
Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMİ 

55 NCÎ BİRLEŞİM 

17 . 3 . 1965 Çarşamba 
Saat : 15.00 

I 
A - BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 

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

çimi. 

B - ÎKÎNCÎ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

n 
SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 

1. — Cumhuriyet Senatosu Eskişehir Üyesi 
Ömer Ucuzal'ın, Türkiye Şeker Fabrikaları A.O. 
ile pancar müstahsili arasında akdedilen mu
kaveleye dair Sanayi Bakanından sözlü sorusu 
(6/274) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Muğla Üyesi Mu-
allâ Akarca'mn, palamut mahsulünün değerlen
dirilmesine dair Ticaret, Sanayi ve Tarım Ba
kanlarından sözlü sorusu (6/275) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Muğla Üyesi Mu-
allâ Akarca'mn, iki sene içinde çıkarılması za
ruri olan temel kanunlara dair Başbakandan 
sözlü sorusu (6/276) 

4. — Cumhuriyet Senatosu Afyon Üyesi M. 
Yılmaz înceoğlu'nun orta öğretimde uygulan
makta iken kaldırılan tek dersten borçlu olarak 
bir üst sınıfa devam hakkına dair Millî Eğitim 
Bakanından sözlü sorusu (6/277) 

5. — Cumhuriyet Senaton Eskişehir Üyesi 
Ömer Ucuzal'ın, 1964 yılı pancar mahsulüne 
zam yapılıp yapılmadığına dair, Sanayi Baka
nından sözlü sorusu (6/278) 

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

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

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

9. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi 
Sakıp Önal'ın, yurt dışına çıkan Bakanlara dair 
Başbakandan sözlü sorusu (6/291) 

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

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

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

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

14. — Cumhuriyet Senatosu îstanbul Üyesi 
Ekrem özden'in, trafik kazalarına karşı alınan 
tedbirlere dair îçişleri Bakanından sözlü sorusu 
6/298) 

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

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

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

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

10. — Cumhuriyet Ssnatosu İstanbul Üyesi 
Rifat Öztürkçine'nin, Halic'in temizlenmesine 
dair Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu 
(6/306) 

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

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

22. — Cumhuriyet Senatosu Urfa Üyesi 
Vasfi Gerger'in, 4926 ve 5439 sayılı kanunlar 
hükümlerine dair Millî Eğitim Bakanından söz
lü sorusu (6/309) (Görevli) 

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

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

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

26. — Cumhuriyet Senatosu Burdur Üyesi 
Faruk Kmaytürk'ün, tstanbul Bina ve Arazi 
ttiraz Komisvonuna dair Maliye Bakanından 
sözlü sorusu (6/313) 

27. — Cumhuriyet Senatosu Tekirdağ Üyesi 
Cemal Tarlan'm. köy içme sulan 1965 yılı prog
ramlarına dair Kö> tşleri Bakanından sözlü so
rusu (6/317) (tzinli) 

28. — Cumhuriyet Senatosu Hatay Üyesi 
Mustafa Deliveli'nin, Danıştay Birinci Başkan
lığına dair Başbakandan sözlü sorusu (6/318) 

29. — Cumhuriyet Senatosu Kocaeli Üyesi 
Rifat özdeş'in, Fransa'dan sipariş edilecek olan 
feribota dair Ulaştırma Bakanından sözlü so
rusu (6/319) 

30. — Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi 
Osman Alihocagil'in, Erzurum'da kar mücade
lesi yapılan yollara dair Bayındırlık Bakanın
dan sözlü sorusu (6/320) 

III 
ÖNCELIKLE GÖRÜŞÜLMESI KARARLAŞ-

TıRıLAN IŞLER 
IV 

A - HAKLARINDA IVEDlLlK KARARI 
VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BlR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

