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1. — GEÇEN TU 

Yozgat Üyesi İsmail Yeşilyurt'un, Bütçe ve 
Plân Komisyonu üyeliğine seçildiğinden Dilekçe 
Karma Komisyonu üyeliğinden istifa yazısı 
okundu, bilgi edinildi. 

Cumhuriyet Senatosu üyeleri Edip Sonıutı-
oğlu ve Yusuf Demirdağ'a izin verilmesi hak
kında Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezke
resi okundu ve izinler kabul olundu. 

Anayasayı ihlâl suçundan Yüksek Adalet 
Divanınca mahkûm edilenlerin cezalarının kıs
men affı hakkındaki 78 sayılı Kanunun 2 nci 
maddesine bir fıkra eklenmesi hakkındaki ka
nun teklifi tekrar açık oya sunuldu ve Cumhu
riyet Senatosunca, tasarının kanunlaşması ka
bul edildi. 

Raporlar 

1. — 1076 sayılı İhtiyat subayları ve ihtiyat 
askerî memurları Kanununun 2754 sayılı Ka
nunla değişen 25 nci maddesinin değiştirilmesi
ne dair kanun tasarısının Millet Meclisince ka
bul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Millî 
Savunma Komisyonu raporu (Millet Meclisi 
1/535; Cumhuriyet Senatosu 1/518) (S. Sayısı : 
567) . . ' 

2. —- Türkiye Cumhuriyeti, Yunanistan Kı-
rallığı, Büyük Britanya ve Kuzey - İrlanda 
Birleşik Kıratlığı ve Kıbrıs Cumhuriyeti ara
sında imzalanan Kıbrıs Cumhuriyetinin kurul
masına dair Andlaşnıa ile (A), (B), (C), (D), 
(E) ve (F) eklerinin; Kıbrıs Cumhuriyeti, Yu
nanistan Kırallığı, Türkiye Cumhuriyeti ve Bü
yük Britanya ve Kuzey - İrlanda Birleşik Kı
rallığı arasında imzalanan Garanti Andlaşınası 
ile bu Andlaşmanm II nci maddesinde atıfta 
bulunulan Kıbrıs Cumhuriyeti Anayasasının te
mel maddelerine dair listenin; Kıbrıs Cumhu
riyeti, Yunanistan Kırallığı ve Türkiye Cıınıhu-

JHAK ÖZETÎ 

Nüfus plânlaması hakkındaki kanun tasarı
sının birinci maddesi üzerinde bir süre görüşül
dü. 

Nüfus plânlaması hakkındaki kanun tasarı
sı üzerindeki görüşmelerin bitirilmesini temin 
için Genel Kurulun, 22 Mart 1965 Pazartesi gü
nü saat 14 te toplanması kabul edildi. 

22 Mart 1965 Pazartesi günü saat 14 te top
lanılmak üzere Birleşime, saat 18,20 de son ve
rildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Afyon Karahisar 

Fikret Turhanc/il Mustafa Yılmaz îneeoğlu 
Kâtip 

Kırklareli 
Ahmet Naci An 

riyeti arasında imzalanan İttifak Andlaşması 
ile I ve II sayılı Ek Protokollerinin; Kıbrıs 
Cumhuriyeti, Yunanistan Kırallığı ve Türkiye 
Cumhuriyeti arasında imzalanan İttifak And-
iaşmasınm uygulanması için imza edilen And
laşmanm; ve en ziyade müsaadeye mazhar mil
let şartına dair Türkiye Cumhuriyeti ile Kıbrıs 

, Cumhuriyeti arasında nota teatisi suretiyle ya
pılan Anlaşmanın; onaylanmasının uygun bu
lunması hakkındaki kanun tasarısının Millet 
Meclisince kabul edilen metni ve Cumhuriyet 
Senatosu Anayasa ve Adalet, Dışişleri, Turizm 
ve Tanıtma ve Millî Savunma komisyonları ra
porları (Millet Meclisi 1/24; Cumhuriyet Sena
tosu 1/489) (S. Sayısı : 568) 

;î. — 1965 malî yılı bütçeleri kanunlaşmca-
ya kadar Devlet harcamalarına yetki veren 
19 . 2 . 1965 günlü ve 544 sayılı Kanunda deği
şiklik yapılmasına dair kanun tasarısı ve Kar
ma Bütçe Komisyonu raporu (Millet Meclisi 
1/822; Cumhuriyet Senatosu 1/524) (S. Sayısı : 
569) 

2. — GELEN KAĞITLAR 

. . . < • . . >&< ..̂ .... 



BÎRÎNCÎ OTURUM 
Açılma saati : 14.00 

• BAŞKAN ~ Başkanvekili Fikret Turhangil 

KÂTİPLER : Ahmet Naci Arı (Kırklareli), Mustafa Yılmaz Inceoğlu (Afyon Karahisar) 

BAŞKAN — 58 nei Birleşimi acıyorum. 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 

(Yoklam a yapıldı.) 

BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır. Günde
me geçmeden evvel Sayın İzzet Birand'm gün
dem dışı konuşma talebini havi yazılı isteği var

dır. Genel Kurulun bugünkü toplantısı, münha
sıran elimizde mevcut işi görüşmek maksadına 
matuf olması sebebiyle normal gündem günü 
olan yarınki birleşimin başında talebi nazarı 
dikkate alınacaktır. (Zaten kendileri yok, ses
leri) 

4. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — Nüfus plânlaması hakkındaki kanun ta
sarısının, Millet Meclisince kabul olunan metni 
ve Cumhuriyet Senatosu Sosyal İşler, Bütçe ve 
Plân ve Anayasa ve Adalet komisyonları rapor
ları (31 illet 31eclisi 1/480; Cumhuriyet Senatosu 
î/438) (S. Sayısı : 530 a ek) (1) 

BAŞKAN — Gündeme geçiyoruz. 
Geçen birleşimde bilinci madde görüşülme

ye başlanmış ve Sayın İsmail Yeşilyurt kısaca 
takririni izah (itmişlerdi. Sayın komisyon tak
rire katılıyor musunuz? 

Sayın İsmail Yeşilyurt, «fertler» şeklindeki 
deyimin değiştirilmesini istiyen takririne komis
yon katılıyor mu? 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ ZİHNİ BETİL (Tokat) — İştirak 
etmiyoruz, izahat vereyim efendim. 

BAŞKAN — Buyurun.. Yalnız şu hususu arz 
etmeme müsaade ediniz, biliyorsunuz 1 ilci mad
de üzerinde kifayet takriri verilmişti, kifayet tak
ririnden sonra İçtüzüğe göre yalnız konuşmamış 
olan takrir sahiplerine konuşma hakkı verece
ğim. Onun üzerine de komisyonun İçtüzük gere
ğince kısaca cevap vermesini istirham edeceğim. 

(1) 530 a ek sıra sayılı basmayazı 17.3.1965 
günlü 55 nei Birleşim tutanağımı} sonundadır. 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ ZİHNİ BETİL (Tokat) — Muhterem 
arkadaşlar, birinci madde metnindeki «realitele
rin» sözü yerine «ailenin» sözünün konulmasını 
teklifi eden, arkadaşlarımızın mütalâalarına kı
saca cevap vereceğim. Bizim Medeni Kanunumu
za göre, karı ve koca, karı - kocadır. Karı - koca
nın diğer adı aile değildir. Aile; karı - kocayı da 
içine alan daha büyük bir topluluktur. Yani aile 
sözü yerine fert sözünü ikame gerçeğe daha uy
gun olarak maksadı ifade edecektir. Arkadaşla
rımızdan bâzıları gebeliği önleyici ilâç ve tedbir 
almak istiyen kadının kocasının rızasını alması 
lüzumunu ileri sürdüler. 

Muhterem arkadaşlarım, kanun metninde böy
le bir lüzum, hükümle teyidetmeye ihtiyaç yoktur. 
Çünkü karı - koca arasındaki münasebetler sadece 
karının gebe kalmayı önleyici tedbir ve ilâç alma
sı konusundan ibaret değildir. Pek çok ve çeşitli 
münasebetler vardır. Bu münasebetleri Medeni 
Kanunumuz ve diğer kanunlarımız tanzim etmiş
lerdir. 39 yıldan beri Medeni Kanunumuz yürür
lüktedir. Binaenaleyh, sair mesele ve mevzuları 
Medeni Kanun yapıcısı hangi zaviyeden, hangi 
hususları göz önünde bulundurmak suretiyle hal-
letmişse, bu münasebetlerin de yine o hükümler
le halledilmesi . daha uygundur. Binaenaleyh, 
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1 Senatosu B : 58 
karının gebe kalmayı, önleyici tedbir ve ilâç al- I 
'mak istemesi halinde kocasının rızasına ihtiyaç 
duyup duymamayı kendisi takdir eder ve arala
rındaki münasebetin hüsnü suretle devamı, sair 
hususlar bakımından ne ölçüde, ne yönde dikkat 
göstermesini gerektiriyorsa bu yönde de yine o 
dikkati gösterir. Ama kanuna bu hükmü koymak; 
Medeni Kanunun karı - koca arasındaki münase
betleri tanzim eden hükümlerini istisna olarak 
bu metne koymak geriye doğru gitmektir. 

Muhterem arkadaşlar «fertlerin» yerine aile 
sözünün konulması halinde ancak nikâhlı olan 
kadınların gebe kalmayı önleyici tedbir ve ilâç 
alabileceği mânası çıkar. Nikâhlı olmıyanları, | 
gebeliği önleyici tedbir ve ilâç almak bakımından 
ayrı muameleye tabi tutalım derler, bâzı arka
daşlar. Muhterem arkadaşlarım bu mülâhaza da 
varit değildir. Çünkü, gebe kalmayı önleyici ted
bir ve ilâca, başından nikâh geçmiyen kadınları
mızın, başından nikâh geçen kadınlarımıza naza
ran daha çok ihtiyaçları vardır. Medeni Kanu
numuz 39 yıldan beri mer'i olmasına rağmen me
deni nikâh yapmaksızın ama samimî olarak dini 
nikâhla evlendikleri kanısında olan vatandaşla
rımızın yekûnu büyüktür. Onun içindir ki, sık 
sık evlilik dışında doğan çocukların neseplerinin 

tashihi için Meclislerden kanun çıkarılmasına lü
zum ve zaruret hâsıl olmuştur. Şimdi nikâhlı de
ğil, ama bir realite olarak nazara alınmak lâzım. 
Gebe kalmak da istemiyor. Şimdi gebe kalmayı 
önleyici tedbir ve ilâç almaktan onu mahrum 
edersek, nikâhlı olımyan kadınların nesebi gayri-
sahih çocuk doğurmaları bakımından kendilerini 
bir zaruretle karşı karşıya bırakmış oluruz. Bi- I 
naenaleyh, fert sözü aile sözü ile değiştirildiği 
takdirde bâzı arkadaşlarımızın kasdettikleri gibi, I 
sadece nikâhlı olan kadınların ancak kocalarının 
muvafakati ile bu tedbirden faydalanabilecekleri, 
dışında kalanların faydalanamıyacakları mülâha
zası yanlıştır. Karının, kocasının muvafakatini 
istemesini lüzumlu gören arkadaşlarımızın 
teklifi, kadın kocasının muvafakati ile 
gebeliği önleyici tedbir ve ilâç alabilir, 
şeklinde olmalı idi. Bu ise geriye gidiş
tir. Gebe kalmayı önleyici tedbir ve ilâç 
almaya nazaran, karı - koca arasında çok daha 
önemli mesele ve münasebetler vardır. Bunların 
hiçbirisinde Medeni Kanun, koca lehinde, karı
nın aleyhinde rijit bir hüküm tesis etmemiştir. | 
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Bu konuda rijit bir hüküm tesis etmek geriye 
doğru olur. Aile sözü sadece kadını kastetmez. 
Halk dilinde, konuşulduğu gibi, aile; karı - koca
yı ifade etmez. Karı - kocayı da içine alan daha 
büyük bir topluluğu ifade eder. Eğer bu sözle sa
dece nikâhlıların bu tedbirden faydalanmasını 
düşünüyorsak, bu da hatalı bir görüştür. Temen
ni ederiz ki, Türkiye'de bütün kadınlar zama
nında evlensiler, mesut olsunlar. Ama realite ola
rak görüyoruz ki, hepsi zamanında evlenemiyor. 
Evlcnemiyenler de var. Kadın - erkek münase
betlerinde hislerinin tesiri altında kalarak yaşı-
yanlar da var, realite bu. 

Binaenaleyh, bunları nikâhlı değillerdir diye 
gebeliği önleyici tedbir ve ilâçtan mahrum et
meği düşünmek doğru olmaz. Cemiyetimizin selâ
meti aralarında far'k gözetmeksizin bu tedbirden 
kendilerinin faydalanmalarını sağlamak olmalı
dır. Eğer ahlâki, içtimai iktisadi zaruretler do-
layısiıyle mutlaka bir tercih yapmak düşünülü
yorsa, gebeliği önleyici tedbir ve ilâcı almada 
ni'kâlhlı olmıyanlara rüçhan hakkı tanımak daha 
uygun düşer, dışında bırakmak değil, rüçhan 
hakkı tanımak daha uygun düşer. Kaldiki, de
minde arz ettim, böyle bir tefrik ve tercihe lü
zum ve ihtiyaç yoktur. 

BAŞKAN — Hükümet takrire katılıyor mu?.. 
Hükümet katılmıyor. Bu hususta üç takrir 

vardır. Sayın ismail Yeşilyurt, Sayın Rifat Öz-
türkçine, Sayın îzzet Birand ve Sayın E tem 
Erdinç'in aynı mahiyette olan 3 takriri vardır. 
Bu 3 takriri tekrar okutup yüksek oylarınıza 
arz edeceğim. 

İZZET BÎRAND (izmir) — Sayın Baş
kanım, benim bir takririm daha vardır. 

BAŞKAN —• O da geldi, efendim, tümü hak
kında, daktilo ile yazılmış. 

C. Senatosu Başkanlığına 
Birinci maddede bulunan (fertlerin) tabirini 

(ailenin) olarak değiştirilmesini arz ve teklif 
ederim. 

Sebebi şifahen izah edilecektir. 
Yozgat 

ismail Yeşilyurt 

BAŞKAN — Efendim, diğer takrirler de 
aynı mahiyettedir, diğer üyeler bu takrire ilti
hak ederlerse oylamada kolaylık olur. Ayrı ayrı 
oylatmayız. 
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C. Senatosu B : 5i 
İZZET BİR AND (izmir) — İltihak ediyo

rum, 
RİFAT ÖZTÜRKÇINE (İstanbul) — İlti

hak ediyorum. 
ETEM ERDİNÇ (Kütahya) — İltihak edi

yorum. 
BAŞKAN — Sayın İsmail Yeşilyurt'un tak

ririni tekrar okuttum, oylarınıza arz edeceğim. 
Takriri kabul edenler lütfen işaret buyursun
lar. Kabul etmiyenler lütfen işaret buyursunlar. 
Takrir kabul edilmemiştir, efendim. Maddenin 
tümünü tâdil eden iki takrir daha gelmiştir. 
Onları da yüksek ıttılalarınıza arz edeceğiz. 

Yüksek Başkanlığa 
Nüfus plânlaması hakkındaki kanun tasarı

sının birinci maddesinin aşağıdaki şekilde değiş
tirilmesini arz ve teklif ederim. 

İzmir 
İzzet Birand 

MADDE 3. — Nüfus plânlanışı ancak gebe
liği arızî olarak önliyen ve uygulanması isteme 
bağlı olan zararsız tedbir ve vasıtalarla olur. 
Tıhlbî zaruretler dışında gebelik sona erdirilemez. 
Ye sterilizasyon veya kastrasyon ameliyesi ya
pılamaz. 

BAŞKAN — Takririniz hakkında görüşmek 
istiyor musunuz? 

İZZET BİRAND (İzmir) — İstiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun, 
İZZET BİRAND (İzmir) — Sayın Başkan, 

sayın Senatörler, birinci maddedeki, gerek «fert
lerin,» gorek «ailenin,» teriminin kullanılması
nın ayrı ayrı mahzurlar taşıdığı bütün arkadaş-
larca uzun görüşmeler neticesi anlaşılmış bu
lunmaktadır. öylesine şümullü bir ifade kullan
mak lâzım ki, kanun şümul ve ihatasını pürüzsüz 
alsın ve tatbikatta mahzur da olmasın. Böylece 
bu formülü düşünmüş bulunuyorum. Bunda, 
tedbirin, kanunun istihdaf ettiği mânada şümullü 
ifadesi ve mahzurlu olan, yapılmaması lâzımge-
len cihetlerin de sarahatle tavzihi temin edil
miştir, kanaatindeyim. İltifatınıza mazhar olursa 
şüphesiz memnun ve müteşekkir kalacağım. Te
şekkür ederim. 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU 

SÖZCÜSÜ ZİHNİ BETİL (Tokat) — Katıl
mıyoruz. 
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I BAŞKAN — Hükümeti. 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKAN
LIĞI MÜSTEŞARI NUSRET FİŞEK — Katıl
mıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katıl
mıyor. Takriri oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Takrir reddedilmiştir. 

İkinci önergeyi okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
1 nci maddenin aşağıdaki şekilde tâdilini 

arz ve teklif ederiz. 
MADDE 1. — Nüfus Plânlaması, aile ve fert

lerin, istedikleri sayıda çocuk sahibi olabilmeleri 
demektir. 

Bu husus gebeliği önleyici tedbirlerle ve tıb
bi murakabe altında sağlanır. Tıbbi zaruretler 
dışında gebelik sona erdirilemez veya sterilizas
yon veya kastrasyon ameliyesi yapılamaz. 

Samsun 
Fethi Tevetoğlu 

'BAŞKAN — Takririniz üzerinde izahat ver-
i mek ister misiniz? Buyurunuz. İçtüzüğümüz esa

sen kısa olarak konuşulmasını tasrih etmiştir. 

FETHİ TEVETOĞLU (Samsun) — Sayın 
Başkan, muhterem arkadaşlarım, dikkat buyur-
dunuzsa hem «aile», hem de «fertler» zikredilmek 
suretiyle şu dakikaya kadar yapılmış olan teklif
leri de kapsryan bir takrirdir. Zannediyorum ki 
Komisyonca ve Hükümetçe de müspet karşıla-

| nacaktır. İltifat buyurmanızı istirham ederim. 
Hürmetlerimle. 

ıBAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ ZİHNİ BETİL (Tokat) — Katılmı-

I yoruz. 

BAŞKAN — Hükümet?. 

HÜKÜMET TEMSİLCİSİ SAĞLIK VE 

I SOSYAL YARDIM BAKANLIĞI MÜSTEŞARI 
| NUSRET FİŞEK — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN —• Komisyon ve Hükümet katılmı
yor. Takriri oylarınıza sunuyorum: Kabul eden-

! ler... Etmiyenler... Kaıbul edilmemiştir. 

Tümünün değiştirilmesi hakkında bir takrir 
•daha gelmiştir, onu da okutuyorum. 
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C. Senatosu B : 58 
fCumıhııriyet Senıatosu Başkanlığına 

Nüfus plânlaması haikkında kanun tasarısının 
'birinci maddesinin birinci cümlesinin şu şekilde 
tadilini rica ederini. 

Adana 
Sakıp ö<nal 

Madde 1 — «Nüfus plânlaması, karakocanın 
müşterek müracaatı halinde üç çocuğu mevcut 
ise (Mahallî nüfus müdürlüğünden getireceği res
mî evrakla) t esintinden sonra çocuk yapmaya. 
halk kazanır» şeklînde değiştirilmesini rica ede
rim. 

BAŞKAN — Komisyon iştirak ediyor mu? 
ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU 

SÖZOÜSÜ ZÎHNÎ BETÎL (Tokat) — İştirak 
etmiyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet? 
SAĞLİK VE SOSYAL YARDIM BAKAN

LIĞI MÜSTEŞARI NLSRET ETSEK — tştira'k 
etmiyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hüküm et iştirak 
etmiyor. Takriri oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Lt m iyeni er... Takrir reddedilmiştir. 

1 nei maddenin ikinci fıkrasının tadiline mü
tedair üç tane takrir vardır, îtti]alarmıza arz 
ediyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Birinci maddenin ikinci fıkrasının değiştiril

mesini saygı ile dilerim. 
İstanbul 

Ril'at öztü ilke ine 

[ikinci fıkra, : Hükümet ücretsiz olarak birinci 
fıkra gereğince; istiyen aileye ücretsiz olarak ge
beliği önleyici veya gebe kalmalarını sağlayıcı 
tedbirleri alır. Tı'bbi zaruretler dışında gebelik 
sona erdirilemez veya sterilizasyon veya kastras-
yon ameliyesi yapılamaz. 

BAŞKAN —• Takririnizi kısaca izah edecek
seniz, buyurunuz efendim. 

RİFAT ÖZTÜEKOÎNE (İstanbul) — Bili
yorum ki sol cenah bunda kararlıdır. Ama biz 
vicdani vazifemizi yapalım. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, 1 nei fıkra, 
şudur : 

«Nüfus plânlaması, fertlerin istedikleri sayı
da ve istedikleri zaman çocuk sahibi oîmaları de
mektir.» Demek ki burada fertler istedikleri ka
dar çocuk sahibi olacaklarına göre, farz edelim 
ki, bir ailenin bir çocuğu oldu, ikinci çocuğunun 
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olmasına tıbben imkân yoktur. Bunlar (hastanele
re ve üniversitelere çocuk sahibi olmaları için gi
diyorlar, birçok paradan ölüyorlar. Hiç olmazsa 
Hükümette böyle ikinci ve üçüncü çocukları ol
masını ist iyenle re, birinci fıkra hükmünce ma
dem ki istedikleri kadar çocuk yapma imkânı 
olacaktır. Bu talep vukuunda bunların da dilek
lerinin parasız olarak Hükümet tarafından kabu
lünü öngören bir önergedir. Kalbulûnü saygı ile 
rica ederim. 

BAŞKAN — Komisyon iştirak ediyor mu! 
ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU 

SÖZOÜSÜ ZİHNÎ BETİL (Tokat) — iştirak 
etmiyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet? 
SAĞLIK VR SOSYAL YARDIM BAKAN

LIĞI MÜSTEŞARI MİSKET FÎŞFJK — îştirafc 
etmiyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet iştirak 
etmiyor. Sayın Öztürkçinc'nin önergesini oyunu
za, sıınuyoyrum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Reddedilmiştir. 

Yüksek Başkanlığa 
1 nei maddenin 2 nei fıkrasının aşağıda .yazı

lı olduğu şekilde değiştirilmesini saygı ile arz 
ederim. 

Kare 
Sırrı At alay 

Bn husus gebeliği önleyici tedbirlerin serbest 
olmasiyle sağlanır. Tıbbi zaruretler dışında gebe
lik sona erdirilemez veya sterilizasyon veya kas* 
tra'syon ameliyesi yapılamaz. 

BAŞKAN — Sayın Atalay, takririnizi izah 
sadedinde, buyurun efendim. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Muhterem ar
kadaşlarım, kanunların vasfı, herkesin anlıya-
ca.ğı bir dille yazılması, bütün tereddütleri ön-
liyecek bir niteliğe sahibolmasıdır. Şimdi ikin
ci fıkranın bu şekliyle ifadesi, çeşitli tereddüt
lere yol açabilecek vasıftadır. Bu husus gebe
liği önleyici tedbirlerle sağlanır. Sanki gebeliği 
önliyecek tedbirleri kanun öngörmekte ve san
ki bunu bir mecburiyet olarak tahmil edecek bir 
şekilde kapsamaktadır. Halbuki bu husus, ge
beliği önliyecek tedbirlerin serbest olması ile 
sağlanır, tâbiri ile ifadesini bulursa, asıl mak
sadı ifade edeceği gibi, çeşitli tereddütleri de 
önliyecektir. Zaten kanunun maksadı da bu
dur. İstediği sayıda, istediği zaman çocuk sa-
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hibi olma hak ve hürriyetini, iradesini fertlere 
tanımaktır. Bu maksadı taşıyan kanunun ikin
ci fıkrasında, «Bu husus, gebeliği önleyici ted
birlerle sağlanır.» şeklinde olması çeşitli te
reddütlere yol açar. Bunun «Bu husus gebe
liği önleyici tedbirlerin serbest olmasiyle sağ
lanır» şeklinde olması, tereddütlerin önlenme
sini temin edecektir. Bu husustaki değişikliğin 
kabulünü Yüksek Heyetinizden istirham edece
ğim. 

BAŞKAN — Komisyon. 
ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU 

SÖZCÜSÜ ZİHNİ BETIL (Tokat) — îki cüm
le ile ifade etmek istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun. 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ ZİHNİ BETİL (Tokat) — Muhte
rem arkadaşlar, kanunun tümü üzerindeki gö
rüşmeler sırasında arkadaşlarımızdan bâzıları 
tereddüt ve endişeye düştüler, gebeliği önleyici 
olarak ithâl veya imâl olunan her hangi bir ilâ
cın şifa tesiri şüpheli, belki maksada göre fay
dalı ama başka yönden, sağlığın başka konula
rı yönünde zarar husule getirebilir, bunların 
hepsini serbest bırakmak doğru mudur dediler. 
Kanunun tümü üzerindeki görüşmeler sırasında 
komisyon adına arz ettiğim gibi, gebeliği ön
leyici ilâç ve araçlar serbest değildir, laletta
yin bir ticaret emteası gibi satılacak değildir, 
arkadaşların endişelerine lüzum yoktur. Bu 
kanun, gebeliği önleyici ilâç ve araçların tesbi-
tini Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına ve
riyor. Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı da 
Tıp Fakülteleri öğretim üyeleri dâhil, teşkil 
edilecek bir komisyonla bunları tesbit edecek. 
Esasen Türkiye'de yürürlükte bulunan sağlık 
mevzuatı, sağlıkla ilgili ilâç ve araçların serbest 
satılması ve kullanılmasını kabul etmemiştir, re
çeteye tabi tutmuştur. Elde edilmesini ve kul- " 
lanılmasmı, reçetenin tavsiyesine, fiilî ihtima
mına terk ve tevcih etmiştir. Binaenaleyh, bu
raya «serbest» sözünü koyacak olursak Sağlık 
ve Sosyal Yardım Bakanlığına gebeliği önle
yici ilâç ve araçları tesbit etmek yetkisini ve
ren hükmün aşağıdaki maddeden çıkarılması lâ
zım gelecektir. Binaenaleyh bu husus gebeliği 
önleyici tedbirlerle sağlanır. Bu tedbirler de 
bilgi, ilâç ve araçtır. Bilgi duyularak, okuna-
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rak elde edilir. Ama ilâç ve araç tedarik edilir 
ve kullanılır. O itibarla bu fıkraya serbest sö
zünü koymak doğru değildir. Fıkradaki bu hu
sus gebeliği önleyici tedbirlerle sağlanır. Yani 
kanunların caiz gördüğü tedbirlerle sağlanır de
mektir. Bizzat bu kanunda dahi bu konuda hü
küm mevcuttur. Kaldı ki, sağlığı ilgilendi
ren muhtelif mevzuatımızda da bu bakımdan çe
şitli hükümler yer almış bulunmaktadır. «Ser
best» sözüne lüzum yoktur, faydalı da değil
dir. Zararla karşılaşabiliriz muhterem arka
daşlarım. 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU 

SÖZCÜSÜ ZİHNİ BETİL (Tokat) — Katıl
mıyoruz. 

BAŞKAN —Hükümet? 
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKAN

LIĞI MÜSTEŞARI NUSRET FİŞEK — Ka
tılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katılmı
yor. Sayın Atalay'm takririni oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Tak
rir reddedilmiştir. 

Sayın Başkanlığa 
1 nci maddenin 2 nci fıkrasının aşağıdaki şe

kilde tadilini arz ve teklif ederim. Gerekçe şi
fahen arz edilecektir. 

istanbul 
Erdoğan Adalı 

«Sona erdirilemez» den sonraki (veya) yeri
ne (ve) konulmasının sterilizasyon, kelimesi 
yerine (Kısırlaştırma) «kastrasyon» kelimesi 
yerine (hadımlaştırma) kelimelerin konulması 
suretiyle, fıkranın (. . . ve kısırlaştırma veya 
hadımlaştırma ameliyesi yapılamaz.) 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU 

SÖZCÜSÜ ZİHNİ BETİL (Tokat) — Katıl
mıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet katılıyor mu? 
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKAN

LIĞI MÜSTEŞARI NUSRET FİŞEK — Ka
tılmıyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Adalı'nm takririni oy
larınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Takrir reddedilmiştir. (Takrir sa
hibi yok sesleri) Olmaması bir şey ifade etmez, 
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kendisini konuşturmadık, fakat takriri oya 
koymak mecburiyetindeyim. 

Başka takrir yoktur, maddeyi tekrar okuta
rak oylarınıza arz edeceğim. 

(Birinci madde tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Ka

bul etmiyenler... Kabul edilmiştir efendim. 
MADDE 2. — Nüfus plânlaması zaruretinin 

•halka duyurulması ve bu huhuslarla ilgili eğitim, 
öğretim ve uygulama Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanlığınca hazırlanacak bir yönetmelik esas
larına göre askerî ve gönüllü teşekkülleri ile işbir
liği yaparak yürütür. 

Bu maksatla Sağlık ve Sosyal Yardım Bakan
lığı özel teşkilât kurma ve gebeliği önleyici ilâç 
ve araçları muhtacolanlara parasız veya maliye
tinden ucuz fiyatla vermeye veya verdirmeye ve
ya sattırmak için tedbir almaya yetkilidir. 

Nüfus plânlamasında kullanılacak ilâç ve 
araçların niteliği ile tatbikata ait yönetmelik Sağ
lık ve Sosyal Yardım Bakanlığı tarafından, 
aralarında Tıp fakülteleri öğretim üyelerinin de 
bulunduğu bir komisyonun yazılı mütalâası alın
mak suretiyle tesbit edilir. 

BAŞKAN — Sayın Celâl Ertuğ, madde üze
rinde. 

CELÂL ERTUĞ (Elâzığ) — Sayın Başkan, 
muhterem senatörler. Bu kanun daha çok teknik 
bskumdan, Başkanı bulunduğum Sosyal Komis
yonu ilgilendirir bir kanun tasarısı idi. Fakat tü
zük ve teamül gereğince son kabul edilen Ana
yasa Komisyonuna verilmek suretiyle yüksek hu
zurlarınızda kanunun müdafaası Anayasa ve 
Adalet Komisyonuna kalmıştır. Eğer Sayın Baş
kan lütfederlerse Komisyonumuzda bu kanun 
fha/kkmda çok derinlemesine tartışmalar ve ince
lemeler yapılmıştır, eğer bana tahsis edilen on 
dakikayı dolduramazsam, birkaç dakikayı tecavüz 
edersem kendilerinden izin ist iveceğim. Bunu 
şimdiden arz etmek istiyorum. Kanunun ikinci 
maddesinde kanun tatbikatına ait çok mühim 
unsur vardır. Biz bunu Komisyon olarak tadil 
ettik. Eğer yüksek huzurlarınızda vereceğim iza
hat zannediyorum ki burada cereyan eden 'birçok 
münakaşalarda, fikirlerde hâsıl olan tereddütleri 
izale edecektir. Bu bakımdan ıttılalarmıza sunul
masında büyük fayda mülâhaza ediyorum. 
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Muhterem arkadaşlarım, Nüfus plânlaması 

Kanununun bu kadar büyük münakaşalara mu-
etol masının sebebi, büyük bir iddia il'e ortaya 
gelmiş olmasındandır. Eski Sağlık Balkanı Sayın 
Doktor Demir Komisyonumuz huzurunda şu sa
rih gerekçe ile bu kanunun getirildiğini söyle
miştir. Malûmu âlileridir ki, Hıfzıssıhiha Kanu
numuzun bir maddesine göre doğumu önliyecek 
tedbirîeri tavsiye e*mek kanunen suçtur. Yani 
herhangi bir vatandaşa, beriim altı tane çocuğum 
var, yedincisine sahibolmak istemiyorum, dediği 
zaman herhangi bir hekim ona en ufak bir tavsi
yede bulunursa, en ufak bir tedbir tavsiye eder
se, cezai mesuliyeti müstelzkn bir suç işlemiş 
olur. O halde kanunun ortaya 'konmasının zaru-
roti, bu Hıfzıssıhha Kanununun bu maddesini or
tadan kaldırmaktır ki, ileride gömeceksiniz mad
desi geldiği zaman, kanunun kaldırılmasını icalb-
ettiren bir madde vardır. Tıp fakültelerinden, 
ekonomi mütehassısları, tarım mütehassısları ve 
bi'lhaıssa memleket;mizde bu kanunun aleyhinde 
veya bu 'kanunun üzerinde pek de lehte konuş-
mıvan arkadaşları hassaten davet ederek Komis
yonumuzda. açık oturuım denecek şekilde karşı
lıklı münakaşalara girdik. Bu münakaşalarda ile
ri sürülen tezler iki istikamette olmuştur. Mese
lâ denilmiştir ki aile plânlaması eğer muvazene
miz bir şekilde yapılacak olursa bu, meselâ bizim 
fb'Tiım nöbetimiz binde 37 iken bunu Ivnde 20 ye 
düşürülmek gibi bir ayarlama yapılaımıyaeağı 
için. günün birinde bu çok aşağı hadlere düşebi
lir. Buna da bir örnek verilmiştir, meselâ Fran
sa'da yapılan bir etüde göre, iki çocuklu bir aile 
üevüz sene sonra 8 aile haline gelmektedir. Şim
di bir toplumda hızlı yürüyen 'sektör fakir ve 
varlıksız kısımdır. Türkiye'de geri kakmış ve se-
rNik, fert başına düşen millî geliri çok düşük 
o1 an, Avrupa'nın en geri devleti o1 arak ve en a.z 
«relismiş memleketi olarak kabul edildiğine göre 
T'ürkive'de maddi refahı temin için ele alınacak 
tedbirlerden birisi o1 arak da bu kanuna bir veç
he verilmiştir. O halde birinci veçheni Hıfzıssıh
ha Kanunundaki tıbbi yasaklamayı kaldıracak 
tarafıdır, ki bu haklıdır. Ve bu espriye, gerek 
Komisyonumuz, gerekse Yüksek Senato heyeti 
umum iyesinde asla bir itiraz varit olmamıştır. 

