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1. — Geçen tutanak özeti 
2. ~ Gelen kâğıtlar 
3. — Başkanlık Divanının Genel Ku

rula sunuşları 244 
1. — Başbakan İsmet inönü'nün istifa

sının kabulü ve yeni Hükümet kurulun
caya kadar Bakanlar Kurulunun vazifeye 
devamının rica olunduğuna dair Cumhur
başkanlığı tezkeresi (3/4.04) 244 

2. — Vâki ziyaretimize mukabil Pakis
tan Pralâmentosundan bir heyetin memle
ketimize davetinin uygun bulunduğu hak
kındaki Başkanlık Divanı kararma dair 
Başkanlık yazısı. 244 

3. — Cumhurbaşkanınca seçilen üye
lerden Sadi Koeaş'm Kontenjan Grupu 
Başkanlığından istifasına dair önergesi 244 

4> _ Başbakan'm; 17 Şubat 1965 Çar-
şam günü saat 15 te Cumhuriyet Senatosu 
ve Millet Meclisinin Birleşik Toplantı ya
pacağına dair bildirisi 244 

5. — Cumhurbaşkanınca seçilen üyeler
den Âmil Artus'un gündemdeki kanun 
tasarısı ve tekliflerinin seçimlerden ye söz-

Sayfa 
lü sorulardan önce görüşülmesi hakkındaki 
önergesi 244:245 

4. — Görüşülen işler 245 
1. — Ankara Üniversitesi kuruluş kad

roları hakkındaki 5239 sayılı Kanuna ek 
kanun tasarısının Millet Meclisince kabul 
edilen metni ve Cumhuriyet Senatosu 
Millî Eğitim ve Bütçe ve Plân komisyon
ları raporları (Millet Meclisi 1/694; Cum
huriyet Senatosu (1/497) (S. Sayısı : 545) 245 

2. — Atatürk Üniversitesi ile Karade
niz Teknik Üniversitesi Öğretim üyeleri 
ve bir kısım öğretim yardımcılarına öde
nek verilmesi baklandaki kanun tasarısı
nın Millet Meclisince kabul olunan metni 
ve Cumhuriyet Senatosu Geçici Komisyon 
raporu (Millet Meclisi (1/761; Cumhuriyet 
Senatosu 1/474) (S. Sayısı : 544) 245:246 

3. — Devlet İstatistik Enstitüsünün gö
rev, yetki ve kuruluşu hakkındaki 
13 . 6 . 1962 tarih ve 53 sayılı Kanunun 
geçici 3 ncü maddesine bir fıkra eklen
mesine dair kanun teklifinin Millet Mec
lisince kabul edilen metni ve Cumhuriyet 



Sayfa 
Senatosu İçişleri ve Bütçe ve Plân komis
yonları raporları (Millet Meclisi 2/586; 
Cumhuriyet Senatosu 2/149) (S. Sayısı : 
532) . 246:247 

4. — 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli Sandığı Kanununun 231 sayılı 
Kanunla değişik 23 ncü maddesinin değiş
tirilmesine dair kanun tasarısının Millet 
Meclisince kabul edilen metni ve Cumhu
riyet Senatosu Malî ve İktisadi işler ve 
Bütçe ve Plân okmisyonlar ıraporları (Mil
let Meclisi 1/762, Cumhuriyet Senatosu 
.1/473) (S. Sayısı : 539) 247:248 

5. — Birleşmiş Milletler Andlaşması-
nın 23, 27 ve 61 nei maddelerinin Birleş
miş Milletler Genel Kurulunun 17 Aralık 
1963 tarihli ve 1991 (XVIII) sayılı Ka-
rariyle değiştirilmiş olan şekillerinin onay
lanmasının uygun bulunduğuna dair ka
nun tasarısının Millet Meclisince kabul 
olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu 
Dışişleri, Turizm ve Tanıtma Komisyonu 
raporu (Millet Meclisi 1/695; Cumhuriyet 
Senatosu 1/485) (S. Sayısı : 541) 248:249 

6. — Avrupa Konseyi Ayrıcılık ve 
Dokunulmazlıkları Genel Anlaşmasına ek 

Birinci Oturum 
Cumhurbaşkanınca Seçilen Üyelerden Osman 

Koksal; geçen tutanak hakkında söz alarak, 
27 Mayıs Devrimi ve yapıcıları hakkındaki ko
nuşmaların samimî olmakla beraber dar çerçeve 
ve mânada olduğunu beyanla devrim mimarları
nın Türk Ordusu, Atatürk Gençliği, Maarif Or-
dusuı Türk Basınının ezici çoğunluğu ile hürri
yet ve fazilet âşığı bütün Türk vatandaşları ol
duğunu belirtti. 

Seçimlerle ilgili kanunların bâzı hükümleri
nin değiştirilmesi hakkındaki kanun tasarısının 

Savfa 
- 4 ncü Protokolün onaylanmasının uygun 
bulunduğu hakkındaki kanun tasarısının 
Millet Meclisince kabul olunan metni ve 

Cumhuriyet Senatosu Dışişleri, Turizm 
ve Tanıtma Komisyonu raporu (Millet 
Meclisi 1/686; Cumhuriyet Senatosu 
.1/482) (S. Sayısı : 542) 249:250 

7. — Demiryolu ile yolcu ve bagaj 
taşınmasına müteallik milletlerarası And-
laşma (CIV) ve ekleriyle demiryolu ile eş
ya taşınmasına mütaallik milletlerarası 
Andlaşma (CİM) ve eklerinin, Ek Proto
kolün ve Nihai Anlaşmanın onaylanmasının 
uygun bulunduğuna dair kanun tasarısının 
Millet Meclisice kabul edilen metni ve 
Cumhuriyet Senatosu Dışişleri, Turizm ve 
Tanıtma, Bayındırlık, Ulaştırma, imar ve 
iskân komisyonları raporları (Millet Mec
lisi 1/714; Cumhuriyet Senatosu 1/451) (S. 
Sayısı : 540) 250 

8. — Nüfus Plânlaması hakkındaki 
kanun tasarısının Millet Meclisince kabul 
edilen metni ve Cumhuriyet Senatosu 
Sosyal işler ve Bütçe ve Plân komisyon
ları raporları (Millet Meclisi 1/480; Cum
huriyet Senatosu 1/438) (S. Sayısı : 530) 250: 

264 

m** • • 

Millet Meclisince kabul olunan metni üzerinden 
görüşmelere devam olunarak üçüncü maddenin 
müzakeresine başlandı. 

Saat 15 te toplanılmak üzere saat 13 te 
Birleşime ara verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Cumhurbaşkanınca S. Ü. 

Muhittin Kılıç Âdil Ünlü 

Kâtip 
Bolu 

Sırrı TJzurihasanoğlu 

1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETt 

- 2 4 2 -



ikinci Oturum 
Seçimlerle ilgili kanunların bâzı hükümleri

nin değiştirilmesine dair kanun tasarısının 
üçüncü maddesi açık oyla kabul edildi ve dördün
cü madde üzerindeki görüşmeler bitirilerek mad
de açık oya sunuldu. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Kırklareli 

İhsan Hamit Tigrel Ahmet Naci Ân 
Kâtip 
Bolu 

Sırrı Uzunhasanoğlu 
Üçüncü Oturum 

Seçimlerle ilgili kanunların bâzı hükümleri

nin değiştirilmesine dair kanun tasarısının dör
düncü maddesinin kaibul edildiği bildirilerek be
şinci ve altıncı maddeler işari, yedinci madde 
açık oyla kabul edildi. 

16 Şubat 1965 Salı günü saat 15 te toplanıl
mak üzere, 13 Şubat 1965 Cumartesi günü saat 
0,10 da, Birleşime son verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 

Fikret Turhangü 

Kâtip 
Niğde 

Kudret Bayhan 

Kâtip 
Cumhurbaşkanınca S. Ü. 

Âdil Ünlü 

2. — GELEN KÂĞITLAR 

Tasarılar 
1. — Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 

Kanununun 34 ncü maddesinin değiştirilmesi 
hakkındaki kanun tasarısının Millet Meclisince 
kabul edilen metni (Millet Meclisi 1/709; Cum
huriyet Senatosu 1/498) (Malî ve iktisadi işler 
ve Bütçe ve Plân komisyonlarına) 

2. — Türkiye Cumhuriyeti ile Federal Al
manya Cumhuriyeti arasında imzalanan Sosyal 
Güvenlik hakkında Sözleşmenin onaylanmasının 
uygun bulunduğuna dair kanun tasarısının Mil
let Meclisince kaini edilen metni (Millet Mec
lisi 1/732, Cumhuriyet Senatosu 1/499) (Dışiş
leri, Turizm ve Tanıtma, Sosyal işler ve Bütçe 
ve Plân komisyonlarına) 

3. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti arasında 
yapılan Zirai istihsal Fazlası Andlaşmaları ge
reğince ithal olunacak zirai ve gıdai maddeler 
ile bedelsiz olarak verilen Amerikan ihtiyaç 
fazlası malzeme, tezhizat ve vasıtaların vergi 
muafiyeti hakkındaki kanun tasarısının Millet 
Meclisince kabul edilen metni. (Millet Meclisi 

j 1/472; Cumhuriyet Senatosu 1/500) (Malî ve ik
tisadi işler, Bayındırlık, Ulaştırma ve imar ve 
İskân, içişleri, Tarım, Dışişleri, Turizm ve Ta-

! nıtma ve Bütçe ve Plân komisyonlarına) 
ı 
j Raporlar 
| 4. — Milletleraraı Sivil Havacılık Andlaş-
i masına mükerrer 93 ncü madde eklenmesine 
j dair Protokollerin onaylanmasının uygunu bulun 
i duğuna dair kanun tasarısının Millet Meclisin-
: ce kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu 
I Dışişleri, Turizm ve Tanıtma ve Bayındırlık, 
; Ulaştırma ve imar ve iskân komisyonları rapor

ları (Millet Meclisi 1/264; Cumhuriyet Senatosu 
j 1/478) (S. Sayısı : 546) 

i 5. — Cenevre'de imza edilmiş olan «Millet-
'; lerarası Telekomünikasyon Andlaşması» ve ek-
! lerinin onaylanmasının uygun bulunduğuna dair 
i kanun tasarının Millet Meclisince kabul olu-
| nan metni ve Cumhuriyet Senatosu Dışişleri, 
j Turizm ve Tanıtma ve Bayındırlık, Ulaştırma 
! ve imar ve iskân komisyonları raporları (M. 

Meclisi 1/338; Cumhuriyet Senatosu 1/483) (S. 
Sayısı : 547) 



B Î R İ N C İ O T U R U M 
Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Baskanvekili ihsan Hamit Tigrel 

KÂTİPLER : Âdil Ünlü (Cumhurbaşkanınca S, Ü.), M. Yılmas İnceoğlu (Afyon Karahisar) 

BAŞKAN — Oturumu açıyorum, çoğunluğumuz vardır, görüşmelere başlıyoruz. 

3. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

BAŞKAN — Birka<* tezkere vardır, okutu
yorum. 

7. — Başbakan ismet İnönü'nün istifasının 
kabulü ve yeni Hükümet kuruluncaya kadar Ba
kanlar Kurulunun vazifeye devamının rica 
olunduğuna dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi 
(S/404) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Başbakan, Malatya Milletvekili İsmet İnönü 

istifa etmiş ve istifası kabul edilmiştir. 
Yeni Hükümet kuruluncaya kadar, Bakanhır 

Kurulunun vazifeye devamı rica olunmuştur. 
Arz ederim. Cumhurbaşkanı 

Cemal Gürsel 

BAŞKAN —• Bilgilerinize sunulmuştur. 

2. — Vâki ziyaretimize mukabil Pakistan Par
lâmentosundan bir lıejjetin memleketimize dave
tinin uygun bulunduğu hakkındaki Başkanlık 
Divanı kararına dair Başkanlık tezkeresi 

BAŞKAN — Yazıyı okutuyorum. 

Genel Kurula 
Vâki davete icabet suretiyle Pakistan'a 

yapılan ziyarete' mukabil, adı p;oeon memleket 
Par.1 ân v' n tosu n da u bi r h ey eti 11 m e m 1 eketi n ı izi 
ziyarete daveti hususunun uygun olacağı yo
lundaki Divan mütalâasının Genel Kurulun tas
vibine arz edilmesi; Başkanlık Divanının 
16' . 1? . P)(>5 tarihli .10 ncu toplantısında karar
laştırılmıştır. 

Yüksek tensiplerinize arz olunur. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanı 
Enver Aka 

BAŞKAN — Pakistanı ziyaret etmiş olan 
heyetimizin, ziyaretine karşılık Pakistan'dan da 
bir heyetin daveti Divanca takarrür etmiş, ka
rar altına alınmıştır. Yüksek tensiplerinize 
arz ediyorum. 

Kabul edenler... Etnıiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

3. —~ Cumhurbaşkanınca seçilen üyelerden Sa
di Koçaş'ın Kontenjan Grupu Başkanlığından 
istifasına dair önergesi. 

BAŞKAN — İstifa yazısını okutuyorum. 

(hunhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Cumhuriyet Senatosu Kontenjan Grupu Baş

kanlığından istifa ettim. 
Bilgilerim» arz ederim. 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
Sadi Koçaş 

BASK A.\' - - Bilgilerinize sunulmuştur. 

i. — (kıskanın; 17 Şubat 1965 Çarşamba gü
nü saat 15 te Cumhuriyet Senatosu ve Millet 
Meclisinin Birleşik Toplantı yapacağına dair bil
dirisi. 

BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır arz edi
yorum. Yarın Çarşamba günü saat 15 te Birle
şik olarak yani Türkiye Büyük Millet Meclisi 
toplantısı vardır bilgilerinize arz ediyorum. 

5. — Cumhurbaşkanınca seçilen üyelerden 
Amil Artus'un gündemdeki kanun tasarı ve tek
liflerinin seçimlerden ve sözlü sorulardan önce 
görüşülmesi hakkındaki önergesi. 

BAŞKAN — Önergeyi okutuyorum, 

— 244 



O. Senatosu B : 42 
Yüksek Başkanlığa I 

Gündemdeki kanunların seçimlerden ve söz
lü sorulardan önce görüşülmesini arz ve teklif j 
ederim. 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
Âmil Artus 

4. — GÖRÜŞ 

1. — Ankara Üniversitesi kuruluş kadroları 
hakkındaki 5239 sayılı Kanuna ek kanım tasarı
sının Millet Meclisince kabul edilen metni ve 
Cumhuriyet Senatosu Millî Eğitim ve Bütçe ve 
Plân komisyonları raporları (M. Meclisi 1/694; 
Cumhuriyet Senatosu 1/497) (S. Sayısı : 545) 
(D 

BAŞKAN —• Bir önerge vardır, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Gündemin birinci görüşülmesi yapılacak işler 

kısmında bulunan Ankara Üniversitesi kuruluş 
kadroları hakkındaki 5239 sayılı Kanuna ek 
kanun tasarısına gündemdeki bütün konulara 
nazaran öncelik tanınmasını ve ivedilikle görü
şülmesini arz ve teklif ederim. 

Millî Eğitim Bakanı 
İbrahim Ökteııı 

BAŞKAN •—• Tasvibinize arz ediyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. Kanunun müzakeresine geçiyoruz. 

Bu kanun, 1 3 . 2 . 1965 tarihinde dağıtılmış
tı. Raporun okunması arzu ediliyor mu? («Ha
yır» sesleri) Tümü üzerinde söz istiyen?.. Yok. 
Bütçe Komisyonu üyesi arkadaşlarımız hurda
dır, Millî Eğitim Bakanı burada. Maddelere ge
çilmesini oylarınıza arz ediyorum. Maddelere 
geçilmesini kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Tasarının ivedilikle müzakeresini kabul 
edenler?.. Etmiyenler!. Kabul edilmiştir. 

Maddeleri okutuyorum efendim. 

Ankara Üniversitesi kuruluş kadroları hakkın
daki 5239 sayılı Kanuna ek Kanun 

MADDE 1. — 4936 sayılı Üniversiteler Ka
nununun 2 nci maddesi gereğince «Ankara 

(1) 545 S. Sayılı basmayazı tutanağın so-
nundadır. 

16 . 2 . 1985 O : 1 
BAŞKAN — Kanunların, gündemdeki diğer 

maddelere tercihan görüşülmesi teklif edilmek
tedir. Bu teklifi oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler.... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. Kanun
ların müzakeresine geçiyoruz. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
var mı?.. Yok. Oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE — Bu kanunla alman kad
rolardan, 1965 malî yılında kullanılmıyacak 
olanlar ilişik (3) sayıl cetvelde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Bu kanunun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler.... Et
miyenler.... Kabul edilmiştir. Kanunun tümünü 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

2. — Atatürk Üniversitesi ile Karadeniz 
Teknik Üniversitesi öğretim üyeleri ve bir kı
sım öğretim yardımcılarına ödenek verilmesi 
hakkındaki kanun tasarısının Millet Meclisince 
kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu 

,EN İŞLER 

Üniversitesi Hacettepe Tıp ve Sağlık Bilimleri 
Fakültesinde açılan» Hemşirelik, Temel Bilim
ler ile Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Yüksek 
Okulları kuruluş kadroları bağlı (1) sayılı cet
velde ve ek görev tazminatı kadroları bağlı 
(2) sayılı cetvelde gösterilmiş ve bu cetveller 
5239 sayılı Kanuna bağlı (1) ve (2) sayılı cet
vellere eklenmiştir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
var mı?.. Yok. Maddeyi cetveli eriyle birlikte 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler?.. Etmi
yenler?.. Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu yüksek okullara ek gö
revle tâyin edilen ve hariçte resmî veya özel bir 
işi bulunmıyan üniversite mensubu öğretim üye
lerinin almakta oldukları üniversite tazminat
larına halel gelmez. 

— 245 — 



C. Senatosu B : 42 
Geçici Komisyon raporu (Millet Meclisi 1/761; 
Cumhuriyet Senatosu 1/474 (S. Sayısı : 544) 
(V 

BAŞKAN — Önerge vardır, okutuyorum. 

Yüksek Senato Başkanlığına 
Atatürk Üniversitesi ile Karadeniz Teknik 

Üniversitesi öğretim üyelerine bir kısım öğre
tim yardımcılarına ödenek verilmesi hakkında, 
Geçici Komisyonca kabul edilen kanun tasarısı
nın Senato gündemindeki maddeler ve bütün 
işlere takdim en görüşülmesini saygılarımla arz 
ve teklif ederim. 

Millî Eğitim Bakanı 
İbrahim Öktem 

BAŞKAN — Teklifi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

İvedilikle müzakeresini oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Tümü üzerinde söz istiyen yok. Maddelere 
geçilmesini oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kaabul edilmiştir. 

Maddeyi okutuyorum efendim. 

Atatürk Üniversitesi ile Karadeniz Teknik Üni
versitesi Öğretim üyeleri ve bir kısım öğretim 

yardımcılarına ödenek verilmesi hakkında 
Kanun 

MADDE 1. — Atatürk Üniversitesi ile Ka
radeniz Teknik Üniversitesinde sürekli veya 
.18 Haziran 1946 tarihli ve 4936 sayılı Üniversi
teler Kanununun 28 Ekim 1960 tarih ve 115 sa
yılı Kanunla değişik 62 nci maddesi gereğince 
geçici olarak görevlendirilen profesör, doçent, 
öğretim görevlileri, uzmanlar ve asistanlara, 
bu görevlerini fiilen yaptıkları sürece, her ay 
her türlü istihkaklarından ayrı olarak bürüt ma
aşlarının yüzde yetmişbeşi nisbetinde mahrumi
yet ödeneği verilir. Bu ödenekler hakkında 
28 Şubat 1958 tarihli ve 7244 sayılı Kanunun 
3 ncü maddesi hükmü uygulanmaz. Bu üniver
sitelerde geçici olarak görevlendirilenlere 10 Şu
bat 1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanu-

(1) 544 S. Sayılı oasmayazı tutanağın so-
nundadn. 

16 . 2 . İâ65 O : İ 
nunun 42 nci maddesinde kabul edilen geçici gö
rev yevmiyesi verilmez. 

BAŞKAN Madde hakkında söz istiyen 
var m i l . Yok. Oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu ödenekler ay sonlarında 
verilir. 

788 sayılı Memurin Kanununun 84 ncü mad
desi gereğince verilen sağlık izinlerinin bir öğre
tim yılındaki toplamı 60 günü geçmiyen kısmı 
ile 18 Haziran 1946 tarihli ve 4936 sayılı Kanu
nun 28 Ekim 1960 tarihli ve 115 sayılı Kanunla 
değişik 71 nci maddesi gereğince verilen izinler 
bu kanunun uygulanmasında «fiilen görev ifa 
edilmiş» hükmündedir. 

Fiilen görev yapılmıyan günlere düşen miktar 
her ay 30 gün itibar edilerek kesilir. Ayrıca uy
gulanması gerekli disiplin hükümleri saklıdır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?.. 
Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — 25 Şubat 1953 tarihli ve 6059 
sayılı «Doğu Üniversitesi kuruluş hazırlıkları 
hakkında Kanun» un 2 nci maddesi yürürlükten 
kaldırılmıştır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Bu kanun yayımını takibeden 
ay başından itibaren yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen-
ler?.. Yok... Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Ka
bul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

MADDE 5. — Bu kanunun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?.. 
Yok... Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Tümünü oyunuza sunuyorum: Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

3. — Devlet İstatistik Enstitüsünün görev, 
yetki ve kuruluşu hakkındaki 13 . 6 . 1962 tarih 
ve 53 sayılı Kanunun geçici 3 ncü maddesine 
bir fıkra eklenmesine dair kanun teklifinin Mil
let Meclisince kabul edilen metni ve Cumhu
riyet Senatosu İçişleri ve Bütçe ve Plân ko-
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misyonları raporları (Millet Meclisi 2/586; Cum
huriyet Senatosu 2/149) (S. Sayısı : 532) (1) 

BAŞKAN — Bir önerge vardır okutuyorum. 
^.aa&ıASKMiüi». 2öse» 

Yüksek Başkanlığa 
Gündemin birinci görüşmesi yapılacak işler 

kısmında bulunan Devlet İstatistik Enstitüsü
nün görev, yetki ve kuruluşu hakkındaki 
13 . 6 . 1962 tarih ve 53 sayılı Kanunun geçici 
3 ncü maddesine bir fıkra eklenmesine dair ka
nun teklifinin, ivedilikle görüşülmesini arz ve 
teklif ederim. 

Bütçe Komisyonu Başkanı 
Cavit Tevfik Okyayuz 

BAŞKAN — Teklifi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum; 
kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
İvedilikle müzakeresi teklif edilmektedir. İve
dilikle müzakeresi hususunu oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. Maddeleri okutuyorum. 

Devlet istatistik Enstitüsünün görev, yetki ve 
kuruluşu hakkındaki 13 . 6 . 1962 tarih ve 
53 sayılı Kanunun geçici 3 ncü maddesine bir 

fıkra eklenmesine dair Kanun 

MADDE 1. — 13 . 6 . 1962 tarih ve 53 sayı
lı Kanunun geçici 3 ncü maddesine aşağıda ya
zılı fıkra eklenmiştir. 

53 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarih
te İstatistik Genel Müdürlüğü maaşlı memuri
yet kadrolarında bulunanların, bulundukları 
memuriyet dereceleri üzerine, evvelce bu teşki
lâtın (D) cetveli kadrolarında geçirdikleri hiz
met müddetleri ilâve edilir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?.. 
Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

(1) 532 S. Sayılı basmayazı 
nundadır. 

tutanağın so-
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MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 

yürütür. 
BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo

rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Tümünü oylarınıza arz ediyoruum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

4. — 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emek
li Sandığı Kanununun 231 sayılı Kanunla deği-
§ik 23 ncü maddesinin değiştirilmesine dair ka
nun tasarısının Millet Meclisince kabul edilen 
metni ve Cumhuriyet Senatosu Malî ve İktisadi 
İşler ve Bütçe ve Plân komisyonları raporları 
(M. Meclisi 1/752, C. Senatosu 1/473) (S. Sa
yısı : 539) (1) 

BAŞKAN 
mm. 

LkJ. Bir önerge vardır, okutuyo-

Yüksek Başkanlığa 
Binlerce memurun sabırsızlıkla beklediği 

Emekli Sandığından borç para alabilmelerini 
temin edici, 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli Sandığı Kanununun 231 sayılı Kanunla 
değişik 23 ncü maddesinin değiştirilmesine dair 
kanun tasarısına, gündemdeki diğer konulara 
nazaran öncelik tanınmasını ve ivedilikle görü
şülmesini arz ve teklif ederiz. 

Bütçe ve Plân Komisyonu Kâtibi 
Bu kanunda Başkanvekili 

Cavit Tevfik Okyayuz 

CAVİT TEVFİK OKYAYUZ (İçel) — İzah 
edeyim efendim. 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 
BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜ

SÜ CAVİT TEVFİK OKYAYUZ (İçel) — 
Sayın Başkan, aziz arkadaşlarım; bu kanunla 
Emekli Sandığının muaddel 23 ncü maddesi tek
rar değiştirilmektedir. Bu imkân verildiği tak
dirde aylardan beri Emekli Sandığından borç pa
ra almak üzere sıra bekliyen binlerce memurumu
za Emekli Sandığımız bu borcu verebilmek imkâ
nına kavuşmuş olacaktır. Bu kanun Bütçe Ka
nunundan ve Seçim Kanunundan evvel gelmiş 
olmasına rağmen bir emsal teşkil etmesi endişesi 
ile bu kanunlar arasında görüşülememiştir. Lût-

(1) 539 S.. Sayılı basmayazı tutanağın 
nundadır. 

so-
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fedip, bir maddelik bu kanunun, öne alınması 
ve ivedilikle görüşülmesi imkânını bahşeder ve 
kabul buyurursanız, binlerce memurumuz yedi 
aydan beri sıra bekliyen arkadaşlarımız, Emekli 
Sandığından borç alabilecek ve bu suretle bu dert 
karşılanmış olacaktır. Yüksek takdirlerinize saygı 
ile arz ederim. 

VASFÎ GERGER (Urfa) — Sual soracağım. 
BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Vasfi Ger

ger. 
VASFÎ GERGER (Urfa) — Acaba Sayın 

Komisyon Sözcüsü neden dolayı izahat vermek 
lüzumunu hissettiler. Ortada tereddüde düşecek 
bir durum mu var? Bunu anlamak istiyorum. 

BÜTÇE VE PLÂN KOMÎSYONU SÖZCÜ
SÜ CAVÎT TEVFÎK OKYAYÜZ (Devamla) — 

Efendim, arkadaşlarda bir tereddüt hâsıl olma
sın diye. 

BAŞKAN — Efendim, izah ediyorlar, acele 
bir durum var, aksi rey verme ihtimali vardır, 
istirhamda bulundular. 

VASFI GERGER (Urfa) — Anladık efen
dim, diğer kanunlar gibi bu kanunu da kabul 
etmedik mi? 

BAŞKAN — Buyurun, Sayın Ünal di. 
MEHMET ÜNALDI (Adana) — Bu kanunla 

Emekli Sandığının borç verme muamelesine tah
sis edeceği miktar nedir ve verilen bu borç verme 
ile, Emekli Sandığı yüzde kaç faiz alacaktır. Şa
yet bu parayı başka sahalara tahsis etseydi, iste
nilen rantabilite temin edilecek miydi? 

BÜTÇE VE PLÂN KOMÎSYONU SÖZCÜ
SÜ CAVÎT TEVFÎK OKYAYÜZ (içel) — 
Efendim; bildiğim kadarını müsaade ederseniz 
cevap vereyim. (Sağdan, kanuna geçilmedi, sual 
sorulamaz, sesleri.) Sual sorulmadı ama, müsaade 
ederseniz cevap vereyim. 

MEHMET ÜNALDI (Adana) — Vazgeçtim. 
BÜTÇE VE PLÂN KOMÎSYONU SÖZCÜ

SÜ CAVÎT TEVFÎK OKYAYÜZ (Devamla) — 
Vazgeçme. 

BAŞKAN — Vazgeçmiş, efendim. Buyurunuz, 
oturunuz lütfen. Teklifi oyunuza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. Tümü hakkında söz istiyen... Yok. Maddelere 
geçilmesini oyunuza sunuyorum. Kabul edenler.., 
Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. İvedilikle 
müzakeresini oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. Mad
de okunacak efendim. 

16 . 2 . 1965 O : 1 
5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandı
ğı Kanununun 231 sayılı Kanunla değişik 23 ncü 

maddesinin değiştirilmesine dair Kanun 

MADDE 1. — Türkiye Cumhuriyeti Emekli 
Sandığı Kanununun 24 . 5 . 1963 günlü ve 231 
sayılı Kanunla değiştirilen 23 ncü maddesi aşağı
daki şekilde değiştirilmiştir : 

Madde 23. — Sandığın her yıl, bir yıl evvelki 
bilançosunda görülen sermayesinin % 7 sini geç
memek üzere ayrılacak ve döner sermaye olarak 
kullanılacak bir fondan; iki iştirakçi veya tevdi-
atçmm kefaletiyle Sandığa tabi beş yıllık fiilî 
hizmeti bulunan iştirakçi veya tevcliatçılara faiz 
haddi % 5 ten aşağı olmamak üzere borç para ve
rilebilir. 

