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1. _ 5434 sayılı TC Emekli Sandığı Ka
nununda Değişiklik Yapılması Hakkında Ka
nun Teklifime Milli Savunma Komisyonu 
Raporu. (2/67) (S. Sayısı : 268) 343:351 

2. — Bir Evlenme Akdine Dayanmayan 
Birleşmelerden Doğan Çocukların Nesepleri-

Sayfa 
nin Düzeltilmesine ve Bu Birleşmelerin Evli
lik Olarak Tescillerine ilişkin Kanun Tasa
rısı ve Içi'şleri Komisyonu Raporu. (1/227) 
(S. Sayısı : 2Ö6X 3151:366 

3. — Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de 
Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilme
lerine, Kamu, özel Kuruluş Veya işyerlerinde 
Çalıştırıiabilımelerine Ilişlkin Kanun Tasarısı 
ve İçişleri Komisyonu Raporu, (il/ 220) 
(S. Sayısı : 267) 366:370 



2279 sayılı ödünç Para Verme işleri Kanununda 
Değişiklik Yapılmasına (1/223) (S. Sayısı : 260), 

Avda ve Sporda Kullanılan Tüfekler, Nişan Ta
bancaları ve Av Bucaklarının Yapımı, Alımı, Satımı 
ve 'bulundurulmasına (1/218) (S. Sayısı : 259) dair 
kanun tasarıları ile; 

Kamu Kuruluşlarının Yurt Dışındaki İhalelere 
Katılması Hattında Kanun Teklifi (2/66) (S. Sa
yısı : 264) ve, 

7470 sayılı TC Turizm Bankası Kanununda De
ğişiklik Yapılması Haikkında (1/798) (S. Sayısı: 262), 
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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZE)ft 
11 Eylül 1981 Cuma 

Anıtkabir Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin 
(1/215) (S. Sayısı : 263) kanun tasarıları; 

Kabul edildi. 

Gelecek toplantının yapılacağı gün ve saatin son
radan tespit edileceği belirtilerek birleşime saat 17.15' 
te son verildi. 

Necdet ÜRUĞ 
Orgenerali 
Miffi Güvenlik Konseyi 
Gdnlel Sekreteri 

BİRİNCİ OTURUM 
Açıfma Saatli : 14.45 

BAŞKAN:: Orgeneral (Ketnlatot E'VREN ('(Devlet Başkanı, Geneltamay ive MiIÖi Güvenlik Konseyi] 
ÜYELER (: lOrgenıeraî Nurettin ERSİN (K. K. K. ve Miffi Güveınffic Konseyii ÜyeSi) 

OrgeMera» Tahsıîın ŞAHİNKA'YA |(Hv. K. K. -ve Miffi Güvenlik (Konseyi (Üyesi) 
OraıniraH Nıejal TÜMER ı(Dz. K. K. ve M » Güvenlik Konseyti (Üyesi) 
Orgjenteral ıSetfat CELASUN ı(J. Gn. K. ve Milli Güven» (Konseyi Üyeai) 

'BAŞKAN — Milli Güvenlik Konseyinin 72 nci Birieşimüni açıyorum. 

II. — KANUN TASARİ VE TEKIİFLERt 

/. — 5434 sayılı TC Emekli Sandığı Kanununda 
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve 
Milli Savunma Komisyonu Raporu. (2/67) (S. Sayı
sı : 268) (1) 

IBASJKAN — Gün demimize göre kanun tasan ve 
teklifi erimin görüşmesine başlıyoruz. 

1 nci sırada, 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli Sandığı Kanununda (Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Teklifi ve bu konuda Milli Savun
ma Komisyonu Raporu mevcuttur. Bu rapor, 268 sı
ra sayısıyla basılıp dağıtılmışitır. 

(1) 268 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 

Milli Savunma Komisyonu Biaşıkanı ve Bakanlık 
Temsilcisi arkadaşlaomız yerlerini almışlardır. 

(Kamun teklifinin tümü üzerinde görüşme açıyo
rum ve sözü Başkaynak'a veriyorum. 

Buyurun-
iHÂJKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-

KAYNIAlK (iMilli Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Sayın Başkanım, 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu 
44 noü ve müteakip maddeleriyle devlet memuriye-
tıinde bulunan kişilerin maluliyetlerinde kemıdiilerine 
uygulanacak hükümleri ifade e'tmeiktedir. 

Özellikle yasamın 44 ncü maddesinde, her ne se
bep ve suretle olursa olsun vücûtlarında hâsıl olan 
arızalar ve duçar oldukları tedavisi imkânsız hasta-
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lıklar yüzünden vazifelerini yapamayacak kişilere t 
malul deneceğimi ifade ötmekte; 2 nci madde de bu I 
tarzlda malul olan kişilerin, istekleri halinde, yapabi- I 
leceklerd başka Vazifelere nakledilmelerini hüküm I 
altına almaktadır. I 

iAnoalk, yine yasanın bir yerinde, maluliyetleri I 
nedeniyle vazife değiştiren bu kişilerin yeni geçtik- I 
leri vazife ve sınıflarda, eski almış oldukları raporla- I 
ra dayalı olarak tekrar maluliyetlerini iddia ettikle- I 
rinlde de, kendilerinin emekli edilebileceği vurgulan- I 
mıhtır.. ı I 

^Özellikle Silahlı Kuvvetlerde - ki, sivil devlet I 
mâmurlarında da bu vafdır - görülmektedir ki, ör- I 
neğin; muharip sınıfta bulunan bir subay, yardımcı I 
sınıfa geçmesi halinde, (hastalığı yardımcı sını'fta da I 
hizmet etmesine müsaade etmesine rağmen) bazı ki- I 
şisel nedenlerle yeni geçtiği vazifede de maluliyet id- I 
diası ile hakkında emeklilik işlemini istemıskte ve I 
yaptırmaktadır. Ayrıca, yardımcı sınıfa geçen bu I 
subaylara, özellikle Silahlı Kuvvetler veya devlet I 
sektöründe ikinci bir tahsil, öğrenim, eğitim yaptırıl- I 
masına, yeni meslek ve sanat edinilmesine imkân ve- I 
rildiği halde, yeniden elde ettiği bu meslek ve sanat- I 
ta çalışmamakta ve bu imkânı başka sektörlere ak- I 
ıtarmayı amaçlamaktadır. I 

Huzurunuza getirilen ve Sayın Deniz Kuvvet- I 
l'eri Komutanı tarafından yapılan kanun teklifi, bu I 
imkânı, bir yerde bu suiistimali önlemeyi amaçla- I 
inaktadır. Kanun teklifini Komisyonumuz tetkik et- I 
miış, aynen benimsemiş, Yüksek Onayınıza sunmaya I 
karar vermiştir.. I 

özellikle bu kere, bu tarzda eski raporuna isti- I 
naden vazifesini veya sınıfını değiştiren devlet me- I 
murları bu vazifeyi veya sınıfı değiştirdikten sonra I 
yeni bir öğrenim ve eğitim yaptıkları halde, özellik- I 
le 9216 sayılı Kanunun 1Î2 ve 113 ncü maddelerindeki I 
yükümlülüklerini tekrar yüklenmeyi amaçlamakta« I 
dur. Piyade veya güverte sınıfından bir subay veya I 
astsubay ikinci bir tahsille mühendis, doktor veya I 
emsali bir memuriyete veya sınıfa geçtiğimde, o yeni I 
memuriyet ve sınıfında yapmış olduğu tabJsil süresi I 
kadar veya onun iki katı kadar hizmet vermedikçe, I 
bunun hakkında herhangi bir emekli işlemi yapıla1- I 
mayacaktır. I 

Arz ederim. I 

IBAiŞKIAN — Bunu söyle özetlersek; herhangi bir I 
ırapor dolayısıyla muharip sınıfta hizmet yapmayan I 
bir kişi yardımcı sınıfa veya başka bir göreve getiri- I 
lir. Orada ya yurt içinde veya yurt dışında yeni bir | 
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tahsil yapabiliyor. .Mesela hukuka gider hukuk tah
sil eder veya mühendis olur. Mevcut kanun, bunu bi
tirdikten donra yeniden raporunu işleme koymasını 
sağlayabiliyor. Yani tahsilini bitiriyor, bitirir bitir
mez de, «iBenlm raporumu işleme koyun, ben ayrıla
cağım» diyor ve ayrılıyor., Bu suretle devlete bedava 
tahsil yaparmış oluyor. Şimdi dışarıya giden de öyle; 
bunun misalleri var. Dışarıya gitmiş mühendis ol
muş, gelir gelmez «Benim raporumu muameleye ko
yun» diyor. 

'Biz bunları, şimdi ikinci bir mecburi hizmet yük'üm-
lüflüğü altına girdiği taikdirde - ki, yurt içinde olur
sa bu «tahsil, yaptığı süre kadar; yurt dışında olur
sa iki misli kadar - mecburi hizmete tabi tutuyoruz, 
«Bunu yaptıktan sonra ancak ayrılabilir» diyoruz; 
değil mi? 

HÂlKİıM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYN1AK (Milli Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Evet. Sayın Başkanım, zaten 926 sayılı Kanunun 113 
ncü maddesiyle, subay ve astsubay olduktan sonra 
yurt içinde yapılan tahsil süresinin, dokforsa Gülha-
ne Askeri Tııp Akademisinde yapılan ihtisas, yurt 
dışında yapılan staj, eğitim, öğretim maksadıyla ka
lınan sürenin 2 katı kendisinden mecburi hizmet ola
rak istenmektedir. Ancak malul olarak rapor alan 
kişilerde bu imkân kullanılamamaktaydı, hem bir çe
lişki oluyordu, hem eşitlik ilkesi bozuluyordu; bu im
kânı bu kişilerin elinden almak istiyoruz. 

Sayın Deniz Kuvvetleri Komutanının teklifinde
ki ikinci bir husus; eğer bu kişi yeniden sınıf değiş
tirmiş İse, yeni sınıfında hizmet ederken o sınıfta 
dahi hizmet veremeyeceğine dair bir rapor almadığı 
takdirde, onun hakkında, mutlaka kendisine yaptır
dığım öğrenim süresi kadar hizmet etmedikten son
ra bir işlem yapmam diyor. 

Komisyon olarak aynen benimsedik; arz ederim. 
iBAŞKAİN — Hükümetlinizin, Emekli Sandığının 

bir diyeceği var mı efendim? 
TÜMGENERAL FUİAT AVCI (Milli Savunma 

Bakanlığı Temsilcisi) — Katılıyoruz efendim. 
. NECMETTİN OREL (IMilli Savunma Kömisyo -

nu Üyesi - Emekli Sandığı Temsilcisi) — Aynen iş
tirak ediyoruz. 

•BAŞKAN — Efendim, ,t!ümü üzerinde başka söz 
almak isteyen var mı?.. Yok. 

Tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum: 

Kabul edenler.. Etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 
1 nci maddeyi okutuyorum : 
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5434 Sayılı TC Emekli Sandığı Kanununda Değişik
lik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi 

İMADDE 1. — 5434 sayılı TC Emekli Sandığı 
Kanununun 44 ncü maddesinin ikinci fjikrası aşağı
daki şekilde değiştirilmiştir. 

«Şu kadar ki, bunlar yazı ile istedik!eni takdirde 
haklarında bu Kanun hükümleri uygulanmaksızın 
malullüklerinin mani olmadığı başka vazife veya sı
nıflara nakil suretiyle tayinleri yapılmak üzere istifa 
etmiş sayılırlar. Dunların, istifa etmiş sayıldıktan son
ra d'alhli, bu Kanun hükümlerinin uygulanmasını iste
mek hakları mahfuzdur. Ancaik, bu şekilde başka 
vazife veya sınıflara nakledilenlerden, bu vazifeleri 
esnasında çeşitli nedenlerle özel kanunlarına göre ye
niden yükümlülük süresine taibi olanlar; bu yükümlü
lüklerini tamamlamadıkça veya maluliyeitlerinin ye
ni vazifelerine de mani olduğuna dair 50 nci mad
de uyarınca yeniden rapor almadıkça bu halklarını 
kullanamazlar.» 

IBASŞKAN — 1 nci madde üzerinde söz almak is
teyen var mı?.. Yiok. 

(Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler.. 
Etmeyenler.. Kabul ddilmiştir, 

2 nci maddeyi okutuyorum:' 
JMAIDDE 2. — 5434 sayılı TC Emekli Sandığı 

Kanununa aşağıdaki ek geçici madde eklenmiştir.. 

EK GEÇİCİ MİAÖÜE — Bu Kanunun yürürHü-
ğe girdiği tarihfce vazifede olanlardan, durumları bu 
Kanunla değiştirilen 44 ncü madde kapsamına giren
ler hakkında da aynı hükümler uygulanır. 

IBAIŞKİAN — Türkiye Cumhuriyeti Emekli San
dığı Kanununda hiç geçici madde yok muydu? «Ek 
geçici madde» deniyor da.. 

NECMETTİN OREL (Milli Savunma Komisyo
nu Üyesi - Emekli Sandığı Tem'silcisi) — Sayın Baş
kanım, 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli San
dığı Kanununda ek geçici maddeler ve geçici madde
ler vardır. Ancak, birçok kanunlarla ek geçici 'mad
deler kendi kanunu içerisinde numaralanarak eklen
miş olduğu cihetle bunların numaraları teselsül et
memekte; etmediği cihetle de herhanlgi bir kanuna 
eklenen ek geçici maddeye o kanun içerisinde ken
dine mahsus bir numara verilmektedir. Burada ol
duğu gi'bi ya ek geçici madde deniyor veya ek geçici 
1 nci madde şeklinde kanuna ekleniyor, ileride bu 
maddeden söz edilirken, şu sayılı ve şu tarihli ka
nunla 'eklenen ek geçici madde şeklinde ifade ediliyor. 

Arz ederim. 
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IBAlSjKlAN — Çıkardığımız bu kanun 44 ncü mad
denin ikinci fıkrasını değiştiren bir kanun. Ondan 
sonra diyoruz ki «ıBu kanunun yürürlüğe girdiği ta
rihte vazifede olanlardan..» ıBöylemi yazmak doğru 
idi, yoksa?., 

IHÂİK'l/M TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK ı(]Milli Savunma Komisyonu Başkanı) — 
'Sayın .Başkanım, izin verir misiniz? 

Emekli Sandığı Kanununu biz taradık. Pek çok 
geçici ve ek geçici maddeler teselsül etmiş, 'bazıları 
da teeseİsül etmeden, mükerreren 1, 2, 3, 4 diye ya
zılmış. Bunu hangisinin arkasına ekleyeceğimizde te
reddüdümüz oldu. 34 diyoruz ve bakıyoruz ki 34 di
ye bir geçici madde daha var. Biraz önceki sözcü
nün ifade ettiği gibi bu bir sayı alacak. Örneğin; 2481 
sayılı Kanun. Bunun uygulamasında, bugün de ka
bul edildiğine göre, 118 . 9 . 198İ1 tarih, 2481 sayılı 
Kanunun geçici maddesi gereğince diye bir uygula
ma yapacak. Yani bu yasaya eklenen bu geçici mad
de diye uygulama yapacaklar. Şimdi, ileride tatbi
katçı, geçici madde 29 desek buna; 3 tane geçici 29 
ocu madde var, acaba hangisiydi diye bir tereddüde 
düşebilir. Halbuki bu kanunun tarihi (kabul buyur
duğunuz taktirde tabii).. 

IBAŞKAN — Zaten geçicidir, bir müddet sonra 
kalkacak. Bu süre içerisinde vazifede olanlar, eğer 
bir yükümlülük yüklenmişse, o sana tabii. 

iHAlK'İ'M TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNİAİK ı(IMilli Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Sayın Başkanım, belki Silahlı Kuvvetlerde 4 veya 5 
kişiyi kapsıyor. O kadar; onlar bittikten sonra bu da 
bitecek, 

Bu, özellikle balen Silahlı Kuvvetlerde bu du
rumda olanların, bu Kanunun yürürlüğe girdiği ta
rihte tahsil yapmış olmaları koşuluyla 2 nci mecbu
ri hizmetlerini bitirmeden kendilerinin malulen emek
li edilmelerini önlemeyi amaçlamaktadır. 

BA'ŞfKlAIN — Anşart ki, 50 nci maddeye göre ye
niden bir rapor almış olmasın.. 

BAKTIM TUĞGENERAL MUZAFFER BAS-
KAYNA/K ı(ıMilli Savunma Komisyonu (Başkanı) — 
Sayın Başkanım, tabii 50 nci madde zaten raporla
rın naisıl verileceğini, hangi hastanelerden verileceği
ni ifade etmektedir. 

IEIAIŞİKİAIN — 2 nci madde üzerinde başka söz al
mak isteyen arkadaşımız var mı?.. Yok. 

2 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul 
edenler.. Etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 
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3 ncü maddeyi okutuyorum : 
İM ADİDE 3. — Bu Kanun yayımı tarihinde yü

rürlüğe girer. 
İBAIŞKKIAN — Bu madde üzerinde söz almak is

teyen var mı?.. Yok. 
(Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler.. 

Etmeyenler.. Kalbul edilmiştir. 
4 ncü maddeyi okutuyorum: 
MİADDE 4. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar 

Kurulu yürütür. 
BAıŞKlAiN — Madde üzerinde söz almak isteyen 

Var mı?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler.. 

Etmeyenler.. Kabul edilmiştir., 
Teklifin tümünü oylarınıza sunuyorum: Kabul 

edenler.. Etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 
Hayırlı, uğurlu olsun. 
2. — Bir Evlenme Akdine Dayanmayan Birleş

melerden Doğan Çocukların Neseplerinin Düzeltil
mesine ve Bu Birleşmelerin Evlilik Olarak Tescille
rine İilişkin Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu 
Raporu. (1/227) (S. Sayısı: 266(1) 

BAiŞıKlAN — Gündemlimizin 2 nci sırasında 'Bir 
Evlenme Akdine Dayanmayan Birleşmelerden Do
ğan Çocukların Neseplerinin Düzeltilmesine ve Bu 
Birleşmelerin Evlilik Olarak Tescillerine İlişkin Ka
nun Tasarı'sı ve içişleri Komisyonu raporu yer alı
yor. Bu rapor 266 sıra sayısıyla basılıp dağıtılmıştır. 

İçişleri Komisyonu sözcüsü ve ilgili Bakanlık 
temsilcileri yerlerini almışlardır, 

Tasarının tümü üzerinde görüşmeye başlıyoruz 
ve ü'k sözü Komisyon Sözcüsüne veriyorum; buyu
run. 

HÂ'KIÎM ALBAY MUSTAFA ŞAHtN — iç 
işleri Komisyonu Başkanı) — Sayın Başkanım, 4 
Ekim 1926 tarihinde yürürlüğe giren Medeni Kanu
numuzun aile hukukuna ilişkin bir kısım hükümleri 
toplumsal hayatımızla uyum sağlayamamış, özellikle 
evlenmeye ve nesebe ilişkin hükümleri, üzerinden 55 
sene geçmiş olmasına rağmen halen yerleşmemiştir. 
IBu sebeple, İMedenli Kanunun öngördüğü esaslar dai
resinde yapılmadığı için geçerli sayılmayan evlenme
lerden dünyaya gelen nesebi gayri sahih çocukları 
babasız olmaktan kurtarmak, topluma karşı küskün 
ve kırgın bir ortam içinde yetişmelerini önlemek 
maksadıyla zaman zaman müdahale zarureti hâsıl 
olmuş, 1933, 1945, 1950, 19516, 1965 ve 1974 yılların-

(1) 266 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 

da çıkarılan kanunlarla tescil edilmeyen birleşme
lerle bunlardan doğan çocukların nesepleri tashih 
edilmiştir. 

Yüce Konseyin huzuruna getirilen bu tasarı da, 
bundan öncekiler gibi Medeni Kanunun ihlalinde 
bir kusurları bulunmayan nesebi gayri sahih çocuk
ların devlet eliyle korunmasını istihdaf etmektedir. 
Tasarının kanunlaşması halinde nesebi sahih olmayan 
çocuklar ile baba arasında bir nesep ilişk'üsi kurula
cak, babanın soyadını taşıyacak, onun mirasından 
yararlanacak ve vatandaşlık hakkını iktisap edecek, 
dolayısıyla evlilik içinde ddgmuş çocuklara denik bir 
yer almış olacaktır. 

Yüce Konseyin tasviplerine arz ederiz. 
•BAŞKİA'N — Teşekkür ederim. 
Tasarının tümü üzerinde söz almak isteyen var 

mı?.. Yok. 
Tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Ka

bul edenler.. Etmeyeni er w. Kabul edilmiştir. 
1 nci maddeyi okutuyorum:! 

Bir Evlenme Akdine Dayanmayan 'Birleşmelerden 
'Doğan Çocukların Neseplerinin Düzellt'ilmesine ve 
Bu Birleşmelerin Evlilik Olarak Tescillerine İlişkin 

Kanon Ta'sarısı 
Amaç : 
MADDE 1. — Bu Kanunun amacı, evlilik dı

şında doğan çocukların neseplerinin ana ve babaya 
göre düzeltilmesini ve bir evlenme akdi yapmaksı
zın fiilen karı koca gibi yaşayanlardan, evlenmeleri
ne kanuni engel bulunmayanların bu birleşmelerinin 
bazı şartlarla evlilik olarak tescilini sağlamaktır. 

BAŞfKAfN — 1 nci madde üzerinde söz almak is
teyen var mı?.. Yok. 

•Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler.. 
Etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 

ı2 nci maddeyi okutuyorum: 
ıKapsam : 
»MADDE 2. — Bu Kanun evlilik dışında doğan 

çocukların neseplerinin düzeltilmesini ve fiili birleş
melerin evlilik olarak tesciline ilişkin usul ve esasla
rı kapsar. 

iBAıŞKlA'N — Madde üzerinde siöz isteyen var 
mı?.,. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler.. 
Etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 

3 ncü maddeyi okutuyorum: 
Tescil : 
M'ADDE 3. — Türk Medeni Kanununun yürür

lüğe girdiği 4 . 10 . 1926 tarihinden bu Kanunun yü-
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rürlüğe girdiği tarihe kadar, evlendirmeye yetkili î 
merciler önünde yapılmış bir evlenme akdi olmak
sızın, birleşip karı koca gibi yaşamış olanlardan do
ğan çocuklar, aşağıda belirtilen esaslara göre, sahihi j 
nesepli olarak baba hanesine tescil edilirler. Bu bir- ı 
leşmeler kanuni bir engel bulunmamak, müşterek ço
cukları olmak işaretiyle ve taralfların yazılı isteği üze
rine evlilik olarak tescil edilir. 

Evli bir erkekle, evli olmayan bir kadının karı ko
ca gibi yaşamalarından doğmuş olan çocuklar da; 
her ikisi de ölmüş olsalar bile, sahih nesepli olarak, I 
ana ve babalarının adları gösterilmek suretiyle baba I 
hanesine tescil edilirler. 

'Karı koca gibi yaşamaları ölüm veya başka se- I 
heplerle devam etmemiş olanların, birlikte yaşadık
ları zaman içinde ana rahmine düşmüş olan çocuk
ları dahi yukarıdaki hükümlere göre sahih nesepli 
olarak, ana ve babalarının a'dları gösterilmek suretiy
le baba hanesine tescil edilirler. I 

Daha önce çocuk ananın nüfustaki hanesine tes- I 
cil edilmiş ise, nesebi düzeltilerek gerçek ana ve ba
ba adı ile baba hanesine nakledilir. Medeni Kanunun I 
29 ncu maddesi hükmü saklıdır. I 

ıBAİŞKJAN — Tasarının 3 ncü maddesi üzerinde I 
izahat vermek üzere siözü Komisyon Sözcüsüne bı
rakıyorum* I 

(Buyurun. I 

HÂKİM ALBAY MUSTAFA ŞAHİN (fişleri 
Komisyonu Başkanı) — Sayın Başkanım, tasarının 3 I 
ncü /maddesinin başlığı Komisyonumuzca, uygula- I 
mada kolaylık sağlayacağı düşüncesinden hareketle 
«Tescil» alarak düzeltilmiştir. 

Maddemin 1 nci fıkrasıyla Türk Medeni Kanu- I 
mumun yürürlüğe girdiği 4 . 10 . 1!9I26 tarihimden iti- I 
baren uygulama imkânı getirilmiş, tasarının Medeni I 
Kanundan önceki olaylara da uygulanmasını kapsa- I 
yan ifadesi daraltılmıştır. I 

Ylime meltinde yer alan «küçük» kelimesi, «Ço- I 
ouk olarak değiştirilmiş, dolayısıyla rüştümü ikımıaH I 
©demler de kaınuın kapsamıma alınmıştır. Fıkradaki I 
«düzgün nesepli» yenine, «ısahlih nesiepf» kelimeleri I 
fconımuş, maksadı ifade etoeyem ve hukuki olmayanı J 
«ddüzgünı» kelliimesli, «sahih» olarak düzdıtilmlişbir. I 

Fıkramın ikinci cümUıesliıne açıMıtk gdtirilımliş ve I 
«taraflarım rızaları» yerinle, «"taraftan yazılı isteğıiı» I 
deyimi kullanılarak ispat ve tevsıilk kolaylığı sağlan- I 
ımıştır. I 

ıMıadenli Kanunun genel hükümleri karşısımda evHli I 
bir erkeğin ikindi kez evlenmesinin mümkün olama- | 

yaoağı nedenliyle, aynı maddemin 3 ncü fıkrası gerek
siz görülerek Kom&yom metalime alınmamıştır. 

