen (birçok; güçlükleri halledilmiş 
olacaktır^ Cüzdanın mahiyeti budur. Cüzdan hakkım
da başka bilmiyorum! blgi isteyen arkadaşlarımız 
varsa hillgi arz etmeye hazırım.: 

Saygılar sonarımı 
(BAŞKAN — , Teşekkür ©derim Sayın Gökçe. 
Bir başlka izaha lüzum görüyor musunuz, açılk-

'lamaya?..-. Bütoülmelt Temsilcilerinden rica ediyorum, 

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI NÜFUS İŞLERİ GE
NEL MÜDÜRÜ NİHAT ÜÇYILDIZ — Efendim, 
cüzdan buradadır, bastırılmıştır, arzu eden üyelere 
örneğini gö^terebilirilnı efendim, 

BAŞKAN — Uzalkltan görülüyor zannediyorum 
efendim. 

Tüımü üzerinde görüşmek lisiteyem sayın üyemiz?... 
Yök, 

'Maddelere geçilmesini oyunuza sunuyorum. Kalbul 
edenler... Kalbul etmeyenler . s İttifakla kalbul edil-
(mliştir. 

Birinci maddeyi okutuyorum. 

Uluslararası Bir Aile Cüzdanı İhdasına İlişkin 
Sözleşmeni»! Onaylanmasının! Uygun Bulunduğuna 

'Dair Kanun Tasarısı 
MADDE 1. — 12 Eylül 1974 gününde Parislte 

•imzalanan Uluslararası Bir Aile Cüzdanı İhdasına 
İlişkin Sözleşmenin onaylanması uygun bulunmuş
tur. 

BAŞKAN — Birinci madde üzerinde söz almak 
isteyen sayın üye?.., Y10Ö0 

Hükümet temsilcisi bir başlka izahata gerelk gör-
ımüyorsunuz.ı 

Sayın Komisyon Ibir başlka izahata lüizutm gör
müyorlar. 

İBirinci maddeyi oyunuza arz ediyorum: Kalbul 
edenler... Kalbul etmeyenler... İfltüfakîa kalbul edil-
ımişitir. 

IMaldde 2'y*i c4utuyorulm.; 

IMADDE 2.: — Bu Kanun yayımı gününde yürür
lüğe gitrer,: 

IBAŞKAN — İkStıbi madde üzerinde söz almak 
lisıteyen sayın üye?.?. Yok. 

İkinci maddeyi oyunuza sunuyorum: Kalbul edem-
ler... Kalbul etimteyeniller... İkindi madde kalbul edfiff-
ımişfc 

Madde 3̂ ü okutuyorum, 
MADDE 3.: — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yü

rütür,, 
IBAŞKAN — Üçüncü madde üzerinde söz almak 

isiteyen sayın üye?.?. Yok. 
iMaddeyi oyunuza sunuyorum1: Kalbul edenler... 

Kalbul etmeyenler..a Madde kalbul edilmişlfc 
Maddeler bu suretle tamamlanmış bulunmakta-

dw\ Tasarımımı tümü; üzerinde lehte ve aleyhte söz al
mak islüeyen sayın üye?... Ydk* 

Tüzüğlulmüzüln 108 nci maddesii gereğince, Ulus
lararası bir anlaşma riiiteliğimii taşıması Mlbariyîe mev
cut tasiaırmım, açık oya sunmamız İktiza ediyor. Bu 
itibarla dağıtılmış olan oy pusulalarımızı lütfen kul-
lanacakSııniız. 

Küreleri dolaşltırınız. 
Hatırlaitm'ak üzere, oy pusulalarının beyazının ka

lbul, ilüırmızınım ret, yeşiMm çekimser mamasını taşı
dığını ifade etmek Myorum. 
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Maltbu oy pusulası yanında olmayan sayın üye 
dağıtılacak damıgail'ı pusulalara istndnü ve soyadını ve 
oyun rengini yazmak suretiyle oyunu kuHanalbiMr. 

(Oylat toplamdı) 

BAŞKAN — Oyunu kulanimiayan sayın üye var 
ima?... Yirik* 

Oylama işlıettnli bitenliştki 
(Oyların ayrımı yapıldı) 

BAŞKAN — Değerli üyeler; 

Açılk oylama neticesini sunuyorum: Oylamaya 
122 üyemiz katılmış, oylaırdan 3 tanesi geçersiz sa
yılmış ve 119 üyemizin kalbul oylanyla Tasarı Da-
raşmıa Mecİslinfizce kalbul edilımliş bulunmaktadır. 