îkinoi vecibeni; Türkiye'nin nüfus politikasın
da bir tedbir mahiyetinde olup c'mıvacağı mese
lesidir. Bu pek nok memleketlerde tetkik edilmiş, 
konuşulmuş ve Komisyonumuzda cereyan eden 
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leh ve aleyhde mütalâaları da huzurunuzda c/b- : 

jektif olarak arz edeceğim. 
Me'selâ Kızıl Çin misali verilmiştir. Kızıl Çin'

de popülüasyonist bir politika, vahi nüfusu ar
tırma istikametinde olan bir politika güdülmüş, 
sonra da nüfus çoğalması dikkate alınarak bu
nun doğurduğu malhzurlar göz önüne getirilerek 
nüfus durdurulmasına gidilmiştir. Fakat, mese
lâ Şan'khay gibi büyük sanayi şehirlerimde, büyük I 
bölgelerde, okumuş-yazmış insanların daha çok I 
olduğu yerlerde bu program muvaffak olmuştur. 
Fakat köy aktöründe bu program muvaffak ola
mamıştır. Hattâ cebrî ayırma yapıldığı halde, 
meselâ karısı başka yerde çalıştırılmak, kocası 
başka yerde çalıştırılmak suretiyle celbrî ayırma
lar yapıldığı halde bu politika muvaffak olama
mıştır, denilmiştir. 

Fransa'da da yine aile plânlaması dernekleri 
ile köylerde propagandalar yapılmış. Fakat köy 
sektöründen şalhıslar gelip bu propagandayı ya
pan veyahut metodları öğreten derneklere müra
caat etmemişlerdir. 

Şimdi memleketimizde ki şartlar göz önüne 
alınarak konuşan uzmanlar ki, bunların ara
sında Kadın Sağlık Cemiyeti İstanbul Cemiye
ti Başkanı ve bu cemiyetin fikrini bu açık 
oturumda getiren bir ilim otoritesi arkadaşı
mız;, prensip itibariyle memleketimizde bu plân
lamanın yapılmasına taraftar olduklarını ce
miyet olarak ifade etmiştir. Ancak çok mühim I 
bir nokta vardır ki, bu 2 nei madde de, bizim . 
komisyonumuz da bunu göz önüne alarak bir 
tadile gitmiştir. Bu tatbikatta ne dereceye ka
dar muvaffak olabilir? Esasen komisyon söz
cüsü olsun, Hükümet sözcüsü olsun burada söyle
diler. Fakat iyice vuzuha kavuşmasını bendeniz 
çok arzu ederim. Bugün mevcudolan metot
ların hiçbirisi, yani nüfus plânlamasını tahak
kuk ettirmesi mevzuubahsolan metotların hiçbi
risi makbul ve muteber değildir. Ve ıbunun ka
nunda da yeri yoktur esasen. Şimdi, yine uz
manların verdiği metotları söyliyeceğim bu
rada. Rahim ağzına birtakım halkalar koya
rak, veyahutta birtakım helezonlar koyarak 
yapılan mekanik korunmaların ihtilâfları cid
dî derecede büyüktür. Me elâ 17 bin vakada 
tatbik edilmiş bu peserler, yani halkalar, bin 
dörtyüz vakada tıbbi zaruretler dolayısiyle çı
karılmak zaruretinde kabnmıgtır. Rahim içi il- | 
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tihaplar, peritonit, yumurtalık iltihapları, ha
yatı boyunca sakat kalma gibi tehlikeler tev-
lidetmiştir. O halde bu henüz mekanik olarak 
kullanılan vasıtaları bugün bir metot halinde 
vardır diye kabul etmeye imkân yoktur. 

Şimdi ilâç var. Muhterem arkadaşlarım, bu 
ilâçlar iki taraflı kesen bıçak halindedir. Bu 
ilâçlar korunmayı yapabilmek için bir şahsın, 
21 gün muntazaman ilâcını alması lâzımdır. 
Yirmibirgünde Türkiye'nin hiçbir yerinde, hiç
bir tabakasında, hiçbir insana bir ilâcı, kalp 
ilâcı dahi olsa yirmihir gün muntazaman aldır
mak mümkün değildir. Farz edelim ki aldı Tür
kiye gibi, izole küçük topluluklardan müteşek
kil bir memlekette bunun nasıl tahakkuk et
tirileceği ayrı bir problemdir. 40 bin küsur 
köye 21 gün bu ilâcını muntazaman yetiştire
ceksiniz. Ve 40 bin küsur köyün korunmak is-
tiyen kadınlarına bunları vereceksiniz. Bu da 
bugünkü metotla yine kabili tatbik görülme
mekte, kabili tahakkuk görülmemektedir. Ay
rıca eğer ilâcı bir gün bırakırsa, korkunç ka
namaları hayatını tehlikeye sokan kanamalar 
olur veya bu bıraktığı devrede gebe kalması ih
timali varsa doğacak çocuk sakat olacaktır. 
Şu hale nazaran prensip güzel, ekonomik du
rumumuz, memleketin gerçekleri de gayri kabi
li inkârdır. Bu memleketin refah seviyesini, 
fert başına düşen millî geliri mutlaka yükselt
mek mecburiyetindeyiz, geri kalmışlıktan kur
tulmak için. Bunu hangi istikâmette hangi 
tedbirleri icabettiriyorsa yapalım, o da güzel. 
Yalnız tatbikatta hiçbir metodun bugün için ka
bul edilmemiş olduğunu da burada tebarüz et
tirmek yani kanunun bize getirdiği espiri içe
risinde şu veya bu metotla Türkiye'de doğu
mu önleyici tedbirlerin alınacağı katiyyen id
dia edilecek bir halde değildir. 

Gebeliği tahdit mevzuu, münevver insanların 
yaşadığı sektörde hakikaten kendi kendisine ol
muştur. 

Şimdi, pek kıymetli arkadaşlarımızdan bâ
zıları dediler ki, A bizim için yalınayak çecuklar 
bu memleket için vatan müdafaasında olsun, 
millî istihsalimizde olsun, lâzımdır. Doğrudur. 
Ama, hiçbir zaman, hiçbirimizin vicdanı da 
şunu kabul etmez ki, Türk çocuğu okuldan mah
rum, giyeceğinden mahrum, yiyeceğinden mah
rum olarak yaşamıya mecbur etmeye zorla-
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inak da bizim için kolaylıkla kabul edeceğimiz < 
bir realite değildir. 

O halde bir taraftan Türkiye'nin tabiî kay
naklarını geliştirmeye çalışır ve kalkınmamızı 
hızlandırırken bir taraftan da Türkiye'nin 
müstakbel neslinin, mürehfeh, okumuş ve sıhhat
li olarak yetişmesi elbetteki hepimizin gayesi 
olacaktır. Şimdi meselâ, 280 bin memurun 
% 84 ti doğumu kontrol altına almış olduğu is
tatistiklerle teslbit edilmiş bulunmaktadır. Şim
di bunu tatbikat isahasmda tahakkuk ettir
mek mümkün müdür, değil midir? Meselâ bu
lada arkadaşlar. 

Muhterem arkadaşlar, Sosyal Komisyon ola
rak biz bu maddeyi tadil ettik. Sayın sözcü de
diler ki, hekim olmadıkları için kendilerini 
mazur görüyorum, bu ilâçlar reçetelerle ve tıb
bi kontrol altında verilecek, dedi. Halbuki Hü
kümetin getirdiği tasarıda ucuz fiyatla dağıl
maya ve dağıttırmaya; yani ilâç dağıtılacak, 
adetâ bir sepete ilâç konup dağıtılacak. Bu
nun üzerinde komisyonumuz durmuş ve bu 
ilâç vermeye veya verdirmeye, (jünkü; vermek, 
verdirmek bir tıbbi endikasyon içerisinde ola
caktır. Binaenaleyh, tıbbi lüzum üzerine has
taya ilâç verecektir veya verdirecektir. Ayrı
ca, bilhassa bu noktanın son derece vuzuh keş
fetmesini arzu ederek söz almış -bulunuyo
rum. İsterim ki; Hükümet sözcüsü de ıburadan 
eıksm ve zabıtlara geçecek şekilde bendeni
zi teyidetsin. 

Tatbikat meselesinde, ilini otoritelerinin ki, 
yazılı mütalâası alınmak şartiyle tıp fakültesi 
hocalarının iştirak ettiği bir komisyonun tes-
bit edeceği bir metodun dışında usul kullanıl
mamasını kayıt altına almış bulunuyor, bi
zim ilâve ettiğimiz fıkra... Yani, bu kanun çık
sa bugün, ilim heyetleri toplanıp; evet, şu 
metot iyidir, bu metot kullanılabilir, mahzuru 
yoktur, demeden ve bunun mesuliyetini bu he
yetle kabul etmeden her hangi bir tatbikata 
geçilmiyecektir. Bunun için pek çok arkadaş
larımız haklı olarak endişeye düştüler. Bu 
maddenin bu fıkrası bu "gayeyi temin edecek 
mahiyettedir. Ve bundan doğacak ihtilâfları, 
bugün mevcuıt ilâçların, bu ilâçlar ağızdan alı
nacak ilâçlar olsun, mahallî olarak tatbik edi
lecek vasıtalar olsun, ilâçların mahzurları sa
bit olmuştur. İlim. adamlarımız tarafından bun-
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lamı kitle halinde kullanılmasında inalız urlar 
olduğu ortaya sarih surette söylenmiştir. O hal
de bugün kanun bizi bir kontrol sistemine doğ
ru götürüyor. Fakat vasıtamız yok henüz eli
mizde. Ne mekanik olarak ne de ilâçla vasıta 
olarak bir şeyimiz yok. Bugün Sağlık Bakan
lığı bir vasıtamız vardır biz bu metodu saya
cağız tatbik edeceğiz dediği takdirde, bu ka
nun faydalı bir kanun olarak çıkmıyacaktır. Ni
teldin, söylemediler söylemiyorlar da. Yalnız 
bir kere daha teyidetmelerini ben temenni edi
yorum ki, bu ilini heyetlerinin tesbiıt edecek
leri metotlarla yürütülmesidir. 

Ayrıca arkadaşlarım, bugün mevcut ilâçla-
ların mahzurlarından bir tanesini biraz evvel 
söylemiştim, bâzan bu forteriteyi artırıyor. Ya
ni biz nüfus sayısını azaltalım derken birta
kım zararlı tesirlter oluyor. Eğer iyi kullanıl
mazsa, Yine ilim mensubu arkadaşlarımızdan, 
bir tanesi dediler ki; bu ilâçların üzerinde ça
lışmalar devanı etmektedir. Belki ayda bir hap 
almak suretiyle bu tatbik imkânı 'bulacaktır. 

Şimdi hakikaten her ailenin, her insanın he
kim olarak bizi çok; esasen bu mesele bir hekim 
aile münasebetine taallûk eden bir meseledir. 
Dünyanın pek çok yerlerinde bu kanunlarla de
ğil derneklerle veya propaganda sistemleriyle 
tatbik edilir. Bizde kanun mecburiyeti var. Hıf-
zıssılıha Kanununu tadil etmek istiyoruz. Pek 
çok yerlerde hekime gelir, hekimle konuşur. 
Hekimin tavsiyesine göre tedbirini alır ve bu 
sanayi bölgelerinde olmuştur, geçenlerde, bey
nelmilel bir toplantıda beni mahcup edecek bir 
hâdise oldu. Avrupa içerisinde zirai bölgeler
den, sınai bölgelere doğru kayan nüfus hareket
lerinin muvazenelendirilmesi idi. Buraya Av
rupa İktisadi İ§ Birliği Genel Sekreteri Mr. 
Cristansun da gelmişti. Orada bir Belçikalı şu 
suali sordu : Zirai bölgelerden - Türkiye - Yu
nanistan ve İtalya'dan sınai bölgelerine doğru 
nüfus akımları olmaktadır. Bu sınai bölgelere 
doğru kayan bu akım neticesinde Avrupa'nın 
zirai istihsal miktarı düşecektir. Avrupa, yarın 
aç kalma tehlikesine mâruz kalabilir. Siz bu
nun için ne düşünüyorsunuz? Avrupa İktisadi 
İş Birliği Genel Sekreterinin verdiği cevap 
şudur : Size bir misal vereceğim. Bugün Avru
pa'nın en geri ve <en düşük iktisadi durumun
da olan memleketi Türkiye'dir. Türkiye'de, zirai 
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sektörde çalışan insanlar geçmemem, geçimle
rini temin edem'ez haldedirler ve akım halinde 
Avrupa'ya gelmektedirler. Ayrıca dedi, yine ik
tisadi muvazenesizlik yüzünden tediye imkânla
rının bozukluğu dolayısiyle beş bin Türk dok
toru bugün dışarıda çalışmaktadırlar. 

Şimdi mesele, iktisadi hayatımızdaki mu
vazene ile alâkalıdır ama, bu, tatbikatta ne de
receye kadar muvaffak olacak veya olmıyacak-
tır, bunu zaman gösterecektir. 

Mâruzâtım şudur : Hulasaten bu madde ve-
silesiylo arz edeyim. Kanunun getirdiği espri 
beşeridir. Kanunun bize verdiği nosyon, yani 
halkımıza kazandırmak istediği hak insanidir. 
Ama, tatbikatının mesuliyetini Devlet üstüne 
almaktadır. Bundan doğacak büyük sakıncalar, 
ihtilâtlar tehlikeler de vardır, varittir. Zarar
sız bir metoda gidilmeden, kitlevî bir tatbikata 
geeilmomesinin burada Hükümet tarafından 
belirtilmesi faydalı olacaktır. Aksi halde bu ka
nunun zararlı neticeler verebileceği endişesi 
bendenizde m'evcuttıır. Fakat yine inanıyorum 
ki; teknik ilerlemeler bu mahzurları ortadan 
kaldıracak bir metodu bulur. Bulunduğu zaman 
da kütlevi tatbikata geçilmekte ekonomik, sos
yal, tıbbi bakımdan bir yol açılmış olur. İn
sanların hakkıdır vu zorlamakta değildir. 

Bıı bakımdan esas hakkındaki mâruzâtım 
bundan ibarettir. Teşiekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın Kmaytürk. 
ANAYASA VB ADALET KOMİSYONU 

SÖZCÜSÜ ZİHNİ B B T Î I J (Tokat) — Söz rica 
ediyorum. 

BAŞKAN — Evet, Hükümetten Savın Er-
tuğ'un konuşmasının özeti olarak ikinci madde
nin tatbikatı yönünden izahat istediler. Onları 
buraya kaydettim. 

Sayın Betil, komisyon adına mı, efendim? 
ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU 

SÖZCÜSÜ ZİHNÎ BETİL (Tokat) — Evet. 
BAŞKAN — Bir kişi daha var, müsaade bu-

yurmazmısınız acaba o da konuşsun? İkisinde de 
belki bir arada cevap verebilirsiniz. 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ ZİHNİ BETİL (Tokat) — Belki de 
lüzum kalmıyacak, efendim. 

BAŞKAN —• Buyuruıraa. 
ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU 

SÖZCÜSÜ ZİHNİ BETİL (Tokat) - , Muhte-
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rem arkadaşlar, Türkiye için nüfus plânlama
sının lüzumu ve faydası konusu üzerinde Sa
yın Ertuğ arkadaşım bilgili izahlarda bulundu
lar. Ancak, konuşmalarını bütün dikkatimle din
lememe rağmen, komisyonumuz tarafından ikin
ci madde üzerinde hazırlanmış metinler kendi
lerinin başkanı oldukları Sosyal İşler Komis
yonu tarafından hazırlanan 2 nci madde metni 
arasında fark varmış vee komisyonumuzun ha
zırladığı metin bu müzakereye esas olduğu için, 
Yüksek Heyetinizi bu konuda tenvir etmek isti
yormuş gibi bir intiba hâsıl oldu. Muhterem 
arkadaşlarım, bu kanun tasarısı Millet Mecli
since kabul edildikten sonra Cumhuriyet Senato
sunun Sosyal İşler Komisyonuna tevdi edil
miştir. Sosyal İşler Komisyonu ikinci madde
ye bir üçüncü fıkra eklemiştir. Ondan sonra 
Bütçe ve Plân Komisyonu, Sosyal İşler Komisyo
nu tarafından kabul edilen ikinci maddeyi oldu
ğu gibi kabul etmiştir. Yalnız Sosyal İşler Ko
misyonu ikinci maddenin birinci fıkrası sonunda 
«yürütür» kelimesini kullanmış. Türkçe'ye uyma
dığı için bu «yüriiiür»ü Bütçe ve Piân Komisyo
nu «yürütülür» e çevirmiştir. Bütçe ve Plân 
Komisyonunun yapmış olduğu değişiklik bun
dan ibarettir. Cumhuriyet Senatosu tarafın
dan tasarı komisyonumuza verildiği zaman ikinci 
madde üzerindi1 komisyonumuz da değişiklik 
yaptı. Komisyonumuzun yaptığı değişiklik de 
sadece ve sadece ikinci maddeye, Sosyal İşler Ko
misyonu tarafından eklenmiş bulunan üçüncü 
fıkrası «aile plânlamasın kelimeleriyle başlıyor. 
Bizim komisyonumuzun yaptığı değişiklik sade
ce «aile plânlaması» yerine, kanunun adını göz 
önünde bulundurmak suretiyle «nüfus plânlama
sı» sözünü koymaktan ibarettir. 

Binaenaleyh, biz, Sosyal İşler Komisyonu 
tarafından eklenilen üçüncü fıkrayı aynen ka
bul etmiş bulunuyoruz. Bizden evvel Bütçe ve 
Plân Komisyonu da, bu 3 ncü fıkrayı aynen 
kabul etmiş bulunuyor. Bütçe ve Plân Komis
yonunun, Sosyal İşler Komisyonunun metninde 
yaptığı değişiklik «yürütür» kelimesi yerine «yü
rütülür» ü koymaktan ibarettir Bizim yaptığı-
ğımız değişiklik de «aile plânlaması» sözü yerine 
«nüfus plânlaması» sözünü kullanmaktan iba
rettir. [Binaenaleyh, ya komisyonumuz tarafın
dan hazırlanan metni, vakitleri müsait değildi, 

I tetkik buyuramadılar, ya da karşılaştırmada dik-
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ıkatli olamadılar ki, burada demin benim anlı-
yabildiğim ve ifade ettiğim tarzda konuştular. 

'Bir hususu daha kısaca arz etmek istiyorum. 
Yine burada konuşurken Sayın Ertuğ arkadaşım 
dediler ki; komisyon .sözcüsü meslekten olmadık
ları için mazurdurlar, bu ilâçların reçete ile sa
tılacağını söylediler. Ben yarım saat kadar evvel 
huzurunuzda konuştum, ben gebeliği önleyici 
ilâçların ve araçların reçete ile satılacağı hak
kında bir şey söylemedim. Bilâkis bu konuşma
mı gebeliği önleyici tedbirler serbestçe temin edi
lir, şeklindeki bir tadil teklifi karşısında yaıptım 
ve dedim ki; Türkiye'de mer'î ve sağlığı ilgilen
diren mevzuat sağlıkla ilgili ilâç ve aracın na
sıl tedarik ve ne suretle istimal edileceği hak
kında hükümler fhtiva etmektedir. Buraya 
«serbest» sözünü koyarsak tearuz husule gelir. 
Yine arz ettim ki, bu tasarının 2 nci maddesi 
hangi nevi ilâç ve araçların kullanılacağı husu
sunu ve tatbikata ait yönetmeliği Sağlık ve Sos
yal Yardım Bakanlığı da bunu Tıp fakülteleri 
öğretim üyelerinin katıldığı bir komisyona yap
tırır. Kendinden temsilciler ve Tıp Fakültesi 
Öğretim üyelerinden müteşeklil bir komisyon 
yapıyor. Şimdi 1 nci maddenin 2 nci fıkrasına 
«serbest» sözünü koyarsak ilâç ve aracın nasıl 
imal, nasıl tedarik ve nasıl istimal edileceği 
hakkında sağlık mevzuatının yürürlükteki hü
kümlerine ve bir de bu tasarının ikinci madde
sinin getirdiği esaslarla çelişen bir hüküm ka
bul etmiş oluruz. Yan'i serbesttir. Reçete aran
maz, hekime gidilmez, alelade bir ticari meta 
'gibi alınır, satılır, zefhabı hâsıl olur. Böyle bir 
tatbikat ise fayda yerine zarar getirir, dedim. 
Binaenaleyh, ben gebeliği önleyici ilâç ve araç
ların bu kanunun getirdiği ikinci madde esasla
rına aykırı, keza yürürlükteki sağlık mevzuatı 
hükümlerine aykırı olarak tedarik edileceği ko
nusu üzerinde beyanda bulunmadım. Gayet 
dikkatli konuştum. Reçetesiz satılacak da deme
dim, reçeteli satılacak da demedim. Umumi bilgi 
yolu ile bilirim ki, bâzı ilâçlar sadece reçete ile 
satılmaz, tatbik edenin de hekim olması lâzım
dır, hem de mütehassıs hekim olması lâzımdır. 
Binaenaleyh bâzı ilâçlar reçete ile tedarik edi
lir, prospektüse bakarak da hasta onu kullana
bilir. Fakat bir nevi ilâçlar vardır ki reçete ile 
satılır, tatbik edeni de hekimidir. Sonra bu ko
nuda tadarı o kadaı 'hassastır ki Sağlık ve Sos
yal Yardım Bakanlığı tarafından tes'bit edilen 
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gebeliği önleyici ilâç ve araçlar dışında ilâç 
ve araç ithali, imali, satılması, ticaret maksa-
d'iyle bulundurulması, cezai müeyyide ile freyide-
dilmiştir. Cezanın asgari haddi 7 ay hapistir 
ve Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının, bu 
madde esaslarına, göre niteliğini tesbit ettiği ilâç 
ve araçların dışındaki ilâç ve araçlar aynı za
manda müsadereye tabidir. Binaenaleyh, huzuru
nuzda görüşülmekte olan 2 nc'i madde, Cumlhu-
riyet Senatosu Sosyal İşler Komisyonu tarafın
dan kabul edilmiş 2 nci maddedir. 1 ve 2 nci 
fıkralarını arz ettim, 3 ncü fıkra o komisyon 
tarafından eklenmiştir. Bütçe ve Plân Komis
yonu ve o komisyonumuz d.ta. bunu kabul etmiştir. 
Yalnız, Anayasa ve Adalet Komisyonunun ha
zırlamış bulunduğu metinde matbaa hatası ola
rak iki hata mevcuttur. TasrJh'i için onu da arz 
ediyorum. Bu hatanın birisi, 1 nci fıkradadır. 
1 nci fıkra «göre, askerî ve gönüllü teşekkülle
riyle işbirliği yaparak yürütülür.» şeklindedir. 
«Askerî» sözünden sonra virgül, «resmî» kelime
si bulunacaktır. 

ikinci fıkrada da, baş kısmında, «kurma ve 
gebeliği önleyici ilâçlar...» kısmında . «kurma» 
olmıyacak, «kurmaya» olacaktır. Komisyonumuz 
tarafından kaleme alınan, imzalanan metin her 
nasılsa baskı sırasında hata işlenmiş. Bu ek
siklikleri de düzeltilmesi için bu vesile ile ma
ruzatta bulundum. 

BAŞKAN — Öyle Okunuyor efend'Jm, taıjhih 
edilmiştir. 

Bir dakika Sayın Betil, soru var- efendim. 

ıSayın öztürkçinc, sorunuzu buyurunuz. 
RIFAT ÖZTÜRKÇİNE (istanbul) — Efen

dim; Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı bu 
ilâçların satılması veya satılmaması huousunda 
gerekli tedbirleri alacak dendi. Şu anda kanun 
yürürlükte değildir, fakat piyasada 20 b'in kutu 
ilâ/e, bu mevzuda kanuni yasaklara rağmen, 
satılmaktadır. Nasıl o zaman mâni olacdkl'ar? 

BAŞKAN — Sayın Betil; bu hususta Hü
kümet temsilcisi, ben cevap vereyim, dediler. 
Müsaade eder misiniz? 

Buyurun Sayın Fişek. 
HÜKÜMET TEMSİLCİSİ SAĞLIK VE 

SOSYAL YARDIM BAKANLIĞI MÜSTEŞARI 
NUSRET FtŞEK — En son olarak mı söz ala
yım, şimdi mi söz alayım. 
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BAŞKAN — En son olarak söz alın. I 
Buyurun Sayın Kmaytürk. 
ÖMER FARUK KINAYTÜRK (Burdur) 

—• Sayın Başkan, kıymetli Senatörler; 
Kanunun 2 nci maddesi üzerinde gerek Sos

yal işler Komisyonu Başkanı ve gerekse Anaya
sa Komisyonu Başkanı hukukî ve tıbbi yol
dan mütalâalarını beyan ettiler. Biz bu beyanla
ra temas etmiıyeceğiz. Yalnız müsaadelerinizle 
kıymetli vakitlerinizi fazla almamak için kanu
nun maddesini okuyarak bâzı noktalara işaret 
etmeyi lüzumlu bulmaktayım. 

Nüfus plânlaması zaruretinin halka duyurui- | 
.ması ve bu hususlar]a ilgili eğitim, öğretim ve j 
uygulamalar Sağlık ve Sosyal Yardım Bakan
lığınca hazırlanacak bir yönetmenlik esaslarına 
göre, askerî, ve gönüllü teşekkülleriyle işbirliği 
yaparak yürütür. «Sayın Betil gönüllü kelimesi
ni resmî olarak buyurdular onun üzerinde dur- :; 
mıyacağım.» Bu maksatla Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanlığı özel teşkilât kurma ve gebeliği 
önleyici ilâç ve araçlar; buraya işaret etmek is
terim ki, ümidederirn ki, gerek Sosyal îşler 
Komisyonu Başkanının ifadeleri ve gerekse Ana
yasa Komisyonu Başkanının ifadesinden mül
hem olarak bu fikrimize iltifat edeceklerdir. 
Hükümet sözcüsü de «araçlar» arasına koymak 
istediğim «sosyal, ekonomik ve tıbbi zaruret 
ler veyahut tıbbi endikasyonlar» bu «endikas
yon» veya «zaruret» Sayın Celâl Ertuğ'un ifa
delerini de kapsıyacak çünkü, ilâcın 'kullanıl
ması ve endikasyonu hekim tarafından konaca
ğına göre muhterem heyetinizin dikkat nazarı
nı buraya koymak istediğim bu üç kelime kanu
nun bu maddesine kuvvet verecek. Sosyal endi
kasyon, ekonomik endikasyon ve tıbbi zaruret 
veyahut tıbbi endikasyon konduktan sonra, has
ta hekimin tavsiyesiyle almak durumunda ka-

•lacağından, bu maddeye kuvvet verecek, tıbbi 
zaruret veya endikasyonlar çerçevesi içersinde 
mühtacolanlara parasız veya maliyetinden ucuz 
fiyatla vermeyi veya verdirmeyi, veya sattırmak 
için tedbir almıya yetkilidir. 

Sonra üçüncü paragrafta, «Nüfus plânlama
sında kullanılacak ilâç ve araçların niteliği tat
bikata ait yönetmenlik Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanlığı kelimesinden sonra eğer yüksek 
heyet tasvibederso bir şey koymak lüzumunu 
duymaktayız. «Sağlık ve Sosyal Yardım Bakan
lığı ile yüksek Tıp şûrası ve Tıp fakülteleri 
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öğretim üyeleri tarafından müteşekkil bir ko
misyonda hazırlanır.» Mütalâa alınır değil, hazır
lanır. Müsaade buyunilursa buraya Sağlık ve 
Sosyal Yandım Bakanlığı ve Tıp fakülteleri 
öğretim üyeleri ve Tıp şûrası... Bizim doktor ar
kadaşlarımız gayet iyi takdir eder ve bilirler ki, 
esas bizim dayandığımız ve bütün bilim dalının 
dayandığı bir yüksek müessese vardır. Tıp şûrası 
içine Tıp fakülteleri hocalarını, idarecileri ve 
daha pek çok şubeler aldığı için yönetmenlik ora
da hazırlanırsa Anadolu'daki kullanma ve tatbik 
şekilleri de buna göre kıymetlenir ve her yön
den bu madde mücehhez olur. Gerek Sağlık Ko
misyonu Başkanı arkadaşımın buyurduğu, gerek 
Anayasa komisyonu Başkanı arkadaşımın bu
yurdukları gibi çekişme değil, bilâkis yönetmen
liğin mütalâası değil, orada kullanılacak araçlar, 
ilâçlar komisyonca hazırlandıktan sonra bu çer
çeve içerisinde artık Sağlık Vekâleti o ilâçları, 
araçları ve öğretimi yapmak veya yürütmek du
rumundadır. Bu suretle de bu madde daha ziya
de kuvvetlenmiş, çerçevelenmiş olacağı kanaati
ni . taşımaktayım, «öğretim üyeleri tarafımdan 
müşterek bir komisyonda hazırlanır» şeklinde bu 
maddenin lüzumlu olan yerine temas ederek 
gereken eklemleri yazıp, tadil teklifimi Yüksek 
Başkanlığa sunmuş bulunmaktayım. İltifatınıza 
maahar olacağını, gerek Komisyon baışkanları ve 
gerekse Hükümetten ümidederirn. Zira esasta 
bir ayrılığımız yok. Nihayet bizim titizliğimiz, 
hekim olarak bu ilâçların günün birinde gelişi
güzel kullanılmaması, her ne kadar iyi niyetleri
mize rağmen, titizliğimize rağmen, kanunu hu
kukî cepheleriyle süslememize rağmen, Tıiblben 
bizi endişeye düşüren bâzı noktalara sosyal, 
ekonomik ve tıbbi endikasyonlar kelimelerinin 
konmasında ümidederiım ki, Hükümet sözcüsü
nün ve Komisyon Balkanının bir itirazı olmasa 
gerek. Çünkü kânun maddesinin esas ruhuna 
bir aykırılık teşkil etmemektedir. Ayrıca da yö
netmenliğin Yüksek Tıp Şûrasında hazırlanacak 
şekilde olması her halde Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanlığını da -kuvvetlendirecektir. Yalnız Tıp 
fakülteleri öğretim üyeleri değil gerek Sağlık 
ve Sosyal ve Tıp fakülteleri öğretim üyeleri ve 
gerekse Yüksek Tıp Şûrasının hazırlıyacağı yö
netmelik dâhilinde bu ilâç ve araçlar kullanılır, 
diye tadil edersek ümidederirn ki, maddeye bi
raz daha vuzuh vermiş ve hattâ Sağlık Bakan
lığının işini koalisyona yüklemek suretiyle daha 
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da kuvvetlendirmiş ve sağlamış olacağı kanaatin
deyim, tâdil teklifi iltifatınıza mazhar olursa. 

Huzurunuzdan ayrılır, hürmetlerimi arz 
ederim. 

BAŞKAN — Sayın Birand. 
ÎZZET BÎRANI) (tzmir) — Sayın Başkan, 

sayın Senatörler; bu kanunun hazırlanmasında 
hizmeti olan bir çalışma dosyasındadır ki bende
nizin de imzasını taşır, o vakit bu çalışmanın 
istinat ettiği ıımcip sebep şu idi: Sayın Ertuğ'un 
da işaret ettiği gibi, Hıfzıssıhha Kanunumuzda 
gebe kalmayı tedbir ve tavsiyenin dahi suç oldu
ğu gayet sıkı hükmü karşısında tatbikatta gö
rülen vahim ihtilaflı ağır vakalar... Bu kanunun 
getirdiği iki özellik vardır: Birisi gebe kalmanın 
artık serbest bırakılmış olması, ikincisi de gebe
liğin tahakkuk ettiği andan itibaren bunun an
cak belli Tıbbi sebeplerle ve ancak Devlet mü
esseselerinde durdurabilmesini istihdaf enlen bir 
matksat idi. Yani, muaven("hanelerde kürtaj ya-
pılamıyacak. Bu ancak ilmî, fennî bir zaruretle 
bu işlerle mücehhez müesseselerde temin edil
miş olacaktı. Bu iki espri kanunda mevcuttur. 
Ancak hu 2 ive i maddede dozun biraz fatfla git
tiği ve Bakanlığın aşırı bir angajman altına 
girdiği endişesi aşikâr olarak duyulmaktadır. Bu 
hailisin, tatbikatının başka memleketlerde bizim 
şimdi yapmak istediğimiz şekilde kesin angaj-
manlı bir hükme bağlandığını bendeniz bilmi
yorum. Ve bu is bizde zamanında nasıl dozu 
aşırılı bir ölçü ile çok sert bir hükme bağlan
mışsa, şimdide onun sanki reaksiyonunu veriyo
ruz gibi yine aşırı bir hükme gitmek üzereyiz. 
Aslında bir kere gebelik, gebe olmak veya olma
mak şahsın kendi arzusuna ve rızasına bırakıl -
•ması prensibolarak kabul edildiğinden itibaren 
bunun üzerindi1 elbetteki gelişmeler olacaktır. 
Ve fakir işçi muhitlerinde, diğer memleketlerde 
olduğu gibi, i'ahrî olarak çalışan salahiyetli ilmî 
müesseselerle irtibatı olan ve onların kontrolü 
altında bulunan bir takım hayır müesseseleri ola
caktır. Bizde de bugün muhtelif mevzularda ça
lışan böyle müesseseler vardır. Ve bunlar des
teklenebilir. Fakat Sağlık Bakanlığının bir teş
kilatına ilâçlarını dağıtarak, propagandacını 
yaparak bu işin püdor safhasını şu cemiyetin 
ahlâki örtüsünü hiçe sayar gibi bir davranışın 
bir kanun müessesesi olarak tesisinde fayda ola
cağı kanaatinde değilim. Binaenaleyh, madde
nin maksadı temin eder, icapların sınırı 'içinde 
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tâdili yollu bir teklif de arz etmiş bulunuyo
rum. Diğer arkadaşl aranın da elbette düşündük
leri hususlar vardır. Uygun bir yol bulaeağı-
anız; ümidiyle'saygılarımla huzurunuzdan ayrılı
rım. 