Maddemin 4 ncü fıkrasına, «aynılık sıebeplıerti» ye
rime, «başka sebepler» kelimeleri konmuş, aynilik dı
şındaki haller de fıkra kapsamı içıenMme alıınmışıtır. 

,Ayrııca «yaşadıkları zaıman içiinıde doğmuş olıam 
küçükler» cümlesi inaksalda elveriişlii olmadığı tiçim, 
«ana rahmine düşmüş olan çocuklar» da metain kap
samına alınmıştır. Fili biriıeşimeleriden doğan çocuk
lar alie kütüğüne değil, anamın nüfustaki hanesiimıe 
nesebi gayri sahih olaraik tesdü edildikleri ilcim, 3 nıoü 
maddenin son fıkrası bu şeklide yeniden tanzim ddlilı-
miş ve ancak bu gibilerin Medeni Kanunun 249 ncu 
maddesine göre dava açmak suretiyle neseplerimi tas
hih etme haklan'saklı tutulmuştur. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — 1926 senesinden beri nesebi gayıli 
sahih çocuklar için birçok af kamuınları çıkmış. Şim
diye kadar kaç tarte af kanunu çıktı? 

HÂKİM ALBAY MUSTAFA ŞAHİN (İçKşfaıı 
Komisyonu Başkamı) — Bu 7 nciıdir efenıdim. 

(BAŞKAN — Niye en son çıkan kamunıdara itiba
ren demiyoruz da Iı9l26 tarihinden itibaren diyoruz.. 

HÂKİM ALBAY MUSTAFA ŞAHİN (tçlişlierıi 
Komisyonu Başkanı) — 1926 tarihinden liıtli'baren de
yişimizin nedenli; Modemi Kamumdan öraoetoi eylem-1 

ime çeşitleri Medeni Kamuna zaten talbi değildi, imam 
ımikâhı ile yapıılmaktaydı. 

BAŞKAN — En son çıkan af kaç senıesıimide çık
mıştı? 

HÂKİM ALBAY MUSTAFA ŞAHİN (İçişleri 
Komisyonu Başkanı) — 1974'de çıktı. 

BAŞKAN — Neden «1974'ten litilbarenı» demliyo
ruz da, 1926 tarihine kadar inliyoruz? 

HÂKİM ALBAY MUSTAFA ŞAHİN (İçişleri 
Komiısyonu Başkamı) — Bu aralda unutulmuş olam-
Dar varsa, yaptırmamış olanlar varsa, onları da kap
samıma almak için öyle diyoruz. 

BAŞKAN — Bundn evvelki kanunlar onu kapsa
mıyor mu idi? 

HÂKİM ALBAY MUSTAFA ŞAHİN (İçişten 
Komiisyomu Başkanı) — Kapsıyor;; ama omlarını 
Süreleri belli, o süreden somra uygulanmıyor. Bu Ka
mum da öyle; 5 seme süre ile uygulanacak, 5'setine son
ra, hükmü kalkmış olacak. 

'BAŞKAN — Bir erkek evlıi olmayan bir kadımla 
karı koca gibi yaşamış ve bir çocuğu olmuş. Şimdi di
yoruz ki, «Evli bir erkekle evli olmayan bir kadının 
karı koca gibi yaşamalarımdan doğmuş olan çocuk-
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lar da; her ikisi de ölmüş olsalar bile,..» Bu erkek, 
Ibu kadınla yaşamış ve bir çocuğu olmuş, başka bir 
kadımdan da bir çocuğu olmuş ise o ne olacak? 

HÂKİM ALBAY MUSTAFA ŞAHİİN •(tc'işlieri 
Komisyonu Başkanı) — Aynı, hepsi aynı hükmüm 
içıinıe gireaek. 

BAŞKAN — Yani, illa tek kadımdan olması şart 
değil? 

HÂKİM ALBAY MUSTAFA ŞAHİN (Iç'işleri 
Komlîsyonu Başkanı) — Değil; kaç çocuğu varsa hep
si bunun kapsamına girecek. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Hukuk İşleri, Kanunlar ve Kararlar Dali-
re Başkamı) — Sayın Başkanım, yasamın 3 noü mad
desi iıkli konuyu amaçlamaktadır : 

1. 4 . 10 . 1926 tarihinden /itibaren, karı kloca 
gibi yaşayan ve bunlardan doğan çocuklarım nesep
lerinin düzelltilımesti, 

2. 4 . 10 . 1926 tarihlinden itibaren, karı koca gi-
Ibi yaşayan, ancak yetkili bir memur önlünde evllıenımıe 
akdi yapmamış bu kişilerin de evlenme olarak nüfu
sa tesailferL 

Talbii, maddenin matlabı, evlenmeye engel halli 
olmamak koşuluma bağlamatotadır. Yanü, evlenmeye 
mami hâli olmayan karı koca gibi yaşamış kişilerin, 
'bir baışka deyimle imam nikahı ile yaşayan kırsal alan
daki kişilerin bu karı koca gibi birlıeşmdierirti, bu ya
sa ile bundan böyle resmi memur önlünde nikâh ya-
pıkrnşçasıma kalbul ediyoruz. Bunlardan doğan ço-
cukUlan da nesebi sahih gilbi nüfusa kaydetmeyi amaç-
îamaktadır. 

Talbii arkaıdaışımın 'ifade ettiği gibi, evli bir erkek 
başka başka kadınlarla karı koca gibi yaşayabilir, on
lardan çocuğu doğalbilir. Evli olan erkeğin onlarla ka
rı koca gibi, başka kadınlarla karı koca gibi yaşama
larımı evlik olarak teşdi etmernıesimıe rağmen, onlıaır-
dan doğan çocuğu da nesebi saMıhler gibi nüfusa kay
detmektedir. Baışka başka kadınlarla yaşamışsa, baş-
ıka başka kadınlardan doğan çooukılıarı da gayet do
ğal ki bu 3 ncü maddeye göre tescil edilecekleridir. 

jBAŞKAN — Buyurun efendidım. 
ESAT ŞENER (tçişlıerii Komisyonu Üyesi - Ada-

üet Bakamlığı Temsilcisi) — Sayın Başfloanım, ben Yar
gıtay 2 nci Hukuk Dairesi Başkanıyım. Bu konu be
nlim Dairemin konusudur, bu Kamunu uygulayan 
'Dairenin Başkanıyım. 

Buradaki amaç şu : Evli olmayan bir kadınla, ev
li bir erkeğin karı koca gibi birleşmesinden meydana 
gelen çocukları tescil etmek; yoksa, affınıza sığınarak 
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beyan edeyim; kaçamak buluşmalar ya da şu veya bu 
şekilde münferit birHeşmelerden doğan çocuklar bir 
defa bunun kapsamına girmeyecek. Biz burada, bun
dan evvel çıkan bütün kanunlarda da olduğu gibi, 
(halikın kenldiüıeaini keenne karı koca gibi gördüğü ve 
hatta köylerde uğruna adam öldürdüğü kadınlarla 
erkıeklıerin birleşmelerinden doğam çocuklara bir mıeş-
ruHıuk getirmek istiyoruz. Metinlerde getirilen da'imıa 
Ibu; yoksa, onun dışında, metreslerden olam, böyle 
arızi hirleşmıelieriden doğan çocuklar buraya dahil de
ğillerdir ve onun için «karı koca gibi» deyimi kulla-
•mlmıışıtır., 

IBAŞKAN — Karı koca gibi yaşamamın sünesi ne
dir? 

ESAT ŞENER (İçişleri Klomisyoınu Üyesi - Ada
let Bakanlığı Temsilcisi) — Tabii bir süne vermek., 
kanurillarda aksaklık meydana getirir. Toplanan de-
lliılilerıe göre hâkim o kanaate varacaktır. Kendi kana-
ata/ylıe, bu acaba karı koca gibi mi yaşıyor, yoksa ka
rı koca gibi değil de, bu bir kaçamak illişki midir, hu 
'bir gizli metreslik ilişkisi midir? (O arktık suples, mah
kemenin takdirime bırakıA'ımak 'ipim bu şekilde yapıl
mış ve bir de nazariye var, hani hocalara bu yönde 
bir yorum hakkı vermek istiyoruz. 

ıBAŞKAN — tyi de, evli olmayan bir erkekle, 
evli olmayan bir kadının yaşaması içlin bu söytadİğ'i-
mıiz doğru, evli olam bir erkekle evli olimaıyan bir ka
dının karı koca gibi yaşaması nasıl mümkün olıalbiilliiır? 

ESAT ŞENER (tçişlıerii Koımıisyonu Üyesi - Ada
let Bakanlığı Temsilcisi) — İşte bu yaşamadan doğam 
çocukların tescilli bu kanunum kapsamına giriyor. 

BAŞKAN — Bu, kanunla oluyor, çünkü kariisu 
var zaten, resmen karısı var... 

ESAT ŞENER (İçişleri Komisyonu Üyesi - Ada-
fllet Bakanlığı Temsilcisi) — Var, yanıma gdöiriiıyoır ba
zen köylerde, beraber, iki kaldım var; çocuğu olmu
yor, «kocamın çocuğu olsun» diye bazen kemdi iste
ği ile birisini getiriyor. Ya da kadıma, «Sen yaş
landın, artık banıa yetmiyorsum» diyor yeni bir 
kadın eve getiriyor. Ya da, zengindir, kadın o ko
cadan da ayrılmak »işitemiyor, «Ik'inoM varsın geliştin, 
o da buiumsum» diyor; bültüm bu etkiler altımda kfo-
ca'sımı başkasıyla paylaşabiliyor. Bir bu şekilde olu
yor. 

İkincisi, koca bırakıyor karışımı, faraza Aîmamya' 
ya ya da isviçre'ye çaflıışmaıya gidiyor; (karısı bura
da); orada ıbaşka birisiyle karı koca gibi yaşıyor. Bu
nun birçok çeşıtüieıri var. 

/BAŞKAN — Gayri meşru, gizli yaipılaınffiar ne 
olacak? 
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ESAT ŞENER (İçişleri KJoraisyıonıu Üyesi - Ada-
ilıat Bakanlığı Temsilcisi) — Onılıar babalık davasına 
giriyor. Medeni Kamumda onlar için ayrı hüküm var, 
onların nesepleri gayri sahliıh olur. 

BAŞKAN — Bu onları kapsamıyor mu? 
IESAT ŞENER (içişleri Komisyonu Üyesi - Ada

let Bakanlığı Temsilcisi) — Hayır kapsamayacak. 
Kapsadığı takdimde, biz Madenli Kanunda çift evOili-
ği kaldıran hükmü, dolaylı ölaralk getirmiş oluruz; 
onun içlin bunum üzeninde hassasiyetle dururuz. Halt
ta bazen beraber yaşarlar da, karı koca gibi yaşama 
amacı yoktur; bar kaidımııdıır faraza, ya da ahlâkı iyi 
olmayan birisidir. Kendisi beraber yaşar; ama baş
kaları da o evi ziyaret ederler. Onları da kapsama
yacaktır hu. Biz, şilbüh karı kocalık diyebileceğimiz 
birleşmeler için bu kanunu düşünüyoruz ve şimdiye 
kadar çıkanlarda bu böyledir. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ
KA YNAK — (Hukuk İşleri, Kanunlar ve Kararlar dai
re Başkanı) — Sayın Başkan, 1 nci fıkranın sonumda, 
«Bunların birleşmelerine kanuni bir engel bulunlma-
mak; müşterek çocukları olmak ve beraber müraca
at öttaök» 'şeklimde bir koşul vardır. Yani, «Birfeş-
ımemiıze kanuni enigel yoktur, mlüşterek de çıoouğu-
muz doğmuştur...» 

BAŞKAN — Bu birleşmelerde ıkanumi engel bu-
lunımıamak olur rnu yani? 

(HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK — (Hukuk İşleri, Kanunlar ve Kararlar 
Daire Başkanı) — Hayır, onu arz ehmıek iısitemiödilm. 
Evlilik olarak tescillide şu şart var. 

ESAT ŞENER (İçişleri Komıisıyonu Üyesi - Ada
let Bakanlığı Temsilcisi) — Müsaade eder misiniz 
ıSayım Başkanım? 

Şimdi efendim, bu, iki hükmü ihtiva ediyor : 
'1. Çocukların itesıoili; 
ıBir de, bir evlenme kolaylığı sağlamak için evlen

me engelli olmayanlarım nikâhlarınım tescili. 
.Sayın Generalimin söylediği, ikinci bölüm; yani, 

İkisinin de evi emme engeli yok, bekârdır. Bunlar, ni
kâh mamuru önünde, evlanıelbliırler; ama evlenm/eimliış-
ler, karı koca gilbi yaşamışlar, bir de çocukları olmuş; 
hurilar bir beyanmame vereoökilier. 

BAŞKAN — Onu kapsıyor. 
ESAT ŞENER (İçişleri Komisyonu Üyesi - Ada

let Bakanlığı TamsdlaM) — Bu onu kaıpsııyoır, o aımaş-
l'a gatliri'Iımişıtıir. Yoksa... 

(BAŞKAN — Öteki fıkra, öv! bir erkek İçlim ge-
tirilmliş. 

ESAT ŞENER (İçişleri Komisyonu Üyesi - Ada
let Bakanlığı Temsüldiısii) — Tabii, o, evli bir erkekle 
ilgili; bu, evli olmayan, yani engelli olınrayan iki be
kârın ya da ikli dulun, iki boşanmışım birleşmelerim -
den doğan çocukların ana babasını bu evlenme mera
simimden kurtarmak için getirilmiş bir kolaylık mald-
desildir; bütün kanunlarda vardır .Yalnız, biz buraya, 
dairemde uygulamaların verdiği tecrübeyle, birilikte 
ıbeyaınıname vermeleri kaydını koyduk. Çünkü, bazenı 
şöyle oluyor: Geliyoır bize olaylar; Almanya'da ya 
da şurada burada kadın bir beyanmamıe veriyor ya 
da koca bir beyanname veriyor, «Evlilik» diye yazıı̂  
yorlar. Oysa, evlenme, müşterek iradeyle olabilir. Bu 
irademin, aslında, evlendirme memuru önünde beyan 
öditaesi lâzıım; ama burada biz bu merasimi altlıyo
ruz; madem bir çocuk olmuş, fiili hir durum var, bu 
fiili durumu hukukileştlirrrıek içlin bir beyanname ver
meleri yeterli diyoruz. 

'BAŞKAN — ikinci fıkrada, ikisi birden beyanna
me vermeyecek... 

ESAT ŞENER (İçişleri Komisyonu Üyesi - Ada
let Bakanlığı Temsilcisi) — Hayır, çıocuk için varilı-
ımeyecek. Yalnız, evlenme için; evlenmede ikisi bir
likte; çocukta yok. Çocukta, haıtlta muhtarlar dahi. 
yapabilecek, yani ana baba gitmese bile, taramada o 
'bile olabilecek. 

'BAŞKAN — Peki, ne olacak bu böyle?.. 
ESAT ŞENER (İçişleri Komisyonu Üyesi - Adalet 

Bakanlığı Temsilcisi) — Ben aslında bunu konuşmak 
istemezdim; ama bana büyük bir fırsat bahşettiniz. 

19441ten bu yana bu kanunlara esasen muhalifim. 
Daha öğrenci iken makale yazmış, bu kanunların çı
kışına karşı çıkmıştım. Çünkü bu, Atatürk ilkelerini, 
Medeni Kanunun ilkelerini zedeleyen kanun; ama 
öteden beri bir şey söylenir: «Efendim, memnu olan 
şeyler, zaruret hailinde mubah olur.» 

Bir devrim yerleştirilirken, buna fazla yer ver
memek gerekirdi; bu kanunlar hiç çıkmamalıydı; ama 
ne yazık ki, bu karşı çıktığım kanunu, 10 yıldır o 
Dairenin Başkanı olarak ben uyguluyorum. Kanuna 
saygım var, uygulamak zorunda kalıyorum, isteme
yerek uyguluyorum. Hatta bu kanunun çıkmasına 
da karşıyım; ama memleket gerçekleri bir parça zor
ladığı ve arkadaşlarımız da o yolda kanaat ileri sür
dükleri için karşı çıkmadım.. 

BAŞKAN — Ben sizden şunu öğrenmek istiyorum; 
tabii o Dairenin Başkanı olduğunuza göre; birinci 
afta kaç tane böyle vuıku buldu, affa girenler var; 
ikincide kaç? Çoğalıyor mu, azalıyor mu? 
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ESAT ŞENER (İçişleri Komisyonu Üyesi - Ada- , 
let Bakanlığı TemsMsi) — Elimizde kesin istaıtis'tk 
olmamakla beraber, nüfus artışının meydana getir
diği bir çoğalma var; belki oran yüıkelmiyor; ama 
adet çoğalıyor. 10 milyonluk nüfusla 2 milyon bu 
'tip kişi varsa, 45 milyonda elbette ki, bu 5, 5 -6 mil
yon olacak, çocuk da çoğalacak; çocuk adedi çoğal
mıştır; sanırım ki, gayri meşru birleşme adedinde 
küçük bir azalma vardır. O da, okumanın ve kültü
rün verdiği bir şeydir. Yani, zamanla kültür ve oku
ma nedeniyle kızların buna yanaşmaması, kadınların 
'buna 'yanaşmaması. Sebebi de şu: Şimdi, bunların 
miras durumları çok önemli. Şimdi bu kanunlar ne
den bu kadar zorlandı çıktı? Kanun koyucularını şim
diye kadar zorlayan sebep, 'babalık davası açtığı za
man dava reddediliyordu; çünkü, evli erkek ve nite
kim Anayasa Mahkemesi simidi iptal etti; bundan son
ra reddedilmeyecek. 

'Biz bunlara «tabii baba» diyoruz; bir fizyolojik 
Ibağı, kan bağını gösteren bir şey; biri öbürünün 
sulbünden meydana gelmiş, bunu atamayız. Bir na
faka külfeti yükl'üyorduk buna: Baba, nafaka vermek
le yükümlü. Ne zamana kadar? Reşit oluncaya ka
dar. 

Bir de, baba evli değilse, ana da evli değilse ve 
anaya evlenme vaat etmişse ya da eylemi suç teşkil 
ediyorsa ya da nüfusunu suiistimal etmek suretiyle 
bir cinsel ilişkide bulunmuşsa ve bundan 'bir çocuk 
doğmuşsa, Medeni Kanun, bunların neseibi gayri sa
hih olaark tescillerine imkân vermiş. Bu imkânı ver
miş; ama miras 'hukukunu kısıtlamış; demiş ki, «Bu 
çocuklar, neseibi sahih çocukların yansı kadar miras 
payı alırlar.» Medeni Kanunun 443 noü maddesinde 
bunların miras payı yarıya indirilmiş. 

İşte, bu kanunların çıkışının bence amillerinden en 
önemlisi, bu yarı yarıya miras alma meselesi Çünkü, 
'birisi tam alıyor, biri yarım alıyor. Ben bile zaman -
zaman buna karşı çıktım son yazdığım bir maka
lemde, «Günahı olmayan bu çocuklara niye Ibu gadri 
yapıyoruz?» dedim. 

Bininin nikâhı var, tam alıyor; öbürünün nikâhı 
yok, yarım alıyor. Çocuğun ne günahı var? Suçu işle
yen, kötü eylemi yapan ana baba; ama günahını bu 
çocuklara çektiriyoruz. 

O itibarladır ki, şu miras yönünden bu kanunlar 
zaman zaman zorlanılmış ve çıkmıştır. Yani, çıkması
nın amillerinin belki en başında gelen, şu miras iki-
iliğidir. Eğer biz Medeni Kanunda 443 ncü maddeyi 
kaldırır da eşitlik ilkesi geçirirsek, belki bu kanun-
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lar artık daha zorlamayacak kimseyi. Çünkü, daha 
züyade mirastır, herkesi buraya ısevk eden. 

BAŞKAN — Bunların Cezası ne? 
ESAT ŞENER l(tçişleri Komisyonu Üyesi - Ada

let 'Bakanlığı Temsilcisi) — Şimdi, cezası var bu
nun. Erkekle bu kadının birleşmdleri zina suçunu teş
kil eder. Ne var iki, bunun bir 6 aylık şikâyet sü
resi vardır. Eğer suç teşekkül ettiğinden itibaren 6 
ay içinde İcadın, yani evli kadın, kocasının bu eyle
minden dolayı bir şikâyette bulunmazsa, artık bir 
daha zina suçu da kalmıyor ve o eylemine devam edi
yor. İlk 6 ay DemoMes'in Kılıcı kocasının başının üs
tündedir; ama o dönemde de altın verir, para verir, 
mail verir, mülk verir; kadını kandırır ve benim karşı 
olmamın sebepleri, bütün bunlar. IBen hâlâ daha, ço
ğu ölgunlaşmayan ıkadınlarımıızı düşünerek karşı çı
kıyorum buna. Bir çoğu korkudan buna razı olu
yor. Kim kocasını paylaşmak ister? Paylaşmak iste
mez; ama, bazı zorunluklar paylaştırıyor; kimsesiz 
Ikadın, gidecek yeri yok; paylaşıyor... Ondan sonra 
da, çocuk da meydana gelince, acıma hislleni, şu bu 
geliyor ve ondan sonra da bu kanunlar böyle geli
yor. 

İşte, benim baştan beri Medeni Kanunu zedeliyor, 
Medeni Kanuna aykırıdır idem emin sebebi bu. 

iBAŞKAN — 'Peki, bunu kökünden kesmek için 
ayrıca şöyle bir kanun çıkarsak; o 6 ay şikâyete ma
ruz Ikılmasalk da, «öğrenildiği andan itibaren, karı 
koca da, işte ışu kadar sene hapse mahkûm olur...» 
desek. 

ESAT ŞENER '(İçişleri Komisyonu Üyesi - Ada
let Bakanlığı Temsilcisi) — Şu olabilir : Bu defada 
parayla ıkadını kandırıyorlar. Yani zina ediyor, şi
kâyete tabi suç; ya parayla kandırırlar ya tehdit eder
ler. Yani, sanıldığı kadar, kadınlar kocalarını şikâ
yet etme gücüne sahip değil memleket'imizde; mem
leketin gerçeği bu. 

Görüyoruz, karşımıza geliyor... Diyelim şikâyet 
etti; kanunda hüküm yar: Vazgeçme... Vazgeçmeyle 
dava kalkar; vazgeçmeyle hüküm bile kalkar; bunda 
bir özellik vardır. Binaenaleyh, biz bunu da geMr-
ısek, radikal bir şey getirmeyiz. Bunun yapılacak 
şeyi, şu kanunları çıkarmamaktı; ama çıkmıştır. 

Şimdi bir Medeni Kanun Komisyonu var, ben
deniz onun da Başkanıyım; yıllardır o Medeni Kanun 
Komisyonunda çalışırım. 

BAŞKAN — Şimdi yeniden hazırlamıyor. 
ESAT ŞENER (jlçişlleri Komisyonu Üyesi - Ada

let Bakanlığı Temsilcisi) — Yeniden hazırlanıyor ve 
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bendeniz o Komisyonun da Başkanıyım. Tasarı eli
mizde, ayın 23'ünden itibaren, ellimizden geldiğince, 
iki işlerimiizi de aksatmamak; fakat süratle bu kanu
nu size getirmek için uğraşacağız, ve 'ben arkadaşları -
ma söyledim; isterseniz bunu buraikalıım, 'biz Medeni 
Kanun Komisyonunda bunu düşünelim dedim; ama 
Nüfus İdaresi bilhassa, İçişileri IBalkanllığı, pek çok 
olayın kendilerine intikal ettiğini, çok yakınmaların 
olduğunu, Medeni Kanunun bu 'hükümlerinin ne şe
kilde çıkacağının bilinmediğini; bunun alacağı za
man içinde toplumda ne 'kadar çocuğun daha mağ
dur olacağının bilinmediğini ileri sürdüler. Komis
yondaki öteki arkadaşlarım da Konseye bu yalda 
bazı şikâyetlerin süregeldiğini beyan ettiler; ben süs
tüm ve geri aldım sözlerimi. 'Peki dedim, çıkıyorsa 
çıksın; Medeni Kanunda biz zaten bunu ele'alacağız 
ve kökllü bir şekil getireceğiz. ıBu palyatif bir ted
birdir; palyaıtif tedbirlerle hep böyle olur işler; ama 
ta'kdir buyurursanız 'kalsın, şahsen sevinirim; ama 
vatandaşlar adına üzülürüm. Takdir sizlerindir. 