1. — Cumhuriyet Senatosu Maraş Üyesi Ce
nap Aksu ve 5 arkadaşının, içtüzüğün 114 ncü 
maddesi sonuna iki yeni fıkra eklenmesine dair 
içtüzük teklifi ve Cumhuriyet Senatosu Ana
yasa ve Adalet Komisyonu raporu (2/135) (S. 
Sayısı : 559) [Dağıtma tarihi : 2 t 3 . İ965J 
(Ret) 

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

V 

IKI DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 
A - IKÎNCÎ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK ÎSLER 

X 1. •— Amerika Birleşik Devletleri. Büyük 
Britanya ve Kuzey - irlanda Birleşik Kırallığı 
ile Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği ara
sında akdedilen ve Türkiye Cumhuriyeti Hü
kümetince imzalanan «Atmosferde, fezada ve 
su altında nükleer silâh denemelerinin yasaklan
ması hakkında Andlaşma» mn onaylanmasının 
uygun bulunduğuna dair kanun tasarısının Mil
let Meclisince kabul edilen metni ve Cumhu
riyet Senatosu Millî Savunma ve Dışişleri, Tu
rizm ve Tanıtma komisyonları raporları (M. 
Meclisi 1/604; O. Senatosu 1/479) fS. Savısı : 
550) [Dağıtma tarihi; 22.2.1965] (Birinci gö
rüşme : 25 . 2 . 1965 - B. : 46) (Bitiş tarihi r 
21 . 4 . 1965) 

B - BlRÎNCt GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
ÎŞLER 

1. — Anayasayı ihlâl suçundan Yüksek Ada
let Divanınca mahkûm edilenlerin cezalarının 
kısmen affı hakkındaki 78 sayılı Kanunun 2 nci 
maddesine bir fıkra eklenmesi hakkındaki ka
nun teklifinin Millet Meclisince kabul olunan 
metni ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Ada-



let Komisyonu raporu (M. Meclisi 2/771; C. Se
natosu 2/152) (S. Sayısı : 554) [Dağıtma tari
hi : 25 . 2 . 1965] (Bitiş tarihi : 30 . 3 . 1965) 

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

X 3. —18 Nisan 1951 tarihinde Paris'te akdo-
lunan «Avrupa ve Akdeniz nebat koruma teşki
lâtı kurulmasına mütaallik sözleşme» ile üç eki
ne katılmamız için Hükümete yetki verilmesi 
hakkındaki kanun tasarısının Millet Meclisince 
kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu 
Dışişleri, Turizm ve Tanıtma ve Tarım komis
yonları raporları (M. Meclisi 1/184, C. Senatosu 
1/484) (S. Sayısı : 556) [Dağıtma tarihi : 
26 . 2 . 1965] (Bitiş tarihi : 21 . 4 . 1965) 

X 4. — Bâzı iki taraflı Ticaret Anlaşmalarında 
veya bu anlaşmalara ekli listelerde yer alan Ah
dî tarifelerin yürürlükten kaldırılması hakkın
daki kanun tasarısının Millet Meclisince kabul 

olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Dışişleri, 
Turizm ve Tanıtma ve Malî ve İktisadi İşler Ko
misyonları raporları (M. Meclisi 1/174; C. Sena
tosu 1/476) (S. Sayısı : 558) [Dağıtma tarihi : 
26 . 2 . 1965] (Bitiş tarihi : 21 . 4 . 1965) 

5. — ilköğretim ve Eğitim Kanununun 
56 ncı maddesinin (a) bendinin son paragrafı
nın kaldırılması hakkındaki kanun tasarısının 
Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cumhu
riyet Senatosu Anayasa ve Adalet ve Millî Eği
tim komisyonları raporları (Millet Meclisi 
1/456; Cumhuriyet Senatosu 1/492) (S. Sayısı : 
563) [Dağıtma tarihi : 12 . 3 . 1965] (Bitiş ta
rihi : 21 . 4.1965) 