Verilecek borcun miktarı iştirakçi veya tevdi
atça" arın aylık veya ücretlerinin üç katını geçe
mez. Verilen borç para en çok iki yıl içinde geri 
alınır. 

Borç vermeye ait başkaca esaslar yönetmelikte 
belirtilir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?.. 
Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen?.. 
Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

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

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Kanunun tümünü oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

5. — Birleşmiş Milletler Andlaşmasmın 23, 
27 ve 61 nci maddelerinin Birleşmiş Milletler 
Genel Kurulunun 17 Aaralık 1963 tarihli ve 
1991 (XVIII) say ıh Karariyle değiştirilmiş olan 
şekillerinin onaylanmasının uygun bulunduğu
na dair kanun tasarısının Millet Meclisince ka
bul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Dışiş
leri, Turizm ve Tanıtma Komisyonu raporu (M. 
Meclisi 1/695; G. Senatosu 1/485) (S. Sayısı: 
541) (1) 

(1) 541 S. Sayılı basmayazı tutanağın so-
nundadır. 
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BAŞKAN — önerge vardır, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Gündemin birinci görüşülmesi yapılacak iş

ler kısmında bulunan ve ismi aşağıya çıkarılan 
(541) sıra sayılı kanun tasarısının öncelik ve 
ivedilikle görüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Samsun 
Fethi Tevetoğlu 

Birleşmiş Milletler Andlaşmasının 23, 27 ve 
61 nci maddelerinin Birleşmiş Milletler Genel 
Kurulunun 17 Aralık 1963 tarihli ve 1991 
(XVIII) sayılı Karariyle değiştirilmiş olan şe
killerinin onaylanması. 

BAŞKAN —. Teklifi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kafbul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

ivedilik hususunu oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Birleşmiş Milletler Andlaşmasının 23,27 ve 61 nci 
maddelerinin Birleşmiş Milletler Genel Kuru
lunun 17 Aralık 1963 tarihli ve 19.91 (XVIII) 
sayılı Karariyle değiştirilmiş olan şekillerinin 
onaylanmasının uygun bulunduğuna dair Kanun 

MADDİ. — 15 . 8 . 1945 tarihli ve 4801 sa
yılı Kanunla onaylanmış bulunan Birleşmiş Mil
letler Andlaşmasının 23, 27 ve 61 nci maddele
rinin, Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun 17 
Aralık 1963 tarihli ve 1991 (XVIII) sayılı Ka
rariyle değiştirilmiş olan şekillerinin onaylan
ması uygun bulunmuştur. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum: Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum: Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

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

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum: Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. Tümünü oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler. Kabul edil-

16 .2 .1965 0 : 1 
mistir... Kanun açık oylarınıza arz edilecek
tir. 

6. — Avrupa Konseyi Ayrıcalık ve Doku
nulmazlıkları Genel Anlaşmasına ek - 4 ncü 
Protokolün onaylanmasının uygun bulunduğu 
hakkındaki kanun tasarısının Millet Meclisince 
kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu 
Dışişleri, Turizm ve Tanıtma Komisyonu raporu 
(M. Meclisi 1/686; C. Senatosu 1/482) (S. Sa
yısı: 542) (1) 

BAŞKAN — Bir önerge vardır, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Gündemin birinci görüşülmesi yapılacak işler 

kısmında bulunan ve ismi aşağıya çıkarılan 
(542) sıra sayılı kanun tasarısının öncelik ve 
ivedilikle görüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Samsun 
Fethi Tevetoğlu 

Avrupa Konseyi Ayrıcılık ve Dokunulmazlıkları 
Genel Anlaşmasına ek 4 ncü Protokolün onay
lanmasının uygun (bulunduğuna dair kanun ta
sarısı. 

BAŞKAN — Teklifi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum. 
Kabul enedler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

ivedilikle müzakeresi teklif edilmektedir. 
ivedilikle müzakeresi hususunu oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. Maddeleri okutuyorum. 

Avrupa Konseyi Ayrıcılık ve Dokunulm azlıkları 
Genel Anlaşmasına ek 4 ncü Protokolün onay
lanmasının uygun bulunduğu hakkında Kanun 

MADDE 1. — Avrupa Konseyi çerçevesinde 
16 Aralık 1961 tarihinde Paris'te akdedilmiş 
olan «Avrupa Konseyi Ayrıcılık ve Dokunul
mazlıkları Genel Anlaşmasına ek 4 ncü Proto
kol» ün onaylanması uygun bulunmuştur. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

(1) 542 S. Sayılı basmayazı tutanağın so-
nundadtr. 
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BAŞKAN. — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 

Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

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

BAŞKAN — M&ddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Tasarının tümünü oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiş, 
tasarı açık oylarınıza sunulmuştur. 

7. — Demiryolu ile yolcu ve bagaj taşınma
sına müteallik milletlerarası Andlaşma (CIV) 
ve ekleriyle demiryolu ile eşya taşınmasına 
mütaallik Milletlerarası, Andlaşma (CİM) ve 
eklerinin, Ek Protokolün ve Nihai Anlaşmanın 
onaylanmasının uygun bulunduğuna dair ka
nun tasarısının Millet Meclisince kabul edilen 
metni ve Cumhuriyet Senatosu Dışişleri, Turizm 
ve Tanıtma, Bayındırlık, Ulaştırma, İmar ve İs
kân komisyonları raporları (M. Meclisi 1/714; 
C. Senatosu 1/451) (S. Sayısı: 540) (1) 

BAŞKAN — Bir önerge var, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Gündemin birinci görüşmesi yapılacak işler 

kısmında bulunan Demiryolu ile yolcu ve bagaj 
taşınmasına müteallik milletlerarası Anlaşmanın 
uygun bulunduğuna dair kanun tasarısının 
müstaceliyetine binaen ivedilikle görüşülmesini 
arz ve teklif ederim. 

Tabiî Üye 
Haydar Tunçjkanat 

BAŞKAN — Teklifi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Maddelere geçilmesini oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

İvedilikle müzakeresini oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. Maddeleri okutuyorum, efendim. 

(1) 540 S. Sayıh basmayazı tutanağın so-
nundadır. 
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Demiryolu ile Yolcu ve Bagaj Taşınmasına, 
Müitaallik Milletlerarası Andlaşma (CIV) ve 
Ekleriyle Demiryolu dle E§ya Taşınmasına 
müitaallik Milletlerarası Andlaşma (CİM) ve 
Eklerinin Ek, Protokolün ive N l̂haı Andlaşma-
nın onaylanmasının uygun bulunduğuna dair 

Kanun 

MADDE 1. — 25 . Şubat 1961 tarihinde 
Bern'de imzalanan «Demiryolu ile Yolcu ve 
Bagaj Taşınmasına Mütaallik Milletlerarası And
laşma (CIV) v'e Ekleriyle, Demiryolu ile Eşya 
Taşınmasına mütaallik Milletlerarası Andlaşma 
(CİM) vo Eklerinin, Ek Protokolün ve Nihai 
Andlaşmanm onaylanması uygun bulunmuştur. 

BAŞKAN — Maddeyi bu okunan şekliyle 
oyunuza sunuyorum. Çünkü tertip hatası var
dır. Doğrusu bu okunan şeklidir. Kabul eden
ler... Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun 1 . 1 . 1965 tari
hinden itibaren yürürlüğe gider. 

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

MADDE 3. — Bu kanunun hüküml'erini Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi kahul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. Tümünü oyla
rınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Açık oyunuza sunulacaktır. 

8. — Nüfus Plânlaması hakkındaki -kanun 
tasarısının Millet Meclisince kabul edilen metni 
ve Cumhuriyet Senatosu Sosyal İşler ve Bütçe 
ve Plân komisyonları raporları (M. Meclisi 
1/480; C. Senatosu 1/438) (S. [Sayısı : 530) (1) 

BAŞKAN — Bir önerge vardır, okutuyo
rum : 

Yüksek Başkanlığa 
Gündemin birinci görşülmesi yapılacak işler 

kısmında bulunan, Nüfus Plânlaması hakkında
ki 530 sıra sayılı kanun tasarısının müstaceli
yetine binaen ivedilikle görüşülmesini arz Ve tek
lif ederim. 

Sağlık ve Sosyal 
Yardım 'Bakanı 
Kemal Demir 

I (1) 530 S. Sayılı basmayazı tutanağın so-
I nundadır. 
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BAŞKAN — Nüfus Plânlaması hakkındaki 

kanun tasarısının tercihan müzakeresini oyu
nuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Söz istiyenleri arz edeyim; şimdiye kadar 
söz istiyenler sırasında, Tahsin Banguoğlu, Ri-
fat öztürkçine, Mecdi Agun, Faruk Kmaytürk, 
Fethi Tevetoğlu, Sakıp önal. 

Bu arada Sayın Üner Kontenjan Grupu 
adına söz ismişlerdir. Evvelâ tercihan grup adı
na kendilerine söz vereceeğim. Buyurun. 

Komisyon burada m i l . Burada. 
KONTENJAN GRUPU ADINA RAGIP 

ÜNER (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — Sayın 
Başkan, Cumhuriyet Senatosunun sayın üye
leri; 

Nüfus Plânlaması Kanununun, Senatomuzda 
görüşülmesi dolayısiyle yüksek huzurlarınızı işgal 
etmiş bulunuyorum. Umumiyetle nüfus plânlama- i 
sının iki temel yönü vardır. Biri, sosyal ve eko
nomik yön. Bu yön daha çok sosyologları ve 
ekonomi mütehassıslarını alâkadar eder. İkinci 
yön, sağlık yönüdür. Bu da daha çok tıp men
suplarını alâkadar eder. Nüfus plânlaması ko
nusunda durumumuzu iyice tesbit edebilmek | 
için, ilk önce doğum ve ölüm nisbetlerinin bilin
mesi lâzımdır. Türkiye'de bu hususta yapılmış 
kati istatistikler olmadığı için, ancak küçük 
araştırmalardan bir netice çıkarmak mümkün 
olabilecektir. Bugünün modern ilim ve teknik 
bilgileri sayesinde, birçok hastalıkla*' önlenmek
tedir. Sıtma aşağı - yukarı dünyadan kaldırılmış
tır. Verem ve trahom gibi hastalıklar gittikçe 
azalmaktadır. Tifo, paratifo ve pnomoni gibi 
eskiden çok sayıda ölüme sebebolan hastalık
lar, bugün iki üç günde şifa bulacak bir hale 
gelmişlerdir. DDT gibi ilâçlar sayesinde para
zitle geçen hastalıkların kökleri kurumaya yüz 
tutmuştur. Bütün bu sebeplerle ölüm nisbeti 
düşmektedir. Türkiye'de bir senede 108 264 ki
şi ölmekte, ve 1 200 000 kişi doğmaktadır. Ölüm 
nisbeti binde 18 dir. En çok ölüm, Şubat ve Mart 
aylarında görülür. Buna karşılık doğum nisbeti, 
gittikçe artmaktadır. Türkiye'nin çoğalma tem
posu 1940 - 1945 seneleri arasında binde 10 idi. 
1945 - 1950 yılları arasında, yüz binde 29 oldu. 
1965 te bu nisbet binde 47 oldu. Şayet bu nis-
bet yüzde olarak hesaplanırsa, çoğalma hızımızı 
aşağı - yukarı yüzde 3 ile ifade edebiliriz. I 
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Bu hesaplara göre, Türkiye nüfusu 1988 yı

lında 60 000 000, 2065 yılında da 600 000 000 
olacaktır. Dünyada bir saniyede 4 kişi doğmak
ta bir saatte de 14 400 kişi dünya nüfusuna ka
tılmaktadır. Birleşmiş Milletler Ekonomik ve 
Sosyal Daire Başkanlığının raporuna nazaran, 
halihazır nüfus artışı böyle devam ederse, altı 
yüz yıl sonra, bir insanın yaşaması için bir met
rekare yer işgal etmesi gerekecektir. Bizde nü
fus artışının ayrı bir özelliği vardır. Bizde en 
büyük problem, genç nüfusun fazlalaşmasıdır. 

Türkiye'de nüfusun yüzde 40 ını çocuklar 
teşkil ediyor. O halde memleketimizde 15 000 000 
müstahsil olmıyan, bakıma muhtaç çocuk var
dır. Bu nisbet elbetteki çalışan insanların emek
leri ile geçinmektedir. 

Muhterem arkadaşlarım, bir memleketin ik-
tisaden kalkınması ve insanlarının hayat sevi
yelerinin yükselmesi, nüfus başına düşen millî 
gelirin artması ile mümkündür. Bu sebepledir 
ki ; iktisaden kalkınmanın tek hedefi millî ge
liri artırmaktır. Sadece millî gelirin artması da, 
bir şey ifade etmez. Çünkü bir memlekette nü
fus çoğaldıkça nüfus başına düşen millî gelir 
sabit kalacağından fertlerin refah seviyesi yine 
yükselemez. Hindistan Başbakanı Nehru, 5 yıl
lık plânı izah ederken; «Nüfusumuz şimdiki ar
tış hızını muhafaza ettiği takdirde, 5 yıllık kal
kınma plânımızın hiçbir mânası kalmaz» demiş
tir. Türkiye'de de 5 Yıllık bir Plân yapılmıştır. 
Ana hedef olarak da; millî gelirin her yıl yüzde 
7 nisbetinde artacağı hesabedilmiştir. Bu olduk
ça yüksek bir millî kalkınma hızıdır. Ancak, bu 
işin hakikatine girilirse, bu yüzde 7 lik artış 
hızında fert başına düşen nisbet yüzden fazla 
olmıyaeaktır. Devlet Plânlama Teşkilâtı bu 
umumi durumu görerek, 5 Yıllık Kalkınma Plâ
nına, aile plânlamasını almış ve Türkiye'de do
ğum kontrolü yapılmazsa, işsizliğin önlenmesi
nin imkânı olmıyacağmı da tebarüz ettirmişler
dir. 

Bütün bunlardan başka, makinalı ziraat sa
yesinde, Türkiye'de kısa zamanda ekime müsait 
toprakların hududuna varılmıştır. Erozyon de
nilen hâdise ile, her yıl Kıbrıs Adasına muadil 
arazi kaybediyoruz. Esasen Türkiye'yi besliye-
miyecek kadar olan zirai mahsul kuraklık yıl
larında büsbütün azalmaktadır. Türkiye'de, her 
yıl Amerika'dan pirinç ve buğday almaktadır. 

— 251 — 



C. Senatosu B : 42 
Mesele sağlık yönünden ele alınırsa; aile 

plânlaması doğan insanın sağ kalmasını, iyi bir 
nesil yetiştirilmesini ve ananın da sıhhatte kal
masını istihdaf eder. Bugün, nüfus başına bes
lenme miktarı yönünden en düşük seviye Tür
kiye'dedir. 

Bence, aile plânlaması ile Türkiye'de bir nü
fus azalması olacağına inanmak da güçtür. Çün
kü, belki birçok aileler çocuk istemiyecektir ve 
bu ilâçları kullanarak, çocuklarının olmasına 
mâni olacaklardır. Fakat öte yandan çocuk 
ölümleri çok azalacaktır. Anne ölümleri ise büs
bütün ortadan kalkacaktır. Bundan başka ye
tişen nesil daha sıhhatli olacaktır. Hepinizi say
gı ile selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Banguoğlu. 
TAHSİN BANGUOĞLU (Edirne) — Çok de

ğerli senatör arkadaşlarım, Sayın Başkanım, 
Böyle şeklen, bâzı sıhhi tedbirler, sağlık ted

birleri getirmiş gi/bi görünen bu kanun üzerin
de söz almak bana düşmezdi. Fakat aslında ka
nun bâzı sağlık tedbirleri almak için getirilmiş 
değildir. Bu kanun Türkiye'de doğumu plân
lamak, yani 'bu memlekette, 'bu topraklar üze
rinde yaşıyacak insan sayısını tâyin ve tahdit 
etmek iddiasındadır. Başlığından başlıyarak 
nüfus plânlaması Türkiye'nin gelecekteki nüfu
sunu tâyin etmek, belirlemek ve artırmak değil, 
sınırlamak davasıdır. Bu itibarla (bilhassa Yük
sek Senatonun dikkatine lâyık bir kanundur. 
Çünkü, memleketimizin, milletimizin istikbali
ni tâyin etmekte bulunuyor. Açıkçası, (bizim 
zürriyetimizi tâyin ve tahdit ediyor. Tâyin ve 
tahdit ettiği şey evlâtlarımız ve torunlarımız-
dır. Onların hayat haklariyle meşgul olan bir 
kanundur. 

Ben bu kanunun görüşülmesini Millet Mec
lisinde takibettim. Orada bunun nabza göre 
müdafaa edildiğini gördüm. Plân fikrine, plân 
fikrine değil yürürlükte olan plâna sıkı sıkıya 
ıbağlı olanlara söylenen şudur: Eğer bu kanunu 
biz kabul etmez ve yürütmezsek bütün plânı
mız yıkılacaktır. 

Bizim gibi da'ha yüreği yufka olanlara ise 
bâzı facialar anlatılmıştır. Nitekim benden ön
ce konuşan arkadaşım 'bunlardan (bazılarım nak
letti. Doğum faciaları, doğururken ölen anne
ler, çocuk düşürürken ölen kadınlar, sakat ka
lan çocuklar gibi facialar tasvir edilmiştir. Bu 
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suretle de bir sağlık tedbiri halinde müdafaa 
edilmiştir. 

Bu savunmaya bakarsanız sanki bu kanun 
memleketimizde ölümü önliyecek tedbirler 
alacak, ölümü önlemek; nüfusun azalmasını 
önlemek, onu çoğaltmak, hayat kurtarmak de
mektir. Oysa bu kanun hayat kurtarmaya ma
tuf değildir arkadaşlar. Aksine hayat selbetme-
ye matuf bir kanundur. Bu benim bir intibaını 
değildir. Yine plâncıların veı^dikleri rakamlara 
ıgöre konuşuyorum. Plâncıların verdikleri ra
kamlara göre, eğer böyle bir kanun kabul edil
mezse, Türkiye'nin nüfusu 1985 yılında 59 nıdl-
yon olacaktır. Bu kanun kabul edilir ve bu ted
birler alınırsa 51 milyon olacaktır. Yani, önü
müzdeki yirmi yıl içinde, 51 milyon ile 59 mil
yon arasında 8 milyon var, sekiz milyon çocu
ğun doğumu önlenecektir. 

Gerçi savunanlar sözlerinde, «Canım yaşı-
yanlar yaşıyaeak zaten» diyorlar, öyle değil. 
ölen öldükten sonra kalacak 'olan 8 milyon ba
his konusudur. Yani 20 yıl içinde doğan ve ya
şaması mukadder olan bu kadar Türk çocuğu
nun hayatına son verecektir ibu kanun. İşte ar
kadaşlar, 'ben bu 8 milyon Türk çocuğunun 
hayat hakkını savunmak istiyorum. Belki bun
lardan bazıları ibu katliamdan kurtulacak, bir 
gün ibu konuşmalarımızı okuyacaktır. 8 milyon 
Türk çocuğunun doğumunu önlemek gerekli 
midir? Bu, memlekete refah mı getirir? Felâket 
mi getirir? Bunlar üzerinde bir parça duraca
ğım. 

Size bu kanunun menşeinden, geldiği yerden 
bahsetmek isterim, arkadaşlar. Bundan iki se
ne üç ay önce Yüksek Huzurunuzda, 'bir kalkın
ma plânı müzakere edildi. Bu kalkınma plânı
nın ne türlü şartlar içinde hazırlandığını ve 
Meclisten nasıl bir usulle geçtiğini biliyorsu
nuz. Bunun üzerinde Yüksek Meclisin eni ko
nu durması mümkün olmamıştı. Bununla bera
ber o plânın rengi ve menşei hakkında Yüksek 
Huzurunuzda mütalâamı ıbeyan etmek fırsatını 
'bulmuştum. 

Bana ancak on dakika söz hakkı verildi. 
Ben bu müddet zarfında bu plânın memleketi
mize nasıl bir dünya görüşü, nasıl bir felsefe ge
tirdiğini mütalâa ettim. Bu plân nereden geli
yor? Bu plân, 15 yıl devam edecek olan bu plân 
Türkiye'yi nasıl «bir şekle, nasıl bir renge sok
mak maksadını gütmektedir. Yani 15 yıl sonra 
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Türkiye'nin rengi ve şekli ne olacaktır? Bu de- l 
mektir ki, ıbu plânı hazırlıyanlarm dünya görü
şü, istikbâl görüşü nedir? Bunları kısaca müta
lâa etmek fırsatını bulmuştum. 

Ve orada bu plâna bir teşhis koymaya ça
lıştım. Bu, 9 . 11 1962 tarihli tutanak. 

«Hülâsa biz şu soruyu sorduk: Bu plânı ya
panların dünya görüşü nedir? Nasıl bir örnek
leri vardır ve nasıl bir hedefe gidiyorlar? Plân 
bunun cevabını müşkülâtsız veriyor. Bu plân 
Batı Avrupa sosyalizminden mülhem bir dünya 
g'örüşü içinde yapılmıştır. Hedef ibdr Batı Avru
pa sosyalist işçi memleketidir. Bu teşhisi veren 
bütün semptomlar vardır. Bunlardan bir tanesi 
şiddetli hir sanayileşme eğilimidir. İkincisi özel 
teşebbüsle uzlaşma, karma ekonomi, eğilimi sa
rih bir uzlaşma eğilimidir. Üçüncüsü nüfusu 
tahdit etmek eğdi imidir.» 

Sonra bu üç semptom üzerinde sıra ile dur
muş ve bunların Batı Avrupa sosyalist parti 
programlarındaki yerlerine işaret etmiştim. Ya
ni gelen plân bir sosyalist plândır, diyorum. Bir 
Batı Avrupa sosyalist partisi programından 
alınmıştır. Bunun semptomları, arazları şunlar
dır: Orada karakteristik olan nüfus tahdidine 
temas etmişim. Nüfuz plânlaması, doğum kont
rolü Batı Avrupa sosyalistlerinin yeni icatla on
dandır. Birkaç memlekette uygulanmaktadır. 

Bundan vazgeçemezler. Memleketin tabiî icap
larını düşünmeksizin bu yeni icadı getirmek is
terler, sosyalistler. 

Böyle bir dünya görüşünden gelen bu plân 
kısım kısım uygulanmış, uygulanmaktadır, mem
leketimizde. Şimdiye kadar bunun nüfus kont-
roluna aidolan parçası Yüksek Meclise gelmemiş
ti. İşte Yüksek Huzurunuzda aşağı - yukarı iki 
buçuk sene evvel işaret ettiğim bir prensip bir 
sosyalizm prensibi bugün bir kanun şeklinde 
yüksek Huzurunuza gelmiş bulunmaktadır. 

Arkadaşlar, bu nüfus plânlaması, nüfus kont
rolü, kanunda yanlış tarif edilmiştir. Önce bunu 
tasrih edeyim. «Nüfus plânlaması, fertlerin iste
dikleri sayıda, istedikleri zaman çocuk sahibi 
olmaları demekti.» Hayır arkadaşlar, bu demek 
değildir. Nüfus plânlaması fertlerin, Devletçe 
arzu edilen ölçüde çocuk yapmaları demektir. 
(Gülüşmeler) Nüfus plânlaması istihsali kont
roldür. Nasıl pancar istihsalini sınırlarsak, tü
tün istihsalimi sınırlarsak bu suretle çocuk is-
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tihsalini de ıbu kanunla sınırlamaktayız. Mese
leyi hayvani sahaya naklediniz, koyun, keçi, sığır 
nasıl planlanırsa, şu 'kadarı damızlık, şu kada
rı kasaplık diye ayrılıma bizim zürrdyetlerinıiz 
de şu kadarı damızlık, şu kadarı kasaplık diye 
dkiye ayrılmaktadır. Başka birşey değildir. 
(Sağdan «.bravo» sesleri, alkışlar). 

Çocuk istihsalinin tahdidi iki cihetten ola
bilir. Birisi ideoloji cihetinden, birisi pratik 
icaplar cihetinden. Onun için bu ki noktadan 
çocuk istihsalinin tahdidi fikrini incelememe 
müsaade buyurmanızı dilerim. İdeoloji cihetin
den; biz hepimiz milliyetçi, Atatürkçü teşekkül
leriz, zannediyorum. Hattâ o plân bu Meclisten 
çıktığı zaman sosyalistlerin bir tek temsilcisi 
yoktu, bu Mecliste. Şimdi bir iki arkadaşımız bu 
iddiada bulunabilirler. Mensubolduğumuz parti
lerin hiçbirisinin programında böyle bir şey yok
tur. 

Bu nasıl bir ideolojiden gelir? önce bizim 
ideolojimizi ortaya koyalım. Biz insaniyetçiyiz, 
milliyetçiyiz ve dine hürmet ederiz, riayet ede
riz. İnsaniyet, insanlık duygusu nüfusun çoğal
masını emreder. İnsanlık ideolojisi: Nüfusu ço
ğaltmak, toprağı yeşertmek, medeniyetler mey
dana getirmek. Budur insanlık ideolojisi. (Al
kışlar) . 

İskender Eşber'e hitabediyor: 
Bahşetmesi muhtemelken evlât 
Kanunu kazaya karşı cellât, 
Mahrum edilir mi hizmetinden? 
Havfeylemedin mi ismetinden? 

İnsanlık ideolojisi budur. 
Millî ideoloji nüfusun artırılması suretiyle 

millet savunmasının sağlanmasını, millî istihsa
lin çoğalmasını emreder. Bize bu millî ideoloji
nin en sağlam şeklini Atatürk getirmiştir. 

Atatürk, kendisi en kısa zamanda bu memle
ket nüfusunu 50 milyona çıkarmak azminde idi 
ve bunun için kanunlar yaptı. Şimdi bu kanun, 
Atatürk'ün koyduğu o kanunların birkaç tanesi
ni kaldırmaktadır. Nüfusu teşvik etmek için ko
nulan kanunlardan birkaç tanesini, bu kanun kal
dırmaktadır. (Sağdan: Çocuk zammı, sesleri.) 
Hâlâ çocuk zammı veriyoruz meselâ. 

Dinî ideoloji de bizde başka türlüdür arkadaş
lar: Tenâkehû ve tenaselû teksürû «Evleniniz, 
birlesiniz ve çoğalmız». Bizim ideallerimiz bu 
yöndedir; İnsancılık, milliyetçilik ve dine hür
met. 
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Peki, bu sosyalistlerin fikriyatı nedir? Bunlar 

da bir zihniyete dayanmaktadırlar, doğrudur. 
Bugün Batı - Avrupa sosyalizmi kuru materya
lizme ve kaba rasyonelizme dayanan bir ideoloji 
içerisindedir. En parlak gördüğümüz medeniyet 
memleketlerinde insanî duygu, millî duygu, di
nî duygu, hepsi azalmıştır, gerilemiştir, gevşemiş
tir. Bizde bir baba bir dilim ekmeğinin yarısını 
kesip evlâdına vermeyi vazife bilir. Bu fedakâr
lık borcudur, onun için. Batıda öyle değildir. 
Batıda baba evlâdı için fedakârlık yapmaz. Bir 
egoizm içindedir. Biz, onun uzaktan parlaklı
ğını görüp hayranı oluyoruz. Biraz içine girin, 
seyredin onları. Onların içtimai hayatını, mâne
vi sefaletini gidiniz Avrupa memleketlerinde ya
kından seyrediniz. Ben çok yakın zamanlarda 4 
sene kadar İngiltere'de bilhassa işçi hayatını ya
kından görmek fırsatını buldum. 

Memleketimizi bu ideolojiye döndürmek mil
letin asıl duygularını, bizim için en zor zaman
larda dayanak olan fedakârlık hislerini, mukave
met hislerini kırmaya doğru yöneltmek olur. 

Demek ki; ideoloji cihetinden bu kanunla bi
zim ilgimiz yoktur. Pratik icaplar cihetinden 
de böyle bir kanunun gerektiğine ben asla kaani 
değilim, arkadaşlar. Memleketimizde, hususiyle 
altı, yedi seneden beri yapılmakta olan kesif bir 
sosyalist propagandası vardır. Kesif bir sosya
list propagandası yapılmaktadır ve bu Türkiye'
de muvaffak da olmuştur. Bu propaganda sos
yalist prensiplerini kabul ettirmek için memleket 
gerçeklerini teker teker tahrif etmektedir. Bu 
propagandaya göre; Türkiye'de toprak kalmamış
tır. Türkiye'nin toprakları akıp gitmektedir. 10 
binlerce sene akmış tükenmemiş şimdi 5 - 10 sene
de tükenecekmiş. Her sene Kıbrıs adası kadar 
yer kaybediyoruz. 