BAŞKAN — Sayın Ertuğ. 
CELÂL ERTUĞ (Elâzığ) — Sayın Başkan, 

mulhterem arkadaşlarım, Sayın Zihni Betil eğer 
söz almamış olsalardı ikinci defa huzurlarınızı 
işgal etmiş olmıyacaktım. 

EvVel'â kanunu dikkatle okumanı hususunda
ki ikazlarına teşekkür ederim. Ben zannediyorum 
ki bu kanunu elimden geldiği kadar dikkatle 
okumuştur, (jünkü mesleğimle alâkalı, memleke
tin sağlık politikasiyle alâkalı ve üzerinde uzun 
uzun etütler yapmış olduğum bir konudur. Bu 
itibarla demek ki o kadar dikkatli değil m işim, 
kendilerinden özür dilerim. Esasen ben kendileri
ne burada herhangi bir tarizde bulunmamıştım. 
Hükümet Sözcüsünün şurada çıkarak bu kanu
nun tatbikatında tedbirlerin veyahut da hiçbir 
tehlikesi ormıyan •metod'ların kullanılmasında 
âzami itina gösterileceğini teyhlet meşini istemiş
tim. 

Şimdi, kendi komisyonları ile yani Adalet 
Komisyonunun yaptığı değiştirge ile Sosyal tşler 
Komisyonunun metni arasındaki farka ait de bâ
zı mâruzâtta bulunacağım. Bendeniz, dedim ki, 
«Bu işler, Sosyal tşler Komisyonunda çok derin
lemesine incelendi ve ihtisas bakımından da ora
sını çok alâkadar eden bir konudur. Binaenaleyh, 
en sonunda oraya gelseydi» diye bir de temenni
de bulunmuştum. 

Şimdi, maddenin üçüncü fıkrasının baş 1ara-
fındakt «Aile plânlaması» sözünü, kanunun adı 
«Nüfus planlaması» dır diye değiştirmelerine de
ğineceğim. Muhterem arkadaşlarını; bendeniz de
min de söyledim. Bu kanunun büyük bir iddia 
taşıdığı fikrî, bu kanunu antipatîkleşfirmiştir. 
Bu kanunun çok büyük bir iddiayı çok küçük 
imkânlarla yapmak iddiasiyle, gayretiyle ortaya 
çıkmıştır. Mesele bundadır. 

Şimdi kanunun adı «Nüfus plânlaması» diye 
üçüncü paragrafındaki «Aile plânlaması» ndan 
hed'el' nedir? Ailede nüfusun, ailede çocuk adedi
nin tanzimidir. Bunu mutlaka değiştirmenin bir 
zaruret olduğuna da inanmıyorum. Ve bunun 
eski haline çevrilmesi için de Başkanlığa bir tak
rir sundum. Neden bunu böyle değiştirmeyi, aile 
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terimini koymayı öngördük? Muhterem arkadaş
larım bu ,bir sağlık korunma kanunudur. Bunu 
bir nüfus artımına karşı propaganda kanunu ola
rak cemiyete sunmak doğru değildir. Nitekim 
maddenin başlangıcında böyle bir şey vardır. Nü
fus plânlaması zaruretinin halka duyurulması... 
Kanunlar uzun sürelidir. Nüfus plânlaması, nü
fusu taihdit bugün için zaruri olalbilir aana yarın 
zaruri olmıyabilir. Yarın nüfus plânlamasına dur 
diyebiliriz. O halde «Nüfus plânlaması zarureti» 
gibi bir tâbirle antipopularist, çoğalmanın aksi
ni hedef alan bir kanunun hiç olmazsa tadil 
edelim diye aşağıdaki fıkraya «Aile plânlaması» 
terimini koyduk. Bu itibarladır ki, Sayın Betil'in 
ve Adalet. Komisyonunun değişikliğine katılma
maktayız. 

Reçete ile satılması vesaire meseleleri ürerin
de konuştular. Bu hususta herhangi bir münaka
şaya girmek istemiyorum. Çünkü nihayet bu bir 
tıp meselesidir. Yalnız endişemi tekrar arz edi
yorum arkadaşlarım, bugün mevcudo'laıi ilâçlar
la, ağızdan alman ilâçlarla veya mekanik tedbir
lerle nüfus plânlaması yapılamaz, yapılamıyal
çaktır. Birçok ihtilâflar, birçok sağlığı tejhdide-
den hâdiseler, komp'likaSyonlar olacaktır. Onun 
için kanun çilesin, çıkan kanunun hedefi de orta
da. Fakat tatbikatta itinalı olmamız lüzumuna 
defalarca işaret etmek, benim hem meslekî hem 
d'e buradaki teşriî vazifemdir, bunu arz etmek is
terim. 

BAŞKAN — Sayın Karakurt, 
ESAT MAHMUT KARAKURT ( U r l a ) - - " 

Muhterem arkadaşlar, bu kanun kabul edilecek 
olduktan sonra ve bu kanunun kabulü üzeninde 
bir karara vâsıl olduktan sonra bu madde üze
rinde fazla tasarruf etmek ve bu maddenin ruhu
nu değiştirecek değişmeyi yapmak doğru bir ha
reket olmıyacaktır, kanaatindeyim. Aziz arkada
şım Ertuğ'un aile plânlaması tâbirini kabul edi
yorum. Aile plânlaması tâbirinde yumuşak bir 
hava vardır. Doğrudur. Ama bu maddenin büs
bütün ayrı bir ruh ve mânaya gelecek şekilde 
değiştirilmesi asla caiz olamaz. Bu madde, bilhas
sa çok mühimdir. Bu madde, Türk kadınının 
kendi vücuduna sahibolabileceğinin ilânı madde
sidir. Bu madde Türk kadınının erkeklerin fizik 
hâkimiyetinden nefislerini kurtarmanın ilânı mad
desidir. Binaenaleyh bu madde kanunun en mü
him maddelerinden biridir. Şimdi hâmile kal
mamak hususunun memlekette bu hususu bilmi-

22 . 3 .1965 0 : 1 
yen kadınlara anlatılması- ve öğretilmesi, istih
daf edilen gayenin tesbiti için mühim bir şarttır. 
Memleketin muhtelif yerlerinde ve bilhassa şöyle 
Şarka doğru gittiğiniz zaman hâdiselerin, yuva
nın ve bu vakaların ne şekilde cereyan ettiğini 
öğrendiğiniz vakit bu madde üzerinde bu nevi ta
sarruf yapmanın doğra olmıyacağma inanırsınız. 
Ufak bir hâtıramı anlatayım; Şarkın bir yerinde 
dolaşırken bir köye gittim köyün garip yuvaların
dan birisinin, bir hemşerimin kapısını açtık. 
Derhal dışarı âdeta bir sinek yavrusu gibi 12 -15 
çocuk birden çıktı, gürültü, patırtı ederek etrafı
mızı aldı... Ama bu yeni bir vaka değildir. Hangi 
köye gitseniz, hangi kapıyı açsanız en biçaresin
den 7 - 8 çocuk çıkar. Bu, yal|in bir hemşerim ol
duğu için kendisine sordum: «Olur mu, bu da 
yapılır mı?» dedim. «Nedir bu 12 çocuk?» de
dim. Gülümsiyerek «Beyim, onu da yapmazsak ne 
yapacağız?» dedi. (Gülüşmeler) Evet, inanın ba
na, hâdise aynen budur. «Aman beyim, onu da 
yapmazsak bu ıssız yerlerde ne yapacağız?» de
di. Bu işi bir zevk, bir spor haline getiren hem
şerimin karısına, eşine, ona istediği zaman kendi 
vücuduna sahibolduğu zaman çocuk yapmama im
kânına sahip bulunduğunu anlatmak günah de
ğil, bir vazife olur. Bu bakımdan, kadına en ba
sit şekilde vücuduna sahip olma imkânının ve
rildiğini anlatan bir maddedir. Ben size bu mad
denin daha mühim bir tarafını, içtimai tarafını 
söyliyeyim. Söylediğim zaman belki hukukçu ol-
mıyan arkadaşlarımız şaşıracaklar. 

Beyefendiler, bugün bizim Kanunu Medeni
mize göre meşru çocukla gayrimeşru olan çocu
ğun miras alması hakkında bir madde vardır. 
Yani nikâhlı bir babadan doğan çocuk baba öl
düğü zaman, nikâhsız bir babadan doğan çocuk
la, sonradan nesebi tashih edilmiş bir çocuk kar
şılaştıkları zaman meşru çocuk tam alır, gayri
meşru çocuk yarım alır, mirastan. Bunu biliyor 
mu idiniz. Bugün Kanunu Medenimiz bu hük
me sahiptir ve devam etmektedir. Kanunu Mede
ni bugün bu hükmü devam ettirmektedir. 

Sorarım size, kadına bu hakkı vermezseniz 
gayrimeşru dediğimiz... Dünya da değişmiştir, 
unutmayınız ki, her 3 - 5 senede bir milyon, bir-
buçuk milyon çocuğun tescilini bir kanunla yap
maktayız. Bunun dışına çıkayım, diyelim ki, bun-
tesis etmek şart da değildir. Her hangi bir şekil -
lar imam nikâhıdır, vesaire. Kadına hâkimiyet 
de bir-çocuk yapan Türk kadınını düşünün, bir 
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evli erkekle hasbelkader karşılaşmış bir zavallı 
kadını düşünün. Ondan bir çocuk olacak ve ba
ba bu çocuğu kabul edecek ve çocuk benimdir 
diyecek, baba ölecek, iki babanın hakiki çocuğu 
karşı karşıya gelecek ve meşru yani nikâhlı ana
dan doğan çocuk tam hisse alacak, nikâhlı anadan 
doğmıyan çocuk, babası benim cccuğumdur de
diği halde, yarım hisse alacak. 

îşte bu kanun yalnız nüfus plânlaması ile alâ
kadar değil böyle içtimai bir felâketi, derdi de 
ortadan kaldıran bir kanun olacaktır. Bu kanu
nun böyle bir kanun olduğunu da bu madde ilân 
etti. Bu bakımdan bu madde üzerinde fazla 
tasarruf edilmesini doğru bulmuyorum. Bu ka
nun ve bu maddesi, nihayet Türk kadınını erke
ğin her hangi arzusuna muhtaç, mecbur eden 
bir kuluçka makinası olmaktan kurtarmaktadır. 
Hürmetlerimle (Alkışlar) 
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vurursanız Umumi Hıfzıssı'hha Kanununun 
10 ncu maddesinin baş tarafını okuyoyım: 

«Yüksek Sıhhat Şûrasının vazifeleri: 
Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâletince 

tevdi, edilecek yüksek sıhhi ve içtimai mesele
ler hakkında rey ve mütalâa beyan ve sıhhi ve 
içtimai hizmet ve muavenetlere ait kanun, ni-
zanmnamo ve talimatnameyi birinci derecede 
tesbit eylemek.» 

Binaenaleyh, burada bahsedilen yönetmeli
ğin şûradan geçmesi mecburidir. Nitekim hu
zurunuza getirilmiş olan kanun da üzerinde if
tiharla durduğumuz ve durulan Yüksek Sağhk 
Şûrasının ittifakla tasvibine nail 'olmuştur, bü
tün maddeleriyle. Binaenaleyh, bu endişe de 
nazarı itibara alınmış ve halledilmiş bulunmak
tadır. 

Sayın Ertuğ'un, bu kanunun memleket eko
nomisi bakımından lüzumu hakkındaki çok de
ğerli mütâlâalarına Hükümetin ilâve edeceği 
başka hiçbir husus yoktur. Yalnız şunu şurada 
arz edeyim ki, ileri memleketlerde halk ken
di kendine nüfus ko trolünü yapmaktadır. Do
ğum nisbetleri halkın kendi inisiyatifi ile düş
müştür. Yal ırz gelişmekte olan ımemlcketlerdc 
'kültür seviyesine bağlı olarak Ibu düşüş görül
memiştir. Onun için katolik memleketler ha
riç Mısır, Tunns, Pakistan gibi islâm hükümet
ler dâhil bütün memleketler önemli bir Hükümet 
projesi olarak nüfus plânlamasını ele almış bu
lunmaktadırlar. Pakistan Hükümeti Sağlık Ba
kanlığı bütçesinin mühim bir kısmını nüfus 
p 1 ânlanı asına h ası etmiştir. 

Binaenaleyh, hu hususta da Türkiye irk 
memleket olmıyacak, belki nüfus plânlaması 
hürriyetini tanımakta geç kalmış olacaktır. 

Saym öztürkçine 'bir ilâç hakkında sual sor
dular. Yalnız Saym Baştan, bu Yüksek Sena
toda bir sözlü soru konusu olmuştu. Ve buna 
Yüıksok Senatoda cevap verilmişti. Acaba be
nim bu cevabı tekrarlamamda fayda mülâhaza 
edilir mi? 

BAŞKAN — Efendim cevap vermekte ser
bestsiniz. Hükümet adına cevap vermek istiyor
sanız buyurun. 

HÜKÜMET TEMSİLCİSİ SAĞLIK VE 
SOSYAL YARDIM BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ 
NUSRET PİŞEK (Devamla) — Arz ettim. Hü
kümet bu hususta Senatoda bu sualin cevabını 
vermiştir. 

BAŞKAN — Hükümet adına, Sayın Nusret 
Fişek. 

"HÜKÜMET TEMSÎLCÎSt SAĞLIK VE 
SOSYAL YARDIM BAKANLIĞI MÜSTEŞA
RI NUSRET FİŞEK — Saym Başkan, saym se
natörler, Saym Ertuğ ikinci maddede komis
yonlarınca _ilâ ve edilmiş olan ilmî komisyonun 
(kararlarının ne şekilde yürürlüğe konacağı hu
susunda Hükümetin tavzihini istediler. Bu mad
de Sosyal Komisyonda görüşülürken Hüküme
tin beyanını burada zabıtlara geçmek üzere tek
rarını lüzumlu görüyorum. Sağlık Bakanlığı 
hiçbir zaman mühim ve ilmî meselelerde ilmî „ 
bir heyetin kararlarını almadan harek't etme
miştir. 

HIFZI OĞUZ BEKATA (Ankara) — ihlâl 
olunan İlâç Kanunu müstesna. 

NUSRET FİŞEK (Devamla) — İlmi heyet-
lerin aldığı kararların nakzcdildiğini beş sene
lik idarecilik hayatımda görmedim. Bu mad
denin bu fıkrasının ilâvesi sırasında Sosyal 
Komisyona Hükümet dedi ki, biz esasen bunu 
yapmaya kararlıyız. Yalnız Komisyonunuz 
bunun maddede dercini arzu ediyorsa biz buna 
iştirak ediyoruz. Bu da Hükümetin kendisini 
bu ilmî komisyonun kararı ile tamamen bağlı 
addettiğinin bir delilidir. Bilmiyorum beyana
tım Sayın Ertuğ 'u tatmin e'tmiş midir? 

Bu arada Saym Kınaytürk 'bu hususun şû
radan da geçmesini temenni ettiler ve bir de
ğiştirge verdiklerini söylediler. Müsaade bu-
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BAŞKAN — Cevap verilmişse mesele yok. 
RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (istanbul) — Danış-

tayda olduğu mülâhazası ile cevap verilmemiş
tir. 

BAŞKAN — Sayın müsteşar diyorlar ki, 
Hükümet bu 'hususta Bakan sıfatını haiz şahıs 
cevap vermiştir. 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (İstanbul) — Ce
vap vermedi. Danıştayda muhakemesi olduğun
dan dolayı Hükümet cevap vermedi. 

% BAŞKAN — Sayın müsteşar takdir size ait
tir. İsterseniz cevap veriniz. 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (İstanbul) — Ce
vap vermek istemiyorlar. Her halde sıkıştılar. 

HÜKÜMET TEMSİLCİSİ SAĞLIK VE SOS
YAL YARDIM BAKANLIĞI MÜSTEŞARI 
NUSRET FİŞEK (Devamla) — O halde mânı-
zatta bulunayım, müsaade buyurunuz. 

BAŞKAN — Sayın Öztürkçinc, meselede bir 
sıkışma konusu yoktur. Sayın Müsteşar Bey 
diyorlar ki, Bakan bu hususta gerekli cevabı 
vermiştir. Ben bir müsteşar olarak bu cevabın 
yanma bir şey katmak istemiyorum. 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (İstanbul) — Ce
vap verilmedi, Danıştayda olduğundan dolayı 
cevap verilmedi.... 

BAŞKAN — Hâlâ Danıştayda mı? 
RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (Devamla) — Dâ

vanın sonucu alındı... 
BAŞKAN —• Danıştayda ise esasen yetkili 

değildir... 
HÜKÜMET TEMSİLCİSİ SAĞLIK VE SOS

YAL YARDIM BAKANLIĞI MÜSTEŞARI 
NUSRET FİŞEK — Bu hususta bahsi geçen 
ilâç ruhsatı 19G2 senesinde verilmiştir. Firma 
bu ilâca ruhsat istediği zaman Bakanlığa gön
derdiği prospektüste bu ilâcın kısırlık tedavisin
de kullanılan bir ilâç olduğunu ve diğer bâzı 
nisai hastalıkların tedavisinde faydalı olduğunu 
beyan etmiştir. Bu müracaat Sağlık Bakanlığı 
tarafından ilâçları tetkik eden ilmî komisyona 
havale edilmiş, ilmî komisyon da Ankara Tıp 
Fakültesinin mütalâasını istemiştir. Ankara 
Tıp Fakültesinden gelen mütalâada bu ilâca 
müsaade verilmesinin uygun olacağı belirtilmiş 
ve bunun iyi bir kontrseptik yani, gebeliği ön
leyici ilâç olarak kabul edilemiyeceği belirtil
miştir. Bunun üzerine de ilmî komisyon ilâca 
ruhsat verilmesine karar vermiş ve Bakanlığın 
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o zamanki yetkilileri de buna dayanarak ruh
satı vermişlerdir. O zamanki yetkilileri diye 
tasrih ettim. Çünkü 1962 yılında ben Sağlık 
Bakanlığı müsteşarı değildim. Bundan sonra 
bu ilâç gayriresmî olarak gebeliği önleyici ilâç 
olarak kullanabileceği söylenmiş veya duyul
muştur. Bunun üzerine bu ilâcın ruhsatını geri 
almaya karar verdik. Bu hususu Adalet Komis
yonunda da dile getirdiler. Adalet Komisyo
nunda da cevabı verildi. Bu ilâcın ruhsatını 
bugünkü mevzuatımızla geri almaya imkân yok
tur. Çünkü ilâcı çıkaran, bu gebeliği önleyici 
bir ilâçtır diye resmen iddiada bulunmuyor. Pi
yasada o kadar çok ilâç ve vasıtalar var ki, bun
lar hem gebeliği önleyici bir ilâç olarak hem de 
başka maksatlarla kullanılabiliyor. En basitini 
alınız birçok münevverler prezervatifi bel so
ğukluğundan korunmak için kullanır. Fakat 
birçoğu da bu vasıtayı doğum kontrolünde kul
lanıyor. Hattâ öyle ilâçlar vardır ki, bunlar 
çocuk düşürür, ama başka gayelerle kullanılır. 
Onun üzerine hukuk müşavirlerimiz dedi ki, 
eğer bu ruhsatı iptal ederseniz aleyhimize dâva 
açılır. Çünkü piyasada gebeliği önleyici, hattâ 
çocuk düşürücü ilâçlar başka maksatlarla kul
lanılmak üzere satılırken onların ruhsatı geri 
alınmıyor, sadece benimki alındı. Eğer bir suç
lu varsa bunu yazanlardır, yahut kullananlar
dır, der ve vasat derecede bir avukat bu dâ
vayı kazanır, dedi. Adalet Komisyonunda bu 
husustaki izahatımı komisyonun üyeleri de te-
yidettiler. öztürkçinc arkadaşımıza şunu da 
arz etmek isterim, bu bir tahkik mevzuu olmuş, 
Danıştaya gitmiştii' ve bunda suç olmadığı da 
sabit olmuştur. 

BAŞKAN — Bir sora var efendim. Sayın 
Öztürkçine buyurun. 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (İstanbul) — Soru 
sormıyacağım, madde üzerinde konuşmak istiyo
rum. 

BAŞKAN — Soru soracaktınız, öyle işaret 
etmiştiniz gM geldi. Peki o zaman buyuran ko
nuşun. 

Efendim, yalnız mesele galiba biraz ikinci 
maddenin şümulü dışına çıkmış gibi oluyor. Siz
den hassaten rica ederim, ikinci maddenin şümu
lü içinde konuşacaksınız. 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (İstanbul) — Efen
dim, ikinci madde aşağı yukarı \m kanunun bir 
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tatıbikat maddesidir. Tatbikat yönü ne kadar doğ
ru olursa serlbesstliğii de o kadar iyi olur. Korka
rını ki. bu ikinci madde bâzı - müzmin bekâr ar
kadaşlarımızı endişeye sokmaktadır. Şimdi, ikin
ci maddenin şümulü içine giren ilâçların bir şû
ra tarafından, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakan
lığı tarafi'ndan ve üniversite ilini heyeti tarafın
dan tetkik edilecek denmektedir. 

Muhterem arkadaşlar, Sayın Müsteşar beyin 
buyurdukları giibi, hakikaten şu anda kanunen 
suç olan bir ilâç dahi piyasada ayda 20 bin kutu 
satılmaktadır. Şimdi bizi düşündüren ikinci 
mad'de yönünden herhangi bir firma veyahut 
imalâtçı, herhangi bir hastalığı Önlemek gaye 
ve nıaksadiyle ruhsat alıyor, aradan kısa bir za
man geçtikten sonra da bunun prlospektüsünde 
açıktan açığa gebeliği önleyici terimleri "yer alı
yor, hattâ şu anda da bulunmaktadır. Birinci 
prospektüste gebeliği önleyici hususlar yoktu, 
ancak hastalığı önleyici hususlar vardı. İkinci 
prospektüsü tetkik ettiğimiz -zamanı maalesef ge-
heliği de önleyici bir durumda olduğunu açıktan 
açığa, ifade etmektedir. Bu, firmanın prospektü-
tfüdür. Burad'a der ki, Anovlar yumurta hücrele
rini muvakkat bir süre için istirahate sevk eder. 
Yani, bu hapı kullanan kadın hapı kullandığı 
müddetçe ay hali görmez. Ay hali görmiyen bir 
'kadın da gebe kalmaz. Bu terim şu anda kanu
nen suç olduğu halde, Adliye Vekâletine bir söz
lü soru sordum. Sağlık Bakanlığı Danıştay'a sevk 
edilmişti re sığınarak onıuzundan yükü attı. Ba
kalım Adliye Bakanlığı bu hususta: ne cevap ve
recektir? Yalnız öğrendiğimize göre eski Vekili
mizden, bunun hakkında • İstanbul Müddeiumu
miliğine tahkikat için bir soru sorulduğunu öğ
rendik, bundan sonra malûmatımız yoktur. 

Şimdi gelelim ilmî heyete muhterem arkadaş-
larım. Ankara Üniversitesinin Tıp Fakültesinin 
Farmakodinami Heyeti bu ilâcın çocuk yapmak 
kabiliyetini önleyici tedfbirleri yoktur, diye ra
por veriyor. îstaribul Üniversitesinin bir ilmî he
yeti ise, şöyle demektedir : 31 .'5 . 1964 tarihli ra
porundan kısaca okumak istiyorum. • 

BAŞKAN — Sayın Öztürkçine, bir dakikanı
zı rica edeyim. Madde ile alâkası yok. Esasen ge
beliği önleyici... 

RÎFAT ÖZTÜRKOİNE (Devamla) — Mad
de ile ilgili olan hususat şudur; ilmî heyetlin te
şekkülüdür. Yani ilmî heyet lalettayin tek bir 
üniversite" değil, ünivei'sitelerarasi ilmî heyetin 
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bulunmasının zaruri olduğuna inanmaktayız. 
Tek ilmî heyete bağlandığı gün bu ilâçları iste
yen istediği şekilde alacak, istediği şekilde iste
yen ruhsat alacaktır, isteyen ruhsat alamıyacak-
tır, diyorum. Bunun da canlı bir misalini veri
yorum sizlere, muhterem arkadaşlarım, bir hekim 
olarak müsaade ederseniz hakikati görelim. 

ESAT MAHMUT KARAKURT (Urfa) — 
Profesörler varken... 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (Devamla) — Evet 
biz de bu işin profesörüyüz. (C. H. P. sımla-
rından «çok iddialı bir lâf, Sayın Öztürkçine» 
sesleri, gülüşmeler) 

Bakınız İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi 
yetkilileri ne diyorlar': Demin, müsteşar bey, An
kara, Tıp Fakültesi profesörlerinin beyanlarını 
arz ettiler. Ben de kendi iddiamı delillerle is
pat etmek'için istanbul Üniversitesi ilini heye
tinin beyanını buyuracağını. «Anovlar adlı 
müstahzarın tertibi yapılırken, ovalasyonu blo
ke edici tesirleri ön plânda tutulmuş ve içeri
sindeki müessir maddelerin, zikredilen diğer 
hastalıklardaki tesirleri esasen malûm olduğu 
için endikasyon sahası onlara da teşmil olun
muştur. Binaenaleyh, bu müstahzar hassaten 
ovalasyonu durdurmak gayesi ile imâl edilmiş
tir.» 

Bunu söyliyen İstanbul Üniversitesi. Kim? 
Kadın Doğum Profesörü Ertuğrul Yen er. Kim? 
Farmakodinami Profesörü Profesör Alâattin 
Akçasu, tedavi kliniği Reşat G-aran. Bir heyet 
tarafından bu ilâcın ovülosyonu tedbirler oldu
ğu ileri sürülürken, Ankara Tıp Fakültesi ise 
bu ilâcın ovülosyonu önleyici kısmını atlıyor 
ancak hastalık kısmını ileri sürmektedir. Bu 
itibarla tek üniversitenin kararı değil, bunun 
üniversiteler arası bir kurulda müştereken ol
masını tenıinen bu hususu ileni sürdüm. 

Hürmetlerimle. 
BAŞKAN — Madde üzerinde görüşecek 

kimse yoktur. Bu hususta verilmiş beş takrir 
vardır, [itilalarınıza arz ediyoruz. 

Başkanlığa 
2 nci maddenin ilişikte arz edilen şekilde de

ğiştirilmesini teklif ederim. 
îzmir 

İzzet Biran d 

Madde 2. -— Nüfus Plânlaması konusunun 
halka duyurulması, halkın eğitimi ve öğretimi 
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ve uygulamada kullanılacak ilâç, araç ve tat
bikatın niteliği yönünden gereken yönetmelik 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı tarafından 
Tıp Fakültelerinin mütalâaları alınmak sure
tiyle tesbit edilir. 

BAŞKAN — Komisyon, 2 nci maddenin ta
dili hakkındaki, Sayın izzet Birand'ın teklifi
ne katılıyor mu ? 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ ZlHNİ BETÎL (Tokat) — Katılmı
yoruz efendim. 

BAŞKAN — Hükümet katılıyor mu ? 
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKAN

LIĞI MÜSTEŞARI NUSRET FÎŞEK —' Ka
tılmıyoruz efendim. 

» 
BAŞKAN — Hükümet ve Komisyon öner

geye katılmıyorlar. 
Takririn nazara alınmasını oylarınıza su

nuyorum. Kabul edenler?.,. Kabul etmiyenler.. 
Takrir reddedilmiştir. 

Sayın Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Nüfus Plânlaması hakkındaki kanun tasa

rısının 2 nci maddesinin aşağıdaki şekilde ta
dilini arz ve teklif ederim. 

Burdur 
Faruk Kmaytürk 

Madde 2. — Nüfus Plânlaması zaruretinin 
halka duyurulması ve bu hususlarla ilgili Eği
tim ve uygulama Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanlığınca hazırlanacak bir yönetmelik esasla
rına göre Askeı-î ve gönüllü teşekkülleriyle iş
birliği yaparak yürütülür. 

Bu maksatla Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanlığı Özel teşkilât kurma ve gebeliği önleyi
ci ilâç ve araçtan sosyal, ekonomik ve tıbbi za
ruretler çerçevesi içerisinde muhtacolanlara. 
parasız veya maliyetinden ucuz fiyatla vermeye 
veya verdirmeye veya sattırmak için tedbir al
maya yetkilidir. 

* Nüfus plânlamasında kullanılacak ilâç ve 
araçların niteliği ile takibatına ait Yönetmelik 
ve Sosyal Yardım Bakanlığı ile Yüksek Tıp 
Şûrası ve Tıp fakülteleri öğretim üyeleri tara
fından teşkil edilecek bir komisyonda hazırla
nır. 

BAŞKAN — Sayın Kmaytürk takrirlerini 
izah etmişlerdi. Komisyon? 
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ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU 

SÖZCÜSÜ ZİHNÎ BETÎL (Tokat) — Katılmı
yoruz. 

BAŞKAN — Hükümet ? Katılmıyor. 
Takriri oylarınıza arz ediyorum. Kabul 

edenler... Kabul etmiyenler... Takrir reddedil
miştir. 

Başkanlığa 
Görüşülmekte olan nüfus plânlaması hak

kındaki kanunun ikinci maddesinin 2 nci fıkra
sının aşağıda arz edilen şekilde tadilini arz ve 
teklif eylerim. 

Eskişehir 
Ömer Ucuza] 

Bu maksatla Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanlığı özel teşkilât kurmaya ve gebeliği ön
leyici ilâç ve araçları muhtacolan evlilere pa
rasız veya maliyetinden ucuz fiyatla dağıtma
ya veya dağıttırmaya veya sattırmak için ted

bir almaya yetkilidir. 
BAŞKAN — Sayın Ueuzal, takririnizi izah 

edecekseniz buyurunuz. 
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Baş

kan, Sayın Senatör arkadaşlarım, günlerdenbe-
ri üzerinde durduğunuz kanun bir zaruretin 
neticesi olarak getirildiği plânlamada tesbit 
edilmektedir. Orada aile plânlamasından bah
sedilir, huzurunuza da nüfus plânlaması ola
rak gelmiştir. Bendeniz bu noktaya dokunmı-
yacağım. Ancak bir zaruretin ifadesi olarak 
gelen bu kanunun ikinci maddesinin ikinci fık
rasında «Bu maksatla Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanlığı özel teşkilât kurmaya ve gebe
liği önleyici ilâç ve araçları, muhtacolanlara» 
tâbiri bulunmaktadır. 

Aziz arkadaşlarım, cemiyetin zaruretini bir 
kanun ile tedvin ederken, burada «muhtaco
lanlara» tâbiri kullanılırken benim kanaatime 
göre; meşru durumda olan evli kadınlar dışın
da bulunanlar da bu kanundan istifade edehi-
leeek ve birtakım gayrimeşnı münasebetler 
yapmakta olan kadınlar da, burada görül
mektedir. Bendeniz, buradaki «muhtaeolanlar» 
tâbirinin «muhtacolan evlilere» tâbiri şeklinde 
tadil edilmesi teklifinde bulunuyorum. Çünkü 
gayrimeşnı durumları Yüce Senatonun meş
ru şekilde kanunlaştırmaya gönlünün razı ol-
mıyacağma inanıyorum. Ayrıca muhtacolanla
ra tâbiri kullanıldığı takdirde bu bedava yahut 
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maliyetinden de çok ucuz para ile satılacağına 
göre Devlete dolayısiyle milletimize bir külfet 
teşkil edecek bu bakımdan teklifimin kabul 
edilmesini gerek Komisyondan gerek Yüce 
Meclisten istirham ederim. 

BAŞKAN — Tadil teklifini «bir defa daha 
okuyoruz efendim. 

(Eskişehir Üyesi Ömer Ucuzal'm önergesi 
tekrar okundu) 

BAŞKAN — Komisyon... 
ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU 

SÖZCÜSÜ ZİHNÎ BETlL (Tokat) — Katılmı
yoruz. 

BAŞKAN — Hükümet... 
HÜKÜMET TEMSİLCİSİ SAĞLIK VE 

SOSYAL YARDIM BAKANLIĞI MÜSTEŞA
RI NUSRET FİŞEK — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katıl
mıyor. Takriri oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Verilen rakamlar arasında bir muta
bakat yoktur, onun için bir kere daha rica 
edeceğim. (Takrir tekrar okunsun sesleri) 

(Eskişehir Üyesi Ömer Ucuzal'm önergesi 
tekrar okundu) 

BAŞKAN — Takriri kabul edenler, lütfen 
işaret buyursunlar... Efendim, ittifak hâsıl ola
madı, oylamayı tekrar ediyoruz. Lütfen, kabul 
edilmesini istiyenler ayağa kalksınlar. 

Kabul etmiyenler1?... 
Efendim, 28 e 28. arkadaşlar, rica ediyo

rum, iki dakika zil çalmak mecburiyetindeyiz... 
Lütfen efendim, yeni gelen arkadaşlarımı

zın mevcudiyeti hasebiyle takriri bir kere da
ha okutacağını. Lütfen saymakta müşkülât çe
kiyoruz, bu bakımdan muhterem senatörlerin 
yerlerine oturmasını rica edeceğim. Sayın Ka-
rakurt, rica ederim. Efendim biz zabıtlara isim
ler geçmesin diyoruz. 

Buyurun. 
(Eskişehir Üyesi Ömer Ucuzal'm önergesi 

yeniden okundu) 

NİYAZI AĞIRNASLI (Ankara) — Sayın 
Başkan, kanunda değişiklik var mı? 