X 6. — La Haye'de 14 Mayıs 1954 tarihinde 
imzalanan «Silâhlı bir çatışma halinde kültür 
mallarının korunmasına dair Sözleşme» ile bu 
sözleşmenin tatbikatına ait tüzük, protokol ve 
kararlara katılmamızın uygun bulunduğu hak
kındaki kanun tasarısının Millet Meclisince ka
bul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Dış
işleri, Turizm ve Tanıtma, Millî Savunma ve 
Millî Eğitim komisyonları raporları (Millet Mec
lisi 1/306; C. Senatosu 1/461) (S. Sayısı : 
564) [Dağıtma tarihi : 12 . 3 . 1965] (Bitiş ta
rihi : 18 . 4 . 1965) 





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

Nüfus plânlaması hakkındaki kanun tasarısının Millet Meclisince 
kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Sosyal İşler, Bütçe ve 
Plân ile Anayasa ve Adalet komisyonları raporları (Millet Meclisi 

1/480; Cumhuriyet Senatosu 1/438) 

(Not : Millet Meclisi S. Sayısı : 388) 

Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu 
Cumhuriyet Senatosu 

Anayasa ve Adalet Komisyonu 13 . 3 . 1965 
Esas No. 1/438 
Karar No. 120 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 18 Şubat 1965 tarihli 43 neü Birleşiminde aldığı karara 
istinaden Komisyonumuza gönderilmiş bulunan Nüfus Plânlaması hakkındaki kanun tasarısı, Ko
misyonumuzun 11, 12 ve 13 Mart 1965 tarihli Birleşimlerinde Hükümet adına Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanlığı Müsteşarı ve Hukuk Müşaviri hazır bulunduğu halde tetkik ve müzakere 
olundu. 

Görüşmelerde Cumhuriyet Senatosu Bütçe ve Plân Komisyonu tarafından kabul edilmiş bulu
nan metin esay alındı. 

Kanun tasarısı ile Cumhuriyet Senatosu Bütçe ve Plân Komisyonu tarafından kabul edilen 
metnin istinadettiği esas ve prensiplerin Anayasamıza uygunluğu görüşülerek kabul edildikten son
ra, sözü edilen metin üzerinde, hukukun umumi esasları, T. C. K. ile ceza hükümleri ihtiva eden 
diğer kanun hükümleri göz önünde bulundurulmak suretiyle duruldu ve hükümlerde mâna bakı-
mmdan vuzuh ve sarahat sağlamak amacı ile aşağıda gerekçeleri izah edilen değişiklikler yapıldı. 

1 nci madde aynen kabul edilmiştir. 
2 nci maddenin üçüncü fıkrasının başındaki,. «Aile plânlamasında» sözü yerine tasarının adı 

göz önünde bulundurularak, «Nüfus plânlamacında» sözü konuldu. 
3 neü maddenin ikinci fıkrasındaki, «derhal müdahale edildiği takdirde» sözleri arasındaki, «edil

diği» kelimesinin baskı hatası mahsulü olduğu anlaşıldığından, «edildiği» sözü «edilmediği» sözü ile 
değiştirildi. 

4 neü madde aynen kabul edilmiştir. 
5 nci madde, vesayet altında bulunup da reşit veya mümeyyiz olmıyan şahıslardan rızalarının 

alınmasının kâfi geleceği düşüncesi ile ve rıza istihsali için vakit geçirmenin caiz olamıyacağı acele 
haller göz önünde bulundurulmak suretiyle aşağıdaki şekilde değiştirildi: 

Madde 5. — 3 neü ve 4 neü maddelerde belirtilen müdahaleler alâkalı şahsın yazılı rızası ile 
reşidolmıyan veya vesayet altında bulunan şahıslar üzerinde yapılacak müdahaleler, küçüklerde ve
linin, vesayet altında bulunup da reşit veya mümeyyiz olmıyan şahıslarda sulh mahkemesinin izin 
vermesine bağlıdır. 

Veli veya sulh mahkemesinden izin alma zamanı ihtiyaç gösterdiği ve derhal müdahale edilmedi
ği takdirde hayatı veya hayatî organlarından birisini tehdideden âcil hallerde izin şart değildir. 

