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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Bu Birleşim iki oturum yapan Genel Kurulda: 
1. — M. Talât SARAÇOĞLU, 1982 yılı mahsu

lü şeker pancarı bedellerini alamayan çiftçilerin ma
lî siikınitıları, 

2. — Beşir HAMtTOĞULLARI, üniversite giriş 
sınavları konularında; 

3. — Abdülbaki CEBECİ, Mareşal Fevzi ÇAK-
MAK'ın ölümünün 33 üncü yıldönümü nedeniyle 
gündem dışı birer konuşma yaptılar. 

4. — Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet TUR
GUT, M. Talât SARAÇOĞLU'nun gündem dışı ko
nuşması üzerine, açıklamada 'bulundu. 

5. — Bor, Kömür, Asfaltit, Fosfat, Demir Ma
den'leri ile Nükleer Enerji Hammaddelerinin lişıMil-
mesimi Düzenleyen Kanun Tasarısının maddeleri üze
rindeki görüşmeler tamamlanarak, maddeleri ve tü
mü kalbul edildi. 

6 . - 9 Haziran 1930 Tarihli ve 1700 Sayılı Da
hiliye Memurları Kanununun 3 üncü Maddesinin 
(A) Fıkrasının Değiştiri'taesi Hakkında; 

7. — Şener YİĞİT Hakkındaki Ölüm Cezasının 
Yerine Getirilmesine Dair Kanun Tasarılarının mad
deleri ve tümü kabul edildi. 

8. — 557 Sayılı Nüfus Planlaması Hakkında Ka
nun ile 765 Sayılı Türk Ceza Kanununda Değişik
lik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Danışma 
Meclisi Üyesi Feridun GÜR AY ve 9 arkadaşının, 

Aile Planlaması Hakkında Kanun Teklifinin bütün 
işlere taikdıimen öncelikle görüşülmesi ika/bul edildi. 

13 Nisan 1983 Çarşamba günü saat 14.00'te top
lanmak üzere Birleşime saat 18.57'de son verildi. 

Turhan GÜVEN 
Başkan 

Başkanvekili 

Ali Nejat ALP AT 
Kâtip Üye 

Erdoğan BAYIK 
Kâtip Üye 

M. Talât SARAÇOĞLU 
Kâtip Üye 

II. — GELEN KÂĞITLAR 

Tasarılar 
1. 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun Bazı 

Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bazı 
Maddeler Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı. 
(1/670) (Başkanlığa geliş tarihi : 8,4.1983) (Millî Eği
tim Komisyonu (Esas) ve Bütçe - Plan komisyonla
rına : 11.4.1983) 

2. Merkezî Nüfus idaresi Sistemi Hakkında Ka
nun Tasarısı. (1/671) (Başkanlığa geliş tarihi : 
8.4.1983) (Millî Savunma, içişleri ve Dışişleri (Esas), 
Adalet ve Bütçe - Plan komisyonlarına : 11.4.1983) 

Teklifler 
3. Danışma Meclisi Üyesi Muhsin Zekâi BAYER 

ve 14 arkadaşının, 5434 Sayılı Emekli Sandığı Ka
nununun 32 nci Maddesine Bir Bent Eklenmesine Da
ir Kanun Teklifi. (2/112) (Başkanlığa geliş tarihi : 

11.4.1983) (Bütçe - Plan Komisyonu (Esas) ve Ta
rım ve Orman, Köy işleri ve Kooperatifler komisyon
larına : 12.4.1983) 

4. Danışma Meclisi Üyesi Cahit TUTUM ve 
40 arkadaşının, 11.9.1981 Gün ve 2521 Sayılı Avda 
ve Sporda Kullanılan Tüfekler, Nişan Tabancaları 
ve Av Bıçaklarının Yapımı, Alımı, Satımı ve Bu
lundurulmasına Dair Kanuna Bir Ek Geçici Madde 
Eklenmesine Dair Kanun Teklifi, (2/113) (Başkanlığa 
geliş tarihi : 13.4.1983) (Millî Savunma, içişleri ve 
Dışişleri (Esas), Adalet komisyonlarına : 13.4.1983) 

Rapor 
5. 2.6.1941 Tarihli ve 4060 Sayılı Yüzde Beş 

Faizli Hazine Tahvilleri ihracına Dair Kanun ile Ek 
ve Değişikliklerinin Yürürlükten Kaldırılması Hak
kında Kanun Tasarısı ve Malî işler Komisyonu Rapo
ru. (1/631) (S. Sayısı : 376) (Dağıtma tarihi: 12.4.1983) 
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BİRtNCt OTURUM 
Açılma Saati : 14.00 

BAŞKAN : Başkamvekili Turhan GÜVEN 
KÂTİP ÜYELER : Erdoğan BAYIK, Ali Nejat ALPAT 

BAŞKAN — Sayın üyeler, Danışma Meclisinin 83 üncü Birleşimini açıyorum. 

İÜ. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı) 

BAŞKAN — Sayın üyeler; çoğunluğumuz vardır, 
görüşmelere başlıyoruz. 

IV. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Mustafa ALPDÜNDAR'ın, yurt içi trafik 
kazaları ve yurt dışında çalışan işçilerimizin uğra
dıkları iş kazaları konularında gündem dışı konuş
ması. 

'BAŞKAN — Sayın Alpdündar'ın bir gündem dışı 
söz istemi vardır, okutuyorum: 

Sayın Başkanlığa 
Yurt içi trafik kazaları ve yurt dışı iş Ikazaları 

hakkında gündem dışı bir konuşma yapmak istiyo
rum. Gereği hususunu saygılarımla arz ederim. 

Mustafa ALPDÜNDAR 

BAŞKAN — Sayın Alpdündar; buyurun efendim. 
Konuşma süreniz beş dakikadır. 

MUSTAFA ALPDÜNDAR — Sayın Başkan, 
Danışma Meclisimizin çok değerli üyeleri; 

Konusu açıklanan iki hususta gündem dışı söz 
talebimi Pazaresi günü yapmıştım; ancak o gün üç 
arkadaşımın benden önce müracaat etmiş olması ne
deniyle, Yüce Başkanlık Divanı bugünü takdir etti
ler, kendilerine teşekkür ediyorum. 

Bu arada, benim gündem dışı söz talebimden 
sonra, maalesef Zonguldak Ereğli Kömür İşletmele
rinin Kozlu üretim bölgesinde, henüz eski kazanın 
üzerinden 40 gün geçmeden vukua gelen ikinci kaza, 
geride 9 ölü, 8 yaralı bırakarak, yeniden hüzün ve 
üzüntü yaratmıştır. Bu konuda, ölülere rahmet, geri
de kalanlara başsağlığı, yaralılara da Tanrı'dan şifa 
dilemekten başka hiçbir şey söylemek istemiyorum. 

İş kazalarına karşı çalışma hayatının suskunluğu, 
kesinlikle, iş kazalarına lakayt kalındığının suskun
luğu anlamına alınmamalıdır. 'Bu konuyu bu kadarla 
bırakarak, gündem dışı »konuşmama başlıyorum. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 
Üzerinde durmak istediğim birinci konu; Tür

kiye'deki trafik kazaları ve sonuçları sorunudur. He
pimizin bildiği gibi, Trafik Nizamnamesine göre sü
rekli 5 saat, aralıklı 9 saatten fazla sürücülük yapı
lamaz, araç kullanılamaz. Bu konuyu gündeme ge
tirmekteki amacımı kısaca arz ettikten sonra, bazı 
rakamlar vereceğim ve gerek Başkanlık Divanının, 
gerek ilgili Hükümet temsilcilerinin ve değerli üye 
arkadaşlarımın dikkatlerine arz edeceğim. 

7 Nisan günü uzun bir yoldan gelmekteydim; bu 
uzun yolculuk, 12 saat süren otobüs yolculuğuy
du. Bulunduğum otobüsün firması benim memleke
timin otobüs firması olduğu için, lütfetmişler, bana 
ön sırada, şoför yanında yer vermişlerdi. Yaptıkları 
sıkı kontrolleri gözümle gördüğüm Emniyet Teşkila
tının gece gündüz görev başında bulunan trafik ekip
lerine huzurlarınızda şükranla teşekkür ederek, 'ken
dilerine şükran borcumu ifade etmek isterim. Ancak, 
yapılan kontrollerde, herhalde genel talimattan kay
naklanan bazı eksiklikler gördüm. 

Trafik kontrollerinde şoföre sorulan sualler; 
«Ruhsatınız var mı? Çalışma karneniz var mı? şek
lindeydi. Ancak, 12 saat, 14 saat, 18 saat yol kate-
den bir umumî araçta bir şoförle seyahatin devam 
edemeyeceği Nizamname ve Kanun gereğidir. 

Yolculuğumuz gayet iyi geçti, Ankara yakınları
na, Kayaş'a kadar geldik değerli arkadaşlarım. Ka-
yaş'taki hepinizin bildiği büyük kaza, benim en ya
kın şahidi olduğum ve otobüsümüzle beraber 10 
metre kadar arka arkaya seyreden bir otobüsün yap
tığı bir kazaydı. Önümüzden seyreden otobüs, tek 
yönlü yolda, sağ tarafta park etmiş kum yüklü bü
yük kamyona olanca hızıyla çarpıyor, kamyonu sağ 
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tarafa fırlatıyor, otobüs takla atıyor; bereket versin 
ki sağa takla atması sonucu biz, yola sıçrayan o oto
büsün kalıntıları üzerinden geçmek suretiyle kazayı 
atlatmış bulunuyoruz. 

Durum çok feciydi değerli arkadaşlarım. Bu olay
da 11 yolcu gözümüzün önünde ölmüş, 18 yolcuyu 
da kendi ellerimizle çekerek kurtarmış bulunuyoruz. 
Yapacak başka hiçbir şey yoktu. Tabii saatler sonra 
yetişen ekipler, diğer yaralıları kısmen kurtardılar; 
ama olan olmuştu. Kazadan sağlam çıkan bir arka
daştan olayı dinlediğimize göre; şoför kesinlikle uyu
muştu, otobüste başka şoför de yoktu; muavin şofö
rü ikaz ettiği zaman her şey 'bitmişti değerli arka
daşlarım , 

!Bu kazada da hayatını kaybedenlerin geride ka
lanlarına başsağlığı diliyor, yaralılara âcil şifa temen
ni ediyorum. 

Değerli arkadaşlarım; 
Şimdi, trafik kazalarının, bazı ülkelerin savaşa 

katılan erleri kadar şehit verdiğini vurgulamak için 
kısaca, ülkemizde son dört yıllık trafik kazalarının 
ortaya koyduğu rakamları arz edeceğim : Şehir İçin
de 237 201 kazada, dört yılda 8 843 ölü, 68 744 ya
ralı vermiş bulunuyoruz. Şehir dışında 48 671 kazada 
ise, ölü sayışıl 201, yaralı ve sakat sayısı 44 806' 
dır, 

Sayın 'Başkan, değerli arkadaşlarım; 

Ülkemizde ticarî taşıt olarak çalışan otobüs ade
dimiz 23 6Ö9'dur. Bu taşıtların, 25 bin kilometrelik 
Devlet karayolunda, artan petrol navlun fiyatlarına 
rağmen, seyahat eden 'vatandaşların % 96'smı taşı
dığı herkesçe bilinmektedir. O halde alınacak tedbir
lerden biri, mutlaka araçlarda birden fazla şoförün 
o otobüste çalışır olduğunu gösteren belgelerle sabit 
olması ve kontrollerin sıklaştırılmasından başka bir 
şey değildir. 

Trafik kazalarının önemi herkesçe bilinmekte ve 
kabul edilmektedir. Dilerim ki, ilgililer bu olaylara 
daha fazla meydan verilmemesi için gerekli önlem
leri alsınlar. 

Değerli arkadaşlarım; 
İkinci konumuz, yaklaşık 250 bin çalışanı ilgilen

dirmektedir. Olay şudur; Son yıllarda ülkemizde önü 
alınamayan işsizliklerin (bir neticesi olarak, işsizleri
miz Orta Doğu ve Kuzey Afrika ülkelerine gitmeye 
başlamışlardır. Açıklıkla ifade edebilirim ki, Devleti
miz, sözleşme yapma imkânı bulamadığı bu ülkelere, 
bugüne kadar eline Türk pasaportu vererek 185 hin 
vatandaş göndermiştir. Bu vatandaşların hiçbirinin 

I sosyal güvenliği yoktur. Yine, yaşanmış, tespit edil-
I miş rakamlardan ifade etmek isterim; bu rakamın 
I dışında, Libya, Kuveyt, Irak, Abu Dabi, Kuzey Af-
I fika, Katar, Suudi Arabistan ve Ürdün ülkelerinde, 
I 20 bin de çeşitli yollardan giden işçilerimiz vardır. 
I Bunların da hiçbir sosyal güvenliği, kaydı kuydu ke-
I sinlikle sözkonusu değildir değerli arkadaşlarım. 
I Ortadoğu ülkelerine gönderilen arkadaşlarımız iki 
I şekilde gidebilmektedir. Birinci şekil, Türkiye'de (A) 
I ve <IB) firmalarının Türkiye'den işçi götürmeleri şek-
I ündedir. Bu firmalar, Türkiye'de istihdam ediyor-
I muş gi'bi işçiyi alıyorlar; yurt dışına çıkarmak için 
I pasaportlarını temin ediyorlar, gerekli vasıtalara dol-
I durup götürebiliyorlar. 
I İkinci kısmı, tamamen İş ve İşçi Bulma Kurumu 
I kanalı ile yurt dışındaki yabancı firmaların kalifiye 
I işçi talepleri üzerine gönderilebilmektedir. 

I Bu ülkelerle, Türk Devletimizin ikili andlaşma, 
I işgücü sözleşmesi yapması, hemen hemen imkansız 
I gibi. Zira, bu ülkelerde henüz çalışma hayatı otur-
I mamış, belli 'başlı kurallar benimsenmemiştir; ama 
I benim üzerinde durmak istediğim ve önemli olan hu-
I sus, Türkiye'den yabancı ülkelere seçilerek getirilen 
I kalifiye işçilerin, Türk mevzuatına göre, Türk yasa-
I larına göre, önce Türkiye'de sigortalı yapılmaları ge-
I reklidir ve mümkündür, ondan sonra Avrupa ülkele

rine ve bu ülkelere geçici görevle gönderdikleri tak-
I dirde, hem iş yasaları, hem sosyal güvenlik yasaları 
I onlar hakkında uygulanabilir. Bu yapılmadığı süre-
I ce, yurt dışına gönderilen vatandaşlarımızın, ne can, 
j ne de mal emniyetleri söz konusu olabilir. Nitekim, 
I ilgili kaynaklardan edinilen bilgilere göre, her ay bu 
I ülkelerden ortalama üç ölü gelmektedir. Kaza sonu

cu yaralananlar dışında »gelen ölüler, sadece oradan 
I temin edilen olanaklarla ailelerine teslim edilmekte 
j ve başkaca hiçbir sosyal güvenlik söz konusu olma-, 
I maktadır, 

I Değerli arkadaşlarım; 
I Bu olayı gündeme getirmekle umduğum amaç, ke-
I sinlikle bağcıyı dövmek değildir. Ancak, Türkiye'nin 
I bu ülkelerde; ecdadımızın at oynattığı ülkelerde va-
I tandaşlarını böylesine sahipsiz bırakmasını Türk Dev-
I letine yakıştıramadığım için, ilgililerin dikkatini çek-
I mek istedim. Bu nedenle beni dinlemiş oldunuz; te-
I şekkür ederim, umarım faydası olur. 
I Saygılar sunarım. (Alkışlar) 
I BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Alpdündar. 
I İlgili Bakanlıklara gerekli tebligat yapılmış bulun-
I maktadır. 
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İlgili Bakanlık Temsilcisi, ba konuda cevap ver
mek ihtiyacını hissediyor mu? 

ÇALIŞMA BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ HÜSNÜ 
ALTAY — Efendim, Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve 
Çalışma Bakanlığı, müsaade ederseniz, sonra müşte
rek bir cevap versinler-

BAŞKAN — Teşekkür ederim, Sayın Müsteşar. 
2. — Resmi bir ziyarette bulunmak üzere, 16 -

18 Mart 1983 tarihleri arasında Lübnan'a gidecek olan 
Dışişleri Bakanı İlter TÜRKMEN'e, Devlet Bakanı 
İlhan ÖZTRAK'ın vekillik etmesinin uygun görülmüş 
olduğuna dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. (3/554) 

BAŞKAN — Sayın üyeler, gündeme geçiyoruz. 
Gündemin 'birinci maddesi olan «Başkanlığın Genel 
Kurula Sunuşları» bölümünde, Sayın Cumhurbaşka
nının tezkereleri var; okutuyorum efendim. 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Resmî bir ziyarette bulunmak üzere 16-18 Mart 

1983 tarihleri arasında Lübnan'a gidecek olan Dışiş
leri Bakanı İlter TÜRK'MEN'in dönüşüne kadar; 
Dışişleri 'Bakanlığına Devlet Bakanı Prof. Dr. İlhan 
ÖZTRAK'ın vekillik etmesinin, 'Başbakanın teklifi 
üzerine uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize su
na rım< 

(Kenan EVREN 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize arz ederim efendim. 
3. — Resmî bir ziyarette bulunmak üzere 11-16 

Nisan 1983 tarihleri arasında Tunus'a gidecek olan 
İçişleri Bakanı Sflahattin ÇETÎNER'e, Millî Eğitim 
Bakanı Hasan SAĞLAM'in vekillik etmesinin uygun 
görülmüş olduğuna dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. 
(3/555) 

BAŞKAN — İkinci tezkereyi okutuyorum : 
Danışma Meclisi Başkanlığına 

Tunus içişleri Bakanının resmî davetine icabet et
mek ve Bakanlıkları görev alanına giren müşterek 
konularda görüşmelerde bulunmak üzere Tl - 16 Ni
san 1983 tarihleri arasında Tunus'a gidecek olan İçiş
leri Bakanı Selahattin ÇETİNER'in dönüşüne kadar; 
içişleri Bakanlığına, Millî Eğitim Bakanı Hasan SAĞ
LAM'in vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi üzeri
ne uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Kenan EVREN 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize arz ederim. 
4. — Pariste yapılacak olan OECD Kentsel İşler 

Toplantısına katılmak üzere 14 - 15 Nisan 1983 tarih
leri arasında Fransa'ya gidecek olan İmar ve İskân 
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Bakanı Ahmet SAMSUNLU'ya, Köyişleri ve Koope
ratifler Bakanı Münir Raif GÜNEY'in vekillik et
mesinin uygun görülmüş olduğuna dair Cumhurbaş
kanlığı tezkeresi. (3/556) 

BAŞKAN — Üçüncü tezkereyi okutuyorum : 
Danışma Meclisi Başkanlığına 

Paris'te yapılacak olan OECD Kentsel işler Gru
bu Toplantısına Hükümetimizi temsilen katılmak üze
re 14 - 15 Nisan 1983 tarihleri arasında Fransa'ya 
gidecek olan İmar ve İskân Bakanı Prof. Dr. Ahmet 
SAMSUNLU'nun dönüşüne kadar, İmar ve İskân 
Bakanlığına, Köyişleri ve Kooperatifler Bakanı Mü
nir Raif GÜNEY'in vekillik etmesinin, Başbakanın 
teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu bilgilerini
ze sunarım. 

'Kenan EVREN 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize arz ederim. 
5. — Resmî bir ziyarette bulunmak üzere 20 - 25 

Nisan 1983 tarihleri arasında Birleşik Arap Emirlik
lerine ve 25 - 30 Nisan 1983 tarihleri arasında da Su
udi Arabistan'a gidecek olan Devlet Bakanı Mehmet 
ÖZGÜNEŞ'e, Devlet Bakanı M. Nimet ÖZDAŞ'ın 
vekillik etmesinin uygun görülmüş olduğuna dair 
Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. (3/557) 

BAŞKAN — Dördüncü tezkereyi okutuyorum : 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Resmî ziyarette bulunmak üzere 20-25 Nisan 1983 

tarihleri arasında Birleşik Arap Emirliklerine ve 25-30 
Nisan 1983 tarihleri arasında da Suudi Arabistan'a 
gidecek olan Devlet Bakanı Mehmet ÖZGÜNEŞ'in 
dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı 
Prof. Dr. M. Nimet ÖZDAŞ'ın vekillik etmesinin, 
Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğu
nu bilgilerinize sunarım. 

Kenan EVREN 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize arz ederim. 
6. — Komisyonlarda açık bulunan üyeliklere seçim. 
BAŞKAN — Sayın üyeler, gündemin ikinci mad

desi, seçim maddesidir. Daha önce Yüce Genel Ku
rulun ıttılaına arz edilmiş idi; Bütçe-Plan Komisyo
nunda münhal bulunan (Sayın Göktepe'nin Anayasa 
Komisyonuna seçilmesi ile münhal bulunan) bir üye
lik ile Adalet Komisyonunda münhal bulunan iki 
üyelik için seçim yapılacaktır. 

Şu ana kadar; Bütçe-Plan Komisyonu için Sayın 
Erdem ve Sayın Karslı'nın, Sayın Kırcalı'yı önerdik
lerine ilişkin bir önergeleri var ve Sayın Ertem'in de, 
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Adalet Komisyonuna Sayın Yarkın'ın aday olarak gös
terilmesine ilişkin bir önergesi var. Bunun dışında, 
bu Komisyonlara aday olacak arkadaşlarımız var ise, 
lütfen onlar da adlarını söylesinler veya söylensin; 
ona göre seçim yapılacaktır efendim. 

Başka aday var mı?.. Yok. 
Bu arada, şu ana kadar hiçbir komisyonda görev 

almayan arkadaşlarımız; Sayın Yücel, Sayın Hamit-
oğulları ve Sayın Kırcalı bulunmaktadır. Arz ederim. 

önergeleri okutuyorum : 
Danışma Meclisi iSayın Başkanlığına 

Bütçe-Plan Komisyonunda boşalmış bulunan üye
lik için, Sayın Süleyman Sırrı Kırcalı'yı aday olarak 
öneriyoruz. 

Gereğini saygılarımızla arz ve rica ederiz. 
Sadi ERDEM Cevdet KARSLI 

iSayın Başkanlığa 
Adalet Komisyonunda açık bulunan üyeliğe Sa

yın Şerafettin Yarkın'ı aday gösteriyorum. 
Gerekli işlemin yapılmasını saygı ile arz ederim. 

Halil ERTEM 
BAŞKAN — Sayın üyeler, bu durumda yine Ada

let Komisyonunda bir üyelik boş kalacaktır; bir 
isim çıkmadığı takdirde. 

Pusulalar dağıtılacaktır; her iki Komisyonda boş 
olan üyelik seçimini tek bir oy pusulası ile halletme 
durumundayız. 

Bu arada, üç kişilik bir tasnif kurulu seçmek 
sözkonusudur; onları lütfen seçelim. 

Sayın Tandoğan Tokgöz?.. Buradalar. 
Sayın Muammer Yazar?.. Buradalar. 
Sayın Ayhan Fırat?.. Yoklar. 
Sayın Kuzuoğlu?.. Buradalar. 
Sayın Tokgöz, Sayın Yazar, Sayın Fırat Tasnif 

Kuruluna seçilmişlerdir. 
Sayın üyeler, birinci oylamada salt çoğunluk için 

gerekli olan 81 oy bir üye tarafından alınmadığı 
takdirde, ikinci tura geçilecektir. 

Daha evvel yapmış olduğumuz uygulamaya ters 
düşmeyecek biçimde, bir üyemizin adı çekilecek ve 
buradan başlamak üzere oy kullanılacaktır. 

Sayın Tandoğan Tokgöz... 
(Tandoğan Tokgöz'den başlayarak oylar toplan

dı) 
BAŞKAN — Oyunu kullanmayan sayın üye var 

mı efendim?.. Yok. 
Oylama işlemi bitmiştir. 

V. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — 557 Sayılı Nüfus Planlaması Hakkında Ka
nun ile 765 Sayılı Türk Ceza Kanununda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Danışma Mec
lisi Üyesi Feridun GÜRAY ve 9 arkadaşının, Aile 
Planlaması Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet ve 
Sağlık ve Sosyal İşler komisyonları raporları. (1/448), 
(2/84) (S. Sayısı: 347) (1) 

BAŞKAN_ — Sayın üyeler, Tasnif devam eder
ken Gündemin «Kanun Tasarı ve Teklifleri İle Ko
misyonlardan Gelen İşler» bölümüne geçiyoruz. 

347 sıra sayılı Kanun Teklifi üzerinde görüşmele
re başlıyoruz. 

Sayın Komisyon ve Sayın Hükümet yerlerini al
dılar. 

Sayın üyeler, raporun okunmaması hususunu oyla
rınıza sunuyorum : Kabul edenler..,: Etmeyenler.. 
Kabul edilmiştir. («Oylama ters oldu» sesleri) 

(1) 347 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonuna 
eklidir. 

Sayın üyeler, oylamamız ters değildir efendim. İç
tüzüğümüzde aslolan, raporun okunmamasıdır «Ge
rek görüldüğünde rapor okunur.» demektedir madde
miz. Bu nedenle, bu şekilde uygulama yapılmıştır. 

Arz ederim. 
Sayın Komisyon, bu konuda bir açıklamanız ola

cak mı efendim?.. 
ISAĞLIK VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU 

BAŞKANI ZEKİ ÇAKMAKÇI — Sayın Başkan, 
müsaade ederseniz başlangıçta kısa bir açıklamam 
olacak efendim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Komisyon Başkanı. 
SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU 

BAŞKANI ZEKİ ÇAKMAKÇI — Sayın Başkan, sa
yın üyeler; 

Basında çok çeşitli şekillerde yorumlanan ve bil
hassa çok yanlış adlandırılan bu Tasarı hakkında kı
sa bir ön bilgi arz etmeyi gerekli bulduğum için hu
zurunuzdayım. 

Ülkemizin ve dünyanın sosyal ve ekonomik ola
nakları göz önüne alındığında, bunların artan nüfus
la orantılı olarak artmadığı ve kaynakların nerede 
ise, azamî kullanma sınırlarına kadar zorlandığı gö-
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rülmektedir. Ülkemizde de ekilebilir alanlar artık r 
son genişliğine kadar kullanılır duruma gelmiş bu- I 
lunmakta, bundan sonra yapılabilecek iş, belki birim I 
alandan elde edilebilecek verimi artırmak olacaktır; I 
ki bunun da bir sınırı vardır muhakkak. I 

Bugünkü nüfus artış hızı ile her yıl 1 milyonun I 
üzerinde nüfusa, yiyecek, içecek, mesken, okul ve iş I 
bulmak; ona sağlık hizmeti ve diğer tüm hizmetleri I 
götürmek, artık çok zor ve hatta imkânsız olmakta- I 
dır. Bunları temin etmek zor ve hatta imkânsız ol- I 
duğuna göre, mevcut ve artırılabilecek kaynakları in- I 
sana daha yeterli bir düzeyde sunabilmenin çarelerini I 
aramak gerekmekte olduğunun bilincine varıp kabul I 
eden birçok ülke, bu imkânlardan pay alanların sa-' I 
yısını çok dengeli bir şekilde tutmanın yollarını ara- I 
mışlar ve çocuk sayısı bakımından hiçbir zorlamaya I 
gerek kalmadan, onu, kişilerin arzusuna bırakmak I 
suretiyle onlara yardımcı olarak, onları eğiterek bu- I 
nu gerçekleştirmeyi başarmışlardır. I 

Dikkatinizi çekmek istediğim nokta, kişiyi zorla
madan, onun arzusu doğrultusunda, ona" yardımcı ol- I 
mak ve onu eğitmek suretiyle bu işin başarılmış ol- I 
maşıdır. 'Bu başarılı örnekler varken, biz de neden bu I 
yola başvurmayalım?. I 

Muhterem arkadaşlarım; I 
Anadolu'nun birçok yöresinde çok çocuklu ailenin I 

sefaletini, cefasını, dramını hepimiz görmüş, onların I 
bu durumlarına yardımcı olmaya gayret etmiş veya I 
bu yönde hizmet için organize olmuş sosyal hizmet I 
kurum ve kuruluşlarını yardıma çağırmışızdır; ama I 
bütün bunların da bir sınırı olduğunu, ihtiyaca yet- I 
mediğini gördüğümüzde de, tarifsiz hisler, acılar için- I 
de kalmışızdır boynu bükük olarak. I 

Kaynak artışı, nüfus artışı ile orantılı olarak; ya- I 
ni ona yeterli olarak artamayacağına göre, ıbu tablo I 
hep böyle mi sürüp gitsin muhterem arkadaşlarım?... 
Sağlıklı bir nesil yetiştirebilmek, onun refahını sağla- I 
mak için alınacak olan sosyal ve ekonomik tedbirler 
yanında, nüfus artış hızını da bugünkü çok yüksek I 
düzeyden aşağılara doğru çekmek gerekmektedir. 
Amaç, ailenin çocuk sayışım sınırlamak olmayıp, onun 
bakabileceği kadar çocuk sahibi olma arzu ve isteğine 
yardımcı olmaktır. Bunun için yapılacak ilk iş, eşlerin I 
eğitimidir. Bu yapılırken, ona, özel olarak eğitilmiş 
sağlık personeli tarafındian hizmet götürmek ve yar- I 
dımcı olmak temel amaçtır. Sağlıklı bir neslin ilk şar- I 
tının, aralıklı doğum olduğunu örneklerle onların 1 
gözleri önüne sermek gerekmektedir. Birer yıl ara I 
ile sık sık doğum yapan bir annenin beden yapısının | 
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ve birbiri ardı sıra doğup dünyaya gelen yavruların 
cılızlığının, bakımsızlığımn, gözleri ve avurtları içeri 
Çökmüş çehresinin, sanki takmaymış gibi duran ince 
kol ve bacaklarının oluşturduğu tabloyu seyrederken, 
herhalde biz hekimler kadar sizlerin de yürekleri sız
lamış, parçalanmıştır; ama çoğu zaman çaresizliği
mizden, o tabloyu seyretmekten, ona yanaşmaktan 
kaçınmışızdiir *sitemeye istemeye. 