BAŞKAN — «Evlilik» tâbiri var. 
Lütfen takriri kabul edenler, tekrar ayağa 

kalkmak suretiyle işaret buyursunlar... Lütfen 
kabul etmivenler... Takrir 30 oya karşılık 34 
oyla reddedilmiştir, 

- 2 
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Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Şifahen arz ettiğim sebepler dolayısiyle, 
2 nej maddenin 2 nci satırındaki (bir) kelime
sinin metinden çıkarılmasını arz ve teklif ede
rim. 

Yozgat 
Sadık Artukmaç 

BAŞKAN — Sayın Betil, Sayın Artukmaç 
«bir» kelimesinin çıkarılmasını arzu ediyor. 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ ZİHNÎ BETİL (Tokat) — Kalma
sında mahzur yok, iştirak etmiyoruz. 

BAŞKAN —• Hükümet... iştirak etmiyor. • 
Takriri oylarınıza arz ediyorum. Kabul 

edenler... Etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

Sayın Başkanlığa 
2 nci maddenin 3 ncü fıkrasındaki «nüfus 

plânlaması» yerine Sosyal İşler Komisyonunun 
«aile plânlaması» teriminin konmasını arz ede
rim, 

Elâzığ 
Celâl Ertuğ 

EKREM ÖZDEN (istanbul) — Daha evvel 
reddedilmişti. 

BAŞKAN — Efendim, ikinci satırdaki... 
CELÂL ERTUĞ (Elâzığ) — İzah edeceğim, 

efendim. 
BAŞKAN — izah ettiniz efendim. Hattâ 

Sosyal işler Komisyonunun kabul etmiş oldu
ğu veçhile bir takrir veriyoruz dediniz. 

Komisyon iştirak ediyor mu? 
ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU 

SÖZCÜSÜ ZİHNİ BETlL (Tokat) — İştirak 
etmiyoruz efendim. 

BAŞKAN — Hükümet iştirak ediyor mu? 
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKAN

LIĞI MÜSTEŞARI NUSRET FlŞEK — işti
rak etmiyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet iştirak 
etmiyorlar, Sayın Ertuğ'un takririni oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyen
ler... Takrir reddedilmiştir. 

Başkanlığa 
Nüfus plânlaması zarureti cümlesinden 

«zaruretinin» kelimesinin çıkarılmasını arz ve 
teklif ederim, 

istanbul 
Bifat öztükçine 
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BAŞKAN — Hükümet iştirak ediyor mu? 

tştirak etmiyor. 
Komisyon ? 
Hükümet ve Komisyon iştirak etmiyor, i 

takriri oylarınıza arz ediyorum; kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Takrir reddedilmiş
tir. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... i 

ÂMİL ARTUS (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 
— Efendim, ikinci sırada bir yanlışlık var. j 
Lütfen o düzeltilsin, ondan sonra oylaymız. i 

BAŞKAN — «Teşkilât kurmaya» «resmî» 
kelimesi ilâve edilmiştir. Heyeti Umumiyeye 
ilâvesiyle birlikte tashih edilmiş şekli okun
muştur. 

İkinci maddeyi tekrar okutuyorum. 
MADDE 2. — Nüfus plânlaması zaruretinin 

halka duyurulması ve bu hususlarla ilgili 
(eğitim, öğretim ve uygulama, Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanlığınca hazırlanacak bir yönet
melik esaslarına göre askerî, resmî ve gönüllü 
teşekkülleri ile işbirliği yaparak yürütülür. 

Bu maksatla Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanlığı özel teşkilât kurmaya ve gebeliği ön
leyici ilâç ve araçların muhtacolanlara parasız 
veya maliyetinden ucuz fiyatla vermeye veya 
verdirmeye veya sattırmak için tedbir almaya 
yetkilidir. 

Nüfus plânlamasında kullanılacak ilâç ve 
araçların niteliği ile tatbikata ait yönetmelik 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı tarafından, 
aralarında Tıp fakülteleri öğretim üyelerinin 
de bulunduğu bir komisyonun yazılı mütalâası 
alınmak suretiyle tesbit edilir. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. Açık oylarınıza arz edilecek
tir. 

II. - Tıbbi zaruret halinde gebeliğin sona er
dirilmesi ve sterilizasyon yapılabilmesiyle ilgili 
hükümler. 

MADDE 3. — Gebeliğin ana hayatını teh-
didettiği veya edeceği, rüşeymin veya ceninin 
normal gelişmesini imkânsız kılan veya doğa
cak çocuk ile onu takibedecek nesiller için ağır 
maluliyet sebebi teşkil edecek hallerde Sağlık 
ve Sosyal Yardım Bakanlığının yetkili kılaca
ğı kurulların objektif arazlara dayanan gerek
çeli raporları üzerine rahim tahliye edilebilir. 

Derhal müdahale edilmediği takdirde haya
tı veya hayati organlardan birisini tehdideden 
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âcil hallerde, durumu tesbit eden yetkili hekim 
tarafından da gerekli müdahale yapılarak ra
him tahliye edilebilir. 

Ancak, hekim bu müdahaleyi yapmadan ev
vel veya mümkün olmadığı ahvalde en geç yir-
midört saat içinde yapılan müdahale ile müda
haleyi icabettiren gerekçeleri illerde Sağlık ve 
Sosyal Yardım müdürlüklerine, ilçelerde Hükü
met tabipliklerine bildirmeye mecburdur. 

Müdahale yoliyle rahmin tahliyesiyle ilgili 
esaslar, hastalıklar, tahliyenin yapılabileceği 
yer ve kurumlar ile âcil hallerin nelerden iba
ret bulunduğu ve yapılacak ihbarın şekil ve 
mahiyeti Sağlık ve Sosyal Yardım Bakandığı 
tarafından çıkarılacak bir tüzükle düzenlenir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiycn? 
Sayın Artukmaç. 

SADIK ARTUKMAÇ (Yozgat) — Efendim, 
üçüncü 'maddenin ikinci fıkrasında yetkili he
kimden 'bahsedilmektedir. «Yetkili hekim tara
fından da gerekli müdahale yapılarak rahim 
tahliye edilebilir» deniyor. Buradaki yetkili 
hekim kimdir? Hükümet tabibi midir, göz dok
toru mudur, dâhiliye mütehassısı mıdır? Bu
nun bilinmesi lâzımdır. Elbette ki, burada ka
dın hastalıkları mütehassısı olması gerekir, 
kanaatindeyim; eğer yanlış anlamıyorsam. Bu 
duruma göre bu fıkraya vuzuh verilmesi gere
kir. Evvelâ yetkili hekimin kim olduğunun be
lirtilmesi lâzımdır. Bu da kadm hastalıkları 
mütehassısı olabilir. Şu halde buraya «kadın 
hastalıkları mütehassısı» demek lâzımdır. Bu 
bir. 

Ikînci nokta da, redaksiyon bakımından da 
bir değişiklik yapılması gerekmektedir. Eğer 
Sayın Komisyon lütfeder, dinlerse, bu yapıl
masını istiyeceğim değişiklik hakkındaki tek
lifimi huzurunuzda okuyacağım, ikinci fıkra
nın şu şekilde olmasını teklif ediyorum: «Ha
yatı ve hayatî organlardan birisini tehdideden 
ve derhal müdahaleyi icabettiren, âcil haller
de, durumu tesbit eden kadın hastalıkları mü
tehassısı tarafından da gerekli müdahale yapı
lacak rahim tahliye edilebilir.» 

Burada kelimeler arasında bir takdim tehir 
vardır. Bir. de «kadın hastalıkları mütehassısı» 
ibaresini ilâve etmiş bulunuyorum. Anahatları 
itibariyle teklifim, tasarının aynı mâna ve 
medlulünü ihtiva etmektedir. Hürmetlerimle. 
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BAŞKAN — Madde üzerinde bagka görüşmek I 

istiyent. Buyurun Hükümet adına Sayın Pi
şek. 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKAN
LIĞI MÜSTEŞARI NUSRET FÎŞEK — Yet
kili olacak hekimlerin bugünkü ihtisas tüzüğüne 
ve bugünkü bilgilerimize göre kanunla tahdide-' 
dilmesine lüzum yoktur, bu bir tüzükle tâyin, j 
edilecektir. Kadın hastalıkları mütehassısı, diye | 
değiştirgede söylenmiştir. Halbuki bu, doğum j 
hastalıkları mütehassısıdır. Yarın bunun ismi de j 
değiştirilebilir. Eskiden nisaiye mütehassısı de
nirdi. Cerrahlara muayyen bir kurs gösterilir, 
küçük merkezlerde bir cerrahi, bir nisaiyeci kul
lanılacağına âcil nisai müdahaleleri yapacak yet
kili bir cerrah, operatör de bulundurulabilir. 
Onun için kanunların bu şekilde tahdidedici ol
maması lâzımdır. Esasen bu, tüzüğe bırakıldığı 
için ciddî bir kontrol altındadır. 

SADIK ARTUKMAÇ (Yozgat) — Önerge
mi geri alıyorum, zabıtlara geçmiştir, zaten mak
sadım da bu idi. 

BAŞKAN — önergeleri geriverilmiştir. 
4 önerge vardır, birer birer okutacağım. 

Yüksek Başkanlığa, 
3 ncü maddenin son fıkrasının aşağıda yazılı 

olduğu şekilde değiştirilmesini saygı ile arz ede
rim. 

Kars 
Sırrı Atalay 

Müdahale yoliyle rahmin tahliyesiyle ilgili 
esaslar, hastalıklar, tahliyenin yapılabileceği yer 
ve kurumlar ile, âcil hallerin nelerden ibaret bu
lunduğu ve yapılacak ihbarın şekil ve mahiyeti 
Adalet Bakanlığı ile Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanlığı tarafından çıkarılacak bir tüzükle dü
zenlenir. 

BAŞKAN — Sayın Atalay burada bir (Ada-
let Bakanlığı) ilâvesi var değil mi? 

SIRRI ATALAY (Kars) — Evet. 
BAŞKAN — Hükümet, adına buyurun efen

dim. 
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKAN

LIĞI MÜSTEŞARI NUSRET FÎŞEK — Efen
dim, hazırlanacak her tüzük Başbakanlığa, Da-
nıştaya sunulmak üzere gönderilmeden evvel, bü
tün vekâletlerin mütalâasını almak şarttır. Bu 
arada sadece Adalet Bakanlığının değil, Millî 
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Eğitim Bakanlığı ve bütün bakanlıkların da mü
talâaları alınacaktır. Teklifi hazırhyan da Sağ
lık ve Sosyal Yardım Bakanlığı olduğu için böy
le bir tahdide lüzum görmüyoruz. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Bir şey sormak 
istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun. 
SIRRI ATALAY (Kars) — Kfendim, benim 

burada sormak istediğim eski mütalâa yani; şim
diki tatbik edilen usul değil, iki bakanlığın be
raber hazırlamasıdır. 

BAŞKAN '— Sayın Atalay beraber hazırlan
masını teklif ediyor. 

SAĞLIK VE SOSYAL VARDIM BAKAN
LIĞI MÜSTEŞARİ NUSRET FÎŞEK — Efen
dim, benim kanaatimce tüzüğü Hükümet hazır
lar. Müsveddeyi bir bakanlık hazırlar, diğer ba
kanlıkların mütalâasını aldıktan sonra ona göre 
değişiklik yapar ve Başbakanlığa bir muvafakat 
ile gidilebilir. 

BAŞKAN — Sayın Atalay takririnizi geri 
alıyor musunuz? 

SIRRI ATALAY (Kars) — Hayır efendim. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet takrire 
katılıyorlar mı? 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ ZÎHNÎ BETÎL (Tokat) — iştirak 
etmiyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet? 
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKAN

LIĞI MÜSTEŞARI NUSRET FÎŞEK — Katıl
mıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Takriri oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler-... Kabul ctmiyenler... Takrir redde
dilmiştir. 

Yüksek Başkanlığa 
3 ncü maddenin 2 nci fıkrasından sonra aşa

ğıdaki fıkranın üçüncü fıkra olarak eklenmesini 
saygı ile arz ederim. 

Kars 
Sırrı Atalay 

Cebren veya iğfal edilerek, tecavüze uğrana
rak gebe kalınmış olması halinde alâkalının alâ
kalı reşit değil veya vesayet altında ise veli ve
ya vasisinin yazılı talebi üzerine mahalli sulh 
mahkemesinin kararı ile gerekli müdahale yapı
larak rahim tahliye edilebilir. 

BAŞKAN — îzah etmek istiyor musunuz? 
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Buyurun Sayın Atalay. I 
SIRR IATALAY (Kars) — Muhterem arka

daşlarım, maddede rahmin hangi haller ve sebep
ler tahtında tahliye edilebileceği hükümleri der
piş edilmektedir. Sakatlık, hayati tehlike, tes-
bit edilen hususlar yanında, küçüklerin iğfal 
edilerek veyahut cebren ırzlarına geçilme halin
de rahmin tahliyesi hem insanî, hem ahlâki, hem 
de toplumun sosyal düşünce]erine uygun bir ha
rekettir. Getirdiğim şekli il-e de bu şarta bağlıdır. 
Mahallî Sulh Mahkemesinin eğer küçük, vesayet 
altında ise velisi veya vasisinin yazılı müracaati 
üzerine mahallî sulh mahkemesi olayın şekline gö
re cebirle iğfali görürse sulh mahkemesi karar ve
recek ve rahim tahliye edilecektir. Bununla hem 
doğması istenmiyen ve doğduktan sonra cemiyet 
için, bizatihi doğacak çocuk için iyi olmıyaeak 
bir ahval meydana gelmemesi için bu hükmün 
yer almasını istirham edeceğim. Ayrıca bu hü
küm zaten tasarının ilk şeklinde mevcut idi. Ve 
şu halde idi: Eğer cebren veya iğfal edilerek 
tecavüze uğrıyacak gebe kalınması halinde rahim 
tahliyesi yapılabilir Bu hüküm daha önceki ta
sarılarda mevcut idi. Fakat her neden ise Hü
kümet bu tasarıyı getirdiği zaman bu hususu 
ilim adamlarının hazırladığı öntasarıdan çıkar
mış ve nazarı itibara almadan getirmiş bulun
maktadır. Şarta bağlı ve mahkeme kararı ile an- I 
eak mümkün olabilecek iğfal ve cebren ırza geç
me halinde küçüklerin rahimlerinin tahliye im
kânının verilmesinin yerinde ve faydalı olacağı 
kanaatindeyim. Hükümet ve komisyonun da bu
na katılacağını ümidederim. 

BAŞKAN — Buyurun Komisyon. Efendim, 
bir hususu arz etmekte fayda mülâhaza ediyoruz. 
22 . 3 . 1965 günü bu kanunun son günüdür. O 
bakımdan açık oyların 93 nisabı bulması ve üye
lerin mutlaka oylarım kullanmaları icabetmek- I 
tedir. Aksi halde kanunun Senatomuzda kanun- I 
laşması gayrimümkün hale gelir. Arz ederim. I 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYON r 
SÖZCÜSÜ ZİHNİ BETİL (Tokat) — Muhte
rem arkadaşlar, müdahalenin sadece tıbbi za- I 
raretlere inhisar ettirilmesinde fayda vardır. I 
Tıbbi zaruretler dışında müda'halc sebebi kabul 
ötmeye kal kısıldığı takdirde bunun sebepleri- I 
ni tahkik etmek kolaylıkla mümkün olmaz. Bu- I 
nun dışında gebelik eürme konu olan bir fiil
den tevellüdetmiş ise tahliyeye hâkimin veya I 
mahkemenin iznini istemek tahliyeyi gayri- I 
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mümkün kılmak demektir. Çünkü hâkim ve 
mahkemenin gebeliğe mevzu olan fiilin suç olup 
olmadığı, fail diye gösterilen kimse tarafından 
ika edilip edilmediği hususunu tesbit etmesi 
öyle 3 günde, 13. günde, birkaç haftada, hattâ 
bazan aylar zarfında mümkün olmuyor. Bina
enaleyh içtimai birtakım sebepleri tahliye sebe
bi addetmede hem mahzur vardır, hem de fii
len tatbikine ekseriya imkân olmaz. Müdaha
le zamanı çoktan geçmiş olur. Onun içindir ki, 
komisyonumuz da müdahaleyi ancak tıbbi za
ruret hallerine inhisar ettirmeyi daha uygun 
görmüştür. Ve bu tıbbi zaruret de bir tüzük
le tesbit edilecektir. 

SIRRI ATALAY (Kars) -^ Bir şey arz ede
ceğim efendim. 

BAŞKAN — Sayın Atalay soru mu? 
SIRRI ATALAY (Kars) — Hayır efendim, 

konuşacağım. 
BAŞKAN — Konuşmak gayrimümkündür. 

Biliyorsunuz İçtüzüğümüzün 97 nci maddesine 
göre takrir sathini takririni kısaca izah eder di
yor. Ettiniz. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Rom olarak so
racağım efendim. 

BAŞKAN — Buyurun. 
SIRRI ATALAY (Kars) — Bütün ceza dâ

valarında fiil tesbit edildikten sonra, bu hal 
faile intikal etmeksizin de hâkim karar verebi
lir. Cebren ikrah ve iğfal mecburiyetiyle mü
dahale olduğu zaman ne olacak? 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ ZtHNl BETIL (Devamla) — Muh
terem arkadaşlarım, suçta hâkimler yalnız fiili 
değil, faili tesbitle de vazifelidirler. Muhterem 
arkadaşım, Atalay: diyor- ki -«.fiil tesbit edildiği 
takdirde faile intikal etmeksizin dahi hâkim bu 
kararı verebilir» Şimdi eğer arkadaşım nikah
sız ka.dınların hamile kalmaları halinde ra>hmin 
tahliyesini kaydediyorlarsa bu doğru olmaz. Ce
bir, ikrah ve iğfal mevcut ise müdahaleyi ka
bul ediyorsa, kabul buyursunlar ki, kendileri
nin de 'meslekleridir,' bu kısa zamanda müm
kün olmaz. Sonra nikâhsız iken hamile kalmış 
kadınlara rahimlerini tahliye ettirmek için fır
sat hazırlamış oluruz. Cemiyette bir yarayı te
davi edelim derken, daha ağır yaralar açmış 
bulunuruz. Bütün, bunların enine boyuna fay
da ve mahzurlariyle mukayese ederek düşün-
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düğümüz zaman, hâsıl olacak mahzur, pratikte 
karşılaşılacak müşkülât, Atalay arkadaşınım 
umduğu faydayı kat kat aşmaktadır. O itibar
la biz iştirak etmiyoruz. 

MUAMMER OBUZ (Konya) — Efendim 
söz istiyorum. . 

BAŞKAN — Sual mi efendim? 
MUAMMER OBUZ (Konya) — Hayır efen

dim takririn aleyhinde konuşacağım. 

BAŞKAN — Takririn aleyhinde konuşul
maz efendim, içtüzüğümüz diyor ki, yalnız 
takrir sahibi kısaca takririni izah eder ve ko
misyon buna cevap verir diyor. 

Sayın Sırrı Atalay'm takririni bir daha oku
yoruz. 

(Kars Üyesi Sırrı Atalay'm önergesi tekrar 
okundu.) 

BAŞKAN — Takriri kabul buyuranlar... 
Kabul etmiyenler... Takrir reddedilmiştir. 

Başkanlığa 
Nüfus plânlaması hakkındaki Kanunun 

3 ncü maddesinin 2 nci fıkrasının aşağıda arz 
edilen şekilde tadilini arz ve teklif ederim. 

Eskişehir 
Ömer Ucuzal 

Derhal müdahale edilmediği takdirde haya
tı ve hayati organlardan birisini tehdideden 
âcil hallerde Sağlık ve Sosyal Yardım Bakan
lığınca yetkili kılman hekim tarafından da ge
rekli müdahale yapılarak rahim tahliye edile
bilir. 

BAŞKAN — Komisyon takrire iştirak edi
yor mu efendim ? 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ ZİHNİ BETIL (Tokat) — İştirak 
etmiyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet... 
HÜKÜMET ADINA SAĞLIK VE SOSYAL 

YARDIM BAKANLIĞI MÜSTEŞARI NUS-
RET FİŞEK — iştirak etmiyoruz efendim. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Söz istiyo
rum. 

BAŞKAN — Efendim, takrir sahipleri, tak
rir üzerinde konuşmak istedikleri takdirde da
ha evvel işaret buyurmalıdırlar. Bu hususu 
rica edeceğim. Buyurun Sayın Ucuzal. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Baş
kan, muhterem arkadaşlarım; tadil teklifim 
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üçüncü maddenin ikinci fıkrası üzerinde olmuş
tur. Bu fıkra komisyondan geldiği gibi kabul 
edilecek olursa, kanaatimce çok suiistimal 
edilecektir. Fıkrayı müsaadenizle bir defa arz 
edeyim. 

«Gebeliğin ana hayatım tehdiclettiği ve ede
ceği, derhal müdahale edilmediği takdirde ha
yatı ve hayatî organlarından birisini tehdideden 
âcil hallerde durumu tesbit eden yetkili hekim 
tarafından da müdahale yapılarak rahim tah
liye edilir.» diyor. Burada âcil hallerde duru
mu tesbit eden yetkili hekim komisyonca izah 
edildi. Yalnız arkadaşlarım, memleketimizin 
her tarafında âcil hallerde yetkili hekim bul
maya imkân yoktur. Ancak bu, şehirlerde 
veya büyük kasabalarda mümkündür. Durum 
böyle olunca; bu kasabalarda veya "şeUıirlerimiz-
de de mutlak surette Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanlığınca yetkili kılman hekim de buluna
caktır. Aksi halde fıkranın tesbit ettiği gibi 
âcil hali yetkili hekim tesbit edecek, müdahale 
edecek, rahmi tahliye edecek, durumu bir ra
porla bildirecek. Böyle olunca bu fıkranın bir
takım suiistimallere yol açacağı kanaatindeyim. 
Şöyle ki, vaktiyle bir vilâyette savcı yardımcısı 
olarak bir hâdiseyle karşılaştım. Müsaade eder
seniz arz edeyim. Bir ihbar aldım, bir kadın 
bir nisaiyeci tarafından kürtaj yapılmak sure
tiyle çocuğu alınacaktır diye. Vazifelilere ter
tibat aldırdık, gönderdik. Hakikaten muaye
nehaneye girildiğinde giren memurlar elinde 
küvetle doktoran yardımcısını yakalıyorlar. 
Tabiî bu suçun delilidir. Bu delili tesbit etmek 
için bir başka mütehassıs doktora gitmek mec
buriyeti hâsıl oluyor. Doktor bunları tesbit 
ediyor, bu parça değil, kan pıhtısıdır, diyor. Bu 
küvet tesbit edilmeden evvel doktorun muaye
nehanesinden bir karı - koca çıkmış, bir me
mur bunları takibediyor ve bir otelde yakalı
yor. Kimsiniz necisiniz diyor. Kadın diyor ki, 
ben filân yerde öğretmenim, Üst üste çocuğum 
oldu, şimdi, filân yere gittim, böyle bir kürtaj 
yaptırdım oradan geliyorum diyor. Bu kara
kolda tesbit ediliyor arkadaşlar. Parçaları kü
vette yakalanan kadın da karakolda aynen şu 
ifadeyi veriyor. «Ben hizmetçi olarak çalışı
yordum, kocamdan ayrıldım, onun için bu yo
la tevessül ettim.» Fakat gerek öğretmen, ge
rekse hizmetçi kadm yaptıkları hareketin ka-
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nunen suç olduğunu bilmediklerini, neticeuc I 
suçlu duruma düştüklerini anladıkları anda 
her ikisi de inkâr ettiler. Netice malûm. 

Şimdi burada yetkili hekim, eğer vicdanını 
suiistimal etmeye kalkarsa, bu fıkradan çok is
tifade eder, kanaatindeyim. Onun için bende
nizin tadil teklifinde Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanlığınca yetkili kılınacak hekim tarafın
dan bu âcil ihaller tesbit edildiği takdirde tah
liye cihetine gidilirse birçok hâdiseleri önlemiş 
olacağız. Kabul buyurursanız teşekkür ederim. 
Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — «Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanlığınca yetkili kılınacak hekim»' diyorlar, 
fark bu. Katılıyor musunuz? 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ ZİHNİ BETIL (Tokat) — Yetkili 
sözü, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının 
yetkili kılacağı hekim, hazırlanacak tüzükte 
yetkili kılınacak hekimlerdir. Maddenin son 
fıkrası: «Müdahale yoliyle rahmin tahliyesiyle 
ilgili esaslar, hastalıklar, tahliyenin yapılabile
ceği yer ve kurumlar ile âcil hallerin nelerden 
ibaret bulunduğu ve yapılacak ihbann şekil ve 
mahiyeti Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 
tarafından çıkarılacak bir tüzükle düzenlenir.» 
Yani oradaki yetkili hekim tüzüğün yetkili kı
lacağı hekimdir. 

BAŞKAN —• Sayın Nıısret Fişek de aynı 
noktayı demin izah etmişlerdi. Yani yetkili he
kimliğin bugün nisaiyeciye yarm operatörlere 
verileceğini ifade ettiler. Bu suretle yetki ve
rilmesi bahis konusudy.r, dediler. 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ ZİHNİ BETİL (Tokat) — Efendim 
nisaiye mütehassısı densin dedi bir arkadaşımız. 
Sayın Nusret Fişek sadece nisaiye mütehassısı 
demin doğru olmadığını burada izah ettiler. 
Burada «Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı
nın yetki vereceği hekim» diyor arkadaşlar. 
Zaten Bakanlığın hazırlıyacağı tüzük 'bunu tes
bit edecektir. 

BAŞKAN — Bu sebeple katılmıyorsunuz. 
Hükümet te katılmıyor. Takriri oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Sayın Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına I 
Nüfus plânlaması hakkındaki kanun tasarısı-
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ııi o ncü maddesinin aşağıdaki şekilde tadili

ni arz ve teklif ederim. 
Burdur 

Faruk Kmaytürk 

Madde 3. — G-ebeliğin ana hayatını tehdidet-
tiği veya edeceği rüşeymin veya ceninin nor
mal gelişmesini imkânsız kılan veya doğacak 
çocuk ile onu takibedeeek nesiller için ağır ma
luliyet sebebi teşkil edecek hallerde Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanlığının yetkili kılacağı 
kurulların objektif arazlara dayanan gerekçeli 
raporları üzerine ve sosyal endikasyonlar mu
vacehesinde rahim tahliye edilir. 

Derhal müdahale edilmediği takdirde hayatı 
veya hayati organlarından birisini tehdideden 
âcil hallerde durumu tesbit eden yetkili hekim 
tarafından da gerekli müdahale yapılarak rahim 
tahliye edilebilir. 

Müdahale yoliyle rahim tahliyesiyle ilgili 
esaslar, hastalıklar tahliyenin yapılabileceği yer 
ve kurumlar ile âcil hallerin nelerden ibaret 
bulunduğu Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 
ile üniversiteler öğretim üyeleri tarafından 
müştereken hazırlanacak bir tüzükle düzenle
nir. 

BAŞKAN —- Komisyon... Hükümet... Takri
re iştirak ediyorlar mı? Etmiyorlar... Takriri 
oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmemiştir. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir... Açık 
oylarınıza arz edilecektir. 

MADDE 4. — Bir kadının gebe kalmamasını 
gerektirecek bir hastalık veya arıza ile malûl 
olduğu veya 'bir erkek veya kadının irsen inti
kal eden vahim bir hastalığı olduğu tıbben sa
bit olursa, bunların çocuk yapma 'kabiliyetinin 
cinsî ihtiyaçlarını tatmine mâni olmadan iza
lesi için gerekli müdahaleler Sağlık ve Sosyal. 
Yardım Bakanlığının yetkili kılacağı kurulla
rın objektif araza dayanan gerekçeli raporu 
ile yapılabilir. Bu hususla ilgili esaslar, hasta
lıklar ve müdahalenin yapılabileceği yerler 
3 ncü maddede çıkarılacağı bildirilen tüzükle 
(belirtilir. 

Her hangi bir hastalığın tedavisi için ya
pılan ve mahiyetleri itibariyle sterilizasyon ve
ya kastrasyonu intaceden müdahaleler bu hük
mün dışındadır. 
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. BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek, is- I 

üyen? Yok. M'addeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Madde açık oylarınıza arz edilecektir. 

MADDE f). —• :> neü ve 4 ııeü maddelerde 
belirtilen müdahaleler, alâkalı şahsın yazılı rı-
zasiyle, reşidolnııyan veya vesayet altında bu
lunan şahıslar üzerinde yapılacak müdahaleler 
.küçüklerde velinin, vesayet altında bulunup da 
reşit veya mümeyyiz olmıyan şahıslarda sulh 
mahkemesininizin vermesine bağlıdır. 

Veli veya sulh mahkemesinden izin alma 
zamana ihtiyaç, gösterdiği ve derhal müdahale 
edilmediği takdirde hayatı veya hayatî organ
lardan birisini tehdideden âcil hallerde! izin 
şart değildir. 

BAŞKAN — Sayın Kılıç madde üzerinde mi? 
MUHİTTİN KİLİÇ (Konya) —Vazgeçt im. 
BAŞKAN -— Madde üzerinde görüşmek is-

tiyen? 
ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU 

SÖZCÜSÜ ZÎHNt BETÎL (Tokat) — «Organ
larımdan» değil, «o ganlardan» olacak. Efen
dim. «Hayati organlarından» diye .basılmış. 
Halbuki «hayati organlardan» olacak. 

BAŞKAN — Tabı hatasıdır. Madde üzerin
de görüşmek istiyen? Buyurun Sayın- Artus, 

ÂMÎL ARTUS (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — 
Efendim, bu maddede küçük bir tashih yapılır
sa ifade daha. vuzuha kavuşacak ve daha kolay 
anlaşılacaktır. Bunu biraz evvel Sayın Komis
yon Sözcüsünden de rica etmiştim. Fakat kendi
leri teklif etmedıilcr onun için ben Yüksek Se
natoya arz etmeyi uygun buldum. Madde şöyle
dir : «Üçüncü ve dördüncü maddelerde belirti
len müdahaleler, alâkalı şahsın yazılı rızasiyle, 
reşidolnııyan veya vesayet altında bulunan şahıs
lar üzerinde yapılaeak müdahaleler 'küçüklerde 
velinin, vesayet altında bulunup da reşit veya 
mümeyyiz olmıyan şahıslarda sulh mahkemesi
nin izin vermesine bağlıdır.» Şimdi görülüyor ki ı 
burada «reşidolnııyan veya vesayet altında bulu- j 
nan şahıslar üzerinde yapılacak müdahaleler» 
diye fazla bir söz sarf edilmiş ve tekrar edilmiş. 
Maddemin, şöyle olması daha uygun olur. 3 ncü 
ve 4 ncü maddelerde belirtilen müdahaleler, alâ
kalı şahsın yazılı «rızasına», «rızasıyla» değil: 
çünkü «rızasıyla bağlıdır» deniyor. «Rızasıyla 
bağlıdır» olmaz, «rızasına bağlıdır» demek lâ
zımdır. «Alâkalı şahsın yazılı rızasına» devam 
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I edeceğiz, «küçüklerde» yani 2 nci satırın sondan 
[ 2 ne i kelimesi, «küçüklerde velinin, vesayet al

tında bulunup da. reşit veya mümeyyiz olmıyan 
I şahıslarda, sulh mahkemesinin izin vermesine bağ

lıdır.» Bu suretle çok büyük bir açıklıkla mad-
I denin ne demek istediği rahatlıkla anlaşılacak-
I tır. Ksasa müessir olmıyan sadece redaksiyona 
I taallûk eden bir değişiklik olduğu için zannedi

yorum. ki Komisyon da buna katılacaktır. Bu 
I suretle tashih edilerek oylanmasını istirham odi-
I yorum. Hürmetlerimle. 

I BAŞKAN — Efendim, burada «reşidolmı-
I yan» veya Sayın Komisyon Başkanlık Divanı 
I böyle anladı. Eğer bir mutabakat hâsıl olur «ya

zılı rızasına» bunu takiben «reşidolnııyan veya 
I vesayet altında bulunan şahıslar üzerinde yapıl a-
1 cak müdahaleler» çıkacak «küçüklerden» başlıya-
I cak. Öyle mi Sayın Art us? 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ ZÎHNÎ BETÎL (Tokat) — Bu meal-

I de bir takrir veriyoruz. 
I BAŞKAN —- Komisyonun takririni okutuyo-
I rum. 
I Yüksek Başkanlığa 
I Nüfus plânlaması hakkındaki kanun tasa mir 
I ııııı f> nci. maddesinin birinci fıkrasının aşağıda-
I ki şekilde düzeltilmesini rica ederim. 

Anayasa ve Adalet Komisyonu Sözcüsü 
Tokat 

Zihni Betil 

I "Madde 5. •• Üçüncü ve dördüncü maddeler-
I de belirtilen müdahaleler alakalı şahsın yazılı rı-
I zasma, küçüklerde velinin, vesayet altında bulu-
I nuj) da reşit veya. mümeyyiz olmıyan şahıslarda 
I sulh. mahkemesinin izin vermesine bağlıdır. 

BAŞKAN — Komisyonun tadil şekli ile mad-
I deyi okutuyorum. 

Madde 5. — 3 ncü ve.4 ncü maddelerde be
lirtilen müdahaleler, alâkalı şahsın yazılı rızası
na, küçüklerde velinin, vesayet altında bulunup 

I da reşit veya mümeyyiz olmıyan şahıslarda sulh 
mahkemesinin izin vermesine bağlıdır. 

Veli veya. sulh mahkemesinden izin alma za
mana ihtiyaç gösterdiği ve derhal müdahale edil
mediği takdirde hayatı veya hayati organlardan 
birisini tehdideden âcil hallerde izin şart değildir. 

BAŞKAN — Maddeyi tadil şekliyle oylarını
za arz ediyorum... Kabul edenler... Etmiyenler... 

f Kabul edilmiştir. Aeık oylarunuza arz edilecektir. 