Bunlar, sosyalistlerin bilhassa yaptıkları pro
pagandalardır. Baadc raporuna dayanırlar. Ar
kadaşlar, bu Baadc raporunu aldım, baştan aşağı 
dikkatle okudum. Baade raporunda, bu sosyalist
lerin yaptıkları propagandalar yoktur. Onlar an
cak bunun içerisinden hesaplarına gelen cümlele
ri çıkararak memlekette propaganda sahasına 
yaymaktadırlar. Bir nevi kudsî kitap gibi: 
«Kale bade sallallâhü aleyhi vesellem» deyip ha
disler getirilmektedir. Aslında tavsiye ederim, ra
poru okuyun, göreceksiniz, bunların hepsi koparıl
mış cümleler, maksatlı olarak kullanılmak için 
koparılmış cümlelerdir, 
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Yakın bir zamana kadar, beş, altı yıl öncesine 

kadar memleketimizdeki gerçekler başka türlü 
idi. Nüfusun artması lâzımdı. Memleketimiz geniş 
bir memleket, toprağı mümbit ve çok nüfus besli-
yecek bir memleket idi. Fakat bu kesif propa
ganda ile birdenbire topraklarımız daraldı, fa-
kirleşti. Nüfusumuz çoğaltılamaz hale geldi ve 
artık çocuk yapamıyacak kadar çaresizlik içinde 
kaldık. 

Maalesef bu kesif propaganda memleketimizde 
tutunmuştur. Daha dün Uzak - Doğu'daki Tatar 
ırktaşlarımızı (!) bile nüfusumuzu artırmak için 
memleketimize getiriyorduk. Bugün evlâtlarımı
za, torunlarımıza hayat hakkını selbediyoruz. Bu 
ne demektir? (Alkışlar). «Hayat hakkını selbedi
yoruz.» derken mübalâğa etmiyorum, arkadaşlar. 
Deniyor ki, «Onda daha öyle bir hayat hakkı 
yoktur, nutfede.» însan olması mukadder olan 
bir nutfedir. Nutfeyi yok etmek, insanı yok et
mek kadar ağır bir suçtur, kanaatimce. Millî bir 
suçtur, en azından. 

O konuşmamdan sonra, ikibuçuk yıl önce, Hü
kümet mensuplarından birisi, zannediyorum Fey-
zioğlu, bana cevap veriyor. «Banguoğlu bunun 
sosyalist ilkelerinden olduğunu söylüyor. Halbu
ki Rusya'da nüfus kontrolü yoktur.» diyor. Evet 
yoktur Rusya'da nüfus kontrolıı. Rusya bugün
kü 200 milyonluk nüfusunu 400 milyona çıkar
maya çalışmaktadır. Fakat o arkadaşın söylediği 
bir mugalâtadır. Ben Rusya'dan bahsetmedim, 
kendisine, burada, metinde görüldüğü gibi Batı -
Avrupa'daki sosyalistlerin programlarından bah
settim . 

Memleketimiz topraksız değildir, arkadaşlar. 
Islah edilecek, mümbiti eştirilecek, yeşertilecek 
hudutsuz topraklarımız vardır. Bugün İsrail çöl
leri yeşertip bağ, bahçe haline getirmektedir. Ya
hudiler deniz suyunun suzunu ayırıp da kendi 
ırkdaşlarma, insanlarına su içirmeye çalışıyor, 
arazi sulamaya çalışıyor. Deniz nebatlarından 
istifade etmek için araştırmalar yapıyorlar. On
dan sonra terkip yolu ile, kimyevi yollarla gıda 
yapmaya çalışıyor, beşeriyet. Biz ise kendimize 
bir avuç nüfusu çok görmüşüz. 

Millî Savunma bakımından içinde bulunduğu
muz durum da bizim nüfusu tahdidetmemize im
kân vermemektedir, arkadaşlar. Yanımızdaki 
devletler 200 milyondan 400 milyona çıkarlarken, 
biz bu 30 milyonu azaltmaya çalışmaktayız. Bu 
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büyük bir millî hatadır. Daha ağırını söylemiye-
yim, bu büyük bir millî hatadan başka bir şey 
olmıyaeaktır. 

Arkadaşlar, ben sosyalist değilim. Benim men
subu olduğum Cumhuriyet Halk Partisi de sosya
list değildir. Fakat onun da iştirak halinde bu
lunduğu Hükümetlerin elinden geçerek böyle bir 
kanun tasarısı buraya gelmiştir. Ben ideoloji ba
kımından böyle bir teklife bağlı değilim, doktrin 
ve program bakımından da değilim. 

Atatürk bu memlekete Devletçiliği getirmiş
tir. Sarih olarak da demiştir ki; «Ben sosyalist 
değilim, benim Devletçiliğim günün icaplarına 
göre memleketin dertlerini karşılamak içindir.» 
Atatürk'ün ilkelerinden sanki uzaklaşılmaması 
düşüncesiyle biz; ogün, bugün tekrar ederiz: 
«Efendim, biz Devletçiyiz ama doktriner sosya
list değiliz.» Hâlâ tekrar ediyoruz, bunu. Oysa 
işte doktriner sosyalizm budur. Avrupa sosyalist 
partilerinin programlarında gödrüğümüz her şe
yi alıp, gereği olsun, olmasın memleketimize zor
lamak, doktriner sosyalizmin ta kendisidir. Dok
triner sosyalizmin boynuzları yoktur, böyle gelir. 
(Sağdan, «bravo» sesleri.). 

Bu suretle sistemli olarak bir sosyalist prog
ramını tamamlamak istercesine getirilmiş olan bu 
kanun tasarısının ben aleyhinde oy vereceğim. 
Ve millî noktai nazardan bu kadar vahim addet
tiğim bir çocuk katliamına oy vermiyeceğim, ar
kadaşlar. (Sağdan, alkışlar.) 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI 

KEMAL DEMÎR (Bolu Milletvekili) — Sayın 
senatörler, değerli senatör arkadaşımın bu kanun 
tasarısı üzerindeki konuşmalarım da, bütün ko
nuşmalar yapıldıktan sonra çıkıp Bakanlığım adı
na kanuşurken cevaplandırmak isterdim. Ama 
son yapılan konuşmadan dolayı bunları bekleme
den çıkıp cevap arz etmek istedim. Çünkü buna 
derhal cevap vermemiz gerekiyordu. 

Nüfus Plânlaması Kanunu yeni bir kanun ta
sarısı değildir. 1958 senesinden beri Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanlığında çalışmalarına baş
lanılmış bir kanun tasarısıdır. O tarihten bu ya
na çeşitli safhalar geçirmiştir. Şimdi Yüce Se
natonun huzurunda bu kanun tasarısının müda
faasını ben yapıyorum. Ama bu kanım tasarısını 
Yüce Meclise ben sevk etmedim, bu kanun tasarı
sı Sağlık Bakanlığı tarafından, Cumhuriyet Halk 
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Partisi ile Adalet Partisi Koalisyonu zamanında, 
o tarihte hazırlanmıştır. Bu kanun tasarısı, Ba
kanlar Kuruluna ve Bakanlar Kurulun
dan Yüce Meclislere Cumhuriyet Halk 
Partisi, Yeni Türkiye Partisi ve Cumhu
riyetçi Köylü Millet Partisinin Hükümette bu
lunduğu, Koalisyon zamanında sevk edilmiştir. 
Bu kanun tasarısının altında Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanı olarak değerli arkadaşım Yusuf 
Azizoğlu'nun imzası vardır. Bu kanım tasarısı
nı bugün ben savunmaktayım. Bundan sonra de
ğişecek Bakan tarafından da eğer Yüce Meclisler 
kabul ederse tatbik edilecek, öyle bir kanun ta
sarısı ki, 1958 yılında çalışmaları başlamış, Yü
ce Parlâmentoda müzakere edilinceye kadar Par
lâmentoda bulunan bütün siyasi teşekküller, Mil
let Partisi hariç, devre devre, zaman zaman bu 
kanun tasarısının içerisine karışmışlar ve katıl
mışlardır. Bu kanun tasarısı, o kanım tasarısı
dır. 

Şimdi bir değerli senatör arkadaşım, bu ka
nun tasarısını vesile ittihaz etmek suretiyle siyasi 
ideolojiler hakkındaki düşüncelerini arz etmek 
için fırsat bulduğunu zannetmiştir. Bu fırsat bu 
kanun tasarısında yoktur, değerli arkadaşlarım. 
Ya değerli arkadaşım kanun tasarısını tetkik et
memiştir, ya değerli arkadaşım kanun tasarısının 
getirmek istediği hususların, ne olduğunu tetkike 
imkân bulamadığı için, belki zaman bakımından, 
veyahut böyle yapmak lüzumunu hissetmiştir, ya
ni deşarj olmak lüzumunu hissetmiştir. Ama 
kanun tasarısı, siyasi ideolojiler bakımından, 
bir konuşma vesilesi yapabilmek için müsait 
bir fırsat olduğunu, belki daha müsait bir 
fırsat olduğunu, düşünerek sayın senatör bu 
fırsatı kullanmış ve burada konuşma yapmıştır, 
bunu arz edeceğim. 

Sayın senatörler, kanun tasarısını okuyu
nuz, istirham edeceğim bir defa daha okuyu
nuz. Bu kanun tasarısını, mütaaddit vesileler
le tetkik ettiniz, komisyonlarda ve Mecliste 
müzakeresi yapıldı, Ne diyor kanun tasarısı: 

«Tstiyeni, istediği zaman istediği sayıda ço
cuk yapmak imkânına sabip kılacaktır.» Peki, 
ne diyor sayın senatör arkadaşımız: «Devletin 
istediği kadar çocuk sahibi olabilmesi imkânını 
sağlamak için»1 Hangi maddede hangi hüküm
de bu vardır, değerli senatör arkadaşlarım? 
Tasarının bu imkânı Devlete sağladığını, bu 
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kanun tasarısından nasıl çıkarıyor; bunu anla
mak mümkün değildir, tstiyeni istediği za
man, istediği sayıda çocuk sahibi olabilme im
kânına sahip kılmak, buna ihtiyaç vardır. Şim
di derinliğine bâzı meseleleri arz ettiğim zaman 
Yüce Senato, tahmin ediyorum ki, ihtiyacol-
dtığunu kabul edecektir. 

Millet Meclisinde kanun tasarısı bundan kı
sa bir süre önce tarafımdan savunulmuş ve 
Millet Meclisi tarafından kabul edilmek sure
tiyle Yüce Senatoya gelmiştir. Oradaki ko
nuşmalarım zabıtlarda yazılıdır. Değerli arka
daşlarımın onları okumasını arzu ederdim. 
Bunları okuduğu zaman belki burada söylediği 
bâzı şeyleri söylemek mecburiyetinde kalmıya-
caklardı. «Bu kanun çıkmazsa bütün plânımız 
yıkılacaktır.» Böyle bir söz bizim tarafımız
dan söylenmemiştir. «Nabza göre konuşulmuş
tur.» Nabza göre tarafımızdan konuşulmamış-
tır. Millet Meclisinde yaptığım konuşmanın 
esasını teşkil eden noklarım önümdedir. Bu 
notlarda hiçbir değişiklik yapmadan Yüce Se
natonun huzurunda konuşacağımı arz ederim. 

Değerli arkadaşlarım, öyle zannediyorum 
ki, bu konuşmşanm içinde nabza göre konuş
manın kırıntıları bile bıılunmıyacaktır. Kanun 
tasarısı hazırlandığı zaman, hazırlandığı yıl
larda nüfus plânlaması, dile alınmazdı. Ka
nun tasarısını benden çok evvelki değerli arka
daşlarım hazırlayıp, Yüce Meclisin huzuruna 
getirmişler, o tarihlerde, Türkiye'de nüfus 
plânlaması meselesinden bahsetmek bir cesa
ret işi idi. Bu sebepledir ki, bu kanun tasarı
sının içine, . bugün benim de arzu etmediğim, 
gerekçesine benim de arzu etmediğim bâzı ifa
deler girmiştir. Bunu Millet Meclisinde ta
sarının müzakeresi sırasında da belirttim. Ora
da da arz etmeye çalıştım. Meselâ fetvalardan 
bahsedilmiştir. Burada bizimde iştirakimiz ile 
Yüce Senatonun komisyonu bunu, kanun tasarı
sının gerekçesinden çıkarmıştır. Büyük bir 
hassasİ3retle Türkiye'deki nüfus azaltılmasının 
sebepleri üzerinde durulmuş ve bu tasarının ge
rekçesinde iktisadi faktörlere büyük önem ve
rilmiştir. Bizim kanaatimiz odur ki, bu ge
rekçede, iktisadi faktörlere bu derece kıymet 
verilmesine sebep yoktur. Konuşmamın bir ye
rinde arz etmiştim. Bu kanun tatbik edilecek 
olursa Türkiye'de nüfusun azalacağı kanaatini 

- 258 

16 . 2 . 1965 O : 1 
taşımamaktayım. Bunu rakamlar ile arz etme
ye çalışacağım. 

Sayın senatörlerin «hislerimize hitabeden 
bâzı rakamlar vermek suretiyle kanun tasarısını 
bize cazip göstermeye çalışıyor.» şeklindeki 
sözlerini kabul etmememe müsaade ediniz. Eğer 
bâzı rakamlar vermek ve Türkiye'nin içinde 
bulunduğu şartlara dair rakamlar vermek; his
lere (hitabetmek ise ben bunu yapacağım. Ama 
sayın senatör arkadaşım kendi yaşadığı şart
ların rakamlarla dile getirilmesinden endişe 
duyuyorsa, o zaman gerçekleri görmek imkâ
nından mahrum oluruz. Onu söyliyeceğiz, o 
bizim hislerimize hitap eden rakamlar ise, onu 
kabul etmeye mecburuz. Çtinkü bizim memle
ketimizin rakamlarıdır. Nüfus plânlaması ka
nun tasarısının çocuk bakımından, ana bakı
mından, sosyal bünyemiz bakımından, Sağlık 
ve Sosyal Yardım Bakanlığımızı büyük ölçüde 
ilgilendiren bir mevzuu vardır. Bu konuşmam
da nüfus plânlaması hakkındaki düşüncelerimi, 
bakanlığımızın görüşlerini etraflıca özetlemeye 
çalışacağım. 

Değerli senatör arkadaşlarım konuşacaklar. 
Bundan sonra gerekirse tekrar çıkarırım. Belki 
de çıkmam, ihtiyaç olmıyabilir. Benden son
ra konuşacak arkadaşlarıma Bakanlığın gö
rüşünü bu konuşmadan sonra izah etmek lüzu
munu hissettiğim için etraflıca arz etmek isti
yorum. 

Sayın senaötrler, bir gerçeği izin verirse
niz bir daha tekrarlıyayım. Türkiye'de mev
cut kanunlara rağmen çocuk düşürülmektedir. 
Türkiye'de kanunun mâni olmasına rağmen 
çocuk düşürülmesi adedi korkunçtur. Tesbit 
edebildiğimiz rakamlar, büyük rakamlardır. 
Tesbit edemediklerimiz, bize ulaşmıyanlar, 
bunlar, bildiklerimizin dışında olanlar, bildik
lerimiz kadardır. Her sene gayrifennî, gayri-
sıhhi usullerle çocuk düşürme yüzünden Tür
kiye'de on bin ana, hayatını kaybetmektedir. 
Her sene ortalama beşyüz bin ana, çocuk düşü
rür, ve bu yüzden onbin ananın öldüğü inkâr 
edilemez bir hale gelmiştir, bu kadar kesin 
bir rakam 'halini almıştır, bildiklerimizle. Dü
şük yapıp, hayatını kaybetmiyen kadınların 
% 27 si kısır kalmaktadır. Bu işin, anne yö
nünden olan kısmının özetidir. Bu gerçekleri 
inkâr etmek mümkün müdür1? Bu gerçekleri 
yok kabul etmek mümkün müdür? Mevcut 
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gerçeklerin ifade edilmesi, kanun tasarısının 
müspet istikamete şevkini temin etmek hisleri
mize hitabetmek midir? Böyle mi, anlamak 
gerekir1? Ben böyle anlıyorum. 

Çocuk yönünden mesele; karşımıza başka 
şekillerde çıkar. Türkiye'de her doğan çocu
ğun binde 166 sı bir yaşma gelmeden ölenler
dir. Mevcut ölümlerin yüzde sekseni, dört ya
şma kadar olan çocuk ölümleridir. Şimdi bu 
noktada bir hususu belirtmek istiyorum : «Nü
fus plânlaması kanun tasarısı, Türkiye'de nü- v 

fus artışını önliyecek değildir» diyorum. Ben, 
diyorum ki; «Nüfus plânlaması kanun tasarısı 
tatbikatı yani İni kanunun tatbikatı ile Türki
ye'de nüfus azalmıyacaktır, büyük ölçüde 
azalmayacaktır.»1 Misaller arz edeceğim. Misal 
arz ettiğim zaman, değerli senatörler görecek
lerdir. Nüfus plânlaması tatbikatı yapan 
memleketlerde, çocuk ölümlerinin nisbeti dü
şüktür, bu nisbet çok düşük olmaktadır. Nü
fus plânlaması tatbik etmiyen memleketlerde 
ki; bu memleketler Batı memleketlerdir, çocuk 
ölümlerinin nisbeti çok yüksektir. 

Çok heyecanlıyım, doğrudur. Çok heyecan
lıyım, çünkü benden evvel konuşan senatör 
arkadaşı dinlediniz. Ben bu kürsüye bu ka
nun münasebetiyle düşüncelerimi bugün arz 
etmek imkânına sahibolan bir arkadaşınızım. 
Belki Perşembe günü müzakerelerde düşünce
lerimi ifade etmek imkânından mahrum olaca
ğım. Bu itibarla el betteki heyecanımı mâkul 
göreceksiniz. Eğer bir heyecanım varsa inancı
larımdan doğmaktadır. Lütfedip bunu da ka
bul edeceksiniz. 

Doğum kontrolünün yasak okluğu memle
ketler, Cenubi Amerika'da, 10 memleket, or
talama çocuk ölümü binde 87, doğumun kon-
troluna müsaade edilen Asya memleketleri or
talama çocuk ölümü binde 56, doğum kontrolü 
Hükümet tarafından yapılan yani Hükümetçe 
programlaştırılıp, tatbik edilen on memleket, 
Pakistan dâhil ortalama ölüm binde 52. Demek 
ki: geri kalmış memleketler Asya memleketle
rinde dahi doğum kontrolü yapılan memleket
lerde çoğunlukla ölüm nisbeti, Türkiye'dekin
den çok düşüktür. Doğum kontrolü yapmı-
yan Batı memleketlerinden de çok düşük
tür. Öyle-ise doğum kontrolü Türkiye'de nüfus 
artışını önliyecek değil, doğan çocukların ya
şama imkânlarını sağlamış olacaktır. Doğan 
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çocuklara yaşama imkânları gelişme imkânları, 
sıihhatli gelişme imkânları sağlamış olacaktır. 
Arz ettiğim rakamlar; milletlerarası resmî ra
kamlardır. 

Meseleyi, memleketimiz için sosyal yönden 
alıyorum. Türkiye'de bugün kırk bin hima
yeye muhtaç çocuk vardır. Ana, baba himaye
sinden uzak, Devlet himayesine muhtaç kırk 
bin çocuk vardır. Oniki bin küsuru, 13 455 ta
nesi Devlet tarafından himayeye alınmış du
rumdadır. Gerisi köprü altında dolaşmaktadır. 
Bu sosyal gerçeği reddetmek mümkün müdür? 
Çocuk düşürmek için gayret sarf etmiş ve ço
cuğun doğumu halinde çocuk düşürmek için, 
bakamıyacağı, yetiştiremiyeceği çocuğa sa-
hibolduğu zaman bunu düşürmek için gayri
ni eş ru, gayrifennî yollar arayacak ve İm yol
larla bu çocuğu düşürme imkânına sahibolamı-
yan anaların doğurdukları çocukların büyük 
bir kısmı sakat doğmaktadır. Zekâ geriliği ile 
•malûl olmaktadırlar. Normal doğumlardakin-
den 12 defa daha fazla sayıda zekâ geriliği bu 
şekildeki doğumlarda görülmektedir. Islaha-
nelerde yatan çocukların % 65 i altı, yedi kar
deşi! çocuklardır, dikkat nazarlarınıza arz 
ederim. 

Şimdi işin bu tıbbi ve sosyal gerçeklerinden, 
gerekçelerinden sonra başka bir yöne değinmek 
istiyorum. Hiçbir arkadaşın bu söylediklerimi 
Ibaşjka türlü yorumlamıyaıcağma eminim, ama 
bâzı istatistiki bilgilerimizi arz etmek istiyorum: 

Sayın Senatörler, Türkiye'de doğum kontro
lü yapılmaktadır. Türkiye'de bugün doğum 
kontrolü tatbik edilmektedir, ama nasıl tatbik 
edilmektedir: İmkânlara sahibolanlar üennî yol
ları ile tatbik etmektedirler. İmkânlara sahi-
bol mı yanlar köylerde, uzak bölgelerde oturan
lar ve aslında bu tatbikatın fenni yoluna ihtiya
cı olan, ama bu imkânlardan mahrum olduğu 
için gayrifenni yolları tercih etmek mecburiye
tinde oldukları için hayatlarını, sağlıklarını 
kaybederler. Türkiye'nin bu gerçeklerini retdet-
mek mümkün müdür? 

Şimdi, Yüce Parlâmentodan bir istatistik 
arz edeyim. Yüce Parlâmentonun Senato dâhil 
yüzde 82 si üç çocuğa kadar çocuğu olanlarla 
doludur. Bir çift, normal bir karı koca, aile ha
yatında normal, ortalama her sene bir çocuk 
sahilbi olur. İki senede bir çocuk sahibi oldu-
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ğunu kabul ettiğiniz takdirde Parlâmentonun, 
yalnız Parlâmentonun yüzde 83 rakamına na
sıl ulaştığını izah edebilirsiniz? Türkiye'de nü
fus kontrolü yapılmaktadır. Ama imkânı olan 
fennî yollarla yapmakta olduğu halde, imkânı 
olmıyan gayrifennî yollarla yapmaktadır, tşte 
bu kanun tasarısı ile gayrifennî yollarla yapıp, 
bayatını tehlikeye koyan ailelerin bu yola gir
melerini önlemek istiyoruz. Gocuk düşürmeleri
ni sağlamak yolu ile değil, hamile kalmamak, 
istedikleri zaman hamile kalmalarını önlemek 
yolu insani yola, tıbbi yola yönelmelerini sağ
lamak gayesini gütmektedir. Bâzı katı rakamlar 
arz edeceğim: Türkiye'de 237 200 memur üze
rinde araştırma yapıldı. 237 200 memur, yani 
daha imkânlara sahilbolan sınıfın 193 500 ü evli. 
% 18 bekâr. Evli olanların % 63 ü 1, 2 çocuklu. 
% 81 i 0, 1, 2, 3, çocuklu. Ankara'da ikâmet 
eden 1 886 memurun % 88 i 0, 1, 2, ve 3 çocuk
lu. 

Şimdi bu rakamlar karşısında, Türkiye'de 
nüfus plânlamasının tatbik edilmediğini «söy
lem e'k mümkün müdür? Burada nüfus plânla
ması tatbikatının aleyhinde konuşan arkadaş
larımızın fikirlerine saygı duyuyorum. Bun
lar hakikaten fazla sert ifade edilmiş olabilir, 
ona da saygı duyuyorum, onlar bir meseleyi 
vaz'etmek için; bu maksatla da ifade edilmiş 
olabilir, buna da saygı duyuyorumm. Ama Yüce 
Senatonun sayın üyelerine bir hususu arz 
etmek istiyorum, ne istiyoruz; yani biz tatbik 
edelim, biz doğumu kontrol altına alalım, 
'biz yapalım, m\\±\ baışfkaisı yapmasın. Ama 
bu imkânlardan mahrum olanlara bu imkân
ları vermiyelim... Bunu mu istiyoruz? Eğer 
bunu istiyorsak; bir diyeceğim yoktur. Biz 
yapalım, yetiştirmek imkânına sahibolduğumuz 
halde, bakma imkânına sahibolduğumuz halde, 
bu memlekete on hayırlı yolda yetiştirmeye* 
muktedir olduğumuz halde, biz doğumu kon-
rol. altına alalım, iki taneden fazla, üç ta
neden fazla yapmıyalım, hattâ bir tane ile ka
lalım, ama, iki tanesini yetişirmekten mahrum, 
iki tanesine bakmaktan mahrum olanlara im
kân vermiyelim. O, nüfusumuzu artırsın. Ne 
kadar vatanperverane düşünüyoruz! Bu top
raklar daha fazla nüfusa bakar, bunu ben de 
kabul ederim. Niçin bu davranışa hep birlikte 
katılmıyoruz öyle ise? Ben, konuşan arkadaş-

dikkat ettim, Se-
çoeukludan fazlası 

ki; altı çocuklu da 
Dıoğuımıu IkıO'iııt'UO'l 
bunu isterdi. Ama 
Millet Meclisinde 

konuşuyorlar. Sayın s'e-
tatbik edelim, evvelâ biz 
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farıma Millet Meclisindi' de 
natoda da dikkat ettim; üç 
konuşmuyor. Gönül isterdi 
'gelsin ibura«ya konuşsun. 
altına almıyalını. Gönlüm 
dikkat ediyorum; Senatoda, 
üç çocuklu arkadaşlar 
natörler, evvelâ biz 
yapalım, ondan sonra diyelim ki, köyde oturan, 
kentte oturan bunu bırakalım yapsın. Ben 
bu memleketin nüfusa ihtiyacı vardır diyo
rum. Nüfusu artırmak lâzımdır diyorum ama 
ben. bu kampanyaya katılmıyorum Bunu an
lamak: mümkün değildir, öyle ifade edildiği 
için böyle arz ediyorum. 

•Şimdi Nüfus Plânlaması kanun tasarısını 
ısoayalist ideoiijiler ile yarayana •getinm<eyi anla
mak mümkün değildir Sayın senatörler. Beni, 
buraya bütün konuşmaları beklemeden Önce 
çıkmaya sevk eden sebeplerin başında bu gel
mektedir. Sayın senatör arkadaşıma saygı du
yuyorum, her zaman saygı duyduğum senatör 
arkadaşım sosyalist ideoloji hakkında söjdemek 
istediklerini başka bir tasarı hakkında söyle
yebilirlerdi. Ama her halde, en müsaidolmıyan 
fırsatı seçmişlerdir. Bu kanun tasarısı il'e, sos
yalist ideolojiyi yanyana getimeyi ilk defa du
yuyorum. Günkü l)u kanun tasarısının değil 
de, bu kanun tatbikatının, nüfus plânlaması 
kanunu tatbikatının yanında olan memleket
lere bakıyorsunuz; sosyalist olmıyan memleket
ler başta geliyor. Hattâ Millet Meclisinde bu 
kanun tasarısı münakaşa edilirken, hattâ sayın 
senatör arkadaşını hâtırhyaeaklar komis
yonda münakaşa, edilirken Batı memle-
lekel lerinden örnekler vermek suretiyle, onlar 
im kanun tatbikatının, nüfus plânlaması tatbi
katının, Dünyanın pekçok .memleketlerinde tat
bik edilmesi için gayret sarf etmişlerdir, diye 
söylenmişir. Bu ikisini yanyana getirmk, bağ
daştırmak, mümkün olmamaktadır. Arkadaş
larım hâtırhyaeaklar, komisyonlardaki müza
kereleri, şimdi Dünyada nüfus plânlaması tatjbik 
etmiyen memleketleri arz edeciğim; nüfus plân
lamasının yasak olduğu memleketler : İtalya; 
Fransa, îspanya, Portekiz ve Şili hariç Ce
nubi - Amerika (bunun dışında Dünyanın bü
tün memleketlerinde doğumu önleyici ilâçların 
memlekete sokulması, imali ve satışı yasak de-
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ğiidir; İtalya, Fransa, İspanya, Portekiz ve Şili 
hariç Güney - Amerika. Bunun dışında hiçbir 
memleket yoktur ki, orada doğumu önleyici 
ilâç, hamileliği önleyici ilâçlar kanunlarla, 
bizim memleketinizde olduğu gibi yasak edil
miş olsun. Şimdi lütfediniz, sayın arkadaşım lüt
fetsinler, bu memleketler dışında bulunan memle
ketlerde sosyalizm tesirleri olduğu kabul ediliyor
sa; buna bir sürüyeceğim yoktur. Müslüman mem
leketlerin hiçbirisinde gebeliği, hamileliği ön
leyici ilâçlar yasak edilmiş değil. Müslüman 
memleketlerin hiçbirisinde... Pakistan'da Mı
sır'da, Tunus'da Devlet programına alınmış bir 
durumdadır. Sayın senatör arkadaşım, bu 
mevzua dinî yönden de temas ettiği için arz 
etmek ihtiyacını hissettim. Müslüman memle
ketlerin hiçbirisinde gebeliği önliyen ilâçla
rın satışı yasak değildir. («Daha uzun mu 
konuşmanız» sesleri.) Şimdi bitiriyorum. 