Yani bununla bir şey arz edeyim; ille geri alsın 
da dernek işitemiyorum; çünkü, gerçekten bu kanu
nu bekleyen vatandaşllarımız da vardır. 

BAŞKAN — Alıştırılmış..^ 
ESAT ŞENER ((içişleri Komisyonu Üyesi - Ada-

llet 'Bakanlığı Temsilcisi) — Alıştırılmış... Zaten 
«Devlet yasağı 24 saat sürer» zihniyetinin kötü ge
leneği olmuş bu. 'Biz bunu zamanında önlemeliydik, 
zamanında bu çıkmam alıydı. Çıktı, ark asımdan biz 
yürüyoruz, araba gibi; çalıştı nnıcaya kadar faiz ona 
hâkimiz; çalıştı mı, biz onuın arkasMidanı gideriz. Bu 
da böyle oldu; bir motordur, bizi arkasından götü
rüyor. 

'BAŞKAN — Ondan sonra da Batılılarla ko
nuşurken, «Bizde bir taneden fazla evlilik yoktur» 
diyoruz; ibunu tescil1 ediyoruz. 

HAKİM ALBAY MIUSTAFA ŞAHİN (içişleri 
Komisyonu Başkanı) — Sayın Başkanım, sanıyorum 
'Hükümet gerekçesinde demin emrettiğiniz sualin ce
vabı ıvard*. Hangi istaltistiiki bilgiye dayanıyor bil
miyorum; «Bu kanundan 10 milyon çocuk yararla
nacak» 'deniyordu. 

Hükümet temsilcisi de buraSda... 

EŞREF SlRETtOĞLU '(İçişleri Bakanlığı Temsil
cisi) — Efendim, bu ışimdiye 'kadar çıkan 7 nci ka
nun oluyor; şimdiye kadar 6 tane kanun çıkmıştı; 
bu 6 kanundan bugüne kadar 1Q milyon çocuk istifa
de etmiştir. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ
KA YNAK (Hukuk İşleri, Kanunlar ve Kararlar Dai
re Başkanı) — Sayın 'Başkanıım, Hükümetin, izahına 
bir açıklık getirmek bakımından.,. 

Türkiye'nin 45 milyon nüfusunun 10 milyonu 
gayri meşru çocuk mudur? 

BAŞKAN — Tabili birçoklarımın nesepleri tashih 
edilmemiş, 

ORGENERAL NURETTİN ERİSİN — Medeni 
Kanunun .topluma bir hüküm getirmesine bağlı. 

BAŞKAN — Çoğu köylerdedir. 
ESAT ŞENER {içişleri Komisyonu Üyesi - Adalet 

iBakanlîığt Temsilcisi) — Sayın Başkanım, müsaade 
eder misiniz? 

Görünüşte (köylerde; ama .gerçekte köylerde de 
»değil. Ankara'nın, varoşlarını görüyoruz; 'köyden ge
len vatandaşlarımızla dolu, hepsi köy kadim; yani 
'kentlerde de var. Köyden (kente initikal edenler, be
raberinde ikinci karısını da getiriyor. 

IBAŞIKAN — Var, var; kuma. 
ESAT ŞENER (tçişteri Komisyonu Üyesi - Adalet 

Bakanlığı Temsilcisi) — Kuma, ıtabili. 
BAŞKAN — Esas ilk karısmdan olmamış, bunun

la evlenmiş; bundan çocuğu olmuş şimdi; ama nl-
kâlhsız, 

HAKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
IKAYNAK -(Hukuk işleri, Kanunlar ve Kararlar 
'Daire Başikanı1) — Sayın Başkanım, Adalet Bakan
lığında 'Medeni Kanun değişikliği tasarısı üzerinde 
çalışmalar sürüyor., öyle zannediyorum kli, Yargı-
tayın Sayım 2 inci Hukuk Dairesi Başkanı, bundan 
böyle nikâh yapma sistemini daha basiti eştirmekte
dir, dalha kolaylaştırmaktadır. ©ir yerde kolaylaş
tırıcı, imrendirici bir sistem getlirilirse, zannediyorum 
kü, mümkün olduğu kadar konunun önüne geçilmiş 
olur. 

ESAT ŞENER (İçişileri Komisyonu Üyesi - Adalet 
Bakanlığı Temsilcisi) — Müsaade ederseniz, bu ko
nuyu; buralara geldik ve bunu yaptık. İlan süreleri 
vardı, vatandaşları düşündüren. Bir yıldırım nikâ
hı diye halk arasımda bir laf söylenir, işte o 15 günlük 
bekleme süresini vesaireyi kaldırdık. Bundan son
ra askıda 15 gün bekleme, şu bu yok. Gerçekten o 
formaliteyi kaldırdflc; ama bir başka derdimiz var, 
burada açmak istemem. Gazeteler her gün yazar, be
nim birkaç beyanatım da oldu; evlenme yaşının yüik-
selıtilmesii konusu. Konu biraz bunun sınırını aştığı 
için durmak işitemiyorum; o da ayrı bir etken. Biz 
gerekli kolaylığı getirdik; ama kolaylık dertken, seri 
nikâha güdecek kadar da kolaylık vermedik ve ver-
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mek de 'Medeni Kanunun bugünkü sistemi içinde 
mümkün değil; Atatürk duyarsa bunu kabul etmez. 

Yani, acıdır, bir hatıramı nakledeyim. Köylerde 
imamların ve kentlerde müftülerini nikâh yapmaları 
için Meclise teklif gelmişti; 'benden mütalaa sordu
lar; gerekli cevabı ,verdim, haıtta 'bir de makale yaz
dım, uzun dla blir makale yazdım, islam dininde da
hi seri nikâhın mevcult olmadığını, bu ismi bizim ver
diğimizi söyledim. Seri (nikâh değil; yani, bir dlin 
adamının araya girmesini zorunlu kılan nikâh Hıris
tiyanlıkta vardır. Bizde, bir kişi gelir, onların irade
lerini tespit eder, bir de dua eder. Duayı hocalar bil
diği için, genellikle 'bunu hocalara yaptırmışlardır; 
ama 300 yıl önce Ebussuud Efendimin bir fetvası yan-* 
lış anlaşılmış; bu, münhasıran imamlara, şuna buna 
verilmliş; ama 1917'de Osmanlı İmparatorluğu za
manında bile bunun kötüye kullanıldığı anlaşılmış; 
badema, nikâhların nalbler, yani hâkimler tarafından 
yapılması içki aile kararnamesine hüküm konmuştur. 

Hilafetin mevcut olduğu dönemde biz imamları 
ortadan atarken, din adamlarını bunun içine sokmaz
ken, laıik Türkdye Cumhuriyetinde imamları tekrar 
sahneye getirmenin acı bir .şey olduğunu, acı bir 
dille o zaman yazmıştım, makalemde çok daha ge
niş bilgi vermiştim. 

Eğer çok kolaylaışitırırsak, o da hiç olmamak gibi 
bir şey olur. Biz o sürelerden - hakikaten1 süre yakın
maları var - fedekâriık yaptık; ama asıl unsurlarda 
bir fedekâriık yapmadık ve yapmayı ben şahsen dü
şünmüyorum. 

Tabii, takdir sizindir efendim. 

IBAŞKAN — Tabii bu, kültür seviyesine bağlı. 
ESAT ŞENER (İçişleri Komisyonu Üyesi - Adalet 

Bakamiığı Temsilcisi) .— Tabii kültürle düzelecek, 
bu. 

BAŞKAN t— İleride bölki düzelebilir. Ne yapalım; 
toplumun içinde bulunduğu durum bu. 

3 ncü madde üzerinde 'başka Söz almak isteyen 
var mı?... Yoktur. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

4 ncü maddeyi okutuyorum: 
Evli Bir Kadınla 'Bir Erkeğin 'BMesmıesinden Do

ğan Çocuklar : 
IMADDE 4. — Evli bir kadınla bir erkeğin 

karı koca gibi yaşamalarından doğan çocukların, ka
dının evliliğinin boşanma ile son' bulması ve boşan
ma kararında çocuğun kocadan olmadığının açıkça 
belirlenmes! halinde; ana, boşanmış koca, baba oldu

ğunu 'kabul «den erkeğin ve çocuğa tayin olunacak 
kayyımım birlikte yazılı başvuruları halinde bu ço
cukların da, baba tarafından nesebi reddedilmiş ço
cuklar gibi, nesepleri gerçek babaya göre düzelti-
Mr« Ancak çocuk treşit ise kendisinin, vesayet altın
daysa vesayet makamının izniyle vasinin muvafakati 
da alınır. 

IBAŞKAN — Bu da, evli bir kadınla birleşme
sinden ıdoğan çocukları kapsıyor, değil mi?.. 

ESAT ŞENER (İçişleri Komisyonu Üyesi - Adalet 
Bakanlığı Temsilcisi) — Müsaade eder misiniz efen
dim! 

Bu, çok acı bir şey, buna Komisyonda istemeye
cek katıldım. Medeni Kanunu bir yerde atıyoruz, 
bırakıyoruz. Medeni Kanunda bir hüküm var: Evli
lik içinde doğan çocuğun babası, kocasıdır, karine 
getirilmliş. Koca, kendisinden olmadığını öğrendiği 
günden itibaren bir ay içinde nesebi .reddeüme hakkı
na sahiptir. .Böyle bir dava açar, ispaft eder ve çocuk 
kendisinin olmaz. O takdirde gerçek babaya izafesi 
'için kadın ve çocuk dava açabilirler. O da Medeni 
Kanunun ilgili maddesinde yer almış. 

Ama Türkiye'nin bir gerçeğide var; Medeni Ka
nunla beraber bir de bir gerçek var. Türkiye'de maa
lesef öyle kişiler vardır ki, eşlerini boşamışlardır, 
başkalarıyla evlenmişlerdir, her ikisinin de o başkala
rından olma çocukları vardır. Nikâhlı kocasından 
değil, nikâhsız kocasından; nikâhlı karısından değil, 
nikâhsız karısından çocukları vardır; nesepler birbi
rine tümüyle karışmıştır. Nesebin reddi davasını da 
açmamışlar. Hak düşürücü süre sebebiyle bir daha 
açamazlar. Açamayacaklarıma göre ne oluyor? Ah
met'in çocuğu 'Mehmet'in, Mehmet'in çocuğu Ahmet' 
in gjibi nüfusta da görülüyor, fiiliyatta da görülü
yor, 

Nüfus İdaresi, bu kanun gerekçesini görüşürken, 
buna bir çare bulalım diye getirmiş. Aslında, ben 
kesinlikle muhalifim; ama hocamızın bir lafı vardı, 
«Hukukta cidalci değil, çareci olun» derdi, büze. 
Yani, biraz da çareci olmanın bilinci içinde Komis
yonda karşı çıkmadım; şimdi yine sonuçta beJki 
çıkmayacağım; ama içimi dökmek istiyorum, 'Merte
ni Kanunun ilkelerini zedelediği için ve o kanunu 
ben uyguladığım için. Yani uygulamasam... Ama 
her gün karşımda... 

Hakikaten iki büyük gerçek var: 
1. — Birbiriyle asla ilişkisi olmayan dört kişiden 

olan faraza altı çocuk; bir tarafta, nesebin reddini 
unutmuş bir baba. Bu çocukları gerek miras açı-
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sıradan, gerek velayet açısından, gerek çocuk malları ı 
açısından ne yapacağız? I 

/Buna bir çare olmak üzere Nüfus İdaresi bir 
teklif getirmiş. Teklifi genliş getirselerdi tümüyle 
karşı çıkardım; ama teklif, görüldüğü gibi dar. Bo
şanma davası açılıyor, bize çok geliyor, 'bu boşanma 
davasında koca diyor 'ki, «©en boşanacağım.» «Niye?» 
«Ben bunu 10 seme evvel zaten boşamıştım.» inan
mış, yani «boşadım» dediği zaman, o kadının bo
şandığına 'inanmış. «O gîttli başkasıyla evlendi; bu I 
çocuk (Ondan «oldu. Bu beniım değil ve bizi de bo- ! 
sayın» diyor; mahkeme 'kararma bu geçiyor. Vela
yet düzenlenirken de hâkim diyor ki, «Bu çocuk za
ten 'bu babanın değil; ben bu .sebeple .de velayeti J 
aldım, anaya verdim ». I 

Iştte, bu gibi hallerde ortada bir mahkeme hükmü 
var: Çocuk bu babanın değil; ama nesebin reddini 
de zamanında ihmal etmiş. Bu çocuk şimdi ne ola
cak? Nikâhlı kocanın üzerinde kalacak; onun mirasçı
sı olacak, onun vatandaşlığını alacak, onun soyadını I 
alacak; yani Medenli Kanunun ıtanıdığı bütün hakları 
oradan alacak. Oysa, onunla hiç ilişkisi yok. 

(İşte, mahkeme bJükmüne iktiran etmiş böyle bir 
durum varsa, vicdanları fazla sızlatmamak için, ba
ri bunlara bir çare bulalım; hiç olmazsa, süreye ba
kılmaksızın bu çocukların da tescillerini sağlayalım 
dedik; ama sağlarken şartlar koyduk. Bir defa, iki 
baba gelecekler; «Evet, o benden değil» diyecek. O 
mahkeme ilamı yeterli değil; öbürü, «Benden» diye
cek. Çocuk küçükse ona bir kayyım tayin edilecek; I 
onun kayyımı gelecek ve bütün bu şartlar gerçek- I 
leşirse, sırf şu mahfeme hükmüne /saygı ilkesinden 
hareket ederek, bunların da tescillerine bir imkân 
verilisin dedi Komisyonumuz. istemeyerek evet diyo- I 
rum, istemeyerek evet dedim. Şu anda da karşı çık- I 
mayacağım, gerçekıten düzelmesi gereken bir yaradır. 

BAŞKAN — 'Böyle durumlarda diğer ülkeler
de n'3 oluyor? 

ESAT ŞENER (içişleri Komisyonu Üyesi - Adalet 
Bakanlığı Temsilcisi) — Efendim başka ülkelerde, 
onlar bizlden daha geniş davranımışlardıır, bunların 
tanınmalarına imkânı vermişlerdir. 

Dünyadaki gelişme şu oldu: Miras Hukuku açı
sından artık bu çocuklar ikiye ayrılmıyorlar, bitti. 
Artık bunlar, mirasta eşit hale getirildiler. Evlilik 
dışı, evlilik içi çocuk mefhumunu kaldırdı Avrupa 
ülkeleri. Çoculk evlilik içinde doğmuş, evlilik dışında 
doğmuş... Hayır efendim, bir çocuk doğmuştur; gü
nahı yok. Ceza kime verilir? !Suç İşleyene verilir. Biz j 
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ona veiTOİyoruz da, çocuklara veriyoruz; bu kaldırıl
dı, 

Bizde bunun bir imkânı arandı'. Medeni Kanun 
ön tasarısı var. Elimizde, incelediğimiz kanunun; da
ha önce başka bir kurulda hazırlanmış /şekli var. Bu 
çocukların evlat edinilmelerine imkân sağlandı. Ya
ni, baba hliç olmazsa bunu evlat edinsin, evlat edin
me yoluyla bunun durumu düzelsin. Bu da kanuna 
karşı hiledir. Çünkü, nesebi sahih çocuğu olan kim
se, evlat da edinemez. Kanuna karşı hile yapmaktan
sa, tümüyle bu ikiliği ortadan kaldırmak ve bunları 
miras ve nesep açısından eşit yapmak uygun olur. 

(Son bir makalemde kenldimi yine bağladım, bu
nu savundum; Medeni Kanun Komisyonunda elbet
te savunacağım. (Sanıyorum ki, dünyanın bu gidişine 
ayak uyduracağız; başka çıkar yolumuz yoktur; dün
yanın her yerinde böyle. 

(BAŞKAN — 4 ncü madde üzerinde söz almak 
isteyen başka arkadaşımız var mı?... Yoktur. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

5 neti ^maddeyi okuyun. 
Nesep Düzeltilmesinde Süre : 
MADDE 5. — Bu Kanunun yürürlüğe girdiği ta-

rilhiten itibaren 300 gün içinde doğan çocuklar ile 
ana ve babaları hakkında 3 ve 4 ncü (madde hüküm
leri uygulanır. 

BAŞKAN — IBu 300 gün denilişin sebebi 9 ay 
10 gün üzerinden mi?... 

ESAT ŞENER (içişleri Komisyonu Üyesi - Adalet 
Bakanlığı Temsilcisi) — Müsaade ederseniz arz ede
yim» 

Efendim tıbbi .literatürde biz hep 9 ay.,10 gün 
olarak bahsederiz; fakat tıbbi literatürde 300 günde 
doğan çocuklar da vardır, 180 günde doğan çocuklar 
da var. ,180 gün ile 300 ,gün içerisinde doğan; ço
cuklar yaşarlar ve yaşamışlardır. Tıp böyle kabul et
tiği içindir ki, biz Medeni (Kanunumuzda da 180'le 
300 günü birer sınır, taban ,ve tavan kabul etm''sizdir; 
o itibarla, 300 gün kbnmuş'tur. (Belki 9 ay 10 gün, 
28Q güne falan tekabül ediyor, ama 30Q günde, 290 
günde doğanlar var. Bir de, bunun gününü kestirmek 
kolay değil. '«İhtimal dönemli» dediğimiz, ana rah
mine düşüş döneminin tespitinin güçlüğü de gözeti
lerek, bu çocukları koruyucu bir hüküm olarak da 
Medeni IKanuna girmiştir; buraya da girmiştir. 

BAŞKAN — 5 nci madde üzerinde söz almak is
teyen var mı?... Yoktur. 
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Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmliştir. 

6 inci maddeyi okuyunuz. 
Nesep Düzeltilmesinde Usul : 
MADDE 6. — ilgililer yukarıdaki maddelerde 

sözü edilen nesep düzeltme ve tescil işlemlerinin ya
pılmasını, özel bölümü oturduğu yer muhtarınca 
onanmış bir form dilekçe ile mahallin en büyük 
mülkiye amininden isterler. 

INüfus idareleri, bu bölgeyi birlikte imza etme
mişlerse imzası eksik olan ana ve babaya, bunların 
ölmüş olmaları halinde 'kanuni mirasçılarına bildirir
ler Kanuni mirasçıların bulunmaması veya ad-
reslerinıim bilinmemesi halünde, durum ilgilile
rin; bilinen ikametgâhlarının nüfus, köy ve be
lediye dairelerinde 30 gün süre ile, asılmak sure
tiyle ilan edilir. Bu süre içinde sulh hukuk hâkimi
ne itiraz edilmezse (tescil veya nesep düzeltme işle
mi yapılır. 

BAŞKAN — Bu 1 nci fıkrada, «...Tescil işl'emle-
rmıim yapılmasını özel bölümü oturduğu yer muhta
rınca onanmış bir form...» demiyor. «Özel bölümü» 
dediği şeyi anlayamadım ben. Yani, bunun formu 
belli. 

Buyurun. i 
EŞREF SİR'ETİOĞLU (içişleri Bakanlığı Tem

silcisi) — Bu form bir dilkeçe mahiyetindedir ve ana
nın babanın, varsa kayyımının imzası girer. Muh
tarlar tarama yaptıkları zaiman, onların imza edece- | 
ği bir 'bölüm vardır. j 

BASIK AN — «Özel bölümü» dediğiniz yer?.. 
EŞREF SİRETfOĞLU (içişleri Bakanlığı Temsil

cisi) — «Özel bölüm» dediğimiz yer, muhtarın im- ; 

za edeceği bölümdür; bu 'kastedilmiştir. 
HÂKÎM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ

KA YNAK (Huikuk işiteni, Kanunlar ve Kararlar 
Daire Başkanı) — Sayın Başkanım, öyle zannediyo
rum ki, bu, yasanın sonunda, bu yasanın yönetmeliği-
no bırakılacak. 

BAŞKAN — O yönetmeliğe koyacaksınız... 
EŞREF SİRETlOĞLU (içişleri Bakanlığı Temsil

cisi — Yönetmeliğe teklifen konacak Sayın Başka
nım. 
IBAŞKAN — Şeklimi siz şimdi burada belirtmiş ol

dunuz; yönetmelikte belirtilecekken... 
EŞREF SİRETİOĞLU (içişleri Bakanlığı Temsil

cisi) — Fakat efendimi, orada bir çizelge şeklinde, 
daha ayrıntılı olacak. 

BAŞKAN — Daha önce de bu konmasa, ola
bilirdi, 
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HÂK'IM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYIMAK (Hukuk işleri, Kanunlar ve Kararlar 
Daire Başkanı) — Babanın belki nüfus kağı'dı ananın 
nüıfus 'kâğıdı istenecek. Mulhtar onaylamasının nasıl 
olacağı beyan ©dildi; müşterek imza teklifi getirile
cek. 

IBAŞKAN — «...Oturduğu yer muhtarınca onan
mış biir form dilekçeyle mahallin en büyük mülkiye 
amirinden isterler...» deniyor. «Özel bölümü otur
duğu yer muhtarınca onanmış...» Diğerleri sanıki 
lönanmış, yalnız orası onanmış gibi. Niye öyle o? 

Şimdi, «ilgililer, yukarıdaki maddelerde sözü edi
len nesep düzeltme ve tescil işlemimin yapılmasını, 
oturduğu yer muhtarınca onanmış bir form dilekçe 
ile mahallin en büyük mülkiye amirinden isterler...» 
şeklinde de olabilirdi; ne demek bu, «özel bölümü»?.. 
O zaten yönetmelikte geçecek. 

EŞREF SİRIETİOĞLU (içişleri Bakanlığı Tem
silcisi) — Muhtarın onaması, bir ilmühaber mahıiye-
iöînde oluyor. Yanı' o mahalde oturduğunu bilmek 
üzere... 

BAŞKAN — İşte onu diyorum, «oturduğu yer 
muhtarınca onanmış bir form dilekçe ile mahallin en 
büyük mülkiye .amirimden isterler» denilebilirdi. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (M'ttiıi Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) —• Form, yönetmelikte 
yer alacağına göre, bu «özel bölüm»ü çıkartmakta 
yarar yar efendim. 

BAŞKAN .— Tabii, sanki yalnız «Özel bölümü» 
onayacak. O mana çıkıyor burada. Özel bölümü, 
oturduğu yer muhtarınca onanmış bir form... 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ
KA YİNİA'K (Hukuk İşleri, Kanunlar ve Kararlar 
Daire Başkanı) — Sayın Başkanım bir özel bölüm 
yapılacaktır. Örneğin onların karı koca gibi yaşa
dıkları, hangi süreden beni yaşadıkları, çocuğun 
bunlardan doğduğu; doğrudan ananın kimfiiğii, baba
nın kimliği, çocuğun, ne kadar yaşı olduğu tarzında, 
belki doğuran doğurtan doktor filan filan tarzında 
bir form dilekçe düzenlenecektir. Ama form dilekçe
nin bütünü onaylanacaktır. 

BAŞKAN — Bütünlü onaylanacak; özel bölümü 
onaylanmayacak. 

HÂKİM ALBAY MUSTAFA ŞAHİN (İçişleri 
Komisyonu Başkanı) — Sayın Başkanım, sanıyorum 
«özel bölüm» muhtar 'için ayrılacaktır. Bu, tetkik 
kolaylığını da sağlayacaktır. 
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BAŞKAN — Ama o yönetmelikte belirtilecek bu 
hususlar; neresi onaylanacak hangi bölümler olacak; 
kanuna geçmez bunlar. 

Buyurun* 
ESAT ŞENER (içişleri Komisyonu Üyesi - Ada

let Bakanlığı Temsilcisi) — Aslında Komisyonda .ben 
buna karşı çıktım; faikaıt yazılmasının da pek büyüK 
sakıncası yok. Bunun amacı açıklanırsa burada kal
masında da salcınca yok, çıkmasında da yok. Takdir 
sizlerin. 

BAŞKAN — Bıence bu bizi yanlış yola götüre
bilir: «Özel bölümü oturduğu yer muhtarınca onan
mış...» 

ESAT ŞENER (İçişleri Komisyonu Üyesi - Ada
let Bakanlığı Temsilcisi) —• Amaç şu: Her yerini 
muhtar onaylamıyor. Muhtarın onaylama yeri ayrı, 
'kendilerinin dolduracağı yer ayrı, ona atfetmek işiti
yorlar. Çıkarılabilir, yine konabilir. 