— 222 — 



C. Senatosu B : 58 
MADDE 6. — Sağlık ve Sosyal Yardım Ba

kanlığınca bu kanunun 2 nci maddesine göre ge
beliği önleyici nitelikte oldukları kabul edilmiyen 
ilâç ve araçları yurt içinde imal edenler veya 
satanlar veya her ne suretle olursa olsun dağı
tanlar veya ticaret maksadiyle yurda sokanlar 
veya bu ma.ksatla bulunduranlar 7 aydan 2 yıla 
kadar hapis ve 2 000 liradan 10 000 liraya kadar 
ağır para cezasına çarptırılırlar, imalâthaneler 
kapatılır ilâç ve araçlar müsadere olunur. 

Sağlık ve Sosyal Yadım Bakanlığınca bu 
kanunun 2 nci maddesine göre gebeliği önleyici 
nitelikte oldukları kabul edilen ilâç ve araçların 
reklâm ve propagandası 1262 sayılı• Kanu
nun 13 ncü maddesine göre yapılır. Buna aykırı 
hareket edenler 1 aydan 6 aya kadar hapis ve 
500 liradan 2 000 liraya kadar, ağır para ceza
sına çarptırılırlar. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek isti-
yen?. Buyurun Sayın Atalay. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Muhterem ar
kadaşlarım, 6 nci maddede ceza şekilleri yönün
den bâzı mâruzâtta bulunmak isterim. Birinci 
fıkrada; 7 aydan 2 yıla kadar hapis ve 2 000 li
radan 10 000 liraya kadar ağır para cezası den-
mektödir. Bir vesile ile yine yüksek heyetinize 
arz etmiş idim, bizim 90 bini bulan daimî hapisha
ne nüfusunun büyük sebebini ve malî yükünü, 
bir günden bir yıla kadar hapis cezaları teşkil 
etmektedir. Hürriyeti bağlayıcı cezalar içerisin
de bir günden bir yıla kadar hapisler bu 90 
bin mahkûm nüfusunun 80 bine yakın nüfusunu 
teşkil etmekte, cezaevleri dopdolu bulunmakta, 
maliyeye de yük olmakta, toplum hayatımızda 
kalkınma halinde olan bir memlekette böyle
likle nüfusu bağlanmış bulunmaktadır. Zaten 
demokratik memleketlerde hürriyeti bağlayıcı 
cezalar umumiyetle bir yıldan başlar. Umumi
yetle az hürriyeti bağlayıcı cezaların yerine pa
ra cezaları ikame edilmiş bulunmaktadır. Bu 
sebeple burada hem para cezası verilecek, hem 
de hapis cezası verilecek. Ve hapis cezası da 7 ay
dan başlıyacak. Bizde umumiyetle bu 1 aydır, 
3 aydır, 6 aydır, bir senedir. Yedi ay gibi hiç 
de uygun olmıyan bir sistemi nereden bulduk, 
altı ay dururken. Sonra, «on bin liradan yirmi 
'bin liraya kadar para cezası veya altı aydan iki 
yıla kadar hapis cezası» hâkimin burada mü-
essiriyeti bakımından suçu işliyenler için gere
kirse sadece büyük para cezası verilsin. Bunun 
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böyle olması insanî ve hukukî yoldur. Eğer para 
.cezasını vermekle mahkeme müessiriyeti, meselâ 
durumu çok iyi de para cezası vermeye alışık 
ise o zaman böylelerine hapis cezası verilsin. Yani 
ya hapis cezası olsun veya para cezası olsun. 
ikisinin birden verilmesi istemi yerine ki, on bin 
liradan 20 bin liraya kadar para cezası 6 aydan... 
Yani hâkim umumiyetle para cezası verebilsin. 
Fakat para cezası müessiriyetini kaybedeeekse, 
onun yerine hapis cezası verebilsin. Bu sebeple 
değiştirge önergemi vermiş bulunuyorum. Ümi-
dederim ki Hükümetin Tüzük hazırlaması sadece 
ilgili bir bakanlığa aidölması, fakat mütalâanın 
diğer bakanlıklara aidölması, hükmünü değişik bir 
sistemle anlatan Komisyon böylece tetkiksiz ola
rak değil, gerçekten bugünkü anlayışa uygun 
olan bu önergemizi objektif usule uyarak iltifat 
eder Komisyon. Yoksa illâ Komisyon metni çık
sın şeklindeki bir direnme ile karşı karşıya bu
lunmayız. Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek isfi-
yen?.. Yok. iki tane takrir vardır, ıttılalarınıza 
arz ediyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
6 nci maddenin 1 nci ve 2 nci fıkralarının 

aşağıda yazılı olduğu şekilde değiştirilmesini arz 
ve teklif ederim. 

Kars 
Sırrı Atalay 

1 nci fıkradaki (7 aydan 2 yıla kadar hapis 
ve 2 000 liradan 10 000 liraya kadar ağır para 
cezasına çarptırılırlar) cümlesi .yerine (10 000 
liradan 20 000 liraya kadar ağır para cezası veya 
6 aydan 2 yıla kadar hapis cezasına çarptırılır
lar) 2 nci fıkradaki «buna aykırı hareket eden
ler bir aydan 6 aya kadar hapis ve 500 liradan 
2 000 liraya, kadar ağır para cezasına çarptırılır
lar cümlesi» yerine (ıbuna aykırı hareket edenler 
2 000 liradan 6 000 liraya kadar ağır para ce
zası veya bir aydan 6 aya kadar hapis cezasına 
çarptırılırlar.) 

BAŞKAN — Takrir üzerinde komisyon, bu
yurun. 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ ZlHNl BETlL (Tokat) — Muhte
rem arkadaşlar, suçla, karşılığında konulan ceza. 
arasında âdil ölçü bulunması ceza hukukunun 
temel prensiplerindendir. Bu itibarla muhterem 
Sırrı Atalay arkadaşımızın bu suça, maddede ba-
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his mevzuu edilen suça karşılık; ya yalnız hapis, 
yahut ağır para cezası konulması hakkındaki dü
şünceleri bir muhterem düşüncedir. Ancak, Ko
misyonumuzun neden bu maddede bahis konu
su suçu işliyenlere verilecek cezayı böyle tesbit et
tiğini Yüce Senatoya kısaca arz etmek isterim. 

Millet Meclisince kabul edilen metinde, «7 
aydan 2 seneye kadar hapis ve 2 000 liradan az 
olmamak şartiyle sağladıkları menfaatin beş 
misli ağır para cezasına çarptırılırlar.» denil
mektedir. Dikkat buyurulursa, Sağlık ve Sos
yal Yardım Bakanlığınca bu kanunun ikinci mad
desine göre gebeliği önleyici nitelikte olduğu 
kabul edilmiyen ilâç ve araçları yurt içinde imâl 
edenlere verilmektedir, veya yurda sokanlara 
verilmektedir, veya her ne suretle olursa olsun 
dağıtan ve ticari maksatla yurda sokanlar vcva 
bu maksatla elinde bulunduranlara verilmektedir. 
Millet Meclisince kabul edilen metinde kanunun 
yasakladığı bir şeyin ticaretini yapmış olan kim
selere o ticaretten elde ettiği menfaatten az ol
mamak üzere, 2 000 liradan az olmamak üzere, 
o menfaatin beş misli oeza hükmolunur demiştir. 
Biz yurda sokanın, imâl edenin, satanın, tica
ret maksadiyle elinde bulunduranın bu işten el
de ettiği menfaatin gerçek miktarının ne olduğu
nun araştırılmasiyle hâkim ve mahkemeleri ay
larca ve aylarca meşgul etmemek için pratik bir 
şekli tercih ettik ve hem hapis, hem de ağır para 
cezası dedik. Ve mevzuatımızda, bu iki cezadan 
birini hükmetmekte hâkimin muhayyer bırakıl
dığı haller olduğu gibi, her iki cezayı hükmet
meye hâkimi meebur eden hükümler de mevcut. 
Binaenaleyh, mevzuatımızda mevcut hükümlere, 
umumiyetle bir aykırılık ta getirmemektedir. Bu 
itibarla biz komisyon olarak muhterem arkadaşı
mızın tekliflerine iştirak edemiyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet katılıyor mu? 

HÜKÜMET ADINA SAĞLİK VE SOSYAL I 
YARDIM BAKANLIĞI MÜSTEŞARI NUSRET 
FİŞEK — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet Sayın 
Atalay'm takririne katılmıyor. Takriri oyla
rınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmemiştir. 

Sayın Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Nüfus plânlaması hakkındaki kanun tasarısı- j 
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nın 6 ncı maddesinin aşağıdaki şekilde tadilini 
arz ve teklif ederim. 

Burdur 
Faruk Kmaytürk 

Madde 6. — Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanlığınca bu kanunun 2 nci maddesine göre 
gebeliği önleyici nitelikte oldukları kabul edil
miyen veya henüz mahiyetleri belli olmıyan 
insan sağlığına zararlı tesirleri bulunan ilâç 
ve araçları yurt içinde imal edenler veya satan
lar veya her ne suretle olursa olsun dağıtanlar 
veya ticaret maksadiyle yurda sokanlar veya 
bu maksatla bulunduranlar 7 aydan 2 yıla ka
dar hapis ve 2 000 liradan 10 000 liraya kadar 
ağır para cezasına çarptırılılrlar, imalâthane
leri kapatılır, ilâç, ve araçlar müsadere edilir. 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca bu 
kanunun 2 nci maddesine göre gebeliği önleyici 
nitelikte oldukları kabul edilen ilâç ve araçla
rın reklâmları yasaktır. 

Bu ilâç ve araçlara ancak mesul doktorlar 
endication koydukları hastalarına reçete ile 
yazar ve kullanırlar. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Knaytürk. Kı
sa olarak konuşmanızı rica edeceğim. 

Açık oylarını kullanmıyan arkadaşlar lütfen 
oylarını kullansılar. 

ÖMER FARUK KINAYTÜRK (Burdur) — 
laym Başkan, değerli arkadaşlarım, 6 ncı mad
denin tadili hakkında vermiş bulunduğum tak
riri kısaca huzurunuzda arz etmek için söz almış 
bulunuyorum. 

Bu maddeyi okurken (Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanlığınca bu kanunun 2 nci maddesine 
^öre gebeliği önleyici nitelikte oldukları kabul 
edilmiyen) den sonra, Yüksek Heyet tasvip 
buyurursa (veya mahiyetleri henüz belli olmı
yan, insan sağlığına zararlı tesirleri bulunan) 
şeklinde bir tâbirin eklenmesinde fayda mülâ-
'ıaza etmekteyim. «Kabul edilmiyen veya he
nüz mahiyetleri belli olmıyan, insan sağlığına 
zararlı tesirleri bulunan ilâç ve araçları yurt 
içinde imâl edenler veya satanlar veya her ne 
"jurette olursa olsun dağıtanlar veya ticaret 
maksadiyle yurda sokanlar veya bu maksatla 
bulunduranlar 7 aydan iki yıla kadar hapis ve 
2 000 liradan 10 000 liraya kadar ağır para ce
zasına çarptırılırlar, imalâthaneler kapatılır, 
ilâç ve araçlar müsadere edilir» Sonra Sağlık 
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ve Sosyal Yardım Bakanlığınca bu kanunun 
ikinci maddesine, «gebeliği önleyici nitelikte 
oldukları kabul edilen ilâç ve araçların rek
lâmları tamamen yasaktır». Burada «propagan
da ve reklâmları» buyurmuşlar. 1262 sayılı Ka
nunun 13 ncü maddesine göre yapılır, deniyor. 
Biz bu araçların ve ilâçların reklâmlarını ve 
propagandalarını yasak olarak - Eğer Yüksek 
Heyetiniz tasvibederse - tadilini istiyoruz. Bunu 
da ümidediyorum ki, gerek komisyon ve ge
rekse Hükümet katılacaklardır. Çünkü, Sayın 
Hükümet sözcüsü kıymetli müsteşar arkadaşım, 
burada ikinci maddede beyanları sırasında Sa
yın arkadaşımız Öztürkçine'nin sordukları su
ale kendi cevaplariyle, şu maddenin reklâmla
rının tamamen kaldrıılması uygun olacağını, 
beyan buyurdular. Ve dediler ki, Anovlar adlı 
ilâca benim müsteşar bulunmadığım bir de
virde, başka tesirleri yönünden müsaade edil
miştir ve bu müsaadeye dayanarak ilâç çıkarıl
mıştır. Birinci prospektüsünde işaret edilen 
gebeliği önleyici tedbir değildir. Başka tesir
leri yönünden müsaadesi ve propagandası yapıl
mıştır. İkinci prospektüsünde de, Öztürkçine 
arkadaşım okudular, pervasızca, doğrudan 
doğruya reklâmlarında, prospektüslerinde «ge
beliği önleyici» diye yazılmış olması ve bun
dan dolayı da hattâ ruhsatlarının alınması için 
gayret edildiği, fakat mümkün olamıyacağını 
beyan buyurdu Sayın Hükümet Sözcüsü arka
daşım. Binaenaleyh en küçük bir açık kapı da
hi, propaganda, reklâm için bir yer bırakırsak, 
ondan istifade ederek reklâmlarını çoğaltabi
lirler, endişesindeyim. Bu ilâç doğrudan doğ
ruya reçete ile, bilhassa bu işlerle meşgul olan 
jinekolog arkadaşlarımızın kontrolleriyle, re-
çeteleriyle ve direkt olarak bu ilâcı satan fir
maların ve eczanelerin doktorlar ile temasından 
gayrisi tamamen yasaktır, ibaresinin konulma
sında fayda mülâhaza etmekteyim. Komisyon 
Sözcüsü kıymetli arkadaşımızın da tasvibede-
ceklerini ümidederim. Çünkü küçük bir rek
lâma müsaade ettik mi onun şümulü içerisinde 
Anadalu'da pazar meydanlarında inanınız ki 
günün birinde şahidolacaksmız, ben işaret et
mekte vicdan huzuru içindeyim. Bu reklâmları 
eline geçirenler doktorlara, eczanelere prospek-
tüslerle koştukları gibi, gebeliği önleyici ilâç
tır, Fatma'lar size getirdik diye Anadolu'nun 

22 . 3 .1965 O : 1 
köylerinde pazarlarında şu küçük kanunun mü
saade ettiği çerçeveye dayanarak reklâmlara 
yapılacaktır. Onun için bu 6 ncı maddede işa^-
ret etmek istediğim iki noktayı huzurunuzda-
izah etmiş bulunuyorum. Son 1262 sayılı Ka
nunu da kapsamı içine almadan, reklâm ve pro
pagandaları yasaktır, ibaresi şeklinde tadilinin 
daha uygun olacağı kanaatindeyim ve bir de 
«kabul edilmiyen» den sonra «henüz mahiyeti 
belli olmıyan, insan sağlığına zararlı tesirleri 
bulunan ilâç ve araçlar» ibaresinin konulmasın
da ümidederim ki, gerek komisyon sözcüsü ar
kadaşımın, buyurduğu hukukî yönden bir sa
kınca olmıyacak ve gerekse Hükümet sözcüsü 
arkadaşımın beyan bakımından da bir zararı 
olmıyacağı kanaatindeyim. Bu suretle Yüksek 
Heyetinizin tasvibine arz ediyorum. Bu suretle 
bir tadil teklifi vermiş bulunmaktayım. Sayın 
Başkanlık takriri okur, dikkat nazarlarınıza 
arz eder, eğer iltifat buyurulursa bu şekilde ta
dil edilmiş olur. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümetin mü
talâası var mı efendim, buyuran sayın sözcü. 

HÜKÜMET ADINA SAĞLIK VE SOSYAL 
YARDIM BAKANLIĞI MÜSTEŞARI NUSRET 
FİŞEK — Sayın Başkan, sayın senatörler, tadil 
teklifinde, henüz mahiyeti belli olmıyan, insan 
sağlığına zararlı deniyor, ikinci madde ile 
kurulmasını kabul buyurduğunuz ilmî heyet, 
henüz mahiyeti belli olmıyan, insan sağlığına 
zararlı bir ilâca müsaade etmesi beklenemez. Bi
naenaleyh, bunun burada tekrarına lüzum yok
tur. Kaldı ki, kanun tekniği bakımından bu ce
za maddesidir. Burada yeni bir hüküm getir
mek uygun değildir. Reklâm ve propagandanın 
kamilen yasak edilmesi meselesine gelince : 1262 
sayılı Kanunun 13 ncü maddesi ilâçların nasıl 
reklâmının yapılacağını yazar. Reçete ile satılan 
ilâçların umumi gazetelerde ve umumi yerlerde 
reklâmları sureti katiyede yasaktır. Eski kanun
da bunun cezası gayet hafiftir. Halbuki önünüze 
getirilen kanunla günlük gazetelerde veyahut 
halk efkârına duyurulacak şekilde ilâçların rek
lâmları yapıldığı takdirde gebeliği önleyici ilâç
lara mahsus olmak üzere, bir aydan altı aya ka
dar hapis ve 500 liradan, iki bin liraya kadar 
ağır para cezasına çarptırılır. Reklâm ve propa
ganda yasaktır, diye. kesin olarak söylenildiği 
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takdirde meslekî mecmualarda da reklâmı -yapı- I 
lama/,, hakkında yazı yazılama/ veya doktorlara 
broşür gönderilenle/. Bu sebeple Hükümet bu 
teklife katılamıyor. 

UJ.FÂT. ;ÖZTÜKKÇtNK (İstanbul) Bir 
sual sormak istiyorum. 

B A Ş K A N — Sayın Öztürkeine takr i r üze
r inde konuşuyoruz. 

Komisyon katılıyor mu-, katılmıyor ıııııf 

ANAYASA VB A D A L E T KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ ZÎHNÎ BF/r İL (Tokat) — Gebeliği 
önleyici oldukları ve nitelikleri Sağlık ve Sos
yal Yardım Bakan ığılıca tesbit edilen ilâç ve 
araç lar ın kullanılması, yapılması, satılması caiz. 
Kabul, edilmemişlerin kullanılması caiz değil, o 
.kadar caiz değil ki, karşılığında ceza verilir. 

Simdi, Hükümet Sözcüsü, muhte rem arkada
şım Kınay tü rk 'ün teklifleri hakkında mütalaa
larını bildirdiler, ben sadece bir noktaya temas 
edeceğim. Sayın KVıaytürk arkadaşım diyor ki, 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca kabul 
edilmiyen veya henüz mahiyetleri belli olmı-
yaıı ve insan sağlığına zarar veren ilâç... Şimdi, 
maddede ceza var. Bu ceza uygulanacak. De- j 
mek ki, fiil sın;. Ceza hukukunun temel prensip
lerine göre kanunun sarahaten menetmediği bir 
fiilden dolayı hiçbir kimseye ceza verilemez. 
Kanun açıkça meııedecek. 

Şimdi, Kmay tü rk arkadaşım her nasılsa it
hal olunmuş ilaçlar olabilir. Sağlık Bakanlığı 
kaimi etmiştir, listesine almıştır, böyle ilâçlar | 
olabilir. Ama mahiyetleri henüz belli değildir. 
İnsan sağlığına zarar verir. Bunları da SIK; sa
yalım. I 

Muhterem arkadaşlar , Sağlık Bakanlığının 
kabul e t t i ğ i i lâçlardan gayrisi için SIK;. Sağlık 
Bakanlığının kabul ettiği ilâçlar için, içlerinde 
m a lıi yeti eri belli olmıyan ve insan sağlığına za
rar veren, böyle şey olmaz arkadaş lar . Sağlık 
Bakanlığı ya vardır , ya yoktur . Sağlık Bakan
lığı ya vazifesini y a p a r , ' y a yapmaz. Bir yürü t -
ıııo organıdır . Meclisler yasama organıdır . Yü
rütme organını denetir , güven oyunu esirgediği 
zaman düşürür . Ve Sağlık Bakanl ığının, mah
kemeye hâkim tâyin edeceğim ama vazifesini 
iyi yapamazsa, vazifesini iyi yapan hâkim yetiş- ı 
tireceğiz, bulacağız. Sağlık Bakanlığı da vazi
fesini yapacak. Hem bu mülâhaza ile olmaz Sa
yın Kınay tü rk 'ün teklifi, hem de «mahiyetleri I 
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belli olmıyan- insan sağlığına / a r a r veren ilâç

lar» kim tesbit edecek bunu? Mahiyeti belli de
ğil, insan sağlığına / a r a r verdi, vermedi, mahi
yet i belli, işte prospektüsünde yazılı. Mahkeme
de savcı ve hâkimler sarahaten tesbit ve tarif 
edilmemiş, b i r tak ım fiillerle suç mudur, değil 
midir? Diye meşgul edilmiş olacaklar ve bu 
meşguliyetten de bu cemiyete fayda gelmiye-
cektir, zarar gelecektir. 

BAŞKAN — Sayın Kınay tü rk 'ün takr i r ine 
komisyon ve H ü k ü m e t katı lmıyor. Takr i r i oy
larınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Ktnıiyenler... Kabul edilmiştir, açık 
oylarınıza arz edilecektir. 

MADDB 7. —- Bu kanunun 3, 4 ve 5 nci mad
deleri hükümler ine aykırı fiil ve hareket le rde 
bulunanlar , T. (•. K. ile ceza hükümler i ihtiva 
eden diğer kanunla rda daha ağır cezalar tâyin 
edilmemiş ise 500 l iradan 1 000 liraya kadar 
ağır para cezasına çarpt ı r ı l ı r lar . 

BAŞKAN --— Madde ü /er inde görüşmek isti-
yen... Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Btmiyeuler... Kabul edilmiştir. 
açık oylarınıza arz edilecektir. 

IV - Kaldırı lan hükümler 
M A D D B S . - 159:} sayılı Umumi Hıfzıssıh-

ha Kanununun 3 ncü maddesinin birinci fıkra
sının doğumu tezyit hakk ındak i hükmü ile 152 
nci maddesinin başındaki «ilkaha mâni veya» 
kelimeleri ve 156 nci maddeleri kaldırı lmıştır . 

BAŞKAN —- Madde üzerinde görüşmek isti-
yen ?.. Sayın Atalay. 

S IK R I A T A L A Y (Kars) — Müsaade eder
seniz yerimden arz edeyim, efendim, gayet kısa 
konuşacağım. 

Kanun tekniğine göre bir kanunla diğer bir 
kanunun bir maddesi veyahut fıkrası değiştiri
lemez veya yerine konamaz, tik defa görüyoruz 
ki, bu kanunla diğer bir kanunun kelimelerinin 
kaldırılması kanun tekniğine uygun değildir. 
Biraz sonra görüşeceğimiz dokuzuncu maddenin 
değiştirilmesi de kanun tekniğine uygun de
ğildir. Seki/inci maddeye göre 1593 sayılı Umu
mi Hıfzıssıhlıa Kanununun 3 ncü ve 156 nci 
nci maddedeki değişikliği getirmek lâzımgelir. 
Halbuki şu kelimeleri kaldırma şekli çok garip
tir. Bun la r için nasıl olsa bir önerge vardır . 
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Konuşmak ihtiyacını hissetmiyorum. 

BAŞKAN — 8 nci maddenin kanun tekni
ğine uygun olmadığını beyan ediyorsunuz. 

Sayın Tevetoğlu madde üzerinde. Buyurun; 

FBTHÎ TEVEEOĞLU (Samsun) — Sayın 
Başkan, muhterem arkadaşlarım, Sayın Ata-
lay'ın görüşüne aynen katıldıktan başka, bu 
madde ile getirilen 1593 sayılı Kanunun mad
dede zikredilen fıkralarını okumayı faydalı gö
rüyorum. 3 neü maddesinin 1 nci fıkrası do
ğumu tezyit, tesir ve çocuk ölümünü tenkis 
edecek tedbirler.» Denmetkedir. 152 nci mad
denin başlangıcında da, çıkarılması istenilen, il
kaha mâni veya, dendikten sonra, madde devam 
ediyor, «çocuk düşürmeye vasıta olup, Sıhhat 
ve içtimai Muavenet Vekâletince tâyin edilecek 
alât ve levazımın ithal ve satışı memnudur. 
Bunların - tababette müstamel envai Sıhhat ve 
İçtimai Muavenet Vekâletinin tâyin «edeceği 
şartlar dairesinde ithal edilir ve eczanelerde re
çete ile satılır.» 

Diğer çıkarılması istenilen madde 156 nci 
maddedir .Bu maddede şu hükümleri ihtiva edi
yor. «Bu kanunun neşrinden sonra berhayat 
çocuğu altı veya altıdan fazlaya baliğ olan ka
dınlara Devletçe mükâfatı nakdiye verilmesi 
için her sene Sıhhat ve içtimai Muavenet Ve
kâleti bütçesinde bir faslı mahsus açılır. Arzu 
edenlere nakdi mükâfat yerine ihdas edilecek 
bir madalya verilir. Bu kanunun neşri tarihin
de berhayat altı veya d'aiha ziyade çioeüğu olan 
kadınlara dahi bu madalya Gerilir» denmekte
dir 

(förüşülmekte olan kanun doğrudan doğruya 
ilkahı önleyici mahiyettedir. Yoksa kaldırılmak 
istenen şu hükümlere matuf bir kanun olma
dığı savunanlar tarafından da ifade edildi ve 
zabıtlara geçti. Şu halde bu kaldırılması iste
nilen. hususlar yalnız 152 nci maddenin başın
daki «ilkaha mâni veya» sözü hariç, diğer iste
nilen hususlar yerinde değildir Sayın Atalay'in 
tadil teklifi taktiği bakımından da çok yerin
de olarak belirttikleri hatayı da dikkate alarak 
bıı maddenin tümünün veya yalnız 152 nci 
maddenin başında ki, bu üç kelimenin tadili su
retiyle kabul edilmesini arz ve teklif ediyo
rum. Bu hususta iki önergem vardır; hangisini 
tensip buyurur, münasip görürseniz ona iltifat 
edilmesini saygılarımla rica ederim, 
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ANAYASA VE- ADALET KOMİSYONU 

SÖZCÜSÜ ZlHNÎ BETİL (Tokat) — Ko
nuşmak istiyorum. 

BAŞKAN —• Takrirlerin okunmasından son
ra komisyona söz vereceğim. 

Takrirleri okutuyorum. 

Senato Başkanlığına 
8 nci maddenin aşağıdaki şekilde tadil ve ka

bulünü arz ve teklif ederim. 
Samsun 

Fethi Tevetoğlu 

Madde 8. — 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha 
Kanununun 152 nci maddesinin başındaki «il
kaha mâni veya» kelimeleri kaldırmıştır. 

Senato Başkanlığına 
8 nci maddenin tasarıdan tamamen çıkarıl

masını arz ve teklif ederim. 
Samsun 

• . ' : . . . Fethi Tevetoğlu 

BAŞKAN .— Başka takrir yok. Komisyon... 
HÜKÜMET TEMSİLCİSİ SAĞLIK VE 

SOSYAL YARDIM BAKANLIĞI MÜSTEŞA
RI NUSRET FÎŞEK"— Söz rica ediyorum efen
dim. 

BAŞKAN — Efendim, özür dilerim, içtüzü
ğün 97 nci maddesini tatbik etmeye mecburuz. 
Takrirlerden sonra sadece komisyona söz veri
lir, diyor bu madde. Onun için Hükümete söz 
vereıniyeceğim. Hükümet iştirak ediyor mu? 

HÜKÜMET TEMSİLCİSİ SAĞLIK VE 
SOSYAL YARDIM BAKANLIĞI MÜSTEŞA
RI NUSRET FİŞEK — Hayır efendim. 

BAŞKAN — Hükümet iştirak etmiyor. 
ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU 

SÖZCÜSÜ ZİHNİ BETÎL (Tokat) — Yalnız 
bir noktayı arz edeceğim. Sırrı Atalay arkada
şımız bulundukları yerden demin tenki/dlerini 
ileri sürerlerken, yanlışlık vardır, hata vardır, 
komisyonun ısrarı karşısında kürsüye gelmiyo
rum, demişlerdi. 

Biz Cumhuriyet Senatosu adına vazife ifa 
eden bir komisyon olduğumuz kanısındayız. 
Demin arz etmiştim, Yüksek Senato tasvibederse 
kabul eder, tasvibetmezse değiştirir. B'inaen-
aloyÜı, Sırrı Atalay arkadaşımızın sitemini eğer 
komisyon kanılarını ısrar eylemişse haklı bulmu
yorum. 

BAŞKAN — Sayın Atalay z?apta tescil ettir-
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mediklerine göre komisyonun da tescil ettirme
mesin! istemiş demektir. 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ ZİHNÎ BETlL (Tokad) — Kendisi-
ninki tescil edilmemişse bendenizin ki de tescil 
edilmesin. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Komisyon esasa 
cevap vermemiştir. Cevap vermek ihtiyacını dahi 
hissetmemiştir. 

BAŞKAN — Efendim, oylamaya geçmiştik. 
Tamamiyle çıkmasına mütedair teklifi oynarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyen
ler... Kabul edilmemiştir. 

İkinci takriri oylarınıza arz ediyorum. K&-
bıü edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilme
miştir. 

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

MADDE 9. — 765 sayılı Türk Ceza Kanu
nunun 3038 sayılı Kanunla değiştirilen 471 nci 
maddesinin 2 nci fıkrası aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir; 

Birinci fıkrada yazılı fiil ve hareketlerin iş
lenmesini teşvik eden veya bu fiil ve hareket
lerin işlenmesi için propaganda yapan kimse bir 
seneye kadar hapis ve bin liraya kadar ağır 
para cezası ile cezalandırılır. Eğer fiil kazanç 
gayesiyle işlenmiş ise her iki ceza birlikte hük-
molunur. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Buyurunuz Sayın Alpaslan. Açık oyunu kullan-
mıyan sayın üyelerin oylarını kullanmalarını ri
ca ederim. 

FEHMİ ALPASLAN (Artvin) — Muhterem 
arkadaşlar, burada, Sayın Komisyonun da kabul 
edeceğini sandığım bir hata vardır. İkinci fıkra
da Sayın Betil, bilhassa ara ediyorum. İkinci 
fıkrada deniyor ki : «Birinci fıkrada yazılı fiil 
ve hareketlerin işlenmesini teşvik eden veya bu 
fiil ve hareketlerin işlenmesi için propaganda ya
pan kimse bir seneye kadar hapis ve l>in liraya 
kadar ağır para cezasiyle cezalandırılır. Eğer 
fiil kazanç gayesiyle işlenmiş ise her iki ceza 
birlikte hükmolunur.» Her iki cezayı, zaten bi
rinci fıkra belirtiyor. Bir şeye kadar hapis ve 
bin liraya kadar para cezası birlikte hükmedili
yor. Sonra alıyorsunuz, «Eğer fiil kazanç gaye
siyle işlenmiş olursa her iki ceza birlikte hükmo
lunur» diyorsunuz. Yukarda zaten her iki ceza 
beraber hükmedilmiş vaziyette. 
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O itibarla bu hatayı komisyonlardan tashih 

ötmesini istirham ediyorum. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın At alay, mad
de üzerinde. 

'SIRRI ATALAY (Kars) — Biraz önce Sa
yın Alpaslan'ın dediği <n-bi, «Eğer fiil kazanç ga
yesiyle işlenmişse her iki ceza birlikte hükmolu
nur» ise garip; yok eğer «veya» ise biraz önce 
Sayın Komisyon Sözcüsünün burada daha önce 
altıncı maddede savunduğu görüşlerle ciddî bir 
tezat halinde olduğu açıkça meydandadır. Her 
iki halde de eğer «veya» ise Sayın Komisyon 
Başkanı altıncı maddedeki görüşüyle tezat halin
dedir. Ne demiştik biz. Demiştik ki; para cezası 
verilsin veya hürriyeti bağlayıcı ceza verilsin. 
Simdi altıncı maddede Komisyon bu prensibe bir 
türlü iltifat etmedi. Ama; dokuzuncu maddede 
ise bir çekişme bu1 undu. Elbette ki «veya» ya bu
rada sığınılacaktır. Altıncı maddede ise iki hu
susu kaibul etmediniz. Ya para cezası veya hürri-
veti bağlayıcı ceza. Bu sisteme iltifat etmediniz. 
Şimdi buna iltifat ediyorsunuz. Para cezası ve-
va hürriyeti bağlayıcı ceza. Peki bu tezat nedir; 
izah eder misiniz1? «Veya» dediğiniz zaman te
zattasınız, «ve» dediğiniz takdirde son cümle ile 
v'ne tezattasınız. Komisyon, bakalım, bu tezatlar 
içerisinden nasıl çıkacak? Merak ediyorum... 

BAŞKAN — Madde üzerinde başka görüşmek 
istiyenf Yok... Komisyon adına Sayın Betil. 

Yalnız, Komisyonun tezatlar içerisinde olma
dığını şu ana kadar Heyeti Umumiyeniz oylariy-
le tescil etmiştir. 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ ZİHNİ BETlL (Tokat) — Muhterem 
arkadaşlarım, münakaşasını yaptığımız konular 
üzerinde, yani Yüce Cumhuriyet Senatosunun 
oylariyle henüz halletmemiş bulunduğu konular 
üzerinde Savın S i m Atalay arkadaşım Komisyo
numuza hele Onun naçiz sözcüsü olan bana ta
rizde bulunabilir. İstediği kadar, dilediği kadar 
tarizde bulunabilir. Kendisi, çok sevdiğim, çok 
değerli ,bir arkadaşımdır. Ve Parlâmentoda faa
liyeti, çalışmaları örnek olacak kadar şayanı gıp
ta olacak kadar kıymetli bir arkadaşımızdır. Yal
nız, Sırrı Atalay arkadaşımız, Yüce Cumhuriyet 
Senatosunun oylariyle halledilmiş bulunan konu
larda, nokta i nazarlarında ısrar etmemeli. Onun 
yolu ayrıdır, bir kanun teklifi getirir, hata var
dır, der. Benim düşüncem daha uygundur, der. 
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Onu o suretle savunur. Yüce Cumhuriyet Se- I 
natosunun kabul ettiği konularda tenkitte ısrar 
etmez. Bu bir. 