Hayırlı olsun, (Atoşfar) 

'Birleşimi', 23 Aral'ık 1981 Çarşamba günü saat 
14.00te toplanmalk üzere kapaüyıorum. 

Teşdklkür ederim. 

Kapanma Saati : 15.05 

»•«« 

VI. — DÜZELTİŞ 

/. — 16.11.1981 tarihli '6 net Birleşimde görüşü
len, Süleyman Sırrı Kırcalı'nın İçtüzük görüşmeleri
nin süresine dair önergesindeki düzeltiş. 

Sayfa : 89 
Sütüm : 2 
Satır : 25 (Önergenin ikinci paragrafı) 
Yanlıış : 

<«©u süre ile birlikte Danışıma Meclislinde İçtüzü
ğün görüşülme süresi Kotmisyondaki süıre değil 20 
gün olmaktadır.», 

iDoğru : 

«Bu süre ile 'birlikte Danışma Meclisinde İçtüzü
ğün görüşülme süresi Komisyondaki süıre dahil 20 
gün olimalktadıır.» 
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(S. .Sayısı : 37) Uluslararası Bir Aile Cüzdanı İhdasına 
duğuna Dair Kanun Tasansına 

Üye sayısı 
Oy verenler 
Kabul edenler 
Reddedenler 
Çekinserler 
Oya katılmayanlar 
Açık üyelikler 

İlişkin Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun fiülun-
Verilen Oyların Sonucu 

(Kabul edilmiştir.) 
160 
119 
119 

0 
0 

39 
2 

(Kabul Edenler) 

A 
Halil Akaydın 
Mehmet Akdemir 
Eşref Akıncı 
Mahmut Akkıiıç 
Alâeddin Aksoy 
Şener Akyol 
Ertuğrul Alatlı 
Orhan Aldıkaçtı 
Tevfik Fikret Alpaslan 
Ali Nejat Alpat 
Mustafa Alpdündar 
Hikmet Altuğ 
İsmail Arar 
Aydemir Aşkın 
E. Yıldırım Avcı 
Nurettin Âyanoğlu 
Mehmet Aydar 
İmren Aykut 
Mustafa A. Aysan 

B 
Remzi Banaz 
İbrahim Barangil 
Şükrü Başbuğ 
Rıfat Bayazıt 
Necip Bilge 
M. Nedim Bilgiç 

Mahir Canova 
Abdülbaki Cebeci 
Ender Ciner 
Orhan Civelek 

A. Güngör Çakmakçı 
Zeki Çakmakçı 

D 
Vehbi Muhlis Dabakoğlu 
Bekir Sami Daçe 
Kemal Dal 
İsmail Hakkı Demirel 
Fikri Devrimsel 
Ali Dikmen 
Recai Dinçer 

Muzaffer Ender 
A. Nedim Eray 
Sadi Erdem 
Abdülkadir Erener 
Feridun Ergin 
Hamza Eroğlu 
Siyami Ersek 
Adnan Ersöz 
Halil Ertem 
Azmi Eryılmaz 
Halil Evliya 

Feyzi Feyzioğlu 
Ayhan Fırat 

Halil Gelendost 
Kamer Genç 
Abbas Gökçe 
İhsan Göksel 
Feyyaz Gölcüklü 
Abdullah Pulat Gözübü-
yük 
S. Feridun Güray 
1. Doğan Gürbüz 
Halil Erdoğan Gürel 

Hayati Gürtan 
Vahap Güvenç 

H 
Mehmet Hazer 
Ali Mazhar Haznedar ı 
Rafet İbrahhnoğlu 
A. Asım İğneciler 
Salih İnal 

K 
Mehmet Kanat 
Selçuk Kantarcıoğlu 
Rahmi Karahasanoğlu 
Halil İbrahim Karal 
Cevdet Karslı 
M. Mümin Kavalalı 
Süleyman Sırrı Kırcalı 
M. Vefik Kitapçıgil 
M. Utkan Kocatürk 
Mehmet Velid Koran 
Nihat Kubilay 
Serda Kurtoğlu 
A. Fehmi Kuzuoğlu 

M 
Enis Muratoğlu 
Avni Müftüoğlu 

O 
R. Adli Onmuş 
Turgut Oral 

ö 
Feridun Şakir Öğünç 
Teoman Özalp 
Salih Necdet Özdoğan 
Hamdi özer 
Nuri özgöker 
Zeki özkaya 
-M. Yılmaz özman 