BAŞKAN — O yönetmelikte konacak zaten. 
ESAT ŞENER (içişleri Komisyonu Üyesi - Ada

let (Bakanlığı Temsilcisii) — Efendim, bu çalışmaların 
tüzüğünü 'bilmediğim için, burada değiştirme imkâ
nınız varsa, Komisyona geri gitmeyecekse, çıkartırız 
buradan, yönetmelikle belirlenir.! 

BAŞKAN — «Oturduğu yer muhtarınca onan
mış 'bir form dilekçe ile mahallin en büyük mülkiye 
amirinden isterler» 'ibaresi yeterlidir. 

ikinci fıkrada, «Nüfus idareleri bu belgeyi birlik
te imza etmemişlerse, imzası eksik olan ana ve ba
baya.» denilmiş ki cümlenin başında fail yok, oraya 
da koymak lazımdı: «(Bu belgeyi ana ve bana birlikte 
imza etmemişlerse imzası eksik olan ana ve 'bahaya...» 
Böyle demek daha doğru olur. «IBu belgeyi ana ve 
baba birlikte imza etmemişlerse, imzası eksik olan 
ama ve babaya, bunların ölmüş olmaları halinde ka
imini mirasçılarına bildirirler.» 

Değil mi, birlikte imza edecek olan ana ve ba
badır. 

ESAT ŞENER .(İçişleri Komisyonu Üyesi - Ada
let Bakanlığı Temsilcisi) — Efendim cümlenin so
nunda «nüfus idaresi» demek gerekecek, eksik ka
lıyor. Çünkü 'biz «imza etmemişse» diye haşladık sa
nıyorum, kimin bildireceğini yazmadık başlarken. Eğer 
o türlü başlarsa, sonumda da «>nü)fus idaresi» deyimini 
kul'lanmamız gerekecek sanıyorum. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Hukuk işleri, Kanunlar ve Kararlar 
Daire Başkanı) — Burada fail nüfus idaresi galiba. 

BAŞKAN — Öyle mi? Nüfus idareleri, evet o 
bildirecek, o zamaın olur. 

ORGENERAL NECDET ÜR'UG (Milli Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — O zaman, noktalı 
virgül olması lazım, «nüfus idareleri» ona atfedildi
ğine göre efendim, noktalı virgül, «hu belgeyi birlik
te imza etmemişlerse...»' 

BAŞKAN — «... Etmemişlerse, (burada bir virgül 
lâzım) imzası eksik olan ana ve babaya, bunların öl
müş olmaları hainde kanuni mirasçılarına bildirirler» 
Kim bildirir? Nüfus idareleri 'bildirir. 

6 ncı madde üzerinde başka söz almak isteyeni 
var mı efendim?.. Yoktur* 

O halde, «özel bölümü» kelimeleri silinmiş olarak 
maddenin 1 nci fıkrasını bir daha okutuyorum': 

«Nesep Düzeltilmesinde Usul : 

MADDE 6. — ilgililer yukarıdaki maddelerde sö
zü. edilen nesep düzeltme ve tescil işlemlerinin yapıl
masını oturduğu yer muhtarınca onanmış bir form 
dilekçe ile mahallin en büyük mülkiye amirinden 
isterler.» 

BAŞKAN — /Bu şekliyle 6 ncı maddeyi oyları
nıza sunuyorum: Kabul edenler.. Etmeyenler... Kabul 
'edilmiştir. 

7 nci maddeyi okutuyorum : 
Nesep 'Düzeltilmesine İtiraz : 
MADDE 7. — ilgililer nesep düzeltilmesine karşı 

bildirdim veya ilanın başlangıç tarihinden itibaren 30 
gün içinde o yer sulh hukuk hâk'imüne itiraz edeb'i-
ilirler. itiraz halinde durum, söz konusu hâkim ta
rafından derhall nüfus idaresine bildirilir. Bu halde 
nüfus idaresi nesep düzeltilmesi işlemini haklimin ka
rarına kadar ıgeri bırakır. 

Nüfus idarelerince, kanuni şartları taşımadığı 
gerekçesiyle evlenmenin tescili veya nesep düzeltme 
işlemlerinin reddedi'lmes'i halinde de, bu ret kararına 
karşı 30 gün içinde yine sulh hukuk hâkimine itiraz 
edilebilir. Itlirazlltar evrak üzerinde incelenerek en geç 
60 ıgün içinde karara bağlanır. 

BAŞKAN — Niye «evrak üzerinde incelenerek» 
deniliyor? 

ESAT ŞENER i(Adalet Bakanlığı Temsilcisi - içiş
leri Komisyonu Üyesi) — Eğer yargılamaya bu işi 
havale edersek uzar, bir defa, 

ikincisi, ileride yargılama bölümü gelecek; uyuş-
mazflı'k halinde asliye mahkemelerinde dava görülecek 
zaten. Kısa yoldan bunun çözümünü '(B/ütün kanun
lar o şekilde zaten, bundan evvelki kanunlar da bunu 
öngörmüştür) işitiyoruz ve hatta «sulh mahkemesi» 



M. G. Konseyi B : 72 

deyiım'inıi de kaldırdık, «sulh hâkimi» dedik. «Mah
keme» dediğimiz zaman, yargılama yapılmasını ge
rektiren 'bir müessese meydana gelir, «hâkim» dedi
ğimiz zaman, hâkim daima evrak üzerinde incele
me yapar. 

Kaldı İki, bu bir idari (işlemdir, kazai işlem de
ğildir. Kazai işlem almadığı içindir ki bunun yar
gılanmasına gerek yoktur. 

'BAŞKAN — 7 nci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı?.. Yoktur. 

IMaddeyi oylarınıza sunuyorum : 'Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

8 nci maddeyi okutuyorum : 
Muhtarların Yükümlülüğü : 

MADDE 8. — İlgililer tarafından bu kanun yü
rürlüğe girdiği tarihten itibaren 2 yıl içinde nesep 
düzeltme işlemlerinin yapılması için başvurulması ha
linde, köy veya mahalle muhtarları kendi bölgeleri 
'içerisinde, nüfus kütüklerine tescil ve neseplerimin 
düzeM'lmesi gerekli çocukları tespitle, nüfus idare
lerin» toildirmıek, tescil veya nesep düzeltme işlem
lerini yaptırmakla yükümlüdürler. 

'BAŞKAN — Bu da muhtarlara verilen bir görev. 
Yani, kendileri yaptırmaısa bile ırnohıtarllar bunu 2 sene 
içerisinde yaptırabilecekler. 

'8 nci madde üzerinde söz a'imak isteyen var mı?.. 
Yoktur. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edrlmüştıir. 

9 mcu maddeyi okutuyorum: 
Tarama Yaptırılması : 

MADDE 9. — Bu Kanunun kapsamına giren 
doğumları araştırarak tespit ve tescillerini sağla
mak üzere valilik ve kaytmakamiıklarcı şehir, kasa
ba, mahalle ve köylerde sık sık tarama yaptırılır. Ta
rama sırasında tespit edilen ve bu kanun kapsamına 
giren doğumlar için birer tutanak düzenlenip (muh
tar ve ilgililerce imzalanır. Tescil ve nesep düzelt
meleri 6 nci madde hükümleri uyarınca yapılır. 

Bu taramalarda vali ve kaymakamlar, adli ve 
askeri kuruluşlar {Jandarma hariç) dışındaki bütün 
memurları, esas hizmetlerini aksaıtmayacak sakilde 
görevlendirebilirler. 

Tarama giderleri için, kanunun yürürlükte bu
lunduğu süre içinde her yıl içişleri Bakanlığı Nüfus 
işleri Genel Müdürlüğü bütçesine yeteri kadar öde
nek konulur. 

BAŞKAN — «Ödenek konulur» demeye... gerek 
var mı? 
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HÂKİM ALBAY MUSTAFA ŞAHİN (içişleri 
Komisyonu Başkanı) — Sayın Başkanım, konsa da 
olur, koramasa da olur. Getirmişler. Çünkü bu bir 
'hizmet ihdas ediyor. 

BAŞKAN — ıBütçe komisyonunu bütçe kanu
nunu bu suretle garantiye almış oluyor. 

HÂKİM ALBAY MUSTAFA ŞAHİN — (İçiş
leri Komisyonu Başkanı) — Burada bir açıklama 
getiriyor. 

'BAŞKAN — Yani kanun var illa koyacaksın 
dernek. 

(HÂKİM ALBAY MUSTAFA ŞAHİN ((İçişleri 
Komisyonu Başkanı) — Şimdi, bu hizmetin yürümesi 
için, bir hizmet ihdas etmiştir.. 

(BAŞKAN — Birçok hizmetler yaparken böyle bir 
şey koymuyoruz biz. 

HÂK'IM ALBAY (MUSTAFA ŞAHİN (İçişleri 
Komisyonu Başkanı) — Koymuyoruz. Burada kon
muş, usul haline 'getirilmiş. 

BAŞKAN — Zaten bütçeye koyması lazım, ba
kanlığın vazifesi o. 

HÂKİM ALBAY MUSTAFA ŞAHİN (İçişleri 
Komisyonu Başkanı) — Bütçeye koymazsa bu hizmet 
yürümez. Parayı koyması lazım ki hizmet yünüsün. 

BAŞKAN — Peki, Bütçe Kanunu görüşülürken, 
sjlinırse ne olacak? Yani, 19'82'nin .bütçesi gelecek ya; 
İçişleri Bakanlığı Bütçesi konuşulurken, orada koy
muş, 5 milyon lira; sildik desek 'biz bunu, ne olacak? 

HÂKİM ALBAY MUSTAFA ŞAHİN '(içişleri 
Komisyonu Başkanı) — Bu hizmet işlemez. 

BAŞKAN — İşlemez. Bu bir sene işlemesin mese-
üa, bir misal olarak veriyorum, 'bunun için buraya, 
«Tarama giderleri için kanunun yürürlükte bulun
duğu süre içinde her yıl İçişleri Bakanlığı Nüfus İş
leri Genel Müdürlüğü Bütçesine yeteri kadar ödenek 
konur.'» denmiş. 

HÂKİM ALBAY MUSTAFA ŞAHİN (İçişleri 
Komisyonu Başkanı) — Sayın Başkanım, Komisyon
da söz konusu oldu, çıkaralım diye. Çıkarırsak da bir 
değişiklik olmaz, çıkarmasak da. Fazla mal göz çı
karmaz dendi, kaldı. 

BAŞKAN — O zaman (bu âdet haline gelir, her 
kanuna böyle bir madde koyarlar. Örnek olur 'bu. 
Zaten vazifesi Bakanlığın; bu kanun çıkar çıkmaz 
bütçesini hazırlarken bunu da hesap edecek, onu ko
yacak. 

Buyurun. 
j EROL TEZCAN (İçişleri Bakanlığı Temsilcisi) — 
i Sayın Başkanım, bütçe giderleri tekniği açısından bu 
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cümlenin konması gerekiyordu 'bundan evvelki büt
çelerde de. 'Bu nedenle kondu. Giderler tekniği açısın
dandır bu. Açıkça, sarahaten gösterilmedikçe, gider 
hanesine bunlar, bu hizmetler konmuyordu. 

BAŞKAN — Şimdi efendim, biz Emekli Sandığı 
Kanununda değişiklik yapıyoruz, bazı yeni ha'klar 
tanıyoruz, «Bunun için filan yere ödenek, konur» di
ye bir madde koymuyoruz. Zaten o kanunun gereği o. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Görev 
verilmiştir. 

BAŞKAN — Görev. Ne diyoruz? «Bu taramalar
da vali ve kaymakamlar, adli ve askeri kuruluşlar - ki 
bunların içinde jandarma hariç, jandarmaya bu gö
revi verebilir - dışındaki bütün memurları esas hiz-
metüerini aksatmayacak şekilde görevlendirebilirler.» 

Gör-evleridirdiği anda, zaten 'harcırah kanununa 
tabidir bu. Geçici bir görev alacak, ikinci bir görev 
alacak, aksaıtmayacak şe'kilde. O halde, bunun gere
ği ödeneği vermekle yükümlüdür, buraya kloysak da 
kbymaısak da zaten. 

'EROL TFJZOAN (İçişleri Bakanlığı Temsilcisi) — 
Sayın Başkanım, yalnız bu görevliler İçişleri Bakan
lığı mensupları olmayıp diğer bakanlık mensupları
dır da aynı zamanda, O yüzden İçişleri Bakanlığı 
'Bütçesinden bu giderler sarf olunacaktır. 

! BAŞKAN — Görevi zaten hangi bakanlık verir
se o verir. Bizde de, Mili Savunmada da, başka bir 
yerden verilir ıbu görev, o zaman o, Milli Savunma 
Bakanlığının Bütçesinden verilir. Fazla bir ibare bu; 
yol açar sonra, hep böy<!e kanunlar gelir. 

HÂİKÜM ALBAY İLHAN KÖSEOĞLU. (İçişleri 
Komisyonu Üyesi) — .Salyın Başkanım, bundan evvel 
çıkmış bu nevi kanunlarda bu şekildeki hükümlerin 
mevcudiyeti sebebiyle bu talsarıya da bu husus aynen 
girmiş efendim. Daha evvelkinde de İçişleri Bakan
lığı Bütçesine ödenek konur diye girmiş, bundan ön
ceki kanunlarda. Bu tasarıya da Nüfus İşleri Genel 
Müdürlüğü Bütçesine konur diye girmiş. 

BAŞKAN — Peki, bu konuda hiç ödenek yok mu 
zaten 'bu fasılda, İçişleri Bakanlığında? 

EROL TEZOAN (İçişleri Bakanlığı Temsilcisi) — 
Hangi kanun çıkmışsa ödenek konuyor efendim. 

BAŞKAN — Hangi maddeden vereceksiniz bu
nu? 

EROL TEZCAN ^çişleri Bakanlığı Temsilcisi) — 
Taramadan ayrı bir maddesi vardır efendim, giderler- | 
den. O bakımdan Harcırah Kanununa göre değil | 
de... 1 

BAŞKAN — Ayrı bir madde mi oluyor? 
EROL TEZCAN (İçişleri Bakanlığı Temsilcisi) — 

Ayrı bir maddeden gidiyor efendim. 
BAŞKAN — Peki, o verilirken hangi esas üze

rinden veriliyor, yine Harcırah Kanununa göre ver
miyor musunuz? 

EROL TEZOAN (içişleri Bakanlığı TemsiLci'si)* — 
Yeni bir fasili açabilmek amacına yönelik efendim. 

'BAŞKAN — Yenli bir faisil açıyorsunuz. 
EROL TEZCAN (İçişleri Bakanlığı Temsilcisi) — 

Yeni bir fasıl açmak amacına yöneliktir bu. 
HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-

KAYNAIK (Hukuk İşleri, Kanunlar ve Kararlar Dai
re Başkanı) — Sayın Başkanım, bu olsa da olur, ol
masa da olur. Aslında, bütçe kanunu yapılırken, dev-
fetin tüm hizmetleri taranır, hangi hizm'eltller için ne 
miktar para lazım ise, onların faslı, bölümü, ilgili 
yerlere konur. Şimdiye kadar yeni vazife ihdaslarına1 

böyle bir hüküm getirilmemişti. Bundan önceki çı
karılan <bu türlü af yasalarında 'buHunduğu için, İçiş
leri Bakanlığı 'bunu koymuş. Ancak, Maliye Bakanı 
da bunu imzalamış olmakla, bir yerde 1982 bütçesini 
tekeffül etmiş oluyor. Bunun altında Maliye Bakanı
nın da imzası var. Biz bu gerekmez diye de düşün
dük; ama, burada olduğu için, Maliye Bakanlığı bu
nunda ilgili 'bütçe yasasını yazar iken bunu yürürlük
ten kaldıramaz, mevcut mevzuatımıza göre. Ancak, 
1983 yılına ert'eyefoilir; filan 'tarih filan sayılı Kanu
nun şu maddesinde şu fasıldan konacak paranın 
1983'de konması diye bir karar alır; ama, şu kanunun 
şu maddesinin şu fıkrasını yürürlükten kaildırdim di
yemez. 1'983'e aktar albilir, 1984'e aktarabilir, ertele-
yeibilir. 

ESAT ŞENER (İçişleri Komisyonu Üyesi - Ada
let Bakanlığı Tenısülcisi) — Müsaade edermisin'iz Sa
yın Başkanım? 

Efendim, şimdi aslında pek haklısınız, buna ge
rek yak. Fakat Türkiye'nin uygulaması böyle değil. 
Medeni Kanunda biz bunu gördük. Medeni Kanun 
Komisyonunun çalışmalarında, komisyona katılacak 
kişilerin yollukları, susu buisu hakkında bir kanun 
olmadığı için, 'bir türlü Adalet Bakanllığı Bütçesinden 
bunların yolluklarını veremedik. Son çıkardığımız ka
nunda oraya özel hüküm koyuldu. O özel hüküm do
layısıyla ancak dışardan gelenlere şu kadar, buradan 
gidenlere şu kadar diye... 

| Maliye Bakanlığı vermez ıbunu. 
| BAŞKAN — Defterdarlar, muha'sdbeeiler bir şey 
1 çıkarır. 
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ESAT SEMER (İçişleri Komisyonu Üyesi - Ada
let Bakanlığı Temsilcisi)— Müşkilat çıkarırlar. Yok
sa asılında geliyorlar ama, müşkilat çıkarırlar. 

HÂKİM ALBAY MUSTAFA ŞAHİN (İçişleri 
Komisyonu Başkanı) — Sayın Başkanım, o kanun 
bizim tetkikimizden geçmişti. Orada, Bütçe Kanu
nunda tou çalışmaların karşılığı konmuştu; ancak 
«Hakiki huzur ve huzur ücreti kanuna göre verilir»; 
diyordu. Adalet Bakanlığının bu konuda bir kanunu! 
yoktu. Bu nedenle o kanunu çıkardık ki, bütçeye ko
nulmuş o karşılık sarf edilebilsin. Şimdi ıbu kanun 
bu hizmeti ihdas ediyor. Hizmetin yürüyebilmesi için 
onun finansesi gerekir. Bu da bütçe kanununda kar
şılık könmalkla olur. Bu kanun 'bütçe kanununa emir 
veremez. İsterse koyar isterse koymaz. Bu cümlıe zait
ti, ama kalsa da olur, kalmasa da. 

IBAŞKAN — Efendim, başka söz almak isteyen 
var mı?.. Yoktur. 

9 ncu maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kaıbül 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

10 'ncu maddeyi okutuyorum : 
Evlenme ve Nesep Düzeltilmesinin Sonuçları : 

MADDE 10. — Bu Kanuna göre yapılan evlenme 
işlemleri, evrakın nüfus idarelerine havale edildiği 
günden; nesebin düzeltilmefsi de doğum tarihinden iti
baren hüküm ifade eder. 

BAŞKAN — 10 ncu madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yoktur. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka'bul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

11 nci maddeyi okutuyorum : 
Belgelerin Saklanması : 
MADDE 11. — Bildiri ve duyurunun yapıldığına 

ve itiraz edilmediğine ilişkin tutanaklar ile hâkim ka
radan nüfus idarelerince saklanır. 

'BAŞKAN — 11 nci madde üzerinde söz almak 
isteyen?.. 

'Buyurun. 
ESAT ŞENER (İçişleri Komisyonu Üyesi - Ada* 

îet Bakanlığı Temsilcisi) — Efendim, bir hususu ifade 
edeyim. Demin arz ettim, bir de mahkemeye başvur
ma hakkı var, yani mahkeme kar artları da var; «hâ
kim ve mahkeme kararları» dersek daha iyi olur. 

BAŞKAN — Yalnız hâkim kararı değil. 
ESAT ŞENER (İçişleri Komisyonu Üyesi - Ada

let Bakanlığı Temsilcisi) — Talbii. Sulh hâkimliği, bir 
de asiye mahkemesi ilerde nizayı çözecek, hüküm ve
recektir. 
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BAŞKAN — Mahkemeyi evvel yazalım. 
ESAT ŞENER (İçişleri Komisyonu Üyesi - Ada

let Bakanlığı Temsilcisi) — Mahkeme ve hâkim ka
rarları, 

BAŞKAN — Şimdi 11 nci maddeyi son şekli ile 
bir daha okutuyorum : 

«'Belgelerin Saklanması : 
MADDE 11. — Bildiri ve duyurunun yapıldığına 

ve itiraz edilmediğine ilişkin tutanaklar ile mahkeme 
ve hâkim kararları nüfus idarelerince saklanır» 

BAŞKAN — Maddeyi bu şekliyle oylarınıza su
nuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

12 nci maddeyi okutuyorum : 
Dava Hakkının Saklı Olması : 
MADDE 12. — Bu kanun gereğince yapılmış olan 

tescil ve nesep düzeltmelerine karşı ilgililerin genel' 
hükümlere göre dava hakları saklıdır. 

BAŞKAN — 12 nci madde üzerinde söz almak 
isteyen?.. Yoktur. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kaibul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

13 ncu maddeyi okutuyorum : 
Muafiyet : 
MADDE 13. — Bu Kanuna göre verilecek dilek

çeler belgeler ve yapılacak işlemler ille açılacak dava
lar her türilü resim ve harçtan muaftır. 

BAŞKAN — Kolaylık olsun diye değil mi? 
ESAT ŞENER (İçişleri Komisyonu Üyesi - Ada

let Bakanlığı Temsilcisi) — Bir nevi teşvik etmek için 
Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Çünkü bir sürü harç verecek şimdi; 
onlardan muaf olsun da yapsınlar diye teşvik ediyo
ruz.: 

Ne kadar tutuyor bunların harçları, çok büyük 
bir rakam mı tutuyor acaba? 

ESAT ŞENER (İçişleri Komisyonu Üyesi - Ada
let Bakanlığı Temsilcisi) — Mahkeme harçları, baş
vuru harcı l1 000 - 1 500 lira kadar tutar. Bunun öte^ 
ki masrafları artık belli olmaz. Kaldı ki onları ta
raflar yüklenirler. 

Burada sözü edilen masraflar daha ziyade idari 
işlemlerdeki harç ve masraflardır. Onun da n& kadar 
tuıtacağını Nüfus İdaresi bilir. 

BAŞKAN — Yani büyük bir rakam mı tutar bu? 
EROL TEZCAN (İçişleri Bakanlığı Temsilcisi) — 

Pek büyük tutmaz efendim. 
BAŞKAN — Dilekçe 5 lira. 
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Ondan sonra, «belge ve açılacak davalar» deniyor. 
ESAT ŞENER (içişleri Komisyonu Üyesi - Ada

let Bakanlığı Temsilcisi) — Evet, bunllar da muaftır. 
Muaf tutulmaması bence daJha uygun. 

BAŞKAN — Tabii. Hem büyük bir kolaylık geti
riyoruz bunlara, bir de, mahkemelerde şurada burada 
'bir sürü masraf yapılacak, bir sürü iş yapılacak; hiş-
ibir para vermöyeceksi'niz diyoruz. 

ESAT ŞENER (içişleri Komisyonu Üyesi - Ada
let Bakanlığı Temsilcisi)' — Zaten bunlar maktu har
ca taibi olduğu için önemlli bir şey de tutmaz. Harca 
taibi olmasında hiçbir sakınca yoktur. 

BAŞKAN — Zaiten bunlar bu gibi hareketleri 
yaptıklarına göre zengin, olmalıdırlar, harcı da versin
ler, 

Semra, vatandaşlar arasında ayrıcalık: yapmaya
lım. Bunlardan daha mustar durumda olup da harç 
veren kişiler var; öyle değill mi? 

ESAT ŞENER (içişleri Komisyonu Üyeisi - Ada
let Bakanlığı Temsilcisi) — Ta'bii, balbalık davası aç
tığı zaman harç veriyor ve nesebi gayri sahih çocuk' 
olarak tescil ediyoruz. Bu kanundan yararlandığı za
man harç da vermiyor. 

IBAŞKAN — Buyurun, 
AHMET CEMAL GÖĞÜS (Adalet Bakanlığı 

Temsilcisi) — Sayın Başkanım; Kanun neticesinde 
Ibir tespit yapılacaktır, bu tespit neticesinde işlem ya
pılacaktır ve kaydedilecektir. Bundan mutazarrır 
olan, kişiler dava yoluna gideceklerdir. Bunların mağ
duriyetini önlemek için ve dava açmalarını kolaylaş
tırmak için bu yola gidilmiştir. 

.BAŞKAN — Ama yalnız onlar değil muaf ollan-
lar., 

AHMET CEMAL GÖĞÜS (Adalet Bakanlığı 
Temsilcisi) — Artık genelleştirilmiştir. Dava açanlar 
bu gilbi kişilerdir. 

HÂKİM ALBAY İLHAN KÖSEOĞLU ı(İçişleri 
Komisyonu Üyesi) — Sayın Başkainım, muhtarlara 
da ıgörev verdik. Bunlar yapmazilarsa muhtarlar bu 
işlemleri yapacaklardır. Muhtarlar da masraftan kur
tulacaktır. 