Bu kanun tasarısiyle, Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanlığı ne düşünmektedir? Özetle arz 
'edeceğim : 

Bu kanun tasarısiyle, Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanlığı ne düşünmektedir? Özetle arz 
edeceğim : 

Evvelâ gebeliği önleyici tedbirleri, halka 
öğrenmek istiyoruz. Evvelâ gebeliği önleyici, 
hâmile kalmayı önleyici tedbirleri halka öğret
mek istiyoruz. Çünkü mer'i kanunlarımız, bu
nu öğretmemize mânidir. Kendimiz bildiğimiz 
halde öğretmemize mânidir. Araştırma merkez
leri kurarak bünyemize en uygun çalışma me-
todlarını tesbit etmek istiyoruz. İstanbul Üni
versitesi, İstanbul'daki Nüfus Plânlaması Semi
nerinin davetine uyarak böyle bir toplantı yap
mış ve Türkiye'de nüfus plânlaması uygulama
sının en iyi şekilde nasıl yapılacağı hakkında 
iki oturum tertibederek bu konuda bâzı kararlar 
almış, Sağlık Bakanlığı orada bir temsilci bu
lundurmuştur. Eğer bu kanun kabul edilirse 
tatbikatı faydalı olacaktır. Tatbikatın da fay
dalı olabilmesi için ilâç ve araçların tesbiti 
için, bir ilmî komite kurulması ve bu ilmî ko
mitenin seçeceği ilâçların yalnız Türkiye'de 
kullanılması için Bakanlık bir prensip kararı 
almıştır. Senatör arkadaşlarım hatırlıyacak-
lardır, Komisyonda müzakere edildiği zaman; 
bu teklife Bakanlığım da katılmıştı, kanun ta
sarısına Millet Meclisinde ilâve olarak, iböyle 
ek bir madde konmuş idi; gebeliğin devamına 
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mâni olacak, hamile kaldıktan sonra, gebeliğe 
mâni olacak her türlü tedbirler kanunen suçtur. 
Dün de suçtu, bugün de suç olarak kalacaktır. 
Kürtaj, kanun tasarısında belirtildiği gibi de
vamlı kısırlaştırma, kanunen menedilmiştir, suç 
olarak devam edecektir. Doğan çocuğun ve ço
cuk doğuran ananın, sağlığının korunması için 
ana çocuk sağlığı müesseseleri yine vazifesine 
devam edeceklerdir. Mer'i kanunlar çocuk sağ
lığının koruyucu tedbirlerini Sağlık Vekâletine 
vermiştir. Verilmiş olan bu vazifeler kaldırıl
mış değildir. 

Netice itibariyle: Bu kanun tasarısının Tür
kiye'de mevcut nüfusu azaltacağı kanaatine Sağ
lık ve Sosyal Yardım Bakanlığı katılmamak
tadır. Ben de katılmamaktayım. Bu kanun ta
sarısiyle Türkiye'de nüfus azalacak değildir. 
Bu kanun tasarısiyle ancak doğan çocukların 
sıhhatli, sağlam nesiller haline gelmesi imkânı 
sağlanmış olacaktır. Daha başka bir deyimle; 
doğan çocukların yaşama imkânı sağlanmıştır. 
Bu kanun tasarısı ve (bunun tatbikiyle Yüce se
natörler dâhil, Türkiye'de imkânlara sahibolan-
larm tatbik ettiklerinin, Anadolu'da aslında 
tatbik edilebileceklere kadar ulaştırılması sağ
lanmış olacak ve böylece en azından Türkiye'de 
hor sene kaybedilen 10 bin ananın hayatı kaza
nılmış olacaktır. Ve bu analara yeni yeni nesil
leri yetiştirme imkânları sağlanmış olacaktır. 
500 bin aha çocuk düşürüyor. % 27 si kısır ka
lıyor. En azından, bu kısır kalan kadınların ye
ni nesiller meydana getirme imkânları sağlan
mış olacaktır. Şimdi böyle bir kanun tasarısını 
vesile ittihaz edip; cidden beni fevkalâde üzün
tüye sevkeden ve bu kanun tasarısıyla uzaktan, 
yakından ilgisi olmıyan meselelere yönelmek 
suretiyle burada 'bâzı şeyleri söylemek imkânı
nı bulduğunu rahat rahat ifade eden arkadaş
larıma bir vazifenin ifasında tatbikatını ben
den sonra yapacak, benden evvelki Bakan ar
kadaşın sevk ettiği bir kanun tasarısını vazife 
anlayışını böyle olduğu için, vazife anlayışım 
burada bulunduğum müddetçe bu savunmayı, 
bu kanun tasarısına da inandığım için savun
mayı, bana emrettiğini kabul ettiğim için arka
daşımın bu tarzda ve hiçbir sebep yokken, me
seleyi vaz'eden değerli senatör arkadaşımızın 
beyanları karşısında üzüntü duyduğumu arz 
etmek isterim; hepinize saygılarımı sunarım. 
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BAŞKAN — Sayın Öztürkçine. Efendim oy

larını kullanmıyan arkadaşlar var mı? («Vat» 
sesleri) lütfen kullansınlar. 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (İstanbul) — Sayın 
Başkan, muhterem arkadaşlarım, Sayın Veki
limizin Parlâmento üyelerinin çocuk plânlama
sına riayet ettiklerini, köylü vatandaşların bu
nu tatbik edemediğinden yana yakıla şikâyet 
ettiler. Parlâmento üyelerinin ekseriyeti oku
muştur. Bunlar anıcak 30 yaşında (orta vte sağ 
sıralardan «ekseriyeti okumuş demek ki, okuma
yanlar da var» sesleri) askerliğini filân bitir
dikten sonra vazife almaktadır. İlk vazife; her 
hangi bir hekim ise, 154 lira maaş almakta idi. 
Bu 154 lira maaş, alan bir hekim evlenmiye-
ceğine göre, evlense de çocuk yapmama çareleri
ne başvuracaktı. Ama köylü vatandaşın ekseri
si okumadığı için, bunların ekserisi 16 - 17 yaş
larında evlenmektedir. Bir hekim*okuldan çıkıp 
hayata atılmcaya kadar aynı yaşta olan şahsın 
ise iki üç tane çocuğu olmakta idi. Yani bura
daki çocuk sayısının durumu bir doğum kont
rolü değil, hayat hâdiselerinin bunların evlen
melerde, gecikmelerinden ileri gelmiştir, Yine 
muhterem arkadaşım sizlere gösterecekler, Hü
kümet doğum kontrolü propagandasında elmayı 
dört lira gösteriyor. Öbür tarafta iki çocuklu 
aile elmayı şakır, şakır yerken 7 - 8 çocuklu 
aile bu elmaya hasretle bakmaktadır. Bizim, 
elmayı dört liraya yediren değil, elmayı müs-
talısıldan aldığı fiyata yakın bir fiyatla yedi
ren Hükümete ihtiyacımız vardır. Hükümet el
mayı dört liraya değil mümkünse 50 kuruşa, 
40 kuruşa, 30 kuruşa yedirecek durumda bir Hü
kümet olmalıdır. 

Bizdeki ölüm nisbetinden bahsettiler. Biz
de elbette ölüm nisbeti olacaktır. Vatandaş bu
gün bir penisilin alamamaktadır ve bu kürsüden 
müteaddit defa konuştum. Vatandaş bir penisi
lin dahi yazarken aman doktor ucuzunu yaz 
diyor. Bizdeki ölüm anaların bakmamasından de
ğil, ilâçların ucuz olmamasından ileri gelmek
tedir. İlâçlar ucuz olduğu takdirde, ailelere Hü
kümet bedava ilâç verdiği takdirde, lellbette ço
cuklar yaşıyacaktır. Hükümetin ve kanunun 
gerekçesinde gayet iyi bir slogan olan «istiyene 
istediği kadar çocuk» ben bir hekimim, Sağlık 
Bakanlığından soruyorum, bir kadın on sene 
çocuk yapmamak için ilâç kullandığı takdirde, 
onuncu senenin sonunda, siz de hekimsiniz, ben 
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çocuk yapmak istiyorum dediğinde, yüzde yüz 
katiyetle, «çocuğunuz olabilir» diyebilir misi
niz? Hayır diyemezsiniz. Çünkü okumamışsınız, 
dünya litaretüründe daha bu ilâcın 7 seneden 
beri kullanıldığı bahsedilmektedir. 

BAŞKAN — Sayın Öztürkçine, «okumamış
sınız, ben okudum,» bu gibi iddiaları bıraka
lım da... 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (Devamla) — Lite
ratürden bahsediyorum. Yani literatürde bun
lar gayet yerinde bahsedilmiştir. Bu ilâçlar 
henüz 7 seneden beri kullanılmaktadır. Yarın 
ne olacağı Ibelli değildir. Bunların her hangi 
birisi uzun bir müddet kullanıldığı manian 
çocuk olup, olmıyacağı katî olarak kestirilme-
m'ektedir. 

Bunları söyledikten sonra, bu kanun tasa
rısının millî itibar yönünden, ilâçlar yönünden, 
sosyal yönden, ekonomik yönden ve Beş Yıllık 
Plân yönünden reddi gerekmektedir. Millî iti
bar yönünden Sayın Başbakan buyurmuşlardı 
ki, «Kıbrıs dâvasında Türk Milleti 60 milyon 
olmuş olsaydı benim masada yapacağım konuş
ma daha başka olacaktı.» peki, bu durum kar
şısında nüfus itibariyle Yunanistan, Bulgaris
tan, İstanbul diye çoğalırken bizim azalmamı
zın sebebi nedir? 

İlâçlar yönünden; bu ilâcın anatomik duru
mu hipofizer ve gonatotropin teşekkülünü fren
lemektedir ve bu suretle golikül olgunlaşması 
oluyor, yumurta çatlaması olmuyor. (Soldan, 

«ne diyorsun» sesi) yumurtalıklar efendim, ka
dın aletleri. Ve Ibu suretle çocuk olmasına mâni 
olunmaktadır. 

Şimdi Sayın Vekilimizden soruyoruz: Ge
beliği önleyici ilâçlar, kaç seneden beri kulla
nılmaktadır?. Bu ilâçları terkeden devletler ol
muş mudur veya çok dikkatle kullanılması hu
susunda bir tavsiye mevcut mudur? Kullanıl
ması yeni olan bu ilâçların, belki ileride cid
dî bâzı toksik tesirleri bulunup bulunmadığı 
hususunda kesin bir karar verilmiş midir? Vü
cuttaki hormon dengesinde önemli değişiklikler 
meydana getirmektedir. Mühim ilâçların kont-
rolunda yalnız reçete ile sayılma şartı kâfi mi
dir? Bir zamanlar Bakanlık, streptomisin için 
de «reçete ile satılır» denmişti. Şimdi ise strepto
misin resistan basiller husule gelmiştir, ve 
tüberkûlozlu hastalar için Ibu hayali kıymeti 
haiz ilâç bu gelişigüzel kullanılmasından do-
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layı maalesef tatbik edilememektedir. Dünya 
tıp âlimleri bu mevzuda neler söylüyorlar. 
Dünya Sağlık Teşkilâtının 13 numaralı tami
minde, «Anovlar, adlı müstahzarların bâzı tali 
tesirler göstermesi sebebi ile, evvelden troın-
boz veya trombo embolik hastalıklar geçirmiş 
kadınlarda kullanılmamasını şiddetle rica et
mektedir. Ölümle sonuçlanan alkeiğer emboli 
vakaları müşahede edilmiştir. Ayrıca invitro 
deneyler üreter, kalın barsak ve mide gibi 
uterus dışındaki organlarda da meselâ: Mesa
ne ve ince barsak gibi organların düz adeleler-
deki kısılmaları inhibe ettiği görülmektedir. 
Yine aynı âlimler, yani Nevvyork Üniversitesi
nin Tıp Merkezi iç hastalıkları bölümündeki 
Copperman gibi âlimler de trombus, Filibit 
emboliler, husule geldiğini raporlarında ilân 
etmektedirler. Bu ilâçlar gelişi güzel kulla
nılmamalıdır. Eğer kullanmak zaruretinde olan
lar varsa; bunların arasıra karaciğer testi ya
pılmalıdır, diye tavsiye etmektedirler. Yine bir 
istatistiğe göre, bu ilâçları kullanan kadınlar
da, yüzde 60 mda bir azalma, yüzde 26 smda 
tansiyon azalması görüldüğü ifade edilmekte
dir. Bu ilâcı kullanan bâzı kadınlar, gününü 
unuttukları takdirde, her gün ilâcı almaları 
lâzımgeldiğinden, almayı unuttukları takdirde 
ne olduğu hususu anlaşılmıyan doğumlar arz 
etmektedirler. «Virilizim» husule gelmektedir.. 
Vücut üzerinde önemli tesirleri olduğu müşa
hede edilmiş ve kadınlarda bu ilâcın kullanıl
maması şiddetle tavsiye edilmektedir. Bu gibi 
derin endikasyonlar, olan ve yarm için meçhul 
olan bir ilâea gelişi güzel Türk kadını bir tec
rübe vasıtası yapılmamalıdır. Bir hekim ola
rak, bunu ifade etmek, yalvararak benim tabiî 
vazifemdir. 

Anayasayada aykırıdır bu kanun. Anaya-
yasanm eşitlik prensibine göre, kadın erkek yok
tur. Kadın hayatının mevzuubahsedildiği bu 
durumu, ilâçlarla onun yaşayışını hastalık ha
line sokmaya hiçbir kimsenin hakkı yoktur. 
Eğer çocuk istemiyorsa lütfen bu ilâcı evvelâ ken
dilerinin kullanmalarını tavsiye ederim. (Gü
lüşmeler) 

BAŞKAN — Tavzih eder misiniz? 
RİFAT ÖZTÜRKÇÎNE (Devamla) — Ana

yasada eşitlik prensibi vardır. Her hangi bir 
kadm veya erkektir diye düşünmek yoktur. Eğer 
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çocuk istemiyorsanız lütfen ilâcı evvelâ kendi 
üzerinizde tatbik ediniz. (Gülüşmeler) (sağdan 
a ulaşıl mıyan müdahaleler) 

BAŞKAN — Saym Karakurt sinirlenmeyi
niz. 

RİFAT ÖZTÜRKÇÎNE (Devamla) — Siz 
müzmin bir bekârsınız, endişe etmeyiniz. Bu ilâç. 
muntazam bir şekilde kullanıldığı takdirde ve 5 
Yıllık Plânın devamı nıiiddetince bütçeye 18 mil
yon lira yük tahmil etmektedir. Ben diyorum 
ki; gel bu 18 milyon lirayı havaya yükliyelim. 
18 milyon'lira ile geri kalmış bölgeleri kalkındı
racak yatırımlar, fabrikalar yapalım, mektep 
açalım. Daha iyi olur. Sosyal yönden bu doğru 
bir iş değildir. Oünkü yapılan istatistiklere gö
re Türkiye'de Medeni Kanunun çıktığı andan bu 
ana kadar 7,5 milyon gayrimeşru çocuk vardır. 

Bu ilâç yarın çıktığı takdirde banlar daha 
ağır bir şekilde olacaktır. Sonra Beş Yıllık Plan
dan bahsettik efendim. Nüfus artışı doğum ora
nı ile ölüm oranı arasındaki farktır. Türkiye'
de doğum oranı yüzde 4 tür. Ölüm oranı ise yüz
de 1,04 tür. Nüfus artışı ise; % 26 dır. Beş Yıl
lık Kalkınma Plânının hedefi millî gelirin yılda 
yüzde 7 oranında artmasıdır. Nüfus yüzle 2,06 
arttığına göre millî gelir gerçekten ancak yüzde 
4,04 tür. Bu duruma göre hakikaten plân tahak
kuk etmemektedir. Fakat, eğer Sayın Başbakan 
Yardımcısının 21 . 12 . 1964 günü saat 12 de rad
yonun söylediği kendi beyanı doğru ise; Hükü
metin bu tasarıyı geri alması icabederdi. Gün
kü, Başbakan. Yardımcısı şöyle diyor, millî geli
rin yılda c/r 6 oranında arttığı görülmüştür, di
yor. Şu halde muhterem arkadaşlarım, millî ge
lir yılda % 6 oranında arttığına göre, bizim nü
fus plânlamasını ieabettiren 5 Yıllık Plâna gö
re bir tehlike yoktur. Bu yönden de kanunun 
geri alınması veya reddi gerekmektedir. 

Ondan sonra, Türkiye'ye iltica eden, Anava
tana gelen göçmenlerden bahsedilmemiştir. Nü
fus artışında 1950 - 1962 yılları arasında yalnız 
İstanbul'da 107 023 göçmen yerleştirilmiştir. 
Bulgaristan'dan gelen ve yurdun birçok yerleri
ne yerleştirilen göçmenler buna dâhil değildir. 
107 023 kişinin artışı her halde bizim normal nü
fus artışımızın dışındadır. Kanunun gerekçesin
de bu da yoktur 

Arkadaşlarım, görüyorsunuz ki, ilâcın tıbbî 
endikasyonları yönünden, sosyal yönden, 5 Yıl-
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İık Plân yönünden, ekonomik yönden de reddi 
gerekir. 

Hepinizi hürmetle selâmlanın. 
B A Ş K A N — Sayın Agun. 
OSMAN ME< 'Dİ A( î l 'N (Rize) — Muhte

rem. Başkan, muhterem senatörler; a/ sayıda <;o-
cuk sailıi'bi olmak istiyeMi, veya çocuğu olmasını 
istemiyen, ailelere bir <;eşit yard ım maksadivlo, 
nüfus plânlaması adı altındaki tasarı, Yüksek 
Meclisini/o Hükümet taraf ından sunulmuş bu
lun in aktadır. 

Bu suretle, Türkiye'de; milletin çoğalışını ön
leme faaliyetine bağlıyacağız. Buna sebebolarak 
da, nüfus artışı ile ekonomik gelişme arasında, 
millî «çeliri süratle art ıracak bir fark temin edi
lememesi gösterilmektedir. Tasarı hemen şu mak
sada ve sebebe göre, hem ahlâka, hem Anayasa
ya aykırıdır. Metninde yard ım etmek unsuru
nun mevcudolması, tasarıyı ahlâka aykırı olmak
tan kurtaramaz. Ve filhakika, İm tasarıda Hü
kümet, bu tasarıyı kabul edin, halkı doyuramı
yorum, halk artmasın, kurtulalım demek isti
yor. Bıı fikri, bu tezi taşıyan bu görüşü müdafaa 
eden tasarı ahlâki olamaz. Metninde1, «yardım» 
kelimesi bulunması onu ahlâka aykırı olmaktan 
kur taramaz. Tasarı, Anayasanın 3 rıcii ve 35 nci 
maddelerine de açıkça aykırıdır. 

3 ncü madde: Millet bölünemez, diyor. Bu 
tasarı ile mille1!", unsurunun çoğalması önlenmek
tedir. Bu suretle 3 ncü madde ihlâl edilmektedir. 

Hele 35 nei madde, aileyi, çocukla birlikte var 
saymaktadır . Çocuğu ailenin unsuru olarak ka
bul etmektedir. Fakat gerekçe, az sayıda çocuk 
sahibi olmak istiyenleri bir tarafa bırakalım; 
«Çocuk istem iyen e yardım edeceğim» diyor. Bs-
babı mucibe ve ona uygun metin bu hükmü ile 
Anayasaya sarih olarak aykırıdır . 

Böyle ahlâka, ve Anayasaya aykırı maksatları 
taşıyan tasarıları şevke, İfiikümeti zorlıyan se
bep de ç.ok dikkate şayandır, üzerinde durulması 
lâzımdır. Bu sebepten de; nüfus artışı ile, eko
nomik gelişme arasında, millî geliri süratle artı
racak bir fark tesis edilememesi, bu Cumhuri
yet Halk Par t is i Hükümet in in vazifesini yapa
madığına dair , kendi i k ra r ve ifadesidir. Nü
fus artışı ile, ekonomik gelişme arasında geliri 
ar t ı racak fark yapamadık diyor. Bunu diyen 
muhalefetin de; «iki ayda memleketi gül - gü
listan yaparım» diyen par t in in kurduğu Hükü
mettir. Kendisini çok beğenmiş par t inin, daha | 

cok beğenmiş Hükümetidir . Filhakika Türkiye 
değil 30 milyon nüfusu, 150 milyon nüfusu, mü
reffeh bir surette bcsliyecck imkânlara sahiptir. 
Ancak bu imkânlardan istifade yolunu bulanıı-
yan, milletini ve halkını istifade ettiremiyen ve 
halen o yolda da bıılunmıyan ('. II. P. Hüküme
tidir. 

BAŞKAN — Rica ('derim Sayın Agun, bu 
konuşmanın ne lüzumu var? Böyle devam eder
seniz sözünüzü keserim. 

O S M A N M E O D İ A O I N (Devamla) - S ö z ü 
mü kesersiniz, konuşturmazsınız, konuşturma
yın. 

B A Ş K A N - - Bu siyasi bir polemik değildir, 
arkadaşlarımızın konuştuğu gibi konuşunuz 

OSMAN MEODİ A(iPN (Devamla) — Siya
si polemik değil. Demin Parlâmento üyelerinin 
şahsiyetiyle meşgul olan Bakana bunu niye ihtar 
etmediniz? 

BAŞKAN --• O. II. P. Hükümet i istifa et
miştir , onu bahsetmeye lüzum var mı? 

OSMAN MEODİ AOPN (Devamla) - B e y e 
fendi, kanunun metninde esıbabı muci'beye sebe
bolarak bunu söylüyor, sebebolarak ıbunu bah
sediyor. (Crürültü lor) 

BAŞKAN — Devam ediniz. 
OSMAN MEODİ A ( İ I N (Devamla) - - B u 

sebebi ya ra tan Hükümet in beceriksizliğinden 
bahsediyoruz. Bu kürsü siyasi bir kürsüdür . Bu 
kürsü üniversite kürsüsü değildir, oku) kürsüsü 
değildir . Benim konuşmak hakkımdır . 

BAŞKAN — Bu kürsü miting meydanı da 
değildir. (O. H. P. s ı ra lar ından alkışlar) 

OSMAN M E C D İ ACİPN (Devamla) - S i z 
esbabı mııei'beye vakıf değilsiniz. 

BAŞKAN Siz saded dâhil inde devam celi
niz. 

OSMAN I E C J ) İ A( i!' X (1 )evam 1 a ) — «lbi
rayı kongre1 kürsüsü zannediyorsun» eliyeMiler 
bu kanunun esbabı mııcibesini okumamışlardır . 
Ben 'bu kanunun reddini istiyorum. Reddini is
te rken de esbabı mucibeyi çürütmeye çalışmak 
hakkımdır . 

Esbabı mucibede deniyor k i ; «Ekonomik 
ka lk ınma ile, nüfus artışı ile, ekonomik geliş
me; aras ında b i r münasebet kurulamamışt ı r .» Eh, 
bunun kuru I a m almışından kim mesuldür? Ben 
diyorum k i ; «Bu Hükümet mesuldür.» Bunun 
için böyle nüfus tahdit edilemez, Hükümet in 
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(Soldan, «değişti değiş-

(Devamla) — Ben 

değiştirilmesi lâzımdıı 
ti» sesleri) 

BAŞKAN —• Değişti işte 
OSMANMEODÎ AGUN 

de bunu diyorum. 
Siz kanunun esbabı m acibesini okumadınız 

herhalde. Ben polemik yapmadım, adetim de de
ğildir, yapmam da, Fakat bu esbabı mucibeyi çü
rütmek hakkımdır da. 

BAŞKAN — Sayın Agun rica ediyorum... 
OSMAN MEODİ AGUN (Devamla) — N ü 

fus artışı ile ekonomik gelişme arasında, millî 
geliri süratle artıracak bir fark tesis edilemediği 
esbabı mucibesi, tasarıyı hazırlıyan O. II. P. Hü
kümetin eseridir. İşte bunu Hükümet söylü
yor. Ben de diyorum ki, «Bu, o Hükümete göre 
bir esbabı mucibedir. Başka bir Hükümete göre, 
esbabı mucibe başka olabilir.» Bunun polemikle 
ilgisi nedir? Esbabı mucibeyi çürütmeye çalışı
yorum. Bu Hükümet ve onu kuran parti kendi
sini o kadar beğenmiştir ki, halkını duyuramadı
ğını ikrar ve ifade.... 

BAŞKAN — Sayın Agun, rica. ediyorum. 
Böyle devam ederseniz keseceğim efendim. 

KSAT MAHMUT KARAKURT (Urfa) — 
Bizim böyle konuşmak âdetimiz değil, efendim. 
Yeni geldiniz onun için yani. 

BAŞKAN — Sayın Karakurt lütfen müda
hale etmeyiniz. 

OSMAN MH3( 11 )İ AGUN ( Devamla) — Siz 
niye tahammül edemiyor sunuz? 

ESAT MAHMUT KARAKURT (Urfa) 
Bizim böyle konuşmak âdetimiz değil. 

OSMAN MECDİ AGUN (Devamla) —Niye 
âdetiniz değil efendim? Niye âdetiniz değil? Di
yorsunuz. İddia ediyorum ve diyorum ki, bu es
babı m acibe ile bu kanun tasarısını getiren Hü
kümetin değişmesi lâzımdır. 

BAŞKAN — Hükümet değişti, kaç defa de
ğişecek? Bir defa daha mı değişsin? (Gülüşme
ler) 

OSMAN MEODİAG UN (Devamla) — P e k i 
kesiyorum. Eğer bu tasarıyı getiren Hükümet 
(C. H. P. sıralarından gürültüler) Hükümet 
böyle bir tasarı getirebilir. Ama, bu Hükümet 
bu tasarıda der ki; «Türk ülkesinde, tabiatında, 
ikliminde bu halkı doyuracak bereket yoktur» 
der ve bunu isbat ederse, o zaman böyle bir ta
sarı getirebilir. «Halkımı doyuramıyorum» di-
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yor. Mesele bu. Biraz realist olalım. Halk ne ile 
doyurulur. Et ile, ekmek ile, süt ile, zeytin ile, 
doyar. Tereyağ yer, bal yer, doğru. Hamsi yer, 
doğrudur. Şimdi, Türkiye'de bunların istihsalini 
çoğaltmak imkânı yok mudur? Bu tasarıyı geti
ren Hükümet, gelip demelidir ki, burada; «Tür
kiye'de süt istihsalini çoğaltamıyorum.» Sayın 
Bakan, bunu söylesin. «Süt istihsalini ben çoğal
tamıyorum, Türkiye'de böyle toprak, böyle mera, 
yoktur» desin. Diyebilir mi, bakalım. 

FA istihsalini çoğaltmak imkânı yok mudur? 
Yumurta istihsalini de çoğaltmak imkânından 
mahrum mudur? Denizlerimiz de balığın milyon
larca tonu vardır. İstihsal 80 bin ton kadar gü
lünç bir derecededir. Böyle bir memlekette, bir 
Hükümet; açlıktan bahsedemez. Anadolu'da zey
tin üzerine medeniyetler kurulamamış mıdır? 
Şimdi bu Hükümet geliyor, diyor ki; «Ben, hal
kımı doyuramıyorum, nüfus çoğalmasını durdu
racağım.» Bu tasarıyı Hükümet sevk etmiştir. 
Her hangi bir senatörün veya milletvekilinin ha
zırladığı, sevk ettiği bir tasarı değildir, Hükü
metin tasarısıdır. 

BAŞKAN — Bir dakika Sayın Agun, arka
daşlar lütfen müdahale etmeyiniz. Oylama mua
melesi bitmiştir. 

OSMAN MUCDİ AGUN (Devamla) — Tasa
rı, başlıca bir noktadan hareket etmektedir. 
Türk halkının doyurulamadığı noktasından. Fa
kat halkını doyuramıyan kifayetsiz olan ülkesi 
mi, yoksa Hükümeti mi? Bu sualin cevabına gö
re; bu tasarı kabul edilir veya edilmez. Ya bu 
ülke fakirdir, veya Hükümet fakir ve âcizdir. 
Bu suallerin cevabına göre, bu tasarı kabul edi
lir veya reddedilir. 

Yani Türkiye'nin tabiatı, iklimi, o() milyonu 
beslemek imkânına sahip değildir deriz. O za
man tasarıyı ben de kabul ederim. Ben de oy 
vereceğim. Parlâmentonun vazifesi, bu Hükü
meti düşürmektir. Hattâ birkaç Hükümet değiş
tirmek lâzımdır. (Gürültüler) Ancak, birkaç 
Hükümet değiştikten sonra, kabul edilebilir. 
Başka çare kalmadığı bu şekilde meydana çık
tıktan sonra kabul edilebilir. Bütçe tasarısını 
Hükümet getirmiştir. Bunu da getiren Hükü
met, bütçe tasarısında Türkiye'nin gıda madde
leri istihsalini artırmak için alınmış hiçbir ted
bir yoktur. Eski senelerde ne ise, odur. Böyle 
açlık tehlikesi ile karşı karşıya olan bir mem
lekette Hükümet bütçe tasarısı getiriyor, açlığı 
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yenmek için o hiitco, do no gayret sarf ediyor'? 
Hio... Gecen sene, daha önceki sene ne ise gene 
odur. Sivas'ta 10 çimento fabrikası işletecek 
toprak varken, Iranu yapmayıp, halkının gıda
sını, Doğu illerinin on nefis koyunlarını ve et
lerini dışarıya vermektedir. Beri taraftan da 
halkına, «Sen çocuk yapına, çocuk nakamazsm, 
okutamazsın, besliyemezsin» diyor. Tasarının 
esbabı mucibesi Milletin kendisine güvenmek 
duygularına kafasızca indirilmiş 'bir darbedir. 