Bu acı ve acımasız manzaraları azaltmanın, hatta 
tümüyle ortadan kaldırmanın çarelerini ararken, eği
tim ve öğretimin yanında, uygulamalı hizmetlerin ro
lü de çok büyüktür. Bu uygulamalı hizmetleri halkın 
ayağına götürecek olan en büyük kuruluş, muhakkak 
ki Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığıdır. Bunun ya
nında, üniversiteler, Sosyal Sigortalar Kurumu, askerî 
ve diğer kamu kuruluşları ile gönüllü kumluların 
da bu hizmete katılması ön görülmektedir Tasanda. 

Ailenin istediği sayıda çocuk sahibi olabilmesine 
yardımcı olacak yöntemler kadın ve erkeğe tatbik 
edilebilir. En yaygın yöntem, kadında yumurtanın 
oluşmasını önleyen hapların kullanılmasıdır. Erkek 
cinsi için bu tip haplar henüz yaygın bir kullanım 
alanı bulamamıştır. 

Diğer bir yöntem, halk arasında «spiral» diye 
isimlendirilen rahim araçlarının kadında kullanılma
sıdır. Erkek tarafından kullanılan bazı yöntemleri de 
bunlara ilave edebiliriz. Bütün bunların kullanılması 
ve tatbikatı çok kolay olup, ücretsiz olarak temin edi
lebilmektedir. Yani bütün bunlar, her arzu edenin 
hizmetine ücretsiz olarak sunulmaktadır tasarı ile. 

Bunların yanında, erkek ve kadında sterilizasyon 
ameliyatlarına başvurulabilir. Burada sterilizasyonun 
tarifini yapmakta fayda görmekteyim. Sterilizasyon, 
kişinin çocuk yapma kabiliyetinin (Bunu bilhassa 
vurgulayarak ifade etmek istiyorum) sadece çocuk 
yapma kabiliyetinin ortadan kaldırılmasıdır. Daha sa
de bir ifadeyle, erkek ve kadında, içinden sperm veya 
yumurtanın geçtiği kanalların bağlanmasıdır. Erkek
teki ameliyat çok daha basittir. Bu ameliyatlarda bağ
lanan kanallar, sonradan yapılacak bir ameliyatla, 
istendiği zaman yeniden açılabilir; ancak burada şu
nu da ifade etmek isterim ki, bu son yapılacak ameli
yatın başarısı muhakkak ki yüzde yüz değildir. 

Bu ameliyatların kadınlık veya erkeklik gücüne 
hiçbir etkisi yoktur. Sadece kanalları bağlandığı için, 
sperm veya yumurta, varması gereken yere ulaşa
maz. 

Biraz evvel arz ettiğim gibi, bu metotlar geçici 
sterilizasyon metotlarıdır. Bunların yanında, kalıcı 
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sterilizasyona neden olan (Bunu gene vurguluyorum) 
kalıcı sterilizasyona neden olan ameliyatlar da var
dır; ancak bunlar konumuzun dışındadır. Sadece tıb
bî zaruretler nedeniyle yapılırlar, bunun geriye dönü
şü yoktur. Burada yapılan iş, sperm veya yumurtayı 
yapan organların tümüyle çıkarılmasıdır, ki buna 
kastrasyon ameliyatı diyoruz. Bu, sterilizasyon ve 
kastrasyon ameliyatlarını ve onların neticelerini birbi
rine karıştırmamakta büyük fayda mülahaza edil
mektedir. Ancak şunu tekrar ifade etmek gereğini 
duyuyorum; bu ameliye, nüfus planlaması yöntem
leri içinde (yani kastrasyondan bahsetmek istiyorum) 
yer alan bir metot değildir. 

Konuyu böylece özetledikten sonra, şimdi, görüş
lerinize sunulan ve katkılarınızla daha da olgunlaşa
cağına inandığımız tasarının en çok tartışmaya uğra
yan kısımlarından bahsetmek istiyorum. 

Tasarıya, yanlış olarak «Kürtaj Kanunu» ismi ta
kıldığını biliyorsunuz. Halbuki tasarı, bu tıbbî mü
dahaleyi rutin bir müdahale haline getiren ve herke
sin her istediği zaman ve yerde yaptırabileceği şart
ları hazırlayan bir tasarı değildir. Kürtaj; yani ra
him tahliye ameliyesi, bugün tıbbî zaruret ve nedenler 
dışında da çok yaygın olarak kullanılan bir ameliyedir. 
Ehil olmayan ellerde tehlikeli de olmaktadır. Çocu
ğunun doğmasını istemeyen anne de, bunu kendisi 
veya cahil kişilerin yardımıyla yapmakta ve herkesin 
bildiği çeşitli sakatlıklarla ve hatta ölümle de sonuç
lanmaktadır. 

Bugün, ülkemizde kesin istatistik rakamları ol
mamakla beraber, 400 ila 500 bin kadın üzerinde bu 
işlemin yapıldığını söylemek ve bilhassa gerekli tıbbî 
şartlar dışında, açık tabiriyle «caniyane» yapılan mü
dahalelerle, yılda ortalama 10 bin kadar kadının ha
yatını kaybettiğini söylemek, konunun önemini ve 
dehşetini ortaya koymaktadır. 

İşte bu tasarı ile ortadan kaldırılmak istenen şey, 
bu tür cinayetlerdir. Nereye varacağı bilinmeden, ce
haletin verdiği cüretle girişilen masum bir ameliyenin 
sebep olduğu kadın ölümlerini azaltmak ve hatta or
tadan kaldırmaktır amaç. Yoksa, bazı kişilerin dü
şündüğü ve hatta zaman zaman ifade ettikleri gibi, 
tasarı, ne bekâretin kutsallığını ve ne de kız ve ka
dınlarımızın namusunu ayaklar altına alacak serbest
liği getirmektir. Sadece, istenmeyen gebeliklere, çok 
sınırlı koşullarda son vermek için uyulması gereken 
şartlan ve bunlara uyulmadığı takdirde verilecek ce
zaları düzenlemektedir. 

Sayın Başkan, sayın üyeler; 
Ülkemizde bugün 1,5 milyon civarında bakıma 

ve korunmaya muhtaç çocuk var. Henüz bunlara bile 
yeterli aş, yiyecek, barınak bulamazken, 3,5 milyon 
işsize iş temin edemezken, bu büyük ihtiyaç içinde
ki kalabalığa, yeni kalabalıklar katmak mı daha in
sancıldır acaba?.. Bunun kafalarda ve kalplerde mu
hasebesini yapmak zorundayız. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Düşününüz, konuşmamın başlarında siluetini çiz

miş olduğum çocuklardan ve işsizlik nedeniyle çok çe
şitli asosyal davranış ve hareketlerin içine düşmüş 
muazzam bir kalabalığın sorunlarını çözemiyorsunuz, 
bu sorunların ağırlığı sizi ve hatta tüm ülkeyi ezi
yor ve siz sadece seyretmekten başka bir şey yapa
mıyorsunuz... Anarşinin, terörün ve enflasyonun te
melinde işte bu tablo yatmaktadır. Bu tabloyu sey
retmek mi, yoksa bu tablonun oluşmasını önlemek 
mi daha insancıldır?... «Bu insanları sefalet içinde 
yüzdürmek mi, yoksa onlara insanca yaşayacak sos
yal ve ekonomik şartları temin etmek mi daha insan
cıldır.» diyoruz. Kıvançta ve tasada ortak kişilerin 
oluşturduğu bir toplum olabilmenin yolu, sağlıklı ne
sil yetiştirmekten geçmektedir. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Aileye çocuk sayısı için hiç bir zorlama getirme

yen, bugüne kadarki anne ölümlerine büyük set çe
ken bu Tasarıyı tasviplerinize sunarken, buradan da
ha da olgun ve dolgun çıkacağına inanarak, saygı
larımı sunuyorum. 

Teşekkür ederim. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Komisyon 

Başkanı. 
Sayın üyeler Tasarının tümü üzerinde söz alan 

üyeleri okuyorum efendim; Sayın Avcı, Sayın Göksel, 
Sayın Kocatürk, Sayın Tokgöz, Sayın Hamitoğulları, 
Sayın Aydar, Sayın Kırcalu Sayın Gözübüyük, Sayın 
Gürel, Sayın Bilge, Sayın Öney, Sayın Genç, Sayın 
Devrimsel ve Sayın Pamak. • 

Sayın üyeler; Kanun Tasarısı üzerinde 14 sayın 
üyemiz söz almış bulunmaktadır. Bu duruma göre Yü
ce Genel Kurula da İçtüzüğümüzün 58 inci maddesi
ne uygun bir karar istisali cihetine gideceğim efen
dim. Tasarıya hız verme bakımından, içtüzüğümü
zün 58 inci maddesinin son fıkrasına göre konuşma
ların 10'ar dakika süre ile kısıtlanmasını oylarınıza 
sunuyorum efendim. Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. Konuşmalar 10 dakika ile sınırlıdır. 
Sayın üyelerimizin de elbette bu sınırlamaya uygun 
hareket edecekleri inancındayım. 
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IV. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devam) 

6. — Komisyonlarda açık bulunan üyeliklere seçim. 
BAŞKAN — Sayın üyeler; Sayın Avcı'ya söz ver

meden önce, biraz evvel yapmış olduğumuz seçimin 
sonuçları gelmiştir, okutuyorum : 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Bütçe-Plan Komisyonunda açık bulunan bir üye

lik için yapılan seçime 106 üye katılmış ve neticede 
ilişik listede adları yazılı üyeler hizalarında gösteri
len oyları almışlardır. 

Bilgilerinize arz olunur. 
Tasnif Heyeti 

Üye Üye 
Tandoğan TOKGÖZ Muammer YAZAR 

Üye 
A. Fehmi KUZUOĞLU 

Bütçe-Plan Komisyonu : 
Sırrı Kırcalı : 91 
Beşir Haımitoğuüarı l 
Mustafa Yücel : 2 
BAŞKAN — Sayın üyeler; Sayın Hamitoğulları 

ve Sayın Yücel burada aday değillerdi efendim. 
Diğer seçim sonucunu okutuyorum : 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Adalet Komisyonunda açık bulunan üyelik için 

yapılan seçime 106 üye katılmış ve neticede ilişik lis-

lede adları yazılı üyeler hizalarında gösterilen oyları 
almışlardır. 

Bilgilerinize arz olunur. 
Tasnif Heyeti 

Üye Üye 
Tandoğan TOKGÖZ Muammer YAZAR 

Üye 
A. Fehmi KUZUOĞLU 

Adalet Komisyonu : 
Şerafettin Yarkın 
Beşir Hamitoğulları 
Mustafa Yücel 
Caihit Tutum 
Geçersiz 

101 
14 
2 
1 
1 

!BAŞKA'N — Sayın üyeler; biraz evvel de arz et
meye çalıştığım gibi, Bütçe-Plan Komisyonuna Sayın 
Kırcalı, Adalet Komisyonuna da Sayın Yarkın'dan 
başka adayımız yoktur. Sayın üyblerimiz bu istikame
tin dışında oy kullanmışlarsa da, zaten geçerli sayıl
maması söz konusudur. 

Sayın üyeler; Sayın Kırcalı, Bütçe-Plan Komis
yonuna, Sayın Yarkın da Adalet Komisyonuna seçil
miş bulunmaktadırlar. Her 2 Üyemize de yeni Ko
misyonlarında başarılar diler, saygılarımı sunarım. 
(Alkışlar) 

V. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER (Devam) 

1. — 557 Sayılı Nüfus Planlaması Hakkında Ka
nun ile 765 Sayılı Türk Ceza Kanununda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Danışma Mec
lisi Üyesi Feridun GÜRAY ve 9 arkadaşının, Aile 
Planlaması Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet ve 
Sağlık ve Sosyal İşler komisyonları raporları. (1/448), 
(2/84) (S. Sayısı: 347) 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Avcı. 
E. YILDIRIM AVCI — Sayın Başkan, Danış

ma Meclisinin muhterem üyeleri, Sayın Bakan ve 
Bakanlığın kıymetli mensupları; 

Bugün, gelecekte daha müreffeh, daha kuvvetli 
ve sosyo - ekonomik problemleri azalmış bir Türki
ye'nin yaratılmasında amil olabilecek bir Kanun Ta
sarısının görüşmelerine başlıyoruz. 

Bilindiği gibi, bir toplumun, ıbir milletin en ufak 
ünitesi, ilk yapı taşı ailedir. Aileleri her bakımdan 
sağlıklı olan ülkeler birçok merhaleleri aşmış ve bel

li bir ekonomik seviyeye ulaşmış ülkelerdir. Aileye 
bu imkânı veren, ailelerin birçok meselelerinin hal
lini kolaylaştıran mühim etkenlerden biri de, ailenin 
sahip olduğu çocuk miktarıdır. Bu husususun öne
mini dikkate alan 1982 Anayasamız 41 inci maddey
le, aileyi Anayasanın teminatı altına almıştır. Bu 
madde aynen şöyle demektedir : «Aile, Türk toplu
munun temelidir. 

Devlet, ailenin huzur ve refahı ile özellikle ana
nın ve çocukların korunması ve aile planlamasının 
öğretimi ile uygulamasını sağlamak için gerekli ted
birleri ahır, teşkilatı kurar.» 

Bu maddenin öngördüğü hususların mühim bir 
kısmı, getirilen bu Tasarıyla halledilmektedir. Ana
nın ve çocukların, dolayısıyla ailenin korunmasının, 
nüfus planlamasıyla yapılabileceği bir ihtiyaç olarak 
kabul edilmektedir. Zira, çocuk sayısit azaldıkça aile 
fertlerine daha iyi bakım ve çocukların daha iyi ye-
tiştirilebilme imkânları doğmaktadır. 
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Cumhuriyetimizin kurulduğu ilk yıllarda ardarda 
geçirilen harplerin ve sıtma, kolera, tifüs gibi salgın 
hastalıkların sebep olduğu telefatı önlemek, tarımda 
makine noksanlığından doğan 'insangücüne duyulan 
ihtiyacı gidermek için nüfus artışı politikası güdül
müş ve çok çocuklu aileler mükafatlandırılmıştır. Bu, 
o zamana göre yerinde bir politika idi. Ayrıca, o 
zamanlar bir milletin gücü, ekonomik gücünden zi
yade, silah altında (bulundurduğu insan adedi ile de 
ölçülüyordu. Bugün, modern, silahların mevcudiyeti 
bu inanışı zayıflatmıştır. 

Son yıllarda bariz bir şekilde ortaya çıkan sos-
yo - ekonomik problemlerin bir çoğunda hızlı nüfus 
artışına etken olduğu anlaşılmış ve nüfus planlama
sı için tedbirler alınmaya 'başlanmıştır. Bu mesele 
ile ta 19 uncu Asırda hile uğraşan ve yöntemler tav
siye eden düşünürler vardır. 1830'iarda 1 milyara 
ulaşabilen dünya nüfusu, bugün 4 milyarı aşmış, 
2000 yıllarında da 6 milyara ulaşabileceği hesaplan
mıştır. Nüfus artışı hızlı olan birçok memleketler, 
taunun beraberinde getirebileceği mühim problemler
den korunmak için, daha 1948'lerden itibaren nüfus 
planlaması tedbirleri uygulamaya başlamışlardır. 

Bizde de, 25 yıl kadar önce ilgili makam ve 'bazı 
doğumevleri hızlı nüfus artışını görerek sorumlu ba
kanlıkları ikaz etmişler ve 1960'larda Devlet Planla
ma Teşkilatıyla, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 
nüfus artışını önleyici tedbirlerin alınmasımı kabul 
etmişlerdir. 1963 yılında da, uzun araştırma ve ça
lışmalardan sonra, 557 sayılı Kanun kabul edilmiş
tir. 

Hızlı nüfus artışının getirdiği mahzurlardan bazı-
lan şunlardır : 

Aşırı nüfus artışı işsizlerin sayısını artırmakta ve 
bu da ekonomik ve politik hadiseleri 'beraberinde 
getirmektedir. Aşırı nüfus artışı tüketimi artırmakta 
ve bu da enflasyonun sebeplerinden birini teşkil et
mektedir. Hızlı nüfus artışı, köyden şehire göçü teş
vik etmekte ve şehirlerin etrafında, yolu, suyu, ka
nalizasyonu olmayan gayri sıhhi iskân yerlerinin 
meydana gelmesine sebep olmaktadır. 

Hızlı nüfus artışı başkaları tarafından bakıma 
muhtaç, hağımlı oranını artırmaktadır. 

Hızlı nüfus artışı kişi basma düşen refah artışını 
sınırlandıırmakta, petrol ve enerji tüketimini de artır
maktadır. 

Bir memlekette ekonomik potansiyelle nüfus plan
laması arasındaki irtibattan dolayı devlet nüfus ar
tış ve azalmalarını kontrol etımefc zorundadır. Yu

karıda arz edildiği gibi, ekonomideki sıkıntıların zu
hurunda hızlı nüfus artışının rolü inkâr edilemez. 
Memleketimizdeki hayat pahalılığının artışımda, 3,5 
milyonu aşan işsiz sayısında ve üniversitelerimize gi
remeyen yüzbinlerin varoluşunda aşırı nüfus artışı
nın önemli etkisi vardır. 

Türkiye 1980 istatistiklerine 'göre nüfus kalaba
lığı bakımından dünyada 19 uncu, Avrupa'da da 6 
ncı ülkedir. Bu Kanun kabul edildikten sonra da, 
doğurganlık çağına geleceklerin sayısı geçmişten faz
la olacağından hızlı nüfus artışı bir süre daha devam 
edecektir. 

Yapılan araştırmalara göre kadınlarımızın büyük 
bir kısmı en fazla üç çocuk sahibi olmak istemekte
dirler. Fazla çocuk arzudan değil eğitimsizlikten, 
bilmemekten, müessir ve devamlı yöntem kullanma
maktan ileri gelmektedir. 

Memleketimizde her yıl dünyaya gelen 1 milyon 
çocuğun 4Q0 binine yakını arzu edilmeyen gebelik
lerin mahsulüdür. Çok çocuk aileleri iktısaden sars
makta, beslenme, yetiştirme ve eğitim problemlerini 
de beraber getirmektedir. Çok çocuklu analar da za
manından evvel yıpranmakta, çökmekte, hastalan
makta ve hatta yok olmaktadırlar. İşte Anayasamız 
bundan dolayı ananın ve çocukların korunması ge
rektiğine parmak basmıştır. Bir ailede çocuk miktarı 
arttıkça çocuk ölümleri de artmakta, beslenme bo
zuklukları »ile buna bağlı hastalıklar ve zekâ gerilik
leri de ortaya çıkmaktadır. 

Şimdi Yüce Meclise, 20 yıl önce, hayat şartları 
daha bugünkü kadar ağır değilken yapılan bir araş-
tırmaniin neticelerini takdim etmek istiyorum : 

Memleketimizde gebeliği önleyici tedbirleri öğ
renmek isteyen erkekler % 65, kadınlar % 72; 

Hükümetin doğum kontrolü için program uygu
lamasını isteyen erkekler % 70, kadınlar |% 81; 

«Nüfus daha yavaş artmalıdır» diyen muhtarlar 
'% 45, imamlar % 54 idi. 

O zamanki 250 bin devlet memurundan % 81' 
inin üç veya daha ıaz çocuğu vardı. Bugün de araş
tırılırsa aşağı yukarı aynı neticenin alınacağım tah
min etmek zor değildir. Zira eğitilmiş aileler nüfus 
planlamalarını bir devlet yardımı olmadan da ken
dileri yapabilmektedirler. 

557 sayılı Nüfus Planlamasiı Hakkındaki Kanun
la getirilen esas, gebeliği önleyici tedbirlerin alınma
sında devletin öğretici ve gerekli malzemenin teda
rikinde yardımcı olmasıdır. Hizmetin götürülebildi-
ği yerlerde kadınlarımızın bunu nasıl gönül rızasıy-
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la yaptıklarına, ilgililere gelip yardım ve malzeme 
istediklerine şahit olduk. İhmal ve unutkanlıklardan 
dolayı ve bu hizmetlerin tam verilemediği yerlerde 
yine pek çok sayıda arzu edilmeyen gebelikler ol
maktadır. Bu arzu dışı gebeliği bertaraf etmek için 
kadınlarımız çeşitli ve iptidai yollara (başvurmakta 
ve bunların bazıları da anaların hasta, sakat kalma
larına ve bazen de hayatlarına mal olmaktadır. 

Ayrıca, kanunen yasak olmasına rağmen yılda 
300 binin üzerinde kürtaj yoluyla gebelik sona erdi
rilmektedir. Bizde bundan başka hiçbir kanunî ya
sak bu kadar hafife alınmamaktadır. Ayrıca bu ya
sak, ameliyenin fiyatını da çok yükseltmekte ve bu 
da zaten geliri mahdut olan ailelerin bütçelerini sars
maktadır. Yasak olan bu ameliye hekimlerimiz ta
rafından gelir gösterilememekite ve dolayısıyla da 
vergilenıdinilememektedir. 

Yeni getirilen değişikliklerle devlet arzu dışı mey
dana gelen gebeliklerde ailelere yardım elini uzat
makta ve on haftalığı geçmeyen gebeliklerde ana ve 
babanın rızasıyla ücretsiz rahim tahliye yoluna gi
dilebilmektedir. Bu ameliyenin mutlak olarak bir ni
saiye mütehassısı tarafından da yapılması icap etti
ğine burada işaret etmek isterim. 

Sayın üyeler; 
Müsaadenizle şimdi Danışma Meclisi üyelerinin 

nüfus planlamasını nasıl gerçekleşitıirdiklerine kısaca 
bir göz atalım: 

Tek çocuklu 21, iki çocuklu 74, üç çocuklu 32, 
dört çocuklu 12, beş çocuklu 2, çocuksuz 21 arka
daşımız vardır. 127 sayın üyenin üç veya üçten az 
çocuğu vardır. Genelde Türk ailelerinin çocuk sayı
sı bakımından yapısı bu düzeye ulaştırıldığında me
sele hemen hemen tamamen çözümlenmiş olacaktır; 
fakat unutmamak gerekir ki, çocuk sayısı önemli 
ölçüde ailenin kültür ve gelir düzeyiyle ilişkilidir ve 
ters orantılıdır. Bundan dolayı bu Tasarının bekle
nilen etkileri tam olarak sağlayabilmesi için 10-15 
yıl gereklidir; fakat bugünden itibaren bu konudaki 
tedbirleri almak gerekmektedir. 

HepMze saygılar sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Avcı; ayrı
ca süre konusunda da teşekkür ederim. 

Sayın Göksel, buyurunuz efendim. 
İHSAN GÖKSEL — Sayın Başkan, Danışma 

Meclisinin sayın üyeleri, Sayın Bakanım ve Bakan
lık mensupları; 

Bugün reform mahiyetini taşıyan bir Tasan ve 
Teklifin konuşmasını yapacağız. «Reform mahiyeti

ni taşıyan» diyorum; çünkü bizim milletimizin gele
nek ve görenekleriyle, yaşam şartlarıyla, ihtiyaçla
rıyla çok yakın ilişkisi bulunan bir konu üzerinde 
konuşma yapacağız. 

Türk toplumunun öteden beri birtakım dini ve 
millî inançları istikametinde bazı değerlerde değişik
lik yapmayı gerektiren durumlar hâsıl olacaktır. Din 
bakımından biz insana «Eşrefi mahlukat», yani ya
ratıkların en şereflisi, en onurlusu diyoruz. Neden 
acaba en şereflisi, en onurlusu?.. Çünkü Allah on
ları hayvanlardan ayıran bir zekâ ve irade ile teçhiz 
etmiş; çünkü insan zekâsını ve iradesini kullanarak 
toplum içerisinde yaşama şartlarım hazırlamış ve 
kendi isteğiyle bir toplum hayatı içerisine girmeyi 
başarmıştır. Bu şartlar birtakım kısıtlamalar, birta
kım kayıtlamalar koyar ve biz isteğimizle bunlara 
riayet etmek suretiyle toplum içerisinde yaşamımızı 
yürütürüz. 

Türk toplumu açısından da birtakım binlerce yıl
lık gelenek ve göreneklerimizin kendimize özgü nite
likleri vardır. Mesela bugün «bir Türk ailesini hemen 
hemen dünyada başka bir aileye benzetmek mümkün 
değildir. Aile içerisinde ana ve babanın birbiriyle 
münasebetleri sadece iktisadî bakımdan değil, aynı 
zamanda tabiî hadiselerin cereyanı bakımından da 
mevcuttur; yani bir evlat anasına babasına karşı 
duyduğu sevgiyi ve saygıyı sadece, «'Beni bu ana ka
dar besledi, büyüttü, terbiye etti, okuttu» açısından 
değil, «Allah nasip etti de ben şu ananın, şu baba
nın çocuğu oldum» diye sever ve sayar. Belki başka 
milletlerde de bu kabil düşünceler mevcuttur; fakat 
Türk toplumu ailesi içerisinde bu gibi düşünceler 
diğerlerine nazaran daha kuvvetlidir kanısındayım. 

Sadece bizim toplum hayatımızdaki münasebetler 
ailede kalmaz, akrabalarla münasebetlerimiz, hatta 
akrabalık dışındaki büyüklere, bizden yaşlılara kar
şı duyduğumuz duygular da değişiktir. Şu halde, bu 
Kanun Tasarısı ve Teklifi görüşülürk'en arz ettiğim 
şu faktörlere riayette fayda vardır kanısındayım. 

Bugün Türk ailesi içerisindeki fertlerin bir Avru
pa, Amerika veyahut başka bir kıtadaki aile fertle
rinin yaşam şartlarına katiyen benzemeyeceğini söy
leyebiliriz. İsmini söylememekle beraber, herhangi 
bir Avrupalı ülkede, bacaklarının her tarafını göste
rerek bacak bacak üstüne atmış kızının sigarasını 
yakmak baba için bir nezaket eseri iken, bu Türk 
babası tarafından kabul edilmeyecek bir şeydir. Şu 
halde, gerek anne ve baba evlatlarına gerek evlatlar 
anne ve babalarına 'karşı birtakım kayıtlamalarla iliş
kilidir; buna riayet etmek mecburiyetindedirler. 
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Bizim için nüfusun önemine gelince: Şahsen vşu-
na inanıyorum ki, her türlü gücün kaynağı insandır. 
Ne kadar elektronik vasıtalar icat edersek edelim, 
yüzbinlerce elektronik beyinlerle işlerimizi yapalım, 
o elektronik beyinlerin, o cihazların yaratıcısı da şu 
kafatasımızın içerisindeki beyindir. Şu halde insan 
gücü, bütün güçlerin kaynağıdır ve yegâne amilidir. 

Bunun gibi tarihsel bakımdan düşünürsek, bizim 
için nüfusun bir dereceye kadar önemli olduğunu da 
anlayabiliriz. Bizi 300 - 350 senedir tarihten silmek 
isteyen komşularımızın bir tanesinin nüfusu 256 mil
yondu, şimdi 260'ı bulmuştur. Mezhep ayrılıkları do
layısıyla asırlarca uğraştığımız komşularımız vardır. 
Küçücük bünyesine aldırış etmeden arkasında bütün 
Avrupa'yı gördüğü için megalo idea şampiyonu kom
şularımız vardır. Bizim civarımızda, yine 120 milyo
nu bulan; fakat din beraberliğimiz dolayısıyla bizim 
beslediğimiz sevgiye aynı şekilde mukabele etme
yen milletler vardır. Biz, bu âlem içerisinde, kendi 
durumumuzu muhafaza etmek mecburiyetindeyiz. 
Eğer biz, Cumhuriyetin onuncu yılında, her yaşta 15. 
milyon genç yaratmasaydık bugünkü duruma erişe
mezdik. 

Bugün Türkiye'de nüfus yoğunluğu kilometre 
kare başına 58 kişidir. Bu kadar seyrek yoğunluğu 
olan, az yoğunluğu olan devlet ise Avrupa'da bir elin 
parmaklarının sayısını geçmez. Şu halde biz, mem
leketimize nazaran kâfi derecede bir, nüfus yoğunlu
ğuna henüz ulaşmış değiliz. Şu halde çok kalabalık 
bir millet, bir devlet sayılmayız ıkanısındayım. 

Bu konuyla ilgili karşımızda bir Tasarı ve bir de 
Teklif mevcuttur. Gerek Tasarı, gerek Teklif aşağı 
yukarı, mahiyet itibariyle birbirlerine çok benzemek
tedirler ve maksatları da birleşmektedir. Bunlar, is
teğe bağlı kalmak şartı ile çocuk aldırmayı, hadım
laştırmayı ve kısırlaştırmayı serbest hale getirmek 
düşüncesindedirler ve maksatları da nüfus artış hı
zını eksiltmektir. 