6 nci madde, maksada vuzuh vermek ve duruşmaların, ağır para cezası miktarını tesbit için uza
masına mâni olmak amacı ile yeni şekle sokuldu. 

7 nci maddede, yasaklanan fiil ve hareketler için T. C. K. ile ceza hükümleri ihtiva eden diğer 

530 a ek 
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kanunlarda daha ağır cezalar verilmiş olması veya ileride verilmesi ihtimalleri göz önünde bulundu
rularak değiştirildi. 

8 nci madde aynen kabul edilmiştir. 
9 nou maddede İse, «Çocuk yapmaya, mâni fi;l vo hareketlerin işlenmesini teşvik eden hareketler

den», «Oebe kalmayı önleyici ilâç ve araçların »nevauata göre reklâm ye propagandasını» tef rilk 
maksadiyle değişiklik yapıldı. 

10 ncu maddeye gelince: Kanunun yürürlüğe «'irocegi zamandan bahseden bu maddede, Sağlık 
ve Sosyal Yardım Bakanlığınca, tüzük ve yönetmelik yapma, gebeliği önleyici ilâç ve araçları tesb-t 
etme, yetkili kurullar ve mercileri tâyin eyleme bakımından zamana ihtiyacolduğu göz önünde bu
lundurularak kanunun birinci ve ikinci maddelerinin yayımı tarihinde ve diğer hükümlerinin de 
yayımından bir ay sonra yürürlüğe girmesi uygun görüldü ve bu maksatla değişiklik yapıldı. 

11 nci madde aynen kabul edilmiştir. 
Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun tasviplerine arz olunmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı 

ile sunulur. 

Başkan Sözcü Kâtip 
Aydın Takat Kastamonu Cumhurbaşkanınca S. Ü. 

O. S. Sarıgöllü Z. Betil SÖ-Î hakkım saklı A. Artys 
A. N. Tuna 

Ağn Çanakkale Konya Hatay 
8. Türküm N. Altan Muhalifim M. Deliveli 

(Söz hakkım saklı) 
M. Obuz 

Sivas Uşalc 
A. Çekemoğlu K. Coşkunoğlu 

Muhalefet sebepleri : 

1. Tasarı, nüfus plânlaması anlamını teşviş etmiş, Kalkınma Plânının bu konuda tâyin ettiği 
belirli esasların dışında ve nüfus veya aile plânlamasının teferruatından olan (tlkahı önleyici tedbir
leri) nazara almıştır. 

2. Mevcut, ve meri mevzuattaki mü$tafcar ve pek olumlu hükümleri tıbbın teknik konularına ve 
tabibin meslekî takdir hakkına müdahale suretiyle, bozmuştur. 

3. Tabibe vâki müracaatlarda, tabibi ve diğer alâkalıları tereddüde sevk edecek, bağlayıcı for
malite esasları, vatandaşın sıhhatini, hattâ hayatını tehlikeye sokacak güçlüklerin husulüne sebebiyet 
vereeek mahiyettedir, 

Konya 
Mnammer Obuz 

O. Senatosu (S. Sayısı : 530 a ek ) 
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ANAYASA VE ADALET KOMİSYONUNUN KABUL ETTlÖI METlN ; 

Nüfus plânlaması hakkında Kanun 

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

MADDE 2. — Nüfus plânlaması zaruretinin ha7ka duyurulması ve bu hususlarla ilgili eğitim, 
öğretim ve uygulama Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca hazırlanacak 'bir yönetmelik esaa-. 
larma göre askerî ve gönüllü teşekkülleri ile iş birliği yaparak yürütülür. 

Bu maksatla Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı özel teşkilât kurma ve gebeliği önleyici ilâç; 
ve araçları muhtacolanlara parasız veya maliyetinden ueuz fiyatla vermeye veya verdirmeye veya 
sattırmak için tedbir almaya yetkilidir. 

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

II - Tıbbi zaruret halinde gebeliğin sona erdirilmesi ve sterilizasyon yapılabilmesinle- ilgili hü
kümler. 