Halbuki, halk çocuğunu okutur, Hükümetin 
okulu yoktur. Hükümetin üniversitesi yoktur. 
Ama Hükümet bu dertleri halletmenin yolunu 
bu tasarıda bulmuştur. Nüfusu donduracaktır, 
artışı durduracaktır. Böylece, bir mirasla geçi
ni]) gitmek niyetindedir. Gocuk yapmak, zan ne
densiniz ki; felâkettir. 

Hükümet, halkı hu felâketten kurtaracak 
bavariyundur, yardım edecektir, -çocuk yapmak 
felâketinden kurtarmak için. Halbuki, balıkçı-
lara yardım etse, daha, doğru hareket etmiş 
olurdu. Gübrenin, tezek olarak yakılmayıp, 
toprağa verilmesi, tahıl istihsalini yılda 2 mil
yon ton artıracağı hesabedilmiştir. Türkiye'de 
•1 milyon çiftçi karasapan kullanmaktadır. 
Traktörün, pulluğun yanında, karasapan kulla
nan, karasapandan kurtulannyan, bu itibarla 
felâketzede sayılabilecek çiftçiye, Hükümetin 
yardımı nedir? Buna yardım yoktur, Gocuk 
yapmak istemiyene yardım edecektir. Bu yıl, 
kao ka.rasapaulı çiftçiyi, pulluğa kavuşturmak 
için tedbir almıştır? Bunu aeıklıyaibilir mi? 

Tasarının esbabı mucibesinde daha neler 
var. Meğer, Millî Müdafaa ile de alâkalı imiş. 
Ordunun, millî savunmanın da nüfus artışına 
ihtiyacı yoktur, deniyor. 'Bunu ilk defa <bu ta
sarıda işitiyorum. Bundan başka bir de modern 
si (allıları kullanmakta da, nüfus plânlamasının 

alâkalı olduğu iddiası mevcut. Yani, nüfus 
plânlaması olmazsa, modern silâhları kullana
mayız. Bu tasarı, bu esbabı mucibeleri ile, mil
letin kendisine güvenme hislerine kafasızca in
dirilmiş bir darbedir. Millî Savunması ile de, 
modern silâhları ile de, bunları zabıta kurar. 
•Bunda elbette kafasızlık vardır. Esbabı mucibe 
lâyihasında bir de ziraatin makinalaşnıası... 

BAŞKAN —• Sayın Agun fbirşey geçti. Biş 
şey soracağını «kafasızca indirilmiş bir darlbe, 
kafasızca indirilmiş darbe» bunu izah ediniz. 

OSMAN MEGDÎAGGN (Devamla) — Söy
ledim, izah etmiyorum. Başka türlü. 

BAŞKAN — O halde sözünüzü 'kesiyorum. 
buyurun aşağıya. Sözünüzü kesiyorum. Buyu
run Sayın Agun. 

OSMAN MEGDİ AGUN (Devamla) Sözü
mü kesmeye hakkınız yoktur. 

BAŞKAN — Sözünüzü geri alın veya izah 
edin. 

OSMAN MEC 1)1 AGGN (Devamla) _ Sözü
mü geri almıyorum. 

BAŞKAN — O halde aşağıya ininiz. 
OSMANMBGDİ AGGN (Devamla) — B e n 

inmiyorum. Kuvvetle indirirsiniz. 

BAŞKAN — O halde oturuma son veriyo
rum. (A. P. sıralarından «havayı düzeltelim, 

ekseriyet yok» sesleri.) 
Hayır efendim ekseriyet olmadığından de

ğil. Arkadaşımız Mocdi Agun'un, lüzumsuz su
reli e vâki olan tecavüzlerini önlemek için otu
ruma son veriyorum. (Halk Partisi sıralarından 
«bravo» sesleri ve alkışlar) (Ne zaman topla-

i nacağız sesleri) 
I 18 Şubat 1965 Perşembe günü saat 15,00 te 

toplanmak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

i Kapanma Saati: 17,05 
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16 . 2 . 1965 tarihli 42 nci Bi 
aşağıdaki düzeltiş yapılacaktır. 

Sayfa Sütun Madde 

3 1 1 

D Ü Z E L T Î Ş 

3şim tutanak de;'gisi sonuna eki 

Yanlış 

MADDE 1. — 25 Şubat 1961 
tarikinde Bern'de imzalanan 
«Demiryolu ile Yolcu ve Bagaj 
Taşınmasına Mütaallik Millet
lerarası Andlaşma (CİM)» ve 
Eklerinin, Ek Protokolün ve 
Nihai Anlaşmanın onaylanma
sı uygun bulunmuştur. 

i (S. Sayısı: 540) basmayazıda 

Doğru 

MADDE 1. — 25 Şubat 1961 
tarikinde Bern'de imzalanan 
«Demiryolu ile Yolcu ve Bagaj 
Taşınmasına Mütaallik Millet
lerarası Andlaşma (CIV) ve 
Ekleriyle, Demiryolu ile Eşya 
Taşınmasına Mütaallik Millet
lerarası Andlaşma (CİM) ve 
Eklerinin, Ek Protokolün ve 
Nihai Anlaşmanın onaylanma
sı uygun bulunmuştur. 





Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMİ 

42 NCÎ BİRLEŞİM 

16 . 2 . 1965 Salı 

Saat : 15,00 

I 
A - BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
1. — Anayasa Mahkemesine asıl üye seçimi. 
2. — Yüksek Hâkimler Kurulu üyeleri seçi

mi. 
B - ÎKÎNCÎ DEFA OYA KONULACAK 

İŞLER 
II 

SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 
1. — Cumhuriyet Senatosu Afyon Üyesi M. 

Yılmaz înceoğlu'nun orta öğretimde uygulan
makta iken kaldırılan tek dersten borçlu olarak 
l>ir üst sınıfa devam hakkına daîr Millî Eğitim 
Bakanından sözlü sorusu (6/277) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Üyesi Osman 
Köksal'ın, basında neşrolunan yolsuzluk iddia
larına dair, Başbakandan sözlü sorusu (6/280) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Kocaeli Üyesi 
Rifat özdeş'in, Deniz Nakliyat Genel Müdür
lüğüne dair Ulaştırma Bakanından sözlü sorusu 
(6/281) 

4. — Cumhuriyet Senatosu Üyesi Mehmet 
özgüneş'in, Atina Büyükelçiliğimizde vukubul-
duğu bildirilen olaylara dair Başbakandan söz
lü sorusu (6/282) 

5. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi 
Sakıp önal'm, yurt dışına çıkan Bakanlara 
dair Başbakandan sözlü sorusu (6/291) 

6. — Cumhuriyet Senatosu Kastamonu Üye
si A. Nusret Tuna'nın, bakanlıklarda ne miktar
da yevmiyeli memur bulunduğuna dair Başba
kandan sözlü sorusu (6/292) (Görevli) 

7. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Rifat öztürkçine'nin, ilâç imâlatı yapan mües
seselere dair Adalet Bakanından sözlü sorusu 
(6/293) 

8. — Cumhuriyet Senatosu îzmir Üyesi Hil
mi Onat'm, arsa vergilerine dair Maliye Baka
nından sözlü sorusu (6/296) 

9. — Cumhuriyet Senatosu îzmir Üyesi Hil
mi Onat'm, ordudaki sağlık hizmetlerine daîr 
Millî Savunma Bakanından sözlü sorusu 
(6/297) 

10. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Ekrem özden'in, trafik kazalarına karşı alman 
tedbirlere dair İçişleri Bakanından sözlü sorusu 
(6/298) 

11. — Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi 
Edip Somunoğlu'nun, 472 sayılı Kanuna dair 
Maliye ve Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanların
dan sözlü sorusu (6/301) 

12. — Cumhuriyet Senatosu Maraş Üyesi 
Nedim Evliya'nm, Et ve Balık Kurumu Genel 
Müdürlüğüne dair Ticaret Bakanından sözlü 
sorusu (6/302) 

13. — Cumhuriyet Senatosu Kastamonu Üye
si A. Nusret Tuna'nın, Milliyet Gazetesinde neş
redilen bir fıkraya dair Adalet Bakanından söz
lü sorusu (6/304) (Görevli) 

14. — Cumhuriyet Senatosu Urfa Üyesi Vas» 
fi Gerger'in, mevcut kurumlara atanan üyeler
le, bu kurumların genel müdürlerinin aldıkları 
tahsisat miktarlarına dair Başbakandan sözlü 
sorusu (6/305) (Görevli) 

15. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Rifat öztürkçine'nin, Halic'in temizlenmesine 
dair Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu 
(6/306) 

16. — Cumhuriyet Senatosu Samsun Üyesi 
Fethi Tevetoğlu'nun, Elçiliklerimize gönderi
len günlük gazeteye dair Dışişleri Bakanından 
sözlü sorusu (6/307) 

17. — Cumhuriyet Senatosu Samsun Üyesi 
Fethi Tevetoğlu'nun, Resmi İlân Kurumuna 
dair Turizm ve Tanıtma ve Maliye Bakanların
dan sözlü sorusu (6/308) 

18. — Cumhuriyet Senatosu Urfa Üyesi 
Vasfi Gerger'in, 4926 ve 5439 sayılı kanunlar 



hükümlerine dair Millî Eğitim Bakanından söz
lü sorusu (6/309) (Görevli) 

19. — Cumhuriyet Senatosu Elâzığ Üyesi 
Celâl Ertuğ'un, subay ve astsubaylara verilen 
elbiselik kumaşların dikim bedellerine dair 
Millî Savunma Bakanından sözlü sorusu (6/310) 
(Görevli) 

20. — Cumhuriyet Senatosu Hatay Üyesi 
Mustafa Deli veli'nin, Silâhlı Kuvvetler men
suplarının terfilerine dair Başbakandan sözlü 
sorusu (6/311) 

21. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi 
Mehmet Ünaldı'nın, Podgorni'nin, Türk Parla
mentosundaki konuşmasına dair Dışişleri Ba
kanından sözlü sorusu (6/312) 

22. — Cumhuriyet Senatosu Burdur Üyesi 
Faruk Kınaytürk'ün, istanbul Bina ve Arazi 
İtiraz Komisyonuna dair Maliye Bakanından 
sözlü sorusu (6/313) 

23. — Cumhuriyet Senatosu Tekirdağ Üyesi 
Cemal Tarlan'm, köy içme sulan 1965 yılı prog
ramlarına dair Köy işleri Bakanından sözlü so
rusu (6/317) 

24. — Cumhuriyet Senatosu Hatay Üyesi 
Mustafa Deliveli'nin, Danıştay Birinci Başkan

lığına dair Başbakandan sözlü sorusu (6/318) 
m 

ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ
TIRILAN İŞLER 

IV 
A - HAKLARINDA IVEDlLlK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BÎR DEFA 

GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

X 1. — Tekel Genel Müdürlüğü 1964 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı (A/2) ve (A/3) işaretli 
cetvellerde değişiklik yapılması hakkında kanun 
tasarısı ve Karma Bütçe Komisyonu raporu (M. 
Meclisi 1/780, C. Senatosu 1/465) (S. Sayısı : 
535) [Dağıtma tarihi : 27 . 1 . 1965] 

X 2. — 1964 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
cetvellerde değişiklik yapılması hakkında kanun 
tasarısı ve Karma Bütçe Komisyonu raporu (M. 
Meclisi 1/781; C. Senatosu 1/466) (S. Sayısı : 
536) [Dağıtma tarihi : 27 . 1 . 1965] 
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X 3. — Devlet Üretme Çiftlikleri Genel 

Müdürlüğü 1964 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
(A/3) işaretli cetvelde değişiklik yapılması hak
kında kanun tasarısı ve Karma Bütçe Komis
yonu raporu (M. Meclisi 1/772; C. Senatosu 
1/463) (S. Sayısı : 538) [Dağıtma tarihi : 
27 . 1 . 1965] 

V 
IKÎNCI DEFA GÖRÜŞÜLECEK ÎŞLER 

A - IKINCI GÖRÜŞMESI YAPILACAK İŞLER 

B - BÎRÎNCÎ GÖRÜŞMESI YAPıLACAK 
IŞLER 

1. — Nüfus Plânlaması hakkındaki kanun 
tasarısının Millet Meclisince kabul edilen metni 
ve Cumhuriyet Senatosu Sosyal işler ve Bütçe 
ve Plân komisyonları raporları (M. Meclisi 
1/480; C. Senatosu 1/438) (S. Sayısı : 530) 
[Dağıtma tarihi : 14 . 1 . 1965] (Bitiş tarihi : 
19 . 3.1965) 

2. — Devlet istatistik Enstitüsünün görev, 
yetki ve kuruluşu hakkındaki 13 . 6 . 1962 tarih 
ve 53 sayılı Kanunun geçici 3 ncü maddesine 
bir fıkra eklenmesine dair kanun teklifinin Mil
let Meclisince kabul edilen metni ve Cumhu
riyet Senatosu içişleri ve Bütçe ve Plân ko
misyonları raporları (M. Meclisi 2/586; C. Se
natosu 2/149) (S. Sayısı : 532) [Dağıtma tari
hi : 19 . 1 . 1965] (Bitiş tarihi : 31 . 3 . 1965) 

3. — 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli 
Sandığı Kanununun 231 sayılı Kanunla değişik 
23 ncü maddesinin değiştirilmesine dair kanun 
tasarısının Millet Meclisince kabul edilen metni 
ve Cumhuriyet Senatosu Malî ve iktisadi işler 
ve Bütçe ve Plân komisyonları raporları (M. 
Meclisi 1/752, C. Senatosu 1/473) (S. Sayısı : 
539) [Dağıtma tarihi : 26 . 1 . 1965] (Bitiş ta
rihi : 19 . 4 .1965) 

X 4. — Demiryolu ile yolcu ve bagaj taşınma
sına müteallik milletlerarası Andlaşma (CIV) 
ve ekleriyle demiryolu ile eşya taşınmasına 
mütaallik milletlerarası Andlaşma (CİM) ve 
eklerinin, Ek Protokolün ve Nihai Anlaşmanın 
onaylanmasının uygun bulunduğuna dair ka
nun tasarısının Millet Meclisince kabul edilen 
metni ve Cumhuriyet Senatosu Dışişleri, Turizm 
ve Tanıtma, Bayındırlık, Ulaştırma, imar ve 



îskân komisyonları raporları (M. Meclisi 
1/714; C. Senatosu 1/451) (S. Sayısı : 540) 
[Dağıtma tarihi : 27 . 1 . 1965] (Bitiş tarihi : 
9 . 4 . 1965) 

X 5. — Birleşmiş Milletler Andlaşmasınm 
23, 27 ve 61 nci maddelerinin Birleşmiş Millet
ler Genel Kurulunun 17 Aralık 1963 tarihli ve 
1991 (XVIII) sayılı Karariyle değiştirilmiş olan 
şekillerinin onaylanmasının uygun bulunduğu
na dair kanun tasarısının Millet Meclisince ka
bul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Dışiş
leri, Turizm ve Tanıtma Komisyonu raporu (M. 
Meclisi 1/695; C. Senatosu 1/485) (S. Sayısı : 
541) [Dağıtma tarihi : 10.2.1965] 

X 6. — Avrupa Konseyi Ayrıcalık ve Doku
nulmazlıkları Genel Anlaşmasına ek . 4 ncü 
Protokolün onaylanmasının uygun bulunduğu 
hakkındaki kanun tasarısının Millet Meclisince 
kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu 

Dışişleri, Turizm ve Tanıtma Komisyonu raporu 
(M. Meclisi 1/686; C. Senatosu 1/482) (S. Sa
yısı :542) [Dağıtma tarihi : 10.2.1965] 

7. — Atatürk Üniversitesi ile Karadeniz 
Teknik Üniversitesi öğretim üyeleri ve bir kı
sım öğretim yardımcılarına ödenek verilmesi 
hakkındaki kanun tasarısının Millet Meclisince 
kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu 
Geçici Komisyon raporu (M. Meclisi 1/761; C. 
Senatosu 1/474) (S. Sayısı : 544) [Dağıtma ta
rihi :13.2.1965] 

8. — Ankara Üniversitesi kuruluş kadroları 
hakkındaki 5239 sayılı Kanuna ek kanun tasarı
sının Millet Meclisince kabul edilen metni ve 
Cumhuriyet Senatosu Millî Eğitim ve Bütçe ve 
Plân komisyonları raporlan (M. Meclisi 1/694; 
C. Senatosu 1/497) (S. Sayısı : 545) [Dağıtma 
tarihi : 13.2.1965] 





Donem : 1 
Toplaaü:* CUMHURİYET SENATOSU S. S a y ı s ı : 

Nüfus plânlaması hakkındaki kanun tasarısının Millet Meclisince 
kabul edilen metni ve Cumhuriyet Senatosu Sosyal İşler ve Bütçe ve 
Plân komisyonları raporları (M. Meclisi 1/480; C. Senatosu 1/438) 

(Not : M. Meclisi S. Sayısı : 388) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 

Kanunlar Müdürlüğü 
1/480 19 .12 . 1964 

Şayi : 5889-35395 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Millet Meclisinin 17 . 12 . 1964 tarihli 25 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
işari oy ile kabul edilen, Nüfus Plânlaması hakkındaki kanun tasarısı, dosyası ile birlikte sunul
muştur. 

Saygılarımla. 
Millet Meclisi Başkanı 

F. Sirmen 

Not : Bu tasarı 26 . 6 . 1963 tarihinde Bask anlıkça tik Komisyona havale edilmiş ve Genel 
Kurulun 8, 11, 15, ve 17 . 12 . 1964 tarihli- 19, 22, 23 ve 25 nci birleşimlerinde öncelik ve ivedilikle 
görüşülerek kabul edilmiştir. (Millet Meclisi S, Sayısı : 388) 

Sosyal îşler Komisyonu raporu 
C. Senatosu 

Sosyal îşler Komisyonu 31 . 12 . 1964 
Esas No : 1/438 

Karar No : 16 
Yüksek Başkanlığa 

Komisyonumuza havale buyurulan «Nüfus plânlaması hakkındaki 'kanun tasarısı» ilgili Bakanlık 
temsilcilerinin de iştirakleriyle tetkik ve müzakere edildi. 

Tasarı gerekçesinde belirtilen hususlar ve ilgili tonrsilcilerin verdikleri bilgiler yerinde görüldü. 
Ancak, genel gerekçede göçen «Diyanet işleri Reisliğinin ve Camiül - Ezher'in bu hususta fetvaları 
vardır» cümlesinin Devletimizin lâiklik prensibine uymadığı ve lâik bir Devletin kanun gerekçesinde 
fetvaların yeri olmadığı mülâhazasiyle gerekçeden çıkarılması uygun bulunmuştur. 

Tasarının 2 nci maddesinin 1 nci fıkrasının sonunda geçen «Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı, 
tesbit edeceği esaslara göre» ifadesi «Sağlık ve Sosyal Yandım Bakanlığınca hazırlanacak bir yönet
melik esaslarına göre» şeklinde değiştirilmiştir. Aynı maddenin 2 nci fıkrasında geçen «dağıtmaya 
veya dağıttırmaya» deyiminin yerine ilâçların tıbbi bir endikasyonla verilmesi zarureti karşısında 
«vermeye veya verdirmeye» şeklinde değiştirilmiş ve bu maddeınin sonuna aile plânlamasının tatbi
katını ve kullanacağı ilâç ve araçların niteliğini. Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı tarafından, 
aralarında Tıp fakülteleri öğretim üyelerinin de bulunduğu bir komisyonun yazılı mütalâası alın-
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ma'k suretiyle hazırlıyacağı bir yönetmelikle tatbikini ön gören bir 3 ncü fıkra eklenmiştir. Tasarının 
4 ncü maddesinin 1 nci fılkrasında geçen «bir hastalığa müptelâ olduğu» şeklinde yazılan ifade «bir 
hastalığı olduğu» şaklinde değiştirilerek ve diğer maddeler Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul 
edilen şekli ile aynen ve ekseriyetle kabul edilmiştir. 

Havalesi gereğince C. Senatosu Bütçe ve Plân Komisyonuna tevdi edilmek üzere Yüksek Baş
kanlığa sunulur. 

Sosyal îşler Komisyonu 
Başkanı 
Elâzığ 

C. Ertuğ 

Gaziantep 
N. Özgül 

Kâtip 
Afyon Karahisar 

Kanunun gerekçesi ve gayesi ba
kımından sarahat olmadığı için 
tümüne muhalifim, söz hakkım 

mahfuzdur. 
R. Hancıoğlu 

Bolu 
H. /i/vto 

İstanbul 
M. Aksoley 

Cuumhurbaşkanınca S Ü. 
ö. Er gün 

Bütçe ve Plân Komisyonu raporu 
Cumhuriyet Senatosu 

Bütçe ve Plân Komisyonu 
Esas No. : 1/438 

Karar No. : 61 

7.1. 1964 

Yüksek Başkanlığa 
Millet Meclisi Genel Kurulunun 17 Aralık 1964 tarihli 25 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle 

görüşülerek işari oy ile kabul edilen, Nüfus plânlaması hakkındaki kanun tasarısı, Millet Meclisi 
Başkanlığının 19 Aralık 1964 tarihli ve 5889-35396 sayılı yazıları ile Cumhuriyet Senatosu Başkanlı
ğına tevdi olunmakla Komisyonumuzun 7 Ocak 1964 tarihli Birleşiminde Hükümet adına Sağlık 
ve Sosyal Yardım Bakanı hazır bulunduğu halde tetkik ve müzakere olundu: 

I - Tasarının gerekçesinde nüfus plânlaması «nüfus artışı ile ekonomik gelişme arasında millî ge
liri süratle artıracak bir fark tesis edemediğimiz takdirde nüfus artışının bir tehlike olduğunu hal
ka duyurmak, onları buna inandırmak, bundan sonra da az sayıda çocuk sahibi olmak istiyen veya 
çocuğu olmasını istemiyen ailelere her çeşit yardımda bulunmak» şeklinde tarif edilmektedir. 

Gerçekten de nüfus plânlaması artık bugün memleketimiz için de zaruri olmak vasfım kazan
mıştır. 

Cumhuriyetin ilk yıllarında takiboianan nüfus politikası o günün sosyal, iktisadi v. ıb. şartlan*-
mn bir gereği iken bugün üzerine eğilmek ve âcil tedbirler alınmak icabeden bir konu haline gel
miştir. 

Tasan, optimum nüfus nazariyesinin tatbikattaki başarısızlığını göz önüne alarak, böyle projek
siyon hesaplardan değil «millî gelir hızı ile nüfus artışı hızını ayarlama» prensiplerinden hareket 
etmektedir. 

Tasarı hedef olarak, millî gelir hızına eşit bir nüfus artışı seviyesini elde etmeyi, yani prodüktif 
bir nüfus kabul etmiştir. Böyle bir neticeye de 10 - 15 yıl sonra ulaşılabileceği tahmin edilmektedir. 

Politikanın esasları; 
a) Gebeliği önleyici tedbirlere imkân vermiyen kanun hükümlerini meriyetten kaldırmak, 
b) İlgilileri ve hattâ vatandaşları bu yolda eğitmek, 
c) Yaymak, inandırmak ve benimsetmek, 
d) Gerekli imkânları sağlamak, olacaktır. 

Pf Senatosu ( S, Sayı-a ; 530 ) 
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Nitekim, (a) kısmında ifade edilen, gebeliği önleyici tedbirlere imkân vermiyen kanun hükümle

rinden, T. C. K. nun 3038 sayılı Kanunla muaddel 471 nci maddesinin ikinci fıkrasının ve Umumi 
Hıfzıssıhha Kanununun 3 ncü maddesinin birinci fıkrasının doğumu tezyit hakkındaki hükmü ile 
152 nci maddesinin başındaki «ilkaha mâni veya» kelimeleri ve 156 ncı maddeleri tasarının kanun
laşması ile ve 8 ve 9 ncu maddeleri gereğince yürürlükten kalkacaktır. 

Bu arada tasarı, muhtemel zararlı ve tehlikeli hallere karşı da tedbirler almıştır. 
Bu esasları ihtiva eden tasarı gerekçesi Komisyonumuzca da benimsenmiştir. 
II - Komisyonumuz, Millet Meclisince kabul olunan metnin müzakerelerinde, kendisinden evvel 

teklifi inceliyerek bir rapor ve metin tanzim eden Cumhuriyet Senatosu Sosyal İşler Komisyonu
nun görüşlerine de yer vermiş ve bâzı maddeleri bu İhtisas Komisyonu metninde olduğu gibi aynen 
veya değiştirerek kabul etmiştir. 

III - Madde 1. — Komisyonumuz, Millet Meclisi metninin 1 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
Bu maddede adı geçen, «Sterlizasyon» ifadesinin erkek veya kadının cinsiyet vasıflarına zarar 

vermeden, çocuk yapma kabiliyetlerini cerrahi usullerle sürekli olarak izale etmek, «Kastrasyon» ise 
yumurtalık veya testislerra çıkarılması veya her hangi bir usul ile organların görevlerini, cinsiyet 
vasıflarını da yok ederek, sürekli olarak yapamaz hale getirilmesi anlamına geldiğinin açıklanma
sında fayda görmüştür. 

Madde 2. — Komisyonumuz, Millet Meclisi metninin 2 nci maddesinin müzakerelerinde Sosyal İş
ler Komisyonunca kabul edilen 2 nci maddenin metnini benimsemiş ve bu maddenin birinci fıkra
sının sonuncu kelimesi olan (yürütür) ü, (yürüt "ilür) olarak değiştirmiştir. 

Madde 3. — Komisyonumuz, Millet Meclisi metninin 3 ncü maddesini benimsemiş ve bu madde
nin birinci fıkrasındaki (arazlara) ibaresindoki (*) ı çıkartmış, ikinci fıkradaki (acil) ibaresini 
(âcil) olarak doğrulamış ve üçüncü fıkrasındaki (sağlık müdürlüklerine) ibaresini de daha doğru 
olarak (Sağlık ve Sosyal Yardım müdürlüklerine) şeklinde değiştirmiştir. 

Madde 4. — Komisyonumuz, Millet Meclisi metninin 4 ncü maddesinin müzakerelerinde Sosyal 
İşler Komisyon'inca 4 ncü madde olarak kabul edilen madde metnim benimsemiş ve aynen kabul 
etmiştir. 

Komisyonumuz, Millet Meclisi metninin 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11 nci maddelerini aynen kabul et
miştir. 

IV - Komisyonumuz, tasarının Genel Kurulda öncelik ve ivedilikle görüşülmesi hususunda istem
de bulunulmasını da kararlaştırmıştır. 

Genel Kurulun tasviplerine sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur. 

Başkan (Bu kanunda sözcü) Tabiî Üye Balıkesir 
Cumhurbaşkanınca S. Ü. Kâtip S. Küçük N. Sarlıcah 

S. Kurutluoğlu İçel 
C. T. Okyayıız 

İstanbul İstanbul Kayseri Konya 
8 nci maddeye muhalifim E. özden Bu kanun ruhuna ve an- M. Diuekli 

E. Adalı layışma muhalifim " *.,-
H. Dikeçligil 

Samsun Tunceli 
R. Isıtan M. A. Demir 
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MİLLET MECLÎSİNİN KA
BUL ETTİĞİ METİN 

Nüfus plânlaması hakkında 
kanun tasarısı 

I - Temel hükümler 

MADDE 1. — Nüfus plânla
ması, fertlerin istedikleri sa
yıda ve istedikleri zaman çocuk 
sahibi olmaları demektir. 

Bu husus, gebeliği önleyici 
tedbirlerle sağlanır. Tıbbi za
ruretler dışında gebelik sona 
erdirilemez veya sterilizasyon 
veya kastraısyon ameliyesi ya
pılamaz. 

MADDE 2. — Nüfus plânla
ma zaruretinin halka duyurul
ması ve bu hususlarla ilgili eği
tim, öğretim ve uygulamayı, 
Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanlığı, tesbit edeceği esaslara 
göre ve aslkerî, resmî ve gönül
lü (teşekküllerle işbirliği yapa
rak yürütür. 

Bu maksatla Sağlık ve Sos
yal Yardım Bakanlığı özel teş
kilât fcunmaya ve gebeliği ön
leyici ilâç ve araçları muhtac-
olanlara parasız veya maliye
tinden ucuz fiyatla dağıtmaya 
veya dağıttırmaya veya sattır
mak için tedbir almaya yetki
lidir. 

CUMHURİYET SENATOSU 
SOSYAL İŞLER KOMİSYO
NUNUN KABUL ETTİĞİ 

METİN 

Nüfus plânlaması hakkında 
kanun tasarısı 

I - Temel hükümler 

MADDE 1. — Millet Meclisi 
Genel Kurulunca kabul edilen 
1 nci madde aynen kabul edil

miştir. 

MADDE 2. — Nüfus plânla
ması zaruretinin halka duyu
rulması ve bu hususlarla ilgili 
eğitim, öğretim ve uygulama 
Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanlığınca hazırlanacak bir yö
netmelik esaslarına göre aske
ri, resmî ve gönüllü teşekkül
ler ile işbirliği yaparak yürü
tülür. 