Pek tabiîdir ki; bugünkü şartlar altında Türki
ye'mizin nüfus artış hızının azaltılmasına büyük ih
tiyaç vardır; fakat bizim öteden beri, lisede talebe 
olduğumuz zamanlardan beri bize öğretilen husus, 
bugün Türkiye 100 milyon nüfusu 'besleyecek durum
dadır ve dünyada kendi kendine yeterli ve kendi 
kendini besleyebilen altı devletten birisi olmak ifti
harını her zaman dile getiriyoruz. Şu halde; kaynak
larımız mevcut ve bizim memleketimizin bizden çok 
daha fazla nüfusu beslemesine muktedir olduğunu 
düşünürsek, kala kala iş, bizim iktisatçılarımızın bu 

işi gerektiği gibi ele alamadıklarına geliyor. 30 sene
dir yapılan dış yardımlar, 15 senedir alın ve (bilek 
güçleriyle biriktirdikleri dövizleri Türkiye'ye gönde
ren işçi kardeşlerimizin yardımları eğer bugüne ka
dar gerek Devlet erkânı tarafından ve gerekse ik
tisatçılarımız tarafından çok iyi planlanmış ve kul
lanılmış olsaydı, bugünkü, hakikaten gelişmiş vazi
yetimizin belki bir misli daha ilerisinde olabilirdik 
kanısındayım. 

Hiç şüphesiz ki; nüfus hızının artırılması ile nü
fusun azaltılması aynı manaya gelmez. Hiçbir za
man hiçbirimizin aklından nüfusumuzun azaltılma
sı konusu da pek tabiî olarak geçmez. Yalnız, biz 
eğer nüfusumuzun hızını azaltmak istiyorsak bazı 
hususlara betahsis dikkat etmek mecburiyetindeyiz. 

'Bunlardan evvela birincisi jeopolitik durumu-
muzdur. Diyebiliriz ki, biz dünyanın en hassas nok
tasındayız. Dünyanın büyük ihtiyaçlar, içerisinde bu
lunduğu maddelerin üretim yeri olan Ortadoğu'nun 
yollarının büyük çoğunluğu Türkiye'den geçer. Bu
gün Türkiye'ye sahip olan herhangi bir devlet aynı 
zamanda Ortadoğu'ya da sahiptir, Akdeniz'e de sa
hiptir. Şu halde, beynelmilel bütün güçlerin gözleri
nin dikildiği yer Türkiye'dir. Türkiye'yi biz mutla
ka korumak, kollamak, vatan bütünlüğümüzü mu
hafaza etmek, istiklalimizi muhafaza etmek duru
mundayız. Bu ise, öyle 5 - 1 0 milyon nüfusla yahut 
20 - 30 milyon nüfusla olmaz. Türkiye oldukça ge
niş sahaya malik, 780 bin kilometre kare genişliğin
de büyük bir kara parçasıdır. 

Biz, şahsen nüfus hızının azaltılması fikrine kar
şı değiliz; şahsen ben değilim. Ama, bunu yapar
ken yolun kolayı değil, yolun biraz zoru seçilmelidir. 
Nasıl ki Osmanlı nazırlarından bir tanesi, «Okullar 
olmasaydı Maarif Nezaretini gayet kolay idare eder
dim» demişse, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığımız 
da insanların sayısını az tutmak yolunu yahut da 
azaltmak yolunu herhalde tercih etmez kanısında
yım. 

Efendim, bu kolay yolun bizim için birtakım sa
kıncaları da mevcuttur, benim şahsî kanımca böyle
dir. Bir defa tıbbî yönden sakıncası vardır. Sperm 
ana rahmine düştüğü zaman uygun vasat bulduğu 
takdirde artık insan olma yolunu tutmuştur. Yani in
san olarak canlılık yolundadır. Nasıl bir adam bir 
adamı müdafaayı nefis hususu hariç öldüremezse, in
san olma yolunu tutan cenini de biz en geç on hafta
dan sonra ana rahminden almayı düşünmemeliyiz; 
bu da ayrıca bir cinayettir. Ama, tıbbî bakımdan bu-
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nu zorunlu kılan bir husus çıkarsa, ki bu hastane 
raporlarıyla vesaireyle tevsik edilmeli, o başka şey
dir. Nasıl ki kanserli veyahut çürümüş bir uzvumuzu 
kesip attığımız gibi o bir müdafaayı nefistir, kendi 
uzuvlarımızdan feragat ediyoruz, o çocuktan da o 
zaman feragat edilebilir. 

BAŞKAN — Sayın Göksel, süreniz dolmuştur 
efendim. 

İHSAN GÖKSEL — Efendim; müsaade ederse
niz az bir şey kaldı. 

BAŞKAN — Buyurun efendim, bağlayınız. 
ÎHSAN GÖKSEL — Çok teşekkür ederim. 
Bir de manevî yönden bunun sakıncaları vardır. 

Türk toplumu hiçbir zaman çocuk aldırmaya ne dinen, 
ne de kendi gelenek ve görenekleri itibariyle alışkın 
değildir. Bu gibi şeyler daha ziyade şehirli hanımla
rımız arasında revaç bulmaktadır. Bugün şehirli ha
nımlarımızın birçoğunun beğenilmedik ne çok şey
ler yaptığını hepimiz biliyoruz. Kokteyller, konken 
partileri ve daha başka başka şeyler... Bizim kırsal 
bölgelerimizde yaşayan insanlarımız için asıl güç olan 
tarafı seçmekte ben yarar görüyorum. Yani, Sağlık 
ve Sosyal Yardım Bakanlığınca bütün halkımızın ha
mile olmamak için bilgilendirilmesi, hamile olmamak 
için lüzumlu vasıta ve ilaçların temini, tıpkı okuma -
yazma seferberliğinde çalıştığımız gibi bu bakımdan 
bir seferberlik açmak suretiyle halkın bilgilendirilme
si, hamileliğe mani olunması en iyi şekildir kanısın
dayım. 

Hadımlaştırma ve kısırlaştırma meselesine gelin
ce : Aslında tabiatan hadım veya kısır olan bir kim
senin pek tabiîdir ki psikolojik bakımdan bir aşağı
lık duygusu mevcuttur. Bir ameliyatlı muvakkat za
man için dahi olsa birisini hadımlaştırmak veyahut kı
sırlaştırmak herhalde iyi bir şey olmasa gerek; pek 
tabiî, ben buranın teknik taraflarını doktor arkadaş
larımızın takdirine arz ediyorum. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 
Bizim Büyük Atatürk'ümüzün Türk toplumunu 

Batıya yöneltme düşüncesi, maalesef O öldükten ve 
bilhassa çok partili sisteme geçtikten sonra yanlış yo
ruma tabi tutulmuştur. Biz; Batılıların teknolojisini, 
Batılıların çalışkanlığını, Batılıların ilme bağlılığını 
bir tarafa bırakmışız; Batılıların hayvansal taraflarını 
almaya yüz tutmuşuzdur. Evvela bu bopstillikle baş
lamış; fakat o zaman daha toplumumuz bugünkü ka
dar bozulmadığı için, bopstillik adeta bir istihkar 
mevzuu, bir alay mevzuu olmuştur. Fakat, ondan son
ra hippylik, uyuşturucu maddelere alışkanlık memle
ketimizde almış yürümüştür. 

Bunun gibi, sosyal hayatımızda da; Batı âleminin 
içinde bulunduğu keşmekeş de, bizim Türkiye'mize 
maalesef eskiye nazaran büyük ölçüde girmiş sayılır. 

Bugün, eğer biz çocuk aldırmayı isteğe bağlarsak, 
inanınız ki, Türkiye'de fuhuş artacaktır; inanınız ki, 
bekâretin azizliği eksilecektir. Çünkü, bekârete tıb
ben çare bulmak kolaydır; fakat asıl caydırıcı güç, 
hamile olup çocuk sahibi olmaktır. Yani, kızlarımızın 
çoğunu yahut bazı gençlerin çoğunu bu kötülükler
den alıkoyan unsurlardan bir tanesi çocuk sahibi ol
mak veyahut hamile kalmaktır ki, biz bunu reşit yaş
tan sonra serbest bıraktığımız zaman işler karışır. 

Şu halde; biz, Atatürk'ün «Batılılaşma» yorumu
nu yahut düşüncesini içimize sindirerek, Batıdan sa
dece teknik yönleri almak; fakat manevî yön için 
herhangi bir yönelme yapmamak durumunu kabul 
etmemiz lazım gelir. Çünkü, bizim manevî olarak Ba
tıdan almak ihtiyacında olduğumuz hiçbir şey yok
tur; ne onların aile toplumu, ne bizim kendi toplu
mumuzun niteliği onlarda mevcut değildir. Biz, on
lardan bu bakımlardan çok çok ilerideyiz; ama maa
lesef Batıyla münasebetlerimiz yahut da Batıdan ala
cağımız şeyler böyle yanlış şekillere büründükçe, bi
zim aile düzenimiz de bozulmuştur, okul içerisinde 
öğretmen ve öğrenci münasebetleri bozulmuştur ve 
büyüklerimize, millî değerlerimize, dinî değerlerimize 
saygı azalmıştır, İstiklâl Marşımız yerine Enternas
yonal marşı söylenir olmuştur; bir sürü kötülükler, 
bizi bugünkü 12 Eylül hadiselerine getirmiştir. Maale 
sef bunlar çok acıklı şeyler. 

Efendim, şimdi başka bir noktaya geçiyorum; bu 
da, bir toplumu yok etmek için acaba bugünkü stra
teji nedir; onu kısaca izah etmek istiyorum. 

Eskiden olduğu gibi, artık harple bir milleti or 
tadan kaldırma yolları denenmemektedir. Bugün bir 
toplumun ortadan kaldırılması, şu arz edeceğim hu
susların gerçekleştirilmesiyle oluyor : 

1. Bir toplumun aile düzeni bozuluyor; bozul
maya çalışılıyor. Aile düzeni bozulmaya çalışılınca, 
toplumun temelini teşkil eden unsur ortadan yok olu
yor. 

2. Bir toplumun okul düzeni bozuluyor; yani 
eğitimi bozuluyor. Eğitimi bozulunca; zaten insan 
imal eden müessese, eğitim müessesesidir. Şu halde, 
ondan sonra çıkacak insanlar pek milletine, memleke
tine hayırlı insanlar olmayacaktır. 

3. Bir toplumun dinî ve millî değerleri çürütü-

I lüyor, çürütülmek isteniyor. Böyle olunca, zaten ma
nevî güçten yoksun olan herhangi bir toplum ve in-
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san artık iş yapamaz hale gelir. Çünkü, insan sadece 
etten, kemikten, kandan, sinirden ibaret değildir; ma
neviyatla desteklenmeyen bünyede hiçbir şey yok de
mektir; benim şahsî kanaatim budur. 

Öyle ise, ne yapmalı?... Öyle ise, şu nüfus hızının 
artırılması işinde biraz hassas davranmalıyız. Bu has
sasiyet şu noktalara teveccüh etmelidir : 

Birincisi; bu, hiçbir zaman güvenliğimizi tehlikeye 
düşürecek raddede tutulmamalıdır. 

İkincisi; dinî ve millî değerlerimizin muhafazasına 
dikkat edilmeli; onların tahrip ©dilmesine müsaade 
edilmemelidir. 

Eskiden gene bir nazırımızın söylediği; «IBizim 
bünyemiz o kadar kuvveti iki, dışarıdan siz, içeriden 
de biz yıkmaya çalışıyoruz hâlâ yıkamıyoruz» şeklin
de bir söz vardır; fakat bu sözün ilelebet devam ede
ceğini kabul etmemek lazım gelir. Biz, bünyemizi kuv
vetli tutmak mecburiyetindeyiz. Hiç değilse içeriden 
tahrip etmemeye çalışmalıyız; dış düşmanlar yeteri 
kadar kuvvetlidir. 

Şu halde, zor yolda ilerlememizi uygun görüyo
rum. Yani Türk toplumu; Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanlığı, Millî Eğitim Bakanlığı ve ilgili diğer bü
tün bakanlıklar dahil olmak üzere, hamileliğe mani 
olacak tedbirler bakımından, halk en büyük derece
de bilgilendirilmeli, teçhiz edilmelidir. Devlet, bun
lar için lüzumlu ilaçları, malzemeleri bolca getirttir-
melidir; bunların nasıl kullanıldığını millete öğret
meli, hamileliğin önüne geçilmelidir; yoksa insanlaş
maya yüz tutmuş cenini katletmenin yolunu arama
malıyız. 

. Nüfus planlanması aileye bırakılmalıdır; ailenin. 
isteğine bırakılmalıdır. Çocuk aldırma meselesi, eğer 
hakikaten sıhhî bir sebep varsa yapılmalı, yoksa ya
pılmamalıdır; bunu da, çocuğu alacak doktorun tak
dirine değil, hastane raporlarına istinat ettirilmelidir. 

Ben, bu Tasarı ve tekliflerin hazırlanması ve ko
nuşulması sırasında Sayın Gözübüyük'ün yazmış ol
duğu karşı oy yazısına teşekkürle mukabele etmek is
tiyorum; hakikaten, sanki benim içimdeki fikirleri 
söylemiş gibi bir şey var. Bence, Sayın Hükümet bu 
Teklifi geri alıp, mümkünse, eğer uygun görülüyorsa 
söylediğim istikamette bir tasarının hazırlanmasını 
uygun bulmaktayım. 

Müsamahanızı suiistimal ettiğim için özür diler, 
teşekkür ederim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Göksel. 
Sayın Kocatürk, buyurun efendim. 
UTKAN KOCATÜRK — Sayın Başkan, muhte

rem arkadaşlarım; 
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557 sayılı Nüfus Planlaması Hakkında Kanunu 
değiştiren Bir Kânun Tasarısıyla karşı karşıyayız. An
cak, 10 dakikalık müddet içinde çok kısa, önemli 
noktalara dokunmakla yetineceğim, sözlerim geniş 
açıklamaları kapsamayacaktır. 

Değerli arkadaşlarım; evvela şunu söyleyeyim ki, 
getirilmekte olan Kanun Tasarısı bir memleket gerçe
ğine parmak basmakta, bir ihtiyaca cevap vermekte
dir. Ancak, bu ihtiyaca cevap şeklinin en iyi olması, 
en güzel olması, en doğru olması bizim vazifemiz
dir. Bunun içindir ki, gerek Kanun Tasarısının geneli 
üzerindeki bu konuşmamda, gerekse maddelere geçil
diğinde, önergemle, konuşmalarımla eksik gördüğüm 
hususların düzeltilmesine gayret sarf edeceğim, Ama
cım bu Kanunun tümden geri çevrilmesi değil, bila
kis memleket gerçeklerine uydurulmasıdır. 

Şunu da kısaca ilave edeyim ki, Hükümetten gelen 
Kanun Tasarısı ile Komisyonun kabul ettiği Kanun 
Tasarısının karşılaştırdığım zaman Hükümetten gelen 
Kanun Tasarısının kanun tekniği, kanun ruhu bakı
mından daha mantıki olduğunu gördüm. Bu genel ko
nuşmamda maddelerin detaylarına inmeksizin mad
deler arasında irtibatsızlık bulunan birkaç noktayı 
düzeltilmesi amacıyla gerek Komisyonun, gerekse de 
Hükümetin dikkatine arz edeceğim. 

557 sayılı Nüfus Planlaması Hakkında Kanunun 
1 inci maddesi bu Kanunun tanımını yapmıştır. Yani 
bu Kanundan ne amaç güdüldüğünü ortaya koymuş
tur. Demektir ki, «Nüfus planlaması fertlerin iste
dikleri sayıda ve istedikleri zaman çocuk sahibi ol
maları demektir. Bu husus gebeliği önleyici tedbir
lerle sağlanır. Tıbbi zaruretler dışında gebelik sona 
erdirilemez, sterilizasyon ve kastrasyon yapılamaz.» 

Arkadaşlarım; 
Hükümet getirdiği değişiklik Tasarısının farkın-

dadsr. Dolayısıyla gebeliği önleyici metodlarla dü
zenlenen bir kanunda değişiklik yapmıştır. Gebeliği 
önleyici değil, gebeliği kesintiye uğratıcı bir metodu 
Kanuna ithal etmiştir. Bu durumda Kanunun 1 in
ci maddesinin ikinci fıkrasını teşkil eden bu husus, 
«gebeliği önleyici tedbirlerle sağlanır» ibaresi kendi 
kendine değerini kaybetmiş olmaktadır, ve Hükümet' 
bunun farkında olduğu için bunu kaldırmıştır, doğru 
yapmıştır; ama Komisyonumuz, aradaki bağlantıyı se-
zemediği için sanki Hükümet bunu boş yere kaldırmış 
gibi tutmuş tekrar getirmiştir. Getirince Kanun ken
di içinde çelişkiye düşüyor. Dördüncü maddesi gebe
liği kesintiye uğratan kürtaj metodunu getiriyor, Ka
nunun 1 inci maddesi «Bu husus gebeliği önleyici 
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metotlarla temin edilir» diyor. Çelişkiyi görüyorsu
nuz, çok açık; dolayısıyla sırası geldiği vakit arz ede
ceğim, 1 inci maddenin Hükümetten gelen; zaten Hü
kümet 1 inci madde diye bir değişiklik yapmamış, 
sonda bu fıkranın kaldırılmasına dair bir hüküm ge
tirmiştir. Dolayısıyla yine Hükümetten gelen şekilde 
o fıkranın kaldırılma fıkrası olarak ele alınması uy
gun olur. 

Yine Kanun Tasarısında teknik bakımdan gördü
ğüm bir eksiklik de şudur : Kanunun yürürlüğe gi
riş maddesi «Bu Kanun yayınlandığı tarihte yürür
lüğe girer.» diyor. Diğer bir maddesi de «Bu Kanu
nun öngördüğü yönetmelikler altı ay içinde Sağlık 
Bakanlığı tarafından hazırlanır ve yürürlüğe konu
lur.» diyor. Şimdi bu Kanun yayımı tarihinde yürür
lüğe girebilir mi?... 'Bu mümkün mü?... Kanunu ka
bul ettik, normal olarak Konseyden geçti, yayınlan
dı. Yürürlüğe girebilir mi?... Giremez; çünkü başta 4 
üncü madde olmak üzere uygulamanın ne şekilde 
yapılacağının tespiti tüzüğe bırakılmıştır. 2 nci mad
dedeki birçok uygulama, yol, yöntem doğrudan doğ
ruya yönetmeliğe bırakılmıştır. Nitekim bu sözlerimi 
kuvvetlendiren bir misal 557 sayılı Kanunun kendi
sidir. 557 sayılı Kanunda bugün isteğe bağlı kürtajı 
serbest bırakıyoruz, bunun yerini, kimin yapacağını, 
nasıl olacağını tespit eden yönetmeliği altı ay için
de hazırlayacağımızı söylüyoruz. 557 sayılı Kanunda 
da tıbbî zaruret halinde kürtajın nerede yapılacağı
nı, hangi şartlarda yapılacağını hükme bağlayan tü
züğün çıkarılacağını zikretmiştik. Dolayısıyla 557 sa
yılı Kanunun yürürlük maddesinde istisna vardır der 
ki, Tüzük ve yönetmeliğe uygun maddeleri kastede
rek «Bu Kanunun 1 inci ve 2 nci maddeleri yayımı 
tarihinde, diğer hükümleri yayımından 3 ay sonra 
yürürlüğe girer.» «Diğer hükümleri» dediği şunlardır : 
Tüzüğe ihtiyaç gösteren 3 üncü madde, yine tüzüğe ve 
yönetmeliğe ihtiyaç gösteren 4 üncü madde. Burada 
da aynı şeyle karşı karşıyayız. Kanunda üç, dört yer
de «yeni hazırlanacak tüzük, yeni hazırlanacak yö
netmelik» deniliyqr. Dolayısıyla 'bu yönetmelik ve tü
züklerin hazırlanmasına, yürürlüğe konmasını bekle
meye mecburuz ki, Kanunu yürütebilelim. Aksi tak
dirde uygulamayı neye göre yapacağız?... Bu soru ta
mamen açıkta kalmaktadır. Aynı kıyaslamayı 557 

sayılı Kanunun tekniği ile bu Kanun tekniği arasın
da yaptım ki, uygulamadaki güçlükleri gösterebilmiş 
olayım. 

Kanunda gördüğüm iki madde arasında bir diğer 
çelişki de şudur; Madde 3'ü iki fıkraya ayırmış ka
nun yapıcı. 'Birinci fıkrasında diyor ki, «sterilizasyon 
ameliyatı tıbbî sakınca olmadığı takdirde reşit kişinin 
isteği üzerine yapılır.» kabul, ikinci fıkrası ise «Bir 
ameliyatın seyri esnasında mahiyetleri itibariyle kast-
rasyonu gerektiren hallerde kişinin rızasına bağlı ol
maksızın tıbbî zaruret halinde bir hastalığın tedavisi 
için kastrasyon ameliyesi yapılabilir» yani kısacası bir 
hastayı ameliyata sevk ettiğiniz zaman herhangi bir 
sebeple kastrasyonu; kadında yumurtalıkları, erkekte 
husyeleri çıkarmak mecburiyeti ile karşı karşıya ka
lırsanız kişinin rızası aranmaz diyor, maddenin mana
sı bu. 

Şimdi bu arz ettiğim mana ile gelelim Hükümetin 
ve Komisyonun Tasarısındaki 5 inci maddeye. Orta
dan size bir pasaj okuyorum. «Üçüncü maddede ve 
bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen ve rızaları 
aranılacak kişiler evli iseler sterilizasyon işlemi ya da 
rahim tahliyesi için eşin de rızası gerekecektir.» Ba
kınız üçüncü maddede ve bu maddenin birinci fıkra
sında diyor, birinci fıkrasını kapsadığı kesin, bir de 
ayrıca parmak basıyor, «üçüncü maddede» diyor. 
Üçüncü maddede eğer zaruret halinde kalırsan hiç şah
sın fikrini almaksızın yapabilirsin diyor doktora. Bu
rada hayır diyor, hem kendisine soracaksın, hem de 
eşine soracaksın. Burada bir çelişki vardır; yani gayri 
ihtiyarî insanın aklına şu geliyor : Üçüncü maddenin 
ikinci fıkrası bekar kadınlar, bekar erkekler için dü
zenlenmiş bir fıkra mıdır?... Açıklığa kavuşturulması 
lazımdır, ince bir noktadır. 

Değerli arkadaşlarım; 
Maddeler üzerine taşmamak için konuşmamı ge

nelde kısa kesmek istiyorum. 
BAŞKAN — Sayın Kocatürk, süreniz dolmuştur 

bağlayın efendim. 
UTKAN KOCATÜRK — Bağlıyorum. 
Bu getirilen değişiklik; yani isteğe bağlı kürtajın 

serbest olup, olmaması öyle bir konudur ki, her iki 
taraf için de kuvvetli müdafileri çıkabilir. Ancak bir 
kanunun hislere dayanarak değil, gerçeklere dayana
rak, ihtiyaçlara dayanarak düzenlenmesi de bir hukuk 
kuralıdır. Meslekî hayatımızda özellikle kadın do
ğum branşından gelmiş bir hekim olarak birçok va
kalarda mevcut kanunların ihtiyaca yetmediğini ya-
kinen görmüşüzdür. Bugüne kadar gelen uygulama 
tıbbî zaruret halinde terapötük abotüs yaptırılması ve 
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sterilizasyona müsaade edilmesine dair bir tüzük mev- ı 
cut. Gerçekten ihtiyaca yetmemektedir. Birçok du- I 
rumla karşılaşmışızdır. O listenin içerisinde olmadığı I 
için kürtaj endikasyonu, kürtaj yapılsın diyememişiz-
dir. Dolayısıyla içimiz, vicdanımız sızlamıştır, elimiz 
kolumuz bağlanmıştır. I 

Binaenaleyh, bugünkü ihtiyaca göre yeniden dü- I 
zenlenecek bir kanuna gerek vardır; ama arz ettiğim I 
gibi, bu düzenlemenin en güzel şekilde olması, en ger- I 
çekçi şekilde olması da gerekmektedir. I 

Burada şunu da ehemmiyetle belirteyim ki, Sayın I 
Sağlık Bakamımızın muhtelif vesilelerle yaptıkları ko- I 
nuşr.mlarda takdim edilen fikir, kürtajın Devlet kont- I 
rolünde, Devlet hastanelerinde yapılacağı fikridir. I 
Dolayısıyla bu Kanunun gerek gerekçesinde gerekse I 
maddeleri arasında bendeniz şu anda bu işin tamamen I 
Devlet kontrolünde ve Devlet hastanelerinde yapıla- I 
cağına dair bir işaret sezmiş değilim. Belki kendileri I 
yapılacak yerler kaydıyla, bunu tüzüğe bıraktık diye
bilirler, bunlar mümkündür. Ancak, Tasarının bu saf- I 
hasinda Genel Kurulu aydınlatmak bakımından, bu 
Kanunun kendilerinin beyanlarında olduğu gibi, haki- I 
katen Devletin kontrolü altında Devlet hastanelerin
de mi olacak, yoksa muayenehanelerde de taşacak 
mı şeklinde bir soruya, zabıtlara geçirilmek suretiyle 
cevaplamasında, tüzüğün hazırlanışı ve geleceği bakı
mından bizim fikir edinmemizde büyük faydalar var- I 
dır ve belki de tüzük ham olarak hazırlanmıştır. 
Çünkü gazetelere akseden bilgilere göre, bu Kanun 
tasarısının 14 aylık bir geçmişi vardır. Yani bu Ka
nun gecikmeyle gelmiştir. 14 aylık bir gecikmenin 
içinde mutlaka Sağlık Bakanlığı tüzüğün, yönetme
liğin ananoktalarını da tespit etmiş durumdadır. 

Dunu şunun için söylüyorum. Özellikle tüzük bu 
Kanun için çok büyük önem taşımaktadır. Çünkü bu 
Kanunun nasıl uygulanacağını, uygulamanın nasıl 
sonuç vereceğini ancak tüzük gösterecektir. Bunlar I 
genel prensipleri kapsamaktadır ve tüzük hakkındaki 
bilgi'erimiz olmadığı için kanundaki birçok nokta 
muğlak kalmaktadır; ama buna rağmen bu Kanunun I 
Danşma Meclisinden en iyi şekilde geçerek kadın
larımıza (Erkeklerimize de diyeyim, çünkü aileye I 
hizmet eden bir Tasarıdır) faydalı olmasını diliyor, 
hepinize saygılar sunuyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kocatürk. ] 
Sayın Tokgöz, buyurunuz efendim. 1 

TANDOĞAN TOKGÖZ — Sayın Başkan, Da
nışma Meclisinin sayın üyeleri; I 
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Sözlerime nüfus planlamasının uygulamadaki ta
rifiyle başlamak istiyorum. 

557 sayılı Nüfus Planlaması Hakkında Kanun 
aile planlamasını, «(Fertlerin istedikleri zaman ve is
tedikleri sayıda çocuk sahibi olmaları» şeklinde tarif 
etmektedir. 

557 sayılı Nüfus Planlaması Hakkında Kanunun 
birinci maddesi ile Kanunumuz, diğer bazı ülkeler
deki uygulamalardan farklı bir görüş getirmektedir. 
Bu farklı görüş, Türk ailesine çok liberal ve demok
ratik bir hak getirmiştir. Kanunumuzun bu niteliği, 
özellikle ve altını çizerek vurgulamak istiyorum ki, 
çoğu ülkede yoktur. Çünkü bizim Kanunumuz, va
tandaşlarımızın, ailelerin hür iradelerine dayalı, onla
rın hiçbir şekilde hür iradelerini etki altında bırak
mayacak bir uygulama tekniği getirmektedir. Bu uy
gulamada daha ziyade uyarıcı, bilgi verici, eğitici ve 
isteyenlere hizmet sunmak şeklinde bir çalışma ya
pılmaktadır. Bu espriden hareketle, yeni hazırlanan 
Kanun Tasarısı da demokratik bir anlayışın sonucu 
olarak ülkemiz ihtiyaçlarına cevap verecek bir şekil
de hazırlanmıştır. 

Yeni Tasarı 1965'ten bu yana uygulanan 557 sa
yılı Nüfus Planlaması Hakkında Kanunun uygula
mada görülen aksaklıklarının giderilmesi ve günümüz 
koşullarına uygun bir hale getirilmesi ihtiyacından 
doğmuştur. Yeni Kanun Tasarısını üç anabaşlık al
tında inceleyebiliriz. 

Birincisi, kürtajın ekonomik ve sosyal nedenlerle 
çiftlerin isteğine bağlı olarak serbest bırakılması. 

İkincisi, sterilizasyonun, yani cerrahi konseptin 
koruma metodu dediğimiz tüplerin bağlanmasının bir 
korunma yöntemi olarak kabul edilmesidir ki, bu şe
kilde dünyada korunan 130 milyonun üzerinde kadm 
bulunmaktadır. 

Üçüncü yenilik ise, belirli bir eğitim düzeyinden 
geçirilen yardımcı sağlık personelinin, nüfus planla
ması metotlarını uygulama yetkisinin verilmesiyle, uy
gulama disiplininin sağlanması ve da'ha geniş halk 
kitlelerine bu hizmetin sunulabilme olanağının sağ
lanmasıdır. 

Bu Tasarı kanunlaşmazsa ne olur veya kanunla
şırsa sonuç nedir? 