MADDE 3. — Gebeliğin ana hayatını tehdid ettiği veya edeceği, rüşeymin veya ceninin nor
mal gelişmesini imkânsız kılan veya doğacak çocuk ile onu takibedecek nesiller için ağır malu
liyet sebebi teşkil edecek hallerde Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının yetkili kılacağı kurul
ların objektif arazlara dayanan gerekçeli raporları üzerine rahim tahliye edilebilir. 

Derhal müdahale edilmediği takdirde hayatı veya hayati organlarından birisini tehdideden 
âcil hal1 erde, drumu tesbit eden yetkili hekim tarafından da gerekli müdahale yapılarak rahim 
tahliye edilebilh. 

Ancak, hekim bu müdahaleyi yapmadan evvel veya mümkün olmadığı ahvalde en geç yirmi-
dört saat içinde yapılan müdahale ile müdahaleyi icabettiren gerekçeleri illerde Sağlık ve Sos
yal Yardım müdürlüklerine, ilçelerde Hükümet tabipliklerine bildirmeye mecburdur. 

Müdahale yoliyle rahmin tahliyesiyle ilgili esas'ar, hastalıklar, tahliyenin yapılabileceği yer 
ve kurumlar ile âcil hallerin nelerden ibaret bulunduğu ve yapılacak ihbarın şekil ve mahiyeti 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı tarafından çıkarılacak bir tüzükle düzenlenir. 

MADDE 4. — Sosyal İşler Komisyonu metninin 4 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE5. — 3 ncü ve 4 ncü maddelerde belirtilen müdahaleler, alâkalı şahsın yazılı masiyle, 
reşidoîmıyan veya vesayet altında bulunan şahıslar üzerinde yapılacaik müdahaleler küçüklerde vte-
linin, vesayet altında bulunup da neşit veya mümieyyiz olmıyan şahıslarda Sulh Mahkemesinin 
izin vermesine bağlıdır. 

Veli veya Sulh Mahkemesinden izin alma zamana ihtiyaç gösterdiği ve derhal müdahale 
edilmediği takdirde hayatı veya hayati organlarından ıbirisini tehdideden âcil hallerde izin 
şart değildir. 

MADDE 6. — Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınea bu kanunun 2 nei maddesinle göre gebe
liği önleyici nitelikte oldukları kabul ediLmiyen ilâç ve araçları yurt içinde imal edenlter veya 
satanlar veya her ne suretle olursa olsun dağıtanlar veya ticaret makssdiyle yurda sokanlar 
veya bu mafasatla bulunduranlar 7 aydan 2 yıla kadar hapis ve 2 000 liradan 10 0O0 liraya kadar 
ağır para cezasına çarptırılırlar, imalâthaneler kapatılır lilâç ve araçlar müsadere olunur. 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca bu ı'ranunun 2 nci maddesinle göre gebeliği önleyici 
nitelikte oldukları kabul edilen ilâç ve araçların reklâm ve propagandası 1262 sayılı kanu
nun 13 ncü maddesine göne yapılır. Buna aykırı hareket edenl'er 1 aydan 6 aya kadar hapis ve 
500 liradan 2 000 liraya kadar, ağır para cezasına çarptırılırlar. 
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MADDE 7. — Bu kanunun 3, 4 ve 5 nci madde lora hükümlerine aykırı fiil ve hareketlerde bu

lunanlar, T. C. K. ile ceza hükümleri ihtiva edıcn diğer kanunlarda daha ağır cezalar tâyin 
edilmemiş ise 500 liradan 1000 liraya kadar ağır para cezasına çarptırılırlar. 

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

MADDE 9. — 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 3038 sayılı Kanunla değiştirilen 471 nci 
maddesinin 2 nci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Birinci fıikrada yazılı fiil ve hareketlerin işlenmesini teşvik odbn veya ıbu fiil ve hareket
lerin işlenmesi için propaganda yapan kimse ıhir seneye kadar hapis ve ıbin liraya kadar 
ağır para cezası ile cezalandırılır. Eğer fiil kazanç gayesiyle işlenmiş ise her iki ceza bir
likte hükmolunur. 