İkincisi, turalar genellikle bu İşin idraki içinde ol
mayan, çok yörelerimizdeki şahısların yaptığı işlerdir.) 
Şu parayı vermemek için eski durumunu idame etti-' 
rafler. Bundan önceki kanunilarda da vardır, bir neıvi 
kbpya haline gelmiş zaiten bu kanunliar, kalmasında1 

yarar vardır, 
BAŞKAN ~~ Eskiden de mi böyle çıkmış? 

— 364 

18 . 9 . 1981 O : 1 

HÂKİM ALBAY İLHAN KÖSEOĞLU (içişleri 
Komisyonu Üyesi) — Bundan önceki kanunda da 
var Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Yani, biz de aynı şeyi devam ettiri
yoruz şimdi. 1Q milyon çocuk var, bir sürü işlem ya
pılacak, 

Her kanunda zaten muafiyet var. Bunda da 1 - 2 
tane konmuş. 

13 ncü madde üzerinde başka söz almak isteyen 
var mı efendim?.. Yoktur. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler.. 
Etmeyenller... Kalbut edilmiştir. 

14 noü maddeyi okutuyorum : 

Cezai : 
MADDE 14. — Bu Kanunla görevlendirilenler 

ile çocuğun neseJbini düzellttirmeyenlere, o yerin il 
veya ilçe idare kurullarınca 5 ÛQQ liradan az olma
mak üzere hafif para cezası verilir. Para cezalarının 
tahsilinde Aimme Alacaklarının Talhsil Usulü Hak
kında Kanun hükümleri uygulanır. 

BAŞKAN — Burada ceza veriyoruz yaptırmazsa, 
affetmiyoruz. 

HÂKİM ALBAY İLHAN KÖSEOĞLU (İçişleri 
Komisyonu Üyesi) — Yaptırmazsa bu onun bir mü
eyyidesi oluyor. Harç paranı almıyoruz diyoruz; bu
yurun yaptırın, kolaylık var. Buna rağmen yaptırma
yana ceza veriyoruz. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ. 
KAYNAK (Hukuk İşleri, Kanunlar ve Kararlar Dai
re Başkanı) — Yani efendim, 14 ncü maddie 13 ncü 
maddenin tamamlayıcısı oluyor. 

BAŞKAN — 14 ncü madde üzerind'e söz almak 
İsteyeni?.. Yoktur. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kalbul edeniler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

15 nci maddeyi okutuyorum :', 
Cezaların Alfft : 
MADDE 15. — Bu Kanunun yürürlük tarihinden 

itibaren 2 yıl içinde bildirilmiş olmak kaydı ile 
24 . 2 , 1972 tarih ve 1543 sayılı Genel Nüfus Ya
zımı Kanunu, 5 . 5 , 1972 tarih ve 1587 sayılı Nü
fus Kanunu 'hükümlerine göre para cezası alınması
nın geerkili olduğu hallerde herhangi bir cezai işlem 
yapılmaz. İdare kurullarınca karar verilip de tahsil 
edilmemiş para cezailari da affedilımiştir. 

BAŞKAN — 15 nci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı?... Yoktur. 

Zaten aflar 'bizi bu halle getirdi, hep aff ede ede bu 
noktalara geldik. 



M, G. Konseyi B : 72 

15 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kalbul 
edenler... Etmeyenler... Ka'bull edilmiştir. 

16 ncı maddeyi okutuyorum : 
Yönetmelik : 
MADDE 16. — Bu Kanunun uygulanmasına iliş

kin hususlar, İçişleri Bakanlığınca 3 ay içinde çıkarı
lacak yönetmelikle düzenlenir. 

BAŞKAN — 16 ncı madde üzerinde söz almak is
teyen?.. Yoktur. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Ka|bu)I edilmiştir. 

17 nci maddeyi okutuyorum : 
Yürürlük Süresi : 
MADDE 17. — Bu Kanun yayımı tarihinden iti

baren 5 yıl sıonra yürürlükten kalkar. 
BAŞKAN — 17 nci madde üzerinde söz almak is

teyen?.. Yoktur. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kalbul edenler... 

Etmeyenler... Kalbul edilmiştir. 
Bir geçici madde ilavesi hakkında Sayın Orgene

ral Celasun'un bir önergesi vardır, okultüyorüm : 

Millî GüvenlHk Konseyi Başkanlığına, 
Gündemimizin 2 nci sırasında yer alan ve görü

şülmekte olan 266 Sıra Sayılı «Bir Evlenme Aktine 
Dayanmayan Birleşmelerden Doğan Çocukların Ne
seplerinin Düzeltilmesine ve Bu Birleşmelerin Evlilik 
Olarak Tescillerine İlişkin Kanun Tasarısına, gerek
çesiyle birlikte ilişikte sunduğum geçici maddenin ek
lenmesini arz ederim. 

Sedat Celasun 
Orgenerali 
Jandarma Genel Komutanı ve 
'Milli Güvertük Konseyi Üyesi 

GEÇİCİ MADDE — Bu Kanunun yürürlüğe gir
mesinden önce açılmış olup da sonuçlanmamış her 
çeşit babalık davasında, şartların mevcut olması ha
linde, davacı, davasının bu kanuna göre sonuçlandı
rılmasını isteyebilir. 'Bu halde davalı, iddianın genişle
tildiğini ileri süremez. 

Gerekçe1 : 
Her dava açıldığı tarihteki kanuni şartlara göre 

çözümlenir. Bu sebeple dava devam ederken istekten 
daha çoğa hükmed'ilmesini talep etmek Uisul Kanu
nuna göre mümkün değildir. Usulün bu engelleyici 
hükmünü bertaraf etmek ve böylece ikinci bir dava 
açılmasını önlemek maksadıyla geçici maddeye ihti
yaç duyulmuştur. 

BAŞKAN — Komisyonun bu geçici madde üze
rindeki görüşü nedir efendim? 
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•ESAT ŞENER (İçişleri Komisyonu Üyesi - Ada
let Bakanlığı Temsilcisi) — Arz edeyim efendim. 

Efendim, elimizdeki davalar bizi böyle bir geçici 
maddenin buraya girmesine sevk etti. 

Şimdi elimizde 'babalık davaları var. Tam o dava
lar devam ederken 1826 sayılı Kanun çıktı ve çıkınca 
şjöyle bir durum ortaya çıktı ; 

Birisinde, nesebi gayri sahihtir balbahk davasında, 
nesebi gayri sahih tescil edilir ve demin arz ettiğim 
gibi yarım miras alır. Ama bu kanan nesebi sahih 
di arak tescile imkân verir ve tam miras alır, öteki 
haklar da ayrıca vardır. 

Şimdi bu kanundan haberi yok ve babaM davası 
olarak davasını açmış. ıBu kanun çıktığı zaman «Ben 
davamı 1826 sayılı Kanuna, ya da şimdi bu çıkacak 
kanuna göre değiştiriyorum» derse Usul Kanunu bu
nu kalbul etmez. 

Çünkü Usul Kanununda bir hüküm vardır : İs
tek günündeki şartlara göre dava çözülür ve istek aşı
lamaz. Aşıldığı zaman karşı taraf, davalı buna karşı 
koyabilir, 

İşte, ikinci bir davanın açılmasını önlemek için 
bu geçici madd'e konursa, elimizdeki bütün babalık 
davalarında davacı isterse «Bu yeni kanuna göre be
nim davamı yürüt, şartılarım vardır» der ve mahke
me de karşı tarafın bu iddianın genişletilmesi yasağı
na ilişkin defini dinlemez ve davayı o şekilde yürü
tür ve böylece bir kolaylık sağlarız, ikinci bir dada
nın açılmasını önlemiş oluruz. 

iBAŞKAN — Bu geçici madde üzerinde Hükü
metin bir diyeceği var mı efendim? 

EŞREF SİRETİOĞLU (İçişleri Bakanhğı Tem
silcisi) — Uygun ıgörüyoruz. 

BAŞKAN — Geçici madde üzerinde başka söz 
almak isteyen var mı?.. Yok. 

Bu geçici maddeyi oylarınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

18 nci maddeyi okutuyorum : 
Yürürlük : 
MADDE 18. — Bu Kanun yayımı tarihinde yü

rürlüğe girer. 
BAŞKAN — 18 nci madd'e üzerinde söz almak 

isteyen var mı?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kalbul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
19 ncu maddeyi okutuyorum : 
Yürütme : 
MADDE 19. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar 

Kurulu yürütür-
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BAŞKAN — 19 ncu madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Tasarının tümünü oylarınıza sunuyorum: Kabul 
edenler.. Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Teşekkür ederim 

3. — Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Mes
lek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, 
Özel Kuruluş Veya İşyerlerinde Çalıştırabilmektim 
İlişkin Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Ra
poru. (1/220) (S. Sayısı : 267) (1) ! 

BAŞKAN — Gündemimizin 3 ncü sırasında, Türk 
Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını 
Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, özel Kurtuluş Veya 
İşyerlerinde Çalıştınlabi'lmelerin© İlişkin Kanun Ta
sarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu mevcuttur, 

Bu rapor 267 sıra sayısıyla basılıp dağıtılmıştır. 
İçişleri Komisyonu Sözcüsü ve bakanlık temsilci

leri yerlerini aldılar. 
Kanun tasarısının tümü üzerinde izahat vermek 

üzere sözü Komisyon Sözcüsüne bırakıyorum. 
Buyurun. 

HAVA HÂKİM ALBAY ZEKİ GÜNGÖR (İç
işleri Komisyonu Başkanı) — Sayın Başkanım, 111 Ha
ziran 1932 tarihli ve 2007 sayılı Türkiye'deıki Türk 
Vatandaşlarına Tahsis Edilen Sanat ve Hizmetler 
Hakkındaki Kanununun 1 nci maddesi, sayılan sanat 
ve mesleklerin Türk vatandaşı olmayanlar tarafından 
yapılmasını yasaklamıştır. 

2 nci maddesi, bazı sanat ve meslekleri yabancıla
rın yapabilmesini Bakanlar Kurulu kararına bağla
mıştır. 

3 ncü maddesi de, yabancılar tarafından yapıla
bilecek sanat ve mesleklerin icabımda Bakanlar Ku
rulu kararıyla men 'olabileceğini hükme bağlamıştır. 

Ancaık, Hükümet tarafından hazırlanan kanun ta
sarısıyla çeşitli nedenlerle Türkiye'de ikamet eden 
veya Türk yükseköğrenim kurumlarında olkuyan ve 
meslek sahibi olan Türk soylu yabancilann Türk va
tandaşlarının yapabileceği belirtilen bütün işleri yapa
bilmelerine olanak sağlamak istenmektedir. 

Hükümet tarafından gönderilen kanun tasarısı, 
Komisyonumuzda, yetkili bakanlı/k temsilcileriyle in
celenmiş, tamamen benimsenmiştir; ancak bazı deği
şikliklere tabi tutulmuştur. 

(1) 267 S. Sayılı basmayazı tutanağa eklidir. 
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Metnin okunması sırasında sorulacak sorular ay
rıca cevaplandırılacaktı r. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Peki, teşekkür ederim. 
Tümü üzerinde söz almak isteyen var mı?.. Yok. 
Tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Ka

bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
1 nci maddeyi okutuyorum1: 

Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve 
Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, 

Özel Kuruluş Veya 'İşyerlerinde Çalış-
ıtırılalbilmölerine İlişkin Kanun Tasarısı 

Amaç : 
MADDE 1. — Bu Kanunun amacı; Türkiye'de 

ikamet eden Türk soylu yabancıların meslek ve sa
natlarını serbestçe yapabilmelerine, kamu, özel ku
ruluş veya işyerlerinde çalıştırılabilmelerine olanak 
sağlamaktadır. 

BAŞKAN — 1 nci madde üzerinde siöz almak is
teyen var mı?... Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum: 

Kapsam: 
MADDE 2. — Bu Kanun, Türk soylu yabancı

ların Türkiye'de çalışmalarına, kamu, özel kuruluş 
veya işyerlerinde çalışjtırılabilmelierine izin verilmesi
ne, meslek kuruluş ve Sosyal güvenlik kurumları ile 
ilişkilerine, hak ve yükümlülüklerinin düzenlenmesine 
»ilişkin hükümleri kapsar: 

BAŞKAN — 2 nci madde üzerinde söz almak is
teyen var mı?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 

3 noü maddeyi okutuyorum: 
Çalışma İzni Verilmesi : 
MADDE 3. — Türk soylu yabancıların, kanun

larda Türk vatandaşlarının yapabileceği belirtilen mes
lek, sanat ve işlerde çallışma ve çalıştırılabilmeleri için, 
özel kanunlarda aranan nitelikleri taşımak ve yüküm
lülükleri yerine getirmek şartıyla, Bakanlar Kurulun
ca tespit edilecek esaslar çerçevesinde, Dışişleri ve 
ilgili bakanlıkların görüşleri alınarak İçişleri Bakan
lığınca izin verilebilir ve süresine bakılmaksızın her 
zaman geri alınabilir. 

BAŞKAN — Bakanlıklarda da çalışabilecekler mi 
bunlar?.. 
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HAVA. HÂKİM ALBAY ZEKİ GÜNGÖR (İç
işleri Komisyonu Başkanı) — Evet Sayın 'Başkanım, 
bütün kamu teşekküllerinde çalışabilecekler. 

•BAŞKAN. — Subay olabilecekler mi? 
HAVA HÂKİM ALBAY ZEKÎ GÜNGÖR ('İç

işleri Komisyonu 'Başkanı) — ©akanlar Kurulunun 
kararnamesinde olan esaslar içerisinde. 

BAŞKAN'5'— Olmaz; Türkiye Cumhuriyeti va
tandaşı olmasr lazım. Askerlik hizmeti yaptıramaz
sın jki.vv.Tnürkryo Cumhuriyeti vatandaşı olmayan bir 
kişi askerlik hizmetiyle mükellef olamaz. 

HAVA HÂKİM ALBAY ZEKİ GÜNGÖR (İç
işleri Komisyonu 'Başkanı) — Onu askerlik hizmeti 
yönünden değil... 

•BAŞKAN — Askerlik hizmeti demektir o da. Mu
vazzaflığa geçiyor, şimdi. a 

(HAVA HÂKİM ALBAY ZEKİ GÜNGÖR (İç
işleri Komisyonu Başkanı) — Kamu 'teşekküllerinin 
'hepsinde çalışabilecek. Bunun hududu, kimlerin hangi 
mesleklere ve hangi Türk soylulara inhisar ettirilece
ği Bakanlar Kurulu tarafından (kararnameyle tespit ve 
'tayin edilecek.: 

BAŞKAN — Emniyet hizmetlerinde çalışabilecek 
mi, polis olabilecek mi?.. İçişleri Bakanlığı Temsil
cisi arkadaşımız burada. Yapabilir miyiz biz bunları 
polis? Olmaz. 

EROL TEZCAN (İçişleri Komisyonu Üyesi - İç
işleri Bakanlığı Temsilcisi) — Efendim, aslında bun
ların hepsi yabancı hükmündedir. Türk vatandaşının 
yapabileceği işleri yapacaktır am'a, esasen yabancı 
olacağı için bazı özel takyidat haliyle gizli çerçeve 
kararnamesiyle getirilecektir. 

BAŞKAN — Bundan kasıt, daha ziyade meslekleri 
vardır; efendim marangozdur, demircidir, elektrikçi
dir, mühendistir, doktordur falan, bu gibi şeyler... 

EROL TEZCAN (İçişleri Komisyonu Üyesi - İç
işleri Bakanlığı Temsilcisi) — Yükseköğrenimini ta
mamlamış, meslek sahibi olmuş kişilerin Türkiye'de 
(mesleklerini .yapabilmelerine yöneliktir. 

•BAŞKAN — Ama, bu ıkamu falan deyince mu-
muriyefe de ıgirer manası taşıyabilir. 

HAVA HÂKİM ALBAY ZEKİ GÜNGÖR (İç
işleri Komisyon Başkanı) — Sayın Başikanım, Esas 
bunu 'isteyen Sağlık Bakanlığıdır. Doktorlarla ilgili 
olarak böyle bir zaruret hissediyor. Tabii Sağlık Ba
kanlığı bünyesi içinde çalıştırılmasına olana'k var; 
şu anda sözleşmeli personel olarak çalışabiliyor, fa
kat emsali arkadaşları gibi özlük haklarını alamadığı 
için bir ikilik yaratılıyor, o ikiliğin kaldırılması arzu 
ediliyor. 
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Bunlar sözleşmeli, kendi emsali Türk vatanda.ş-
larrnın aldığı özlük 'haklarını alamadıkları-için, çok 
düşük ücret aldıkları için çalışmayı istemiyorlar. 

BAŞKAN — Bunlardan Türkiye'de ne kadar var? 
EROL TEZCAN (İçişleri .Komisyonu Üyesi - İç

işleri iBakanlığı Temsilcisi) — Efendini, özellikle Kıb-
rıs Devleti tarafından ve Koordinasyo'^vKuF.ûlünca da 
bu konuda bir tasarı çı'kartıirnası ve t̂tûnjufl üzerinde 
çalışılması önerilmiştir Bakanlığımıza. Şu anda her 
bin kişiye bir doktor düşmektedir Kıbrıs'ta Artık mev
cut Kıbrıs'lı doktorlara iş bulunamamaktadır; haliyle 
Türkiye'de mesleğini sürdürmektedir. Oysa^T^rkiye'de 
doktor olaralk çalışabilmesi için Türk vatandaşı ol
ması lazımdır. 

BAŞKAN — Gerçi bu maddede 'Balkanlar Ku
ruluna yetki veriliyor: «Özel .kanunlarda jıranan ni
telikleri taşımak ve 'yükümlülüklerini yerine getir
mek şartıyla Bakanlar Kurulunca tespit-edi'lecek esas
lar çerçevesinde, Dışişleri ve 'ilgili bakanlıkların gö
rüşleri alınarak İçişleri 'Bakanlığınca izin verilebilir.» 
deniliyor^ Dışişleri ve ilgili Ibaflcanlılklann görüşü alı
nacak. 

HAVA 'HÂKİM ALBAY ZEKİ GÜNGÖR (İç
işleri Komisyonu 'Başkanı) — Evet. 

BAŞKAN — Fakat dışarıda Türk asıllı çok va
tandaşımız var, yalnız Kıbrıs'ta yok ki. Bulgaris
tan'da var, Romanya'da var, Yugoslavya'da var, 
Yunanistan'da var, İran'da var, Afganistan'da var, 
Pakistan'da var; dünyanın her tarafında var. 

HÂKİM TUĞGENERAL (MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Hukuk İşleri, Kanunlar ve Kararlar Dai
re 'Başkanı) — Sayın Başkanım, biraz evvel kabul 
buyurulan amaç ve 'kapsam maddesinde «memur 
olur» tabiri yok. 'Bu (kanun Türkiye'de' akamet eden 
Türic soylu yabancıların meslek ve sanatlarını ser
bestçe yapabilmelerine kamu, özel kuruluş ve işyer
lerinde çalıştırılmalarına imikân veriyor. Memur ol
mak koşulu yok.: 

BAŞKAN — »Kamu var. 
MAKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-

KAYNAK '(Hukuk İşleri, Kanunlar ve Kararlar Dai
re 'Başkanı) — Dediğiniz doğru, ancak "örneğin özel 
yasalarda, buyurduğunuz yasada, örneğin 657 sayılı 
Kanunda veyahut da bizim 926 veyahut da İç Hiz
met Yasamızda veya Harp Okuluna giriş yasaların
da Türk vatandaşı olmak koşulu var, bu imkânlar
dan faydalanamazlar. 

'BAŞKAN — Ama bu (kanun onu bozarsa? 
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HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ- | 
KAYNAK (Hukuk İşleri, Kanunlar ve Kararlar-.Dai
re1 Başkanı) — Yalnız tabii çalışmanın koşulları var; I 
hangi (mesleklere, hangi ölçüde, 'hangi şartlarla hangi I 
sıfaitla kalbul edileceklerine 'Balkanlar Kurulu karar I 
verecektir,. I 

[Mümkün değil endişeniz. Evvelâ 'Bakanlar Kurulu I 
karar serecek, Devlet 'Başkam onu onaylayacak.- Tek
nik konulardaki bazı memuriyetlere belki girerler; 
•ama (güvenlikle ilgili konulara giremezler. • ' I 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — «Bu ka
nunla ıbağdaşmayan kanunların hükmü bakidir» de- I 
ımek 'lazım,; 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Milli Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Yabancı taibiri var 
efendim. Tamamen yabancılara ait bir şey. Türkiye' 
de subay olmak için, Türk vatandaşı olmak şarttır 
diyoruz efendim. Polis keza öyle; diğer 'bazı şeyler 
de öyle, 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — «Ka
mu» denince hepsi içine girer. I 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Milli Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Girebilir tabii. Me
selâ ıbir mühendis gelmiş; Kıbrrs'lı ıbir mühertdis ve- I 
yahut da Bulgaristan'dan ıbir mühendis ge'lmiş efen- I 
dim.: Eğer 'ihtiyacımız -varsa ve sakınca da görmüyor- I 
sak, idarenin yedinde 'bulunmaktadır alıp almamak I 
meselesi.; Kanun spesifik olarak Türk soylu yaban
cılara hitap etmektedir. Bunlar vatandaşlığa alınırsa I 
o zaman buyurduğunuz hususlar 'varittir, girebilir I 
yahut giremez. Ama şimdi yabancı olarak Türkiye' I 
de yaşayan. Türk soylu 'insanlar vardır, muhatabı
mız bunlardır. 

BAŞKAN — Sovyet Rusya'dan gelirse?... İleride I 
bu kanundan istifade ederek, oradan gelerek çeşitli 
vazifelere yerleştirilirlerse ne olacak? 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Milli Güven- l 
lik Konseyi Genel. Sekreteri) — Sayın Başkanım, j 
o da balkın iki köntrola bağlı,; 

1. Bakanlar Kuruluna, 
2. 'Hangi Bakanlıkta kullanılacaksa onun da *gö- I 

rüşüne bağlı. 

'ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Bakan
lar Kurulu ıverir kararı. I 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ {Milli Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Bakanlar Kurulu da 
tabii bunu <verirken memleket'in biı menfaatini dü- I 
şüneoekjtir, diğer kanunları da'düşünecektir. ' 
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EROL TEZCAN {İçişleri Komisyonu Üyesi, İç
işleri Bakanlığı Temsilcisi) — Sayın Başkanım izin 
verirseniz şunu arz etmek istiyorum: Bunlar, hakla
rında özel politika uygulanan yerler, Türk soyundan, 
Türk halkından olması esas bulunmaktadır. Eğer 
Bulgaristan'dan gelen, diğer taraflardan gelen Türk 
soylular ise, o zaman 403 sayılı Türk Vatandaşlığı 
Yasasının 1 nci maddesine göre vatandaşlığa alma 
Bakanlar Kurulu kararı yetkisindedir. Esasen o yer-
îor, haklarının özellikle uygulanan yerler olmadığı 
için... 

BAŞKAN — Peki, madem öyledir, ben diyorum 
ki Kıbrıs'tan gelecek olan doktorları hastanelere mi 
vereceğiz, yoksa dışarıda çalışmasına mı müsaade ede
ceğiz? 

'EROL TEZCAN (İçişleri Komisyonu Üyesi, (İç
işleri Bakanlığı Temsilcisi) — Sağlık Bakanlığı tara
fından, evvelâ kamu kuruluşlarında çalıştırılması 
isteniyor., 

BAŞKAN — Niye? 
IEROL TEZOAN (İçişleri Komisyonu Üyesi, İç

işleri 'Bakanlığı Temsilcisi) — Farklılıklar doğuyor 
Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Gelsin dışarıda muayenehane açsın, 
özel hastaneler var, oralarda vazife alsın çalışsın; 
ama kamuda niye görev vereyim? 

IEROL TEZCAN (İçişleri Komisyonu Üyesi, İç
işleri Bakanlığı Temsilcisi) — Açamıyor Sayın Baş
kanım.; 

BAŞKAN — İşte onu açmaya müsaade verelim. 
'EROL TEZCAN (İçişleri Komisyonu Üyesi, İç

işleri Bakanlığı Temsilcisi) — Aslında onu amaçlı
yoruz Sayın Başkanım;, 

BAŞKAN — Maddeden «kamu» ibaresini kal
dıralım o 'takdirde.: Yani, maddede «serbestçe yapa
bilmelerine, özel kuruluş ve işyerlerinde çalıştırıla
bilirlerine olanak sağlanır» diyelim ve «kamu» ke
limesini kaldıralım. 

EROL TEZCAN (İçişleri Komisyonu Üyesi -
İçişleri Bakanlığı Temsilcisi) — Özel kuruluşlarda 
daha fazla maaş aldıkları için, oralara gitmeleri ön
lensin diyoruz. Sağlık Bakanlığı diyor ki, mademki 
bu kadar imkân tanıyorum, ben onu Doğu'da da ça-
lıştırabileyim ve doktorlar için de bir Doğu'da hiz
met yasası var, onu uygulayayım. 