Kanunlaşmadığı takdirde nüfus planlaması hiz
metleri istenilen ölçüde yürütülemez. Hızlı nüfus artı
şının yarattığı sorunlar her geçen gün büyür. Demog
rafik yatırımlara olan ihtiyaç artar. Ekonomik ve sos
yal kalkınmamızı arzu edilen düzeye çıkarmak çok 
uzun zaman alabilir. Çevre koşulları düzeltilemez. 
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Kürtaj artar. Bebek ölümleri çoğalır. Sağlık koşulları 
istenilen düzeye getirilemez. 

Tasarı kanunlaşırsa her şeyden önce kürtajın bir 
kadın hakkı olduğu kabul edilmiş olacaktır. Aile plan
laması hizmetleri, özellikle aşırı doğurganlığın çok 
olduğu kırsal bölgelerde, ülkemizdeki hekim azlığı da 
dikkate alınırsa, yardımcı sağlık personeli eliyle hiz
met yaygınlaştırılmış olacaktır. Etkili bir hizmet su
nulduğunda nüfus artış hızı düşecek ve ülkemiz daha 
hızlı bir kalkınma süreci içine girmiş olabilecektir. 

Az gelişmiş ülkelerde görülen hızlı nüfus artışının 
nedeni, bu ülkelerde İkinci Dünya Harbinden sonra 
ölüm oranlarında hızlı bir düşüş olmasına karşın 
doğurganlığın yüksek düzeyde kalmasıdır. 

Yüksek doğurganlığın gelişmiş ülkeler dahil her 
ülkede ana ve çocuk sağlığı üzerindeki olumsuz et
kisini gösteren pek çok araştırma ve gözlem vardır. 
Örneğin en son hesaplamalara göre ülkemizde bebek 
ölüm oranı binde 112, ana ölüm oranı yüzbinde 208' 
dir. Doğurganlığın düşük olduğu ülkelerde bu oran
lar (aynı sırayla) binde 10 ve yüzbinde 5 dolayla
rındadır. 

Hızlı nüfus artışının yarattığı sorunlardan birka
çına değinmek istiyorum. 

Özellikle çok sık gebe kalan annelerde, anne 
ölümlerinin ve bebek ölümlerinin fazlalığı, tıbbî ola
rak açıklanmış ve kanıtlanmış bulunmaktadır. Nüfus 
artış hızının yüksek oluşunun sağlık üzerinde dolaylı 
etkisi de vardır. Bu etki, sağlığın çok faktörlü bir 
sistemin parçası oluşudur. 

Sağlıklı bir yaşam için kişinin iyi beslenmesi, iyi 
bir konutta yaşaması, iyi eğitim görmesi, ailesinde 
kişi başına düşen gelirin yüksek olması, yaşadığı yer
de çevre koşullarının olumlu olması ve sağlık hiz
metinin herkese erişilebilecek kadar gelişmiş olması 
gerekmektedir. Az gelişmiş ülkeler için bunlar çözüm
lenmesi güç sorunlardır. Nüfusun hızlı artışı bu so
runların çözümünü daha da güçleştirir. Buna bağımlı 
olarak da sağlık düzeyi beklenilen ölçüde yüksele-
mez. 

Bu çeşit etkenlerden birini, örneğin hızlı nüfus 
artışının sağlık hizmetini nasıl etkilediğini inceleye
cek olursak, ki 1927-1945 yılları arasında nüfus ar
tışı oranı yılda Türkiye'de ortalama binde 18 ci
varındadır, bu oran 1950'den sonra hızla artmaya 
başlamış ve nüfusumuz harp öncesi düzeyinde bu
günkü şeklinde 'kalsaydı 1980 yılında nüfusumuz 
45 milyon iken harp yıllarındaki düzeyde, yani binde ; 
18 civarında kalmış olsaydı nüfusumuz 35 milyon j 
civarında olacaktı. 

Buna göre Türkiye'de 1980 yılında 1 631 kişiye 
bir hekim değil, 1269 kişiye bir hekim düşecekti. Yi
ne 395 kişiye bir hastane yatağı değil, 307 kişiye bir 
hastane yatağı düşecekti. 

Bunun dışında hızlı nüfus artışının yarattığı bir 
ekonomik sorun da, prodüktiv yatırımlar yerine de
mografik yatırımlara ağırlık verilmesini gerektirmek
tedir. Bugün ülkemiz de ibu sancının içinde bulun
maktadır, üretimi artırıcı yatırımlar yerine, hastane, 
okul gibi yatırımlara ağırlık verilmektedir, bu da 
Türkiye'nin hızlı nüfus artışından kaynaklanan bir 
sorun olarak Türkiye'nin çok kısa bir süre içinde 
kalkınmasına mani olmaktadır. 

Şimdi sizlere bazı teknik bilgileri de sunmak is
tiyorum: 

Türkiye'de en son nüfus artış hızı % 2,1'dir. 

toplam doğurganlık hızı ise % 4,3'tür. Ailelerin is
tedikleri çocuk sayısı ise, ortalama 3 olup, % 70'i 3 
veya daha az sayıda çocuk istemektedir. Buna kar
şın her ailenin ortalama 4,3 çocuğa sahip olduğu bi
linen bir gerçektir. Bu şu demektir, nüfusumuzun 
% 70'i 3 veya 3 çocuktan az çocuğa sahip olmak 
istemekteler, buna karşı bunun çok daha üzerinde 
4,3 adedinde çocuk sahibi olabilmektedirler. 

Türkiye'de istenmeyen gebelikler giderek artan 
oranda düşükle sonlandırılmaktadır. 1963'lerde 45 ya
şından küçük evli her 100 kadından 8 tanesi isteye
rek çocuk düşürmüşken, bu rakam giderek artma 
göstermiş ve 1978'de 17'ye, günümüzde ise 20'ye yük
selmiştir. En iyimser tahminlere göre ülkemizde her 
yıl 250 ila 300 bin dolayında isteyerek çocuk düşü
rülmektedir. Bilindiği gibi, ana ve bebeğin sağlığı 
için sağlığı için tehlikeli bir durum yoksa, çocuk dü
şürmeye yasalarımız izin vermemektedir. Oysa bu 
düşüklerin nedenlerinin sadece % 9'u sağlıkla ilgili, 
% 82'si ise sosyal ve ekonomik, fazla sayıda çocuk 
istememe, gebelikler arasında süre azlığı ve ekono
mik sıkıntılar bunlara neden olmaktadır. 

Çocuk düşürmelerin önemli bölümü hekimler ta
rafından muayenehanelerde kürtaj, yöntemi ile ya
pılmaktadır. Ancak, fakir kesimlerde ve kırsal alan
larda oturanlar arasında ilkel usullerle, sağlıksız or
tamlarda gebeliğin sonlandırılması teşebbüsü yaygın
dır. Bunun sonucu bu kadınlarda aşırı kanamalar, aşırı 
enfeksiyonlara bağlı olarak böbrek yetmezlikleri gi
bi hastalıklar sonucu ya ölümler meydana gelmek
te veya yaşarlarsa çeşitli kadın hastalıkları veya di
ğer hastalıklara duçar olmaktadırlar. 
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Türkiye'de her yıl gebelikle ilgili nedenlerden 
3 500 - 4 000.yani günde 10 ila 12 dolayında anne 
ölümü meydana gelmektedir. Bunların hemen hepsi 
önlenebilecek nedenlere bağlı olup, yarıya yakının 
da ilkel usullerle yapılan çocuk düşürmeler sonucu
dur. Düşüğe bağlı anne ölümleri doğuma bağlı olan
lardan beş kat daha fazladır. 10 bin düşükte 40 anne 
ölürken, 10 bin doğumda 8 anne ölmektedir. Hekim 
eliyle sağlıklı bir biçimde gebeliğin ilk 12 haftasın
daki düşüklerin tehlikesi bademcik ameliyatı ve nor
mal doğumdan çok daha azdır. 

Düşüklerin yasallaştırılması hem anne, hem de 
çocuk sağlığını olumlu etkilemektedir. Gebeliğin er
ken devresinde hekim tarafından yapılan düşük so
nucu hem anne ölümleri, düşük sekellerine bağlı has
talıklar azalacaktır, hem de istenmeyen gebeliğin do
ğumu önlenerek erken devre 'bebek ölümleri bir öl
çüde azaltılabilecektir; çünkü tüm araştırmalar is
tenmeyen, planlanmamış gebeliklerin ürünü olan be
beklerde ölüm oranlarının istenen gebeliklerden çok 
daha yüksek olduğunu göstermektedir. 

Kürtaj bir aile planlaması yöntemi değildir ve 
olmamalıdır. İstenmeyen gebeliğin önlenmesinde en 
iyi yol etkin aile planlaması yöntemlerinin kullanı
mının yaygınlaştırılmasıdır. 

BAŞKAN — Sayın Tokgöz süreniz dolmuştur lüt
fen bağlayın efendim. 

TANDOĞAN TOKGÖZ — Sayın Başkan, mü
saade ederseniz bitiriyorum. 

Ancak, her ailenin kullanabileceği % 100 etkili, 
yan etkisi hiç olmayan gebelikten koruyucu ideal bir 
yöntem henüz geliştirilememiştir. Mevcut her yöntem 
bazı bünyelere koşullara uygun, bazılarına değildir veya 
yöntem kullanırken gebelik meydana gelebilir. O hal
de, ana ve çocuk sağlığını (koruma yanında, herhangi 
bir nedenle hiçbir yöntem kullanmayan veya kulla
nırken gebe kalanlara yardım etmek üzere aile plan
laması hizmetlerini destekleyici olarak da kürtaja 
gerek vardırY 

Bu konuda önemli bir nokta da kürtajdan hemen 
sonra etkili gebeliği önleyici yöntemlerin kullanımı 
için kadınların motivasyonunun yüksek olmasıdır. 
Gebelik sonlandırıldıktan sonra hemen etkili foir 
yöntem kullanımı artmaktadır. Hizmetler bu şe
kilde planlanırsa kürtajın nüfus artışını azaltıcı et
kisi daha fazla olacaktır ve tekrarlanan kürtajlar 
pnemli ölçüde önlenecektir. 

Kürtaj hizmeti devletin hastaneleri veya sağlık 
hizmetlerinde belirli koşullar altında sunulduğunda ilk 
aşamada bundan en çok ekonomik olanakları sınırlı 
olan kentliler, özellikle gecekonduda oturanlar ya
rarlanacaktır. Kentleşme süreci de düşükleri artır
makta. olduğundan ve ülkemizde de çok hızlı bir 
kentleşme olduğuna göre, geniş bir grup bu hizmet
ten yararlanacaktır. Geliri ve ekonomik durumu iyi 
olanların büyük bölümü muhtemelen yine özel he
kimlere başvuracaktır. Kırsal kesimdeki kadınların ise 
bu hizmetlerden yararlanması için öncelikle tüm sağ
lık, özellikle aile planlaması hizmetlerinin etkili bir 
biçimde buralara kadar ulaşması gereklidir. Yani bu
ralarda da yöntem kullanırken gebe kalan veya iste
meden gebe kalan bir kadına yardım etmek üzere er
ken devrede kürtaj yapılabilecek türde bir örgütlen
meye gidilmelidir veya varolan örgütlenmeler bu hiz
metleri sunacak biçimde etkin hale getirilmelidir. 

Elimde bulunan veriler, kürtajın yasal hale ge
tirilmesi halinde kürtajdan ölenlerin çok düşük sevi
yede olduklarını göstermektedir. Sayın Başkanım, mü
saade ederseniz bir, iki örnek verebilir miyim? 

BAŞKAN — Buyurun. 
TANDOĞAN TOKGÖZ — Örneğin Danimarka' 

da 1974 yılında kürtaj yasallaştırılmış 23 111 kürtaj
dan 2 tane ölüm meydana gelmiş. Yine 1979'da 23 699' 
dan 2 tane ölüm meydana gelmiş. Buna karşılık Sin
gapur'da 1969'da 100 bin düşükte 15 bin anne ve
fat etmiş. 1978'de kürtaj yasallaştırılmış 100 bin dü
şükte 1 Vefat olmuş. Bengladeş'te ise 780 bin yasal 
olmayan düşükte 7 800 anne ölmüş. 

Çeşitli jinekolojik nedenlere bağlı ölüm riskini arz 
etmek istiyorum : 

Amerika Birleşik Devletlerinde 100 bin operas
yonda yasal düşükten 1 ölüm olmuş, buna rağmen 
bu oran gelişmekte olan ülkelerde 4 ila 6 arasında de
ğişmekte. Sterilizasyonda, tüplerin bağlanması ameli
yesinde ise Amerika Birleşik Devletlerinde 100 bin 
operasyona, karşılık 4 ölüm olmakta, bu gelişmekte 
olan ülkelerde 10 ila 100 arasında değişmektedir. 

Çok dikkat çekici bir örnek vermek istiyorum, bu
gün Amerika Birleşik Devletlerinde 100 bin doğumda 
14 anne vefat etmektedir, ama 100 bin kürtajda bir 
anne vefat etmektedir. Amerika Birleşik Devletlerin
de 100 bin doğumda 14 anne vefat ederken, bu ge
lişmekte olan ülkelerde 250 ila 800 arasında değiş
mektedir. Kürtajın yasal olmadığı yerlerde bu 100 ila 
1 000 arasında değişmektedir. Doğumla ilgili olarak 
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100 bin sezaryan ameliyatında Amerika'da 41 ölüm 
olmakta, gelişmekte olan ülkelerde 160 ila 220 ara
sında bu rakam değişmektedir. Yine bir ameliyat şek
li olan hitrotektomi 100 bin vaka üzerinde 160 ölü
me neden olmakta, buna karşı gelişmekte olan ülke
lerde 300 ila 400 arasında değişmektedir. 

Yüksek takdirlerinizle 557 sayılı ve 765 sayılı Ya
sada yapılacak olan değişiklikle kürtaj serbestleştirilir
ken, bu Yasaya bağlı olarak çıkarılacak olan tüzükte 
kürtajın ekonomik, sosyal ve sağlık nedenleriyle (ki, 
sağlık nedenleriyle halen yapılabilmektedir Tıbbî Tah
lil ve Sezaryesyon Tüzüğüne göre) yapılacak olan kür
tajların sınırsız olmamasında da yarar gördüğümü hu
zurunuzda arz etmek istiyorum. Örneğin; bazı sınır
lamaların getirilmesinde bana göre zorunluk oldu
ğunda yüksek huzurlarınızda ifade etmek istiyorum. 

Çıkarılacak olan tüzükte yaşayan çocuğun üç ço
cuktan sonrası için kürtajın yapılabileceği, ekonomik 
ve sosyal nedenlere bağlı olarak yapılabileceğinin hük
me bağlanmasında yarar vardır. Bunun dışında bir 
yaş sınırı getirilebilinir. Bu 35 yaşı bazı ülkelerde uy
gulanmaktadır. Bunun da çıkarılacak olan tüzükte yer 
almasında sanıyorum büyük ölçüde yarar vardır. 

Sayın Göksel, 100 milyonluk nüfustan bahsetti
ler. Aslında bu konuşmayı bir başka üye arkadaşımız 
çok daha rahatlıkla yapabilir ve onu mazur görebili
riz; ancak kendisinin geçmişine baktığımız zaman 100 
milyonluk Türkiye'nin hayalinde olan Sayın Göksel'in, 
ordunun ihtiyaçlarını nasıl karşılayabileceği sualini 
kendisine burada olsaydı sormak isterdim. Bunun dı
şında 100 milyonluk nüfusun bakımının, yemesinin, 
içmesinin ve eğitiminin nasıl sağlanacağı düşünülmesi 
gerekir. Kendisi 100 milyonluk nüfusu arzu ettiler; 
sanıyorum hepimiz bunu arzu edebiliriz. Ancak 100 
milyonluk nüfusun sağlıklı bir toplum olarak yetişti
rilmesinin gereğine olan inancımızı da kabul etmemiz 
gerekir. Sayın Göksel, 100 milyonluk nüfusu arzu 
ederken, 100 milyonluk nüfusun sağlıklı bir toplum ol
ması için hiçbir öneri getirmemiştir; sadece bir arzu
sunu dile getirmiştir. Ben de bir arzu olarak kabul 
ediyorum ve yine kendilerine şunu sormak istiyorum; 
üç milyon nüfusu... 

BAŞKAN — Sayın Tokgöz, tabiî soru sormak 
mümkün değil de, lütfen bağlayın efendim. 

TANDOĞAN TOKGÖZ — Bitiyor efendim, bağ
lıyorum Sayın Başkanım. 

Üç milyonluk bir İsrail'in, 60 - 70 milyonluk bir 
Arap alemine karşı durumunu sizler sanıyorum biz
lerden daha iyi takdir edersiniz ve aynı zamanda Sa

yın Göksel bizlerden de daha iyi takdir edebilir; çün
kü kendisi ordu mensubudur, tekniği bizlerden daha 
iyi değerlendirebilecek durumdadır. Her şey nüfusla 
halledilemez. Bunu burada bir nebze vurgulamak is
tedim. 

Sayın Başkanımın sabrını istismar ettiğim için ken
dilerinden ve sizlerden özür diler, hepinize saygılar su
narım efendim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tokgöz. 
Sayın Hamitoğulları, söz sırası sizin; buyurun 

efendim. 

BEŞİR HAMİTOĞULLARI — Sayın Başkanım, 
çok değerli arkadaşlarım; 

Görüştüğümüz Kanun Tasarısı, memleketimiz ba
kımından son derece önemli özellikleri olan bir tasa
dır. Nüfus planlamasına ilişkin boyutu dolayısıyla 
önemlidir, kürtaj boyutu dolayısıyla büyük bir önem 
taşımaktadır ve aslında bu iki sorunun içerdiği önem 
ve niteliklere göre, konunun ele alınması gerekmek
tedir. 

Çok değerli arkadaşlarım; 
Nüfus sorununun önemini, bildiğiniz gibi, Maltus' 

un Nüfus İlkeleri adlı eserinin ortaya çıkışından bu 
yana, aşağı yukarı bütün dünya bilmektedir. Türki
ye'mizde nüfus planlaması aslında genel planlamanın 
önemli bir boyutudur; ama maalesef iktisadî, sosyal 
planlama alanında bile umut edilen seviyenin çok al
tında kaldığımız için nüfus planlaması da uygulama
da somutlaşamamıştır. Bu nedenle nüfusun planlan
masına imkân veren bu Tasarı eğer bunu iyi bir tarz
da gerçekleştirecek yönde oluşursa, inanıyorum ki, 
memleketimizin önemli bir ihtiyacını karşılayacaktır. 

Değerli arkadaşlarım; 
Nüfus planlaması demek, Türkiye'nin, genel ola

rak Türkiye'mizin bütün sorunsal boyutlarına uygun 
olarak bir nüfus yapısına ve bir nüfus miktarına sa
hip olması demektir. Kısaca, Türkiye'mizin ekono
mik potansiyelleri ile nüfus yapısı arasındaki ilişki
leri sağlıklı bir dengeye oturtmak demektir, bir de 
gerçekçi olmak gerektir. Biliyoruz, Türkiye'mizin 
iktisadî alanda büyük bir potansiyeli vardır; ama bu 
potansiyeli harekete geçirmede aynı oranda becerikli 
ve başarıl olamamışızdır. Onun için, nüfus miktarını 
tespit ederken bu gerçekler ışığında konuyu tespit et
mekte de zorunluluk vardır. 

Değerli arkadaşlarım; 
«Nüfus» derken sadece ülkemizin sosyal, iktisadî 

kalkınması ile ilişkin yönlerini değil, Türkiye'mizin 
bizatihi varlığını sürdürmenin, içinde yaşadığı dünya-
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nın gereklerini göz önüne almanın da önemi vardır 
miktarını tespit ederken. Onun için, nüfus önemli bir 
öğedir ve mutlaka planlanması da gerekmektedir. Nü
fusu planlamadan Türkiye'nin ne sağlıklı bir nüfus 
yapısına, ne de iktisadî, sosyal gelişmesini gerçekleş
tirmesine olanak olmadığı kanısındayım. 

Değerli arkadaşlarım; 
Yanılgı yaratan bir başka nokta vardır; bir ülke

nin toplam nüfusu ile o nüfusun toplam nitelikleri 
arasında ilişkiler vardır; ama büyük farklılıklar da 
bulunmaktadır. Söz geiimi, herhangi bir ülkenin 200 
milyon nüfusu olabilir; ama bu nüfus içerisinde ger
çekten nitelikli, insancıl boyutlarını geliştirmiş ve ik
tisadî, sosyal gelişmenin bir ülkeyi kalkındırmanın, 
bir ulusu sürdürmenin ve onun geleceğini garanti ede
bilenlerin sayısı önemlidir. Onun için, çıplak nüfus 
sayısı tek başına son derece yanıltıcıdır değerli ar
kadaşlarım. 

Şimdi bu açıdan Türkiye'mizin nüfus yapısına bir 
göz gezdirmekte bu konuyu aydınlığa çıkarmak bakı
mından yarar vardır. Biz, Türkiye'de gelişmiş, nite
likli, eğitim seviyesi yüksek müreffeh 100 milyonu 
elbetteki isteriz; ama eğer bugünkü Türkiye'mizin nü
fusuna baktığımız zaman durum nedir?.. Kısaca arz 
edeyim değerli arkadaşlarım. 

Bakın, 1983 yılına göre Türkiye'mizin nüfusu 47 
milyon civarındadır. Ancak nitelik yönüne baktığımız 
zaman bu nüfusun son iki - üç yılda okuma - yazma 
seferberliğinin getirdiği olumlu katkılara rağmen, ha
len % 72,5'i aşmamaktayız. Yani kısaca, halen Tür
kiye'de okuma - yazma bilmeyenlerin sayısı (asgarî sa
yılarla söylüyorum) 12 milyonun üzerindedir değerli 
arkadaşlarım. Öbür yanda, bugün bu 47 milyon nü
fusun aktif işgücünü oluşturan, yani çalışabilecek yaş
ta, çağda olmasına karşın iş bulamayan miktarı 3,5 
milyon civarındadır değerli arkadaşlarım. Onun öte
sinde, kimsesizlerin, kimsesiz çocukların sayısı 3,5 mil
yona çıkmaktadır. 

Görülüyor ki, 47 milyon nitelikli insan bakımın
dan incelendiği zaman, maalesef bunlar işsiziyle, güç-
süzüyle, iş çalışma alanında yılda 200 bin işçiyi sakat
layan ekonomik yapısıyla pek güçlü bir ülke olduğu
muzu yansıtmamaktadır. Siz, nitelikleri değiştirmedik
ten, geliştirmedikten öte, bunu 200 milyona çıkarsa
nız bile, güçlü bir Türkiye'den söz etmenin imkânı 
yoktur. Onun için, nüfus planlaması mutlaka gerek
lidir. Nüfus planlaması demek, nüfusu azaltmak de
mek değildir. Nüfusu, Türkiye'nin iktisadî olanakları
na, Türkiye'nin (Arz ettiğim) jeopolitik askerî ve diğer 
ihtiyaçlarına göre ayarlamaktır. Gerektiği zaman fren
lemek, gerektiği zaman hızlandırmaktır. Bu konuda
ki yanılgıyı belirtmiş olmak için bunları anmakla ye
tiniyorum. 

Değerli arkadaşlarım; 
Şimdi, böylesi bir nüfus planlamasını destekliyo

rum. Böylesi bir nüfus planlamasını gerçekleştirmek 
lazım. Şimdi kürtaja geliyorum. 

Nüfus planlamasına ne kadar evet diyorsam, kür
taja o nispette hayır diyorum değerli arkadaşlarım. 
Nüfus planlamasında kürtaja temel ve egemen araç 
haline getirmek son derece sakıncalıdır; sadece bi
raz sonra arz edeceğim nedenlerle değil. Eğer kürtaj 
meşrulaştırılacak olursa, gebeliği engelleyici ve çocuk 
yapmayı engelleyici tedbirlerin hiçbiri başarıya gide
mez değerli arkadaşlarım. Herkes bunu kürtajla en
gellemeye yönelir diye endişe içindeyim. Onun için, 
kürtaja karşıyım değerli arkadaşlarım. 

Asıl izlenmesi gereken yol ve yöntem, öncelikle 
doğum kontrol yöntemleriyle gebeliğin önlenmesi ve 
koruyucu tedbirlerin alınmasıdır. 

Kürtaj konusunda bugün Türkiye'mizin drama
tik bir durumu vardır; bu hepimizi üzmektedir; ama 
bu ayrı bir olaydır. Kürtajın yapılıyor olması ayrıdır, 
onu meşrulaştırmak çok daha ayrı bir fenomendir. 
Hırsızlıkta vardır değerli arkadaşlarım. Hırsızlığı meş
rulaştırmayı kim kabul edebilir. İki konu arasındaki 
benzerlikler oldukça büyüktür. 

Değerli arkadaşlarım; 
Müslüman Türk toplumunda yerleşmiş, köklü, ma

nevî değerler sistemimiz vardır. Avrupa'da kürtaj ko
nusunda yapılanlarla Türkiye'yi bir diğerine benzet
mek son derece yanılgılıdır. Türkiye'de sosyal denge
leri sağlayan kadın - erkek ilişkileri vardır; Türkiye* 
ye özgüdür bu. Kürtajı meşrulaştırdığımız zaman, kür
taja yol açacak yöntemler, klinikler elbetteki iyileşe
cektir; ama bunun getirebileceği sosyal tahribatları 
da göz ardı etmemek gerekir değerli arkadaşlarım. 

Değerli arkadaşlarım; I 
Nüfusumuzun aşağı yukarı % 10'unun sakat ol

duğu varsayılmakta, böylece bunların sayısı da 4,7 I 
milyona varmaktadır. Bu konuda, aşağı yukarı Ulus- I 
lararası Sakatlar Yılı ve Türkiye .konusunda Sayın 
Profesör Ege'nin bir çalışması vardır; burada anlamlı I 
rakamlar bulunmaktadır. Onları teker teker anmak 
istemiyorum. Körlerin, sağırların, konuşma özrü olan- j 
ların, zeka geriliği seviyesindekilerin rakamlarını sa- I 
dece yüce hatıralarınızda tazelensinler diye anmakla 
yetiniyorum, J 
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Sosyal alandaki birtakım dengelerin sarsabileceğin
den ciddiyatle kuşkuluyum değerli arkadaşlarım. 

Hüner, kürtajla değil; istenmediği zaman çocuk 
yapmamaktır. Bunun gerekli ve koruyucu tedbirlerini 
bilinçli ve etkili bir tarzda alabilmektir. Gebeliğin en
gellenmesinde sorumsuz ve aciz kalan çiftlerin güna
hı ve sorumsuzluğunu bebe adaylarının hayatıyla öde
meye hiç kimsenin hakkı olduğuna kani değilim de
ğerli arkadaşlarım. Ana rahminde bebe adaylarının 
idamı demektir kürtaj değerli arkadaşlarım. İnsancıl 
anlayışım bunu kabul etmeyi engellemektedir. 

Değerli arkadaşlarım; 
Tüylerinizi ürpertecek suçları işleyen büyüklerin 

bile idamının kabul edilmediği bir çağda, günahsız, 
masum bebe adaylarının katliamı olan kürtaja evet 
demek mümkün değildir. Ana babaların günahını da
ha doğmamış bebelerin hayatıyla temizlemek müm
kün değildir değerli arkadaşlarım. Kimileri keyif çata
cak çocuk yapacak, ondan sonra da bu bebeler öl
dürülecek. Olmaz öyle şey değerli arkadaşlarım. 

istenmeyen çocukların oluşmasını engellemek için 
kürtajı kullanmak yalnız en haksız yol değil değerli 
arkadaşlarım. En kolaycı yoldur. Bu kolaycı yola 
sapmamak gerekir. 

Tekrarlıyorum, asıl çözüm; istenmeyen gebelikleri 
engellemektir. Burada, kişilerin, çiftlerin sorumluluğu 
ortaya çıkmaktadır. Burada, çiftlerin eğitimi ortaya 
çıkmaktadır; asıl tedbir buradadır. Bu tedbiri alma
dığımız takdirde, kürtaj, arz ettiğim haksız, insafsız 
yanlarına rağmen, inancıma göre çözüm değildir. Arz 
ettiğim gibi, kürtajı nüfus planlamasının başlıca aracı 
haline getiren her türlü yaklaşımı kabul etmemek ge
rekir. Kürtajın yasallaştırılması korkarım ki, gebeliği 
önleyici tedbirleri gevşetebilir ve bunun yaygınlaşma
sına yol açabilir; dikkatlerinizi çekerim değerli arka
daşlarım. 