Bu maksatla Sağlık ve Sos
yal Yardım Bakanlığı özel teş
kilât kurmaya ve gebeliği ön
leyici ilâç ve araçları muhtaco-
lanlara parasız veya maliye
tinden ucuz fiyatla vermeye ve
ya verdirmeye veya sattırmak 
için tedbir almaya yetkilidir. 

Ailo plânlamasında kullanı
lacak ilâç ve araçların niteliği 
ile tatbikata ait yönetmelik Sağ
lık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 
tarafından, aralarında Tıp fa
külteleri öğretim üyelerinin 
do bulunduğu bir komisyonun 
yazılı mütalâası alınmak sure
tiyle tesbit edilir. 

BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYO
NUNUN KABUL ETTİĞİ 

METİN 

Nüfus plânlaması hakkında 
kanun tasarısı 

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

MADDE 2. — Nüfus plânla
ması zaruretinin halka duyu
rulması ve bu hususlarla ilgili 
eğitim, öğretim ve uygulama 
Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanlığınca hazırlanacak bir yö
netmelik esaslarına göre askerî, 
resmî ve gönüllü teşekküller ile 
işbirliği yaparak yürütülür. 

Bu maksatla Sağlık ve Sos
yal Yardım Bakanlığı özel teş
kilât kurmaya vo gebeliği önle
yici ilâç ve araçları muhtaco-
lanlara parasız veya maliyetin
den ucuz fiyatla vermeye veya 
verdirmeye veya sattırmak için 
tedbir almaya yetkilidir. 

Aile plânlamasında kullanı
lacak ilâç ve araçların niteliği ile 
tatbikata ait yönetmelik Sağlık 
ve Sosyal Yardım Bakanlığı 
tarafından, aralarında Tıp fa
külteleri öğretim üyelerinin de 
bulunduğu bir komisyonun ya
zılı mütalâası alınmak suretiy
le tesbit edilir. 

C. Senatosu ( S. Sayısı : 530 ) 



Millet Meclisi 

II - Tıbbi zaruret halinde ge
beliğin sona erdirilmesi ve steri-
lizasyon yapılmasiyle ilgili hü
kümler. 

MADDE 3. — Gebeliğin ana 
hayatını tehdidettiği veya ede
ceği, rüşeymin veya ceninin 
normal gelişmesini imkânsız ikı-
lan veya doğacak çocuk ile onu 
Itakîbedecek nesiller için ağır 
maluliyet sebebi teşkil edecek 
(hallerde Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanlığının yetkili 'kıla
cağı kurulların objektif arazla
ra dayanan gerekçeli raporları 
üzerine rahim tahliye edilebilir. 

Derhal müdahale edilmediği 
takdirde hayatı veya hayati 
organlardan birisini tehdide-
den âcil hallerde, durumu tes-
bit eden yetkili hekim tarafın
dan da gerekli müdahale ya
pılarak rahim tahliye edilebilir. 

Ancak, hekim bu müdahaleyi 
yapmadan evvel veya mümkün 
olmadığı ahvalde en geç yir-
midört saat içinde yapılan mü
dahale ile müdahaleyi icabet-
tiren gerekçeleri illerde sağlık 
müdürlüklerine, ilçelerde Hü
kümet tabipliklerine bildirme
ye mecburdur. 

Müdahale yoliyle rahmin tah-
liyesiyle ilgili esaslar, hastalık
lar, tahliyenin yapılabileceği 
yer ve kurumlar ile âcil halle
rin nelerden ibaret 'bulunduğu 
ve yapılacak ihbarın şekil ve 
mahiyeti Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanlığı tarafından çıka
rılacak bir tüzükle düzenlenir. 

MADDE 4. — Bir kadının 
gebe kalmamasını gerektirecek 
bir hastalık veya arıza ile ma
lûl olduğu veya bir erkek ve-

_ 5 — 
Sosyal tşlcr Ko. 

II - Tıbbi zaruret halinde ge
beliğin sana erdirilmesi ve steri-
Ihasyon yapılmasiyle ilgili hü
kümler. 

MADDE 3. — Millet Meclisi 
Genel Kurulunca kabul edilen 
3 ncü madde aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 4. — Bir kadının 
gebe kalmamasını gerektirecek 
bir hastalık veya arıza ile malûl 
olduğu veya bir erkek veya ka-

Bütçe ve Plân Ko. 

II - Tıbbi zaruret halinde ge
beliğin sona erdirilmesi ve steri-
lizasyon yapılmasiyle ilgili hü
kümler. 

MADDE 3. — Gebeliğin ana 
hayatını tehdidettiği veya ede
ceği, rüşeymin veya ceninin 
normal gelişmesini imkânsız kı
lan veya doğacak çocuk ile onu 
takibedecek nesiller için ağır 
maluliyet sebebi teşkil edecek 
hallerde Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanlığının yetkili kıla
cağı kurulların objektif araz
lara dayanan gerekçeli rapor
ları üzerine rahim tahliye edile
bilir 

Derhal müdahale edildiği 
takdirde hayatı veya hayati 
organlardan birisini tehdide-
den âcil hallerde, durumu tes-
bit eden yetkili hekim tarafın
dan da gerekli müdahale yapı
larak rahim tahliyo edilebilir. 

Ancak, hekim bu müdahale
yi yapmadan evvel veya müm
kün olmadığı ahvalde en geç 
yirmidört saat içinde yapılan 
müdahale ile müdahaleyi icabet -
tiren gerekçeleri illerde Sağlık 
ve Sosyal Yardım müdürlük
lerine, ilçelerde Hükümet ta
bipliklerine bildirmeye mecbur
dur. 

Müdahale yoliyle rahmin tah-
liyesiyle ilgili esaslar, hastalık
lar, tahliyenin yapılabileceği 
yer ve kurumlar ile âcil halle
rin nelerden ibaret bulunduğu 
ve yapılacak ihbarın şekil ve 
mahiyeti Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanlığı ıtarafından çıka
rılacak 'bir tüzükle düzenlenir. 

MADDE 4. — Sosyal işler 
Komisyonu metninin 4 ncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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ya kadının irsen intikal eden 
vahim 'bir hastalığa müptelâ 
olduğu tıbben sabit olursa, bun
ların çocuk yapma kabiliyeti
nin cinsî ihtiyaçlarını taıbmine 
mâni olmadan izale için gerekli 
müdahaleler Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanlığının yetkili kı
lacağı kurulların objektif ara
za dayanan .gerekçeli raporu 
ile yapılabilir. Bu hususla il
gili esaslar, hastalıklar ve mü
dahalenin yapılabileceği yerler 
dördüncü maddede çıkarılacağı 
bildirilen tüzükle belirtilir. 

Her hangi 'bir hastalığın te
davisi için yapılan ve mahiyet
leri itibariyle sterilizasyon ve
ya kastrasyonu intaceden mü
dahaleler bu hükmün dışında
dır. 

MADDE 5. —- Üçüncü ve dör
düncü maddelerde 'belirtilen 
müdahaleler, alâkalı şahsın ye. 
zıh rızasiyle, reşidolmıyan ve 
ya vesayet altında ıbülunan i$a 
(hışlar üzerinde yapılacak mü
dahaleler küçüklerde velini M. 
vesayet altındaki şahıslarda. 
sulh mahkemesinin izin verme 
sine bağlıdır. 

/ / / - Ceza hükümleri 

MADDE 6. — Sağlık ve Sos
yal Yardım Bakanlığı tarafın
dan müsaade edilmiyen gebeli
ği önleyici ilâç ve araçları yur
da sokanlar veya memleket 
içinde imal edenler veya da
ğıtanlar veya satanlar yedi ay
dan iki seneye kadar hapis ve 
ikibin liradan az olmamak şar-
tiyle sağladıkları menfaatin beş 
misli ağır para cezasına çarp
ıtırdırlar. 

Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanlığının müsaadesini alma 

/ / / -Ceza hükümleri, 

MADDE 6. — Millet Meclisi 
Genci Kurulunca 'kabul edilen 
6 ncı madde aynen kabul edil
miştir. 

— 6 — 
Sosyal îşler Ko. 

dinin irsen intikal eden vahim 
bir hastalığı olduğu tıbben sa
bit olursa, bunların çocuk yap- i 
ma kabiliyetinin cinsi ihtiyaç- ; 
larım tatmine- mâni olmadan 
izalesi için gerekli müdahale
ler Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanlığının yetkili kılacağı 
kurulların objektif araza daya
nan gerekçeli raporu ile yapı
labilir. Bu hususla ilgili esas
lar, hastalıklar ve müdahale
nin yapılabileceği yerler 3 ncü 
macidedo çıkarılacağı bildirilen 
tüzükle belirtilir. 

Her hangi bir hastalığın te
davisi için yapılan ve mahiyet
leri itibariyle sterilizasyon ve
ya kastrasyonu intaceden mü
dahaleler bu hükmün dışında
dı r 

MADDE 5. — Millet Meclisi 
Genel Kurulunca kabul edilen 
5 nci madde aynen kabul edil
miştir. 

Bütçe ve Plân Ko. 

MADDE 5. — Millet Meclisi 
metninin 5 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Millet Menlisi 
metninin 6 ncı maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 
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dan veya Bakanlığın tesbit et
tiği esaslardan farkh olarak 
yukardaki ilâç ve araçların rek
lâmını yaptıranlar bir aydan 
altı aya kadar hapis ve beşyüz 
liradan ikibin liraya kadar ağır 
para cezasına çarptırılırlar. 

MADDE 7. — Âcil 'hailende 
yaptıkları müdahaleyi zama
nında yetkili sağlık teşkilâtına 
foildirmiyen hekimler beşyüz 
liradan bin liraya kadar para 
cezasına çarptırılırlar. 

IV - Kaldırılan hükümler 

MADDE 8. — 1593 sayılı 
Umumi Hıfzıssıhha Kanunu
nun 3 ncü maddesinin birinci 
fıkrasının doğuımu tezyit hak
kındaki hükmü ile 152 nci mad
desinin başındaki «dukana 'mâni 
veya» kelimeleri ve 156 nci 
maddeleri kaldırılmıştır. 

MADDE 9. — 765 sayılı 
Türk Ceza Kanununun 3038 sa
yılı Kanunla değiştirilen 471 
nci maddesinin ikinci fıkrası 
kaldı rılımıştır. 

MADDE 10. — Bu kanun ya
yımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 11. — Bu kanunun 
hükümlerini Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

— 7 ~ 
Sosyal İşler Ko. 

MADDE 7. — Millet Meclisi 
Genel Kurulunca kabul edilen 
7 nci madde aynen kabul edil
miştir. 

IV - Kaldırılan hükümler 

MADDE 8. — Millet Meclisi 
Genel Kurulunca kabul edilen 
8 nci madde aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 9. — Millet Meclisi 
Genel Kurulunca kabul edilen 
9 ııcu maddo aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 10. — Millet Meclisi 
Genel Kurulunca kabul edilen 
10 ııcu madde aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 11. — Millet Meclisi 
Genel Kurulunca kabul edilen 
11 nci madde aynen kabul edil
miştir. 

•'•«•«S» >-«»-< tif— -~4»«-

Bütçe ve Plân Ko. 

MADDE 7. — Millet Meclisi 
metninin 7 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — Millet Meclisi 
metninin 8 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 9. — Mîllet Meclisi 
metninin 9 mcu maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 10. — Millet Meclisi 
•metninin 10 ncu maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 11. — Millet Meclisi 
metninin 11 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 
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Bonem ı CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 
Toplantı : 4 

Devlet İstatistik Enstitüsünün görev yetki ve Kuruluşu 
hakkındaki 13.6.1962 tarih ve 53 sayılı Kanunun geçici 
3 ncü maddesine bir fıkra eklenmesine dair kanun 
teklifinin Millet Meclisince kabul edilen metni ve 
Cumhuriyet Senatosu İçişleri ve Bütçe ve Plân komis
yonları raporları (M. Meclisi 2 /586 , C. Senatosu 2/149) 
(Not : M. Meclisi S. Sayısı : 714) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 

Kanunlar Müdürlüğü 
2/586 31 . 12 . 196i 

Sayı :6923 - 39562 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Millet Meclisinin 30 . 12 . 19'64 tarihli 32 nci B irleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek işari 
oy ile kabul edilen Devlet İstatistik Enstitüsünün görev yetki ve kuruluşu, hakkındaki 13 . 6 . 1962 
tarih ve 53 sayılı Kanunun geçici 3 ncü maddesine bir fıkra eklenmesine dair kanun teklifi, dos
yası ile birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Millet Meclisi Başkanı 

F. Sirmen 

Not : Bu teklif 26 . 9 . 1963 tarihinde Ba§k anlıkça ilk komisyona havale edilmiş ve- Genel 
Kurulun 10 . 7 . 1964 ve 11, 29, 30 . 12 . 1964 tarihli 124, 22, 31, ve 32 nci birleşimlerinde önce
lik ve ivedilikle görüşülerek kabul edilmiştir. (Millet Meclisi S. Sayısı : 714) 

içişleri Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
İçişleri Komisyonu 

Esas No. : 2/149 13 . 1 . 1965 
Karar No. : 62 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisinin 30 . 12 . 1964 tarihli 32 nci Bir leşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek işari 
oy ile kabul edilen, Devlet İstatistik Entitüsünün görev, yetki ve kuruluşu hakkındaki 13 . 6 . 1962 
tarih ve 53 sayılı Kanunun geçici 3 ncü maddesine bir fıkra eklenmesine dair kanun teklifi; il
gili Hükümet temsilcileri ve teklif sahiplerinin iştirakiyle komisyonumuzda görüşüldü. 
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Adı geçen 53 sayılı Kanunla, istatistik Genel Müdürlüğünde, (D) cetvelinde çalışan perso

nelden maaşlı kadroya geçirilenlerin, ücrette ge çmiş hizmet müddetleri müktesep hak kabul edil
miştir. Ancak; bu hakkı sağlıyan geçici 3 ncü madde, ifade itibariyle, halen (D) cetvelinde çalı
şan kimseleri kapsamına almış; daha evvelce ücretli kadrolarda hizmet görmüş ve fakat kanunun 
yürürlüğe girdiği tarihte daimî kadrolarda bulunanları şümulü dışında bırakmıştır. Bunun neti
cesinde; liyakat ve çalışkanlıkları sebebiyle, daha önce, maaşlı memuriyet kadrolarına geçiril
miş olanları mağdur etmek gibi mutezat ve gayri âdil bir durum yaratılmış bulunmaktadır. 

Bu itibarla, işbu kanun teklifi; kazanılmış hakların ziyamı önlemesi ve dolayısiyle adaletsiz
liği bertaraf etmesi bakımından uygun mütalâa edilerek Millet Meclisi metninin aynen kabulü
ne komisyonumuzca karar verilmiştir. 

Havalesi gereğince Bütçe ve Plân Komisyonuna tevdi edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunu
lur. 

Başkan Sözcü Kâtip Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
Muğla Ordu Sivas O. Koksal 

II. Menteşeoğlu E. Ayhan Z. Önder 

Bilecik Maraş Samsun Zonguldak 
T. Oran N. Evliya R. Rendeci Â. Eyidoğan 

Cumhuriyet Senatosu 
Bütçe ve Plân Komisyonu 

Esas No. : 2/149 14 . 1 . 1965 
Karar No. : 62 

Yüksek Başkanlığa 
Millet Meclisi Genel Kurulunun 30 Aralık 1964 tarihli 32 nci Birleşiminde öncelik ve ivedi

likle görüşülerek işari oyla kabul edilen, Devlet istatistik Enstitüsünün görev, yetki ve kuru
luşu hakkındaki 13 . 6 . 1962 tarihli ve 53 sayılı Kanunun geçici 3 ncü maddesine bir fıkra eklen
mesine dair kanun teklifi komisyonumuzun 14 Ocak 1965 tarihli Birleşiminde Hükümet adına 
Devlet Bakanlığı temsilcisi hazır bulunduğu halde tetkik ve müzakere olundu: 

faaliyet gösterilmiş olmaktadır. 

I. - Devlet istatistik Enstitüsünün görev, yetki ve kuruluşu hakkındaki 53 sayılı Kanunun Ge
çici 3 ncü maddesi, (D) cetvelinde istihdam olunan personelden maaşlı memuriyet kadrolarına 
geçirilenlere,(D) cetvelindeki hizmet müddetlerinin müktesep hak olarak tanınması ve dola
yısiyle bu kadrolarda geçen hizmet sürelerinin her üç yılı için bir derece kazanma imkânı ta
nınmış idi. 

Ancak, bahse konu geçici 3 ncü madde metnindeki (halen (D) cetvelinde çalışanlara) ibaresi, 
bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten evvel (D) cetvelinden, maaşlı kadroya «Liyakaten olması 
gerekir» geçirilmiş olan personelin aynı haktan istifade imkânını önlemiştir. 

Kanun teklifi, yukarıda işaret edildiği gibi, kanunun yürürlüğe girdiği tarihten evvel (D) 
cetveli kadrolarında istihdam edilmekte iken maaşlı kadroya geçirilen personelin de, sözü geçen 
geçici 3 ncü madde ile tanınan haktan istifade ettirilmesinin gerektiği zira, bugünkü tatbikatın 

C. Senatosu ( S. Sayısı : 532 ) 
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bir aynı statüye bağlı personel arasında bir farklaşma yarattığı bunun da adil olmadığı mü
lâhazası ile getirilmiştir. 

Komisyonumuz, kanun teklifinin gerekçesini benimsemiştir. 
I I - Komisyonumuz, kanun teklifinin Millet Meclisince kabul olunan metnini benimsemiş ve 

1, 2 ve 3 ncü maddeleri aynen kabul etmiştir. 
Genel Kurulun tasviplerine sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur. 

(Bu Kanunda Bşk. 
Kâtip 
İçel 

C. T. Okyayuz 

İstanbul 
E. AdaU 

Konya 
M. Dinekli 

V. 
Sözcü 

Istanlbul 
E. Özden 

istanbul 
0. Gümüşoğlu 

Samsun 
B. I§ıtan 

Tabiî üye 
8. Küçük 

Kayseri 
/ / . Dikeçligü 

Tunceli 
M. A. Demir 

Ankara 
N. Ağtrnaslı 

Konya 
A. Onar 

MÎLLET MECLİSİNİN KA
BUL ETTİĞİ METlN 

Devlet İstatistik Enstitüsünün 
görev, yetki ve kuruluşu hak
kındaki 13 . 6 .1962 tarih ve 53 
sayılı Kanunun geçici 3 ncü 
maddesine bir fıkra eklenmesi

ne dair kanun teklifi 

MADDE 1. — 13 . 6 . 1962 
tarih ve 53 sayılı Kanunun ge
çici 3 ncü maddesine aşağıda 
yazılı fıkra eklenmiştir :. 

53 sayılı Kanunun yürürlü
ğe girdiği tarihte istatistik Ge
nel Müdürlüğü maaşlı memu
riyet kadrolarında bulunanla
rın, bulundukları memuriyet 
dereceleri üzerine, evvelce bu 
teşkilâtın (D) cetveli kadrola
rında geçirdikleri hizmet müd
detleri ilâve edilir. 

MADDE 2. — Bu kanun ya
yımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunu 
Bakanlar Kurulu yürütür. 

İÇIŞLERI KOMISYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METlN 

Devlet istatistik Enstitüsünün 
görev, yetki ve kuruluşu hak
kındaki 13 . 6 .1962 tarih ve 53 
sayılı Kanunun geçici 3 ncü 
maddesine bir fıkra eklenmesi

ne dair kanun teklifi 

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

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

MADDE 3. — Millet Meclisi 
metninin 3 ncü maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

BÜTÇE VE PLÂN KOMİS
YONUNUN KABUL ETTİĞİ 

METlN 

Devlet İstatistik Enstitüsünün 
görev, yetki ve kuruluşu hak
kındaki 13 . 6 .1962 tarih ve 53 
sayılı Kanunun geçici 3 ncü 
maddesine bir fıkra eklenmesi

ne dair kanun teklifi 

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

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

MADDE 3. — Millet Meclisi 
metninin 3 ncü maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 
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Dönem : ı CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : C Q Q 
Toplantı : 4 U Û w 

5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 231 
sayılı Kanunla değişik 23 ncü maddesinin değiştirilmesine dair kanun 
tasarısının Millet Meclisince kabul edilen metni ve Cumhuriyet Sena
tosu Malî ve İktisadi İşler ve Bütçe ve Plân komisyonları raporları 

(M. Meclisi 1/752; C Senatosu 1/473) 

<Not : M. Meclisi S. Sayısı : 783) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 19 .1.1965 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 9881-57192 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 15 .1.1965 tarihli 40 ncı Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek işari 
oy ile kabul edilen, 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 231 sayılı 
Kanunla değişik 23 ncü maddesinin değiştirilmesi hakkındaki, kanun tasarısı dosyası üe birlikte 
sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
ıMillet Meclisi Başkanı 

Fuad Sirmen 

Not : Bu tasan 30 .11.1964 tarihinde Başkanlıkça ilk komisyona havale edilmiş ve Genel Ku
rulun 6 ve 15.1.1965 tarihli 34 ve 40 ncı birleşimlerinde öncelik ve ivedilikle görüşülerek kabul 
edilmiştir. (Millet Meclisi S. Sayısı : 783) 

Malî ve İktisadi İşler Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Malî ve İktisadi İşler Komisyonu 2.1.1965 

Esas No. 1/473 
Karar No. 33 

Yüksek Başkanlığa 

Komisyon/umuza 'havale buyurulan 5434 sayılı T. C. Emekli ıSandığı Kanununun 231 sayılı 
Kanımla değişik 23 ncü maddesinin değiştirilmesi (hakkımdaki kanun tasarısı k'omdsyonumıuzun 
21.1.1965 tarihli (toplantısında ilgili temsilcilerin de iştirakleriyle tetkik ve ımüzakere «dildi. 

Tasan genel gerekçesinde tafsilen (belirtilen 'hususlar ve Ibunlara .mütedair temsilcilerin ver
dikleri tamamlayıcı bilgiler komisyonumuzca da ııyıgraı mütalâa edilerek baihis konusu kanun 
tasarısı Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen şekli ile taynen <ve ekseriyetle kabul edil
miştir. 
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Havalesi gereğince öncelik ve ivedilikle görüşülmesi temennisiyle C. Senatosu Bütçe ve Plân 

Komisyonuma tevdi edilmek üzere Yükselk Başkanlığa sunulur. 
Malî ve iktisadi İşler 

Komisyonu Başkanı Sözcü Kâtip 
Balıkesir Gaziantep Hatay Talbiî Üye Giresun 

H. Â. Türker Z. İslâm E. Bahadırlı Ş. Özkaya M- îzmen 

Trabzon Sinop Ounı'hurbaşikanınca S. Ü. Balıkesir 
§. Buladoğlu S. Batur E. Kök M. Güler 

Antalya izmir Antalya Erzurum 
M. Pvrtltı Aynı ıhükümıden emıe'kli, dul ve A. Tekin E. Somunoğlu 

yetimlerin de faydalandırılma
ları mıütalâasmdaymı 

E. Kansu 

Bütçe ve Plân Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Bütçe ve Plân Komisyonu 

Esas No. : 1/473 22 . 1 . 1965 
Karar No. : 69 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisi Genel Kurulunun 15 Ocak 196 5 tarihli 40 ncı Birleşiminde öncelik ve ivedilikle 
görüşülerek işari oy ile kabul edilen, 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu
nun 231 sayılı Kanunla değişik 23 ncü maddesinin değiştirilmesi hakkındaki kanun tasarısı Mil
let Meclisi Başkanlığının 19 Ocak 1965 tarihli ve 9881 - 57192 sayılı yazıları ile Cumhuriyet Sena
tosu Başkanlığına gönderilmekle Komisyonumuzun 22 Ocak 1965 tarihli Birleşiminde Hükümet 
temsilcisi hazır bulunduğu halde tetkik ve müzakere olundu. 

I - Kanun tasarısı, 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanununun 231 sayılı Kanunla değişik 23 ncü 
maddesinin tadilini ve yeni bir sistemin tesisini öngörmektedir. 

5 Ocak 1950 tarihinde yürürlüğe giren Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 
23 ncü maddesiyle iştirakçi ve tevdiatçılara % 5 ten az olmıyan bir faiz, âzami iki yıl vâde ile ve 
en çok üç maaş veya ücret tutarında borç verilmesi kabul edilmiş ve bu maksatla 3 milyon liralık 
bir fon tahsis olunmuştu. 

Tatbikatta, istikraz yapan memur sayısı tahminlerin üstündeki rakamlara erişmiş ve kanunla 
tâyin edilen bu fonun artırılması için muhtelif tarihlerde fona esas 23 ncü maddeyi değiştiren ka
nunlar çıkartılmak zorunluğu hâsıl olmuştur. 

Bu cümleden olarak 1963 yılında çıkartılan 231 sayılı son Kanunla bu fon miktarı 100 mil
yon liraya yükseltilmişse de istikraz taleplerinin tamamının karşılanması mümkün olamamıştır. 

Kanun tasarısı, hem memur için ve hemde Emekli Sandığı için faydalı olan bu istikraz mües
sesesine ait 23 ncü maddeyi tadil ederken iki esastan hareket etmektedir: 

I - Talebin karşılanmasını sağlıyac»k bir miktar, 
I I - Bu miktarın sabit bir rakam karşılığı olup sık sık ihtiyaç yönünde ve kanun yolu ile yük

seltilmelerde bulunmanın güçlüğünün izalesini sağlıyacak yeni Ibir sistem, tesisi. 

C. Senatosu ( S. Sayısı : 539 ) 
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Fon miktarı, Emekli Sandığı tarafından bir yıl evvelki bilançosunda görülen sermayenin % 5 nis-

betindeki bir sermaye ile kurulacak döner sermayeden teşekkül etmektedir. Tasarıda yer alan % 5 
nisbet, Millet Meclisince % 7 olarak değiştirilmiş tL\ 

Dondurulmuş bir fon yerine, nisbet dâhilinde ve sandığın yatırım politikasına uygun olarak 
işletilecek bir döner sermaye sistemi yukarıda işaret ettiğimiz gibi, sık sık değiştirici kanunlar 
çıkartılmasını önliyecek ve bir esneklik sağlıyac aktır. 

Komisyonumuz, bu esasları ihtiva eden tasarıyı benimsemiştir. 
I I - Millet Meclisi metninin 1, 2 ve 3 ncü maddeleri komisyonumuzca da aynen kabul edilmiştir. 
I I I - Tasarının Genel Kurulda öncelik ve ivedilikle görüşülmesi hususunda istemde bulunul

ması da kararlaştırılmıştır. 
Genel Kurulun tasviplerine sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur. 

(Bu Kanunda Bşk. V.) (Bu Kanunda) 
Kâtip Sözcü 

içel Yozgat Tabiî Üye istanbul 
8. Artukmaç C. T. Okyayuz S. Küçük O. Gümüşoğlu 

Kayseri Konya Konya Samsun 
H. Dikeçligil A. Onar M. Dinekli S. Iş%tan 

C. Senaitosu ( S. Sayısı : 539 ) 
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MİLLET MECLİSİNİN 

KABUL ETTİĞİ METİN 

5434 sayılı Türkiye Cumhuri
yeti Emekli Sandığı Kanunu
nun 231 sayılı Kanunla değişik 
23 ncü maddesinin değiştiril

mesi hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — Türkiye Cum
huriyeti Emekli Sandığı Kanu
nunun 24 . 5 . 1963 günlü ve 
231 sayılı Kanunla değiştirilen 
23 ncü maddesi aşağıdaki şekil
de değiştirilmiştir : 

Madde 23. — Sandığın her 
yıl, bir yıl evvelki bilançosun
da görülen sermayesinin % 7 
sini geçmemek üzere ayrılacak 
ve döner sermaye olarak kulla
nılacak bir fondan; iki iştirakçi 
veya tevdiatçının kefaletiyle 
Saotıdığa tabi beş yıllık fiilî hiz
meti bulunan iştirakçi veya tev-
diatçılara faiz haddi % 5 ten 
aşağı olmamak üzere borç para 
verilebilir. 

Verilecek borcun miktarı işti
rakçi veya tevdiatçılann aylık 
veya ücretlerinin üç katını ge
çemez. Verilen borç para en çok 
iki yıl içinde geri alınır. 

Borç vermeye ait başkaca 
esaslar yönetmelikte belirtilir. 