BAŞKAN — Memurin Kanununda Türkiye Cum
huriyeti vatandaşı olmak kaydı yok mudur? 

EROL TEZCAN (İçişleri Komisyonu Üyesi -
İçişleri Bakanlığı Temsilcisi) — Vardır. 
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BAŞKAN — Nasıl çalıştırırız biz bunu kamu
da?.. Çalıştıramayız. Emekli olduğu zaman ne vere
ceğiz? 

EROL TEZCAN (içişleri Komisyonu Üyesi -
İçişleri Bakanlığı Temsilcisi) — Hak veriyor efen
dim, 

ORAMİRAL NEJAT TÜMER — 7 nci mad
dede «Türk vatandaşı olma şartı aranmaz» diyor. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Hukuk îşleri, Kanunlar ve Kararlar 
Dair Başkanı) — Sayın Başkanım, burada Bakanlar 
Kurulunun çizeceği çerçeve içerisinde bunlara bu 
imkânlar sağlanıyor. 

•BAŞKAN — Bir Kıbrıs için falan olabilir, her 
tarafa niye teşmil edeyim? Bundan gaye, bizim Ba
tı Trakya Türkleri var, gelmişler Türkiye'ye iş edi
nemiyorlar, açamıyorlar. Kıbrıs'tan var. Bunlar ba
na da geldiler, sanatlarını icra edemiyorlar ama; 
demiyorlar ki bizi devlet memuriyetine alın; bizim 
serbestçe sanat yapmamıza müsaade edin diyorlar. 
O maksatla çıkarılmalı bu. «Kamu kuruluşlarına» 
ibaresi girince iş değişiyor. Türkiye Cumhuriyeti va
tandaşı olması mecburiyeti vardır, kamu kuruluşla
rında çalışabilmek için. «Burada ise «aranmaz» de
mişsiniz. Bütün onların hepsini bu kaldırıyor. 

HAVA HÂKİM ALBAY ZEKÎ GÜNGÖR (İçiş
leri Komisyonu Başkanı) — Sayın Başkanım, mü
saade ederseniz arz edeyim. 

Sağlık Bakanlığı Temsilcisi ile yaptığımız görüş
mede, şu anda Sağlık Bakanlığının emrinde 200 dok
torun sözleşmeli olarak çalıştığını ifade ettiler. Da
ha müracaat eden ve görev almak isteyen çok kişi 
bulunduğunu da bildirdiler. Ancak, bunları sözleş
meli olarak çalıştırabildiklerini, emsali arkadaşlara 
nazaran çok düşük ücret aldıklarını, bu itibarla bun
ların da ayrılmak zorunda kaldıklarını, bu nedenle 
onların da diğer Türk vatandaşı doktorlara verilen 
ücret seviyesine getirilmesinin zaruri olduğunu ifa
de ettiler. 

BAŞKAN — Onun için özel bir madde konur, 
Kıbrıs'lı doktorlar için ayrı bir madde konur. Her 
taraf için mümkün değil. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Doktor
lar için koyalım. 

HAVA HÂKİM ALBAY ZEKİ GÜNGÖR (İçiş
leri Komisyonu Başkanı) — Bunun savunucusu esa
sen Sağlık Bakanlığıdır. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Milli Güven-
Mk Konseyi Genel Sekreteri) — Acaba efendim, 
sanatkâr olsa, müzisyen olsa?.. 

BAŞKAN — Onlar için ayrı maddeler koymak 
lazım. Yani, tahdit etmeli. Bu öyle değil, «kamu» 
deyince çok genel manada oluyor. İçişleri Bakanlı
ğında, Dışişleri Bakanlığında, Milli Savunmada fa
lan her yere girer bu. 

Bu yönden bunun yeniden tetkikinde yarar var. 

HAVA HÂKİM ALBAY ZEKİ GÜNGÖR (İçiş
leri Komisyonu Başkanı) — Sayın Başkanım, biz bu 
konuyu aynı endişelerle Komisyonda da dile getir
dik. Ancak, biraz önce Emekli Sandığı Temsilcisi 
arkadaşımın da değindiği gibi, bu sakıncaların ta- * 
mamen gizli çerçeve kararnamesi ile giderileceğini, 
kanun metnine bunun intikalinin sakıncalı olduğu
nu ifade ettiler. Bizce de sakıncalı. Çünkü, Türk 
soylu Kıbrıs vatandaşı Türk soylu Yunan vatandaşı 
diye kanuna yazılmasının sakıncalı olduğunu... 

'BAŞKAN — Hayır, Kıbrıs soylu demem. Han
gisinden sıkıntını var ise; doktorlar için var dediniz, 
sanatkârlar için olabilir, müzisyenler için olur, artist
ler için olur, ressamlar için olur, bunlar olur. 

Sonra, bunu çıkardık mı dışarıdan gelme talep
leri çoğalır. Halbuki biz de o gibi yerlerdeki Türk 
vatandaşlarının, oradan ayrılıp Türkiye'ye gelmesi
ni arzu etmiyoruz. 

HAVA HÂKİM ALBAY ZEKİ GÜNGÖR (İçiş
leri Komisyonu Başkanı) — Gayet tabii, oradan iliş
kisini kessin istemiyoruz. 

BAŞKAN — Kesmesin istiyoruz ama, böyle bir 
imkânı biz bunlar için sağlarsak, herkes buraya gel
meye çalışır. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Milli Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Efendim, müsaade 
buyurursanız, buyurduğunuz endişenin ışığı altın
da bu 1, 2 ve 7 nci maddeleri tevhit edecek çalış
maları yapabilmek için lütfen Komisyona iade edin. 
Endişelerinizi bertaraf edecek bir şekilde önünüze 
getirelim. 

BAŞKAN — Komisyona iade edelim, bu yönde 
bir daha Komisyonda incelensin. 
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Ben 'bu yönü itibariyle, tasarının tümüyle Ko
misyonda incelenerek yeniden tetlkikini oylarınıza 
sunacağım. 

Tasarının Komisyona iadesi hususunu oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Gündemimizde ıbaşfca görüşülecek konu olmadı
ğından, biiahara tespit edilecek gün ve saatte toplan
mak üzere, Ibirlieşimi ıkapatıyorumv 

Hepinize iteşeklküır ederim1. 

Kapanma Saati : 16,40 

-..>... 
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MİLLİ GÜVENLİK KONSEYİ 
GÜNDEMİ 

72 NCİ BİRLEŞİM 

18 Eylül 1981 Cuma 

Saat : 14.30 

I. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ 
1. — 5434 sayılı TC Emekli Sandığı Kanununda 

Değişi/klik Yapılması hakkında Karauri Teklifi ve 
MİM Savunma Komisyonu RaporUi (2/67) (S. Sayı
sı : 268) 

2. — Bir Evlenme Akdine Dayanmayan Binlteş-
melierden Doğan Çocukların Neseplerimin Düzellti-
mesine ve Bu iBadeşmelerin Evttik Olarak TesciMe-
rine İlişkin Kamun Tasarısı vö İçişleri Komisyonu 
Raporu5 (1/227) (S. Sayısı : 266) 

3. — Tunik Soylu Yabancıların Tikikiye*dle Mes
lek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, 
özel Kuruluş Veya İşyerlerinde ÇalıştiıFrtabilmelerline 
İlişkin Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Ra
poru, (1/220) (S. Sayısı : 267) 





MİLLİ GÜVENLİK KONSEYİ S. Sayısı : 266 

Bir Evlenme Akdine Dayanmayan Birleşmelerden Olan Çocuklarm 
Neseplerinin Düzeltilmesine ve Bu Birleşmelerin Evlilik Olarak Tes
cillerine İlişkin Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu. 

(1/227) 

TC 
Başbakanlık 20.8.1981 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi Başkanlığı 

Sayı: 101-886105628 

M'tLLl GÜVENLİK KONSEYİ BAŞKANLIĞINA 

İçişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurutanca 14.8.1981 tarihinde kararfflaş-
tn-ttan «Bir EvHemlme Altidüne Dayanmayan Birleşmelerden Oian Çocukların Neseplerinin Duzeltiimesitte ve 
Bu Birleşmelerin Evlilik Olarak Testilerine İlişkin Kanun Tasar»» ile gerekçes/i eM öterek gönderilmiştir. 

Gereğini ecirlerinize arz edierim. 
Bülend Ulusu 

OENIEL GEREKÇE 

Laik evliliğin kabulünden beri bir erkeğin başka bir kadınla birleşmesinden doğan veya resmi bir akde 
dayanmaksızın yapılan 'birleşmelerden meydana gelen çocuklarla bu birleşmeler daıilma bir sorun olarak süre 
gelmiştir. Bu soruna Çözüm bulmak amacı ile 1933 yılından beri söz konusu çocukların neseplerimin düzel
tilmesine ve kanuni 'bir engel bulunmaması ve tarafların razı olmaları koşulu ile de, fiili birleşmelerin hu
kuki evlilik olarak nüfus kütüklerine tescilleri konusunda 8 geçici kanun çıkarılmıştır. Bu kanuna dayanılarak 
yaklaşık olarak 10 milyon çocuğun nesepleri düzeltilmiş ve 3 milyon fiili birleşme de evlilik olarak aile kü
tüklerine geçirilmiştir. Ancak sorun henüz çözüme kavuşmuş değildir. 

Soruna tam bir çözüm bulunabilmesinin ancaık evlendirme memurluğu yetki ve görevinin gerçekçi bir 
yaklaşımla nüfus hizmetlerinıin bütünlüğü içinde ele alınması ve özellikle kırsal alanda evlendirme işlerini 
Medeni Kanunun öngördüğü şekilde yürütebilecek bir teşkilatlanmaya gidilmesi ile mümkün olabileceği kuş
kusuzdur. Nitekim geçici kanunlarla nesepleri düzeltilen çocuk ve huKuki evlilik olarak tescil edilen birleş
melerin sayılan ve halen soruna bir çözüm bulunamamış olması bu zorunluluğu açıkça ortaya koymaktadır. 

itpİSİeni Bakanlığınca 'evlenme işlerinin düzenlenmesi konusunda çalışmalar yapılmakta ve yenıi bir yasa 
hazırlanmaktadır. Ancak daha önce geçici bir kanunla tüm sorunların çözüme bağlanmasında da yarar görül
düğünden bu kanunun çıkarılması gerekli görülmüştür. 

Kanunun daha önce bu konuda çıkarılmış kanunlardan farklı iki yönü bulunmaktadır. Birincisi reşit 
yaşta bulunanların kanunun birinci maddesi kapsamı dışında tutulmuş olmasıdır. Gerçekten eski kanunlar
da, nesep düzeltilmesinde Medeni Kanunun yürürlük tarihini esas almıştır. Oysa bu tarihten sonra pek çok 
geçici kanun çıkarılmış olduğundan ve bu başlangıç birçok suiistimaMere yol açabileceğinden nesep düzel
tilmesinde ancak kanunun yürürlük tarihinde küçük olma, koşulu getirilmiştir. 

İkinci bir noktada uygulamada karşılaşılan ve sosyal bir sorun teşkil ettiği kadar miras hukuku açısın
dan büyük bir önem arz eden özellikle kırsial alanda resmen evli oldukları halde ayrı yaşayan, başka er
keklerle fiili birlik kuranlardan dünyaya gelen çocukların nesep sorunlarıma mahkeme kararlarına dayanıla
rak bir çözüm getirilmiş olmasıdır. 
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MADDE GEREKÇELERİ 

1 ve 2 nci madde ile kanunun amacı ve kapsamı ele alınmaktadır, 

Madde 3. — Bu madde ile kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar evlenme akdi olmaksızın birleşip karı 
koca gi'bi yaşamış olanlardan dünyaya gelen küçüklerin belli esaslara göre babaları hanesine düzgün nesepli 
olaraık yazılacaklarım ve evlenme engeli bulunmamak koşulu ile tarafların rızaları gözönüne alınarak bu 
tür birleşmelerinde evlilik olaraık tescilini, evli erkekle evli olmayan 'bir kadının birleşmesinden meydana ge
len küçüiclerin neseplerinin düzeltileceği ancak bu birleşmelerin evlilik olarak tescil edilemeyeceğini hükme 
bağlamaktadır. 

Madde 4. — Ülkemizde büyük bir sosyal sorun, evli bir kadınla bir erkeğin birleşip karı koca gibi 
yaşamalarından dünyaya gelen küçüklerin bazı koşullarla düzgün nesepli olarak gerçek baba hanesine tescil 
edileceği hÜK'münü getirmektedir.; 

»Madde 5. — Beşinci maddeyle kanunun yayımı tarihinden itibaren 300 gün içinde doğan çocukları kanun 
kapsamına almaktadır. 

Madde 6. — Bu maddeyle nesep düzeltme ve tescil işlemlerine ilişkin muamele usulü düzenlenımektedir. 

Madde 7. — Bu madde ile ilgililerin nesep düzeltme ve tescil işlemlerine karşı. yapacakları itiraz ve merci 
hükme bağlanmaktadır. 

Madde 8. — ilgililer tarafından kanun uygulamasıyla ilgili başvuru yapılmaması halinde, küçüklerin 
haklarının ziyaa uğramaması ve nesep düzeltme işlemlerinden mahrum kalmamaları amacı ile Köy ve ma
halle muhtarlarına sekizinci madde ile bir yükümlülük getirilmektedir. 

Madde 9. — Dokuzuncu madde ile bir akde dayalı olmayan evlenme işlemlerinin evrakı nüfus idarelerine 
havale tarihinden itibaren nesep düzeltme işlemlerinin ise, nesebi düzeltilecek küçüklerin menfaatlerini ko
ruma açısından doğum tarihinden itibaren hüküm ifade edeceği şekilde bir düzenleme yapılmıştır. 

Madde 10. — Bu madde ile düzenlenecek kanuni belgeler ve mahkeme ilamlarının dayanak belgesi ola
rak saklanmasını zorunlu hale getirmektedir. 

Madde 11. — Yapılacak tescil ve nesep düzeltme işlemlerinde herhangi bir 'şekilde zarara uğrayanların ge
nel hükümlere göre dava haklarının saklı olacağı bu madde ile hükme bağlanmaktadır. 

Madde 12. — Bir akde dayalı olmayan evliliklerin kanuni bir hüviyete kavuşması ve küçüklerin nesep
lerinin düzeltilmesinde ilgilileri teşvik için yapılacak işlem ve açılacak davalar onikinci madde ile her türlü 
resim ve harçtan bağışık tutulmaktadır. 

Madde 13. — Bu madde ile kanun uygulamasının, rasyonel bir şekilde yürütülmesi amacı ile ilgili memur 
ve çocuğun nesebini düzeltmekle yükümlü olanlara uygulanacak cezai müeyyide düzenlenmektedir. 

Madde 14. — Ondördüncü madde ile kanun kapsamına giren olayları saptamak, bir akde dayalı olmayan 
evlilikleri hukuki bir şekle sokmalk, nesepsiz çocukların nesebini düzelttirmek, dolayısıyla sosyal bir sorunun 
kamu düzeni ile çok yakından ilişkili bulunması nedeniyle vali ve kaymakamlara tarama görevi verilmekte ve 
yapılacak harcamaların İçişleri Bakanlığı bütçesinden karşılanacağım hükme bağlamaktadır. 

Madde 15. — Bu madde ile kanundan yararlanacakları teşvik etmek gayesiyle hükmedilecek ve hükmedil-
,miş cezalardan af öngörülmektedir. 

Madde 16. — Kanun uygulamasının yönetmelikle düzenleneceği öngörülmüştür. 

Madde 17. — Madde 18, Madde 19, yürürlük süresi, yürürlük, yürütmeyle ilgilidir, 

iM'ilîi Güvendik Konseyi <(S. Sayılsı : 266) 



— 3 — 

İçişleri Komisyonu Raporu 

Î7 Eylül 1981 

Millû Güvenlik Konseyi Ba^kanllğuna 

«Bir Evlenme Akdine Dayanmayan Birleşriıelerden Olan Çocukların Neseplerinin Düzeltilmesine ve Bu 
Birleşmelerin Evilik Olarak Tescillerine İlişkin Kanun Tasarısı» Yargıtay, Adalet Bakanlığı ve içişleri Ba
kanlığı temsilcilerinin de katılmasıyla Komisyonumuzda görüşülmüştür. Gerekçedeki açıklamalar da gözö-
nünde bulundurularak benimsenmiş ve maddelerin müzakeresine geçilmiştir, 

Tasarının adında yer alan «Olan» kelimesi çıkarılarak yerine «Doğan» kelimesi konulmak suretiyle 
hukuk tekniği açısından, metnin muhtevası -ile adı arasında uygunluk sağlanmıştır. 

Tasarının 1 nci maddesi yeniden kaleme alınmış ve metne «ana» kelimesi ilave edilmiştir. Çünkü ge
çerli olmayan bir evlenmenin mahsulü sayıdan çoculklar, miras dışında ana yönünden de nesebi gayri sahih 
sayılırlar, «Ana» kelimesinin ilavesiyle çocuğun anaya göre de meşruiyeti sağlanmıştır. Keza maddedeki «ko
şul»! kelimesi yerine, Anayasa ve konuşma diline uygun düşen «şart»' kelimesi konulmuştur. 

Tasarının 2 nci maddesi muhtevası ve yazılış biçimiyle aynen benimsenmiştir. Ancak «Dünyaya gelen» 
kelimesi «Doğan» olarak düzeltilmiştir. 

Tasarının 3 ncü maddesinin başlığı, uygulamada kolaylık sağlayacağı düşüncesinden hareketle «Tescil» 
olarak değiştirilmiş; maddenin 1. nci fıkrasına «Türk Medeni Kanununun yürürlüğe girdiği 4.10.1926 tari
hinden»! itibaren uygulanma imkânı getirilmiş. Tasarının Medeni Kanundan önceki olaylara da uygulanma
sını kapsayan ifadesi daraltılmıştır. Yine metinde yer adan «küçük» 'kelimesi «çocuk»j olarak değiştirilmiş 
dolayısıyla rüştünü ikmal edenler de kanunun kapsamına alınmıştır. Fıkradaki «düzgün nesepli», yerine 
«sahih nesepli», kelimeleri konmuş, maksadı ifade etmeyen ve hukuki olmayan «düzgün» kelimesi «sahih» 
olarak düzeltilmiştir. Fıkranın ikinci cümlesine açıklık getirilmiş ve «tarafların rızaları» yerine «tarafların 
yazılı isteği» deyimi kullanılarak, ispat ve tevsik kolaylığı sağlanmıştır. 

Medeni Kanunun genel hükümleri karşısında evli bir erkeğin ikinci kez evlenmesinin mümkün olamaya
cağı nedeniyle aynı maddenin 3 ncü fıkrası gereksiz görülerek Komisyon metnine alınmamıştır. 

Maddenin 4 ncü fıkrasına «ayrılık sebepleri» yerine «başka sebepler» kelimeleri konmuş, ayrılık dışın
daki haller de fıkra kapsamı içerisine alınmıştır. Ayrıca «yaşadıkları zaman içinde doğmuş olan küçükler» 
cümlesi maksada elverişli olmadığı için «ana rahmine düşmüş olan çocuklar», da metnin kapsamına sokul
muştur. 

Fiili birleşmelerden doğan çocuklar «aile kütüğüne» değil «ananın nüfustaki hanesine», nesebi gayri 
sahih olarak tescil edildikleri için, 3 ncü maddenin son fıkrası bu şekilde yeniden tanzim edilmiş ve an
cak bu gibilerin Medeni Kanunun 249 ncu maddesine göre dava açmak suretiyle neseplerini tashih ettirme 
hakları saklı tutulmuştur. 

Tasarının 4 ncü maddesi şantaja ve suiistimale sebebiyet verecek biçimde düzenlenmiş olduğu için, Me
deni Kanunun 303 ncü maddesi dikkate alınarak yeniden düzenlenmiştir. Çünkü bu maddeye göre ana, 
gebe kaldığı zaman evli ise, babalık davası, nesebin sahih olmadığına hâkim tarafından hükmedildikten 
sonra açılabilir. İşte, mahkeme kararında bu husus açıkça belirtilmiş ise, ilgililere mahkemeye müracaat et
meden çocuğun nesebinin düzeltilmesi imkâm verikniş ve Medeni Kanunun sözü edilen maddesiyle uyum 
sağlanmıştır. 

Tasarının 5 nci maddesindeki «yayımı tarihinden»! ibaresi, diğer maddelerle ahenkli olması, hukuk li
sanına daha uygun düşmesi sebebiyle «yürürlüğe girdiği tarilhten»ı şeklinde yazılmıştır. 

TC 
Milli Güvenlik Konseyi 

İçişleri Komisyonu 
Esas No. : 1/227 
Karar No. : 17 

iMüi Güvenlik Konseyi (S. Saymsı : 266) 
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Tasarının 6 ncı maddesinin 2 nci fıkrasındaki «Kanuni koşulları taşıyan nesep düzeltme isteklerini bir
likte imza etmemişılerse». cümlesi çıkarılmış «bu belgeyi imzası eksik olan»» cümlesi konulmak suretiyle 
birinci fıkra ile irtibat sağlanmış ve yine metindeki «Sulh mahkemesi»* «Sulh hukuk hâkimi»* olarak değiş
tirilmiştir. 

Tasarının 7 nci maddesinde bazı kelime değişiklikleriyle birlikte incelemenin evrak üzerinde yapılacağı 
belirtilmiş ve maddeye açıklık getirilmiştir. 

Tasarının 8 nci maddesi aynen benimsenmiştir. 

Tasarının 14 ncü maddesi 9 ncu madde olarak komisyon metnine alınmış ve kanun tekniği bakımından 
8 nci maddeden sonra gelmesi düşünülerek her iki madde arasında uyum ve uygulama birliği sağlanmıştır. 
Ayrıca madde yeniden yazılmış, «01aylar»ı kelimesi hukuki olmadığı ve çok geniş kapsamlı bulunduğu için 
«doğumlar»ı olarak, «Saptamak», kelimesi de «araştırılarak*, «Çevresinde»/ »kelimesi «öyanncax «lyürütü* 
ılür» kelimesi «yapılır»,, «çalıştırılır»! kelimesi de «görevlendirilmiştir» biçiminde düzenlenmiştir. 

Tasarının 9 ncu maddesi komisyon metnine 10 ncu madde alarak kenar başlığı, muhtevaya uygun olarak 
«Evlenme ve nesep düzeltilmesinin sonuçları», şeklinde değiştirilmiştir; «havale tarihinden itibaren», yerine 
«havale edildiği günden»! denilmiştir. 

Tasarının 9 ncu maddesi (komisyon metnine 11 nci madde olarak kenar başlığı «Belgelerin saklanması» 
şeklinde kısaltrlarak alınmış ve metindöki «mahkeme ilâmları») «hâkim kararları» olarak düzeltilmiştir. 

Tasarının 11 nci maddesi komisyon metninde 12 nci madde olmuş ve madde başlığı kısaltılmıştır. 
Tasarının 12 nci maddesi komisyon metninde 13 ncü madde olmuş ve kenar başlığı «Muafiyet», şeklinde 

kısaltılmış ve metin yeniden düzenlenmiştir. 

Tasarının 13 ncü maddesi komisyon metnine 14 ncü madde olaralk geçirilmiş, metne «il ve ilçe», kelime
leri eklenmiş ve para cezası artırılmıştır. 

Tasarının 15 nci maddesinde gösterilen kanunların kabul tarihi esas alınmış ve isimleri metne dahil edilmiş 
ve bu kanunun konusu dışında kaldığı için, maddenin 2 nci fıkrası komisyon metnine alınmamıştır. 

Tasarının 16 ncı maddesinin kenar başlığı kısaltılmış ve madde metni daha kapsamlı olarak yeniden ka
leme alınmıştır. 

Tasarının 17, 18 ve 19 ncu maddeleri aynen benimsenmiştir. 
Kanun tasarısı, gerekçesi, komisyon metni ve raporumuz Milli Güvenlik Konseyinin onayına arz olunur. 

Başkan Üye Üye 
Mustafa ŞAHİN İlhan KÖSEOĞLU Esat ŞENER 

Hâkim Albay Hâkim Albay Yargıtay 2 nci Huk. D. Bşk. 

Üye Üye 
Ahmet Cemal GÖĞÜS Günay KIZILSÜMER 

Adalet Bak. Tetkik Hâk. İçişleri Bak. Hukuk Müşaviri 

Mâli Güvenlik Konseyi ,(S. Sayısı : 266) 
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eüK'OMErrtN T E K L I F I 

Bir Evlenme Akdine Dayanmayan Birleşmelerden Olan Çacusklarm (Nieıseptafinin DüizetMlnDetsine ve Bu (Birleş
melerin Evlilik Olarak Tescillerine tflîşkin Kanun Tasarısı. 