Nermin Öztuş 
Fahri Öztürk 
Kâzım öztürk 

P 
Mehmet Pamak 
Evliya Parlak 
Atalay Peköz 

S 
Hilmi Sabuncu 
Ahmet Sarp 
Hayrullah Seçkin 

ş 
A. Avni Şahin 
İsmail Şengün 

T 
Turgut Tan 
Ragıp Tartan 
M. Ali Öztürk Tekeli 
Cavidan Tercan 
Lütfullah Tosyalı 
Aydın Tuğ 
Bekir Tünay 

u 
Hidayet Uğur 
M. Fevzi Uyguner 

V 
İsa Vardal 

Y 
Şerafettin Yarkın 
Muammer Yazar 
Abdurrahman Yılmaz 
Fuat Yılmaz 
Namık Kemal Yolga 
Mustafa Yücel 

z 
Halit Zarbun 
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(Oya Katılmayanlar) 

A 
Hamdi Açan 
Yavuz Altop 
Ethem Ayan 
Fuat Azgur 

B 
Muhsin Zekai Bayer 
Erdoğan Bayık 
Orhan Baysal 

ç 
Cemil Çakmaklı 

D 
Ahmet Senvar Doğu 

E 
Akif Erginay 

G 
Necdet Geboloğlu 
Abdurrahman Ali Girmen 
ibrahim Göktepe 
Turhan Güven 

H 
Beşir Hamitoğulları 

T 
* 

Sadi Irmak (Başkan) 

i 
Fenni Islimyeli (Bşk. V.) 

K 
Turgut Kunter 

M 
Recep Meriç 

N 
Necmettin Narlıoğlu 

ö 
Ertuğrul Zekai Ökte Nazmi Önder 
Tülay Öney 

S 
Muzaffer Sağışman 
Ahmet Samsunlu 
M. Talât Saraçoğlu (î.) 
Paşa Sarıoğlu 

Dündar Soyer 
A. Lâmi Süngü 

S İbrahim Şenocak 

T 
Tandoğan Tokgöz 
Türe Tunç bay 
Cahit Tutum 
Şadan Tuzcu 

U 
Bahtiyar Uzunoğlu 

Y 
Osman Yavuz 
Turgut Yeğenağa 
Zeki Yıldırım 

)>>&<{ 
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DANIŞMA MECLİSİ 
GÜNDEMİ 

22 NCI BİRLEŞİM 

22 Antbk 1981 Salı 

Saat : 14.00 
il. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SU

NUŞLARI 

2. — SEÇÎM 

3. — OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

4. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN İŞLER 

X 1. — Uluslararası Bıiır Aile Cüzdanı İhdasıma 
İlişkin Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulun
duğuna Dair Kanun Tasarısı ve Milli Savunma, İçiş
leri ve Dışişleri Komisyonu Raporu. (1/55) (Rapo
run Başkanlığa geliş tarihi : 16.12.1981) (S. Sayısı : 
(37) (Dağıtma tarM : ıl,7jl2.198!) 



DANIŞMA MECLİSİ S. Sayısı : 37 

Uluslararası Bir Aile Cüzdanı İhdasına İlişkin Sözleşmenin Onay
lanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 

Savunma, İçişleri ve Dışişleri Komisyonu Raporu. (1 /55) 

T.C, 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi 17 Ekim 1980 
Başkanlığı 

Sayı : 112 - 531/06882 
Konu : Kanun Tasarıları 

'MİLLİ GÜVENLİK KONİSEYİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 30.9Jİ980 tarihti ve 101 - 6013/00639 sayılı yazmiKv 
Ekili Üstelde konuları ve tesBd MiHet AfletdHi Başkanlığına sunuluş tartı ve saıyıları belirtilen Kanun Taşan

ları Bakamlar Kurulunca benimsenmiştir. 
Konseyin onayına sunulmak üzere anılan Kanun TaSariannın isleme konulmasını arz ederim. 

Bülend Ulusu 

L Î S T E 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Devletleri Hükümetleri Arasında 
Kuzey Atlantik Anlaşmasının II nci ve III mcü Maddellerine Uygun olarak Savunma ve Ekono
mik Alanında İşbirliğinde 'Bulunulmasına Dair Anlaşma ile Bunlarla İJgilii Tamamlayıcı An
laşmaların ve Uygulama Anlaşmalarının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı. 24.4.1980 101-554 

02065 
Tedhişçiliğin Önlenmesine Dair Avrupa Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulundu

ğu Hakkında Kanun Tasarıtsı. '2J1U.1978 101-327 

P8695 
Nafaka Yükümlülüğü Konusundaki Kararların Tanınmasına Ve Tenfizimte İlişkin Söz

leşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı. 26.6.1979 101426 

03512 
Nafaka Yükümlülüğüne Uygulanacak Kanuna Dair Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun 

Bulunduğuna İlişkin Kanun Tasarısı. 26.6.1979 1101-123 

03512 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İspanya Devleti Hükümeti Arasında Hava Ulaştırana 

Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna İlişkin Kanun Tasarısı. '23.7.1979 101-444 

04949 
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Uydular Aracılığı ile Deniz Haberleşmesi Uluslararası Teşkilatı (INMARSAT) Sözleşmesi ve 
İşletme Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı. 15.1.1980 

16 Şubat 1976 tarihlinde Barselona'da İmzalanan Ak'deniz'in Kirlenmeye Karşı Korunma
sına Ait Sözleşme ile İki Protokol ve Eklerinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 'Dair 
Kanun Tasarısı. 

13.2,1979 

Uluslararası ©ir Aile Cüzdanı İhdasıma İlişkin Sözleşmenin Onaylanmasının] Uygun Bulu!nj 

duğuna Dair Kanun Tasamı. 5.6.1979 

Vasiyet Tasarruflarının ©içimine İlişkin Kanun Çatışmaları Konusunda Sözleşmeye Ka-
tülmamızun Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı. 17.8.1978 

Dünya Kültürel ve Doğal Mirasının Korunmasına Dair Sözleşmeye Türkiye Cumhuriyeti
nin Katılmasının Uygun Bulün'duğu Hakkında Kanun Tasarısı. 15.1.1 "980 

Çocukların ve Gençlerin Sanayide İşe Elverişlilikleri Yönünden Sağlık; Muayenesine Talbıî 
Tutulmaları Hakkında 77 Sayılı Milletlerarası Çalışma Sözleşmesinün Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğu Hakkında Kanutı Tasarısı. 7.M .1977 

1971 Fsikötüop iMaddelerıi Sözleşmesine Katılmamızın Uygun Bulunduğu Hakkınida Ka
nun Tasarısı. 31.12.1979 

112-348 

01025 

101-393 

10678 

101-425 

03512 

101-79 

07276 

101-521 

08255 

101-87 

07166 

101-511 

08092 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümetiı ile Sierra Leone Cumhuriyeti Hükümeti Arasında'14 Ağusj 

tos 1979 Tarilh'inde Ankara'da İmzalanan Kültür Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun (Bu-» 
lunduğuna Dair Kanun Tasarısı. 6.2.1980 101-526 

01290 
TürkEye Cumhuriyeti Hükümeti Üle Nijerya Federal Cumhuriyeti Federal Askeri Hüıkü-> 

meti Arasınlda Kültür Anlaşmasının Uygum Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı, '22.5.198Ö llÖl-5'Öl 

04193 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Malezya Hükümeti Arasında 13 Şulbat 1977 Tarlbİride 

Ankara'da İmzalanan Kültür Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun 'Bulunduğuna Dair Ka
nun Tasarısı. 

6.2.1980 101-525 

01291 

Danışma Meclisi (S. Sayısı : 37) 
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GEREKÇE 
Türkiye'min de üyesi bulunduğu Uluslararası Kişi Halleri Komisyonu tarafından, kuruluşun amacına 

uygun olarak, kanunlariındalki boşlukları doldurmak, vatandaşlarının diğer üye devletler ülkesinde bulun
dukları sırada kişi 'hailleri iile ilgili işlemlerinde kolay lık görmelerini sağlamak: düşüncesi ile bir seri sözleşme 
hazırlanmış ve bu Közleşmeler üye devletlerce imzalana rak yürüdüğe konulmuştur. 

Bu arada H'ü'kümetiimiizin de imza /ettiği 14 sözleşme Meclislerimizce onaylanmıştır. 
15 nai Sözleşmeyi teşkil ©den Uluslararası bir Aile Cüzdanı ihdasını öngören bu sözleşme de Pariıs'de 

12 Eylül 1974 tarihinde 'Belçika, Fransa, Yunanistan, İtalya, Lüksemburg, Portekiz ve Türkiye tarafından 
imzalanmış bulunmaktadır. 