İkincisi, muhterem arkadaşlarım, Türk Ceza 
Kanununun 471 nci maddesinin 2 nei fıkrası ay
nen şöyledir : «Çocuk yapmıya mâni fiil ve ha
reketlerin işlenmesini teşvik eden veya bu fiil 
veya hareketlerin işlenmesi için propaganda ya
pan kimse bir seneye kadar hapis veya bin 
liraya kadar ağır para cezası ile cezalandırı
lır. Eğer fiil kazanç temini gayesiyle işlen
mişse her iki ceza birlikte hükmolunur. Biz 
471 nci maddenin ikinci fıkrasından sadece 
(çocuk yapmaya mâni) bu üç kelimeyi çıkar
dık ve birinci fıkrada yazılı dedik, bunun ye
rine. Bizim yapmış olduğumuz değişiklik bun
dan ibarettir. Binaenaleyh, «ve» değil «veya» 
dır. Baskı hatasıdır. Bu üç kelimeden sonra 
gelen kelimenin yerine biz «birinci fıkrada ya
zılı» sözlerini koyduk. Bu üç kelimeden sonra 
gelen hata baskı hatasıdır. Komisyonun kabu
lü budur. 

Gelelim Sırrı Atalay arkadaşımızın «ya ha
pis ya ağır para cezası» yahut, «hafif hapis ve
ya hafif para cezası» olmalıdır, sözüne... 

ikisinin 'birlikte hükmedilebilmesine fır
lat ve imkân verilmemelidir, buyuruyorlar. Bu 
bir noktai nazardır. Bu noktai nazar, bütün 
noktai nazarlar gibi muhteremdir ve Meclis
lerimiz kabul ederse kanunlarımızda yapılacak 
değişikliklerle ya yalnız hapis veya ağır para 
cezası «veyahut» hafif hapis veya hafif para 
cezası» olabilir bu hüküm. Ama, Türk Ceza Ka
nununa dâhil, ceza hükümleri ihtiva eden ka
nunlarımızda hâkimleri, her ikisini birlikte hük
metmeye mezun kılan bir yığın hüküm var
dır. Eğer bu çok önemli idiyse, 15 yıldan beri 
parlâmentodadırlar ve çok kıymetli bir hukuk
çudurlar, şimdiye kadar hemen harekete geç
meleri icabederdi, sadece bu hükmü değiştir
mek hiçbir fayda sağlamaz. Sadece Ceza Ka
nunumuzda dahi yüzden fazla madde vardır 
ki, hâkim her ikisini birlikte hükme mezun kı
lar veya hâkime hakkı hıyar verir. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Söz istiyorum. 
BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Sırrı Ata

lay. 
SIRRI ATALAY (Kars) — Sayın Betil'in 

şahsım hakkındaki çok lütuf kâr sözlerine aynı 
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şekilde elbette ki mukabele ederim. Fakat ka
nunla bunların hiçbir ilgisi yok. Şimdi Sayın 
Betil derki; oyla kesinleşen metinler üzerin
de konuşma yolu bu değildir. Sayın Betil 
içtüzüğü iyi bilirler ki, içtüzük müessesesi için
de bir takriri müzakere vardır. Yani altıncı mad
de üzerine Yüksek Heyetiniz tekrar dönebilir. 
Demekki bu yollar açık... Bu bir.... 

Sayın Zihni Betil, ikinci husus da var: Yi
ne içtüzüğümüzde, ibare ve üslûplarda yanlış
lık yapılmış ise, bunların tashihi cihetine de umu
mi oylamadan evvel gidilebilir. Kazıyei muh
keme değildir. Ve bu henüz kanunlaşmaınıştır 
ve geçen maddeler üzerinde her hangi bir şekil
de konuşulamaz diye kesin 'bir hüküm yoktur. 
Bu hususdaki beyanatınızı zabıtlardan tashih 
etmek isterim. 

Şimdi mesele nedir? «ve», «veya» meselesi 
değildir. 6 ncı maddede ne diyorsunuz? Aynen 
şunlar : 7 aydan 2 yıla kadar hapis ve 2 bin li
radan 10 bin liraya kadar para cezası, «iki ce
zayı birden veriyordunuz ve bunu müdafaa et
tiniz. Şimdi hemen, üç madde» veya para ce
zası veya hürriyeti bağlayıcı ceza. - Beraber 
vermiyecek - Benim ifadem açıkça şu idi : Ceza 
tâyin edeceksiniz, diyorum. Bir kanun değişik
liği içerisinde, altı madde içerisinde iki ayrı gö
rüşe sahipsiniz. Birinde hem para cezası, hem 
hapis cezası getiriyorsunuz; birinde de ayrı 
ayrı tatbik şekli getiriyorsunuz. Acık bir tezat. 
Sonra kıymetli arkadaşıma bir hususu ifade ede
yim. Dediler ki; Ceza Kanununda buna benzer 
şu kadar madde vardır; gerçekten kanunlarımız
da hapis, hürriyet bağlayıcı cezalarla, para 
cezalarının bugünkü kanun tekniğine uygun ve 
memleket şartlarına en iyi cevap verecek bir 
şekilde değiştirilmesi lâzımdır. Yani hürriyeti 
bağlayıcı cezalar yerine para cezaları. Ve şu 
kürsüden ifade edeyim ki, buna cesaretle Tür
kiye'de ilk defa ben Adalet Bakanı olarak mü
dafaa etmiş ve ortaya atmışım ve hazırlıklarını 
da yapmış bulunuyorum. Ve bunu burada el
bette ki, nerede bulursam müdafaasını da yapa
cağım. Kesin olarak hemen şunu ifade edeyim. 
Tezat halindedir, Altıncı maddede ikisini bera
ber veriyorsunuz, burada ayrı ayrı veriyorsu
nuz. Bu tezat değil midir? Niçin altı, yedi mad
de içerisinde böyle bir hataya düşüyorsunuz? 
Suçların mahiyeti ayrı ve farklı olabilir, onlar-
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da da ceza hadleri değişik ola'bilir. Muayyen j 
ceza hadleri verilebilir. Bir suça karşılık hürr'ı- | 
yeli 'bağlayıcı ceza ile beraber para cezası verir- I 
ken, diğer bir suça karşılık bunları ayrı ayrı 
verimek maihiyetinde olmamalıdır. Bir mahiyeti I 
vardır, eğer suçlar ayrı ve farklı ise artırırsınız 
bııım. Bin liradan onbin lira, on'b'in liradan 
yirmibin, otuzbin liraya, yahut sadece hapis ce
zaisi denir ve şu hadler ve barajlar içerisinde de
ğiştirilir. Ama böyle 9 maddelik bir kanun 
içerisinde iki ayrı sistemin bulunmasının kanun 
tekniğine uygun olmadığım açıkça ifade etmek 
lâzımdır. 

BAŞKAN — Sayın Türkmen. 
SALÎH TÜRKMEN (Ağrı) — Muhterem ar

kadaşlarım, bendeniz Sayın Sırrı Atalay'm 
9 maddelik bir kanun tasarısında tezada düşül
mesi şeklinde, komisyonun aciz gösterdiği husu
sundaki sözlerine cevap vermek isterim. Tena
kuz, ancak aynı muameleyi başka bir maddede 
başka bir muameleye tabi tutmak halinde mev-
zuubahsolur. Ama bir maddede başka bir fiil, 
başka maddede başka bir fiil mevzuubahsoldu-
ğu vakit, fiilden birisi vâzn kanun tarafından 
ağır görülür. Bu itibarla hem para. cezası ve 
hem de hapis cezası verebilir. Başka, bir fiil I 
daha hafif görülür. Orada, hâkime takdir hak
kı verir. Denir ki; istersen hapis cezası ver, 
istersen para eczası ver, diyebilir. Bu tenakuz 
demek değildir. Bilerek seçilmiş bir yoldur. 
Binaenaleyh, bilerek yapılmıştır. Tenakuz ba
his mevzuu değildir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde buyurun Sa
yın Artııkmaç. 

SADİK ARTUKMAO (Yozgat) — Muhte
rem arkadaşlar; bendeniz Sırrı Atalay arkada
şın fikrine iştirak etmekteyim. Yüksek Heye
tinizin kabul buyurduğu altıncı madde de «yedi 
aydan iki yıla kadar hapis ve iki bin liradan j 
on bin liraya kadar ağır para cezasına çarptı
rılır» denilmektedir. Bu iki had arasında ci
hetteki hâkim takdir hakkını kullanacaktır. Du
rum böyle olduğu halde şimdi bu 9 nen maddede 
bu kıstastan ayrılarak yeni bir ölçü içine giril
mesi kanundaki ahenk ve insicamın mevcut 
olmadığına delil sayılabilir. Onun için burada 
«biı- seneye kadar hapis ve bin liraya kadar 
ağır para cezası ile cezalandırılır» demek ye
rinde olur; kabul buyu rol an 6 ncı maddeye gö-
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I re. Ve şu son cümlenin, yani «eğer fiil kazanç. 
I gayesiyle işlenmişse her iki ceza birlikte hük-

molımur» cümlesinin de çıkarılması yerinde 
olur. Bu suretle de 6 ncı maddeyle 9 nen madde 

I arasında bir ahenk tesis edilmiş bulunur. Hür
metlerimle. 

BAŞKAN -•- Acık oyunu kullanmıyan arka
daşımız var mi t . Yok. Açık oylama muamelesi 
bitmiştir. 

I Sayın Tuna, buyurun. 

A11M K T N l rSR K T T [ INA (Kastamonu ) — 
Muhterem arkadaşlar, ceza hukukunda son za
manlarda az miktardaki hapis cezalarım kal-

I dırmak hususunda umumi bir cereyan mevcut-
I tur. Fakat, bu cereyan bize Avrupa'dan gel-
I mektediir. Bir milletin müeyyidelerini tâyin 

ve tesbitte, onun bizatihi, bünyesinin, cemiyet 
I bünyesinin esaslı ehemmiyeti vardır. Yani bü-
I tün kanunlarda şu kısa hapis cezalan kal di -
I rıldığı zaman tanı müeyyideyi bulmuş olacak 
I mıyız, olmıyacak mıyız? Bu esaslı bir tetkike 

muhtacolan bir mevzu. Filân yerde bunu gör-
I dük, aman derhal hepsi kalksın ; çok isabetli 
I bir fikir olmıyabilir. Tetkika muhtaçtır. O yol 
I ihtiyar edilirse böyle masum bir kanunun bir 
J maddesini değil topyekûn Türk ceza mevzuatın-
I da bu tekniği almak lâzımdır. Sonra komisyon 
j bu işte tezada düşmüş deniyor ve diğer bir ar-
I kadaşım da aynı fikirde olduğunu ifade ediyor. 
I Arkadaşlar suçlar cemiyette bıraktıkları akisle-
I ı*i itibariyle birbirinden farklıdır. Farklı tesir 
I bırakan suçların cezaları da bittabi! farklı ola-
I çaktır. Kanunumuzun fi ncı maddesinde şu 

kanunun çıkmasına yegâne sebebolan en mühim 
I bir husus tatmin edilmiştir. Ne diyoruz. İkin

ci maddede kabul edilen, o ilim heyetinin ka
bul ettiği veya o heyetin kabul ettiği ilâçların 

I dışında ilâçlar satıldığı zaman nesli tüketici, za
rar verici bir hâl olduğu zaman - ki, müessir bir 
haldir, bu, sağlığa dokunmaktadır, nesle dokun
maktadır - bittabi bu şekilde ağır bir suçun 
müeyyidesi, hem hapis cezası, hem de para ce
zası olacaktır. 

9 nen maddedeki nedir? Sözde propaganda. 
Şu propaganda keyfiyetinde vazıı kanun bu 

I fiilî daha az bir müeyyideyle karşılamak ihti
yacını duymuş!ur. Fiil başka olduğu için ağır-

I lığı bir diğerinden fazla olmadığı için bu kere 
I tutmuştur, onun için para. cezası veya maddede 
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gösterilen hapis cezası gösterilmiştir. Kazanç 
kasdiyle yapıldığı zaman muhakkak ki, burada 
bir ağırlık var. Alelade bir şalısın yapması 
başka, kazanç kasdiyle bu işin yapılması baş
ka. O takdirde her iki cezanın birlikte hükmolu-
nacağını kabul ettik. 

Netice itibariyle şunu demek istiyorum; kısa 
müddetli hapis cezalarının kaldırılması için bir 
fikir tebellür etmiş, bu kabîl yazılar neşredilmiş 
olabilir. Her cemiyetin kendine has hususiyeti 
vardır. Tetkik at yapılmamıştır. Eğer bu netice
ye varırsak, topyekûn Türk Ceza Kanununun 
mevzuatına varmak lâzım, bir. 

İkincisi, 6 ncı madde da,ha ağır ceza ile kar
şılanması lâzımgelen fiilleri ihtiva etmektedir. 
Onun için hem hapis, hem para cezası konmuş
tur. Diğer 9 ncu madde propagandadan ibarettir. 
Daha az bir müeyyide ile karşılanması bünyesin
den doğmaktadır. Bunun için de hâkime bir tak
dir ha'Mu verilmiştir. Hâkim isterse para cezası, 
isterse hapis cezası hükmedecektir. Fakat propa
gandayı ticaret maksadiyle yaptığı zaman iş ağır
laşmaktadır. Bu takdirde yine şu ağırlığın kar
şılığı olmak üzere hem hapis hem para cezası bir
likte hükmolunacaktır. Binaenaleyh, bir tezat 
yoktur. Ayrılık, fiillerin bünyesindeki ağırlıktan 
ileri gelmektedir. Ağır hareketin karşısındaki ce
zalar ona göre tertiplenmiştir. İsabetlidir, aynen 
kabulünü istirham ediyorum. 

BAŞKAN — Madde ile ilgili bir takrir var
dır. Ittıl al arınıza arz ediyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
0 ncu maddenin son fıkrasının aşağıdaki şe

kilde tadilini arz ve teklif ederim. 
îzmir 

Ömer Lütfü Bozcalı 

Eğer fiil kazanç, gayesiyle işlenmiş ise yukar-
daiki ceza iki kat olarak hükmolunur. 

BAŞKAN — Takririnizi izah edecek misiniz? 
ÖMER LÜTFl BOZCALI (izmir) — Hayır 

efendim. 
BAŞKAN — Komisyon iştirak ediyor mu1? 
ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU 

SÖZCÜSÜ ZİHNİ BETİL (Tokat) — Hayır. 
BAŞKAN — Komisyon iştirak etmiyor. Hü

küm et ? 
HÜKÜMET ADTNA SAftLIK VE SOSYAL 

YARDTM BAKANLIĞI MÜSTEŞARI NIJS-
RET ElŞEK - - İştirak etmiyoruz. 
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BAŞKAN — Komisyon iştirak etmiyor, Hü

kümet iştirak etmiyor. Takriri oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmemiştir. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. Açık oyları
nıza sunulacaktır. 

MADDE 10. — Bu kanunun 1 nci ve 2 nci 
maddeleri yayımı tarihinde ve diğer hükümleri 
yayımından bir ay sonra yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek isti-
yen? Yok. Bu hususta bir önerge var, ıttılaları-
nıza arz ediyoruz. 

Sayın Başkanlığa 
10 ncu madde hakkındaki önergemin oya kon

masını saygı ile dilerim. 
İstanbul 

Rif at öztürkçine 

Madde 10 — Bu kanunun birinci ve ikinci 
maddeleri yayımı tarihinde ve diğer hükümleri 
yayımından altı ay sonra yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Takririnizi izah edecek misiniz? 
Buyurun Sayın öztürkçine. 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (İstanbul) — Sayın 
Başkan, muhterem arkadaşlarım, diğer madde
lerin müzakeresi sırasında Sayın Faruk Kiinay-
türk bir önergesi dolayısiyle Sağlık Şûrasının 
da ibıı tüzük: hakkında toplanması lâzımdır, de
mişlerdi. Ve Hükümet temsilcimizde, esasen 
bunların mütalâası alındıktan sonra Sağlık Ba
kanlığı bunun üzerinde duracaktır, demişlerdi. 
Şimdi Sağlık Şûrası toplanacak, üniversiteler 
tıp öğretim üyelerinin mütalâaları alınacak, 
bunlar meczedilecek, ondan sonra Hükümete su
nulacak. Sırrı Aatalay arkadaşımızın da bir mü
talâası vardı. Adliye Bakanlığı ile birlikte de
mişlerdi. Hükümet sözcüsü buna cevap olarak 
dedi ki, esasen Hükümetin bütün Bakanlıkla
rının bu tüzük hakkında mütalâası alınacaktır. 
Ondan sonra Danıştay a sunulacaktır. Bütün 
bu işlerin hir an için tüzüğün ana hatları Sa
yın Hükümetin çekmecesinde hazır dahi olmuş 
olsa bu formalitenin bir ay zarfında ikmaline 
imkân yoktur. Ancak hiç olmazsa üç ay veya-
hntta diğer ana kanunlarda olduğu gibi altı 
aylık bir hükmün, eğer Sayın Sırrı Atalay ar
kadaşımız üç aylık bir takrir verirlerse ben 
kendilerine iştirak ediyorum. Hiç olmazsa bu 
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önerge ile tüzük esaslı hazırlansın. Bana kalır- I 
sa bu kanun her yönü ile çok özür diliyeeeğim, 
maddeler gayet kısa olmasına rağmen, bir ya
malı bohçadan ileri geçememiş. Bunun için hiç-
olmazsa tüzük sağlam olsun ki, kanun rahat 
rahat, işlesin. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon tüzüğün ha
zırlanması için müddetin 3 ilâ 6 ay olması is
tenmektedir. Buyurun Sayın Betil. 

Sayın öztürkçme, siz beyanınızda üç ay 
dediniz, burada 6 ay. Beyanınızı tasrih mi edi
yorsunuz ? 

RİFAT ÖZTÜRKÇlNE (İstanbul) — Ben 
üç ay olarak indirilmesini kabul ediyorum. 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ ZİHNÎ BETİL (Tokat) — Muhte
rem arkadaşlarım, gerek Millet Meclisinin kabul 
ettiği, gerekse Sosyal İşler Komisyonunda ve 
Karma Bütçe ve Plân Komisyonunun kabul et
tiği metinlerde bu kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer hükmü mevcut. Komisyonumuz
da görüşülmesi sırasında bildiğiniz değişiklik | 
yapıldı ve 1 ve 2 nci maddeler yayımı tarihin
de yürürlüğe girer, diğer hükümleri 'bir ay 
sonra yürürlüğe girer denildi. Komisyon mü
zakerelerine, Hükümet temsilcisi olan Sağlık 
ve Sosyal Yardım Bakanlığı Müsteşarı ve Sa
yın Hukuk Müşaviri iştirak etmişlerdi. Kendi
lerine sordum, bu hazırlıkları ne kadar zaman 
zarfında ikmal edebilirsiniz, dedim. Bir ay ye
tişir mi, yetişmez mi, diye söyledim. Bu hazır
lık başlamış, çok ilerlemiş, bir ay gibi bir za
man kâfidir, dediler. 

Bir kanun niçin kabul edilir? Bir ihtiyacı 
karşılamak için. O halde bir ihtiyaç var ki bu
nu karşılamak üzere bu kanun tedvin ediliyor. 
Peki ne zaman yürürlüğe girmesi lâzım. Müm
kün olan kısa zamanda yürürlüğe girmesi lâ
zım. Bilmiyorum eğer Hükümet temsilcisi bu 
bir ayı kâfi görmüyorsa Komisyonumuz Hükü
metten gelecak teklife iştirak eder. Bizim bir 
ay üzerinde hiçbir mütalâamız yoktur. 

BAŞKAN — Hükümet üç, aylık teklife ka
tılıyor mu? 

HÜKÜMET ADİNA SAĞLIK VE SOSYAL 
YARDIM BAKANLIĞI MÜSTEŞARI NUSRET 
FİŞEK — Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Hükümet katılmıyor. Komis
yon Hükümeti ilgilendiren bir konu diye kati 
beyanda bulunmuyor. Takriri oylarınıza sunu- I 
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yorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir, takrir. 

Tadil Şekli ile okuyarak tekrar oylarınıza 
arz edeceğim. 

MADDE 10. — Bu kanunun 1 nci ve 2 nci 
maddeleri yayımı tarihinden ve diğer hükümleri 
yayımından altı ay sonra yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. Madde açık oyla
rınıza sunulacaktır. 

MADDE 11. — Bu kanunun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is-
tiyen? Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Kanunun tümü açık oylarınıza arz edilecek
tir. 

Kanunun tümü üzerinde Sayın Fethi Te-
vetoğlu. Aleyhte mi, lehte mi? 

FETHİ TEVETOĞLU (Samsun) — Aleyh-
te. 

BAŞKAN — Aleyhte. Buyurun. 
FETHİ TEVETOĞLU (Samsun) — Sayın 

Başkan, muhterem arkadaşlarım, görüşülmesi ta
mamlanan Nüfus Plânlaması Kanunu ta
sarısının tümü üzerinde başlangıçta belirttiği
miz, endişe ve gerçeklerin hiç dikkate alınmadan 
kabul edilmiş bulunuşu iyi niyetler yanında kötü 
niyetlerin de ve burada daha evvel yaptığım ko
nuşmada bilhassa vesikalarını dahi huzurunuzda 
gösterdiğim bir takım kanuna aykırı reklâmların 
ve dış propaganda ve müdahalelerin de katıldığı 
bu kanun ile ancak kötü niyetlerin faydasına 
bir hizmet ve fırsat verileceği kanaatindeyim. 
İkinci maddenin görüşülüşünde bir sayın arka
daşımızın daha önce verdiği bir sözlü soru müna
sebetiyle, ilâçlar hususunda hükümet yetkili ve 
sorumlusunun huzurunuzda verdiği izahat zabıt
lara geçmiştir ve her halde dikkatinizden kaç
mamıştır. Daha kanun kabul edilmeden tatbi
katına geçilmeden para kazanmak maksadiyle ilâç 
ruhsatı almıyor ve ondan sonra prospektüsü yani 
reklâm ve ilân kâğıtları değiştirilmek suretiyle 
bu ilâçlar gebeliği önleyici olarak piyasaya sürü
lüyor. Suiistimal edildiğine ve edileceğine bun
dan daha canlı, bundan daha gerçek bir örnek 
olabilir mi bilmiyorum?.. Kanunun ilk geldiği 
günden yani ilk şevkinden itibaren geçirdiği saf
haları ve değişiklikleri, çok arzu ederim ki, Türk 
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basım alsın ve satır satır, cümle cümle getirsin. 
'Kanun nasıl sevkedilmiş, hele gerekçesinde ne
lerle, nasıl kabul edilmek için adeta meclisler taz
yik edilmiş? propaganda mahiyetinde neler ko
nulmuş ve ondan sonrada bunlar Komisyonlarda 
haklı olarak, yerinde olarak nasıl çıkarılmış? Fa
kat böyle, bir arkadaşın yamalı bohça diye tavsif 
ettiği şekilde bir noksan kanun tasarısı halinde 
maalesef Meclisten bir gece yarısı gayet küçük bir 
ekseriyetin mevcudiyeti sırasında çıkan kanun 
Yüce Senatomuzda uzun ve çetin münakaşalara 
rağmen yine noksanlığı ile çıkmış bulunmakta
dır. 

Kanaatimize göre tasarı, nüfus plânlaması 
mânasını, bir arkadaşımızın da daha önce ifade 
ettiği gibi teşvik etmiştir. Kalkınma plânının bu 
konuda çerçevelediği belirli esasların dışında 
olan, yalnız ilkahı önleyici tedbirler nüfus plân
lamasının y&gkne esası olarak savunulmuş ve ka
bul edilmiştir ki, bunun Türk Milleti için fay
da mı yoksa azîm millî, içtimai, ahlâki zararla
rını tevlidedeceğini tatbikat ve zaman göstere
cektir. Bundan faydalanacak olanlar fakir Türk 
Köylü kadınlarımız bilgisizlerimiz değil, bilgili 
plânlı maksatlı firmalarla bunların komisyoncu
ları ve satıcıları faydalanmış olacaktır kanaatin
deyiz. Böyle bir kanun milletimize gelmesi muh
temel millî ve içtimai felâketi ümidederim ki Türk 
Halkı bizden daha, iyi karşılamayı bilecek ve 
gereğini yerine getirecektir. 

Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Fehmi Alpaslan, lehinde 
ıbuyurun. 

FEHMÎ ALPASLAN (Artvin) — Pek muh
terem arkadaşlarım; Nüfus plânlaması hakkında
ki kanun tasarısı üzerinde konuşmalar tamamlan
mış ve mevzu son safhaya gelmiş bulunuyor. Bu 
kanun tasarısı, 27 Mayıs sonrası çıkarılmış bulu
nan Anayasanın Türk milletine getirdiği yeni 
hayat tarzı içinde yepyeni bir zihniyetin mahsu
lü olarak hazırlanmış ve Türk milletinin gerçek
ten mutlak anlamındaki ihtiyacına takdim edil
mek üzere Yüce huzura da getirilmiş bulunan 
bir kanundur. Parlâmentomuzda üzerinde uzun 
uzun konuşmalar yapılan kalkınma plânlarının 
tabiî icabı olarak yüce huzurunuza getirilmiş bu
lunan bir kanunun, sayın arkadaşımız Fethi Te-
veboğlu'nun buyurdukları gibi, hele hele dış et
kilerden, vesaireden mülhem veya müteessir ola
rak parlâmentolarda kabul edileceği noktayı na-
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zan her şeyden evvel Parlâmentoya ve aziz 
Türk Milletine karşı bir bühtandan başka bir 
mâna ifade etmez. Bu kanun gerçekten sosyal 
Devlet anlamının en tabiî icabı olarak getirilmiş 
olan bir kanundur. Bu kanun Türkiye'de sosye
tik varlıkların, cemiyetlerin esasen tatbik ede-
geldikleri bir mevzuu sade vatandaşa, Türk 
Milletinin çoğunluğunu teşkil eden aziz Türk 
Köylüsüne ve geri kalmış olan insanlarımıza bir 
bilgi vermek ve onları da arzu ettikleri takdirde 
çocuk sahibi yapmak etmedikleri takdirde 
yapmamak için gerek cemiyete gerek kendisine, 
ortaya çıkacak çocuklardan yakalarını kurtarma
ları için getirilmiş bir kanundur. 

Yine kıymetli arkadaşlarım, anovlar denilen 
bir ilâcın sürümünü temin etmek için güya bu 
propoganda altında bu meclislerin kendilerin
den bâzı fedâkârlıklar yaptığı anlamını vere
cek sözler söylediler. Aziz rakadaşlarım, hemen 
arz edeyim ki eğer bir ilâç kanunlar tamam
lanmamış olmasına rağmen piyasaya arz edil
mişse ve piyasada işler halde ise bu herşeyden 
evvel yapanları cezalandırmak lâzımgelmekle be
raber demek ki cemiyetin bir ihtiyacını alabildiği
ne belirtmektedir. Binaenaleyh, bir ihtiyaca da 
cevap veren mahiyettedir. Cezai müeyyide ile 
karşımıza geçmesine rağmen eğer insanlar böy
le bir ilâçm kullanılması lüzumunu hissediyor
larsa... O halde ferdin hakkını ve hürriyetini bir 
zihniyet içinde böyle bir kanunu da tabiî kar
şılamaktan daha tabiî bir hal olamaz. Kaldı ki 
muhterem arkadaşlar, bu kanunun esas itibariyle 
bugün gerek Millet Meclisinde gerek Senatoda 
varhklariyle cemiyet hayatına kuvvet getiren si
yasi teşekküllerin cümlesi tarafından benimsen
miş olan bir kanunun, bu kanunun hazırlıklarına 
A. P. ile O. H. P. nin koalisyon halinde bulun
duğu zaman başlanmış ve şikâyetçi olunan 
bu Anovlar adlı ilâçm piyasaya çıkarılması mü
saadesini Adalet Partili Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanı zamanında müsaadej^e bağlanmıştır 
ve ondan sonra gelen Yeni Türkiye Partili Bakan 
kanunu Meclise sevketmiştir. Ve Meclisteki mü
dafaasını da, Millet Meclisinde Cumhuriyet Halk 
Partili bir Bakan ve Cumhuriyet Senatomuzda 
da Adalet Partili bir Bakan arkadaşımız veya 
onun temsilcisi bu savunmayı yapmak suretiyle 
kanunu Meclisteki bütün partilerin benimsendi
ğini göstermiştir. 
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O itibarla, gerçekten bir ihtiyacın tabiî bir 

neticesi olarak, Sosyal Devlet anlamı içerisinde 
sade vatandaş kütlesine hizmet getirmek mâna
sında olan bu kanunun aziz Türk Milletine ha
yırlı ve uğurlu olacağı inaneiyle her tesirin üze
rinde kabul ettiğimiz bu kanunun yüce tasvib-
lerinize mazhar olacağını ümideder, hepinizi say-
giyle selâmlarım. (Alkışlar). 

BAŞKAN — Açık oylarını kullanmıyan sa
yın üyeler var mı? 

FETHİ TEVETOĞLU (Samsun) — Sayın 
Başkan bir sözü tasrih etmek isterim. 

BAŞKAN — Gayrimümkün efendim, özür 
dilerim. Oylama muamelesi bitmiştir. 

Bir taraftan kaldırılan oylar tasnif edilirken 
bendeniz diğer neticeleri arz edeyim. 

Nüfus plânlaması hakkındaki kanun tasarı
sının ikinci maddesine 104 üye açık oyunu kul
lanmış 78 kabul 21 ret 5 cekinser oy çıkmış mad
de çoğunlukla kabul edilmiştir. 

3 neü maddeye 103 üye katılmış, 89 kabul, 
12 ret, 2 cekinser, salt 'çoğunluk sağlanmış ve 
madde kabul edilmiştir. 

4 ncü maddeye 115 üye katılmış, 10.1 kabul, 
13 ret, 1 cekinser; salt çoğunluk sağlanmış, 
madde kabul edilmiştir. 
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5 nci maddeye 97 üye katılmış, 79 kabul, 

16 ret, 2 cekinser, madde çoğunlukla kabul edil
miştir. 

6 ncı maddeye 99 üye oy kullanmış, 81 ka
bul, 17 ret, 1 cekinser; madde çoğunlukla ka
bul edilmiştir. 

7 nci maddeye 108 üye katılmış, 88 kabul, 
19 ret, 1 cekinser; salt çoğunluk sağlanmış, 
madde kabul edilmiştir. 

9 ncu maddenin açık oylamasına 105 üye ka
tılmış, 87 kabul, 16 ret, 2 cekinser oyla ve ço
ğunlukla madde kabul edilmiştir. 

10 ncu maddenin açık oylamasına 113 üye 
katılmış 103 kabul, 7 ret, 3 cekinser oyla salt 
çoğunluk sağlanmış ve madde kabul edilmiştir. 

Nüfus plânlaması kanun tasarısının tümüne 
1.16 üye açık oyunu kullanmış, 71 kabul, 44 ret, 
1 cekinser oyla kanunun tümü çoğunlukla ka
bul edilmiştir. Memleket için hayırlı olmasını 
temenni ederim. 

23 . 3 . 1965 Salı günü saat 15 te toplanıl
mak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 18.20 
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Nüfus plânlaması hakkındaki kanun tasarı sının 2 nci maaddesine verilen oyların sonucu 

(Salt çoğunluk sağlanmıştır.) 

TABIÎ ÜYELER 
kkreaı Aeuner 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Vehbi Ersü 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Fahri özdilek 
Mehmet özgüneş 
Selâhattin özgür 
Mehmet Şükran özkaya 
Haydar Tunçkanat 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdemoğlu 
AFYON KARAHISAR 
Mustafa Yılmaz înce-
oğlu 

AĞRI 
Salih Türkmen 

ANKARA 
Niyazi Ağı rnaslı 
Osman Alişiroğlu 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Sabit Kocabeyoğlu 

ADANA 
Sakıp Önal 

ANTALYA 
M. Akif Tekin | 

Üye sayısı : 184 
Oy verenler : 104 

Kabul edenler : 78 
Reddedenler : 21 

Çekinserler : 5 
Oya Katılmıyanlar : 78 

Açık üyelikler : 2 

[Kabul edenler] 
ANTALYA 

Mehmet Pırıltı 
ARTVİN 

Fehmi Alpaslan 
AYDIN 

Fikret Turhangil 
BALIKESİR 

Nejat Sarlıcalı 
BİNGÖL 

Sabri Topçuoğlu 
DENİZLİ 

Cahit Akyar 
DİYARBAKIR 

İhsan Hami t Ti g re 1 
ERZİNCAN 

Kolimi Baysoy 
GAZİANTEP 

Zeki islâm 
Nizamettin özgül 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan 

HATAY 
M. Enver Bahadırlı 

İÇEL 
Cavit Tevök Okyayuz 

İSTANBUL 

M. Erdoğan Adalı 
Mebrure Aksoley 
Fikret Gündoğan | 

[Redde 
AYDIN 1 

Osman Saim Sarıgöllü 
BURSA 

Cahit Ortaç | 

1 0 . Zeki Gümüşoğlu 
Ekrem özden 
Rifat öztürkçine 

KARS 
Mehmet Hazer 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KONYA 
Sedat Çuınrah 
Mustafa Dinekli 
Muhittin Kılıç 
Ahmet Onar 

MALATYA 
Mehmet Zeki Tulün ay 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Emin Açar 
Orhan Süersan 
Refik Ulusoy 

MARAŞ 
Cenap Aksu 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 
Abdülkerîm Saraçoğlı. 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 
Haldun Menteşeoğlu 

ORDU 
Rşref Ayhan 
Zeki Kumrulu 

denler] 
EDİRNE 1 

Tahsin Banguoğlu 
ELÂZIĞ 

Celâl Ertuğ | 

I SAKARYA 
1 Turhan Kapanlı 

SAMSUN 
1 Rıza Isıtan 

SÜRT 
Abdurrahman Kavak 

SİNOP 
Suphi Batur 

srvAS 
Hulusi Söylemezoğlu 

TOKAT 
Zihni Betdl 

TUNCELİ 
Mehmet Ali Demir 

URFA 
Vasfi Gerger 
Esat Mahmut Karaknrt 

VAN 
Ferid Melen 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 

• Cevat Açıkalm 
Muzaffer Alankuş 
Âmil Artus 
T [asa ıı Ata kan 

Enver Kök 
Osman Koksal 
Ragıp Üner 

ESKİŞEHİR 

Gavsi Uçagök 
Ömer Ueuzal 
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İSPARTA 

Mustafa Gülcügil 

İSTANBUL 
Şevket Akyürek 
M. Tekin Arı burun 

ADIYAMAN 

Halil Ağar 

TABÎÎ ÜYELER 
Emanullah Çelebi 
Suphi Gürsoytrak 
Su Ki Ulay 

ADANA 
Galip Afşar 
Mehmet Ün aldı 
AFYON KARAHİSAR 
Rasim Hancıoğlu 
Celâl Tevfik Karasaparı 

AMASYA 
Macit Zeren (B.) 