Amaç : 

MADDE 1. — Bu kanunun amacı, evlilik dışında dünyaya gelmiş çocuklarını neseplerinin babaya gö
re düzetltilmesini ve bir evlenme akdi yapmaksızın fiilen karı koca gibi yaşayanlardan, evlenmıelerine kanuni 
engel bulunmayanların 'bu birleşmelerinin bazı koşullarla evlilik olarak tescilini sağlamaktır. 

Kapsam : 

MADDE 2. — Bu kanun evlilik dışında dünyaya gelen çocukların neseplerinin düzeltilmesini ve fiili bir
leşmelerin evlilik olarak tesciline ilişkin usul ve esasları kapsar. 

Nesebi Düzeltilecek Çocuklar ve Fiili Birleşmelerin Evlilik Olarak Tescili : 

MADDE 3. — Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar, evlendirmeye yetkili merciler önünde yapılmış 
, bir evlenme akdi olmaksızın, birleşip karı koca gibi yaşamış olanlardan dünyaya gelmiş küçükler, aşağıda be
lirtilen esaslara göre, düzgün nesepli olarak baba hanesine 'tescil edilirler. Bu birleşmelerde kanuni bir evlen
me engeli bulunmamak, müşterek; çocukları bulunmak ve tarafların rızaları bulunmak koşulları ile evlilik ola
rak tescil edilirler. 

Evli bir erkekle, evli olmayan bir kadının karı koca gibi yaşamalarından doğmuş olan küçükler de, ana, 
baba veya her ikisi de ölmüş olsa bile, düzgün nesepli alarak balba hanesine tescil edilirler. 

Ancak bu kadın ve erkeğin birleşmeleri evlenme olarak kabul edilemez. 

Karı koca gibi yaşamaları ölüm ve aynlık sebepleri ile devam etmemiş olanların, karı koca halinde yaşa
dıkları zaman içinde doğmuş olan küçük çocukları dahi yukarıdaki hükümlere göre düzgün nesepli olarak, 
ana ve babalarının adlan gösterilmek suretiyle balba hanesine tescil edilirler. 

Daha önce çocuk aıiîe kütüklerine düzgün olmayan nesepli olarak tescil edilmiş ise, nesebi düzeltilerek 
gerçek ana ve baba adi ile baba hanesine nakledilir, 

Evli Bir Kadınla Bir Erkeğin Birleşmelinden Doğan Çocuklar : 

MADDE 4. — Evli bir kadınla bir erkeğin birleşip kan koca gibi yaşamalarından meydana gelen çocuk
ların da, yaşları ne olursa olsun, ilgililerin usulüne göre başvurmaları halinde, kadının evliliğinin boşanma ile 
son bulması, boşanma kararından çocuklarının hukuki kocadan olmadığının ya da başkalarından olduğunun an
laşılmış bulunması ve hukuki babanın da yapılacak bildiri veya duyuruya rağmen bu yoldaki nesep düzeltil
mesine itiraz etmemesi koşulları ile, baba tarafından nesebi reddedilmiş çocuklar gibi, nesepleri gerçek ba
baya göre düzeltilir. 

Nesep Düzeltilmesinde Süre : 

MADDE 5. — Bu kanunun yayımı tarihinden itibaren 300 gün içinde doğan çocuklar il& ana ve babaları 
hakkında 3 ve 4 ncü madde hükümleri uygulanır. 

Nesep Düzeltilmesinde Usul : 

'MADDE 6. — İlgililer yukarıdaki maddelerde sözü edilen nesep düzeltme ve tescil işlemlerinin yapılması
nı, özel bölümü oturduğu yer muihtarmca onanmış bir form dilekçe ile mahallin en büyük müllkiye amirinden 
isterler. 

M'ili Güvenlik Konseyi \(\S. Sayıifsı : 266) 
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İÇİŞLERİ KOMİSYONU METNİ 

Bir Evlenme Akdine Dayanmayan Birleşmelerden Doğan Çocukların Neseplerinin Düzeltilmesine ve Bu 
Birleşmelerin Evlik Olarak Tescillerine İlişkin Kanun Tasarısı 

Amaç ; ' • " • • 

MADDE 1. — Bu Kaftunun amacı, evlilik dışında doğan çocukların neseplerinin ana ve balbaya göre 
düzeltilmesini ve bîr evlenme akdi yapmaksızın fiilen karı koca gibi yaşayanlardan, evlenmelerine kanuni 
engel bulunmayanların bu birleşmelerin bazı şartlarla evlilik olarak tescilini sağlamaktır. 

Kapsam : 

MADDE 2. — Bu Kanun evlilik dışında doğan çocukların, neseplerinin düzeltilmesini ve fiilî birleşmele
rin evlilik olarak tescilline iliştkin usul ve esasları kapsar. 

Tescil : 

MADDE 3. — Türk Medeni Kanununun yürürlüğe girdiği 4.101.1926 tarihinden bu Kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihe kadar, evlendirmeye yetkili merciler önünde yapılmış bir evlenme akdi olmaksızın, birleşip 
karı koca gibi yaşamış olanlardan doğan çocuklar, aşağıda belirtilen esaslara göre, sahih nesepli olarak 
baba hanesine tescil edilirler. Bu birleşmeler kanuni bir engel bulunmamak, müşterek çocukları olmak şar-
tiyl'e ve tarafların yazılı isteği üzerine evlilik olarak'tescil ddüir. 

Evli bir erkekle, evli olmayan bir kadının karı koca gibi yaşamalarından doğmuş olan çocuklar da; her 
ikisi de ölmüş olsalar bile, sahih nesepli olarak, ana ve babalarının adları gösterilmek suretiyle balba hane
sine tescil edilirler. 

Karı koca gibi yaşamaları ölüm veya başka sebeplerle devam etmemiş olanların, birlikte yaşadıkları za
man içinde ana rahmine dülşmülş olan çocukları dahi yukarıdaki hükümlere göre sahih nesepli olarak, ana 
ve babalarının adları gösterilmek suretiyle baha hanesine tescil edilirler. 

Daha önce çocuk ananın nüfustaki hanesine tescil edilmiş ise, nesebi düzeltilerek gerçek ana ve baba 
aldı ile balba hanesine nakledilir. Medeni Kanunun 249 ncu maddesi hükmü saklıdır. 

Evli Bir Kadınla Bir Erkeğin Birleşmesinden Doğan Çocuklar : 

MADDE 4. — Evli bir kadınla bir erkeğin karı koca gibi yaşamalarıından doğan çocukların, kadının 
evliliğinin boşanma ile son bulması ve boşanma kararında çocuğun kocadan olmadığının açıkça belirlenme
si halinde; ana, boşanmış koca, baha olduğunu kabul eden erkeğin ve çocuğa tayin olunacak kayyımın bir
likte yazılı başvuruları halinde bu çocukların da, baba tarafından nesebi reddedilmiş çocuklar gibi, neseple
ri gerçek bahaya göre düzeltilir. Ancak çocuk reşit ise kendisinin, vesayet altındaysa vesayet makamının iz
niyle vâsinin muvafakati da alınır. 

Nesep Düzeltilmesinde Süre : 

«MADDE 5. — Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 300 gün içinde doğan çocuklar ile ana 
ve babaları hakkında 3 ve 4 ncü madde. hüktimleri uygulanır. 

Nesep Düzeltilmesinde Usul : 

MADDE .6. — İlgililer yukarıdaki maddelerde sözü edilen nesep düzeltme ve tescil işlemlerinin yapıl
masını, özel bölümü oturduğu yer mühtarınca onanmış bir form dilcikçe ile mahallin en büyük mülkiye ami
rinden isterler, 

«Mili Güvenlik Konseyi- ı(S. Sayısı : 266) 
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{Hükümetin teklifi) 

Nüfus idareksci kanuni koşullan taşıyan nesep düzeltme isteklerini, birlikte imza etmemişlerse ana veya 
babaya, bunların ölmüş olmaları faalinde kanuni miirasçılarma bildirirler. Kanuni mirasçıların bulunmaması ve
ya adreslerinin bilinmemesi halinde, durum ilgililerin bilinen ikametgâhlarının nüfus, köy ve belediye dairele
rinde 30 gün süre ile asılmak suretiyle dlan edilir. Buı süre içinde Sulh Mahkemelerine itiraz edilmezse tes
cil veya nesep düzeltme işlemi yaptır. 

Nesep Düzdtmesme itiraz : 

MADDE 7. — İlgililer nesep düzel'tifmesline karşı ilanın başlangıç veya bildirim tarihinden itibaren 30 gün 
içinde o yer Sulh Hukuk Mahkemelerine itiraz edebilirler. İtiraz halinde durum söz konusu mahkemeler taran 
fondan derhal nüfus idarelerine bildirilir. Bu halde nüfus 'idareleri nesep düzeltilmesi işlemini mahkeme ka
rarma kadar geri bırakır. 

Nüfus idarelerince, kanuni koşulları taşımadığı gerekçesi ile evlenmenin «eıcili ^ey* newp ^üaelte» iş
lemlerinin reddedilmesi halinde de hu ret kararına karşı 30 gün içinde yine Sulh Hukuk Hâkimi nezdinde iti
raz edilebilir. 

Sulh Mahkemeleri itirazları en geç 60 gün içinde inceleyip karara bağlamakla yükümlüdürler. Hâkimin 
bu konudaki kararı tein olup, karar uyarınca işlem yapılır. 

Muhtarların Yükümlülüğü : 

MADDE 8. — ilgililer tarafından bu kanonu» yürürlüğe girdiği tâırifaten Mbarea 2 yd içmde ntaep *Ki* 
zeltme işlamlerinin yapılması için başıvumlmaması halinde, köy veya mahalle muhtarları kördü böJjgelerd içe
risinde, nüfus kütüklerine tescil ve aeseplerinin düzeltilmesi gerekli çocuklan tespitle, nüfus idaceltefine bildir
mek, tescil veya nesep düzeltme işlemlerini yaptırimalkla yükümlüdürler. 

Evlenme ve Nesçp Düzeltmenin Hükmü : 

MADDE 9. — 'Bu kamım göre yapsan evlenme is/temleri, evrafcın -raüfas idamelerine havale taffhtîKten iti
baren, nesep düzelme ise doğum tarihinden itibaren hüküm ifade eder. 

Belgelerin Saklanması Zomtnluğu; 

MADDE 10. — IMldfrri *ve dıryunımın yapıMıgum, itiraz ©tasadiğttm Majtim »tfüBcmknopek -tutacaklar tfe •mah
keme ilamlarının nüfus idareleri tarafından saJöamrassı larm&aSar. 

Dava Hakkının Sakh Olması : 

MADDE 11. — Bu kanun gereğince yapörmş olan tescil ve nesep -tiüze*taıeîerise karşı ügilöersı genel 
hükümlere göre dırva hakhrrı flrffehdtr. 

MlEi Güvemi ik Konseyi ı($. Saym : 3f6tf) 
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(İçişleri Komisyonu Metni) 

Nüfus İdareleri, bu belgeyi birlikte imza etmemişlerse imzası eksik olan ana ve babaya, bunların ölmüş 
olmaları halinde kanuni mirasçılarına bildirirler. Kanuni mirasçıların bulunmaması veya adreslerinin bilin
memesi halinde, durum ilgilerin bilinen ikâmetgâhlarının nüfus, köy ve belediye dairelerinde 30, gün süre 
ile asılmak suretiyle ilan edilir. Bu süre içinde sulh hukuk hâkimine itiraz edilmezse tescil veya nesep dü
zeltme istemi yapılır, 

Nesep Düzeltmesine İtiraz : 

MADDE 7. — İlgililer nesep düzeltilmesine karşı foMrim veya ilânın başlanigıç tarihinden itibaren 30 
gün içinde o yer sulh hukuk hâkimine itiraz edebilirler. İtiraz halinde durum, söz konusu hâkim tarafın
dan derhal nüfus idaresine bildirilir, Bu halde nüfus idaresi nesep düzeltilmesi işlemini hâkimin kararma 
(kadar geri bırakır. 

Nüfus idarelerince, kanuni sarfları taşımadığı gerekçesiyle evlenmenin tescili veya nesep düzeltme işlem
lerinin reddedilmesi halinde de, bu ret kararına karşı 30 gün içimde yine sulh hukuk hâkimine itiraz edile
bilir. itirazlar evrak Üzerinde incelenerek en geç 60 gün içinde karara bağlanır.. 

MİADDE 8. — Tasarmm 8 nci maddesi aynen kabıi edilmiştir^ 

Tarama Yaptırılması : 

MADDE 9. — Bu Kanunun kapsamına giren doğuimteı araştırarak tespit ve tescillerini sağlamak üze
re valilik ve kaymakamlılklarca şehir, kasaba, mahalle ve köylerde sık sık tarama yaptırılır. Tarama sırasın
da tespit edilen ve bu kanun kapsamına giren doğumlar için birer tutanak düzenlenip muhtar ve ilgililerce 
imzalanır. Tescil ve nesep düzeltmeleri 6 ncı madde hükümleri uyarınca yapılır, 

Bu taramalarda vali ve kaymakamlar, adli ve askeri kuruluşlar (Jandarma) hariç dışındaki bütün me
murları, esas hizmetlerini aksatmayacak şekilde görevlendirebilirler. . 

Tarama giderleri için, kanunun yürürlükte bulunduğu süre içinde her yıl İçişleri Bakanlığı Nüfus İşleri 
Genel Müdürlüğü bütçesine yeteri kadar ödenek konulur, 

Evlenme ve Nesep Düzeltilmesinin Sonuçları : 

MADDE 10. — Bu Kanuna göre yapılan evlenme işlemleri, evrakın nüfus idarelerine havale edildiği 
günden; nesebin düzeltilmesi de doğum tarihinden itibaren hüküm ifade eder, 

Belgelerin Saklanması : 

MADDE 11. — Bildiri ve duyurunun yapıldığına ve itiraz edilmediğine ilişkin tutanaklar ile hâkim ka
rarları nüfus idarelerince saklanır. 

Dava Hakkı : 

MADDE 12. — Tasarının İÜ nci maddesi 12 nci madde olarak aynen kafbul edilmiştir. 

ıMıiHii Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 266) 
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kesim ve Harçtan Bağışıklık : 

MADDE 12. — Bu kamuna göre yapılacak işlem veya tesciller, verilecek dilekçe ve ilmuhlabeîier üe açıla
cak davalar her tüdü resim ve lxarçtaıı i>ağışıktrr. 

Ceza Hükümleri : 

MADDE 13. — Bu Kanunum kendilerine görev yüklediği memurlar ile çocuğun nesebim" düzdttirmekle 
yükümlü olanlardan Vazifeteriai yapmayanlara, yetkili idare kurularanca 750 TL.; dan 1 000 TL.na kadar 
hafif para cezası verilir. Para cezalarının' tahsilinde Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanun 
hükümleri uygulanır, 

Tarama Yaptırılması : 

MADDE 14. — Bu Kamunun kapsamına giren olayları saptamak ve tescillerini sağlamak üzere Valilik ve 
Kaymakamlıklarca şehir, kasaba ve köylerde sık sık tarama yaptırılır. Tarama sırasında memurların sapta
dığı ve bu kanun kapsamıma giren olaylar için birer tutanak düzenlenir. Tutanak muhtar ve taraflarca da 
imza edilir. Tescil ya da nesep düzeltme işlemi 6 ncı ma'dde hükümleri çerçevesinde bu tutanaklara dayanı- ı 
larak yürütülür. 

iBu taramalarda Vali ve kaymakamlar (adli ve askeri kuruluş dışında) bütün memurları, esas görevlerini 
aksatmayacak şekilde çalıştırabüMer. 

Tarama giderleri içim, kanunun yürürlükte bulunduğu süre içerisinde her sene içişleri Bakanlığı Nüfus İş
leri Genel Müdürlüğü bütçesine yeteri kadar ödenek konulur. 

Cezaların Affı : ' 

MADDE 15. — 'Bu Kanunun yürürlük tarihinden itibaren 2 yıl içinde bildÜrUmlş olmak kaydı ile 9 . 3 . 1972 
tarih ve 1543 sayılı, 5 . 5 . 1972 tarih ve 1587 sayılı kanunlara göre para cezası alınmasının gerekli olduğu 
hallerde herhangi bir cezaî işlem yapılmaz. îdare kurullarınca karar veriliip de tahsil edilmemiş para cezalan 
affedilmiştir. 

IBu kanun ;yüriirîükte kaldığı «ürece 1543 ve 1587 sayılı kanunlara göre idare kurallarınca her olay için 
hükmedilecek para cezaları 250 TL. dan az 500 TL. dan fazla olamaz. 

Yönetmelik Düzenlenmesi : 

MADDE 16. — Bu Kanunun uygulanması bir yönetmdMe düzenlenir. 

Yürürlük Süresi : . > . ,. 

MADDE 17. — Bu Kanun yayımı tarihinden itibaren 5 yıl sonra yürürlükten kalkar. 

Yürürlük : 

ıMlAODE 18. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

[Miili G ü l l ü k Konseyi flSL Sayısı : 266) 
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(İçi^uri ^Komityıonu irtetni) 

Muafiyet : 

MADDE 13. — Bu Kanuna göre verifeotk dilekçekr, *dgdter ve yapdfeealk iştemier ile açılacak da
valar her tüılü resim ve harçtan muaftır. 

Ceza : 

MADDE 14. — Bu Kanunla görevlendirilenler ile çocuğun nesebini dü2»l!ttirm©yenlere, o yerin il veya il
çe idare kurullarınca 5 OOO liradan az olmamak üzere ihaflf para cezası verilir. Para cezalarının tahsilinde 
Amme Akc^klannın Talbtfit Usulü Hakkımda Kanun bükümleri uygulanır. 

Cezaların Affı : 

MADDE 15, — Bu Kanunun yürürlük tarihinden altflharen 2 yıl içimde ıbiBdlırilmaı dümak kaydı ile 
24.2.1972 tarih ve 1543 sayılı Genel Nüfus Yazımı Kanunu, 5.51972 târih ve 1587 sayılı Nüfus Kanunu hü
kümlerine göre para cezası alınmasının gerekli olduğu hallerde herhangi bir cezai işlem yapılmaz, tdare ku-
rularshca karar verilip 4e tahsil edilmemiş para oezaîan da alffedllmıiştlr. 

Yönetmelik : • 

MADDE 1.6. — Bu Kanunun uygulanmasına ilişkin hususlar, tçişteri Bakanlığınca 3 ay içinde çıkarı
lacak yönetmelikle düzenlenir, 

MADDE 17. — Tasarının 17 nci maddesi aynen kabul edilmiştir, 

MADDE 18. — Tasarının 18 nci maddesi aynen kabul edilrniştir. 

'M Güvendik Konseyi. •:..".' ^5. ;Sayw .: <266) 
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(Hükümetin Teklifi) 

Yürütme •' 

(MADDE 19. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

Başbakan 
£., Ulusu 

Devlet Bakanı 
Prof* Dr. L öztrak 

Adalet Bakanı 
C. Mensteş 

Dışişleri Bakam 
/., Türkmen 

'Bayındırlık Bakanı 
Dr» T, Öndp 

Gümrük ve Tekel Bakanı 
Re Baturalp 

Çalışma Bakanı 
Prof, Dr. T. Esener 

Turizm ve Tanıtma Bakanı 
t* Evliyaoğlu 

Gençlik ve Spor Bakanı 
V, Özgül 

Devlet Bak. Başbakan Yrd, 
Z* Baykara 

Devlet Bakanı 
M. özgüneş 

Milli Savunma Bakanı 
Ü. H., Bayülken 

Maliye Bakanı 
Kv Erdem 

Ticaret Bakanı 
KM Canfürk 

Ulaştırma Bakanı 
Nf. özgür 

Sanayi ve Teknoloji Bakanı 
Ş. Kocatopçu 

İmar ve tskân Bakanı 
Dr, Ş, Tüten 

Sosyal Güvenlik Bakanı 
5"* Side 

14 . 8 . 1981 

Devlet Bak. Başbakan Yrd. 
T. Özal 

Devlet Bakanı 
Prof. Dr. M. N. özdaş 

içişleri Bakanı 
SV Çetmer 

Milli Eğitim Bakanı 
H. Sağlam 

Sağlık ve Sosyal Yard. Bakanı 
Prof. Dr.s N. Ayanoğlu 

Tarım ve Orman Bakanı 
Prof. Dr, S, Özbek 

Enerji ve Ta'bii Kay- Bakanı 
5., Bingöl 

Köy İşleri ve Koop. Bakanı 
M. R* Güney 

Kültür Bakanı 
C, Baban 

MM Güvenlik Konseyi (S. Sayım : 266) 
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(içişleri Komisyonu Metni) 

MADDE 19. — Tasarının 19 nou maddesi aynen kaibul edilmiştir. 

MAM Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 266) 





MİLLİ GÜVENLİK KONSEYİ S. Sayısı : 267 

Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Yapa
bilmelerine, Kamu ve Özel Kuruluş Veya İşyerlerinde Çalıştırılabil-
melerine İlişkin Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu. 

(1 /220) 

TC 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi 24 Ağustos 1981 
Başkanlığı 

Sayı : 101-924/05267 

MİLLİ GÜVENLİK KONSEYİ BAŞKANLIĞINA 

İçişleri Bakanlığınca hazırlanan (ve Başkanlığınca arzı BaOşanlar Kurulunca 20 . S . 1981 tarihinde ktutarlaş-
tıriton «Türk ISoylhı Yabancıların Türkiye'de Meslek Ws ISanalflanm Yap^h23ınelleıöme, Kamu -ve Özel Kuruluş 
veya İşyerlerinde Çanştırtfablnıelerine İlişkin Kanun Tanrısı» De gerekçeli eki tifarak gönderibriiştir. 

Gereğini emirlerine arz ederim. 

Bülend Ulusu 
Başbakan 

G E R E K Ç E 

Yabancıların Türk vatandaşlığına alınmalarında aranılan nitelikler 403 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 
6 ncı ve 7 noi maddelerinde gösterilmiştir. Bu nitelikleri taşıyanları Bakanlar Kurulu vatandaşlığımıza alıp al
mamada serbesttir. Başka bir ifade ile Kanunda yazılı şartları taşımış olmak yabancıların Türk vatandaşlığına 
geçmeleri konusunda onlar için bir bak teşkil etmez. Bir hükümet tasarrufu olarak vatandaşlığa kabul, bir 
çok hususların gözonünde bulundurulmasını gerektirir. Ancak türlü nedenlerle hem Türkiye'de yerleşen, ha
yatını devam ettirmek zorunda bulunan ve vatandaşlığımıza alınmadığı için de çok müşkül duruma düşmekte 
olan soydaşlarımızı korumak ve hem de memleket yararına bu soydaşlarımızın meslek Ve sanatlarından fay
dalanmak amacıyla vatandaşlığımıza aiinmasalar bile kendilerine, Türk vatandaşları gibi meslek ve sanatlarını 
serbestçe yapma olanaklarının tanınmasının bir çok faydalar sağlayacağı ve keza Türkiye'de milyonlarca İka 
sarf edilerek yeti'şitfrlen soydaşlarımızın yabancı ülkelere göçünü de önleyeceğikuşkusuzdur. 

Kanun tasarısı bu amaçla hazırlanmıştır. 

MAÖDE GEREKÇELERİ 

Kanunun 1 nci maddesi; Kanunun amacını belirtmektedir. 

Kanunun 2 nci maddesi; Kanun kapsamına giren hususları açıklığa kavuşturmaktadır. 

Kanunun 3 ncü maddesi; Kanunların sadece Türk vatandaşlarının yapabileceğini kabul etmiş olduğu Mes
lek ve Sanatlarla diğer işleri yabancıların da yapmalarına İçişleri Bakanlığınca izin verilebilmesi esasını gethv 
mektedir. 
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Ancak, maddede böyle bir izlin kapsamının ve izne ait esasların Bakanlar Kurulu kararı ile önceden saptan
ması esası getirimiş bulunduğundan durum ve şartlara ve ihtiyaç durumuna göre Kanunun uygulama alanının 
takdiri ve tespiti Bakanlar Kurulu kararları ile yapılacak ve İçişleri Bakanlığı ıbu esaslar çerçevesinde izin 
verebilecektir. 

Ayrıca maddenin sön fıkrası ite Kanuna dayanılarak verilen izinlerin durum ve şartların değişmesi1 ite 
geri alınabileceği kabul edilmiş ve bu suretle verilen iznin Müktesep Halk teşkil etmemesi esası benimsenmiştir. 

4 ncü madde; Çalışmasına izin verilen yabancılara meslek kuruluşlarına girime hakkı tanımaktadır. Bazı 
Kanunlarımız belirli bir mesleğin yapılabilmesi için mesleki kuruluşlara girmiş olma şartını koymuş olduğun
dan, uygulamada herhangii bir yanlış yorulma meydan verilmemesi için bu hüküm sevkedilimiştıir. 