1543 ve 1587 sayılı genel nüfus yazımı ve nüfus kanunları uyarınca memleketimizde de aile reislerine birer 
«aile cüzdanı» verilmesi esası getirildiğinden yurt dışındaki işçi vatandaşların kişi halleri olaylarını üye 
12 ülkede hiç bir soruşturma ve formaliteye tabi tutmadan ve karşılıklı olarak balgdendirecek bu cüzdan
ların uluslararası nitelik taşıması yararlı bulunmuş olduğundan işbu sözleşmenin akdi uygun görülmüştür. 
Böylece, Ülkemizde Medeni Kanuna uygun tarzda bir şahsi hal sicilinin 'kurulmasının esasları getirilmiş ola
cak, evlenme sırasında kocaya verilen ve eşlerin evlilik durumunu, müşterek çooukılarını, vukubulacak ölüm
leri düzgün şekilde gösteren bir milletlerarası uygulama oluşturulacaktır. 

Filhakika, Sözleşmenin l nci Maddesi evlenme sırasında akdi yapan yetkili memurların, çiftlilere bu 
sözleşmeye ekli modele uygun uluslararası bir aiJİe cüzdanı verileceğini, 

ı(2) ve (3) ncü maddeler model cüzdanının neleri ihtiva edeceğini, her Akit Devlete has işaretlerin ayrı
lan hanelerde ne sekilide gösterileceğini, 

4 ncü maddesi evlenme akdi sırasında bu cüzdan tanzim edilmemiş iısie sonradan ne şekilde ve hangi 
yetkili makamlarca verileceğini, 

öiğer /maddeleri bu cüzdanların sayfalarının aralık sız numaralı olacağını ve kısa işaretlerin neyi ifade et
tiğini, cüzdanın resmi dilinin Fransızca olmasına rağmen her devletin kendi dilinin başa eklenmesini, bu 
işlemlerden biç bir harç alınmayacağını, düzenleme şeklini ve diğer uygulama usullerini saptamaktadır. 

Mevzuatımıza uygun hükümleri öngören Sözleşme Türk İşçilerimin yurt dışındaki kişi 'hailleri olayların
da pelk çok yararlar sağlayacağından, imzalanmış olup, yukarıda kısaca arz edilen nedenlerle bu Sözleşmeyi 
Ülkemiızıi'n onaylamasında yarar olduğu mütalaa edilmektedir. 

MÜH Savunma, İçişleri ve Dışişleri Komisyonu Raporu 
Danışma Meclisi 

Milli Savunma, İçişleri Ankara, 14 Aralık 1981 
ve Dışişleri Komisyonu 
Esas Kayıt No,.: 1/55 

Karar No: 3 
DANIŞMA MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Uluslararası Bir Aile Cüzdanı İhdasına İlişkin Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Ka
nun Tasarısı ve gerekçesi ile Sözleşme ilgili Bakanlık temsilcilerinin de katılması ile Komisyonumuzca incelenip 
görüşüldü. 

Tasarının tümü ve maddeleri ayrı ayrı tartışıldı, gerekçesi uygun görülerek tasarı Bakanlar Kurulundan ge
len şekliyle aynen kabul edildi. 

Raporumuz, Danışma Meclisi Genel Kuruluna sunulmak üzere saygıyla arz olunur. 
Eşref AKINCI A. Asım İĞNECİLER H. İbrahim KARAL Remzi BAN AZ 

'Başkan Başkanvekili Sözcü Kâtip 
E. Yıldırım AVCI Ender CİNER İsmail Hakkı DEMİREL Ali DİKMEN 

Üye Üye Üye Üye 
Adnan ERSÖZ Abbas GÖKÇE Avni MÜFTÜOĞLU Fahri ÖZTÜRK 

Üye Üye Üye Üye 
Aydın TUĞ Namık Kemal YOLGA Halit ZARBUN 

Üye Üye Üye 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Uluslararası Bir Aile Cüzdanı İhdasına Miskin 
Sözîeşmenliın OniayJaflMtıiasjının Uygun Bulunduğuna 

Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 12 Eyllül 1974 ®ünıünıde Parliste 
irnz&IIıanairi Uluslıaıraıralsu Bir Aile Güzidianı İihldalsMiıa 
İllişklin Sözlleşmen'in onaylanması uygun buUıummıuış-
/tur, 

ıMıADDE 2. — Bu Kamun yayımı gününde yürür
lüğe (girer. 

MADDE 3. — Bu Karartu Bakamlar Kuırolü yü
rütür. 

MİLLİ SAVUNMA - İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 

Uluslararası Bir Aie Cüzdanı İhdasınla İlişkin 
Sözleşmenin Onaiylammıasınm Uygum Bulunduğunla 

Dair Kamun Tasarısı 

MADDE 1. — Taısaırıınırıı 1 nai malddeısi aıynıen ka-
'bul edilldi, 

MADDE 2- — Taşanımın 2 ruoi maddesi aynıen ,ka-
IbulıadMldL 

MiADDE 3. — Tasıanmn 3 moü mıalddesti aynen ka-
'buj ©dildi 
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ULUSLARARASI BİıR AİLE CÜZDANI İHDASINA.İLİŞKİN SÖZLEŞME 

Ulıuslıarası kişi hallıeni iköfmiısyonu üyeleri işibu Sözleşmeyi imzalayan devletlier, Ulıuslaıraisı Aile Cüzdanı 
ihdasını arzulayarak aşağıdaki hükümlerde arilaşjmrşlardır. 