MADDE 2. — Bu kanun ya
yımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunun 
hükümlerini Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

MALÎ VE İKTİSADİ İŞLER 
KOMİSYONUNUN KABUL 

ETTİĞİ METİN 

5434 sayılı Türkiye Cumhuri
yeti Emekli Sandığı Kanunu
nun 231 sayılı Kanunla değişik 
23 ncü maddesinin değiştiril

mesi hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — Millet Mecli
si metninin 1 nci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Mecli
si metninin 2 nci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Mecli
si metninin 3 ncü maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYO
NUNUN KABUL ETTİĞİ 

METİN 

5434 sayılı Türkiye Cumhuri
yeti Emekli Sandığı Kanunu
nun 231 sayılı Kanunla değişik 
23 ncü maddesinin değiştiril

mesine dair Kanun 

MADDE 1. — Millet Mecli
si metninin 1 nci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Mecli
si metninin 2 nci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Mecli
si metninin 3 ncü maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

C. Senatosu ( S. Sayısı : 539 ) 



Dönem : 1 P* ğf\ 
Toplantı : 4 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : D 4 U 

Demiryolu ile Yolcu ve Bagaj Taşınmasına Mütaallik Milletlerarası 
Andiaşma (CIV) ve Ekleriyle Demiryolu ile Eşya Taşınmasına Mü
taallik Milletlerarası Andiaşma (CİM) ve Eklerinin, Ek Protckolün 
ve Nihai Anlaşmanın onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun 
tasarısının Millet Meclisince kabul edilen metni ve Cumhuriyet Sena
tosu Dışişleri, Turizm ve Tanıtma ve Bayındırlık, Ulaştırma, İmar ve 
İskân komisyonları raporları (M, Meclisi 1/714; C. Senatosu 1/451) 

(Not : M. Meclisi S. Sayısı : 792) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 9.1 196J 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 9349 - 53386 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Millet Meclisinin 7 . 1 . 1965 tarihli 35 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 

açık oy ile kabul edilen, Demiryolu ile Yolcu ve Bagaj taşınmasına mütaallik Milletlerarası And
iaşma (CIV) ve ekleriyle Demiryolu ile eşya taşınmasına mütaallik Milletlerarası Andiaşma 
(CİM) ve eklerinin, ek protokolün ve Nihai Anlaşmanın uygun bulunduğuna dair kanun tasa
rısı, dosyası ile birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Millet Meclisi Başkanı 

Fuad Sirmen 

Not : Bu tasarı 3.9. 1964 tarihinde Başkanlıkça ilk Komisyona havale edilmiş ve Genel Kuru
lun 30 . 12 . 1964, 6 ve 7 . 1 . 1965 tarihli 32, 34 ve 35 nci Birleşimlerinde öncelik ve ivedilikle gö
rüşülerek kabul edilmiştir. (Millet Meclisi S. Sayısı: 792) 
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Dışişleri, Turizm ve Tanıtma Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Dışişleri, Turizm ve Tanıtma 14 . 1 .1965 

Komisyonu 
Esas No.: 1/451 
Karar No. : 48 

Yüksek Başkanlığa 

Demiryolu ile yolcu ve bagaj taşınmasına mütaaılMık Milletlerarası Andlaşma (CIV) ve ekleriyle, 
demiryolu ile eşya taşınmasına mütaallik Milletlerarası Andlaşma (CİM) ve eklerinin, Ek Proto
kolün ve Nihai Andllaşmanın onaylanmasının uysun bulunduğuna dair kanun tasarısı komisyonu
muza havale edilmekle, ilgili bakanlıklar temsilcilerinin itşirakiyle tetkik ve müzakere edildi : 

Tümü üzerinde cereyan eden görüşme sonunla, gerekçede belirtilen husuflar komisyonu
muzca da uygun görülmüş vo MiOlet Meclisi G- mel Kurulunun 7 . 1 . 1905 tarihli, 35 nci Birleşi
minde tasvip gören tasarı metni aynen kabul edilmiştir. 

Havalesi gereğince» Bayındırlık, Ulaştırma, t nar ve iskân Komisyonuna tevdi duyurulmak 
üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan Sözcü 
77. O. Berata Samusn 

F. T ev eloğlu 
Cumhurbakanınca S. Ü. Afyon Karahisar 

C. Açıkahn C. T. Karmapan 
Konya Tekirdağ 

M. Obuz C. Tarlan 

Kâtip 
Tabiî Üye 
A. Yıldız 

Çorum 
A. S. Yalçuk 

Tabiî Üye 
S. O'Kan 
İstanbul 

M. T. Anburun 
Urfa 

E. M. KarakuH 

Bayındırlık, Ulaştırma ve îm?,r - İskân Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Bayındırlık, Ulaştırma ve 
İmar - İskân Komisyonu 

Esas No. : 1/451 
Karar No. : 14 

20 . 1 . 1965 

Cumhuriyet Senatou Başkanlığına 

Demiryolu ile ydlcu ve eşya taşınmasına mütaali-lik Milletlerarası Andlaşmıa (CIV) ve ekle 
riyle deımıiryolu' ile eşya taşınmasına îmütaalliik Andlaşma (CİM) ve eklerimin, E'k Protokolün 
Ve Nihai 'Andlaşımıanm onaylanmasının uygun bulunduğuna daiir kanım tasarısı ilgili Hükü
met temsiloiısinjin de iştirakiyle tetkik ve müıziakere olunarak Millet Meclisince kabul olunan 
metin aynen kabul edilmıiştir. 

Genel Kurulun tasviplerine 'arz edilmek üzere öncelik ve livedliliikle igöraişülmesi toemenni-
siyle Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
Taıbiî Üj-e 

Haydar Tunçkanat 
Erzurum: 

Sakıp Ilatunoğlu 

Sözcü 
Kütahya 

/. Etem Erdinç 
Burdur 

Faruk Kınaytürk 
(Eskişehir 

Gavsi TJçagök 

C. Bşk. See, Üye. 
Hasan At akan 

Çorum 
Safa Yolcuk 

İzmir 
Hilmi Onat 

Ankara 
Sabit Kocabeyoğlu 

Içöl 
Talip özdolay 

C. Senatosu ( S. Sayısı : 540) 
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MÎLLET MECLİSİNİN KA

BUL ETTİĞİ METİN 

Demiryolu İle Yolcu ve Bagaj 
Taşınmasına Mütaallik Millet
lerarası Andlaşma 'CIV; ve 
Ekleriyle Demiryolu ile Eşya 
Taşınmasına Mütaallik Millet
lerarası Andlaşma (CİM) ve 
Eklerinin, Ek protonolün ve 
Nihai Anlaşmanın onaylanma-
sının uygun bulunduğuna dair 

kanun tasarısı 

MADDE 1. — 25 Şubat 1961 
tarihinde Bern'de imzalanan 
«Demiryolu île Yolcu ve Bagaj 
Taşınmasına Mütaallik Millet
lerarası Andlaşma (CİM)» ve 
Eklerinin, Ek Protokolün ve 
Nihai Anlaşmanın onaylanma
sı uygun bulunmuştur. 

MADDE 2. — Bu kanun 
1 . 1 . 1965 tarihinden itibaren 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunun 
hükümlerini Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

CUMHURİYET SENATOSU 
DIŞİŞLERİ, TURİZM VE 
TANITMA KOMİSYONUNUN 

KABUL ETTİĞİ METİN 

Demiryolu île Yolcu ve Bagaj 
Taşınmasına Mütaallik Millet
lerarası Andlaşma (CIV) ve 
Eklerile, Demiryolu Üe Eşya 
Taşınmasına Mütaallik Millet
lerarası Andlaşma (CİM) ve 
Ekleıinin, Ek Protokolün ve 
Nihai Andlaşmanın onaylanma
sının uygun bulunduğuna dair 

kanun tasarısı 

MADDE 1. — Millet Meclisi 
metninin 1 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştin*. 

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

MADDE 3. — Millet Meclisi 
metninin 3 ncü maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

CUMHURİYET SENATOSU 
BAYINDIRLIK, ULAŞTIRMA 
VE İMAR - İSKÂN KOMİS-
MİSYONUUNUN KABUL ET

TİĞİ METİN 

Demiryolu île Yolcu ve %u.gaj 
Taşınmasına Mütaallik Millet
lerarası Andlaşma (CIV) ve 
Eklerile, Demiryolu ile Eşya 
Taşınmasına Mütaallik Millet
lerarası Andlaşma (CİM) ve 
Eklerinin, Ek Protokolün ve 
Nihai Andlaşmanın onaylanma
sının uygun bulunduğuna dair 

kanun tasarısı 

MADDE 1. — Millet Meclisi 
metninin 1 nci maddesi a,?nen 
kabul edilmiştiır. 

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

MADDE 3. — Millet Meclisi 
metninin 3 ncü maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

>•-< 

C. Senaıtosu ( S. Sayısı : 540) 





Dönem : 1 E? / I 
Toplantı : 4 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 0 4 1 
Birleşmiş Milletler Andlaşmasınm 23, 27 ve 61 nci maddelerinin Bir
leşmiş Milletler Genel Kurulunun 17 Aralık 1963 tarihli ve 1991 
(XVIII) sayılı karariyle değiştirilmiş olan şekillerinin onaylanması
nın uygun bulunduğuna dair kanun tasarısının Millet Meclisince ka
bul edilen metni ve C. Senatosu Dışişleri, Turizm ve Tanıtma 

Komisyonu raporu (M. Meclisi 1/695; C. Senatosu 1/485) 

(Not : M. Meclisi S. Sayısı : 773) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 19 . 1 . 1965 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 9010 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 15 . 1 . 1965 tarihli 40 ncı Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek açık 
oy ile kabul edilen, Birleşmiş Milletler Anayasasının 23, 27 ve 61 nci maddelerinin Birleşmiş Mil
letler Genel Kurulunun 17 Aralık 1963 tarihli ve 1991 (XVIII) sayılı karariyle değiştirilmiş olan 
şekillerinin onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı, dosyası ile birlikte sunulmuş
tur. 

Saygılarımla. 
Fuad Sirmen 

Millet Meclisi Başkanı 

Not : Bu tasan 15 . 6 1964 tarihinde Başkanlıkça tik Komisyona havale edilmiş ve Genel 
Kurulunu 6, 14 ve 15 . 1 . 196fî tarihli 34, 39 ve 40 ncı Birleşimlerinde öncelik ve ivedilikle 
görüşülerek kabul edilmiştir. (Millet Meçlisi S. Sayısı : 773) 

Dışişleri, Turizm ve Tanıtma Komisyonu raporu 
C. Senatosu 

Dışişleri, Turizm ve 
Tanıtma Komisyonu 28 . 1 . 1965 

Esas No. : 1/485 
Karar No. : 62 

Yüksek Başkanlığa 

Birleşmiş Milletler Andlaşmasınm 23, 27 ve 61 nci maddelerinin Birleşmiş Mil le te Genel 
Kuralımnn 17 Aralık 1963 tarihli 1991 (XVIII) sayılı karariyle değiştirilmiş olan şekillerinin 
onaylanmasınla uygun 'bulunduğuna dair kanun tasarısı komisyonumuza havale »ediTmekle, ilgıili 
bakanlık temsilcilerinin iştirakiyle tetkik ve müzakere edildi : 

Tümü üzerinde cereyan ©den görüşmeler sonunda, gerekçede belirtilen hususlar komisyonu-



musrca da uygun görülmüş ve Millet M'eclisi Genel Kuru'luımn 15 , 1 , 1965 tarihli 40 ncı Birleşi
minde tasvip gören tasarı metni aynen kabul edilmiştir. 

Genel Kurula ,arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan Sözcü Kâtip 
Ankara Samsun Tabiî Üye C. Bşk. S. Ü. 

//. O. Bckata F. Tcv&toğlu A. Yıldız C. Açıkalın 

Afyon Karahisar Çorum İstanbul Kayseri 
C. T. Karasapan S. Yolcuk M. T. Arıburun S. H. Ürgüplü 

Kocaelî 
R. özdeş 

Millet Mellisinin kabul ettiği metin 

Birleşmiş Milletler Andlaşmasının 23, 27 ve 
61 nci maddelerinin Birleşmiş Milletler Genel Ku
rulunun 11 Aralık 1963 tarihli ve 1991 (XVIII) 
sayılı Karariyle değiştirilmiş olan şekillerinin 
onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun 

tasarısı 

MADDE 1. — 15 . 8 . 1945 tarihli ve 4801 sa 
yılı Kanunla onaylanmış bulunan Birleşmiş Mil
letler Andlaşmasının 23, 27 ve 61 nci maddele
rinin, Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun 
17 Aralık 1963 tarihli ve 1991 (XVIII) sayılı 
Karariyle değiştirilmiş olan şekillerinin onay
lanması uygun bulunmuştur. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer, 

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

Cumhuriyet Senatosu Dışişler, Turizm ve 
Tanıtma Komisyonunun kabul ettiği metin 

Birleşmiş Milletler Andlaşmasının 23, 27 ve 
61 nci maddelerinin Birleşmiş Milletler Genel Ku
rulunun 11 Aralık 1963 tarihli ve 1991 (XVIII) 
saydı Karariyle değiştirilmiş olan şekillerinin 
onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun 

tasarısı 

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

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

MADDE 3. — Millet Meclisi metninin 3 ncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

G. Senatosu ( S. Sayısı : 541) 
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Millet Meclisince kabul edilen Andlaşma 

1. Güvenlik Meclisi, Teşkilâtın 15 üyesinden mürekkeptir.- Çin Cumhuriyeti, Fransa, Sovyet 
Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği, Büyük Britanya ve Kuzey irlanda Birleşik Kırallığr ve Ameri
ka Birleşik Devletleri Güvenlik Meclisinin süreli üyeleridir. Teşkilâtın diğer on üyesi, her şey
den evvel Teşkilât üyelerinin Milletlerarası barı§ ve güvenliğin muhafazasındaki ve Teşkilâtın di
ğer gayelerinin sağlanmasındaki payını ve aynı zamanda da âdilâne bir coğrafi taksimi bilhas
sa göz önünde tutan Genel Kurul tarafından, Güvenlik Meclisine süresiz üye olarak seçilir. 

2. Güvenlik Meclisinin süresiz üyeleri iki yıllık bir devre için seçilirler. Güvenlik Meclisinin 
üyelerinin 11 den 15 e çıkarılmasını mütaakıp süresiz üyelerin ilk seçiminde, ilâve dört üyenin iki
si, bir yıllık devre için seçilecektir. Çıkan üyeler derhal yeniden seçilemezler. 

3. Güvenlik Meclisinin her üyesinin Mecliste bir temsilcisi vardır. 
Madde 27. — 
1. Güvenlik Meclisinin her üyesi bir oya sahiptir. 
2. Güvenlik Meclisinin usul meselelerindeki kararları, 9 üyenin müspet oyu ile alınır. 
3. Güvenlik Meclisinin diğer bütün meselelerdeki kararları, süreli üyelerin hepsinin oyları dâ

hil olmak üzere 9 üyenin müspet oyu ile alınır, şu kadar ki, VI ncı bölüm ile 52 nei maddenin 
3 ncü fıkrası uyarınca alman kararlarda, bir uyuşmazlıkta taraf olan oy vermekten kaçınır. 

Madde 61. — 
1. Ekonomik ve Sosyal Meclis Genel Kurulca seçilen 27 Birleşmiş Milletler üyesinden mürek

keptir. 
2. Üçüncü fıkra hükümleri mahfuz kalmak şartiyle, Ekonomik ve Sosyal Meclisin 9 üyesi her 

yıl üç senelik bir devre için seçilir, Çıkan üyeler derhal yeniden seçilebilir. 
3. Ekonomik ve Sosyal Meclisin üyelerinin 18 den 27 ye çıkarılmasını mütaakıp ilk seçimlerde, 

o yıl sonunda görev süreleri sona erecek olan 6 üye yerine seçilecek üyelere ilâveten, 9 üye 
daha seçilecektir. Genel Kurulca tesbit edilen hükümlere uygun olarak bu 9 ilâve üyeden üç üye
nin görev süresi bir yıl sonra, diğer üç üyenin ki ise, iki yıl sonra bitecektir. 

4. Ekonomik ve Sosyal Meclisin her üyesinin Mecliste bir temsilcisi vardır. 

Güvenlik Konseyi ve Ekonomik ve Sosyal Konsey üyeliklerinin artırılmasına dair 1991 A ve B XVIII 
sayılı Genel Kurul karanna 4 Aralık 1964 tarihine kadar tasdik belgelerini tevdi eden devletler 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8 
9. 

10. 
11. 
12. 

Kamerun, 
Habeşistan 
Tunus 
Gana 
Jamaika 
Tayland 
Cezayir 

Merkezî Afrika Cumhuriyeti 
Ürdün 
Gabon 
Yukarı Volta 
Mali 

13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 

Nijer 
Kanada 
İrlanda 
Kenya 
Çad 
Fildişi Sahili 
Avusturya 
Kosta. Rika 
Tanganika 
Zanzibar Birleşik Cumhuriyeti 
Hindistan 
Liberya 

C. Se-Mitosn ( S. Sayısı : 541) 





Dönem : 1 
Toplantı : 4 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 

Avrupa Konseyi Ayrıcalık ve Dokunulmazlıkları Genel Anlaşmasına 
Ek 4 ncü Protokolün onaylanmasının uygun bulunduğu hakkındaki 
kanun tasarısının Millet Meclisince kabul edilen metni ve Cumhuriyet 

Senatosu Dışişleri, Turizm ve Tanıtma Komisyonu raporu 
(M. Meclisi 1/686; C Senatosu 1/482) 

(Not : M. Meclisi S. Sayısı : 766) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 19 . i . 1965 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 8808-48662 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 15 . 1 . 1965 tarihli 40 ncı Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek açık 
oy ile kabul edilen Avrupa Konseyi Ayncılık ve Dokunulmazlıkları Grenel Anlaşmasına Ek 4 ncü 
Protokolün onaylanmasının uygun bulunduğu hakkındaki kanun tasarısı, dosyası ile birlikte su
nulmuştur. 

Saygılarımla,. 
Fuad Sirmen 

Millet Meclisi Başkam 

Not : Bu tasan 28 , 4 . 1964 tarihinde Başkanlıkça tik Komisyona havale edilmiş ve Genel 
Kurulun 6, 14 ve 15 . 1 . 1965 tarihli 34, 39 ve 40 ncı Birleşimlerinde öncelik ve ivedilikle görü
şülerek kabul edilmiştir. (Millet Meclisi S. Sayısı : 766) 
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Dışişleri, Turizm ve Tanıtma Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Dışişleri, Turizm ve 
Tanıtma Komisyonu 28 . 1 . 1965 
Esas No. : 1/462 
Karar No. : 59 

Yüksek Başkanlığa 

Avrupa Kunseyi ayrıcılık ve dokunulmazlıkları Genel Anlaşmasına ek 4 ncü Protokolün onay
lanmasının uygun bulunduğu hakkında kanun tasarısı komisyonumuza havale edilmekle, ilgili 
bakanlık temsilciferinin iştirakiyle tetkik ve müzakere edildi : 

Tümü üzerinde cereyan eden görüşmeler sonunda., Gerekeed-a belirtilen hususlar Komisyo
numuzca da uygun görülmüş ve Millet Meclisi Genel Kurulunun 15 . 1 . 1965 tarihli 40 ncı Birle
şiminde tasvip gören tasarı metni aynen kabul edilmiştir. 

Genel Kuruda arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan Sözcü Kâtip 
Ankara Samsun Tabiî Üye C. Bşk. S. Ü. 

H. O. Bekata F. Tevetoğlu A. Yıldız C. Açıkalm 

Afyon Karahisar Çorum istanbul Kayseri 
C. T. Karasapan 8. Yolcuk M. T. Arıburun 8. II. Ürgüplü 

Kocaeli 
R. özdeş 

Millet Meclisinin kabul ettiği metin 

Avrupa Konseyi Ayrıcalık ve Dokunulmazlıkları 
Genel Anlaşmasına ek 4 ncü Protokolün onay
lanmasının uygun bulunduğu hakkında kanun 

tasarısı 

MADDE 1. — Avrupa Konseyi çerçevesin
de 16 Aralık 1961 tarihinde Paris'te akdedilmiş 
olan «Avrupa Konseyi Ayrıcalık ve Dokunul
mazlıkları Genel Anlaşmasına ek 4 ncü Proto
kol» ün onaylanması uygun bulunmuştur. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

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

Cumhuriyet Senatosu Dışişleri, Turizm ve 
Tanıtma Komisyonunun kabul ettiği metin 

Avrupa Konseyi Ayrıcalık ve Dokunulmazlıkları 
Genel Anlaşmasına ek 4 ncü Protokolün onay
lanmasının uygun bulunduğu hakkında kanun 

tasarısı 

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

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

MADDE 3. — Millet Meclisi metninin 3 ncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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Millet Meclisince kabul «dilen Anlaşma 

AVRUPA KONSEYİ AYRICALIK VE DOKUNULMAZLIKLARI GENEL 
ANLAŞMASINA EK i NCÜ PROTOKOL 

Avrupa Konseyi Âzası, imzacı Hükümetler, 
4 Kasım 1950 de Roma'da imzalanmış olan îman Haklarını ve Ana Hürriyetlerini Korama 

Sözleşmesinin (Aşağıda «Sözleşme» diye adlandırılmıştır) 59 neu maddesi hükümleri gereğince, Av
rupa insan Hakları Divanı (Aşağıda «Divan* diye adlandırılmıştır) üyelerinin görevlerini ifa sıra
sında, Avrupa Konseyi Statüsünün 40 ncı maddecinde ve bu madde mucibince akdedilmiş Anlaş
malarda derpiş edilmiş bulunan ayrıcalık ve dokunulmazlıklardan istifade ettiklerini göz önünde 
bulundurarak, 

işbu ayrıcalık ve dokunulmazlıkların 2 Eylül 1949 da Paris'te imzalanmış olan Avrupa Konse
yinin Ayrıcalık ve Dokunulmazlıkları Genel Anlaşmasına ek bir prıotdkol vasıtasiyle tarif ve tasrih 
edilmesi lüzumunu göz önünde bulundurarak; 

Aşağıdaki hususlarda anlaşmışlardır : 

Madde — 1. 

işbu Protokolün tatbiki için «Hâkim» terimi, fark gözetmeksizin Sözleşmenin 39 ncu maddesi 
gereğince seçilen hâkimler ve 43 ncü maddesi gereğince alakalı bir Devlet tarafındaû tâyin edilen 
ad hoc hâkimler için kullanılmaktadır. 

Madde — 2. 
Hâkimler, görevlerinin ifası ve görevlerinin ifası için yaptıkları yolculuklar sırasında aşağıdaki 

ayrıcalık ve dokunulmazlıklardan istifade ederler: 
a) Tevkif veya hapis ve şahsi eşyalarının zaptı hususundaki dokunulmazlık ile sözleri ve yazı

ları dâhil olmak üzere resmî sıfatları dolayısiyle yaptıkları hareketler bakımından her türlü kazai 
dokunulmazlık; 

ib) Gerek kendileri, gerekse eşleri için, hareket serbestisini tahdiden bilcümle tedbirlerden 
muafiyet: ikamet ettikleri memlekete giriş ve ikamet memleketinden çıkışlarda ve görevlerini ifa 
ettikleri memlekete giriş ve bu memleketten çıkışlarda olduğu gibi, görevlerinin ifası sırasında, zi
yaret ettikleri veya geçtikleri memleketlerde yabancıların tesciline dair bilûmum formalitelerden 
muafiyet. 

Madde — 3. 

Hâkimlere görevlerinin ifası sırasında yaptıkları seyahatlerde, gümrük ve kambiyo kontrolü ba
kımından : 

(a) Kendi Hükümetleri tarafından, geçici resmî görev ile yabancı memleketlere giden yüksek 
rütbeli Devlet memurlarına tanınan kolaylıklar; 

(b) Diğer üye Devletler hükümetleri tarafından, diplomatik misyon şeflerine tanınan kolaylık
lar aynen tanınır. 

Madde i-. 4. 

1. Divana, hâkimlere ve Divan Kalemine ait bütün evrak ve vesaik Divan faaliyetleri ile alâ
kalı olduğu mabette dokunulmazdır. 

2. Divanın, üyelerinin ve Divan Kaleminin resmî yazışması ve diğer resmî tebligatı alıkona-
maz ve sansüre tabi tutulamaz. 
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Madde — 6. 

Hâkimlere, görevlerinin ifası sırasında tam bir söz hürriyeti ve tam bir bağımsızlık sağlamak 
maksadiyle, görevlerinin ifası sırasında kendilerinden sâdır olacak söz veya yazı veya fiiller dolayı-
siyle tanınan kazai dokunulmazlık, görevlerinin hitam bulmasından sonra dahi tanınmaya devam 
edecektir. 

Madde — 6. 

Ayrıcalık ve dokunulmazlıklar, hâkimlere, şahsi istifadeleri için değil, görevlerinin tam bir ba
ğımsızlık içinde ifasını sağlamak maksadiyle tanınmıştır. Dokunulmazlıkları kaldırmaya ancak heyet 
halinde Divan yetkilidir; kanaatine göre dokunulmazlığın adaletin tecellisine mâni olacağı ve tanın
ması ile aranan gayeye halel getirmeksizin kaldırılabileceği bütün hallerde, hâkimin dokunulmazlı
ğını kaldırmak, Divan için yalnız bir hak değil, aynı zamanda bir görevdir 

Madde — 7. 

1. îşbu Protokolün 2, 3, 4, 5 nci maddelerinin hükümleri Avrupa Konseyi Ayrıcalık ve Doku
nulmazlıkları Genel Anlaşmasının 18 nci maddesi gereğince kendilerine tanınan ayrıcalık ve doku
nulmazlıklara halel getirmeksizin divanın zabıt kâtibi ve onun yokluğunda yerini tutan zabıt kâtibi 
yardımcısı için de muteberdir. 

2. Avrupa Konseyi Ayrıcalık ve Dokunulmazlıkları Genel Anlaşmasının 18 nci maddesinin hü
kümleri, divan zabıt kâtibi yardımcısına, görevini ifası sırasında zabıt kâtibi namına hareket etme
diği zaman dahi tatbik edilir. 

3. îşbu maddenin 1 nci ve 2 nci paragrafınla tanınan ayrıcalık ve dokunulmazlıklar zabıt kâ
tibi ve zabıt kâtibi yardımcısına şahsi menfaatleri için değil, ancak görevlerini iyi bir şeikilde ifa et
melerini sağlamak gayesiyle tanınmıştır. Zabıt kâtibi ve zabıt kâtibi yardımcısının ayrıcalıklarım 
kaldırmaya, sadece heyet 1.;alinde divan yetkilidir. Kanaatine göre, dokunulmazlığın adaletin tecelli
sine mâni olacağı ve tanınması ile aranan gayeye halel getirmeksizin kaldırılabileceği bütün hal
lerde bu dokunulmazlığı kaldırmak divan için yalnız bir hak değil aynı zamanda bir görevdir. 

Madde — 8. 

1. Her devlet, onaylama kaydı olmaksızın imzalama veya onaylama sırasında veya daha sonra 
Avrupa Konseyi Genel Sekreterine göndereceği bir telbliğ ile işbu Protokolün milletlerarası münase
betlerini deruhte ettiği ve insan Hakları ve Ana Hürriyetlerini Koruma Sözleşmesinin 63 ncü 
maddesi gereğince işbu Sözleşmenin uygulama alanına dâhil bütün ülkelere \eya bunlardan her han-. 
gi birino uygulanacağını uçıklıyabilir. 

2. Protokol, Avrupa Konseyi Genel Sekreterliğinin tebliği aldığı tarihi takibeden 30 ncu gün
den itibaren tebliğde gösterilen ülkeye veya ülkelere tatbik edilir. 

Madde — 9. 

îşbu protokol, 
(a) Onaylama kaydı olmazsızın imzalama, 
(ib) Onaylamanın takibedeceği, onaylama kaydiyle imzalama suretiyle ona taraf olabilecek Kon

sey üyelerinin imzasına acıktır. 
Onaylama belgeleri Avrupa Konseyi Genel Sekreterine tevdi olunur. 

Madde — 10. 

1. îşbu Protokol, Avrupa Konseyinin üç üyesinin, 9 nou maddesi hükümlerine uygun olarak, 
onaylama kaydı olmaksızın imzalamaları veya onaylamalariyle yürürlüğe girer. 
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2. İşbu Protokol, onu onaylama kaıydı olmaksızın bilâhara imzalryaeak -veya onaylıyacak her üye 

halkikınıda imza veya onaylama belgesinin tevdiinden itibaren yürürlüğe girer. 

Madde — 11. 

Avrupa Konseyi Genel Sekreteri, 
(a) imzacı hükümetler isimleri ile onaylama belgeleri tevdiini, 
(b) tşbu Protokolün yürürlüğe giriş tarihini Konsey üyelerine bildirir 
Yukarıdaki hükümleri onaylama zımnında, gereği gibi yetkili kılınmış aşağıda imzaları bulanan 

temsilciler i^bu Protokolü imzalamışlardır. 
fşlbu Protokol, her iki metin de aynı derecede değer taşımak üzere Fransızca ve İngilizce olarak, 

tek bir nüsha halinde 16 Aralık 1961 tarihinde Paris'te yapılmıştır. Bu tek nüsha Avrupa Konseyi 
arşivlerine konacak ve Genel Sekreter bunun onaylanmış örneklerini Protokolü imza eden bütün 
hükümetlere gönderecektir, 

Avusturya Cumhuriyeti HKikümeti adına 
Dr. Ludwig STEÎNER 

Kıibrıs Cumhuriyeti Hükümeti adına 
Onaylama ihtirazi kaydı ile 

S. KYPRÎANOU 

Belçika Kıraliyet Hükümeti aidına 
M. FAYAT 

Danimarka Kıraliyet Hükümeti adına 
V. U. HAMMERSHAİMB 

Fransız Cumhuriyeti Hükümeti adına 
Parlâmentonun tasvip ihtirazi kaydı ile imza 
anında, Fransız Cumhuriyeti Hükümeti 3 ncü 

maddesinin (b) fıkrasındaki hükümleri 
uygulamıyacağmı beyan eylemiştir. 