5 nci madde; Çalışmasına izin verilen yabancı soyluların tabi olacakları personel mevzuatını göstermekte
dir. 

6 ncı madde; Çalışmalarına izin verilen Türk Soylu' yabancıların sosyal güvenlik haklarından yararlanma 
esası getirilmiş ve gelecekleri garanti altına alınarak yararlanacakları hakların ve tabi olacakları yükümlülük
lerin kapsamı belirtilmiştir. 

7 nci madde; Nüfus kayıtlarının tutulması ve yürütülmefsine eisais olarak kabul edilmiştir. 
8 nci madde; Bu madde ile uygulamada yanlış birtakım yorumlara meydan vermemek İçin çahşmal&rraa 

izin verilen Türk soylu yabancılar hakkında, mesleklerini yapabilmeleri ya da çalışabilmeleri açısından diğer 
kanunların öngördüğü Türk Vatandaşı olma koşulunun aranmayacağı ve uygulanmayacağı prensibi getirilmiş
tir. Yine bu maddede yabancıların hiç bir şekilde seçme - seçitoe gibi siyasi haklardan yararlandırılmıayıacağı 
açıkça konmuştur. 

9 ncu madde; Bu madde ile Kanunun Uygulanmasına İlişkin Esaslarla serbest çalışma koşuHarımn bir yö
netmelikle düzenlenmesi kabul edilmiştir. 

10 ncu madde; Kanunun Yürürlük tarihini düzenlemektedir. 
11 nci maddede, Yürütme görevi Bakanlar Kuruluna verilmiştir. 

îçüşleri Komisyonu Raporu 
Milli Güvenlik Konseyi 

içişleri Komisyonu 
Esas No : 1/220 

Karar No : 18 17 Eylül 1981 

MM Güvenffik Konseyi Başkanlığına 

«Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını yapabilmelerine, Kamu, özel Kuruluş veya 
işyerlerinde çalışt'ırılab'i'lmelerine ilişkin Kanun Tasarısı» ilgili Bakanlık temsilcilerinin iştirakiyle Komisyo
numuzda incelenmiş, tasarının tümü benimsenerek maddelerin müzakeresine geçilmiştir. 

Tasarının «Amaç» başlıklı 1 nci maddesi; genel gerekeçeye uygun alarak, Türkiye'de ikâmet eden1 Türk 
soylu yabancıların meslek ve sanatlarını! serbestçe yapabilmelerine, kamu, özel1 kuruluş veya işyerlerinde çalış-
tırılabilmelerine olanak sağlayacak biçimde yeniden düzenlenmiştir, 

Tasarının «Kapsam» başlıktı 2 nci maddesi; birinci maddede yapılan değişiklik gözönünde bulundurularak 
yeniden düzenlenmiştir. 

Tasarının «Çalışma izni verilmesi» başlıklı 3 ncü maddesi, Türkiye'de ikâmet eden Türk soylu yabancı
lara çalışma veya çalıştırılma izni verilmeden önce, özel kanunların aradığı nitelıikleri taşımaları yanında 
ayrıca yükümlülüklerinin yerine getirilmesi ve Dışişleri Bakanlığına ilaveten ilgili bakanlıkların da görüşünün 
alınması yönünden değişikliğe tabi tutulmuştur. 

MSIÜ Güvenlik K'onceyi (S. Sayısı : 267) 
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Tasarının «Meslek Kuruluşlarına girme» başlıklı 4 ncü maddesi; çalışan veya çalıştırılan meslek sahibi 
Türk vatandaşlarının, özel kanunları gereğince mesleki kuruluşlara kayıdarını yaptırmakla yükümlü olmaları 
nedeniyle, Türk soylu yabancılar içinde bu zorunluluk getirilmiş ve madde metni buna göre yeniden düzen
lenmiştir^ 

Tasarının 5 ve 6 ncı maddeleri bir başlık ve bir metin halinde 5 nci madde olarak yeniden düzenlenmiş, 
ancak tasarının 6 ncı maddesinin son fıkrası yanlış anlamalara yol açabileceği düşüncesiyle metinden çıkarıl-
mıştır. 

Tasarının «Kişisel Hak Durumları ve Kayıtlan» başlıklı 7 nci maddesi 6 ncı madde olarak diğer madde
lerdeki değişikliğe uygun olarak yeniden düzenlenmiştir^ 

Tasarının «Haklarında uygulanmayacak hükümler» başlıklı 8 nci maddesi 7 nci madde olarak yeniden dü
zenlenmiş son cümlesinin fıkra ile ilişkisi bulunmaması nedeniyle maddede ayrı bir fıkra haline getirilmiştir. 

Tasarının 9 ncu maddesi 8 nci madde olarak «Yönetmelik» başlığı altında ve bu yönetmeliğin ilgili bakan
lıkların görüşleri alınarak içişleri Bakanlığınca hazırlanacağı belirtilerek yeniden düzenlenmiştir. 

Tasarının yürürlük ve yürütmeyle ilgili 10 ve 11 nci maddeleri 9 ve 10 ncu madde olarak aynen benimsen
miştir. 

Raporumuz Milli Güvenlik Konseyinin onayına arz olunur. 

Başkan 
Zeki GÜNGÖR 
Hv. Hâkim Alb. 

Üye 
Emin TURGUT 
Adalet Bakanlığı 

Kanunlar P. A. Gn. Md. 
Başmüşaviri 

,Üye 
Yaşar ÇİFTÇİOĞLU 

Hâkim Alb. 

Üye 
Mehmet SEVER 

Hâkim Yz. 
M. S. B. Kanunlar 

Dairesi 

(Üye 
Eyüp ERSÜ 

Kur. Kd. Bnb. 
Genkur. P. P. Bşk. 

(Üye 
Erol TEZCAN 

İçişleri Bak. 
Nüfus İşleri Gn. 

(M<L Yrd. 

tüye 
Ünal MARAŞLI 

Dışişleri Bak. 
Yunanistan İşleri Dairesinde 

ıÜye 
Saim BOSTANCIOĞLU 
Sağ. ve Sos. Yar. Bak. 

Müsteşar Baş. Yrd. 

ıÜye 
Rusuhi ECEVİTOĞLU 

Maliye Bk. 
Bütçe ve Mali Kontrol 

Gn. Md. Yrd, 
Üye 

A. Haydar ŞEŞENOĞLU 
Çalışma Bak. 

Hukuk Müşaviri 

Üye 
Necmettin ÖNEN 

TC. Emekli Sandığı 
Tahsis Dairesi Bşk. 

Üye 
Halis Fikret AKSOY 

Bayındırlık Bak. 
Hukuk Müşaviri 

Üye 
Zahit GENENCEN 

Sosyal Güvenlik Bak. 
Gn. Md. Yrd. 

Milli Güvenlik Konseyi {S. Sayısı : 267) 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ive Samarlarum Yapabilmelerine, Kamu ve özel Kuruluş veya 
işyerlerinde Çalıştınlabilmeleıtae İlşikün Kanun Tasama 

Amaç : 

MADDE 1. — Bu Kanunun amacı, Türkiye'de bulunan Türk soylu yabancıların çalışmalarına, meslek 
ve sanatlarını yapmalarına olanak sağlamaktır. 

Kapsam : 

IMADDE 2. — Bu Kanun, Türk soylu yabancıların Türkiye'de çalışmalarına 'izin verilmesine, mesleki 
(kuruluş ve sosyal güvenlik kurumları ile ilişkilerine, hak ve yükümlülüklerinin düzenlenmesine ilişkin hü
kümleri kapsar, 

Çalışma İzni Verilmesi : 

IMADDE 3. — Kanunların, sadece Türk vatandaşlarının yapabileceğini kabul etmiş olduğu meslekler 
ve sanatlarla diğer işleri, özel kanunlarında kabul edilmiş olan nitelikleri taşıyan Türk soylu yabancıların, 
Bakanlar Kurulunca önceden tespit edilecek esaslar çerçevesinde, Tür'k'iıye'de yürürlükteki mevzuata göre 
serbestçe yapmalarına, Dışişleri Bakanlığının da görüşleri alınarak içişleri Bakanlığınca izin verilebilir. 

(Bu Kanun uyarınca verilen izinler, süresine bakılmaksızın her zaman geri alınabilir. 

Meslek Kuruluşlarına Girme : 

IMADDE 4. — Bu Kanunun 3 ncü maddesi uyarınca Türkiye'de meslek ve sanatlarını yapmalarına veya 
diğer işlerde .çalışmalarına izin verilen Türk soylu yabancılar, ilgili meslek kuruluşlarına girme 'hakkına sa
hiptirler. Meslek kuruluşları, bu gibilerin başvurmaları halinde, o meslek mensuplarına uygulanan koşullarla 
derhal kayıtlarını yapmakla yükümlüdürler. Bunlar girdikleri Kuruluşların asli üyelerinin, genel kurullarına 
katılma, seçme ve seçilme dışındaki bütün haklarından yararlanırlar., 

Tabi Olacakları Personel Mevzuatı : 

IMADDE 5. — Bu Kanunun 3 ncü maddesinin kapsamına giren Türk soylu yabancılar çalıştıkları kurulu
şun personel mevzuatına tabiidirler. 

Sosyal Güvenlik Hak ve Yükümlülükleri : 

MADDE 6. — Türkiye'de meslek ve sanatlarını serbestçe, Kamu ve özel Kuruluş veya işyerlerinde 
yapmalarına izin verilen Türk soylu yabancılar ilgili sosyal güvenlik haklarından yararlanırlar. 

Bunlar Türk vatandaşlarına tanınan diğer haklardan da yararlanır ve aynı yükümlülüklere tâbi olurlar. 

Kişisel Hal Durumları ye Kayıtları : 

IMADDE 7, — Türkiye'de meslek ve sanatlarını yapmalarına veya çalışmalarına izin verilen Türk soylu 
yabancıların nüfus kayıt ve dosyaları içişleri Bakanlığı Nüfus işleri Genel Müdürlüğünde tutulur ve yürütü
lür, 

Haklarında Uygulanmayacak Hükümler : 

(MADDE 8. — Bu Kanuna göre çalışmalarına izin verilen Türk soylu yabancılar için ikâmet ve çalışma 
ile ilgili diğer Kanunların öngördüğü Türk vatandaşı olma koşulu aranmaz ve uygulanmaz. Ancak bunlar 

siyasi halklardan yararlanamazlar. 

(Mili Güvenliik Konseyi (S. Sayısı : 267) 



İÇİŞLERİ KOMİSYONU METNİ 

Türk Soylu Y^bancılaraı Türkiye'de Meslek ve Sanatlarım Serbestçe Yapdbllınelerline, Kamu, özel 
Kurtihiş Veya İşyerlerinde Çaîhştmlabilmeleıtoe tttşkin katalım Tasarısı 

Amaç : 

MADDE 1. — Bu Kanunun amacı; Türkiye'de ikâmet eden Türk soylu yabancıların meslek ve sanatlarını 
serbestçe yapabilmelerine, kamu, özel kuruluş veya işyerlerinde çalıştmlfcbilmelerine olanak sağlamaktadır. 

Kapsam: 

MADDE 2. — Bu Kanun, Türk soylu yabancıların Türkiye'de çalışmalarına, kamu, özel kuruluş veya 
işyerlerinde çalıştırılaıbilmelerine izin verilmesine, meslek kuruluş ve sosyal güvenlik kurumlan ile iMşkiilerine, 
hak ve yükümlülüklerinıin düzenlenmesine ilişkin hükümleri kapsar. 

Çalışma İzni Verilmesi : 

MADDE 3. —-Türk soylu yabancıların, kanunlarda Türk vatandaşlarının yapabileceği belirtilen meslek. 
sanat ve işlerde çalışma ve çahştırılabilmeleri için, özel kanunlarda aranan nitelikleri taşımak ve yükümlülük
leri yerine getirmek şartıyla, ıBakanlar Kurulunca tespit edilecek esaslar çerçevesinde, Dışişleri ve ilgili ba
kanlıkların görüşleri alınarak İçişleri Bakanlığınca izin verilebilir ve süresine baikıtaaksızra her zaman geri 
alınabilir. 

Meslek Kuruluşlarına Girme: 

MADDE 4. — Bu Kanunun 3 ncü maddesine göre çalışma veya çalıştırüabjlmeterine izin verilenler, özel 
kanunlar uyarınca Türk vatandaşları gibi ilgili meslek kuruluşlarına kayıtlarını yaptırmakla yükümlüdürler. 
Bu kişiler girdikleri meslek kuruluşlarının; genel kurullarına katılma, seçme ve seçilme dışındaki bütün hak
lardan yararlanırlar. 

Tabi Olacakları Mevzuat : 

MADDE 5. — Bu Kanunun kapsamına girenler, çalıştıkları kamu, özel kuruluş veya işyerinde uygulanan 
personel, sosyal güvenik, çalışma, çalıştırma ve diğer konulara ilişkin mevzuat hükümlerine tabidir. 

Kişisel Hal Durumları ve Kayıtları : 

MADDE 6. — Türkiye'de çalışmalarına 'izin verilenlerin kayıt ve dosyaları İçişleri Bakanlığı Nüfus İş
leri Genel Müdürlüğünce tutulur ve yürütür. 

Haklarında Uygulanmayacak Hükümler: 

MADDE 7. — Bu Kanuna göre kendilerine izin verilenler hakkında, ikamet ve çalışma ile ilgili kanunların 
öngördüğü Türk vatandaşı olma şartı aranmaz. 

Bunlar siyasi haklardan yararlanamazlar. 

ıMİ'li Güvenlik Koflseyi (S. Sayısı : 267) 



MADDE 9, — iBa Kamuma ujçuİBjamasıoa Üıi|deİB «»riar ve serbest çolıpaa- fceftıliarı hazırlanacak bir 
yönetmelikle düzenlenir, 

Yürürlük : 

MADÜsE İÛ. — Bu Kanun yayımı tarihlinde yüriicliiğe girer. 

Yürütme : 

MAIDIDE H. — Bu Kanun ĥ U&lüralarlni ıSüdesnkr Kuıoılu yürütür. 

Başbakan 
£. £/fc*w 

Devlet Bakanı 
Prof. Dr. t öztrak 

Adalet ftftkflpf 
C. Menteş 

Dışişleri Bakanı 
t. Türkmen 

Baymdırbk Bakam 
Dr. T. öm&p 

Gümrük ve Tekel Bakanı 
R. Baturalp 

Çalışma Bakanı 
Prof. Dr* T. Esener 

Tarara ve Tamtam Bakanı 
t. Evlfymğto 

Gençlik ve Spor Bakanı 
V. Özgül 

Devlet Bak. - Barbakan Yrd. 
Z. Baykara 

Devlet Bakanı 
M. Özgüne $ 

Milli SaıvmmcM Baltanı 
Ü. H. Bayülken 

Maliye Bakanı 
K. Erdem 

Ticaret Bakanı 
K. Cantürk 

Ulaştırma Bakanı 
N. özgür 

Sanayi ve Teknoloji Bakanı 
Ş, Kocatopçu 

İamt v* İskân Bakanı 
Dr. Ş. Tüten 

Sosyal Güvenlik Bakanı 
S. Side 

m . 8 . 1991 

Devlet Bak. - Başbakan Yrd 
T. özel 

Devlet Bakanı 
Prof. Dr. Af. N. özdag 

İçişleri Bakam 
S« Çetiner 

Milli Eğitim Bakanı 
H. Sağlam 

Sağlık ve Sosyal Yrd. Bakanı 
Prof, Dr. N. Ayanoğlu 

Tarım ve Onman Bakanı 
Prof. Dr. S. Özbek 

Enerji ive Tabii Kay. Bakanı 
3ı otngot 

Köy İsteri ve Koop. Bakanı 
M. & Güney 

Kültür Bakanı 
C. Baban 

MİM Güvenlik Konseyi İS. Sayıa : 267) 
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(İçişleri Komisyonu Metni) 

Yönetmelik : 

MADDE 8. — Bu Kanunun uygulanmasına ilişkin esaslar ve çalışma veya çalıştırılma şartları, İçişleri Ba
kanlığının koordinatörlüğünde ilgili bakanlıkların görüşleri alınmak suretiyle Bakanlar Kurulunca çıikanla-
cak yönetmelikle düzenlenir. 

•MADDE 9. — Tasarının 10 ncu maddesi 9 ncu madde olarak aynen benimsenmiştir. 

MADDE 10. — Tasarının M nci maddesi 10 ncu madde olarak aynen benimsenmiştir. 

• • mm* »• 
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MİLLİ GÜVENLİK KONSEYİ S. Sayısı : 268 

5434 Sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununda Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Teklifi ve Milli Savunma Komisyonu Raporu. 

(2/67) 

17 Eylül 1981 
MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ HA1ŞK1ANLIĞINA 

5434 sayılı TC EmeOdK Sandığı Kanununda DeğüşiMKk Yapılmayı Hakkmda hazırlamış olduğum Katanın 
Tektâfi ve gerekçesi ilişikte sunulmuştur. 

Gereğimi arz ederim. 
Nejat TÜMER 
Oramjırafl 
Deniz Kuvvetleri Komutanı ve 
MMli Güvenlik Konseyi Üyesi 

GEREKÇE 

5434 sayılı TC Emekli Sandığı Kanununun malûllük 'başlıklı 44 ncü maddesinde «Her ne sebeple ve su
retle olursa ölsün, vücutlarında hâsıl olan arızalar veya duçar oldukları tedavisi imkânsız hastalıklar yüzünden 
vazifelerim yapamayacak duruma giren iştirakçilere (malul) denir ve halklarında bu Kanunun malullüğe 
ait hükümleri uygulanır. 

Şu kadar ki, bunlar yazı ile istedikleri takdirde haklarında bu Kanun hükümleri uygulanmaksızın malul
lüklerinin mani olmadığı başka vazüfeiere nakil suretiyle tayinleri yapAnak üzere istifa etmiş sayılırlar. 
Bunların, istifa etmiş sayıldıktan sonra dahi, bu Kanun hükümlerinin uygulanmasını 'istemek haklan mahfuz
dur.» hükmü yer almaktadır. 

Maddenin 2 nci fıkrası hükümlerine göre, malûllüklerinin mani olmadığı başka vazifelere nakil edilenler
den tabi oldukları Personel Kanunu hükümlerine göre öğrenim, 'ihtisas, ve benzeri gibi ^kümlülük getiren 
öğretime tabi tutulanların bu yeni yükümlülüklerini yerine getirmeden; kanunlar arasındaki çelişkili hüküm
ler nedeniyle malulen emekli olmalarını istemeleri imkân dahilinde bulunmakta, bu durum ise uygulamada 
personel hizmet planlamalarının aksamasına den olmaktadır. 

Hazırlanmış bulunan kanun teklifiyle özel kanunlarla 5434 sayılı TC Emekli Sandığı Kanununun bu konu
ya ilişkin hükümlerinin aynı ölçüler içinde telif edilmesi zorunluluğu gözonünde bulundurularak yeni bir dü
zenlemeye gidilmesi amaçlanmıştır. 

Şöyle ki, maluliyeti saptandıktan sonra çeşitli nedenlerle özel kanunlarına göre yeniden yükümlülük süre
sine tabi olanlar bu yükümlülüklerini tamamladıktan sonra haklarımda malullük hükümlerinin uygulanmasını 
isteyebileceklerdir. Kanun teklifi hazırlanırken Emekli Sandığı Kanununun 50 nci maddesi hükümlerinin de 
gereken hallerde işlemesini temin için, bunlardan yeni vazifelerinde de malûliıyetierirain hu vazifelerini yap
masına mani olacağı hakkında 50 nci madde uyarınca yeniden rapor alanların bu haktan yararlanabilmeleri 
içlin de maddeye açıklık getirilmiştir. Ayrıca söz konusu 44 ncü maddenin 2 net fıkrasında yer allan «ımalullük-
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ilerinin mani olmadığı başka vazifetore nıaklıi suıneftftyte tayiöleııb deyimi de Penıstmfd Kanunu Hükümleri göz-
önünde bulundurularak «malullüklerinin manii olmadığı başka vazife veya sınıfliara makul suretiyılıe tayanüıeıti» 
şeklinide değiştiritoiştir. 

Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte vazifedie oHanlardan duruımlan bu Kanunda" değîştiırliifen 44 neü maıdkJe 
kaplamına girenlier hakkımda da ayna hükümlerin uıygulanmaısını sağlamak amacijyliaı Kamuma Bir Ek Gaçİoi 
Madde eklenmesi de öngörülmüştür. 

MÜH Savunma Komisyonu Raporu 

T.C, 
Milli Güvenlik Konseyi 17 Eylül 1981 

Milli Savunma Komisyonu 
Esas No. : 2/67 
Karar Na: 30 

MiHi Güvenlik Konseyi BaşOcanhğuıa 

MiJi Güvenlik Konseyi Üyesi ve E>enıiz Kuvvetlerıi Komıutanı Oramıiral Nejat Tümer tarafından hazurfaman 
«5434 Sayılı TC Emdeli Sandığı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkımda Kanun Teklifi» ilıgüd Malye Bar 
kanlığı temsüpislin'in de iştirakiyle Komisyonumuzda müzakere olunmuşıtur. 

Teklifim tümü görüşülerek benimsendikten sonra maddellenin ayrı ayn görüşülmesine geçilmiş ve çerçeve 
1 nci madde ile düızenfenen 5434 Sayılı TC Emeklli Sandığı Kanununun 44/2 noi maddesinde yapılan değişik
lik; teklifin gerekçeslindeki nedenlerle aynen benimsendiği gibi, halen vazifede olan ve durumları bu sekide 
değiştirilen madde kapsamına girenler hakkında da bu yeni hükümlerin uygulanmasına 'lişkiim Geçici Maddeyi 
düzenleyen çerçeve 2 nıci madde ile yürtirillük ve yürütmeye ilişkin 3 ve 4 nclü maddeler die aynen beniilnısen-
rnı'iştir, 

Kanun tekllifi, gerekçesi ve raporumuz Miillli Güvenlik Konseyimin onayına arz olunur. 

Başkan 
Muzaffer BASKAYNÂK 

Hâkim Tuğgeneral 

jÜy<r 
Necmettin ÖNEL 

Emeküi .Sandığı 
TahsiaLer Dad. Bçfe. 
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Üye Üye 
İsmet ONUR Ersin ESEROL 
Hâkim Alıbay Hâktim Yarbay 

. ,Üye 
Mvte GÜR 

Fe». Bmb< 
Genkur. Temlsilıcisi 
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TEKLİF 

5434 Sayılı TC Emekli Sandığı Kanununda Değişiklik 
Yapılman Hakkında Kanun Teklifi 

MADDE 1. — 5434 saydı TC Emekli Sandığı 
Kanununun 44 ncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıda
ki şekilde değiştirilmiştir. 

«Şu kadar ki, bunlar yazı ile istedikleri takdirde 
haklarında bu Kanun hükümleri uygulanmaksızın ma
lullüklerinin mani olmadığı başka vazife veya sınıf
lara nakil suretiyle tayinleri yapılmak üzere istifa 
etmiş sayılırlar. Bunların, istifa etmiş sayıldıktan 
sonra dahi, bu Kanun hükümlerinin uygulanmasını is
temek hakları mahfuzdur. Ancak, bu şekilde başka 
vazife veya sınıflara nakledilenlerden, bu vazifeleri 
esnasında çeşitli nedenlerle özel kanunlarına göre ye
niden yükümlülük süresine tabi olanlar; bu yükümlü
lüklerini tamamlamadıkça veya maluliyetlerinin yeni 
vazifelerine de mani olduğuna dair 50 nci madde uya
rınca yeniden rapor almadıkça bu haklarını kullana
mazlar,» 

MADDE 2. — 5434 sayılı TC Emekli Sandığı 
Kanununa aşağıdaki ek geçici madde eklenmiştir. 

EK GEÇİCİ MADDE — Bu Kanunun yürürlü
ğe girdiği tarihte vazifede olanlardan, durumları bu 
Kanunla değiştirilen 44 ncü madde kapsamına giren
ler hakkında da aynı hükümler uygulanır. 

MADDE 3. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürür
lüğe girer. 

MADDE 4. 
Kurulu yürütür. 

Bu Kanun hükümlerini Bakanlar 

MİLLÎ SAVUNMA KOMİSYONU METNİ 

5434 Saydı TC Emekli Sandığı Kanununda Değişiklik 
Yapılması Hakkında Kanun Teklifi 

MADDE 1. — Teklifin 1 nci maddesi aynen ka
bul edilmiştir. 

MADDE 2. — Teklifin 2 nci maddesi aynen ka
bul edilmiştir. 

MADDE 3. — Teklifin 3 ncü maddesi aynen ka
bul edilmiştir. 

MADDE 4. — Teklifin 4 ncü maddesi aynen ka
bul edilmiştir, 

» • - « 
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