MADDE : 1 

Evlenme nıemuru âkijt sırasında, eşlere bu 'Sözleşme ye ekili modele uygun bir Ulıuslıaraıraisı Aile Cüzdanı ve
rir. 

Bu modelıe uymayan herhangi ıbir aile cüzdanı verilemez, 

MADDE : 2 

Uluslararası Alile Cüzdanına eşlerin evlenmeleri, çocuklarının doğumu ile eşlemin ve bu çocukların ölü
mü gibi kişi haillerine ilişkin ilik bilgililer ile sonradan yapılan açıklamalar yazılır. 

Bu bilgi ve açıklamalar alile cüzdıanını düzenleyen veya lişlıemi tescil eden kişi halleri memuru tarafından 
cüzdanda basılmış formüllerdeki uygun hanelere kaydedilir, 

MADDE : 3 

Her Âkit Devlete özgü çeşitli işaretler Uluslararası Ailıe Cüzdanında öngörülmüş haillerde yer alabilir. 
Bunlar, adı geçen devletin yetkili makamı veya yetkili kılınımış kişileri tarafımdan cüzdana yazılır. 

MADDE : 4 

Uluslararası aile cüzdanı evlenme akdinin yapılması sırasında verilmemiş ise, evlenme akdini yapan veya 
evlenmeyi tescil eden kişi halleri memuru ya da eşlerden en az birinin uyruıkluğunda .bulunduğu Devletin yetkili 
makamları tarafından sonradan verilebilir. Kişi hallerine ilişkin bilgiler ve açıklamalar 2 nci maddede gösterilen 
kişi halleri memuru taraıfından aile cüzdanına yazılmamışsa, bunlar eşlerden en az birinin uyrukluğunda bulun
duğu Devletin yetkili makamları tarafından yazılabilir. 

Her Âkit Devlet bu madde hükümlerini uygulamaya yetkili makamları, imza, 18 nci maddede öngörülen 
bildirim veya katılma sırasında gösterecektir. 

MADDE:5 

Uluslararası aile cüzdanının sayfaları numaralandırılır. 

MADDE:6 

Uluslararası aile cüzdanına düşülecek kayıtlar lâtin matbaa harfleri ile yazılır. Bundan başka, bu kayıtlar, 
ilişkin olduğu işlemin yazılmasında kullanılan dilin harfleri ile yazılabilir. 

Bunlar daktilo ile olmadığı hallerde el yazısı ile yazılır. 

MADDE:7 

Tarihler Arap rakamları, Jo - gün, Mo - Ay, An - Yıl kısaltmaları sırası ile kaydedilir. Gün ve ay iki, yıl dört 
rakamla, ayın ilk dokuz günü ve yılın ilk dokuz ayı öl'den Q9'a kadar giden rakamla gösterilir. 

Cinsiyeti göstermek için yalnızca şu işaretler kullanılır. 
F-Kadın, M- Eırkek. 
Ayrılığı, boşanmayı, evlenmenin iptalini, kocanın, karının ve çocuğun ölümlerini göstermek için yalnızca şu 

işaretler kullanılır. 
Sc: Ayrılık, Div: Boşanma, A: İptal, Dm: Kocanın ölümü, Df: Karının ölümü, De: Çocuğun ölümü. Bu işa

retleri tarih ve olay yeri izler. 
Eşlerden herbirinin ve çocukların kimlik numarasından önce onu veren Devletin ismi gelir. 
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MADDE : 8 

Uluslararası aile cüzdanının 7 nci maddede öngörülen tarihlere ilişkin işaretler dışındaki değişmeyen for
mülleri biri aile cüzdanını veren Devletin resmi dilinde ve resmi dillerinden birinde, diğeri Fransızca olmak 
üzere en az ilki dilde basılır. 

Cüzdanın sonunda değişmeyen formüller uluslararası kişi halleri komisyonu üye devletlerinden en az iki
sinin dlUeninde ve aynı zamanda bu formüllerin basılmasında kullanılmamış ise İngiliz, Arap ve ispanyol dille
rinde basılır. 