BAŞKAN — Sayın Hamitoğulları... 
BEŞIR HAMİTOĞULLARI — Ve ondan sonra 

da her şeyi kürtaja bağlayabilir. 
Bitiriyorum Sayın Başkanım. 
Çok değerli arkadaşlarım; 

Tasarının demek ki çok olumlu yönleri vardır; 
arz ettiğim noktada olumsuzluğu bana göre büyük 
olan yönü vardır. Değerli öneri ve gayretlerinizle Ta
sarının mükemmelleşmesini temenni ediyor, saygılar 
sunuyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Hamitoğul
ları. 

i Buyurun Sayın Aydar. 
MEHMET AYDAR — Sayın Başkan, Danışma 

Meclisinin değerli üyeleri; 
Yüce Meclisiniz bugüne kadar yaptığı kanunlar

da, konuşmacı arkadaşlarımızın hemen hemen tamamı 
bu kanun teklif ve tasarılarının çok önemli olduğunu 
vurgulamışlardı. Bu Kanun Tasarısı da gerçekten Yü-

I ce Meclisin daha evvel çıkardığı kanunlar seviyesin
de önemli bir kanundur. Yalnız, metinle dünya ve 
Türkiye gerçeklerini karşılaştırdığımız zaman birtakım 

I noksanlıkları bulmak vurgulamak imkânı vardır. Dün-
I yadaki uygulamaya bakarsak, özellikle ingiltere'de 
I 1864'te yasaklanan çocuk düşürme olayı, 1967'de sos-
I yal ve psikolojik nedenlere bağlanarak serbest bıra

kılmıştır. Amerika Birleşik Devletlerinde 1861'de ko
nulmuş olan yasak New - York Eyaletinde 1971'de 

I kaldırılmış; ancak federal seviyede bütün eyaletlere 
teşmil durumunu getiren kanun 1976'da çıkarılmıştır. 

Uluslararası planda en büyük tartışma ve aktüel 
olaylar olarak kamuoyuna yansıyan durum italya'da 
ve Fransa'da kendisini göstermiştir. Özellikle Kato-

I lik Kilisesinin yasaklamasına rağmen, olagelen fiilî 
düşürme olayları, kürtaj olayları, gelişmiş o toplum
larda yeni birtakım tedbirlerin alınmasına Katolik Ki-

I lisesinin dinsel engellemelerle karşı çıkmasına rağ
men, Fransa'da 1975'de, italya'da ise, 1978'de ya-

I sallaştırılmış ve serbest bırakılmıştır. 

I Bu gelişme içerisinde atipik bir görünüm Japon-
I ya'da kendisini göstermiştir. Japon geleneklerine gö-
I re, doğan çocuğu öldürmek ve onu düşürmek, 1876' 
I ya kadar devam edegelmiş, 1876'da yasaklanmıştır. 
I İkinci Dünya Savaşından sonra 1948'de bu ülke, ken-
I dişine sağlıklı nüfus sağlayabilmek açısından da bir 
I serbesti getirmiştir. 
I Sosyalist,ülkelerde durum diğer Batılı ülkelere na-
I zaran daha farklıdır ve sınırlar korunmaktadır. 
I Aslında olay, uluslararası planda mütalaa edildiği 
I zaman, bir insanlık sorunudur ve yalnız Türkiye'nin 
I değil, bütün dünyanın bir sorunudur. Tanınmış Ma-
I car bilgini Klinger'in yaptığı değerlendirmeye göre, 
I bugün yılda 30 milyon kadının isteyerek çocuk dü-
I sürdüğünü görmekteyiz. Bu, her 1 000 kadına karşı 
I 260 ile 420 arasında çocuk düşürme olayıdır. Ulus-
I lararası Aile Planlaması Federasyonunun tahminine 
I göre de, dünyada düşük yapan kadın sayısı 55 mil-
I yon civarındadır. Demek ki, olay oldukça evrensel 
I boyutlar taşımaktadır. 
I Bütün bunlara rağmen, bu konuda söylenebile-
I cek daha başka durumlar da vardır. Örneğin; ulus-
J lararası planda meseleye baktığımız zaman söyledik-
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lerimizin durumunu belirleyen ve «Türkiye için de 
acaba ne yapabiliriz?» dedirtebilen bazı uygulamalar 
önplandadır. 

Bir defa dünya ulusları; yasak koyan ülkeler, is
tek üzerine düşük yapılabilen ülkeler, tıbbî ve sos
yal nedenlerle düşük yapılabilen ülkeler, mahkeme 
tarafından kabul edilen tıbbî ve sosyal nedenlerle dü
şük yapılabilen ülkeler şeklinde dört anagrupta top
lanmıştır. Bunlardan bazı örnekler verecek olursak; 

Çocuk düşürmenin kesin olarak yasaklandığı ül
keler; Belçika, Bolivya, Burma, Kolumbiya, Domi
nik, Mısır, Haiti, Endonezya, İrlanda, Jamayka, Pa
nama, Filipinler, Portekiz, Tayvan (Formoza) ve Ce
zayir'dir. 

îstek üzerine düşük yapılabilen ülkeler; Avustur
ya, Çin Halk Cumhuriyeti, Danimarka, Fransa, Do
ğu Almanya, Iran, italya, Norveç, Singapur, isveç, 
Tunus, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği Viet
nam, Yugoslavya, Amerika Birleşik Devletleridir. 

Avustralya, Bulgaristan, Çekoslovakya, Finlandi
ya, Batı Almanya, İngiltere, Macaristan, Hindistan, 
israil, Japonya, Romanya, Uruguay, Zambiya gibi 
ülkeler de, tıbbî ve sosyal nedenlerle düşük yapılabi
lecek ülkeler arasındadır. 

Mahkeme kararıyla düşük yapılabilecek olan ül
keler; Arjantin, Brezilya, Kamerun, Küba, Ekvator, 
El Salvador, Yunanistan, Ürdün, Güney Kore, Li
berya, Meksika, Rodezya, Güney Afrika ve Tayland' 
dır. 

Sayın Başkan, değerli üyeler; 
Aslında olay, dünya çapında bilim çevrelerince çok 

irdelenmiştir ve olaya ekonomik açıdan, sosyal açıdan, 
dinsel açıdan bakılmıştır. Uygulamanın insanî yönüne 
baktığımız zaman, çok enteresan bazı uygulamaların 
olduğunu da birçok kaynaktan tespit edip ortaya koy
mak imkânına sahip olmaktayız. «Türkiye'de bunun 
örneği yoktur» demek mümkün değildir. Bu, işin uz
manları bile, Hipokrat yemini etmiş olmakla... Şunu 
da hemen ifade edeyim; Hipokrat'ın görüşü, kesinlik
le kürtaj yapmanın karşısında bir görüştür. Neden?.. 
insan hayatına, insana verilen değerden ve saygıdan. 
Hekimler zaten bu Hipokrat görüşüne bağlı kalarak, 
zorunlu olmadıkça çocuk düşürmeye, yani kürtaja 
kesinlikle yaklaşmamaktadırlar; ama Türkiye'deki ol
gu bu mudur?.. Bunu bilenlerin takdirine sunuyorum. 

Elimde bazı bilgiler var, zamanın çok kısıtlı ol
ması nedeniyle bunları arz edemeyeceğim. Bu itibar
la, olaya bir değişik açıdan bakmak zorundayım. 

Aslında nüfus planlaması, Türkiye'de entellektüel 
çevrede yıllar yılı tartışılmış ve belli bir zamanda bir 

kanunî düzenlemeye tabi kılınmıştır. Aile planlaması 
konusu Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının görev
leri çerçevesi içerisine alındığı zaman, Türkiye'de oluş
turulmak istenen kamuoyu, yani halkla ilişkiler açı
sından meselenin üzerine gidişi, bunda hakikaten «sü
te ekilmiş mayanın tutabileceği» kesin kanaatini getir
mişti; fakat zamanla meseleye sahip çıkamamak, du
rumu bir başka noktada ve nüfus planlamasının bir 
aracı olarak şu anda Yüce Meclisi «Acaba bir kür
taj yasasıyla bir kürtaj imkânıyla bu planlamaya bir 
katkıda bulunabilir miyiz?» şeklindeki bir görüşmeye 
kadar getirmiş bulunmaktadır. 

Aslında olayın değişik yönleri de vardır. Buradan 
da ifade edildi, bazı ekonomistler bir görüş ortaya 
koyar ve derler ki, «Bizim kalkınma planlarımız, kal
kınma hızımız, durdurulabilecek bir nüfusa göre ya-
pılmadıdır.» Bazı ekonomistler de öyle demezler de, 
«Ülkenin kaynakları fevkalade zengindir, nüfus art
maya devam etmelidir, herhangi bir kısıtlamaya tabi 
tutulmamalıdır; ama kalkınma hızı, bu nüfusa yete
bilecek, ihtiyaçlarını karşılayabilecek imkânların te
mini noktasında dengelenmelidir.» derler. Bu itibarla 
ekonomistlerin görüşü ortaya çıkmaktadır. Bir de, 
«Türkiye'de nüfus planlaması» kavramını ortaya at
tığınız zaman rahatsızlık duyahilen çevreler vardır 
ve bunlar da, «Bu bir oyundur, emperyalizmin bir 
oyunudur, Türkiye nüfus açısından büyümezse, küçü
lür, gücünü kaybeder. Bu itibarla, aman kulağınızı 
emperyalistlerin bu tavsiyelerine tıkayınız.» derler; 
ama olayın bir başka yönünü yine ben burada izah 
edeyim. 

Şimdi, Kanunun gerekçesinde dahi bir çelişki tes
pit ettim, onu arz edeyim. Hatırlanacak olursa bunu, 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının 1982 Yılı Büt
çesi üzerinde yaptığım konuşmada da ifade etmiştim. 
Olay şu : Eğitimle doğurganlık arasındaki korelas
yona baktığımız zaman, eğitilmiş anne ve babanın 
az çocuğa sahip olduğu gerçeğiyle karşı karşıya geli
yoruz; ama Türkiye'de şimdi şu anda var olan bul
gu (Hacettepe Üniversitesinin yaptığı nüfus etütle
rine dayanarak ifade ediyorum); çok daha fazla eği
tilmemiş anne ve babaların yaşadığı kırsal alanlarda 
düşük olaylarının çok daha düşük seviyede olduğu, 
eğitilmiş ve daha çok sosyal hayata intibak etmiş 
kent alanlarında; hatta hatta şunu ifade edeyim, eko
nomik güce ulaşmış yerleşim yerlerinde düşük oran
larının çok daha yüksek seviyeye çıkmış olduğu yo
lundadır. Bu itibarla bu iki ayrı korelasyonu dikkate 
almak suretiyle nüfus planlaması yapılırken, hangi kri-
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terlere, hangi stratejilere, hangi ilkelere bağlı olarak 
yol yürümek lazım geldiğini hassasiyetle izlemek la
zım gelir. Olaya bu açıdan bakarsak, efendim biz eği
timi artırdık; eğer eğitim, ilkokul mezunu bir anne 
babanın doğurganlığı ile yükseköğrenim görmüş bir 
anne babanın verdiği çocuk sayısı arasında büyük 
farklılıklar var; altı, yediye kadar çıkan çocuk, 3, 
2'ye ki ideal rakama doğru çekilebilmektedir ve hat
ta bire kadar düşmektedir. Bu da aslında çağımızın 
bir olgusudur. Ataerkil aile tipinin giderek parçalan
ması, ekonomik ve sosyal sebeplerden parçalanması, 
Türkiye'deki demografide meydana gelen, özellikle 
yatay nüfus hareketliğinde meydana gelen değişim
ler, bize yeni yeni problemler getirmekte ve bölünen 
aile tipinin atomik, çağdaş aile tipine dönüşünü gör
mekteyiz. Refahı çocuk yapmaya tercih eden; kendi 
refahını ki, burada bir egoizm yatmaktadır; bu ego
izm ile kendi refahını sağlamak için çocuk yapma
mayı tercih eden anne babanın oluşturduğu aile tipi, 
bence Türk aile tipi değildir. 

Bu itibarla Türkiye'de standart ki, kanunda bu 
gösterilmiştir, Nüfus Planlaması Kanununda bir ta
rif getirilmiştir; o tarife uygun olarak; ama üzerine 
ısrarla parmak basmak suretiyle söylüyorum, mut
lak suretle zarurî hallerde Devlet hastanelerinde so
rumlu hekimlerin bizatihi müdahalesi ile Türkiye'de 
ancak meseleye bakabilirsiniz. 

islam dininde dahi, Kuran'ı Kerim'de Müminin 
suresinin 12 nci ve 14 üncü ayetlerinde ki, bir yorum
lama getirilmek istenmiştir 1971 Rabat islam Alim
leri Konferansında; orada dahi meseleye bir çözüm 
getirilememiştir. Diğer dinler de, Hıristiyanlığın diğer 
mezhepleri de buna kesin çözüm getiremediği gibi, 
bugün çağdaş dünyada hekimlerimiz dahi bir orta 
yol bulmuş değildirler. 

Bu itibarla Türkiye'nin gerçeklerini, maddî ve 
manevî yapısını dikkate almak suretiyle Sayın Ab-
durrahman Pütürgeli arkadaşımın da ifade ettiği gibi, 
yarın bir başka felaket de getirebiliriz. Bunu kendi
sinden duymuş oldum ve bir otorite olarak kendisi
nin müsaadesi ile bunu söylüyorum. Bu nedenle mut
lak surette Devletin hastanelerinde kontrollü olarak ve 
zaruretler mesabesinde bir düzenlemeye benim vicda
nım evet diyor. 

Hepinizi en derin saygılarımla selamlarım efen
dim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aydar. 
Sayın Kırcalı, buyurun efendim. 
SÜLEYMAN SIRRI KIRCALI — Sayın Başkan, 

sayın üyeler; 

Bugün, çok acele olarak önümüze getirilen bu 
Kanun Tasarısının değişikliğe uğrattığı 10.4.1965 
günlü ve 557 sayılı Nüfus Planlaması Hakkında Ka
nun Tasarısı da görüşüldüğü 8.10.1964 tarihinde alı
nan bir karar ile öncelikle ve hatta ivedilikle görüşül
müş bulunmaktadır. 

Kabul edildiği tarihten bu yana hiçbir değişikliğe 
uğramadan bugüne ulaşan bu Kanunun, bazı arka
daşlarımızın «Aile Planlaması Hakkında Kanun» adı 
ile hazırladıkları Teklifte kaldırılması istenmekte, Ada
let Komisyonumuz aynı Teklife katılarak, Kanunu kal
dırılmış tasarısında bulunmakta; Hükümet Tasarısı, 
mevcut Kanunu değiştirmeyi esas almış ve Sağlık ve 
Sosyal işler Komisyonumuz da buna katılmış ve de
ğişikliği düzenlemiş bulunmaktadır. 

Bugün yapılmak istenen değişiklik, doğrudan doğ
ruya evvelki Kanun gerekçesinde bir suç olduğu için 
müsaade edilemeyeceği bildirilen sterilizasyon ve kas-
trasyon ile rahim tahliyesine müsaade edilmiş olması 
olayıdır. Bunlardan «Sterilizasyon» Fransızca «Sterili
ze» kelimesinden gelip, Sayın Abdullah Pulat Gözü-
büyük'ün dediği gibi, «Kısırlaştırma» «Kastrasyon» 
kelimesi de «Castre» kelimesinden gelip «Hadımlaş
tırma» demektir. «Rahim tahliyesi» ise «Kürtapdır. 

Eski Kanun, bunlara müsaade etmediği gibi, ağır 
cezalara bağlamış bulunmaktadır. Şimdi, yukarıda da 
işaret edildiği gibi, bunlara müsaade de edilmektedir. 
Hükümet, değişikliğe gerekçe olarak, nüfus artış hızı
nın azaltılması konusunda istenilen düzeyde başarı el
de edilmediğini söylemektedir. Teklif sahibi arkadaş
ların gerekçesi yok; yalnız, görebildiğim kadarıyla 
Anayasanın 41 inci maddesi ileri sürülmekte, aile 
planlamasının esas alınması gerektiği belirtilmektedir. 

Şunu öncelikle belirtmede yarar görüyorum; vak
tinizi almaktan korkmasam, 1964 Meclisinde bu Ka
nuna nasıl karşı çıkılmıştır, bilmenizi çok isterdim. 
(Zabıtları getirdim, gerektiğinde rahatlıkla okuyabili
rim; uzun karşı koymalar var.) 

Onun için bile Kanun gerekçesinde; Diyanet iş
leri Reisliğimiz ile Camiül Eserin bu konuda fetvala
rının olduğu beyan edilmekte, ezilmek lüzumu hisse
dilmekte, yani muhalefet böyle bir söz söylemediği, 
dine dokunmadığı halde, Hükümet o tarihte dahi bunu 
göz önünde tutmak lüzumunu hissetmekte ve bunu 
beyan etmiş bulunmaktadır. 

Bugünkü gerekçede söylenen, 15 senede nüfus ar
tışının önlenememiş olması, insana katiyen tatmin edi
ci gelmemektedir. Sayın arkadaşlarım, 1964'de nüfu
sumuz 30 milyon 399 bin; 1980'de nüfusumuz 44 mil-
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yon 438'dir. Şimdi, evvelki Kanuna göre hamileliği ön
leme bakımından fazla bir tedbir bugünkü Kanunda 
getirilmediğine göre, 44 milyon ile 30 milyon ara
sındaki fark, yani 14 milyon insan, kürtaj, kısırlaş
tırma ve hadımlaştırma; kibar olsun isteniyorsa; ste-
rilizasyon, kastrasyon ve rahim tahliyesi yolu ile ber
taraf edilecektir. Bu, gerçekten inanılacak bir şey de
ğildir. Bu işlerin hukuk bakımından ne derece sa
kıncalı olduğu, Sayın Gözübüyük'ün (Ki konuşmala
rını benden evvel yapmasını çok arzu ederdim) kar
şı yazılarında açıkça gösterilmiş bulunmaktadır. Ben, 
bunların kendilerince izah edileceği için şu anda üze
rinde durmuyorum. Yalnız, Türkiye'nin nüfusuna do
kunmak isterim. 

Bu nüfus fazla ise, sormak istiyorum; o halde 
ne kadar bir nüfusumuz olması lazım? Yıllardan beri 
nüfusumuz fazla deniliyor; şimdi 45 milyonuz, belki 
50 milyona.yaklaşıyoruz; mesela sorsam, elimizde bir 
alet olsa, hiç kimseyi incitmeden 30 milyon indir-
sek iyi mi? Mesela o yetmiyorsa 20 milyona indir-
sek daha mı iyi? Mesela o yetmiyorsa 10 milyona 
mı indirsek daha iyi? Hangi rakamda duracağız? 
Ülkemiz hangi esaslara binaen, hangi nüfusa yete
cektir; bunu takdir edecek, tayin edecek kimdir? 

Ben size bu akıl verenlere karşı şunu söyleyeyim, 
(Kimlerden akıl geldiği muhakkak malum olsa gerek) 
mesela Federal Almanya 1970'de 60 milyon nüfuslu, 
kilometrekare başına 247 kişi düşüyor; Doğu Al
manya 1971'de 17 milyon nüfuslu, kilometrekare ba
şına 155 kişi düşüyor; Fransa 1975'de 52 milyon nü
fuslu, kilometrekare başına 97 kişi düşüyor; Hollan
da 1971'de 13 milyon nüfuslu, kilometrekare başına 
339 kişi düşüyor; İngiltere 1971'de 55 milyon nüfuslu 
244 kişi düşüyor kilometrekare başına. 

Şu ülkelerin arazilerini okumak isterim; en büyük 
Fransa zannediyorum 500 bin kilometrekare, biz bun
ların 800 bin kilometrekare ile iki misliyiz. Belçika' 
nın 10 misliyiz kilometrekare olarak; Belçika'nın 8 
milyon nüfusu var ve kilometrekare başına 331 kişi 
düşüyor zannediyorum Belçika'da. 

Peki kültür bakımından gelişmiş olan bu Avrupa 
ülkeleri, bu kadar nüfuslu oluyor da biz niye olmu
yoruz?.. 

Size bir kitaptan bahsetmek isterim. (Bütün arka
daşlarımın okuması için kitaplıkta aradım bulamadım. 
Zaten daha evvelce de iki yıl aramıştım. 2,5 liralık 
kitabı 500 liraya aldım.) Bişof isminde, Avusturya'nın 
Ankara Büyükelçiliği Başkâtipliği yapmış ve 10 yıl 
Türkiye'de kalmış bir kişi. Bu kitabı okumanızı çok 
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isterim. Kitabı 1935 yılında yazmış. Diyor ki «Ana
dolu, kavimlerin aktığı bir bölgedir. Bunun üzerinde 
bugün 10-15 milyon arasında 13 milyon insan otur
maktadır. Münbit toprakları vardır. Boğazı vardır. 
Etrafı petrol ambarlarıyla depolarıyla doludur. Al
manya ile İtalya'nın topraklan karşılığı kadar top
rakları vardır. (Yani, Türkiye'nin topraklan, bu iki 
ülkenin topraklarının toplamı kadardır.) Almanya 90 
milyondur, italya 45 milyondur. Avrupa'da bu derece 
münbit olmayan topraklar üzerinde 135 milyon insan 
otururken, 13 milyon nüfuslu Türkiye'ye bu toprak
ları bırakmazlar.» diyor. 

Bir hususu daha belirtmek istiyorum : Türkiye'nin 
nüfusunun aşağıda, belli bir seviyede tutulması, ya
bancılar tarafından ve Türkiye'yi gerçekten sevenler 
tarafından dahi uygun görülmemektedir. 

Türkiye, illa bu uygulama ile başarılı olacak de
ğildir. Bu uygulamanın yapıldığı bazı ülkelerde bu hu
sus tam manasıyla ters tepmiştir. Mesela, Macaris
tan bu uygulamaya başlamış, bir gün gelmiş ki, Ma
caristan nüfusunda genç nesil kalmamıştır. 

Benim anladığım kadarıyla yapılması gereken, nü
fusumuzu azaltmak yerine, o nüfusa yetecek ekono
mik imkânları yaratmaktır. Devlette bu gibi bazı şey
leri görüyoruz biz; Devlet, yatırımları artıracağı, tah
silatı mümkün kılacağı yerde, memurun maaşlarını 
kesiyor. Bizim bugün bu Kanun Tasarısı ile yapmak 
istediğimiz de bu... Biz, nüfusun karşılığında ekono
miyi geliştireceğimiz yerde, nüfusu kesiyoruz. 

1964 yılında hazırlanan Tasarı incelenirken, Ta
sarının gerekçesinde «Gıda maddesi ithal ediliyor» 
denmiştir. «Nüfusumuzun bugün biz gıda maddesini 
karşılayamıyoruz.» deniyor. Halbuki bugün aradan 18 
yıl geçti, nüfusumuz 15 milyon arttı ve biz dışarıya 
her türlü gıdayı ihraç ediyoruz arkadaşlar. Bu çok 
büyük bir farktır. Bu, neyin nasıl yapılması lazım 
geldiğini çok açık ortaya koyan bir husustur. İşte ge
rekçe burada elimde, teyiden okumak istiyorum, mü
saadenizle okumadan geçemeyeceğim : «Bugün ise, 
ekilen topraklarımızın azamî hududuna varmış bulu
nuyoruz. Çok yağmurlu seneler müstesna, ziraî mah
sulümüz nüfusumuzu besleyememektedir. Dışarıdan 
ziraî mahsul ithal ediyoruz» deniyor. 1983 yılında biz 
bunu söylemiyoruz. Şimdi biz ziraî mahsul ihraç edi
yoruz, daha da ihraç edeceğiz bu malları ve ziraî 
mahsulleri. Bunun için uğraşıyoruz. 

Biz, o zamanlar nadasa bırakıyorduk toprakları
mızı. Sayın Cumhurbaşkanımızın da çok büyük ikaz-
larıyla artık, bu nadası değiştiriyoruz. Soya fasulyesi 
nerede ise, Manisa'ya yetecek. 
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Türk Milleti, ihtiyaçları geliştikçe çarelerini bula
cak çok aktif bünyeye sahip bir millettir. Bugün, 
sulanabilecek bir Harran Ovası, (Aramızda çok şü
kür, çok miktarda ziraatçi arkadaşlarımız var, onlar 
da bileceklerdir) 400 milyon insanı besleyecek buğ
dayı verecektir arkadaşlarım. Ben gözümle gördüm 
orada kaymakam iken, 9 çuval ekti, 360 çuval buğ
day aldı bir kişi, bire kırk olarak. 

Onun için, Türkiye'nin açlığa gireceği esbabı mu-
cibesiyle nüfus eksiltmesine doğru ve tayyına doğru 
gidemeyiz. 

Tarımın fennileştirildiği, sanayinin geliştirildiği 
oranda ülke daha çok gelire sahip olacak ve bu ise, 
müreffeh, kültürlü insanları oluşturacaktır. Bunun 
sonucu, bu acı kanuna ihtiyaç kalmadan ülke isteni
len sonuca ulaşacaktır. 

Daha önceki tedbirlerle ne sonuç elde edilmiştir, 
bu Kanunu hazırlayanlar daha önce ne elde etmişler
dir?.. Bunları ortaya koymak gerekir. Bize buna ait 
hiçbir rakam verilmemiştir. 

Biraz evvel arkadaşlarımız, Danışma Meclisi üye
lerinin çocuk sayılarını örnek vererek «Bakınız, vasatı 
olarak iki kişi tutuyor, üç kişi tutuyor çocuk miktarı
mız.» dediler. Halbuki burada üzerinde durulması la
zım gelen, evvelki konuşmalarda da rastlamadığım 
bir husus var. Biz, Danışma Meclisine Devlet hizme
tinden geldik hepimiz. Ne çapayı tutacak, ne tezgâhı 
idare edecek, ne fabrikayı bizden sonra sürdürecek 
insanlara, evlatlara ihtiyacımız yoktur. Halbuki Türk 
Milleti içerisinde zannetmesinler ki, öyle 300 bin kişi, 
400 bin kişi çocuk istemiyor. 

Çocuk, bir millet için büyük bir güçtür. Kuran'ı 
Kerim'de bile söyleniyor «Malınıza ve evlatlarınıza 
güvenmeyiniz.» diyor. Onun büyüklüğüne işaret edi
yor Kuran'ı Kerim bile. Çocuk, evlat, tezgâhı yürü
tecek; çocuk sabanı yürütecek; çocuk çapayı yapa
cak; çocuk küreği sallayacak; çocuk, dükkânı, fabri
kayı idare edecek, istemiyor mu çocuğu millet?.. Bu 
sebeple biz tabiatıyla misal olamayız. 

Ben Berlin'de insanlar gördüm; genç nüfusa hay
ran ve hasrettiler. Şu gördüğüm çok enteresandı : 
ikinci Dünya Harbinde dul kalmış bir kadıncağız, Bi
rinci Dünya Harbinde dul kalmış annesinin koluna 
girmiş onu götürüyordu. Etrafta genç nüfus yoktu. 

Halbuki arkadaşlar, genç ve büyük bir millet ol
muşuz. Bırakın büyüsün, bırakın gelişsin bu millet. 
Ona mani olmayın. Bu Kanun Tasarısını reddediniz 
arkadaşlar. 

Saygılarımla arz ederim. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kırcalı. 
Sayın Gözübüyük, buyurun efendim. 
ABDULLAH PULAT GÖZÜBÜYÜK — Sayın 

Başkan, Sayın Balkan, Sayın arkadaşlar ve görevliler. 
Komisyonda arz ettiğim görüşümü raporda oku

duğunuz için burada bazı noktalara temas ile iktifa 
edeceğim. 

Önce şu hususu arz etmekte zaruret var : Bir ke
re, bu Tasarı, ciddî, ilmî araştırma yapılmadan ve ıs
rarlarıma rağmen, Adalet Komisyonu bana bir ön 
rapor hazırlamak konusunda karar vermiş olması iti
bariyle Sağlık Bakanlığına yazılı müracaatlarımda, 
hususiyle bu sahada, bu konuda medenî memleket
lerde yürürlükte olan mevzuatın metinlerini ve bu 
konudaki araştırmaları istediğim halde, her nedense, 
bu Bakanlığın yetkilisi (Sayın Bakanın şahsı münez
zeh) korkak davranmıştır, ürkek davranmıştır ve 
verdiği cevap da son derece gülünçtür. Şöyleki : İs
viçre'de; 30 Gylül 1974, 19 Mayıs 1976, 24 Ağustos 
1979, 29 Eylül 1980 tarihlerinde araştırmalar yapıl
mış, halkoylamaları yapılmış, taslaklar, tasarılar ha
zırlanmış ve bunların neticeleri menfi olarak ortaya 
çıkmıştır. İşte bunları istedik, bir... 

Bunun dışında, isviçre Federal Ceza Kanununda 
değişiklik oldu, bunu istedik. Ayrıca da Dünya Sağ
lık Teşkilatı (Orgonization Mondial De La Sante.) 
tarafından bu konudaki verileri istedik (Herkesin bil
diği bir teşekkül, merkezi Cenevre.) onu da doğru 
dürüst göndermediler. Afrika, yok Asya, yok Endo
nezya... Bunlar bizi alakadar etmez. Biz iptidaî bir 
memleket değiliz. Biz medenî bir memleketiz. Türki
ye Cumhuriyetine yakışır, yaraşır mukayese bakımın
dan aydınlatıcı metinlere, ancak medenî memleket
lerin mevzuatı numune olabilir, onlardan yararla
nılabilir. 

Muhterem arkadaşlar, verilen bu cevapta, isviç
re Federal Hükümetine müracaat edilirse, bu belge
ler gizli olduğundan verİlmezmiş. Hayret edilecek bir 
şey. Yani bu kadar gülünç; özür dilerim, Sayın Ba-
kan'ın şahsı münezzeh, bu kadar iptidaî bir cevap ol
maz. Halbuki, ben resen ve şahsen, Bern Büyükelçi
miz Sayın Pek Muhterem Doğan Türkmen Beyefen
diye bir mektup takdim ettim. Bana verilen cevap 
bugün geldi, mektubun tarihi 7 Nisan 1983. 