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

MADDE 11. — Millet Meclisi metninin 11 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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Dönem : 1 
Toplantı : 4 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 

Anayasayı ihlâl suçundan Yüksek Adalet Divanınca mahkûm edi
lenlerin cezalarının kısmen affı hakkındaki 78 sayılı Kanunun 2 nci 
maddesine bir fıkra eklenmesi hakkındaki kanun teklifinin Millet Mec
lisince kabul edilen metni ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve 
Adalet Komisyonu raporu (Millet Meclisi 2 /771; Cumhuriyet 

Senatosu 2 /152) 

(Not : Millet Meclisi S. Sayısı : 814) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 11.2 .1965 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı: 10203 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Millet Meclisinin 10 . 2 . 1965 tarihli 54 ncü Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek işa-
ri oy ile kabul edilen, Anayasayı ihlâl suçundan Yüksek Adalet Divanınca mahkûm edilenlerin ceza
larının kısmen affı hakkındaki 78 sayılı Kanunun 2 nci maddesine bir fıkra eklenmesi hakkındaki 
kanun teklifi, dosyası ile birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. Fuad Sirmen 
Millet Meclisi Başkanı 

Not: Bu teklif 24 . 12 . 1964 tarihinde Başkanlıkça îlk Komisyona havale edilmiş ve Genel Kuru
lun 10 . 2 . 1965 tarihli 54 ncü Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek kabul edilmiştir. (Mil
let Meclisi S. Sayısı: 814) 

Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Anayasa ve Adalet Komisyonu 24 . 2 .1965 

Esas No: 2/152 
Karar No: 117 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisi Genel Kurulunun 10 Şubat 1965 tarihli 54 ncü Birleşiminde öncelik ve ivedilikle 
görüşülerek işari oy ile kabul edilen, Anayasayı ihlâl suçundan Yüksek Adalet Divanınca mahkûm 
edilenlerin cezalarının kısmen affı hakkındaki 78 sayılı Kanunun 2 nci maddesine bir fıkra eklenmesi 
hakkındaki kanun teklifi Millet Meclisi Başkanlığının 11 Şubat 1965 tarihli ve 10203 sayılı yazıları 
ile Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına gönderilmekle Komisyonumuzun 23 Şubat 1965 tarihli birle
şiminde Hükümet adına Adalet Bakanlığı temsilcisi hazır bulunduğu halde tetkik ve müzakere olun
du. 
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I - Anayasayı ihlâl suçundan Yüksek Adalet Divanınca mahkûm edilenlerin cezalarının kısmen 

affı hakkındaki 78 sayılı Kanunun ikinci maddesi gerekçesinde muvakkat hürriyeti bağlayıcı ceza
lara mahkûm edilenler hakkında bihakkın veyu meşruten tahliye tarihinden itibaren bu mahkûmiyet
lerinin tabiî neticesi olan kanuni mahcuriyet halinde bulundurulmaya ve hususi kanunlarında yazı
lı muayyen bir meslek ve sanatm icrasının men'ine dair hükümlerin kendilerinin ve aile efradının 
geçimini temin etmelerine imkân vermek maksudiyle uygulanmıyacağı kabul edilmiştir. 

Aynı mahkeme tarafından T. C. K. nun 146 ncı maddesine göre mahkûm edilmiş olup da mezkûr 
af kanunundan faydalanamıyanlar ve bu kere Anayasanın 97 nci maddesi gereğince affedilenler bu 
maddenin şümulüne girmemekte olduğundan aradaki eşitsizliği kaldırmak ve kendilerinin ve aile ef
radının geçimini temin etmelerine imkân vermek üzere Cumhuriyet Senatosu Kastamonu Üyesi Ahmet 
Nusret Tuna tarafından hazırlanan «Anayasayı ihlâl suçundan Yüksek Adalet Divanınca mahkûm 
edilenlerin cezalarının kısmen affı hakkındaki 78 sayılı Kanunun 2 nci maddesine bir fıkra eklenme
sine dair kanun» teklifi Millet Meclisince kabul edilmiştir. 