MADDE : 9 

Uluslararası aile cüzdanında kullanılan İşaretlerin anlamı Uluslararası Kişi Halleri Komisyonu üyesi devlet
lerin dillerinde ve aynı zamanda ingiliz, Arap ve İspanyol dillerinde gösterilir. 

MADDE : 10 

Kişi hallerine ilişkin bilgiler ve açıklamalar, bir haneyi veya sicil örneğinin bir kısmını doldurmaya yetmedi
ği takdirde bu hane çizgilerle kullanılmaz hale getirilir. 

MADDE: 11 

Uluslararası aile cüzdanına düşürülen 'bilgiler ve açıklamalara tarih konur ve bunlar kaydeden makamın mü
hür ve imzasını taşır. Bu bilgiler ve açıklamalar adı geçen makam tarafından verilen kişi halleri örnekleri ile ay
nı değerdedirler. 

Bu cüzdan, bu Sözleşme ile bağlı her Devletin ülkesinde tasdike ihtiyaç göstermeksizin kabul edilir. 

MADDE : 12 

Uluslararası aile cüzdanı gerçek durumu karşılamadığı takdirde belgeyi düzenleyen kişi halleri memuru son 
durumu şerh vermek İçin cüzdanı ilgiliden ister. 

MADDE : 13 

Uluslararası aile cüzdanının ıverilmesi herhangi bir harç alınmasını gerektirmez. 
Cüzdana yazılacak her türlü kayıtlar İçin durum aynıdır. 

MADDE:M 

Her Akit Devlet kendi ülkesinde verilmiş uluslararası aile cüzdanının kapsayacağı «Çocuğun doğum sicil ör
neği» formüllerinin sayısını belirtir. 

MADDE : 15 

Bu Sözleşmenin uygulanmasında kişi ıhali adı geçen Devletin kanunu ile yönetilen mülteciler ve vatansızlar 
bu Devletin vatandaşları gibi işlem görür. 

MADDE : 16 

Bu Sözleşme uluslararası aile cüzdanının başına veya sonuna eşler hakkında mahalli veya genel yarara ilişkin 
bilgilerin dercedilmesiıne engel teşkil etmez. 
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MADDE : 17 

Her Âkit Devlet, imza, 18 nci maddede öngörülen bildirim ve katılma sırasında; 
a) Uluslararası aile cüzdanının sadece bu belgenin yararlılığına 'kişi halleri memuru tarafından dikkati çe

kildikten sonra ilgilinin talep etmesi halinde verileceğini, bundan başka herhangi bir cüzdanın verilemeyeceğini; 
b) Uluslararası aile cüzdanı, ilgilinin bu belgenin yararlılığına .kişi halleri memuru tarafından dikkati çe

kildikten sonra sadece ilgililerin istemeleri ve halen kullanılmakta olan aile cüzdanını buna tercih ettikleri tak
dirde bu işlemlerin yürürlüğe girmesinden itibaren 10i yılı aşmayan bir süre içinde verileceğini; 

c) Uluslararası aile cüzdanının kendi ülkesinin tamamında ancak bu Sözleşmenin yürürlüğe girmesinden 
itibaren beş yılı geçmeyecek bir süre içerisinde verileceğini ve bu süre içinde halen kullanılmakta olan aile cüz
danının verilmesine devam edilebileceğini; 

d) Evlat edinilen çocukların uluslararası aile cüzdanında yer almayacağını, 
e) 13 ncü maddeyi veya bu maddenin hükümlerinden birini uygulamayacağını bildirebilir. 

MADDE : 18 

Âkit Devletler, bu Sözleşmenin kendi ülkelerinde yürüdüğe girmesi için gerekli işlemlerin yapıldığını isviçre 
Federal Hükümetine bildireceklerdir. İsviçre Federal Hükümeti, yukarıdaki fıkraya göre yapılmış her bildirim
den Âkit Devletleri ve Uluslararası Kişi Halleri (Komisyonu Genel Sekreterini haberdar edecektir, 

MADDE : 19 

Bu 'Sözleşme, ikinci bildirimin tevdi edildiği tarihi izleyen otuzuncu gün yürürlüğe girecek ve bu andan iti
baren söz konusu işlemi tamamlamış olan her li/ki Devlet arasında geçerli olacaktır. Yukarıdaki maddede ön
görülen lişlemıi sonradan tamamlayan Ihar Âkit Devlet ligin sSözleşıme, ıbiıldirıimilerin tevdii tarihlinden (itibaren 
otuzuncu ıgün geçerli olacaktır. 

işbu Sözleşme yürürlüğe girdikten sonra tevdii edilen devlet, Birleşmiş Milletler Anıdliaşmasının 102 indi 
maddesine uygun olarak, Sözleşme (metnini tescil ve ilan idin Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliğine sunar. 