Muhterem arkadaşlar; 
Bu değerli Büyükelçi, yeni 1982'de basılmış İsviç

re Federe Ceza Kanununu göndermiş. Özür dilerim, 
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beni mazur görün, biz, ciddî çalışmak, ilmî çalış
mak, memlekete, devlete gerçekten yararlı olmak 
mecburiyetindeyiz; bu bizim için tarihî bir vazifedir. 
Buyurun; işte arz ettiğim belgeler, daha da var. İşte 
bütün bunlar nicelenmiş olsaydı böyle noksan, gayri 
ilmî ve gayrî ciddî bir taslakla karşı karşıya kalmaz
dık. Tasarı bile değil, bir taslakla karşı karşıya ka
lınmazdı, 

Ben bunu defalarca arz ettim. Nitekim, yeni Ana
yasamızın 41 inci maddesinde «aile planlamasından 
bahsediliyor değerli arkadaşlarım. Halbuki bunlar tut
turmuş, durmadan «nüfus planlaması.» Kavramlar 
başka başkadır ve bendeniz de kendimi hizmete arz 
ettim, «Birlikte çalışalım, bir eser meydana getirelim; 
bu eser faydalı olsun» dedim. Şunu arz edeyim, özür 
dilerim, sizler de muhakkak ki bu şekilde tahmin 
buyurursunuz, ben, daima yapıcıyımdır çalışmala
rımda; özür dilerim, menfilik ruhumda, benliğimde 
mevzubahis olamaz, böyle bir şey söz konusu değil
dir. Daima yapıcı, daima müspet, daima faydalı, dai
ma tamamlayıcı, daima noksansız olmasını isterim 
bir şeyin. 

İşte bu gayret, bu endişe, bu ciddiyet içerisinde 
tek başıma bu gayretler maalesef, Komisyonumuzda 
da kabahat var, onlar da at yarışı yapılıyormuş gibi, 
(gelişi güzel demek doğru olmamakla beraber) çok 
acele bu Tasarıyı hazırlamış bulunuyorlar. 

Muhterem arkadaşlar; 
'Bir şeyi arz edeyim, «tıbbî zaruretle tıbbî zaruret 

sebepleriyle» deniyor. O sebepler nelerdir? O, Nüfus 
Planlaması Kanununda yazılı, «işte şöyle olursa böy
le olur.» Yani, gebe kadının sıhhati, hayatı için teh
like varsa, bir. İkincisi, doğacak çocuk malul olabi
lecekse vesaire. Ben tabip olmadığım için ezberimde 
de yok. Yani, gerçekten zaruret ifade eden haller
de zaten gebeliğin sona erdirilmesi vardır ve bunun 
en güzel ifadesi İsviçre Ceza Kanununun 120 nci 
maddesi ndedir. Orada gayet güzel bu özetlenmiştir 
ve bunu ben özet olarak da raporumda arz ettim. 
Nüfus Planlaması Hakkındaki Kanunun metnindeki 
tabirler, arz ettiğim 120 nci maddeye hemen hemen 
aynı şekilde benzemektedir. 

Yine, Büyükelçimiz Doğan Türkmen Beyefendi, 
dünyaca meşhur bilhassa kara Avrupa'sında, ceza 
kanunu şerhi yazanlardan, Cenevre Üniversitesi pro
fesörlerinden Paul Logoz'un İsviçre Ceza Kanunu 
şerhini göndermişlerdir, bende var; ama bu yeni ba
sılmıştır. 

Tasanda, «çocuğunu aldırmak için rıza gösterir
se ve tıbben de bir sakınca yoksa bu fiil yerine ge

tirilir, yani gebelik sona erdirilir ve o ameliyat ya
pılır» deniyor. Tabiî, okumuş olacaksınız muhakkak; 
ama tekrarına müsaadenizi istirham ederim ehemmi
yeti dolayısıyla Paul Logoz diyor ki, «Kısırlaştırma 
veya hadımlaştırmanın insan bedenine karşı işlenen 
ağır bir «müessir fiil» teşkil ettiğine şüphe yoktur. 
Dövmek gibi, yaralamak gibi. Bu halde ise, rıza, fii
lî suç olmaktan ortadan kaldırmaz.» Birinci cilt, say
fa 129. 

Yine, İsviçre'nin Almanca konuşan, Sadi Erdem 
arkadaşımızın da okuduğu Zurich'de yine meşhur 
Hafter, ki bu da İsviçre'de, ceza hukuku sahasında 
çok değerli bir ilim adamıdır, bu da eserinde (ben Al
manca bilmem; ama Fransızca tercümesinde) aynı 
yolu beyan etmişler, ifade buyurmuşlardır. 

Muhterem arkadaşlar; 
Gerek tıbbî zaruret maksadıyla olsun, ki bu bir

çok kanunlarda kabul edilmiştir, sonra arz edeceğim, 
zaten adı üzerinde, tıbbî zaruret denince, akan su
lar durur; burada bir suiistimal söz konusu değil. 
Onun dışında, tıp edebiyatında bir yeni tabir uydu
ruldu. O da, «tedavi maksadıyla çocuk aldırma.» 
Avbrtment therapeutique. Bu her kalıba giren, her 
türlü yorumlanan, gelişi güzel suiistimale yol açan 
bir cereyandır. Tıpta ve ceza hukukunda böyle bir 
cereyan vardır; fakat bu tutulmuş değildir. 

Şimdi diğer hususlara gelelim ve bu hususta bazı 
mütehassısların mütalaalarını özet olarak arz ede
yim : 

Profesör Dr. Suavi Topçuoğlu, «Hayat, yavrunun 
ana rahmine düşmesiyle başlar. Bu sebeple bir yav
ruyu ameliyatla almak, yeni doğmuş bir bebeğin bo
ğazını sıkmaktan farksızdır. Çocuk almak kolay bir 
ameliyat değildir. Kalbi, ciğeri, böbreği açar, diker
siniz; fakat çocuk alma görülmeden yapılan, (karan
lıkta) tehlikeli bir ameliyattır.» diyor. 

Yine bir mütehassıs, Zeki Başağa'nın mütalaası : 
«Çocuk alma tehlikesiz, kansız bir ameliye değildir. 
Gebe kadını bıçak altına yatırmak serbestisini tanı
mak tehlikelidir. Çocuk almanın serbest bırakılması 
meşru olmayan cinsî ilişkilerin artmasına sebep olur. 
Binlerce düşük olduğuna ilişkin iddialar tamamen 
mesnetsizdir. Bu konuda yapılmış bir istatistik mev
cut değildir.» diyor. 

Muhterem arkadaşlarım, bir başka hususu arz 
edeyim, maruzatım aşağı yukarı bitmiş olacak. Bu 
mevzuda bilhassa bir hususa dikkatlerinizi çekerim. 
Çocuk almanın serbest olduğu ülkeleri arz ediyo
rum : Sovyet Rusya, Doğu Almanya, Bulgaristan, 
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Romuıya, Çekoslovakya ve Macaristan. Bu bilgiler 
şu eserde yer almıştır : Organisation Mondiale De 
La Sante tarafından Les Istilation De La Ortimon 
Dans Le Monde başlığını taşıyan bir kitaptır ve 1971 
senesinde basılmıştır, 

Bunun 7, 17, 25, 27, 28 ,43 üncü sayfalarında ge
niş bilgi vardır. 

O halde serbesti, demir perde ülkelerinde benim
senmiştir. Bunlardan Doğu Almanya, Bulgaristan, 
Romanya, Çekoslovakya'da 3 çocuğa kadar müsaade 
edilmekte, ondan sonra mutlaka ameliyatla çocuk 
alınmaktadır. Sovyet Rusya 4, Macaristan 4 çocuğa 
kadar, Çin 2 çocuğa kadar müsaade etmekte, 2'den 
sonra çocuk olursa resmen devlet zoraki olarak ço
cuğu almaktadır. 

Bu malumatı arz ve takdimden sonra bir başka 
hususa geçiyor ve ikmal ediyorum Sayın Başkan. 

Şimdi efendim gelelim yapıcılığa, madem yapıcı
lıktan bahsettik, ona da temas edelim. 

Muhterem arkadaşlar; 
Şu 'kanun çok değerli. Ben ömrü hayatımda böy

le kıymetli büyük elçilere çok az tesadüf ettiğim için 
huzurunuzda büyük bir minnet ve şükranla ifade et
meyi vazife bilirim. Son derece samimi, her türlü 
bilgilere vakıflar diye ben burada arz ediyorum; fa
kat Sayın 'Bakanla görüştüğümüzde arz ve takdim 
edeceğim. 

BAŞKAN — Sayın üyeyer; 83 üncü Birleşimin 

Görüşmelere kaldığı yerden devam ediyoruz. 
Söz sırası Sayın Gürel'de. Buyurunuz Sayın Gü

rel. 
HALÎL ERİDOĞAN GÜREL — Sayın Başkan, 

Danışma Meclisimizin değerli üyeleri; 
Üzülerek ifade etmem gereken bir husus var ki, 

*o da, çok uzun zamandan beri Türkiye'de tartışma 
konusu haline getirilmiş olan bu Kanun Tasarısı üze-

Mu'hterem arkadaşlarım; 
Bu Kanunun ismi, «Loı p. f'edarution procitcıon 

de La prosses et intelleption», yani «Gebeliğin korun
ması ve gebeliğe müdahalenin cezalandırılması» dır; 
Kanunun ismi budur. Ben, postadan bugün geldi, göz 
attım; bu Kanunla hangi tıbbî zaruretlerle çocuk 
alınabilir ve bunun dışında da hangi toplum zaru
retiyle çocuk alınabilir... Onun için misal; malî mü
zayaka esası getirilmiştir. Çok güzel, fevkalade bir 
Kanundur. 

Şimdi bunun dışında, hekim arkadaşlarımız maa
lesef temas etmediler, bilhassa burada konuşan arka
daşlarımız; bunun için bu Kanunla arkadaşlar, Dev
let hususi hastaneler kurmuştur, resmî hekimler gö
revlendirmiştir, herhangi bir yerde bu ameliyatların 
yapılmasına izin ve müsaade vermemiştir, işte deri i 
toplu, başı bütün, maksat ve gayeye uygun, memle
ket yararına bir eser yaratmak istiyorsak, pek değer
li, hem de ilim adamı olan Sayın Profesörden bu Ta
sarıyı ıgeri almasını ve şu elimdeki isviçre Kanunu 
ışığında daha esaslı, daha müspet ve daha yapıcı, 
maksada uygun bir tasarı hazırlamasını ve ben ken
dilerine de şahsen hizmeti taahhüt ederim. 

Saygılarımla arz ederim. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gözübüyük. 
Sayın üyeler; 'Birleşime 15 dakika ara veriyorum. 

Kapanma Saati : 17.15 

İkinci Oturumunu açıyorum. 

I rinde yeterince hazırlanma imkânını bulamayışımız 
ve yeterince dokümana sahip olamayışımız dır. Ancak. 
buradaki konuşmaların ışığı altında elbette bu kadaı 
tartışma konusu olan ve mühim olan bu meseleye bir 
hal yolu bulanabilecektir. 

Şunu da arz etmek isterim ki; gerek Kanun Tasa
rısının gerekçesinde, gerekse Sayın Komisyon Başka-

İKİNGt OTURUM 
Açılma Saati : 17.30 

BAŞKAN : Başkanvekili Turhan GÜVEN 
KÂTtP ÜYELER : A, Güngör ÇAKMAKÇI, AU Nejat ALPAT 

— 433 — 



Danışma Meclisi B : 83 

nımızın ifadelerinde bu açlığımızı giderici yeterince j 
cevap bulamadık. 

Önce, bu iKanun Tasarısı erken hazırlanmış ve 
erken getirilmiştir. Çünkü beş yıllık kalk"ıma planı
mız henüz hazırlanmamış, Meclise gelmeiniş, müza
kereden geçmemiş ve ilerde ihtiyacımız olan nüfusla 
ilgili, yerleştirmeyle ilgili, insanla ilgili olan rakam
lar elimize geçmemiştir. Bu sebeple tek bîr Bakanlık ! 
tarafından hazırlanarak önümüze getirilmiş bulunan 
bu Kanunun boyutları esasında çok geniştir. Biraz 
daha beklenip, Anayasa emri olmasına rağmen, beş 
yıllık kalkınma planının en azından projeksiyonları 
meydana çıktıktan sonra Tasarı hazırlamaydı çok 
daha yeterince faydalı olabilecekti. 

însan gücü ihtiyacı belli değildir; ancak konuş
malardan bazı hususları bir defa daha dile getirmekte 
fayda var. I 

Türkiye'nin nüfusunun fazlalığı ve bugünkü nüfu
sumuzun fazlalığı ile ilgili ekonomik bağdaştırma bi
raz yanlış rakamlara veya yanlış değerlendirmelere 
sebep olmaktadır. Konuşan arkadaşlarımızın da belirt
tiği gibi, Türkiye'nin istatistikleri henüz katı olarak { 
"bize bu insan ihtiyacını vermemektedir. (Sayın Ko
misyon (Başkanımız, tarımda ekilebilir arazinin srm 
noktasına geldiğimizi belirtmektedir. Ben tersini iddia 
ediyorum; çünkü rakamlarla ifade etmediklerine gö
re, ben de diyorum ki, daha elimizde pek çok.ekile- I 
bilir arazimiz vardır. O halde, nüfusa da ihtiyacımız 
vardır. Dağı tepeyi ağaçlandırmaya kalksak, orada 
da çalışacak insana ihtiyacımız vardır. Boş tarlaları 
ekmeye, biçmeye kalksak, orada da insana İhtiyacı
mız vardır. (Henüz işin (A) sında bile değilken, turu-
rizm sektörünü geliştirsek, binlerce kilometre uzun
luktaki sahillerimize turistik tesisleri kurmaya kalk
sak insana ihtiyacımız vardır. Bu insanı her halde dı
şarıdan getirmek mecburiyetinde olmayacağız. 

Sanayide henüz, üç hafta burada müzakeresini 
yaptığımız madenciliğimizin ne kadar gerilerinde ol
duğumuz bellidir. Bunları çalıştırmaya kalksak bu
rada çalışacak insanı dahi bulmakta büyük müşkülat 
çekmemiz her zaman için mümkündür. Geleceğin 
genç insanı ise bunlardan çok daha mühim rol oyna
maktadır. Halihazırda nüfusumuzun % 29'u 12-24 
yaş arasında bulunmakta. Bu (Kanun Tasarısı ger
çekleştirilir, nüfus planlaması nüfus artışını önleye
cek yönde kullanılmaya kalkılırsa, ileride doğabilecek I 
olan genç nesle olan ihtiyacımız herhalde bugünkün- I 
den çok daha fazla olacaktır. | 

13 . 4 . 1983 O : 2 

En mühim konulardan bir tanesi, nüfus planlama
sı söz konusu olduğu zaman Türkiye'nin yapısı, dün
ya devletlerinin yapısı ve dünya devletlerinin nüfus
larla ilgili çalışma programlarını gözden geçirmek olur. 

Bir defa etnik gruplardan meydana gelen memle
ketlerde nüfus artışı, siyasî, iktisadî ve sosyal hâki
miyetin bir aracı olarak kullanılmaktadır. Uzun va
deli programlarda bunlar gerek resmî, gerekse gayrî 
resmî olarak dile getirilmektedir. İtalya'da neşredilen 
«11 Mondo» isimli bir ekonomik yayının özetini mü
saade ederseniz okumak istiyorum. 

Başlık; «Daha çok ç'ocuk doğurun.» 
Metni özet olarak okuyorum1: 
«Ekonomi uzmanları doğumların azalmasının ital

yan ekonomisinin gelişmesini durduracağı inancında
dırlar. İtalya'nın kimi bölgelerinde nüfus artış oram 
% 06'dir. (Bizde hu oran %0 31,6 imiş.) (Fransa'da 
'bu oran %0 14,9, Almanya'da !%0 11,1...» vesaire. 

«2000 yılında bugünkü işsizliğin tersine bir işgü
cü eksikliği olacak ve İtalya azgelişmiş ülkelerden iş
gücü, işçi ithal etmek zorunda kalacak. Dahası 2021 
yılında her yüz kişiden "68'i emeklilik çağında olacak 
ve faal, çalışan nüfusun yükü artacaktır.» 

Aynı mecmua içerisinde (Sovyet Sosyalist Cumhu
riyetleri Birliği ile ilgili olarak şöyle denmektedir: 

«Orta Asya Cumhuriyetlerindeki Müslüman Türk 
nüfusunun artış hızının ç'ok gerisinde kaldığını yazı
yor. Bu yörelerdeki nüfus slav nüfusunun üç katı art
makta. Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliğindeki 
Müslüman nüfusun bu artış hızı ile 2000 yılında 80 
milyon olacağı tahmin ediliyor. Öte yandan iki millet, 
Estonlar ve Letonlar giderek azalıyor, yok oluyor
lar.» 

Avrupa'da, Afrika'dan Güney Amerika'dan ve 
Uzak Doğu'dan bebek getirip satan şirketler bile gö
zükmeye başladı. Anne ve babalar çocuk yapmakta 
serbest olmakla beraber verecekleri kararın ülkenin 
geleceğini nasıl etkileyeceğini de bugünden bilmele
rinde yarar vardır kuşkusuz.» 

(Muhterem arkadaşlarım; 
Görüldüğü gibi, mesele sadece bir ailenin çocu

ğunun sayısını ayarlamak değildir. Milletin ekono
misine, milletin geleceğine tesir eden bir karar ver
mek üzereyiz. 

Gaye nedir? Gerekçede nüfus planlamasının za
ruretinden bahsediliyor. Bu zaruretin ne olduğunu, 
neye istinat ettiğini' tespit etmek gerekçeden müm
kün olamıyor. Anneyi korumak mıdır? İşlemi yapan, 
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kanunsuz müdahaleyi yapan doktoru korumak mıdır? 
Fiilî bir kürtaj meselesi vardır, bunu hukukileştirmek 
midir? Daha iyi hayat şartı yaratmak mıdır? İş bulma 
endişesi midir? Eğer iş bulma endişesi ise, bugün bu
nu serbest bırakan memleketlerde de işsizlik oranı de
vamlı surette artmaktadır. Eğer annenin sağlığını ko
rumak ise, halihazırdaki mevzuat içerisinde de vardır. 
Kaçak kürtaj ise bu Tasarı ile belki önlenebilir. Esa
sında kürtaj önlenmiyor, onun yerine sadece hukuka 
bağlanmış oluyor; ama mühim olan konu, kırsal ke
sime biz nasıl gidebileceğiz? Şehirde müdahale mer
kezleri, hükümet tabiplikleri, hastaneler, sağlık mer
kezlerimiz vardır; ama kırsal kesimde, en çok söz ko
nusu olan kesimde bu işi nasıl halledeceğiz? 

Devlet şimdiye kadar takip edememiş, suç işlen
miş ve gerekçede verilen rakama göre de adliyeye 
yüz binde 4 nispetinde bir intikal söz konusuymuş... Bu 
rakamlara da pek itibar etmek mümkün değil. Çünkü 
hangi tarihte ne zaman, nasıl hadiseler olmuş, yüz-
binde 4 rakamını nasıl bulmuşlar, hangi istatistikten 
almışlar? Benim şahsen Devlet İstatistik Enstitüsü
nün rakamlarında bunu görmem mümkün olamadı. 
Kaldı ki, mümkün olsa dahi, Türkiye'de istatistik 
hazırlamalarının, istatistik çalışmalarının henüz tam 
sıhhatli olmadığını da söylemek mümkündür. Hele 
anneden babadan, konudan komşudan saklı olan bu 
işle ilgili olarak istatistiği tespit etmek mümkün değil
dir. 

İstatistiğin sağlık, sıhhat derecesi konusunda çok 
kısa bir misal vermek istiyorum. Tarım Bakanlığı 
her sene illerden, ilçelerden yörelerdeki küçükbaş, 
büyükbaş, uçar, kanatlı, kanaatsız hayvanlarla ilgili 
istatistikı bilgileri istiyor ve bu arada bir sene evvel 
o yörede 25 tane yabanî domuzun olduğu tespit edi
liyor. İkinci sene istenen formülerde bu yaban do
muzunu sıfır olarak gösteriyorlar. Genel Müdürlük
ten gelen yazıda, «Geçen sene yörenizde 25 tane do
muz varken, bu sene bu sayı sıfır; yani domuzların 
yok olduğu gösterilmiştir; domuzlar ne olumştur?» 
diye soruyorlar. Bunu dolduran ilgili cevap olarak 
yazıyor; «Bu sene kuraklık oldu; domuzlar ilimizi 
terk etti.» diyor. 

Eğer bizim istatistiklerimiz (Tabiî bu kadar gay
rî ciddî olamaz.) çok ciddî verilere dayanmazsa, el
bette ki, yüzbinde dört rakamının menşeini araştırma
ya da gerek vardır. 

«Kanunun şimdiye kadar tatbik edilemeyişi, Ka
nuna olan saygıyı azaltır» diyoruz, Doğrudur azal
tır; ama bunu kanunîleştirmek de meseleyi halletmez. 

Nitekim daha evvel Devletin fiyatlarla ilgili kontro
lü var idi; ama bu kontrol yeterince yapılamadığı için 
çift fiyatlar tespit edilmişti. Biz ne yaptık; fiyatları 
serbest bıraktık, çift fiyatı oradan kaldırdık; mesele
yi halletmiş gözüktük. 

Kürtaj meselesi de böyledir. İlgilileri takip ede
miyoruz, kürtajı serbest bırakıyoruz, meseleyi hal
lettiğimizi söylüyoruz. Esasında, bu bir eğitim mese
lesidir. Eğitimle beraber önce ebe, doktor, hemşire 
ve yardımcı elemanların nerelerde ve nasıl bulunaca
ğının tespit edilmesi lazımdır. Aksi takdirde, gene bu 
Kanun çıktıktan sonra dahi eksiklikler devam edecek 
ve kanuna saygısızlık ortada dillere destan yürüye
cektir. 

Kafama takılan «Onuncu hafta» meselesi var... 
Bu bir beyan meselesidir; annenin beyanıdır. Bu be
yan doğru da olabilir, yanlış da olabilir. Eğer cidden 
doktorla çakışmaya girmek istemezse, beyanı doğru 
olarak söyler. Doktor, tersini düşünür de, «Hayır, 
sizinki on haftalığı geçmiş; oniki hafta, onbeş hafta 
olmuş» derse, anne yalan söylemek mecburiyetinde 
kalacaktır; bu defa da istenmeyen müdahale ve bel
ki paraya dönüşen bir müdahale söz konusu olabile
cektir.. 

Şimdi, bütün bunların yanında, şimdiye kadar 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının görevleri ara
sında bulunan doğum kontrolü, doğumların önlen
mesi mevzuatı yok muydu? Vardı ise, niçin şimdiye 
kadar önlenememiştir? Hangi teşkilat nereye kadar 
götürülmüştür?.. İlaç arasanız, ilaç bulamazsınız; araç 
arasanız, araç bulamazsınız... Bu kadar pahalı ve yok 
olan malzemelerle Bakanlığımızın da vazifesini yete
rince yerine getirmemesi sonucu ortaya çıkan bu ha
disede, Beş Yıllık Kalkınma Planının henüz sonucu 
belli olmadan, böyle bir tasarının erken geldiği ka-
naatındayım. 

Arkadaşlarımız bahsettiler; Türkiye için nüfusu
muz çok değildir. Türkiye Toprakları iyi işletildiği 
takdirde; toprağın dışında, sanayiin gelişmiş olması 
halinde daha pek çok nüfusu kaldıracak durumdadır; 
ama anne sağlığı yönünden, belirli bir istikamete so
kulmasında, belirli tedbirlerin alınmasında fayda var
dır. Fakat, «Nüfus planlaması» olarak önümüze ge
len Tasarı, bugün için makbul bir tasarı değildir. 
Düşüncem budur. 

(Saygı ile arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gürel. 
Sayın Bilge buyurun efendim. 
NECİP BİLGE — Sayın Başkan, değerli arkadaş

larım; 
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Tasarının maddelerinden ve şimdiye kadar konu
şan arkadaşlarımın konuşmalarından da anlaşılaca
ğı üzere, nüfus planlamasının iki aşaması ve iki yön
temi bulunmaktadır. IBunlardan birincisi gebeliğin ön
lenmesi. (ki, bu nokta Tasarının 1 inci ve 'İ2 nci mad
delerinde düzenlenmiş bulunmaktadır.) Diğeri de, 
eğer gebeliğin önlenmesi sağlanamamış ise, meydana 
gelen gebeliğin bir ameliye ile sona erdirilmesidir. 
(Ki, Tasarıda buna «Rahmin tahliyesi» denilmekte
dir). Bu da Tasarının 4 üncü maddesinde hükme bağ
lanmıştır. 

Bendeniz işin tıbbî yönü üzerinde duracak deği
lim. Fakat, bazı arkadaşlarım gerek gebeliği önleme
nin, gerekse ve özellikle gebeliği sona erdirmenin di
ne ve Müslümanlığa aykırı olduğu hususu üzerinde 
durdukları için o konuya değineceğim. 

Laik bir toplumda yaşıyoruz. Laikliğin dinsizlik 
olmadığı da malum. Anayasa gereği toplumun hu
kukî, sosyal ve siyasal yaşamının dinsel temellere da
yandırılması da mümkün olmayan laik bir toplum 
düzeni içerisinde, doğum kontrolü gibi dünyasal bir 
işi, dinsel müsaadeye dayandırma zorunluğu olmadı
ğı muhakkak. Ancak, nüfusunun yüzde doksanseki-
zi Müslüman olan ülkemizde, hu konudaki düşünce
lerine dinsel bakımdan dayanak arayan kişilerin bu
lunduğu da muhakkak, fişte bu bakımdan, islam Di
nindeki görüşleri belirtmekte yarar olduğu kanısında
yım. 

Önce, gebeliğin önlenmesini ele alalım. Gebeliğin 
önlenmesi bakımından Müslüman toplumlarda tsla-
miyetten önce de varolan ve azil denilen «Koitüs în-
terrüptüs» (Geri çekme) diye bir yöntem vardır ki, 
o, islamlıktan önce de mevcut bulunmakta idi, İslam
lıktan sonra da devam etmiştir ve Hazreti Peygam
bere vaki olan sorular karşısında, Peygamber bu yön
temi menetmediği gibi, Kur'anda da bu konuda yasak
layıcı bir hüküm bulunmamaktadır. 

Bu noktadan hareket eden islam bilginleri, «Ge
beliği önleyici tedbir almanın dine aykırı olmadığı» 
hususunu 'belirtmişlerdir. Birçok Müslüman memle
ketlerde; örneğin Mısır'da, Tunus'ta, Pakistan'da din 
bilginleri bu hususta görüşlerini belirttikleri gibi, bi
zim Diyanet işleri Başkanlığımız da, 19.12.1960 ta
rihinde verdiği bir görüşte bu hususu belirtmiştir; 
yani «Gebeliği önleyici tedbir almanın, dine aykırı 
olmadığını» açıkça hükme bağlamıştır. Demek ki, 
gebeliği önleyici bazı yöntemlere uyulması, başvurul
ması Islama aykırı bulunmamaktadır. 

I Meydana gelmiş bir gebeliğin sona erdirilmesi me-
I selesine gelince; IBu mesele daha da önemlidir. Bu 
I hususta çeşitli fikirler bulunmaktadır; yani lehte ve 
I aleyhte çeşitli fikirler ileri sürülmektedir. 

I Islamda çocuk düşürme veya kürtaj esas itibariy-
I le günah ve cezayı gerektiren bir suç niteliği taşımak-
I la beraber, fıkıh bilginleri, döllenmeden itibaren bel-
I li süreye kadar olan çocukla, ondan daha ileri giden; 
I yani daha yaşlı olan cenini birbirinden ayırma eğlimi 
I göstermektedirler. Örneğin; döllenmeden itibaren 
I azamî 120 günlüğe kadar olan cenine, «Hayat sahibi 
I olmayan çocuk» yahut «Hayat sahibi olmayan cenin» 
I ve 120 günü geçmiş olan cenine de, «Hayat sahibi 
I olan cenin» adını vermişlerdir. 

I Biraz önce Sayın Arkadaşımız Mehmet Aydar, 
I Mü'minûn Sûresinin 12-13 üncü âyetlerinden söz et-
I tiler. IBen de, yine Mü'minûn Sûresinin 110 ilâ 12 nci 
I âyetlerinden söz edeceğim. Bu âyetlerde., rüşeymin 
I ana rahminde geçirdiği evrelerle ilgili hükümlere da-
I yanılarak, 120 günü doldurmayan ceninin alınması, 
I fakihler tarafından müsamaha ile karşılanmıştır. Çün-
j kü, bu ayetlerde şöyle denilmektedir: 

J «Biz, insanı balçığın duruşundan yarattık. Onu 
I sağlam bir durakta bel suyu yaptık. Sonra onu bir 
I kan pıhtısı ve daha sonra da, o pıhtıyı bir çiğnem et 

eyledik. Ondan kemikleri düzdük, kemiklere et giy
dirdik, sonra da başka bir yaratılışta yarattık insanı» 

I Buradan, ana rahmindeki çocukların döllenmeden iti-
I baren doğuşa kadar muayyen bazı evreler geçirmiş 
I olduğu manası çıkmaktadır. Gayet tabiîdir ki, Kur'an 
I bir fen bilimi değildir, ondan bütün teferruatı iste

mek doğru olmaz. Ancak, bu ayetler dolayısıyla bil-
I ginler döllenmeden itibaren 120 güne kadar olan ço-
I cukların alınmasını müsamaha ile karşılamışlar; fa

kat ondan sonra alınması takdirinde bunun büyük bir 
I günâh olduğunu, büyük bir suç olduğunu ifade etmiş 
I bulunmaktadırlar. 