M. COUVE de MURVÎLLE 

Federal Alman Cumhuriyeti Hükümeti adına 
SCHRÖDER 

Yunan Kıraliyet Hükümeti adına 
Onaylama ihtirazi kaydı ile 

AVEROF TOSSİZZA 

İtalya Cumhuriyeti Hükümeti adına 
CARLO RUSSO 

Lüksemfourg Büyük Dukalığı Hükümeti adına 
PİERRE WURTH 

Holânda Kıraliyet Hükümeti adına 
Avrupa'daki Kırallık için 

J. M. A. H. LUMS 

Norveç Kıraliyet Hükümeti adına 
EİNAR LÖCHEN 

İsveç Kıraliyet Hükümeti adına 
L E İ F BELFRAGE 

Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda 
Birleşik Kıraliyet Hükümeti adına 

Onaylama ihtirazi kaydı ile 
EDWARD HEATH 

Avrupa Konseyi arşivlerine tevdi edilen 
Fransızca ve İngilizce dillerindeki tek 
orijinal metne uygunluğu onaylanmış 
örnek Avrupa Konseyi Genel Seikreter 

Yardımcısı 
DUNSTAN CURTİS 
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Dönem : 1 
Toplantı : 4 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 

Atatürk Üniversitesi ile Karadeniz Teknik Üniversitesi öğretim üye
leri ve bir kısım öğretim yardımcılarına ödenek verilmesi hakkındaki 
kanun tasarısının Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuri
yet Senatosu Geçici Komisyon raporu (M. Meclisi 1/761; 

C. Senatosu 1/474) 

(Not : M. Meclisi S. Sayısı : 785) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 19 . 1 . 1965 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 10050-57774 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Millet Meclisinin 15 . 1 . 1965 tarihli 40 neı Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek işari 
oy ile kabul edilen, Atatürk Üniversitesi ile Karadeniz Teknik Üniversitesi öğretim üyeleri ve bir 
kısım öğretim yardımcılarına ödenek verilmesi hakkındaki kanun tasarısı,dosyası ile birlikte sunul
muştur. 

Saygılarımla. 
Millet Meclisi Başkanı 

Fuad Sirmen 

Not : Bu tasarı 11 . 12 . 1964 tarihinde Başkanlıkça İlk Komisyona havale edilmiş ve Genel 
Kurulun 6 ve 15 . 1 . 1965 tarihli 34 ve 40 neı birleşimlerinde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
kabul edilmiştir. 

Millî Eğitim ve Bütçe ve Plân komisyonlarından kurulu Geçici Komisyon raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Millî Eğitim ve Bütçe ve 11 . 2 . 1965 

Plân komisyonlarından kurulu 
Geçici Komisyon 

Esas No. : 1/474 
Karar No. : 2 

Yüksek Başkanlığa 

Atatürk Üniversitesi ile Karadeniz Teknik Üniversitesi öğretim üyeleri ve bir kısım öğretim 
yardımcılarına ödenek verilmesi hakkında kanun tasarısı Geçici Komisyonumuza havale edilmekle 
tetkik ve müzakere edildi : 

Tümü üzerinde cereyan eden görüşmeler sonunda, gerekçede belirtilen hususlar komisyonumuz-
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ca da uygun görülmüş ve Millet Meclisi Genel Kurulunun 15 . 1 . 1965 tarihli 40 ncı Birleşi
minde tasvip gören tasarı metni aynen kabul edilmiştir. 

öncelik ve ivedilikle görüşülmek kararını da muhtevi olarak Genel Kurulun tasviplerine arz 
edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan 

C. T. Okyayuz 

Tabiî Üye 
8. Küçük 

Sözcü 
Ördü 

Ş. Koksal 

izmir 
H. Onat 

Kâtip 
Yozgat 

8. Artukmaç 

Mardin 
A. Saraçoğlu 

Tabiî Üye 
8. Özgür 

Kayseri 
H. Dikeçligil 

Samsun 
R. Isıtan 

MİLLET MECLÎSİNİN KABUL ETTİĞİ METİN 

Atatürk Üniversitesi ile Karadeniz Teknik Üni
versitesi öğretim üyeleri ve bir. kısım öğretim 
yardımcılarına ödenek verilmesi hakkında ka

nun tasarısı 

MADDE 1. — Atatürk Üniversitesi ile Ka
radeniz Teknik Üniversitesinde sürekli veya 18 
Haziran 1946 tarihli ve 4936 sayılı Üniversite
ler Kanununun 28 Ekim 1960 tarih ve 115 sayılı 
Kanunla değişik 62 nci maddesi gereğince ge
çici olarak görevlendirilen profesör, doçent, 
öğretim görevlileri, uzmanlar ve asistanlara, bu 
görevlerini fiilen yaptıkları sürece, her ay her 
türlü istihkaklarından ayrı olarak bürüt ma
aşlarının yüzde yetmişbeşi nisbetinde mahrumi
yet ödeneği verilir. Bu ödenekler hakkında 
28 Şubat 1958 tarihli ve 7244 sayılı Kanunun 
3 ncü maddesi hükmü uygulanmaz. Bu üniver
sitelerde geçici olarak görevlendirilenlere 10 Şu
bat 1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanu
nunun 42 nci maddesinde kabul edilen geçici gö
rev yevmiyesi verilmez. 

MADDE 2. — Bu ödenekler ay sonlarında ve
rilir. 

788 sayılı Memurin Kanununun 84 ncü mad
desi gereğince verilen sağlık izinlerinin bir öğre
tim yılındaki toplamı 60 günü geçmiyen kısmı 
ile 18 Haziran 1946 tarihli ve 4936 sayılı Kanu-

CUMH İTRİ YET SENATOSU MİLLÎ EĞİTİM 
VE BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONLARIN
DAN KURULU GEÇİCİ KOMİSYONUN KA

BUL ETTİĞİ METİN 

Atatürk Üniversitesi ve Karadeniz Teknik Üni
versitesi öğretim üyeleri ve bir kısım öğretim 
yardımcılarına ödenek verilmesi hakkında ka

nun tasarısı 

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

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

nun 28 Ekim 1960 tarihli ve 115 sayılı Kanunla 
değişik 71 nei maddesi gereğince verilen izinler, 
bu kanunun uygulanmasında «fiilen görev ifa 
edilmiş» hükmündedir. 

Fiilen görev yapılmıyan günlere düşen miktar 
her ay 30 gün itibar edilerek kesilir. Ayrıca uy
gulanması gerekli disiplin hükümleri saklıdır. 

MADDE 3. — 25 Şubat 1953 tarihli ve 6059 
sayılı «Doğu Üniversitesi kuruluş hazırlıkları 
hakkında Kanun» un 2 nci maddesi yürürlükten 
kaldırılmıştır. 

MADDE 4. — Bu kanun yayımını takibeden 
ay başından itibaren yürürlüğe girer. 

MADDE 5. — Bu kanunun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

Geçici Komisyonun kalbul ettiği metin 

MADDE 3. — Millet Meclisi metninin 3 ncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Millet Meclisi metninin 4 ncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Millet Meclisi metninin 5 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

»>»<« 
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Dönem : 1 
Toplantı : 4 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 

Ankara Üniversitesi Kuruluş kadroları hakkındaki 5239 sayılı Kanuna 
ek kanun tasarısının Millet Meclisince kabul edilen metni ve Cumhu
riyet Senatosu Millî Eğitim ve Bütçe ve Plân Komisyonları raporları 

(M. Meclisi 1 /634,1/766, 1/787, C. Senatosu 1/497) 

(Not : M. Meclisi S. Sayısı : 832) 

Mîllî Eğitim Komisyonu raporu 
Cumhuriyet Senatosu 

Millî Eğitim Komisyonu 12 . 2 « 1965 
Esas No. 1/497 

Karar No- 35 

Yüksek Başkanlığa 

Ankara Üniversitesi kuruluş kadroları hakkındaki 3239 sayılı Kamuma ek kaimen tasarısı ko
misyonumuza havale edilmekle tetkik ve müzakere edildi : 

Tümü üzerinde cereyan eden görüşmeler somanda, gerekçede 'belirtilen hususlar komisyonu
muzca da uygun görülmüş ve Millet Meclisi Genel Kurulunun 11 . 2 . 1965 tarihli 55 nci Birleşi
minde tasvip görem tasam metni aynen kaıbul ed-'lmi'Şitir. 

Havalesi gereğince Bütçe ve H â n Komisyonuma, tevdi buyuırıiılıınaık üzere Yüksek Başkanlığa 
sunulur. 

Sözcü Bu raporda Kâtip 
Başkan Talbiî Üye Elâzığ 

C. Okurer 31. özgüneş E. Giray 

Cumhurbaşkanınica S. Ü. İstan/bul İzmir 
Z. Tüzün M. Aksoley î. Bir and 

İzmir Kastamonu Ordu 
ö. L. Bozcah M. Çamlıca §. Koksal 

Bütçe ve Plân Komisyonu raporu 
Cumhuriyet Senatosu 

Bütçe ve Plân Komisyonu 
Esas No. : 1/197 
Karar No. : 71 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisi Genel Kurulunun 11 Şubat 1965 tarihli 55 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle 
görüşülerek işari oy ile kabul edilen, Ankara Üniversitesi kuruluş kadroları hakkındaki 5239 
sayılı Kanıma ek kanun tasarısı Millet Meclisi Başkanlığının 12 Şubat 1965 tarihli ve 8978 -
49907 sayılı yazıları ile Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına gönderilmekle Komisyonumuzun 
12 Şubat 1965 tarihli Birleşiminde Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. İhsan Doğranıacı'nm da 
iştirakiyle tetkik ve müzakere olundu. 
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Talbiî Üye 
8. özgür 

îzmir 
H. Onat 

Trabzon 
Y. Demirdağ 

12 .2. 1965 
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I. Millet Meclisi metni Ankara Üniversitesi kuruluş kadroları hakkındaki 5239 sayılı Ka

nuna ek kanun olmak üzere üç ayrı kanun tasarısının tcvhiden müzakeresi neticesinde tedvin 
ve kabul olunmuştur. 

Kanun tasarılarından (birincisi, bir sağlık hamlesi için gerekli olan ve hekimler dışındaki sağ
lık personelinin ezcümle hemşirelerin aranılan nitelikte ve sayıda yetiştirilmesini temin etmek 
üzere 4936 sayılı Kanunun 2 ııci maddesi uyarınca Ankara Üniversitesi Senatosunun 17 Ara
lık 1963 tarihli oturumunda Hacettepe Tıp ve Sağlık Bilimleri Fakültesine bağlı olmak üzere 
açılmasına karar verilen ve faaliyete geçtiği halde kadro kanunundan yoksun olan Hemşirelik 
Yüksek Okulunun bu kadro ihtiyacını, 

ikincisi, tıp alanına hitabeden fakültelerde ve okullarda ihtiyacı şiddetle hissedilen temel 
bilimlerle ilgili kürsülere öğretim üyesi ve öğretim üyesi yardımcısı yetiştirmek ve bu koldaki-
Jei'in başka, alanlara kaymasını önlemek ve Tıbbi Teknoloji ve Diyatetik tahsili için faaliyetlerde 
bulunmak üzere Ankara Üniversitesinde Üniversiteler Kanununun 2 nci maddesi gereğince 
20 Mayıs 19(54 tarihinde kurulmuş olan Hacettepe Temel Bilimleri Yüksek Okulunun yoksun 
olduğu kadro kanunu, 

Üçüncüsü, Batı ülkelerinin yanı sıra Orta - Doğu memleketlerinde bile okulları bulunan Fiz
yoterapi ve Rehabilitasyon alanlarında faaliyette bulunup bugüne kadar yerine getirilemiyen 
hizmetleri karşılamak üzere ve Türkiye'de ilk defa 23 Mayıs 1964 tarihinde Ankara Üniversitesin
de kurulmuş olan ve ihtiyacı şiddetle hissedilen ve bu alanda hizmette bulunacak sağlık perso
nelini yetiştirici Hacettepe Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Yüksek Okulunun faaliyetleri için ge
rekli olan kadro kanunu, temin etmek üzere teklif edilmişlerdir. 

Komisyonumuz, Millet Meclisi metnine esas tasarıların gerekçesini benimsemiştir. 
11'. Millet Meclisince kabul olunan metnin 1,2. geçici madde, 3 ve 4 neü maddeleri ;ile 1 ve 3 neü 

maddelere bağlı (1), (2) ve (3) sayılı cetveller Komisyonumuzca da aynen kabul edilmiştir. 
lir. Komisyonumuz, tasarının sağlık problemlerimizin çözümü ile yakın olan ilgisini ve öne

mini göz önüne alarak metnin Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunda öncelik ve ivedilikle görü
şülmesi hususunda istemde bulunulmasını da kararlaştırmıştır. 

Genel Kurulun tasviplerine sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur. 

(Bu kanunda Bşk, V.) (Bu kanunda sözcü) 
Sözcü Kâtip 

istanbul içel 
E. Özden C. T. Okyayuz 

Balıkesir Denizli 
Ar. Sarlıcah G. Akyar 

Kayseri Konya 
H. Bikeçligil A. Onar 

Tabiî Üye Ankara 
S. Küçük N. Ağırnaslı 

istanbul istanbul 
E. Adalı O. Gümüşoğlu 

Konya Samsun 
M. Dinekli R. Isıtan 

C. Senatosu ( S. Sayısı : 545 ) 
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MİLLET MECLİSİNİN KABUL 

ETTİĞİ METİN 

Ankara Üniversitesi kuruluş 
kadroları hakkındaki 5239 sa
yılı Kanuna ek kanun tasarısı 

MADDE 1. — 4936 sayılı 
Üniversiteler Kanununun 2 nci 
maddesi gereğince «Ankara 
Üniversitesi Hacettepe Tıp ve 
Sağlık Bilimleri Fakültesinde 
açılan» Hemşirelik, Temel Bi
limler ile Fizyoterapi ve Reha
bilitasyon Yüksek Okulları ku
ruluş kadroları bağlı (1) sayılı 
cetvelde ve ek görev tazminatı 
kadroları bağlı (2) sayılı cet
velde gösterilmiş ve bu cetvel
ler 5239 sayılı Kanuna bağlı 
(1) ve (2) sayılı cetvellere ek
lenmiştir. 

MADDE 2. — Bu yüksek 
okullara ek görevle tâyin edi
len ve hariçte resmî veya özel 
bir işi bulunmıyan üniversite 
mensubu öğretim üyelerinin al
makta oldukları üniversite taz
minatlarına halel gelmez. 

GEÇİCİ MADDE — Bu ka
nunla alman kadrolardan, 1965 
malî yılında kullamlmıyacak 
olanlar ilişik (3) sayılı cetvelde 
gösterilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanun ya-
yayımı tarihinde yürürlüğe gi
rer. 

MADDE 4. — Bu kanunun 
hükümlerini Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

CUMHURİYET SENATOSU 
MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYO

NUNUN KABUL ETTİĞİ 
METİN 

Ankara Üniversitesi kuruluş 
kadroları hakkındaki 5239 sa
yılı Kanuna ek kanun tasarısı 

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

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

GEÇİCİ MADDE — Millet 
Meclisi metnindeki geçici mad
de aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Meclisi 
metninin 3 ncü maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Millet Meclisi 
metninin 4 ncü maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

BÜTÇE VE PLÂN KOMİS
YONUNUN KABUL ETTİĞİ 

METİN 

Ankara Üniversitesi kuruluş 
kadroları hakkındaki 5239 sa

yılı Kanuna ek Kanun 

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

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

GEÇİCİ MADDE — Millet 
Meclisi metninin geçici mad
desi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Meclisi 
metninin 3 ncü maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Millet Meclisi 
metninin 4 ncü maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

C. Senatosu ( S. Sayısı : 545 ) 



D. 

[1] SAYILI CETVEL 

Hacettepe Hemşirelik Yüksek Okulu 

Görevin çeşidi 
Aylık 

Sayı tutarı 

a) öğretim üyeleri 

1 
2 
3 
4 
4 
5 
6 
7 
8 

6 
7 
8 
9 
10 
3 
4 
5 
6 
6 
7 

Profesör 
» 
> 
» 

Doçent 
» 
•» 

» 
» 

Asistan 
» 
» 
» 
» 

Uzman 
» 
» 
» 

Okutman 
» 

&J öğretim yardımcıları 

c) Memurlar 

4 Hastane Miidürü (Hacettepe Çocuk Hastaneli Müdürü) 
7 Yüksek Okul Sekreteri 
7 Yurt Müdürü 
8 Büro Şefi 
8 Kütüpaneci 
8 Eczacı 
9 Avnivatt ve Lv. Memuru 
7 Başhemşire 
8 Hemşire 
9 » 

10 » 
11 » 
12 > 

1 
1 
1 
3 
1 
1 
»» 
2 

5 
5 
10 
10 
10 
4 
4 
6 
6 
o 

i 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
10 
20 
30 
30 
30 
40 

2 000 
1 750 
1 500 
1 250 
1 250 
1 100 
950 
800 
700 

950 
800 
700 
600 
500 

1 500 
1 250 
1 100 
950 
950 
800 

1 250 
800 
800 
700 
700 
700 
600 
800 
700 
600 
500 
450 
400 

C. Senatosu ( S. Sayısı : 545 ) 
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Hacettepe Temel Bilimler Yüksek Okulu 

Görevin çeşidi 
Aylık 

Sayı tutarı 

a) öğretim üyeleri 

Profesör (Tıp, Veteriner, Eczacı, Fen fakülteleri, Hacettepe Tıp ve Sağlık Bi
limleri Fakültesi ile bu fakülteye bağlı yük 'ek okullar mezunları, beşerî, sosyal, 
idari ve teknik bilimler fakülte veya yüksek okullarının temel bilimler ders ko
nuları ile ilgili bölümlerinden mezun olmak) 
Profesör » » » » » » 

Doçent 

2 000 
1 750 
1 500 
1 250 
1 100 

»50 
800 
700 

b) öğretim yardımcıları 

6 Astilstan (Tıp, Veteriner, Eczacı, Fen fakülteler'i, Hacettepe Tıp ve Sağlık Bi
limleri Fakültesi ile bu fakülteye bağlı yük^> okullar mezunları, beşerî, sosval, 
idari ve teknik bilimler fakülte veya yüksek okullarının temel bilimler ders ko
nuları ile ilgili bölümlerinden mezun olmak) 

7 
8 
9 

10 
4 
5 
6 
6 
7 

> 
» 
» 
» 

Uzman 
» 
» 

Okutman 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
> 

•» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
T> 

c) Memurlar 

7 Yüksek Okul Sekreteri (Y. Öğrenim Kurumu Mezunu) 
6 Kitaplık Müdürü » » » 
8 Kütüphaneci » » » 
9 Avniyat ve Levazım Memuru (Lise veya tecrübe görmüş ortaokul mezunu) 
9 Memur » » » » » » 

10 Ambar Memuru » » » » » » 
8 Tılbb'i Tekmolog (Y. öğrenim Kurumu Mezunu) 
9 » » » » » 

10 » » » » » 
11 » » » » » 

9 
18 
18 
25 
18 
10 
11 
11 
2 
4 

1 
1 
4 
2 
•o 

<; 
7 
7 
7 
7 

950 
800 
700 
600 
500 

1 250 
1 100 

950 
950 
800 

800 
950 
700 
600 
500 
450 
700 
600 
500 
450 
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Hacettepe Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Yüksek Okulu 

Görevin çeşidi 
Aylık 

Sayı tutarı 

7 
8 
9 

4 
5 
6 
7 

a) öğretim üyeleri 

Profesör (Tıp Fakülteleri, Temel Bilimler, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Fak. 
veya Y. Okulları veya muadili yabancı memleket fakülte veya Y. Okul me
zunu) 
Profesör » > » » » » 

» » > $ » » "» 
Doçent » » » » » » 

» » » » » » » 

b) öğretim yardımcıları 

Asistan (Tıp Fakülteleri, Temel Bilimler, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Fak. 
veya Y. Okulları veya muadili yabancı memleket fakülte veya Y. Okul me
zunu) 

» » » » » » » 

Uzman » » » » » » 
» » > » » » » 

Okutman (Filoloji Fak. veya Y. Okulu mezunu) 
» >» » » 

c) Memurlar 

7 Yüksek Okul Sekreteri (Mesleki ile ilgili Yüksek öğrenim Kurumu mez.) 
8 Kütüphaneci (Mesleki ile ilgili Yüksek öğrenim Kurumu mez.) 
9 Ayniyat ve Lv. Memuru (Lise mezunu) 

10 Memur (Lise mezunu) 
11 Ambar Memuru (Lise mezunu) 

7 Başhemşire (Hemşirelik Y. Okulu veya Hemşirelik Koleji veya Hemşire Okulu 
mezunu) 

8 Hemşire (Hemşire Okulu mezunu) 
9 •» » *» » 

l ö » » » » 
11 » » » » 
12 » » » » 

8 Fizyoterapist (Görevle ilgili Y. öğrenim Kurum mezunu) 
9 » » » » » » 

10 » » » » » » 
11 » » » » » * 

1 
1 
1 
3 
2 
1 

2 000 
1 750 
1 500 
1 100 
950 
800 

5 
5 
5 
5 
4 
4 
2 
2 

1 
1 
1 
1 
1 

2 
2 
4 
4 
4 
4 
2 
o 
4 
4 

950 
800 
700 
600 

1 250 
1 100 
950 
800 

800 
700 
600 
500 
450 

800 
700 
600 
500 
450 
400 
700 
600 
500 
450 

C. Senatosu ( S. Sajası : 545 ) 
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D. Görevin çeşidi 

7 Protez Uzmanı (Görevli ilgili Y. öğrenim Kurum mezunu 
8 » » » » » » » 
9 » » » » » » » 
7 Rehabilitasyon Uzmanı (Görevle ilgili Y. öğrenim Kurumu mezunu) 
8 » » » » » » » 
9 » » » » » » » 

10 » » » » » » » 

Sayı 

1 
1 

r-l 

1 

r-l 

1 
1 

Aylık 
tutarı 

800 
700 
600 
800 
700 
600 
500 

(2) SAYILI CETVEL 

Görevin çeşidi 

Hacettepe Temel Bilimler Yüksek Okulu Müdürü 
Hacettepe Hemşirelik Yüksek Okulu Müdürü 
Hemşirelik Koleji Müdürü 
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Yüksek Okulu Müdürü 
Mezuniyet Sonrası Eğitimi Yüksek Okulu Müdürü 
Bilim Merkezi Başkanı 
Tıbbi Teknoloji 
Diyetetik 
Beşerî Bilimler 
Fen Bilimleri 
Tıbbi Pisikoloji 
Sosyal Hizmetler 
Kütüphanecilik 
Dokümantasyon 
Hastane İdaresi 
Protez ve Suni Uzuvlar 
Rehabilitasyon 

Enstitüsü Mudi 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 

Sayı 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

Aylık 
tutarı 

210 
210 
210 
210 
210 
400 
210 
210 
210 
210 
210 
210 
210 
210 
210 
210 
210 

D. 

(3) SAYILI CETVEL 

Hacettepe Hemşirelik Yüksek Okulu 

Görevin çeşidi 

a) öğretim üyeleri 

1 Profesör 
4 Doçent 
5 » 
6 » 
7 » 

Sayı 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

Aylık 
tutarı 

2 000 
1 250 
1 100 

950 
800 
700 

C. Senatosu ( S . Sayısı : 545 ) 
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D. Görevin çeşidi 
Aylık 

Sayı tutarı 

b) öğretim yardımctlan 

6 . 
7 
8 
9 
10 
3 
4 
5 
6 
6 
7 

Asistan 
» 
» 
» 
» 

Uzman 
» 
» 
» 

Okutman 
» 

5 
5 
10 
5 
10 
4 
2 
6 
6 
2 
1 

950 
800 
700 
600 
500 

1 500 
1 250 
1 100 
950 
950 
800 

4 
7 
7 
8 
8 
8 
9 
7 
8 
9 

10 
11 
12 

c) Memurlar 

Hastane Müdürü (Hacettepe Çocuk Hastanesi Müdürü) 
Yüksek Okul Sekreteri 
Yurt Müdürü 
Büro Şefi 
Kütüphaneci 
Eczacı 
Ayniyat ve Levazım Memuru 
Başhemşire 
Hemşire 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
10 
20 
30 
30 
30 
40 

1 250 
800 
800 
700 
700 
700 
600 
800 
700 
600 
500 
450 
400 

Hacettepe Temel Bilimler Yüksek Okulu 

a) Öğretim üyeleri 

Profesör (Tıp, Veteriner, Eczacı, Fen fakülteleri, Hacettepe Tıp ve Sağlık Bi
limleri Fakültesi ile bu fakülteye bağlı yüksek okullar mezunları, beşerî, sosyal, 
idari ve teknik bilimler fakülte veya yüksek okullarının temel bilimler ders ko
nuları ile ilgili böl timlerinden mezun olmak) 

2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

Profesör 
» 
» 

Doçent 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 

•» 

» 
» 
s> 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
> 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
•» 
» 
» 
» 
» 
» 

2 
4 
4 
4 
5 
6 
6 
6 

2 000 
1 750 
1 500 
1 250 
1 100 
950 
800 
700 

O, Senatosu ( S, Sayısı ; 545 ) 



D. Görevin çeşidi Sayı tutarı 

b) öğretim yardımcıları 

s6 Asistan (Tıp, Veteriner, Eczacı, Fen fakülteleri, Hacettepe Tıp ve Sağlık Bi
limleri Fakültesi ile bu fakülteye bağlı yüıksck okullar mezunları, beşerî, sosyal, 
idari ve teknik bilimler fakülte veya yüksek okullarının temel bilimler ders ko
nuları ile ilgili bölümlerinden mezun olmak) 

7 Asistan 

9 
10 
4 
5 
6 
6 
7 

» 

» 
Uzman 

» 
» 

Okutman 
» 

» 
» 
» 

» 

» 
» 

9 
18 
18 
15 
18 
10 
11 

6 
2 
2 

950 
800 
700 
600 
500 

1 250 
1 100 
950 
950 
800 

c) Memurlar 

1 Yüksek Okul Sekreteri (Y. öğrenim Kurumu Mezunu) 
6 Kitaplık Müdürü » » » 
8 Kütüphaneci » » » 
9 Ayniyat ve Levazım Memuru (Lise veya tecrübe görmüş ortaokul mezunu) 

10 Memur > » :» » > » 
11 Ambar Memuru » » » » » » 
8 Tıbbi Teknolog (Y. öğrenim Kurumu Mezunu)! 
9 •» » » » » 

10 » » » » » 
11 » » » » » 

800 
950 
700 
600 
500 
450 
700 
600 
500 
450 

1 
2 
3 
5 

6 
7 
8 
4 
5 
6 

Profesör 
» 
» 

Doçent 

Asistan 
» 
» 

Uzman 
» 

Okutman 

Hacettepe Fiyzoterapi ve Rehabilitasyon Yüksek Okulu 

a) öğretim üyeleri 

b) öğretim yardımcıları 

1 
1 
1 
3 

5 
5 
4 
4 
1 
2 

2 000 
1 750 
1 500 
1 100 

950 
800 
700 

1 250 
1 100 

950 

C. Senatosu ( S. Sayısı : 545 ) 
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D. Görevi çeşidi 
Aylık 

Sayı tu tan 

7 
o 
( r 

9 
10 
11. 
7 
8 
9 

1 1 ı • I 

11. 
8 
9 

10 
11 
7 
8 
9 
7 
8 
9 

10 

Yüksek Okul Sekreteri 
Kütüphaneci 

» » 
Memur 
Ambar Memura 
Başhemşire 
Hemşire 

» 

» 
Fizyoterapist 

> 
» 
» 

Protez Uzmanı 
» » 
::• » 

Rehabilitasyon Uzmanı 
» » 
» » 
» » 

c) yicmurh'/ı 
1 
1 
1 

r-I 

1 
2 
2 
4 
4 
4 
2 
2 
4 
4 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

800 
700 
600 
500 
450 
800 
700 
600 
500 
450 
700 
600 
500 
450 
800 
700 
600 
800 
700 
600 
500 

Millî Eğitim Komisyonunun kabul ettiği metne bağlı .cetveller 

[1] SAYILI CETVEL 
Millet Meclisi metnine bağlı (1) sayılı cetvel aynen kabul edilmiştir. 

[2] SAYILI OETVEL 
Millet Meclisi metnine bağlı (2) sayılı cetvel aynen kabul edilmiştir. 

[3] SAYILI CETVEL 
Millet Meclisi metnine bağlı (3) sayılı cetvel aynen kalbul edilmiştir. 

Bütçe ve Plân Komisyonunun kabul ettiği metne bağlı cetveller 

[1] SAYILI CETVEL 
Millet Meclisi metnine bağlı (1) sayılı cetvel aynen kalbul edilmiştir. 

[2] SAYILI CETVEL 
Millet Meclisi metnine bağlı (2) sayılı cetvel aynen kabul edilmiştir. 

[3] SAYILI CETVEL 
Millet Meclisi ımetnine bağlı (3) sayılı cetvel aynen kabul edilmiştir. 

• « • •««.•»». 
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