Bu madde hükmünden istifade edenler hakkında, 78 sayılı Kanunun 1 nci maddesi gerekçesinde 
izah olunduğu gibi (Türk Ceza Kanununun 20 nci maddesinde beyan edilen âmme hizmetlerinden 
yasaklılık) hali devam edecektir. 

Komisyon Başkanlığınca Adalet Bakanlığına gönderilen 18 Şubat 1965 tarihli ve 493 sayılı ya
zı ile, bu kanundan halen faydalanacak olanların kimler olduğu hususu sorulmuş, mezkûr Ba
kanlıktan alınan 20 Şubat 1965 tarih ve 5033 sayılı cevabi yazıda, bu kanundan faydalanacak 
olanların 37 kişiden ibaret olduğu ve diğer bir hükümlünün af müracaatının da mercilerince in
celenmekte bulunduğu, bu müracaatı kabul edilip de Anayasanın 97 nci maddesine göre affa uğ
radığı takdirde faydalanacakların sayısının 38 e baliğ olacağı bildirilmiş, Komisyonumuzda hazır 
bulunan Adalet Bakanlığı temsilcisi de, yapılan inceleme ve görüşmelerde bu hususu teyidetmiş-
tir. 

Komisyonumuz, teklifin gerekçesini benimsemiştir. 
I I - Millet Meclisi metninin 1, 2 ve 3 ncü maddeleri Komisyonumuzca da aynen kabul edilmiş

tir. 
III - Teklifin Genel Kurulda öncelik ve ivedilikle görüşülmesi hususunda istemde bulunul

ması mevcut üyelerin ittifakı iio kabul edilmiştir. 
Genel Kumlun tasviplerine sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur. 

(Bu kanunda sözcü) 
Başkan Kâtip 
Aydın Kastamonu Ağrı Bursa 

O. 8. Sarıgöllü A. N. Tuna S. Türkmen §. Kayalar 

Çanakkale Konya Sivas Uşak 
N. Altan M. Obuz R. öçten K. Coşkunoğlu 

C. Senatosu ( S. Sayısı : 554) 



— 3 — 
MÎLLET MECLÎSİNİN KABUL ETTÎĞÎ 

METÎN 

Anayasayı ihlâl suçundan Yüksek Adalet Diva
nınca mahkûm edilenlerin cezalarının kısmen 
affı hakkındaki 78 sayılı Kanunun 2 nci mad

desine bir fıkra eklenmesi hakkında kanun 
teklifi 

MADDE 1. — Anayasayı ihlâl suçundan 
Yüksek Adalet Divanınca mahkûm edilenlerin 
cezalarının kısmen affı hakkındaki 78 sayılı 
Kanunun 2 nci maddesine aşağıdaki fıkra ek
lenmiştir : 

1924 tarihli ve 491 sayılı Teşkilâtı Esasiye 
Kanununun bâzı hükümlerinin kaldırılması ve 
bâzı hükümlerinin değiştirilmesi hakkında 12 Ha
ziran 1960 tarihli ve 1 sayılı Kanunun 6 ncı 
maddesi uyarınca kurulan Yüksek Adalet Diva
nınca Anayasayı ihlâl suçundan T. C. Kanunu
nun 146 ncı maddesi gereğince müebbet ağır 
hapse mahkûm edilmiş olup da Anayasanın 97 
nci maddesi gereğince affedilenler bu madde
nin 1 nci fıkrası hükmünden faydalanırlar. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

CUMHURİYET SENATOSU ANAYASA VE 
ADALET KOMİSYONUNUN KABUL 

ETTÎĞÎ METÎN 

Anayasayı ihlâl suçundan Yüksek Adalet Diva
nınca mahkûm edilenlerin cezalarının kısmen 
affı hakkındaki 78 sayılı Kanunun 2 nci mad

desine bir fıkra eklenmesi hakkında Kanun 

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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