I Bu itibarla Tasarı da müsamaha ile karşılanabilir. 
Çünkü Tasarı gebeliğin lO'uncu haftası doluncaya 

I kadar olan çocukların alınmasına müsaade ettiğine 
I göre, fıkıh bilginlerinin müsamaha ile karşıladıkları 

dört aylık süreden daha kısa bir sürede kürtaja mü
saade etmiş gözükmektedir. IBu itibarladır ki, bu sü-

I re içerisinde gebeliğe son verilmesinde İslâm Dinine 
I aykırı bir yön bulunmadığı söylenebilir; yani islâm 
I Dini bakımından mesele bu şekilde izah edilebilir. 
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Şimdi gelelim Tasarının başka bir noktasına. Ora
da da şunu arz etmek isterim: Nüfus planlamasına 
müsaade edilmesi Ceza Kanunununda da bazı deği
şiklikler yapılmasını gerektirmektedir ve bu da yine 
Nüfus Planlaması Kanunu içerisine alınmıştır. Ka
nımızca bunun İNüfus Planlaması Kanun Tasarısı içe
risinde değil, ayrıca bir tasarı ile; yani Ceza Kanu
nunda değişiklik yapan bir tasarı biçiminde getirilme
si daha uygun olur idi. Şimdi denebilir ki, Adalet 
Komisyonu olarak bunu niçin yapmadınız?.. Ben
deniz Adalet Komisyonu mensubu bir üyeyim. Ancak 
içtüzüğümüzün 34 üncü maddesi buna müsaade et
memektedir. içtüzüğün 34 üncü maddesi ayrı ayrı 
olan tasarıların birleştirilmesine müsaade ettiği hakle, 
aynı tasarıda birleştirilen birçok şeylerin ayrılmasına 
müsaade etmemektedir. Bu itibarladır ki, Adalet Ko
misyonu olarak biz bu ayırmayı imkân dahilinde gör-
remedik ve iSağlık Komisyonu da aynı usule başvur
muş bulunmaktadır; fakat bunun Hükümetçe ayrı 
ayrı kanunlarda tasarılarda düzenlenmesi daha uy
gun olur idi. 

Diğer bir nokta da şu: Hükümet Tasarısı 557 sa
yılı Kanunun bütün maddelerinde değişiklik yaptığı 
için, Adalet Komisyonu tamamen yeni bir metin ha
zırlamış ve maddelere de kenar başlığı koymuştur. Ya
ni «Nüfus Planlaması Hakkında Kanun Tasarısı» di
ye ifade etmiş; Ceza 'Kanununda yapılan değişiklik 
meselesi üzerinde durmamış idi. Fakat Sağlık Komis
yonu bunu kabul etmemiş, Hükümet Tasarısını kabul 
etmiş ve bu itibarla da o Tasarı metnini benimsediği 
İçin Kanun yamalı bir bohça haline gelmiştir ve ifa
delerde de bazı aksaklıklar bulunmaktadır. Bunlar 
üzerinde şimdi durmayı lüzumlu görmüyorum. Eğer 
maddelere geçilmesi kabul edilecek olursa, maddele
rin müzakeresi sırasında onlar üzerinde de ayrıca 
duracağımı arz ederim. 

Saygılar sunarım. (Alkışlar). 
BAiSjKAN — Teşekkür ederim Sayın Bilge. 
Söz sırası Sayın Öney'in. IBuyurun efendim. 
TÜL AY ÖNEY — Sayın İBaşkan, Yüce Meclisin 

değerli üyeleri; 
Görüşmekte olduğumuz bu Tasarı üzerinde da

ha öncede görüşülerimizi birkaç defa basında yansıt
mak durumunda kalmıştık. Danışma Meclisinin ha
nım üyeleri olduğumuz için, bize kamuoyundan ve 
basından bu Tasarı ile ilgili olarak görüşlerimizi ifa
de etmemiz için ısrarlar gelmişti ve biz de çekinme
den bunu açık bir biçimde birkaç defa yapmıştık. O 
nedenle o görüşlerde ifade ettiğim meseleleri bir kere 
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daha dile getirmek istemiyorum, sadece özetle Tasarı
nın tümü üzerindeki görüşümü şu biçimde net ola
rak aktarmayı yeğliyorum. 

istenmeyen hamilelikle karşılaşılmaması için ve 
ailelerin gerçekten bakabilecekleri sayıda çocuğa sa
hip olmalarını sağlamak için gereken her türlü ön v 
önleyici tedbirlerin alınmasını şart görüyorum; j( 
ni gebeliğin önlenmesi. Yasa Tasarısı bunu İSağlık Ba
kanlığının; yani Devletin kontrolü altında yapmayı 
baştan sona amaçlamaktadır. Ön veya bu tip önleyi
ci tedbirler herhangi bir nedenle etken olamadığı tak
dirde de sağlık koşullarına uygun bir biçimde yine 
devletin kontrolü ve ciddî denetimi altında bir kür
taja gidilmesinin de Türkiye'nin ekonomik ve sosyal 
koşulları açısından uygun olduğu kanısını taşıyorum. 
Bunun nedenlerini izah etmeye gayret edeceğim. 

Benden önce konuşan sayın üyeler Türkiye'nin 
sosyal dengelerinin, Türk aile yapısı ve geleneklerinin 
ve dinî inançlarının bu Kanunda öngörülen bazı yön
temlerin uygulanmasında sakıncalar yaratacağını di
le getirdiler. Türk kadınının kırsal kesimde yaşayan
ları ile şehirde yaşayanları arasında konuya bakış açı
sından farklılıklar olduğunu ileri sürdüler. Bir Sayın 
üyemiz, «Bir toplumu yıkmak için en kolay yolun 
aile yapısı ve geleneklerini zedelemek olduğunu» söy
lediler ve bunu söylerken de, şahsen bağışlamalarını 
dilerim beni, tarafımdan hiç anlaşılamayan bir biçim
de; «Şehirli hanımların kokteyllere gitmek, konken 
oynamak gibi hoş karşılanmayan bazı davranışları 
olduğu» şeklinde de bir ifade sarf ettiler. Görüşmek
te olduğumuz Tasarı ile bu ifadenin ne ilgisi oldu
ğunu ve bu hoş karşılanmamanın kimin değerlendir
mesi olduğunu da merak etmekle birlikte, ben bu 
konulara girmek istemiyorum. Yalnız burada vurgu
lamak istediğim mesele şudur: Türk aile yapısını ve 
ülkemizin sosyal dengelerini zedeleyen unsurun bir 
kürtaj mı olduğu, yoksa ailelerin acz içinde, fakirlik 
ve kısıtlamalar içinde yaşamaları mı olduğu konusu
nu dile getirmekte fayda vardır. 

Burada yapmak istediğim basit bir hesaptır arka
daşlarım. Benden önce konuşan üyelerden çoğu Tür
kiye'nin büyük potansiyeli olduğunu, nüfusunun in
san gücünün artmasının kalkınmaya katkısı olacağı
nı ileri sürdüler. Meselâ bir sayın üyemiz, «Harran 
Ovasının sulanmasının buğday üretimini 40 milyon 
tona çıkaracağını» belirttiler veya «Türkiye'nin nü
fusu kaç milyon olsa idi?» diye sordular. Bir defa 
konu Türkiye'nin nüfusunu yeniden ayarlamak değil 
herhalde; yani bugün 50 milyona varmış olduğumuz 
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Türkiye'nin nüfusunu 30'a mı indirsek, 25'te, 35'te 
mi tutsak şeklinde bir konu ile meşgul olmuyoruz hiç 
şüphesiz. Türkiye'nin nüfusunun yeniden ayarlanması 
değil, sadece % 2,5 gibi bir artış oranının yavaşlatıl
ması meselesi üzerinde duruyoruz. 

Neden bunun üzerinde duruyoruz?.. Nüfus bü
yüklüğü kalkınma hızını direkt etkiler. Ne deniyor? 
Türkiye 1982 yılında % 4,5 kalkınma hızı kaydetti; 
yani Türkiye'nin millî geliri 1981'den 1982'ye % 4,5 
arttı... Aslında bu böyle değildir Sayın arkadaşlarım. 
!Bu artan millî geliri bizler fiilen ceplerimize koymuş 
değiliz. Çünkü bu % 4,5'luk artan millî gelirin % 2,5' 
hık kısmı bir yıl içinde artan yeni nüfusa gitmiştir. 
Yani biz ancak reel olarak % 2 kalkınmışızdır. Nü
fus artış hızımız % 2,5 değil de % 1 olsa idi, 1982'de 
kaydettiğimiz % 4,5'luk millî gelir artışının % 3,5' 
unu vatandaşa dağıtacaktık. Bu kadar basit. 

Bir başka hesap; Türkiye'nin millî geliri 9-10 tril
yon lira civarındadır bu yıllarda. 50 milyon nüfusa 
böldüğünüz zaman adam başına yılda 200 bin lira 
düşer. Nüfus 50 milyon değil de 25 milyon olsa idi 
fert başına düşen gelir 200 bin değil, 400 bin lira ola
caktı. 

Bir başka hesap: Türkiye'nin bütçe büyüklüğü, yı
lın başında Yüce Meclisimiz geçirdi, bilindiği gibi 2,5 
trilyon liradır. Yani devletin fertleri için harcayabile
ceği potansiyel parası 2,5 trilyon liradır. IBunu nüfus 
başına böldüğünüz zaman, Devletin bir adamı için 
Bütçesinden yapabileceği harcama 50 bin" lira olmak
tadır. Nüfusunuz daha az olsa idi bu 'Bütçeden yapa
bileceğimiz harcamanın adam başına düşen miktarı 
daha fazla olurdu. 

Sayın arkadaşlarım; 
Tabiî bu hesaplar sadece meselenin özünü aynanın 

öbür tarafından dile getirmedir. Yoksa Türkiye'nin 
nüfusunu 25-30 milyonda tutalım önerisini ortaya ge
tirmek için değildir. Zaten böyle bir şey mümkün de 
olamaz. 

Harran Ovasını sulamak meselesine gelince: El
bette, keşke sulayabilsek de buğday üretimini 40 
milyon tona çıkarabilsek... Harran Ovasının sulanma
sı Atatürk Barajının yapılmasını gerektirir. Bunun 
maliyeti 500 milyar liradır; yani bugünkü bütçemizin 
beşte biri, 500 milyarı ayırıp da siz Harran Ovasını 
sulayacak barajı yapabiliyorsanız, zaten bu meselele
ri konuşmaya gerek yoktur. 

İşsizlik sorunu ortadadır. Hangi daha fazla bir 
işgücü açığı ve insan gücü açığından söz edebiliyo
ruz?... Yurt dışında çalışmaya gönderdiğimiz va

tandaşlar, yurt içinde gizli ve açık işsiz dolaşan va
tandaşlar, yatırımlardaki sıkıntı, harcamalardaki sı
kıntı, ailelerin durumu, eğitim yapımız, eğitim imkâ-
kânlarınıız; bunlar hepsi otada iken, meseleyi ekono
mik ve sosyal şartlarında bir nüfus planlaması yap
manın, bir doğum kontrolüne gitmenin gereği var 
mıdır yok mudur»u tartışmak, özür dilerim bana hat
ta biraz da zait geliyor, ©unlar açık şeylerdir. 

Meselenin, ana ve çocuk sağlığı açısından taşı
dığı önem ise, konunun bambaşka bir boyutudur. 
Fazla vakit almamak için ben bunu burada dile getir
mek istemiyorum. 

Bütün bu faktörleri bir araya topladığımız zaman 
herhalde Tasarının, uzun süredir el atılması gereken 
bu konuya iyi bir başlangıç olarak düşünülmüş oldu
ğunu kabul etmek zorunda olduğumuzu belirtir, hepi
nize saygılar sunarım efendim. (Alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim (Sayın Öney. 
Sayın Genç, konuşmaktan vazgeçtiklerini ifade 

ediyorlar; teşekkür ederim. 
Söz sırası Sayın Devrimsel'de. Buyurunuz Sayın 

Devrimsel. 
FİKRÎ DEVRİMSEL — Sayın Başkan, çok de

ğerli üye arkadaşlarım; 
Konuşmama başlarken, biraz önce bu kürsüden 

yapılan konuşmalar sırasında, Atatürk ilke ve ideolo
jisine dönüş harekâtından sonra toplanan bir Mec
lis önünde, Başkanlık Divanımızın da 23 Nisan ne
deniyle düzenlediği ve bizleri de çağırdığı resmî ka
buldeki kokteyl ortadayken, kokteyle giden şehirli 
hanımların koş karşılanmadığının bu kürsüden beya
nı, beni üzmüştür; bunu özellikle belirtmek isterim. 

Sayın arkadaşlar; 
Bu Tasarıyla değiştirilmek istenilen 557 sayılı Ya

saya da, görüşülmesi sırasında büyük ölçüde tepkiler 
gösterilmişti. Bu arada şimdi arkadaşlarımızın bu Ya
saya gösterdiği tepkileri ben kısa cümlecikler halinde 
not ettim, özet olarak şu çıkıyor ki, basında da onu 
izlemiştim; «557 sayılı Yasa daha içtenlikle ve ger
çekçi biçimde uygulansa yeter bu topluma; yeni ön
lemlere gerek yoktur.» biçiminde özetleyebilirim bu 
tenkitleri. Buradaki arkadaşlarımızda bunları söylü
yorlar. 

557 sayılı Yasanın 1965 yılında, yani bundan 18 
yıl önce görüşülmesi sırasında yöneltilen eleştirileri 
de kısa başlıklar halinde sunmak isterim. Zaman için
de bu kürsüden söylenen sözlerin söyleyenleri mahcup 
etmemesi lazımdır; o bakımdan arz edeceğim. 
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Eleştiriler : «Nüfus dejenere ediliyor. Aile mef- , 
humu ortadan kaldırılıyor. Türk çocukları ve doğa
cak Türk nesilleri bu Kanunla katlediliyorlar. Bu 
Kanunla Türk topraklan mevcut nüfusu besleyemez 
deniliyor, bu Türk Milletine iftiradır, Türk toprak
larına iftiradır, ben bu iftirayı reva görmem. Tatbik 
edilecek metotlar gayriinsanidir, fuhşu teşvik etmek
ten başka faydası yoktur. Gayrimeşru çocuklar so
kaklarda çoğalacaktır. Bu, Türk Milletini kısırlaştı
racak bir Kanundur. Bu, Türk Milletine suikast Ka
nunudur. Bu Kanun çıkabilir; fakat ileride çıkaran
lar gönül rahatlığı duymayacaklardır. Bu Kanunla 
Devlet, aile mahremiyetine girmektedir. Bu Kanunla 
genç nesiller azalacak, ülke ihtiyarlarla yönetilecek
tir...» gibi eleştiriler. Şimdi, 557 sayılı Yasa ne getir
miş hepimiz biliyoruz. 

Zaman içinde, şimdi eleştirilerde bulunan arka
daşlarımız «O Kanun tam tatbik edilirse ülke ihti
yaçlarına cevap verir.» diyorlar. Bakınız, aradan ge
çen zaman içinde, o zamanki eleştiriler ne kadar yu
muşamış. Bu, önemli bir ölçüdür. Şimdiki eleştirile
rin ölçüsünü, dozunu da bu objektif kıstaslar içinde 
değerlendirmemiz lazımdır; 10-15 sene sonra bu eleş
tirileri değerlendirdiğimiz zaman, şimdiki o eleştiri
lere karşı gösterdiğimiz acı tebessümü göstermememiz 
bakımından. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Sayın Devlet Başkanımız 12 Eylül'den kısa bir sü

re sonra, «Yönetim olarak aile planlaması gibi bu 
çok yönlü soruna ülkemizin sosyal ve ekonomik ya
pısına uygun, etkin çözümler getirmek temel hede
fimizdir.» diyorlardı. Keza Millî Güvenlik Konseyi 
Üyesi Sayın Deniz Kuvvetleri Komutanımız, «12 Ey
lül'den bu yana en önemli işler arasında nüfus kont
rolü çalışmalarının başlaması sayılabilir.» diyorlar. 

Değerli arkadaşlar; 
Bu Tasarıya yöneltilen önemli eleştirilerden bir

kaçına dokunmak istiyorum; arkadaşlarımız konuyu 
zaten çok ayrıntılı biçimde incelediler. 

«Aile planlaması aileye bırakılmalıdır.» dediler. 
Zaten aileye bırakılıyor; Devlet mecburî olarak her
hangi bir kontrol getirmiyor. 

«Kısırlaştırma, hadımlaştırma insan bedenine karşı 
yapılan bir müessir fiildir.» deniliyor. Hadımlaştırma, 
yani kastrasyon, zaten ya bir tedavi maksadıyla veya 
tıbbî zaruret halinde öngörülüyor; Kanun, kişinin 
rızasıyla kastrasyona zaten müsaade etmiyor. 

Hekim arkadaşlarım bağışlasınlar, ben, sterilizas-
yonun kısırlaştırma olduğu kanısında değilim. Kısırlık, 
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hiç çocuğu olmamak demektir. Hiç çocuğu olmayan 
bir kişinin bundan sonra da yapmaması için kendi vü
cudu üzerinde bir ameliyeye müsaade etmesi demektir. 
Dünyaya hiç neslinin gelmemesi yönünden tüm ted
birleri alması demektir. Yoksa, 2-3 çocuğu olan bir 
şahsın bundan sonra yapmak istemiyorum diye kendi 
üzerinde bir ameliyeye tevessül etmesinde kısırlaştır
ma yoktur. Bu insan kısır değil, sterildir. Tıp budur. 
Tabiî yetkili arkadaşlarımız konuyu izah ederler. 

Değerli arkadaşlarım; 
Önce insanı, sonra toplumu ilgilendiren çok yönlü 

bir Yasa Tasarısını görüşüyoruz. Unutmayalım ki, in
san biyolojik bir varlıktır. Biyolojik varlıklar doğar
lar, büyürler, hemcinslerini meydana getirip büyütür 
ve ölürler, tnsanın bu yaşam içinde, beslenme, barın
ma ve eğitim gibi temel gereksinmeleri olduğu kuşku
suzdur. Biyolojik varlık olmanın doğal gereği, önce 
sağlıklı cinsel birleşme, sonra hemcinsini üretme ar
zusudur. Hemcinsini üretirken yukarıdaki gereksinme
leri karşılayıp karşılayamayacağını düşünmek zorunda
dır. Herhalde, insanın biyolojik varlık olarak öteki 
varlık ve hayvanlardan ayrıldığı en önemli özelliği de 
budur. 

İnsanın, ürettiği hemcinsinin gereksinmelerini kar
şılayamadığı takdirde, üretimden vazgeçmesi onun 
en doğal hakkı olmalıdır. Onu üretime zorlamak ve
ya istememesine rağmen medbur bırakmak, insan 
haklarına ve temel hürriyetlere, gayet 'ta'biî aykırıdır. 

İnsanın keridisine benzer canlı meydana getirme
sini kendi iradesiyle engellerken, insan doğasında 
var olan sağlıklı birleşme gayet ta'biî engellenmeme-
lidir. İşte hassas nokta budur. Çün'kü, her birleşme 
üretme arzusuyla olmamaktadır. Üretime yönelik 
olmayan birleşmelerden doğan çocuklara halk ara
sında «Allanın verdiği çocuklar» denilmektedir. Bu 
çocuklar- aileye prdblemler getirdiği gibi, toplumda da 
problemler yaratmaktadırlar. 

Türk toplumu bugün bu konuda tam bir çare
sizlik içinde bulunmaktadır. Devlet, vatandaşına ke
sin çare gösterememektedir. 557 saydı Yasadaki ça
reler yetmemektedir. O zaman kişi, sorununu kendi 
olanaklarıyla çözmeye çalışmaktadır. Kişi «orununu, 
ya bilim dışı, ya da yasa dışı yolla çözmeye çalışı
yor. Bilim dışı yol, binlerce annenin ölümü veya sa
kat kalmasına veyahut sakat doğuma neden olmak
ta; yasa dışı yol ise, yasak olan kürtaja rağmen 
alabildiğine devam etmektedir; «zaruretler, memnu 
olan şeyleri mu'bah kılar» Mecelle hükmüne göre. 
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Her M halde de yürürlükteki yasallara rağmen, 
cezası verilemeyen yüzbinlerce suçlu toplumda gez
mektedir. Bu durum, toplumdaki yasalara saygı duy
gusunu yok etmektedir. 

Konuya ceza hukuku açısından iyice yaklaştığı
mızda, yapılan değişiklik temelde tek bir noktada
dır; 10 haftayı aşmayan gebeliklerde rıza ile yetkili 
hekime çocuğunu düşürtmek suç olmaktan çıkarıl
maktadır. Dünyanın pek çok ülkesi son senelerde 
aynı şekilde çocuk düşürmeleri suç olmaktan çıkar
mış ve çıkarmaktadırlar. Ancak, bizim Ceza Kanu
numuzda değişiklik yapmak istememizin nedeni, di
ğer ülkeleri örnek almamız değildir, bu değişikliğin 
'tek nedeni, ülkörriizdekı sosyal gerçekliktir. O hal- ' 
de, ülkemizdeki gerçekliğe göz atmamız lazım. 

Araştırmalar göstermiştir ki, ülkemizde bugün 
için kanun dışı olan, suç teşkil eden çocuk düşürme 
sayısı, yıllık 400 binin üzerindedir. Diğer bir deyişle, 
ülkerriizde her yıl en azından 400 bin kadın bu suçu ı 

., yaklaşık olarak işlemektedir. Bunların büyük çoğun
luğu kendi kendine değil, bir başkasının yardımıyla 
olmaktadır. Eşlerinin de müsaadesini; yapan dok
torları da eklersek, yılda aşağı yukarı 1 milyona ya
kın kişi bu suçu işlemektedir. 

Cezasının ağırlığı ortada iken, cezaevlerimizde 
bugün her yıl 10-12 kişi hakkında takibat yapılmak
tadır. Bu sosyal gerçekliği Ceza Hukuku açısından 
tartışacak olursak; Ceza Kanunlarıyla suç olarak i 
saptanan fiiller, ya kamuoyunca ahlaka aykırı ol
duğu kabul edilen fiillerdir, ya da kamu düzenini 
ağır bir şekilde ihlal ettiği kabul edilen fiillerdir. Bu 
iki unsur da çocuk düşürme fiillerinde mevcut de
ğildir. Ülkemiz kamuoyu bu fiilleri ahlak dışı gör
memektedir. Her yıl en azından 400 bin kadının bu ı 
fiili işlemesi, kamuoyunun bu fiilleri ahlak dışı gör
mek bir yana, aksine mü'ba'h ve bir zaruretin gereği ı 
olarak gördüğünün açık delilidir. 

Bu suçta, suç ve cezanın genel olarak sahip ol
ması gereken, genel önleme ve özel önleme vasıf
ları da mevcut değildir. Cezanın genel önleme vasfı, 
kanundaki ceza tehdidiyle fertleri korkutarak o suçu 
işlemelerini önleme vasfıdır. Görülüyor ki, bu suçta 
genel önleme vasfı hiç mevcut değildir. Kanunda 
öngörülen cezaya rağmen, en az 400 bin kişi bu fiili 
işlemektedir her yıl. Cezanın özel önleme vasfı ise, 
kanundaki soyut tehdide rağmen, suç işleyen kim
senin cezalandırılarak cezasmın acısını tatması şek
lindedir. Çocuk düşürme suçunda her yıl en azın
dan 400 bin fiilde, teşvik eden, müdahale edenleri 

de eklersek yaklaşık -1 milyona yakın suç işleyen 
varken, cezalandırilabileriin, demin söylediğim gibi, 
10-12 kişide kalması, özel önleme vasfının da yü
rürlükteki yasalarla sağlanamadığı açık bir gerçektir. 

Çocuk düşürme fiillerinin kanunda bugünkü şe
kilde kalması, toplumda kanuna saygıyı azaltmakta
dır. Kamuoyu, ceza kanunlarındaki yasaklara uyu
lacağını, uymayanların yakalanıp cezalandırılmalarını 
'bekler ve 'bu durum sağlanınca kamuoyunda kanun
lara saygı duyulur. Aksi olduğu takdirde; yani hem 
kanunla yasaklanıp, hem çok kişinin yasağa aykırı 
hareket etmesine rağmen takibata dahi uğramadığı 
görülürse, «canım kanunu kim takar, kanun ne der
se desin, ben bildiğimi yaparım» düşüncesi kamuo
yunda hâkim olmaya başlıyor, kanuna saygıyı azal
tıyor. Çocuk düşürme fiillerinde durum böyledir; 
çocuğunu düşürmek isteyen biris'ine kanun hükmü 
hatırlatılacak olsa, gülüp geçmektedir ve tatbikatta 
bu böyle yürüyüp gitmektedir. 

BAŞKAN — Sayın Devrimsel, süreniz dolmuştur, 
lütfen bağlayın efendim. 

FİKRÎ DEVRİMSEL — Bağlıyorum efendim. 
Çocuk düşürmeyi Tasarıdaki sınırlar içinde suç 

olmaktan çıkarma, toplum açısından hiç bir zarar 
getirmeyecektir. Bugün zaten gizli yapıla gelen işle
min sadece gizliliğe neden olan yasak vasfı ortadan 
kaldırılacaktır. Yasağın kalkmasıyla, çocuk düşürme 
sayısında çok büyük bir miktar artış olacağını söy
lemek doğru değildir, çünkü bugün çocuk düşürmek 
isteyen veya aldırmak İsteyen herhangi bir kimse 
varsa, bu imkânı vardır ve bunu yaptırabilmektedir. 

Bu Tasarı, sağlıklı bir toplumu yaratma ve aile
ye mutluluk getirme amacına yöneliktir. Artan nü
fus ile millî gelir arasında denge kurmak zorunda
yız. Sosyal adaleti gerçekleştirmek istiyorsak, nüfu
sun artışını millî gelirin artışı ile bir denge halinde 
bulundurmak mecburiyetindeyiz. Bu nedenle, gebe
liği önlemenin yanında, istenmeyen gebelikleri son-
Iandırıcı nüfus planlaması görüşü büyük önem arz 
etmektedir. Bu, aynı zamanda kişinin dilediği zaman, 
dilediği kadar çocuk yapma hakkının ve Anayasa
dan doğan temel hürriyetinin kullandırılmasıdır. 

Arikaradaki çocuk ıslahevlerini geziniz değerli 
arkadaşlarım, cezaevlerindeki çocukları inceleyiniz; 
% 90'ı 6, ya da 7 kardeş olan aile çocuklarıdır, 1-2 
çocukları olan ailelerin çocuklarını buralarda kolay 
kolay göremezsiniz. Muhtaç, yoksul, suçlu ve mah
kûm olmuş çocuklar ülkemizin çok önemli bir so-
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runudur. Türküye'de terörü yönetenlerin bu kaynak
tan azamî ölçüde yararlandıklarını hiçbir zaman 
unutmamalıyız. 

Bu Tasarı, çocuk yapmak isteyenlerin yapması
na mani olacak hükümler getirmemektedir. Aksine, 
Kanunun getirdiği husus, çocuk yapmak istemeyen 
aileye bir hürriyet ve hakkın gerekli imkânlarıyla 
kullanılmasını terriin etmektedir. Bu Kanunla, önce
likle istemeyerek doğmuş çok çocuklu yoksul aile 
sefaletine son verilecek, sonra da m'illî gelir ar
tışı ile genel nüfus artışı dengelenmiş olacaktır. 
Tasarı ile anneye sağlık, aileye mutluluk ve topluma 
huzur getirilecektir. Bu Tasarı ile anne ölümünün ve 
de bir bakıma çocuk ölümünün önü alınacaktır. Bu 
Tasarı ile Türk toplumu, gıdasız, zayıf, çelimsiz, gi
yinişiz, eğitimsiz bir nesil yerine, iyi bakılmış, iyi 
eğitilmiş, dinamik, topluma yük olmayan genç bir 
kuşağa sahip olacaktır. 

Sonuç olarak; bu Kanunla bir aile 10 çocuk, 
10 çocuğu varsa 11 inciyi yapabilecektir; ancak 2 
çocuğu olan bir aile istemiyorsa 3 üncüyü de yap
mama hakkına sahip olacaktır, işte, Tasarı ile buna 
bilimsel ve yasal çare getirilmektedir; Türk toplumu 
bizden bunu beklemektedir. 

Bir konuya daha bir cümle ile temas etmek isti
yorum. Kendilerinin hiç çocukları yokken veya ev
lenmeye dahi za'hmet buyurmazlarken, 1-2 çocukları 
olan veya fazlasını yapmamaya özen gösterenler için, 
«Başkaları çok çocuk yapsın, onlar Türkiye'nin kal
kınmasına yardım etsin» diye çağrıda bulunmak, her 
halde gerçekçilik olmaz. 