MADDE : 20 

17 meıi maddede öngörülen'saklı torna 'kaydı (kısmen veya tamamen her zaman geri çekilebilir. Geri çekme, 
ÎSViçre Federali Hükümetine billdirilir. 

İsviçre Federal Hükümetli Âkiilt Devletleri ve Uluslararası Kişi Halleri Komisyonu Genel Sekreterliğini 
binindi fıkra amlamındalki her bindirimden haberdar eder. 

MADDE : 2V 

Bu Sözleşme, Âkit Devletlerin her birinin ülkesinin ıtamaımınıda bihakkın uygulanır. 
Her Devldt, imza, bildirim, katılıma sırasında veya sonradan isviçre Federal Hükümetine göndereceği bir 

biHdirim ile, bu Sözleşme hükümlerinin anavatan dışı topralkUarının ve Uluslararası sorumluluğunu taşıdığı 
deVlet veya ülkelerin birinde veya birkaçında uygulanacağını beyan edebilir, isviçre Federal Hükümeti, bu 
son bJMirimdıen her Âkit Devleti ve Uluslararası Kiişli Hailleri Komisyonu Genel Sekreterini haberdar ede
cektir. Bu Sözleşme hükümleri, bildirimde bellirrltiilen ülkede veya ülkelerde, söz konusu bildir'imin isviçre 
Federal Hükümetince alındığı tarihten itibaren altmışıncı gün yürürlüğe girecektir. 

Bu maddenin ikinci fıkrası hükümleri uyaranca beyanda bulunmuş olan her Devlet, sonradan, isviçre 
Federal Hükümetinle göndereceği bir bildirim ille, bu Sözleşmenin İk bMdirimde belirtilen devlet veya ülke
lerin birinde veya birkaçında uygulanmasına son veri leceğini her zaman bildirebilir. 

ılsviçre Federal Hükümeti Âkit Devletlerden her birini ve Uluslararası Kişi Halleri Komisyonu Genel 
Sekreterimi bu yenli bildirilinden haberdar edecektik. 

ıBu Sözleşme, anılan billdirimin isviçre Federal Hükümetine tevdi edildiği tarihten itibaren altmışıncı gün, 
söz konusu devlet Veya ülkede uygulamadan kalkacaktır. 
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MADDE : 22 

Her devlet yürürlüğe girmesinden sonra bu sözleşmeye katöabilıir. Katılma belgesi, isviçre Federal 
Hükümeti nezdinıe tevdi edilecektir. İsviçre Federal Hükümeti, Âkit Devletlerden her 'birini ve Uluslararası 
Kişi Halteri Komisyonu Genel Sekreterliğini her katılma belgesi tevdiinden haberdar edecektir. Sözleşme, 
katılan devlet bakımından, katılma belgesinin tevdi edildiği tarihten itibaren otuzuncu gün yürürlüğe gi
recektir. 

MADDE : 23 

Bu Sözleşme, süresiz yürürlükte ıkalacaîktır. Bununla beraber, her Âkit Devlet, İsviçre Federal Hüküme
tine göndereceği yazılı bir bildirimle, her zaman Sözleşmeyi feshetmek hakkına sahıip olacak ve adı geçen 
Hükümet, diğer Âkit Devletleri ve Uluslararası Kişıi Halleri Komisyonu Gendi Sekreterini hu bildirim
den haberdar edecektir. 

Söz (konusu (feslilı halkla, onsekizfinoi maddede öngörülen bildirimden veya katılmadan itibaren, bir 
yıllık bıir süre tamamlanmadan kullanılamaz. 

Fesih hakkı, bu maddenin birinci fıkrasında öngörülen bildirimin isviçre Federal Hükümetince alındığı 
tarihten itibaren altı ay sonra hüküm ifade edecektir. 

Usulüne uygun şekilde yetkili kılınmış ve aşağıda imzaları bulunan temsilciler, bu Sözleşmeyi imzalamış
lardır. 

isviçre Federal (Hükümeti arşivlerine tevdi edilmek ve aslına uygunluğu onaylanmış birer örneği diplo
masi yolu lile Âkit Devletlerden her birine ve Uluslararası Kişi Halleri Komisyonu Genel Sek ret erim e gön
derilmek üzere, bir tek nüsha halinde, 12 Eylül 1974 günü Paris'te düzenlenmiştir. 

I>G<İ 
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