ANKARA 
Rifat Etker 

ibrahim Saffet Omay 
(t) 

AYDIN 
IskenrW (Vnap Ege 

BALIKESİR 
Enver Aka (Bagkan) 
Mehmet Güler 
Hasan Âli Türker 

BİLECİK 

Talât Oran 
BİTLİS 

Ziya Nami Şeref ha n-
oğlu 

BOLU 
Rahmi Arıkan 
Sırrı Uzunhasanoğlu 

BURDUR 
Ö. Faruk Kmaytürk 
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İZMİR 

Ömer Lûtfi Bozcalı 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
tiüseyin Kalpaklı oğlu 
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KOCAELİ 

Rifat özdeş 

KÜTAHYA 

Ahmet Orhan Akça 
I. Eteni Erdinç 

IÇekinserler] 
ANKARA 

Mansur Ulusoy 

BURSA 

Şeref Kayalar 

I Oya katıI mıyanlar] 
BURSA 

thsan Sabri Çağlayan
d ı 
Baki Güzey 

ÇANAKKALE 
Nahit Altan 
Ziya Termen 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

ÇORUM 
A İneci din Çetin 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Mehmet Emin Durul 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdngran 

ELÂZIĞ 
l l a s i m <îir-Hv 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 
Sakıp Hatunoğlu 
O. Edip Somunoğlu 

GİRESUN 
Mehmet İzmen 
Sabahnttin Orhnn 

GÜMÜŞANE 
Halits Zarbım 

HATAY 
Mustafa Del i veli 

İÇEL 
Talip özdnlny 

İSTANBUL 
M. Cemal Yıldırım 

İZMİR 
izzet Birand 
Cahit Okurer 
Hilmi Onat 
Nevzat özerdendi 

KARS 
Sırnı Atalay 
Y. Ziya Ayrım 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nıısret Tuna 

KAYSERİ 
^nad Hayrı Ürgüplü 
(Başbakan) 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusnıan (t.) 

KOCAELİ 
Lûtfi Tokoğlu (I. Ü.) 

MANİSA 
Ferit Alpiskender 

MARAŞ 
Nedim Evliya 

MUŞ 
Isa Hisan Bingöl 

NEVŞEHİR 
ibrahim Şevki Atasağuı 

NİĞDE 

Kudret Bay han 
tzzet Gener 

ORDU 
Şevket Koksal 

SAMSUN 
II. Enver İşıklar 
Refct Kendcci 
Fethi TpvPtnffln 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 

IZMlR 
Enis Kansu 

KONYA 
Muammer O buz 

RİZE 
Osman Mecdi Agun 

SAKARYA 
Kâzım Yurdakul 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğlu 
Rifat öçten 
Ziya Önder 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Ali Altımtaş (I.) 

TRABZON 
Şevket Buladu£!u 
Yusuf Demirdağ (1.) 
Kesat. Zabiffln 

UŞAK 
Kâmil Coşkun oğlu 

YOZGAT 
ismail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 
Akif Eyidoğan 
IVvfik înei 
0. BAŞKANINCA SE

ÇİLEN ÜYELER 
Ömer Ergün 
Hasan Kangal (t.) 
Sadi Koçaş 
Sahir Kurutluoğlu (1.) 
Nadir Nadi 
Meeat.i özdeni? 
N. Zerin Tüzün 
Âdil Ünlü 

[Açık üyelikler] 
İstanbul 1 
Tekirdağ 1 

Yekûn 2 
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Nüfus plânlaması hakkındaki kanun tasan sının 3 ncü maddesine verilen oyların sonucu 

(Salt çoğunluk sağlanmıştır.) 

Üye sayısı : 184 
Oy verenler : 103 

Kabul.edenler : 8Q 
Reddedenler : 12 

Çekinserler : 2 
îptal edilen oylar : 0 
Oya katılmıyanlar : 79 

Açık üyelikler : 2 

TABU ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Fahri özdilek 
Mehmet özgüneş 
SelâhaUin özgür 
Mehmet Şükran özkaya 
Haydar Tunçkanat 
Ahmet Yıldız 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdem
oğlu 
Sakıp önal 
AFYON KARAHÎSAR 

- Mustafa Yılmaz lnce-
oğlu 

AĞRI 
Salih Türkmen 

ANKARA 
Niyazi Ağırnaslı 
Osman Alişiroğlu 
Hıfzı Oğuz Rekata 
Sabit Kocabeyoğlu 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

[Kabul 
AYDIN 

Fikret Turhangil 
BALIKESİR 

Nejat Sarlıcalı 
BİNGÖL 

Sabri Topçuoğlu 
BOLÜ 

Rahmi Arıkan 
BURSA 

Baki Güzey 
Cahit Ortaç 

DİYARBAKIR 
İhsan Hanı it Tigrel 

ELAZIĞ 
Celâl Ertuğ 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ESKİŞEHİR 
Oavsi Uça gök 

GAZİANTEP 
Zeki islâm 
.Vizampttin özgül 

GÜMÜŞANE 
Halit Zarbun 

HATAY 
M. Enver Bahadırlı 

İÇEL 
Cavıt Tevfik Okyayuz 
Talip özel olay 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İSTANBUL 
M. Erdoğan Adalı 
Mebrure Aksoley 

edenler] 
I Fikret Gündoğan 

Osman Zeki Gümüşoğlu 
Ekrem özden 

I Ltifat öztürkçine 
I İZMİR 
I Rnis Kansu 
I Nevzat özerdemli 

KARS 
I Mehmet Hazer 

KASTAMONU 
j Mehmet Çamlıca 

KIRKLARELİ 
I Ahmet Naci Arı 

KOCAELİ 
Rifat özdeş 

KONYA 
Sedat Çıımralı 
Mustafa Din ekli 
Muhittin Kılıç 
Muammer Obuz 
Ahmet Onar 

MALATYA 
Mesmet Zeki Tulunay 
Nüvit Yetkin 

MARDİN 
Abdülkprim Saraçoğlu 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Zeki Kumrulu 

SAKARYA 
Turhan Kapardı 

SAMSUN 
Rıza Isıtan 

SIÎRT 
Abdurrahman Kavak . 

SİNOP 
Suphi Batur 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğlu 
Hulusi Söylemezoğlu 

TRABZON 
Reşat Zaloğlu 

TUNCELİ 
Mehmet Ali Demir 

URFA 
Vasfi Gerger 
Esat Mahmut Karakurt 

VAN 
Ferid Melen 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 

ZONGULDAK 
Tank Remzi Baltan 
Akif Evi doğan 
CUMH URB AŞKANIN. 
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Cevat Aoıkalın 
Muzaffer Alankuş 
Âmil Artus 
Hasan Atakan 
Hasan Kangal 
Sadi Koçaş 
Enver Kök 
Osman Koksal 
ffagıp Üner 
N. Zerin Tüzün 
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ANTALYA 
M. Akif Tekin 

AYDIN 
Osman Saim Sarıgöllü 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 
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[Reddedenler] 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 

İSTANBUL 
Şevket Afcyürek 

İZMİR 
Ömer Lûtfi Bozcalı 

TABİİ ÜYELER 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Sıtkı Ulay 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
Galip Afşar 
Mehmet Ünaldı 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 
AFYON KARAHÎSAR 
Rasim Hancı oğlu 
Celâl Tevfik Karasapan 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Rifat Etker 
ibrahim Saffet Omay 
(D 

AYDIN 
iskender Cenap Ege 

BALIKESİR 
Enver Aka (Başkan) 

Mehmet Güler 
Hasan Âli Türker 

BİLECİK 
Talât Oran 

BİTLİS 
Ziya Nami Şerefhanoğlu 

BOLU 
Sırrı Uzunhas&noğlu 

BURDUR 
ö. Faruk Kmaytürk 

1965 O 4 

KAYSERİ 

Hüseyin Kalpakhoğlu 

KÜTAHYA 
Ahmet Orhan Akça 
I. Etem Erdinç 

[Çehinserler] 
ANKARA 

Mansur Ulusoy 
İZMİR 

İzzet Birand 

[Oya kattlmıycmlar] 
BURSA İZMİR 

İhsan Sabri Çağlagau-
gü (B.) 
Şeref Kayalar 

ÇANAKKALE 
Nahit Al tan 
Ziya Termen 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Cahit Akyar 
Mehmet Emin Durul 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

ELAZIĞ 
Rasim Giray 

ERZURUM 
Osman Alihoeagil 
Sakıp Hatumoğlu 
Edip Somunoğlu (1.) 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ueuzal 

GİRESUN 
Mehmet îzmen 

HAKKARİ 
Necip Seyhan (1. Ü.) 

HATAY 
Mustafa Deliveli 

İSTANBUL 
M. Tekin Arıburun 
M. Cemaâl Yıldırım 

[Açık 
İstanbul 
Tekirdağ 

Cahit Okurer 
Hilmi Onat 

KARS 
Sırrı Atalay 
Y. Ziya Ayrım 

KASTAMONU 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikee/Mgil 
Suad Hayri Ürgüplü 
(Başbakan) 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KOCAELİ 
Lûtfi Tokoğlıı (İ. Ü.) 

MANİSA 
Emin Açar 
Ferit Alpiskender 
Orhan Süersan 
Refik Ulusoy 

MARAŞ 
Cenap Aksu 
Nedim Evliya 

MUĞLA 
Haldun Menteşeoğlu 

MUŞ 
Isa Hisan Bingöl 

NEVŞEHİR 
İbrahim Şevki Atasağun 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 
İzzet Gener 

üyelikler] 
ı 

t 1 

MARDİN 

Abdurrahman Bayar 

SAMSUN 
Refet Rendeei 
Fethi Tevetoğkt 

ORDU 
Şevket Koksal 

RİZE 
O. Mecdi Agun 

SAKARYA 
Kâzım Yurdakul 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 

SİVAS 
Rifat Öçten 
Ziya Önder 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Ali Altuntaş (I.) 
Zihni Betil 

TRABZON 
Şevket Buladoğlu 
Yusuf Detnirdağ (İ.) 

UŞAK 
Kâmil Cogkunoğlu 

YOZGAT 
ismail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 
Tevfik inci 

C. BAŞKANINCA SE
ÇİLEN ÜYELER 

Ömer Ergün 
Sahir Kurutluoğlu 
Nadir Nadi 
Neaati özdeniz 
Âdil Ünlü 

Yekûn 2 
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Nüfus plânlaması hakkındaki kanun tasarı sının 4 ncü maddesine verilen oyların sonucu 

(Salt çoğunluk sağlanmıştır.) 
184 
115 
101 

13 
1 

67 
2 

Üye sayısı 
Oy verenler 

Kabul edenleı 
Reddedenler 
Çekinserler 

Oya katılmıyanlar 
Açık üyelikler 
[Kabul edenler] 

TABİÎ ÜYELER 
Refet Aksoyoğlu 
.Mucip Ataklı 
Vehbi Ersü 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğiu 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Fahri özd^Lek 
Mehmet özgüneş 
Selâhattin özgür 
Mehmet Şükran Özkaya 
Haydar Tunçkanat 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdemoğ
lu 
Mehmet Unaldı 
Sakıp önal 
AFYON KARAHİSAB 
Mustafa Yılmaz Ince-
oğlu 

AĞRI 
Salih Türkmen 

ANKARA 
Niyazi Ağırnaslı 
Osman Alişiroğlu 
Hıfzı Oğuz Bekata 
SaJbit Kocabeyoğlu 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
Fikret Turhangil 

BALIKESİR 
Nejat Sarlıcalı 

BİNGÖL 
Sabri Topçuoğlu 

BOLU 
Rahmi Arıkan 

BURSA 
Baki Güzey 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 
İhsan Hamit Tigrei 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ESKİŞEHİR 
Gavsi Uçagök 

GAZİANTEP 
Zeki islâm 
Nizamettin özgül 

GÜMÜŞANE 
Halit Zarbun 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan 

HATAY 
M. Enver Bahadırlı 

IÇEL 
Cavit Tevfik Okyayuz 
Talip özdolay 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İSTANBUL 
M. Erdoğan Adalı 
Fikret Gündoğan 
O. Zeki Gümüşoğlu 
Ekrem özden 
Rifat öztürkçine 

İZMİR 
izzet Birand 
Enis Kansu 
Nevzat özerdendi 

KARS 
Y. Ziya Ayrım 
Mehmet Hazer 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KOCAELİ 
Rifat Özdeş 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Mustafa Dinekli 
Muhittin Kılıç 
Muammer Obuz 
Ahmet Onar 

MALATYA 
Mehmet Zeki Tulunay 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Emin Açar 
Orhan Süersan 
Refik Ulusoy 

MARAŞ 
Cenap Aksu 

MARDİN 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 
Haldun Menteşeoğlu 

MUŞ 
Isa Hisan Bingöl 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Zeki Kumrulu 

SAKARYA 
Turhan Kapanb 

SAMSUN 
Rıza Isıtan 

SİİRT 
Abdurrahman Kavak 

SİNOP 
Suphi Batur 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğlu 
Hulusi Söylemezoğlu 

TOKAT 
Zihni Betil 

TRABZON 
Yusuf Demirdağ 
Reşat Zaloğlu 

TUNCELİ 
Mehmet Ali Demir 

URFA 
Vasfi Gerger 
Esat Mahmut Karakurt 

VAN 
Ferid Melen 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 
ismail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Akif Eyidoğan 

C. BAŞKANINCA SE
ÇİLEN ÜYELER 

Muzaffer Alankuş 
Âmil Artus 
Hasan Atakan 
Hasan Kangal 
Sadi Koçaş 
Enver Kök 
Osman Koksal 
Ragıp Üner 
N. Zerin Tüzün 
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[Reddedenler] 

ANTALYA 
M. Akif Tekin 

AYDIN 
Osman Saim Sarıgöllü 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

TABU ÜYELER 
Ekrem Aeuner 
Emanullah Çelebi 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Sıtkı Ulay 
Ahmet Yıldız 

ADANA 
Galip Afşar 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 
AFYON KARAHÎSAR 
Rasim Ilancıoğlu 
Celâl Tevfik Karasapan 

AMASYA 
Maeit Zeren (B.) 

ANKARA 
Rifat Etker 
İbrahim Saffet Omay 
av 

AYDIN 
tskender Cenap Ege 

BALIKESİR 
Enver Aka 
(Başkan) 
Mehmet Güler 
Hasan Ali Türker 

BÎLECÎK 
Talât Oran 

GÎRESUN 

Sabahattin Orhon 

İSTANBUL 
Şevket Akyürek 
M. Tekin Arıburun 

İZMİR 
Ömer Lfitfi l'ozcalı 

KAYSERİ 
Hüseyin Kalpnklıoğlu 

.KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 

[Çekinser] 

ANKARA 
Mansur Ulusoy 

[Oya katılmtyanlar] 
BİTLİS 

Ziya Nami Şerefhan-
oğlu 

BOLU 
Sırrı Uzunhasanoğlu 

BURDUR 
ö. Faruk Kmaytürk 

BURSA 
İhsan Sabri Çağlayan-
gü (B.) 

ÇANAKKALE 
Nahit Altan 
Ziya Termen 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

ÇORUM 
Vlâedrlin Çetin 

Safa Yalçnk 
DENÎZLÎ 

Cahit Akyar 
Mehmet Emin Durul 

ELAZIĞ 
Rasim Giray 

ERZURUM 
Osman Alihocâgil 
Sakıp Hatunoğlu (t.) 
O. Edip Som un oğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 

GİRESUN 
Mehmet İzm en 

HATAY 
Mustafa Deliveli 

İSTANBUL 
Mebrure Aksoley 
M. Cemal Yıldırım 

İZMİR 
Cahit Okurer 
Hilmi Onat 

KARS 
Sırrı Atalay 

KASTAMONU 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Suad Hayrı Ürgüplü 
(Başbakan) 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulu s m an 

KOCAELİ 
Lûtfi Tokoğlu (İ. Ü.) 

MANİSA 
Ferit Alpiskender 

MARAŞ 
Nedim Evliya 

NEVŞEHİR 
t. Ş. Atasağun 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 

t. Etem Erdinç 
MARDİN 

Abdurrahman Bayar 
SAMSUN 

Refet Rendeci 
Fethi Tevetoğlu 

İzzet Gener 
ORDU 

Şevket Koksal 
RİZE 

Osman Mecdi Agun 
SAKARYA 

Kâzım Yurdakul 
SAMSUN 

H. Enver İşıklar 
SİVAS 

Rifat öçten 
Ziya öndçr 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Ali Altuntaş (1.) 

TRABZON 
Şevket Buladoğlu 

UŞAK 
Kâmil Coşkunoğlu 

ZONGULDAK 
Tevfik tnci 
CUMHURBAŞKANIN-

CA SEÇİLEN ÜYELER 
Oevat Açıkalın 
Ömer Er gün 
Sahir Kurutluoğlu (I.) 
Nadir Nadi 
Necati özdeniz 
Âdil Ünlü 

[Açık üyelikler] 
İstanbul 1 
Tekirdağ 1 

Yekûn 
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Nüfus plânlaması hakkındaki kanun tasansımn 5 nci maddesine verilen oyların sonucu 

(Salt çoğunluk sağlanmıştır.) 

TABU ÜYELER 
Mucip Ataklı 
Vehbi Ersü 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Fahri özdilek 
Selâhattin Özgür 
Mehmet Şükran özka-
ya 
Haydar Tunçkanat 
Muzaffer Yıırdaküler 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdemoğl> 
Sakıp önal 

AĞRI 
Salih Türkmen 

ANKARA 
Osman Alişiroğlu 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Sabit Kooabeynğlu 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
Oaman Saim Sarıgöllü 
Fikret Turhangil 

BALIKESİR 
Nejat Sarlıcalı 

ANTALYA 
M. Akif Tekin 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

üye sayısı : 184 
Oy verenler : 97 

Kabul edenler : 79 
Reddedenler : ] 6 

Çekinserler : 2 
Oya katılmıyanlar : 85 

Açık üyelilder : 2 

[Kabul edenler] 
BİNGÖL 

Sabri Topçuoğlu 
BOLÜ 

Rahmi Arıkan 
BURSA 

Cahit Ortaç 
DİYARBAKIR 

Azmi Erdoğan 
ihsan Hamit Tigrel 

ELAZIĞ 
Celâl Ertuğ 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

GAZİANTEP 
Zeki islâm 
Nizamettin özgül 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan 

HATAY 
M. Enver Bahadırlı 

İÇEL 
(^avit Tevfik Okyayuz 

İSTANBUL 
Al. Erdoğan Adalı 
Mebrure Aksoley 
Şevket Akyürek 
Fikret Oiindogan 
0. Zeki Gümüşoğlu 
Ekrem özden 
Rifat öztürkçkıe 

/Redde 
ESKİŞEHİR 

^TAVSI Uça gök 
Ömer Ucuzal 

IZMÎR 
fzzet Birand 
Ömer Lûtfi Bozcalı 
Enis Kansu 

KARS 
Mehmet Hazer 

KASTAMONU 
Ahmet Nusret Tuna 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KOCAELİ 
Rifat özdeş 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Mustafa Dinekli 
Muhittin Kılıç 
Ahmet Onar 

MALATYA 
\Tfhmet Zpki Tulunay 
NTüvit Yetkin 

MARDİN 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Zeki Knmrulu 

SAKARYA 
Turhan Kananlı 

SAMSUN 
Rıza Isıtan 

dinler] 
İSPARTA 

Mustafa Cülcügil 
İSTANBUL 

M. Tekin Arıburun 

Refet Rendeei 
SİİRT 

Abdurrahman Kavak 
SİNOP 

îuphi Batnr 
SİVAS 

Hulusi Sövkmezoğlu 
TOKAT 

Zihni Betil 
TUNCELİ 

Mehmet Alî Demir 
URFA 

Vasfi Gerger 
VAN 

Ferid Melen 
YOZGAT 

^adık Artukmae 
ZONGULDAK 

Tank Remzi Mal tan 
Akif Evidnfran 
C. BAŞKANINCA SE 

ÇİLEN ÜYELER 
Cevat Açıkalın 
Muzaffer Alankuş 
\rnil Artus 
Hasan Atakan 
Hasan Kangal 
Sadi Koçaş 
Envor Kök 
Ragıp Uner 
N. Zerin Tüzün 

KAYSERİ 

Hüsnü Dikeçligil 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 
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KÜTAHYA 

Ahmet Orhan Akça 
î. Etem Erdinç 
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MANİSA 

Orhan Süersan 
Refik Ulusoy 

MARAŞ 
Cenap Aksu 

MUĞLA 
Haldun Menteşeoğlu 

SAMSUN 
Fethi Tevetoğlu 

TRABZON 
Reşat Zaloglu 

[Çekinserler] 

ANKARA 
Mansur Ulusoy 

KONYA 
Muammer Obuz 

TABU ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Emanullalh Çelebi 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Sezai O'Kan 
Mehmet özgüneş 
Sıtkı Ulay 
Ahmet Yıldız 

ADANA 
Galip Afşar 
Mehmet Unaldı 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 

AFYON KARAHİSAR 
Tin si m Hancı oğlu 
Mustafa Yılmaz înee-
oğlu 
Celâl Tevfik Karasapan 

AMASYA 
Maeit Zcren (B.) 

ANKARA 
N İvazı Ağını aslı 
Rifat Etker 
İbrahim Saffet Omay 
(i.) 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 

BALIKESİR 
Enver Aka (Başkan) 
Mehmet Güler 
Hasan Ali Türker 

BÎLECÎK 
Talât Oran 

[Oya hatılmıyanlar] 
BİTLİS 

Ziya Nami Şerefhan-
oğlu 

BOLU 
Sırrı Uzunhasanoğlu 

BURDUR 
ö. Faruk Kmaytürk 

BURSA 
İhsan Sabri Çağlayangil 
(B.) 
Baki Güzey 
Şeref Kayalar 

ÇANAKKALE 
Nahit Altan 
Ziya Termen 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Cahit Akyar 
Mehmet Emin Durul 

ELÂZIĞ 
Rasim Giray 

ERZURUM 
Osman Alihocagü 
Sakıp Hatunoğlu 
O. Edip Somunoğlu 
(t.) 

GÎRESUN 
Mehmet tzmen 
Sabahattin Orhon 

GÜMÜŞANE 
Halit Zar bun 

HATAY 
Mustafa Deliveli 

İÇEL 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
M. Oeımâl Yıldırım 

İZMİR 
Cahit Okurer 
Hilmi Onat 
Nevzat özerdendi 

KARS 
Sırrı Atalay 
Y. Ziya Ayrım 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 

KAYSERİ 
Suad Hayri Ürgüplü 
(Başbakan.) 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza IJlusman 

KOCAELİ 
hCıtfi Tokoglıı (İ. Ü.) 

MANtSA 
Emin Açar 
Ferit Alpiskender 

MARAŞ 
Nedim Evliya 

MARDİN 
Ahflurrahman Bay ar 

MUŞ 
İsa Hisan Bingöl 

NEVŞEHİR 
| İbrahim Şevki Atasağu ( 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 
İzzet Cener 

ORDU 
Şevket Koksal 

RİZE 
Osman Mecdi Ağım 

SAKARYA 
Kâzım Yurdakul 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğlu 
Rifat Öçten 
Ziya önder 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Ali ALtuntaş (İ.) 

TRABZON 
Şevket Buladoğlu 
Yusuf Demirda.g (I.) 

URFA 
Esat Mahmut Karakur; 

UŞAK 
Kâmil CoşikuiiO^lu 

YOZGAT 
İsmail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 
Tevfik î n d 
C. BAŞKANINCA SE

ÇİLEN ÜYELER 
Ömer Ergün 
Osman Koksal 
Saihir Kııratlııoğlu 
Nadir Nadi 
Necati özdeniz 
Âdil Ünlü 

2*12 — 
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[Açık üyelikler] 

İstanbul 1 
Telrirdağ 1 

Yekûn 2 
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Nüfus plânlaması hakkındaki kanun tasarısının 6 ncı maddesine verilen oyların sonucu 

(Salt çoğunluk sağlanmıştır.) 

TABU ÜYELER 
Mucip Atakıı 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Fahri özdilek 
Selâhattin özgür 
Mehmet Şükran özkayn 
Haydar Tunçkanat 
S'tkı Ulay 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Ynrdakuler 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdemoğlu 

AĞRI 
Salih Türkmen 

ANKARA 
Osman Alişiroğlu 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Sabit Kocabeyoğlu 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 
M. Akif Tekin , 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

ADANA 
Sakıp Ünal 

BURSA 
Cahit Ortaç 

Üye sayısı : 184 
Oy verenler : 99 

Kabul edenler 81 
Reddedenler : 17 
Çekinserler : 1 

Oya katılmıyanlar : 83 
Açık üyelikler : 2 

[Kabul edenler] 
AYDIN 

Osman Saim Sarıgöllü 
hMkret Tnrhaneil 

BALIKESİR 
Nejat Sarhealı 

BİNGÖL 
Sabri Topçu oğlu 

BOLU 
Rahmi Ankan 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 
İhsan Ham i t Tigrel 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

GAZİANTEP 
Zeki islâm 
Nizampttin ftzerül 

HAKKARİ 
Necip Seyhan 

HATAY 
M. Enver Bahadırlı 

İSTANBUL 
M. Erdoğan Adalı 
Mebrure Aksoley 
Şevket Akyürek 
Fikret Oündoğan 
0. Zeki Oümüşoğlu 
Ekrem özden 
Rifat öztürkçine 

İZMİR 
tzzet Birand 

Ömer Lûtfi Bozcalı 
Enis Kanau 

KARS 
Mehmet Hazer 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naei Arı 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Mustafa Dinekli 
Muhittin Kılıç 
Muammer Obuz 
Ahmet. Onar 

MALATYA 
Mehmet Zeki Tulunaj 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Emin Acar 

MARDİN 
Abdülkpp-.m Saraçoğlu 

MUĞLA 
Muallâ Akarea 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Zeki Kum ruhi 

SAKARYA 
Turhan Kananlı 

SAMSUN 
Rıza Isıtan 
Refet Rendeni 

SİİRT 
Abdurrahman Kavak 

[Reddedenler] 
EDİRNE 

Tahsin Ban im oğlu 
ELAZIĞ 

Celâl Ertuğ 

ESKİŞEHİR 
Gavsi Uçagök 

tSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

SİNOP 
^uphi Batur 

SİVAS 
Hulusi Söylomezoğlu 

TOKAT 
Zihni Betil 

TUNCELİ 
Mehmet Ali Demir 

URPA 
Vaafî Gerger 
Esat Mahmut Karakurt 

VAN 
Ferid Melen 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 

ZONGULDAK 
Akif Eyidogan 

CUMHURBAŞKANIN-
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Muzaffer Alankuş 
Âmil Artus 
Hasan A takan 
Hasan Kangal 
Sadi Koçaa 
Enver Kök 
Osman Koksal 
Rakip ün er 
N. Zerin Tüzün 

İSTANBUL 
M. Tekin Arıburun 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
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Hüseyin Ka 
C. Senatosu B : 58 

lpaklıoğlu 
KOCAELİ 

Rifat özdeş 
KÜTAHYA 

Ahmet Orhan Akça 

TABU ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Suphi Gürsoytrak 
Mehmet özgüneş 

ADANA 
Galip Afjar 
Meihımet Ünaldı 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 
AFYON KARAHtSAR 
Rasim Hancıoğlu 
Mustafa Yılmaz tnce-
oğlu 
Celâl Tevfik Karasa-
pan 

AMASYA 
Macit Zeren (B.) 

ANKARA 
Niyazi Ağırnaslı 
Rifat Etker 
ibrahim Saffet Omay 
(î.) 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 

BALIKESİR 
Enver Aka (Başkan) 
Mehmet Güler 
Hasan Âli Türker 

BİLECİK 
Talât Oran 

BİTLİS 
Ziya Naani Şerefhanoğîu 

BOLU 
Sırrı Uzunhasanoğlu 

22 . 3 .1965 0 :1 
1. Etem Erdinç 

MANİSA 

Orhan Süersan 

MARAŞ 
Cenap Aksu 

SAMSUN 
Fethi Tevetoğlu 

TRABZON 
Reşat Zalo>c 

ZONGU 
lu 
LDAK 

Tarık Remzi Baltan 

[Çekinser] 
ANKARA 

Mansur Ulusoy 
[Oya kattlmty anlar] 

BURDUR 
ö. Faruk Kmaytürk 

BURSA 
İhsan Sabri Çağlayan-
gü (B.) 
Baki Güzey 
Şeref Kayalar 

ÇANAKKALE 
Nahit Altan 
Ziya Termen 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı • 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Cahit Akyar 
Mehmet Emin Durul 

ELÂZIĞ 
Rasim Giray 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 
Sakıp Hatunoğlu 
Edip Somımoğlu (İ.) 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 

GİRESUN 
Mehmet İzmen 
Sabahattin Orhon 

GÜMÜŞANE 
Halit Zarhun 

HATAY 
Mustafa Deliveli 

İÇEL 
Cavit Tevfik Okyayuz 

TaMp özdolay 
İSTANBUL 

M. Cemal Yıldırım 
İZMİR 

Cahit Okurer 
Hilmi Onat 
Nevzat özerdemli 

KARS 
Sırrı Atalay (B.) 
Y. Ziya Ayrım 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Suad Hayri Ürgüplü 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman (I.) 

KOCAELİ 
Lûtfi Tokoğlu 
(î. Ü.) 

MANİSA 
Ferit Alpiskender 
Refik Ulusoy 

MARAŞ 
Nedim Evliya 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 

MUĞLA 
Haldun Menteşeoğhı 

MUŞ 
İsa Hisan Bingöl 

NEVŞEHİR 
İbrahim Şevki Atasağun 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 

[Açık üyelik] 
İstanbul 1 
Tekirdağ 1 

İzzet Gen er 
ORDU 

Şevket Koksal 
RİZE 

0. Mecdi Agun 
SAKARYA 

Kâzım Yurdakul 
SAMSUN 

H. Enver Işıklar 

SİVAS 
Ahmet Çekeni oğlu 
Rifat öçten 
Ziya önder 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Ali Altuntaş (I.) 

TRABZON 
Şevket Buladoğlu 
Yusuf Demirdağ (İ.) 

UŞAK 
Kâmil Coşkunoğlu 

YOZGAT 
İsmail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 
Tevfik inci 
CUHMURBAŞKANIN-
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Cevat Açıkalm 
Ömer Ergün 
Sahir Kurutluoğlu 
Nadir Nadi 
Necati özdeniz 
Adil Ünlü 

Yekûn 2 
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Nüfus plânlaması hakkındald kanun tasarısının 7 nci maddesine verilen oylann sonucu 

(Salt çoğunluk sağlanmıştır.) 

TABÎÎ ÜYELER 
Ekrem Aeuner 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Fahri özdilek 
Selâhattin özgür 
Mehmet Şükran özkaya 
Haydar Tunçkanat 
Sıtkı Ulay 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdemoğlu 
Mehmet Ünal di 

AFYON KARAHÎSAR 
Mustafa Yılmaz ince-
oğlu 

AĞRI 
Salih Türkmen 

ANKARA 
Niyazi Ağırnaslı 
Osman Alişiroğlu 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Satoit Kocabeyoğlu 

ADANA 
Sakıp önal 

üye sayısı : 184 
Oy verenler : 108 

Kabul edenler : 88 
Reddedenler : 19 

Çekins©rler : 1 
Oya katılmıyanlar : 74 

Açık üyelik : 2 

[Kabul edenler] 
ANTALYA 

Mehmet Pırıltı 
M. Akif Tekin 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
Osman Saim Sarıgöilm 
Fikret Turhangil 

BALIKESİR 
Nejat Sarlıcalı 

BOLU 
Rahmi Arıkan 

BURSA - ü v l V M A 

Baki Oüzey 
Şeref Kayalar 

DİYARBAKIR 
İhsan Hamit Tigrel 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

GAZİANTEP 
Zeki islâm 
Nizamettin özgül 

GÜMÜŞANE 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan 

HATAY 
M. Enver Bahadırlı 

İÇEL 
Cavit Tevfik Okyayuz 
Talip özdolay 

[Beddt 
BURSA 

Cahit Ortaç 

İSTANBUL 
M. Erdoğan Adalı 
Mebrure Aksoley 
Şevket Akyürek 
Fikret Gündoğan 
0. Zeki Gümüşoğlu 
Ekrem özden 
Rifat öztürkçine 

İZMİR 
izzet Birand 
Ömer Lûtfi Bozealı 
Enis Kansu 
Nevzat Ozeraemli 

KARS 
Mehmet Hazer 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Mustafa Dinekli 
Muhittin Kılıç 
Muammer Obuz 
Ahmet Onar 

MALATYA 
Mehmet Zeki Tulunay 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Emin Açar 

MARAŞ 
Cenap Aksu 

zdenler] 
EDİRNE 

Talisin Banguoğlu 

MUĞLA 
Mu alla Akarca 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Zeki Kumrulu 

SAMSUN 
Rıza Isıtan 
Refet Rendeei 

SÜRT 
Abdurrahman Kavak 

SİNOP 
Suphi Batur 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğlıı 

URFA 
Esat Mahmut Karakurt 

VAN 
Ferid Melen 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 

ZONGULDAK 
Akif Eyidoğan 
Tevfik inci 
CUMHURBAŞKANIN-

CA SEÇİLEN ÜYELER 
Muzaffer Alankuş 
Âmil Artus 
Hasan Atalkan 
Sadi Koçaş 
Enver Kök 
Osman Koksal 
Ragıp Üner 
N. Zerin Tüzün 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 
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ESKİŞEHİR 

Gavsi Uçagök 
Ömer Ucuzal 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İSTANBUL 
M. Tekin Anburun 

TABİÎ ÜYELER 
Suphi Gürsoytrak 
Mehmet özgüneş 

ADANA 
Galip Afşar 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 
AFYON KARAHİSAR 
Rasim Hancıoğlu 
Celâl Tevfik Karasapan 

AMASYA 
Macit Zercn (B.) 

ANKARA 
Rifat Etker 
ibrahim Saffet Omay 
(î.) 

AYDIN 
iskender Cenap Ege 

BALIKESİR 
Enver Aka (Başkan) 
Mehmet Güler 
Hasan Âli Türker 

BİLECİK 
Talât Oran 

BİNGÖL 
Sabri Topçuoğlu 

BİTLİS 
Ziya Nami Şerefhan-
oğlu 

BOLU 
Sırrı Uzunhasanoğlu 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 

KOCAELİ 
Rifat özdeş 

KÜTAHYA 
Ahmet Orhan Akça 

I. Etem Erdinç 

MANİSA 

Ferit Alpiskender 

Orhan Süersan 

Refik Ulusoy 

[Çekinserler] 

ANKARA 
Mansur Ulusoy 

[Oya katılmtymlar] 
BURDUR 

ö. Faruk Kınaytürk 
BURSA 

ihsan Sabri Çağlayan-
gil (B.) 

ÇANAKKALE 
Nahit Altan 
Ziya Termen 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Cahit Akyar 
Mehmet Emin Durul 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

ELÂZIĞ 
Rasim Giray 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 
Sakıp Hatunoğlu 
Edip Somunoğhı (İ.) 

GİRESUN 
Mehmet izm en 
Sabahattin Orhon 

HATAY 
Mustafa Deliveli 

İSTANBUL 
M. Cemal Yıldırım 

Ü.) 

İZMİR 
Cahit Okurer 
Hilmi Onat 

KARS 
Sırrı Atalay 
V. Ziya Ayrım 

KAYSERİ 
Suad Hayri Ürgüplü 
(Başbakan) 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KOCAELİ 
Lûtfi Tokoğlu (İ. 

MARAŞ 
Nedim Evliya 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 
Abdülkerim Saraçoğlu 

NEVŞEHİR 
I. Ş. Atasağun 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 
izzet Gener 

ORDU 
Şevket Koksal 

RİZE 
Osman Meedi Agıııı 

SAKARYA 
Turgut Kapan!ı (B.) 
Kâzım Yurdakul 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 

MUĞLA 
Haldun Menteşeoğhı 

MUŞ 
Isa Hisan Bingöl 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 

Fethi Tevetoğlu 
SİVAS 

Rifat öçten 
Ziya önder 
Hulusi Söyleûiezoğlu 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Ali Altuntaş (I.) 
Zihni Betil 

TRABZON 
Şevket Buladoğlu 
Yusuf Demirdağ (İ.) 
Reşat Zaloğlu 

TUNCELİ 
Mehmet Ali Demir 

URPA 
Vasfi Gerger 

UŞAK 
Kâmil Coşkunoğlu 

YOZGAT 
ismail Yeşilyurt 
CUMHURBAŞKANIN-

CA SEÇİLEN ÜYELER 
Cevat Açıkalm 
Ömer Ergün 
Hasan Kangal (I.) 
Sahir Kurutluoğlu 
Nadir Nadi 
Necati özdeniz 
Adil Ünlü 

[Açık üyelikler] 
istanbul 1 
Tekirdağ 1 

Yekûn o 



Nüfus plânlaması 
C. S e n a t o s u B : 58 22 . 3 . 1 9 6 5 O 

hakkındaki kanun tasanmn 9 ncu maddesine 
(Salt 

Üye sayısı 184 
Oy verenler : 105 

Kabul edenler : 87 
Reddedenler : i 6 
Çekinserler : 2 

Oya katılmryanlar : 77 
Açık üyelikler : 2 

[Kabul edenler] 

verilen oyların sonucu 
çoğunluk sağlanmıştır.) 

TABÎÎ ÜYELER 
Ekrem Acuher 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Seaaî O'Kan 
Fahri özdilek 
Selâhattin özgür 
Mehmet Şükran özkayt 
Haydar Tunçkanat 
Sıtkı Ulay 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdemoğ
lu 
AFYON KARAHISAR 
Mustafa Yılmaz tııce-
oğlu 

AĞRI 
Salih Türkmen 

ANKARA 
Niyazi Ağırnasb 
Osman Alişiroğlu 
Salbit Kocabeyoğlu 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 
M. Akif Tekin 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
Osman Saim Sarıgöllü 
Fikret Turhangil 

BALIKESİR 
Nejat Saıiıcaiı 

BİNGÖL 
Sabri Topçuoğlu 

BOLÜ 
Rahmi Arıkan 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 
İhsan Ham it Tigrel 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

GAZİANTEP 
Zeki islâm 
Nızamettin özgül 

HATAY 
M. Enver Bahadırlı 

İÇEL 
Cavit Tevfik Okyayuz 

İSTANBUL 
M. Erdoğan Adalı 
Mebrure Aksoley 
Şevket Akyürek 
Fikret Gündoğan 
Osman Zeki Gümüşoğlu 
Hasan Ekrem özden 
Rifat öztürkçine 

İZMİR 
İzzet Birand 

Ömer Lû'tfi Boacalı 
Enis Kansu 

KARS 
Mehmet Hazer 

KASTAMONU 
Ahmet Nusret Tuna 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Mustafa Dinekli 
Muhittin Kılıç 
Muammer Obuz 
Ahmet Onar 

MALATYA 
Mehmet Zeki Tuluma y 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Emin Açar 
Ferit Alpiskender 
Refik Ulusoy 

MARAŞ 
Cenap Aksu 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 
Haldun Menteşeoğlu 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Zeki Kumrulu 

SAKARYA 
Turhan Kapanlı 

SAMSUN 
Rıza Isıtan 

[Reddedenler] 
BURSA I EDİRNE 

Cahit Ortaç I Tahsin Banguoğlu 

Refet Rendeci 
SİİRT 

Abdurrahman Kavak 
SİNOP 

Suphi Batur 
SİVAS 

Hulusi Söylemezoğlu 

TOKAT 
Zihni Betil 

TUNCELİ 
Mehmet Ali Demir 

URFA 
Vasfi Oerger 
Esat Mahmut Karakurt 

VAN 
Ferid Melen 

YOZGAT 

Sadık Artukmaç 

ZONGULDAK 

Akif Eyidoğan 
C. BAŞKANINCA SE

ÇİLEN ÜYELER 
Âmil Artus 
Hasan Atakan 
Hasan Kangal 
Sadi Koçaş 
Enver Kök 
Osman Koksal 
Ragıp Uner 
N. Zerin Tüzün 

ELAZIĞ 
Celâl Ertuğ 

— 248 — 



ESKİŞEHİR 

Gavsi Uçagök 
<3mer Ueuzal 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

TABİÎ ÜYELER 
Suphi Gürsoytrak 
Mehmet özgüneş 

ADANA 
Galip Afşar 
Mehmet Unaldı 
Sakıp önal 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 
AFYON KARAHLSAR 
R-asim Hancıoğlu 
Celâl Tevfik Karaaa-
pan 

AMASYA 
Macit Zeren (B.) 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Rifat Etker 
İbrahim Saffet Omay 
(D 

BALIKESİR 
Enver Aka (Başkan) 
Mehmet Güler 
Hasan Âli Türker 

BİLECİK 
Talât Oran 

BİTLİS 
Ziya Nami Şerefhan-
oğlu 

BOLU 
Sırrı Uzunhasanoğlu 

BURDUR 
ö . Faruk Kmaytürk 

C. Senatosu B : 58 
İSTANBUL 

M. Tekin Arıburun 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 

22 . 3 .1965 O : 1 
KOCAELİ 

Rifat Özdeş 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 
î. Etem Erdinç 

ANKARA 
Mansur Ulusoy 

[Çekinserler] 

MANİSA 
Orhan Süersan 

[Oya kattlmty anlar] 
BURSA 

İhsan Sabri Çağlayangil 
(B.) 
Baki Güzey 
Şeref Kayalar 

ÇANAKKALE 
Nahit Altan 
Ziya Termen 

ÇANKUtl 
Hazım Dağlı 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Cahit Akyar 
Mehmet Emin Durul 

ELÂZIĞ 
Uasim Giray 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 
Sakıp Hatunoğlu 
Edip Somunoğlu (İ.) 

GİRESUN 
Mehmet Izmen 
Sabahattin Orhon 

GÜMÜŞANE 

Halit Zar bun 
HAKKÂRİ 

Necip Seyhan (t. Ü.) 
HATAY 

Mustafa Deliveli 

İÇEL 
Talip özdolay 

İSTANBUL 
M. Cemal Yıldırım 

İZMİR 
Cahit Okurer (İ.) 
Hilmi Onat 
Nevzat özerdemli 

KARS 
Sırrı Atalay 
Yusuf Ziya Ayrım 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 

KAYSERİ 
Suad Hayri Ürgüplü 
(Başbakan) 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KOCAELİ 
Lûtfi Tokoğlu (İ. Ü.) 

MARAŞ 
Nedim Evliya 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUŞ 
Isa Hisan Bingöl 

NEVŞEHİR 
î. Ş. Atasağun 

NİĞDE 

Kudret Bayhan 
İzzet Gen er 

SAMSUN 
Fethi Tevetoğlu 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 

ORDU 
Şevket Koksal 

RİZE 
Osman Mecdi Agui; 

SAKARYA 
Kâzım Yurdakul 

SAMSUN 
Hüseyin Enver Işıklar 

SİVAS 
Ahmet Çekenıoğiu 
Rifat öçten 
Ziya önder 

TOKAT 
Ali Altunta§ (1.) 

TRABZON 
Şevket Buladoğlu 
Yusuf Dcmirdağ (t.) 
Reşat Zaloğlu 

UŞAK 
Kâmil Coşkunoğlu 

YOZGAT 
ismail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 
Tevfik inci 
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Cevat Açıkalm 
^fuzaffer Alankuş 
Ömer Ergün 
Sahir Kurutluoğlu 
Nadir Nadi 
Necati özdeniz 
Âdil Ünlü 

[Açık üyelikler] 
istanbul 
Tekirdağ 

Yekûn 2 



C. Senatosu B : 58 22 . 3 .1965 O : 1 
Nüfus plânlaması hakkındaki kanun tasarısının 10 ncu maddesine verilen oyların sonucu 

(Salt çoğunluk sağlanmıştır.) 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Fahri özdilek 
Selâhattin özgür 
Mehmet Şükran özkaya 
Haydar Tunçkanat 
Sıtkı Ulay 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakul er 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdemoğ
lu 
Mehmet Unaldı 
Sakıp önal 
AFYON KARAHlSAR 
Mustafa Yılmaz lnee-
oğlu 

AĞRI 
Salih Türkmen 

ANKARA 
Niyazi Ağımaslı 
Osman Alişiroğlu 
Sabit Kocabeyoğlu 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 
M. Akif Tekin 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 

Uye sayısı : 184 
Oy verenler : 113 

Kabul edenler : 103 
Reddedenler : 7 

Çekinserler : 3 
Oya katılmıyanlar : 60 

Açık üyelikler : 2 
[Kabul edenler] 

Fikret Turhangil 
BİNGÖL 

Sabri Topçuoğlu 
BOLU 

Rahmi Arıkan 
BURSA 

Baki Güzey 
Şeref Kayalar 
Ca<bit Ortaç 

ÇORUM 
Safa Yalçuk 

DİYARBAKIR 
İhsan Hamit Tigrel 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 
Rasim Giray 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

GAZİANTEP 
Zeki İslâm 
Nizamettin özgül 

GÜMÜŞANE 
Hal i t Zar bun 

HATAY 
Enver Bahadırlı 

İÇEL 
Cavit Tevfik Okyayuz 
Talip özdolay 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İSTANBUL 
M. Erdoğan Adalı 
Mebrure Aksoley 
Şevket Akyürek 
0. Zeki Gümüşoğlu 
Fikret Gündoğan 
Ekrem özden 
Rifat öztürkçine 

İZMİR 
İzzet Birand 
Ömer Lûtfi Bozcalı 
Enis Kansu 
Nevzat özerdemli 

KARS 
Mehmet Hazer 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KOCAELİ 
Rifat Özdeş 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Mustafa Dinekli 
Ahmet Onar 

MALATYA 
Mehmet Zeki Tulunay 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Emin Açar 
Ferit Alpiskendor 
Orhan Süersan 

MARAŞ 
Cenap Aksu 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 
Haldun Menteşeoğlu 

MUŞ 
îsa Hisan Bingöl 

ORDU 
T ^ — Jt A T_ 

Eşref Ayhan 
Zeki Kumrulu 

SAKARYA 
Turhan Kapanlı 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 
Rıza Isıtan 
Refet Rendeci 

SİİRT 
Abdurrahman Kavak 

SİNOP 
Suphi Batur 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğlu 
Hulusi Söylemezoğhî 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Zihni Betil 

TRABZON 
Reşat ZaloğTu 

URPA 
Vasfi Gerger 
Esat Mahmut Karakurt 

VAN 
Ferid Melen 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 
İsmail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Bal tart 
Akif Eyidoğan 
Tevfik Inei 

C. BAŞKANINCA SB 
ÇİLEN ÜYELER 

Muzaffer Alankuş 
Âmil Artus 
Hasan Atakan 
Sadi Koçaş 
Enver Kök 
Ragıp Ün er 
N. Zerin Tüzün 
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EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

ESKİŞEHİR 
Gavsi UçagöK 
Ömer Ucuzal 

ANKARA 
Mansur Ulusoy 

[Reddedenler] 
İSTANBUL 

M. Tekin Arıburun 

KAYSERİ 

Hüseyin Kalpaklıoğlu 

[Çekinserler] 

KONYA 
Muammer Obuz 

KÜTAHYA 

Ahmet Orhan Akça 
I. Etem Erdinç 

MANİSA 
Refik Ulusoy 

TABU ÜYELER 
Suphi Gürsoytrak 
Mehmet özgüneş 

ADANA 
Galip Afşar 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 
AFYON KARAHİSAR 
Rasinı Hancıoğlu 
Celâl Tevfik Karasapan 

AMASYA 
Macit Zeren (B.) 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Rifat Etker 
ibrahim Saffet Omay 
(t-) 

AYDIN 
Osman Saim Sarıgöllü 

BALIKESİR 
Enver Aka (Başkan) 
Mehmet Güler 
Nejat Sarhcalı 
Hasan Âli Türker 

BİLECİK 
Talât Oran 

BİTLİS 
Ziya Nami Şerefhan-
oğlu 

BOLU 
Sırrı Uzunhasanoğlu 

BURDUR 
ö. Faruk Kmaytürk 

BURSA 
ihsan Sabri Cağlayangil 
(B.) 

ÇANAKKALE 
Nahit Altan 
Ziya Termen 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

ÇORUII 
Alâeddin Çetin 

DENİZLİ 
Cahit Akyar 
Mehmet Emin Durul 

DİYARBAKIR 
Aarni Erdoğan 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 
Sakıp Hatunoğlu 
O. Edip Somunoğlu 
(D 

GİRESUN 
Mehmet îzmen 
Sabahattin Orhon 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan (I 

HATAY 
Mustafa Deliveli 

İSTANBUL 
M. Cemal Yıldırım 

[Oya katılmty anlar] 
İZMİR 

Cahit Okurer 
Hilmi Onat 

KARS 
Sırrı Atalay 
Y. Ziya Ayrım 

KASTAMONU 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Suad Hayri Ürgüplü 
(Başbakan) 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KOCAELİ 
Lûtfi Tokoğlu (İ. Ü.) 

KONYA 
Muhittin Kılıç 
(Bşk. V.) 

MARAŞ 
Nedim Evliya 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 
Abdülkerim Saraçoğlu 

NEVŞEHİR 
t. Ş. Atasağun 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 
izzet Gener 

Ü.) 

ORDU 
Şevket Koksal 

[Açık üyelikler] 
istanbul 1 
Tekirdağ 1 

Yekûn 2 

RİZE 
Osman Mecdi Agun 

SAKARYA 

Kâzım Yurdakul 
SAMSUN 

Fethi Tevetoğlu 

SİVAS 
Rifat öçten 
Ziya önder 

TOKAT 
Ali Altımtaş (1.) 

TRABZON 
Şevket Buladoğlu 
Yusuf Demirdağ 
(t) 

TUNCELİ 
Mehmet Ali Demir 

UŞAK 
Kâmil Coşkunoğlu 
O. BAŞKANINCA SE

ÇİLEN ÜYELER 
Cevat Açıkalm 
Ömer Ergün 
Hasan Kangal 
Osman Koksal 
Sahir Kurutluoğlu 
Nadir Nadi 
Necati Özdeniz 
Adil Ünl-a 
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Nüfus plânlaması hakkındaki kanun tasarısına verilen oyların sonucu 

(Salt çoğunluk sağlanmıştır.) 

TABU ÜYELER 
Ekrem Aeuner 
Refet Aksoyoğiu 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Fahri özdilek 
Selâhattin özgür 
Mehmet Şükran özkaya 
Haydar Tunçkanat 
Sıtkı Ulay 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdemoğlu 
AFYON KARAHİSAR 
Mustafa Yılmaz tnce-

oğlu 
AĞRI 

Salih Türkmen 

ANKARA 
Niyazi Ağırnaslı 

ADANA 
Mehmet Unaldı 
Sakıp önal 

ANKARA 
Mansur Ulusoy 

ANTALYA 
M. Akif Tekin 

Üye sayısı : 184 
Oy verenler : 116 

Kabul edenler : 71 
Reddedenler : 44 
Çekinserler : 1 

Oya katıknıyanlar : 66 
Açık üyelikler : 2 

[Kabul edenler] 
Osman Alişiroğlu 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Sabit Kocabeyoğlu 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
Fikret Turhangil 

BALIKESİR 
Nejat Sarlıcalı 

BİNGÖL 
Sabri Topçuoğlu 

DENİZLİ 
Cahit Akyar 

DİYARBAKIR 
İhsan Hamit Tigrel 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

GAZİANTEP 
Zeki İslâm 
Nizamettin özgül 

HATAY 
M. Enver Bahadırlı 

İSTANBUL 
Mebrure Aksoley 

[Redde 
AYDIN 

İskender Cenap Ege 
Osman Saim Sarıgöllü 

BOLU 
Rahmi Arıkan 

BURSA 
Baki Güzey 

Fikret Gündoğan 
Ekrem özden 

İZMİR 
İzzet Birand 
Enis Kansu 

KARS 
Sırrı Atalay 
Mehmet Hazer 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Mustafa Dinekli 
Muhittin Kılıç 
Ahmet Onar 

MALATYA 
Mehmet Zeki Tulunay 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Emin Açar 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Zeki Kumrulu 

SAKARYA 
Turhan Kapanlı 

deriler] 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

ÇORUM 
Safa Yalçuk 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

SAMSUN 
Rıza Isıtan 

SIÎRT 
Abdurrahman Kavak 

SİNOP 
Suphi Batur 

SİVAS 
11 ulûsi Sövknrıezo-fr:ı 

TOKAT 
Zihni Betil 

URFA 
Vaefi Gerger 
Esat Mahmut Karakurt 

VAN 
Ferid Melen 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 

ZONGULDAK 
Akif Eyidoğan 
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Âımil Artus 
Hasan Ata'kan 
Sadi Koçaş 
Enver Kök 
Osman Koksal 
Ragıp Üner 
N. Zerin Tüzün 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 

ESKİŞEHİR 
Gavsi Uçagök 
Ömer Ucuzal 

GÜMÜŞANE 
Halit Zarbun 
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İÇEL 
Cavit Tevfik Okyayuz 
Talip özdolay 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İSTANBUL 
M. Erdoğan Adalı 
M. Tekin Arıburun 
O. Zeki Gümüşoğlu 
Rifat öztürkçine 

tZMÎR 
Ömer Lûtfi Bozcalı 

TABU ÜYELER 
Suphi Gürsoytrak 
Mehmet özgüneş 

ADANA 
Galip Afşar 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 
AFYON KARAHÎSAR 
Rasim Haneıoğlu 
Celâl Tevfik Karasapan 

AMASYA 
Macit Zeren (B.) 

ANKARA 
Rifat Etker 
ibrahim Saffet Omay 
(t) 

BALIKESİR 
Enver Aka (Başkan) 
Mehmet Güler 
Hasan Âli Türker 

BİLECİK 
Talât Oran 

BİTLİS 
Ziya Nami Şerefhan-
oğlu 

BOLU 
Sırrı Uzunhasanoğlu 

BURDUR 
ö. Faruk Kmaytürk 

C. Senatosu B : 58 
Nevzat özerdendi 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 

KOCAELİ 
Rifat özdeş 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 
İbrahim Etem Erdinç 

22 . 3 .1965 0 :1 
MANİSA 

Orhan Süersan 
Refik Ulusoy 

MARAŞ 
Cenap Aksu 

MUĞLA 
Haldun Menteşeoğlu 

MUŞ 
İsa Hisan Bingöl 

NİĞDE 
izzet Gener 

[Çekinser] 
KONYA 

Muammer Obuz 
[Oya katılmıy anlar] 

BURSA 
İhsan Sabri Çağlayan-
gil (B.) 

ÇANAKKALE 
Nahit Altan 
Ziya Termen 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 

DENİZLİ 
Mehmet Emin Durul 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

ELÂZIĞ 
Rasim Giray 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 
Sakıp Hatunoğlu 
Edip Somunoğlu (t.) 

GİRESUN 
Mehmet İzmen 
Sabahattin Orhon 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan (t. Ü.) 

HATAY 
Mustafa Deliveli 

İSTANBUL 
Şevket Akyürek 

M. Cemal Yıldırım 
İZMİR 

Cahit Okurer 
Hilmi Onat 

KARS 
Y. Ziya Ayrım 

KASTAMONU 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Su ad Hayri Ürgüplü 
(Başbakan) 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman (İ.) 

KOCAELİ 
Lûtfi Tokoğlu (İ. Ü.) 

MANİSA 
Ferit Alpiskender 

MARAŞ 
Nedim Evliya 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 
Abdülkerim Saraçoğlu 

NEVŞEHİR 
t. Şevki Atasağua 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 

ORDU 
Şevket Koksal 

RİZE 
0. Meedi Agun 

[Açık üyelikler] 
İstanbul 1 
Tekirdağ 1 

Yekûn 2 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 
Refet Rendeci 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğlu 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TRABZON 
Reşat Zaloğlu 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Tevfik inci 

SAKARYA 
Kâzım Yurdakul 

SAMSUN 
Fethi Tevecoğlu 

SİVAS 
Rifat öçten 
Ziya önder 

TOKAT 
Ali Altuntaş (1.) 

TRABZON 
Şevket Buladoğlu 
Yusuf Demirdağ (t.) 

TUNCELİ 
Mehmet Ali Demir 

UŞAK 
Kâmil Coşkunoğlu 

YOZGAT 
İsmail Yeşilyurt 
CUMHURBAŞKANIN

CA SEÇİLEN ÜYELER 
Cevat Acıkalım. 
Muzaffer Alankuş 
Ömer Ergün 
Hasan Kangal (İ.) 
Sahir Kurutluoğlu 
Nadir Nadi 
Necati özdeniz 
Âdil Ünlü 





Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMI 

58 NCİ BİRLEŞİM 

22 . 3 . 1965 Pazartesi 

Saat : 14,00 

A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

1. — Anayasa Mahkemesine asıl üye seçimi. 
2. — Yüksek Hâkimler Kurulu üyeleri se

çimi. 
B - IKÎNCI DEFA OYA KONULACAK 

ÎŞLER 

II 
SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 

I I I 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ

TIRILAN İŞLER 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
1. — Nüfus plânlaması hakkındaki kanun ta-

sarısnnın Millet Meclisince kabul olunan metni 
ve Cumhuriyet Sciiato.ıu Sosyal işler, Bütçe 
ve Plân ve Anayasa ve Adalet komisyonları 
raporları (M. Mccli i 1/480; C. Senato u 1/438) 
(S. Sayısı : 530 a ek) [Dağıtma tarihi : 
16 . 3 . 1965] (Bitiş tarihi : 22 . 3 . 1965) 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE B%İR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

1. — Cumhuriyet Senatosu Maraş Üyesi Ce
nap Aksu ve 5 arkadaşımın, İçtüzüğün 114 ncü 
maddesi sonuna iki yeni fıkra eklenmesine dair 
İçtüzük teklifi ve Cumhuriyet Senatosu Ana
yasa ve Adalet Komisyonu raporu (2/135) (S. 
Sayısı : 559) [Dağıtma tarihi : 2 . 3 . 1965] 
(Ret) 

2. —- Cumhuriyet Senatosu Aydın Üyesi İs
kender Cenap Ege'nin, İçtüzüğün 17 nci mad
desinin değiştirilmesi hakkında içtüzük teklifi 
ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet 
Komisyonu raporu (2/153) (S. Sayısı : 560) 
[Dağıtma tarihi : 2 . 3 . 1965] (Ret) 

X 3. — 1965 malî yılı bütçeleri kanımlaşın-
caya kadar Devlet harcamalarına yel ki veren 
19 . 2 . 1965 günlü ve 544 sayılı Kanunda deği
şiklik yapılmasına dair kanun tasarısı ve Kar
ma Bütçe Komisyonu raporu (Millet Meclisi 
1/822; Cumhuriyet Senatosu 1/524) (S. Sayı
sı : 569) [Dağıtma tarihi : 20 . 3 . 1965] 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK İŞLER 
X 1. — Amerika Birleşik Devletleri Büyük 

Britanya ve Kuzey - İrlanda Birleşik Kırallığı 
ile Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği ara
sında akdedilen ve Türkiye Cumhuriyeti Hü
kümetince imzalanan «Atmosferde, fedada ve 
su altında nükleer silâh denemelerinin yasaklan
ması hakkında Andlasma» nm onaylanmasının 
uygun bulunduğuna dair kanun tasarımının Mil
let Meclisince kabul edilen metni ve Cumhu
riyet Senatosu Milliî Savunma ve Dışiş'eri, Tu
rizm ve Tanıtma komisyonları raporları (M. 
Meclisi 1/604; C. Senatosu 1/479) (S. Sayı ı : 
450) [Dağıtma tarihi : 22 . 2 . 1965] (Birinci gö
rüşme : 25 . 2 . 1965 - B. 46) (Bitiş tarihi : 
21 . 4 . 1965) 

B - BIRINCI GÖRÜŞMESI YAPıLACAK 
İŞLER 

X 1. — Milletlerarası Kavakçılık Komisyonu
nun gıda ve tarım teşkilâtı (PAO) bünyesi içine 
almasına dair sözleşmeye Türkiye Cumhuriye
tinin katılmasının uygun bulunduğuna dair ka
nun tasarısının Millet Meclisince kabul olunan 
metni ve Cumhuriyet Senatosu Dışişleri, Turizm 
ve Tanıtma ve Tarım komisyonları raporları 
(M. Meclisi 1/418; C. Senatosu 1/481) (S. Sa
yısı : 555) [Dağıtma tarihi : 26 . 2 . 1965] 
(Bitiş tarihi : 21 . 4. 1965) 

X 2. — 18 Nisan 1951 tarihinde Paris'te ak-
dokınan «Avrupa ve Akdeniz nebat koruma teş-
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kilâtı kurul masına ınütaallik sözleşme» ile üç 
ekine katılmamız için Hükümete yetki verilmesi 
hakkında kanun tasalısının Millet Meclisince 
kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu 
Dışişleri, Turizm ve Tanıtma ve Tarım komis
yonları raporları (M. Meçti; i 1/184, C. Senatosu 
1/484) (S. Sayısı : 556) | Dağıtma tarihi : 
26 . 2 . 1965] (Bitiş tarihi : 21 . 4 . 1965) 

X 3. — Bâzı iki taraflı Ticaret Anlaşmaların
da veya bu anlaşmalara ekli listelerde yer alan 
Ahdî tarifelerin yürürlükten kaldırılması hak
kındaki kanun tasarısının Millet Meclisince ka
bul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Dış
işleri, Turizm ve Tanıtma ve Malî ve İktisadi iş
ler Komisyonları raporları (M. Meclisi 1/174; 
C. Senatosu 1/476) (S. Sayısı : 558) [Dağıtma 
tarihi 26 . 2 . 1965] (Bitiş tarihi : 21 . 4 . 1965) 

4. — İlköğretim ve Eğitim Kanununun 
56 ııoı maddesinin (a) bendinin son pragrafı-
'nın kaldırılması hakkındaki kanun tasarlısının 
Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cumhu
riyet Senatosu Anayasa ve Adalet ve Millî Eği
tim komisyonları raporları (Millet Meclisi 
1/456; Cumhuriyet Senatosu 1/492) (S. Sayısı : 
563) [Dağıtma tarihi : 12 . 3 . 1965] (Bitiş ta
rihi : 21 . 4. 1965) 

X 5. — La Haye'de 14 Mayıs 1954 tarihinde 
imzalanan «Silâhlı bir çatışma halinde kültür 
mallarının korunmasına dair Sözleşme» ile bu 
sözleşmenin tatbikatına ait tüzük, protokol ve 
kararlara katılmamızın uygun bulunduğu hak
kındaki kanun tasarısının Millet Meclisince ka
bul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Dış
işleri, Turizm ve Tanıtma, Millî Savunma ve 
Millî Eğitim komisyonları raporları (Millet Mec
lisi 1/306; C. Senatosu 1/461) (S. Sayısı : 
564) [Dağıtma tarihi : 12 . 3 . 1965] (Bitiş ta
rihi : 18 . 4 . 1965) 

6. —- özel öğretim kurumları kanunu tasa
rısının Millet Meclisince kabul olunan metni 
ve Cumhuriyet Senatosu Millî Eğitim ve Bütçe 
ve Plân komisyonları raporları (M. Meclisi) 
1/539; C. Senatosu 1/441) (S. Sayısı : 565) 
[Dağıtma tarihi : 16 . 3 . 1965] (Bitiş tarihi : 
29 . 3 . 1965) 

X 7. — Tescil edilmiyen birleşmeler ile bun

lardan doğan çocukların cezasız tescili hakkın
daki kanun teklifinin Millet Meclisince kabul 
edilen metni ve Cumhuriyet Senatosu İçişleri, 
Anayasa ve Adalet ve Bütçe ve "Plân komisyon
ları raporları (Millet Meclisi 2/219; Cumhuri
yet Senatosu 2/147) (S. Sayını 566) [Dağıt
ma tarihi : 18 . 3 . 1965] (Bİtiş tarihi : 29.3.1965) 

8. — 1076 sayılı İhtiyat suhayları ve ihtiyat 
askerî memurları Kanununun 2754 sayılı Ka
nunla değişen 25 nci maddecinin değ'ştiril meşi
ne dair kanun tasarısının Millet Meclisince ka
bul edilen metni ve Cumhuriyet Senatosu Mil
lî Savunma Komisyonu raporu (Millet Meclisi 
1/535; Cumhuriyet Senatoosu 1/518) (S. Sayı
sı 567) [Dağıtma tarihi : 19 . 3 . 1965] (Bitiş 
tarihi : 10 . 6 . 1965) 

X 9. — Türkiye Cumhuriyeti, Yunanistan, 
Kıratlığı, Büyük Britanya ve Kuzey - İrlanda 
Birleşik Kırallığı ve Kıbrıs Cumhuriyeti ara
sında imzalanan Kıbrıs Cumhuriyetinin ku. 
rulmasına dair Andlaşm ile (A:), (B), (C), 
(D), (E) ve (F) eklerinin; Kıbrıs Cumhuriyeti, 
Yunanistan Kırallığı, Türkiye Cumhuriyeti ve 
Büyük Britanya ve Kuzey - İrlanda Birleşik 
Kırallığı arasında imzalanan Caranti And'aş-
ması ile bu Andlaşm anın m 11 nci maddesinde 
atıfta bulunulan Kıbrıs Cumhuriyeti Anayasa
sının temel maddelerine dair listenin; Kıbrıs 
Cumhuriyeti, Yunanistan Kırallığı ve Türkiye 
Cumhuriyeti arasında imzalanan İttifak And-
l'aşması ile 1 ve II sayılı Ek Protokollerinin; 
Kıbrıs Cumhuriyeti, Yunanistan Kıra'lığı ve 
Türkiye Cumhuriyeti arasında imzalanan İtti
fak Andlaşmasının uygulanması için imza edi
len Anlaşmanın; ve en ziyade müsaadeye maz-
har millet şartına dair Türkiye Cumhuriyeti 
ile Kıbrıs Cumhuriyeti arasında nota teatisi 
suretiyle yapılan Anlaşmanın: Onaylanması
nın uysun bulunması hakkındaki kanun tasar ısı
lı m Millet Meclisince kabul edilen metni ve 
Cumhuriyet Sena tosu Anayasa ve Adalet Dış
işleri, Turizm ve Tanıtma ve Millî Savunma 
komisyonları raporları, (Millet Meclisi 1/24; 
Cumhuriyet Senatosu 1/489) (S. Sayısı : 568) 
[Dağıtma tarihi : 20 . 3 . 1965] (Bitrş tarihi : 
21 . 4 . 1965) 