Yüce heyetinize saygılar sunarım efendim. (Al
kışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Devrimsel. 
BEŞIR HAMİTOĞULLARI — Sayın Başkanım, 

usul hakkında. 
'BAŞKAN — Sayın Hamitoğu'lları, bir şey mi 

var efendim? 
BEŞİR HAMİTOĞULLARI — Evet efendim, 

usule aykırı bir durum var, izin verirseniz arz ede
yim? 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
BEŞtR HAMİTOĞULLARI — Sayın Başkan, 

ta'biî arzım son konuşmacı ile ilgili değil; genel ola
rak. 

Sayın Başkanım, Tasarının tümü üzerinde görüş 
arz etmek üzere söz istiyoruz ve konuşuluyor; ama _ 
son konuşmacıların örneğinde yansıdığı gibi, Tasarı 
değil, kürsüde fikrini ileri süren arkadaşların fikir-
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lerı haksız olarak eleştirilmiştir, bunlara karşılık yer
mek imkânı yoktur. Onun için, bu aşamada öner
geler görüşülmüyor Sayın Başkanım; lütfen geneli 
üzerinde sınırlansın ve haksızlık yapılmasın. Şu an
da aramızda olmayan arkadaşlarımızın fikirleri isa
betsiz bir şekilde ortaya konmuştur. Mesele millî
dir, kişisel değildir; onun için Sayın Devrimsel'in de
ğindiği de hissidir, isabetli değildir, buna imkân ver
meyin lütfen. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Hamitoğul-
ları. Aslında, Sayın Devrimsel'in konuşmasında her
hangi bir değerli üyemizi hedef aldığını bendeniz 
kabul etmek istemiyorum; zannederim Sayın Dev-
rimıserde şimdi o açıklamayı yaparlarsa, herhangi bir 
değerli üyeyi istihdaf eden bir konuşma olmadığını 
beyân ederlerse, zaten sizin de söylediğiniz gibi bir 
alınganlık olmayacaktır. 

Sayın Devrimsel, herhangi bir arkadaşımızı he
def alıyor musunuz? 

FİKRİ DEVRİMSEL — Zatıâliniz açıkladınız, 
gayet ta'biî. 

BAŞKAN — Mümkün değiidir zaten, teşekkür 
ederim. 

Sayın Pamak, buyurun efendim, söz sırası zatıâli-
nizin. 

Aslında, tabiî sayın üyelerimizin bir başka üye
nin konuşmasına cevap verme gibi bir durumu ol
mamasında yarar vardır. 

Buyurun, efendim. 
MEHMET PAMAK — Sayın Başkan, değerli 

üyeler; 
«10 haftaya kadar büyüklükteki gebeliklerin kür

tajla durdurulabileceği» şeklindeki hükmü tedvin eden 
bu Tasarı, millî ve manevî 'bünyemize ters bir muh
teva taşımaktadır. Sayın Gökselin de belirttikleri 
gibi, a'hlaksızlığı ve millî ve manevi değerlerimizin 
zedelenmesini yaygınlaştıracak muhtevayı taşıyan bu 
Tasarının, çeşitli zamanlarda belirtilen en büyük da
yanakları aşağıdaki gibi sıralanmaktadır : 

1. 10 haftalık, yani 2,5 aylık hamilelikte çocu
ğun henüz canlı olmadığı, 

2. Anne istemediği çocuğunu iptidai metotlarla 
düşüreceğine, hiç bir zararı olmayan kürtaj ile al* 
dırmasınm uygun olacağı, böylece anne ölümlerinin 
azalacağı; tıbbî destek olarak söyleniyor. 

3. Kürtajın serbest olması halinde, doğum ve 
nüfus artışı ekşiteceğinden, tabiri caizse kaşık düş
manları azalacak, her ailenin iki çocuğu olur ise, 
onları bal ve börekle besleyeceği hususu; bu da ik
tisadi destek. 



Danışma Meclisi B : 83 13 . 4 . 1983 O : 2 

4. «Bir kadın isterse doğurur» diyen insan hak
ları müdafii hukukçularımız, sözde annenin hukuku 
korunurken, öldürülecek çocuğun hakkını görmez
likten gelen 'bir düşünce tarzı; 'bu da hukukî des
tek. 

Mu'h'terem üyeler; 
Kürtajın serbest bırakılması hadisesi başka bir 

şeye benzemez. Onun yapacağı tahribat, geri dönül
meyecek bir dehşetin ifadesi olarak içimizi yakabilir. 
Bu hususta misaller önümüzdedir; 1960'larda kür
tajı serbest bırakan Çekoslovakya, Macaristan, Bul
garistan, Yeni Zelanda, 6-7 yıl evveline kadarki dö
nemlerde tekrar eskiye döndü, akılları başlarına gel
di; fakat bu arada milyonlarca bebek heba oldu. 
Geçen senelerde italya kürtaj meselesini kamuoyuna 
sundu, sandıktan «Hayır» çıktı ve kanunlaşamadı. 

Türkiyemiz için durum çok daha ciddidir. Dini
miz Regaip Kandilini, Allalhın Resulünün ana rah
mine düştüğü gece olarak kabul eder. Bu içtihada 
kim söz söyleye/bilir?. İnsanoğlu, ana rahmine düş
tüğü andan itibaren vardır, canlıdır. Bu suretle ço
cuğun kürtaja alınması, Islamî yönden bir cinayet
tir. 

Yaratan bu âlemin nizamını iki nokta üzerine 
oturtmuş varoluş la'boratuvarını da kendisi kurmuş
tur. Beslenme, (rızık) çoğalma, (doğum). Kâinata her 
canlı ilahi emirle doğar ve rızıklanır. Bize dünyada, 
dışarıdan hiçbir şey almadan karnımızı doyurabile
ceğimiz yedi ülkeden birisi nasip olmuştur. Orta As-
yada Çinliye Çin Şeddini yaptırdığımız zaman, on
larla aynı nüfus sayısında idik; 60 sene sonra 45 
milyon olacak Yunanistan'ın yanında ne hallere dü
şebileceğimizi söylemek bile bizim vakarımıza ya
kışmaz. 

Tıp ilmî de fekonde olan döllenmiş yumurtayı 
canlı 'kabul eder. Zira, yumurtada hemen biyolojik 
hâdiseler başlamıştır; hayatın temelini teşkil edecek 
bölünmeler, rahim içi yuvarlanmalar gibi. 14 gün
lük ceninde vıtellus kesesinden kan sisteminin te
şekkül ettiği görülür. Kan gruplarının A, B, AB, O 
ve Rh pozitif veya Rh negatif olduğu artık bellidir. 
Sekizinci haftada ana rahmindeki çocuğun kalp ses
leri ultrasonik metotlarla dinlenebilmektedir. «Fö-
tüs henüz daha canlanmadı, kürtajla alınabilir.» de
nildiği onuncu haftada, anne ile o kadar sıkı fıkı 
münasebete başlamıştır ki, onun kan sistemine ibile 
hükmetmekte, dediğini yaptırmaktadır. İkinci haf
tadan beri var olan kanındaki kırmızı kürecikler an

neye geçmekte, annenin kanında buna karşı immun 
izo - antikorlar denen maddeler teşekkül etmekte, bu 
da coom'bs testleriyle tespit edilmektedir. 

Kadın, kendisine güzellik, zerafet ve zeka veren 
hormonlar ile teçhiz edilerek, ömrünün en güzel yıl
larını annelik fonksiyonu için ayırmıştır. Psikolojisi 
ve fizyolojisi ile buna hazırdır. Anne çocuğunu o ka
dar sever ki, kim ne derse desin, evladına kıyamaz, 
evlat yok etme kanununu da hoş göremez; hatta 
çoğalma çağının bittiği, göç davullarının çalmaya baş
ladığı, ümit ve hevesinin uzaklaştığı sonbaharında bile. 

«Kadının biyolojik trajedisi» denilen menopoz gir
dabında da batmaktan onu, yine evlatları, torunları 
kurtaracaktır. Şurası bir gerçektir ki, insanların, do
ğumun bir kadın için ne kadar önemli bir vazife 
olduğunu anlamaları gerekir. Bir kadın hamile ol
duğu takdirde, bu çocuğu doğurmak ihtiyaç ve za
ruretindedir. Bu ulvî vazife kürtajla durdurulur ise, 
ruhî ve bedenî sistemi bizzat kendi nefsinin enkazı 
altında ezilir. Sıkıntı, boşluk, hezimet hissî, bıkkın
lık, neticede dayanılması güç 'bir yeis hali, vücut ya
pısını, hatta şahsiyetini tesiri altına alır, işlenilen 
suçun kahredici zifiri karanlığına gömülür; kimselere 
bir şey söylemez, perişan sinir sistemi ile ömrünce 
ıstırap çeker. Sanıyorum ki, muhterem ve asil Türk 
anasına kanun garantisiyle bu cefa layık görülmeye
cektir. 

Muhterem üyeler; 
Kürtajın anne organizmasında açacağı maddî ya

ralar içler acısıdır. «İptidai usullerle yapılacak ço
cuk düşürmeleri yerine, kürtajı koymakla anne ölüm
lerinin önüne geçilebileceği» sözünün gerçekle hiç 
mi hiç ilgisi yoktur. Kürtaj, evvela bir ameliyattır. 

; Her ameliyat gibi, bunun da % 1 - 2 bile olsa bir 
ölüm tehlikesi vardır. Narkozdan açılma işi ayrı bir 

; dert, rahim delinmeleri ise en önemli tehlike olarak 
i ortadadır. Bu hal, hemen yeni ve büyük bir ameliyat 
j ile rahmin sökülüp çıkarılması neticesini getirir. Di-

latasyona bağlı rahim iç ağzı yırtıkları, yine aynı böl-
: genin yaralarına ve iltihaplarına sebep olur. Tedavi 
edilemeyen hastalarda bunlar kansere dönüşebilir. En 

! azından, genç anne ömür boyu akıntı şikâyetlerinden 
\ kurtulamaz. Rahim içinde et parçaları teşekkül ede

bilir veya çocuk parçaları bırakılır ise, kanserlerin 
en korkuncuyla karşılaşılabilinir. İçerde parça bırak
mak endişesi yüzünden hekim fazla kürete edebi
lir. Rahim iç zarı atrofileri ve adetten kesilme hal
leri görülebilir. Kürtaj sonu mikrop kaptığı takdir
de, rahim içi, yumurtalık, karın zarı iltihaplarına 
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yakalanabilir. İşte o zaman olanlar olur, genç anne 
kısır kalabilir. Herkes kürtajdan korkar. Korku, 
vücutta adrenalin denilen bir maddenin ifrazına se
bep olur. Tansiyon birden yükselir, ani ölüm zinci
rin son halkası olarak bilinmelidir, 

Değerli üyeler ;| 
Netice olarak şunu belirtmek istedim ki, ceninin 

kürtajla almamsı, insan neslini en azından aşağıdaki 
tehlikelerle karşı karşıya bırakabilir: 

1. Önceden tahmin edilemeyecek kadar çok sa
yıda insan, daha gün yüzüne çıkmadan öldürülmüş 
olur. 

2. Birçok genç kadın kürtaj masasında hayatını 
kaybeder. 

3. Anne, çocuğunu kaybetmenin psikolojik ve 
fizyolojik yıkıntısından kendisini kurtaramaz. Mey
dana çikacak ruhî ve bedenî hastalıklar, kanserler, 
bir daha anne olma şansını kaybetme felaketi. 

4. Dinî inançlarımıza aykırı, ahla'kî yönden ka
bulü imkânsız, kürtajı yapacak hekimi meslekî yemi
ni ile karşı karşıya getiren bir musibettir, ana karnın
da işlenen bir cinayettir. 

5. Türkiye'nin ekonomik imkânlarının rasyonel 
bir şekilde kullanılması halinde asgarî 100 milyon
luk bir nüfusu besleyecek seviyeye her zaman ula
şılabilir. 

6. Yine Sayın Göksel'in de belirttiği gibi, Tür
kiye'nin stratejik durumunun önemi de, nüfusumuzun 
azaltılmamasını gerektirmektedir. Kuzey komşumuz 
400 milyon nüfusu hedef almıştır. Büyük Önder Ata
türk de, bu gerekçelerle nüfusumuzun artmasını teş
vik etmiştir. 

7. Ekonomistlerimizin, Yüce Allah'ın bahşettiği 
kaynaklarımızı layıkı veçhile değerlendirmedeki aczle-
rinin günahını, insan neslini yok etmek suretiyle do
ğacak çocuklarımıza yüklemelerine fırsat verilme
melidir. Ekonomik meselelere çözümü çocuk öldür
mekle bulacaksak, bununla, şu anda işsiz olan ve bü
yük problem teşkil eden beş milyona yakın insanımı
zı da toplu halde katletmek arasında bir fark yok
tur; böyle yapabilir miyiz? Kadını gece bırakıp da, 
«nasıl etsek de çocuğunu kürtajla aldırsak» gibi man
tığa ters düşen bir yola gidileceğine, ona zarar ver
meden, gebe bırakmama ve gebe olunmama çareleri 
aranılsa, daha insanî ve insaflı olunur kanaatindeyim. 

Nihayet şunu da belirtmek isterim ki, bu tasarı 
bana göre son derece hatalı olmakla beraber, eğer 
kanunlaşacak olursa, Katolik İtalya'da bile halkoyu

na sunulduğu gibi, mutlaka halkoyuna sunulmalı ve 
milletimizin tecelli edecek yüksek iradesine saygı 
gösterilmelidir. 

Yüce Meclise saygılarımı sunuyorum. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Pamak. 
Sayın üyeler; 
Söz alan 14 üyeden, Sayın Genç hariç, diğer bü

tün üyelerimiz konuşmalarını tamamlamış bulunmak
tadırlar tümü üzerinde. 

Sayın Komisyon, buyurun efendim. 
SAĞLIK VE SOSYAL ÎŞLER KOMİSYONU 

SÖZCÜSÜ S. FERİDUN GÜRAY - Sayın Başkan, 
saygıdeğer üyeler; 

Huzurunuza getirmiş bulunduğumuz, 557 sayılı 
Kanunda değişiklik yapan tasarı konusunda lehte ve 
aleyhte görüş serdeden değerli üyelerimize teşekkür 
etmek isterim. 

Konuşan arkadaşlarımız, tasarının genel kuralı 
olan gebelik vaki olmadan önce önlenmesi ve bu eği
timin yaygınlaştırılması hususlarına hemen hiç de
ğinmediler; sadece, tasarının istisnai bir hüküm ma
hiyeti arz eden «rahim tahliyesi, 10 haftaya kadar 
olan gebeliklerin sona erdirilmesi» hükmü üzerinde 
durdular. Ben, kısa cümlelerle, gerek konuşan arka
daşlarımıza ve gerekse bu konuda daha önce fikir 
serdeden ilgililere cevap vermeye çalışmak istiyo
rum. 

Yurdumuzda, genelde kabul edilen rakama göre, 
500 bin kadar kadın kürtaj olmakta veya çocuk dü
şürmektedirler. Rızasıyla çocuğunu düşüren kadına 
veya düşürmeyi sağlayana, Türk Ceza Kanununun 
468 inci maddesine göre, iki ila beş yıl hapis cezası 
verilebilmektedir. Ceza, ulus adına verilmektedir. Ma
lumları olduğu gibi, cezanın ağırlığı suçun sosyal tep
kisiyle ölçülmektedir. Bir kadının çocuğunu düşürmesi 
veya aldırması, bugün için hemen hiç tepki almamak
tadır. Buna karşın, böyle bir eylemden dolayı kadının 
yargılanması ve ceza görmesi, kamu vicdanını ziya
desiyle rahatsız etmektedir. Pek az da olsa, bu ma
hiyetteki dava dosyaları her zaman hâkimlerin en faz
la üzüntü duydukları konulardır. Bu dosyalara göre, 
çeşitli şekilde çocuk düşürmeye çalışırken hayatını 
kaybeden kadınların da sayısının bir hayli olduğu 
gözlenmektedir. Ebegümeci, tavuk kanadı vesaire gi
bi araçlar kullanarak zehirlenen ve ölen kadınların 
birçoğunu da bizler, topluma yansımadığı için görüp 
duymamaktayız. 

Hukukun toplumdaki vazifesini yapabilmesi için, 
onun ihtiyaçlarım karşılaması ve onun şartlarına uy-
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ması gerekir. 500 bin kadın; Sayın Devrimsel'in de be
lirttiği gibi, şerikleriyle beraber, nazarî bile olsa mah
kûm etmek herhalde mümkün değildir. 

Biz, nüfus artışını durdurmayı kesinlikle amaçla
mıyoruz; aksine, sağlıklı, dengeli bir artışı arzuluyo
ruz. isteyen, istediği kadar çocuk sahibi olabilir. Aile
ye ve çocuk sayısına müdahale kesinlikle düşünülme
miştir. Önce eğitim ve öğretim, sonra ailenin rıza
sıyla rahim tahliyesi öngörülmüştür. Bu istisnaî du
ruma rağmen, değerli arkadaşlarımız sadece bu ko
nu üzerinde hassasiyet göstermektedirler. Nüfus ke
safetimizin az olduğu gerçektir; ancak, hizmetler nü
fusun artışına yetişememektedir. Türkıyemizin nüfusu 
artmaya devam edecektir; ancak gayemiz, herkesin 
iş bulabileceği, herkesin okul bulabileceği ve kalkın
maya imkân verebilecek bir artıştır. 

Tasarımızda kısırlaştırma, kastrasyon kabul edil
memiştir, sadece istek halinde sterilizasyona cevaz 
verilmiştir; ama ne yazık ki, bazı arkadaşlarımız ste-
rilizasyonla kastrasyonu aynı olarak görmüşlerdir. 
Biz, burada şu hususu kesinlikle belirtmek zorunda
yız; kanunun yapılışındaki amaç, kastrasyonla sterili
zasyona ayrı anlam vermektir ve bunu böylece kabul 
ediyoruz. Bizim kabulümüze göre, kastrasyon, çocuk 
yapma fonksiyonunun sürekli olarak kaldırılmasıdır; 
yani kısırlaştırılmadır. Kastrasyona uğrayan kişiler, 
bir daha çocuk yapma yeteneğini kazanamazlar. Bu 
konuya kanunda cevaz verilmemiştir; ancak biz, steri-
lizasyonu, çocuk yapma fonksiyonunun geçici olarak 
durdurulması şeklinde kabul etmiş bulunmaktayız. 
Bu, erkekte vazukteni, kadında ise tüplerin bağlan
ması şeklinde tecelli etmektedir, ileride arzu edildiği 
taktirde, kadında veya erkekte tekrar eski fonksiyon
larına ufak bir operasyonla kavuşabiliyorlar. Bu ste-
rilizasyonun Türkçe karşılığını biz bulamadık; Yüce 
Heyetiniz bu konuda bize yardımcı olurlarsa, tabia
tıyla memnuniyetle kabul ederiz. 

Cenin, spermin anarahmine düşmesiyle oluşma-
maktadır. Bu hususta çeşitli görüşler olmakla bir
likte, islâm bilginlerinin de kabul ettiği görüş açık
tır. Bu konuyu Sayın Hocam Bilge burada açıkla
mışlardır, ben daha fazla değinmek istemiyorum. Ce
nin, önce bir zigottur, döllenmiş yumurtadır, sonra 
gastrula haline dönüşmektedir ve daha ondan sonra 
da cenin, yani embriyon şekline dönüşmektedir. 

Bu konuda Doktor Necip Mahfuz'un görüşüne 
göre, gastrulaya gebeliğin dördüncü ayı sonunda ce
nin denmektedir ki, biz Tasarımızda 10 haftadan Ön
ceki gebeliklerde rahim tahliyesini kabul etmiş bu

lunmaktayız. Oysa ki, fennin kabul ettiği sınır ve Hü
kümetin getirdiği Tasanda bu «12 hafta» şeklinde 
belirtilmişti. Bazı sayın üyelerimizin de değindikleri 
gibi, «Bu sınır aşılabilir ve tehlikeli sınırlara ulaşabi
lir veya kadında ölme veya sakat kalma durumu ola
bilir.» denildi; Biz daha hassas hareket edelim diye, 
bunu 10 haftaya indirmiş bulunmaktayız. 

Sayın Göksel'in belirttiklerinin aksine, kırsal ke
simde kadınların en çok yakındıkları konu, fazla ço
cuk yapmaya engel olamamalarıdır. Bugün yurdu
muzda 1,5 - 2 milyon bakımsız çocuk vardır. Bunlara 
yer bulamıyoruz. Bugün kürtaj, gizli yollarla yaygın 
şekilde yapılmaktadır. Sayın Göksel'in de ifade et
tikleri gibi, biz bu Kanunla onu yaygınlaştırmıyoruz, 
aksine biz bunu güvence altına almak ve kadınlarımı
zın sıhhatlerini kurtarmak ve madden istismar edil
melerini önlemek istiyoruz. 

Bütün konuşan arkadaşlarımız Kanunun gereğini 
vurgulamışlar ve nüfus artışının aşırılığını kabul et
mişlerdir. Kanunun amacı, tabiatıyla nüfus artışını 
durdurmak olamaz. Çocuk sayısına ve aileye müda
hale de kesinlikle olamaz. İsteyen, 10 çocuk sahibi 
de olabilir, isteyen 2 çocuk sahibi de olabilir. 

Tasarı, eğitim ve öğretimi önce öngörmekte ve 
önleyici araçların dağıtılmasını kabul etmektedir. 
Amaç bu iken, hiçbir zorlama olmadan belli süre için
de ailenin rızasıyla rahim tahliyesini ön plana ala
rak, Kanun Tasarısını Kürtaj Kanunu olarak gös
termek, bizleri sadece üzüntüye sevketmektedir. 

Biz, Tasarıyı geniş biçimde tartışmak ve sonuca 
varmak için geniş düzeyde bir tartışma alanı açtık. 
O nedenle, ben ve arkadaşlarım ayrıca «Aile Planla
ması» şeklinde bir teklifte bulunduk. Netice olarak; 
Türk toplumunun en sağlam taşı olan aileye müda
hale anlamı çıkartılır veya ailede çocuğun tahdidi 
gibi bir durum hasıl olur diye, nüfus planlamasını 
kabul etmiş bulunmaktayız. 

Sayın Aydar'ın belirttikleri «Nüfus artışını dur
durarak kalkınma veya nüfus artışıyla birlikte kal
kınma» görüşlerine, tafoiyatıyla biz de karşıyız, «Den
geli artış içinde kalkınma» şeklindeki orta yolu bul
mayı tercih ediyoruz. Onun için, isteyenin istediği 
kadar çocuk sahibi olmasını benimsiyoruz. 

Yüksek malumları olduğu gibi, Malthus nazari
yesine göre, gıda maddeleri aritmetik bir şekilde art
makta, buna karşın, yurdumuzda olduğu gibi, nüfus 
geometrik şekilde artışına devam etmektedir. Yurdu
muzun bir ilinde doğurgan kadına düşen çocuk sa
yısı 9,8'dir; yani bu ilimizdeki beher kadına ortala
ma 10 çocuk düşmektedir. 
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Sayın Kırcalı'nın kastrasyon hakkındaki görüş
lerine biraz önce cevap vermiş oldum. 

Konuşmacı arkadaşlarımızın hemen hiçbirisi, işsiz
liğe ve korunmaya muhtaç çocukların yerleştirilme
sine çare bulma konularına değinmediler. Şüphesiz, 
ülkemizin nüfûsunun artmasını hepimiz arzuluyoruz. 
Mesele, bu artışın yüzdesi üzerinde toplanmaktadır. 
Bugün yurdumuzda 3,5 milyon işsiz; Sayın Hamit-
oğulları'nın da belirttiği gibi, 2 milyon kadar da top
lum için disiplin sorunu yaratan çocuk mevcut bu
lunmaktadır. Bunun üzerine her yıl bir milyon daha 
eklenmektedir. İşte sorun burada düğümleniyor. Bu
günkü ekonomik konjonktür karşısında, bu 5,5 mil
yon insana ne gibi bir iş sahası bulabiliriz, ne gibi 
bir yerleştirme yapabiliriz?.. Bu konuya değinip bi
ze yol göstermiş olsalardı, muhakkak ki biz de çok 
memnun olurduk. 

Nitekim Sayın Kırcalı, italya'nın 1935 yılında 45 
milyon nüfusa sahip olduğunu bildirmektedirler; bu
gün ise nüfusları 55 milyondur. Demek ki, geçen 50 
yıl zarfında italya'nın nüfusu 10 milyon artmıştır. 
İtalya, harbe rağmen kalkınmasını tamamlamış bir 
ülkedir. Oysa ki, biz İtalya'nın bugünkü seviyesine 
ancak bir 50 yıl daha sonra gelebilme durumunda
yız. İşte burada, nüfus artışının bir ülkeye nelere 
mal olduğu ortaya çıkmaktadır. 

Sayın Gözübüyük (burada yoklar şu anda), Ka
nun Tasarısı üzerinde hazırlayacağı görüşünü 2,5 ay 
süreyle bitirememiştir. Bizden doküman talep etmiş
ler ve bundan dolayı da yakıma olmuşlardır. Bugü
ne kadar görüşülen tasarılarda, komisyona gelen iş
lerde böyle bir yol izlenmemiştir. Bir komisyonun, 
diğerine doküman vermesi veyahut bir komisyonun, 
görüş için bir üyeyi aylarca beklemesi herhalde müm
kün değildir, özellikle böyle âcil bir tasarıda bizden 
daha fazla beklememiz istenmemeliydi. Nitekim, 
kendileri hazırlıklarını bu süre içinde yapamamışlar; 
ancak Sayın Cumhurbaşkanımızın Ağrı'daki konuşT 

masından sonra konu Komisyonda görüşülmüş ve 
Adalet Komisyonu bu Tasarıyı kabul ederek, Ko
misyonumuza göndermiştir. 

Sayın Kocatürk'ün maddelerle ilgili görüşlerine 
de, maddelere geçildiğinde şüphesiz cevap verilecek
tir. 

Sonuç olarak şu hususu belirtmek istiyoruz; Sa
yın Cumhurbaşkanımızın da Ağrı ve Denizli'de ifa
de buyurdukları gibi, Kanunun amacı, isteyenin, is
tediği kadar çocuk sahibi olmasıdır. 

Saygıyla arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Güray. 
Sayın Bakan; konuşmanız yarım saate sığacak

sa, zatıâlinize söz vereceğim efendim. («Yarın, yarın» 
sesleri) 

Müsaade buyurun efendim. («20 dakika var» ses
leri) 

Efendim, bendenizin de Sayın Bakana, «Yarım 
saate sığacaksa» dememin tek nedeni, Yüce Genel 
Kurulunuzdan 10 dakikayı da istirham edecektik; 
ama yarım saatten daha fazlaysa, yarına bırakacak
tık. 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI KA
YA KILIÇTURGAY — Yarım saate sığar Sayın 
Başkan. 

BAŞKAN — O halde buyurun Sayın Bakan. 
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI KA

YA KILIÇTURGAY — Sayın Başkan, Danışma 
Meclisinin sayın üyeleri; 

Evvela, olumlu, ya da olumsuz doğrultuda gö
rüşlerini beyan eden sayın üyelere Hükümet adına 
teşekkür ederek söze başlamak istiyorum. 

Konu her yönüyle dile getirildiği için söylenen
lerden mümkün olduğu kadar kaçınarak, Hükümeti
mizin nüfus politikası konusundaki görüşlerini kısa
ca bilgilerinize sunmak istiyorum. 

Anayasamızın «Ailenin korunması» başlığını taşı
yan 41 inci maddesi şöyle diyor : 

«Aile, Tüfk toplumunun temelidir. 
Devlet, ailenin huzur ve refahı ile özellikle ana

nın ve çocukların korunması ve aile planlamasının 
öğretimi ile uygulanmasını sağlamak için gerekli ted
birleri alır, teşkilatı kurar.» 

Bu, kuşkusuz çok geniş bir kavramdır, geniş bir 
tanımlamadır ve aile planlamasının temel unsurlarını 
dile getirmektedir. 

Nüfus politikası, aile planlaması içinde yer alan, 
daha dar kapsamlı, sayısal uygulamaya dönük bir 
kavram olarak kabul edilmektedir. Bu konudaki gö
rüşümüz, ailenin istediği kadar çocuğa, istediği za
manda sahip olmasını esas olarak almaktadır ve bu
nu ailenin özgürlüğü olarak kabul etmektedir. Yani, 
Bakanlığımız ve Hükümetimizin bu konudaki görü
şü, ailelerin bakabilecekleri kadar çocuğa sahip ol
maları şeklinde özetlenebilir. 

Nüfus planlamasında izlenen yol, kuşkusuz ge
beliği önleyici yöntemlere ağırlık verilmesidir. Nite
kim, 1965ye çıkarılan Yasa, tamamıyla bu tabana 
oturtulmuş, gebeliği önleyici tedbirlerin etkin biçim
de yurt düzeyinde uygulanmasını esas almıştır. Bu 
konudaki sonuçlar demografik veriler olarak huzu-
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runuza getirilip sunuldu; ben bunlara yeniden dön
mek istemiyorum. 

Bizim bu Yasa Tasarısıyla getirmek istediğimiz 
şudur : Bu konudaki tedbirleri bir bütünlük içinde 
düşünüyoruz, tfa'de etmek gerekirse, gebeliği önleyici 
yöntemler, kuşkusuz nüfus planlamasında esas ola
rak alınacaktır. Biz bu Tasarıyla, nüfus planlamamı
zı kesinlikle kürtaj üzerine oturtmak istemiyoruz. 

Bugün gebeliği önleyici yöntemler, Bakanlığımı
zın geniş bir uygulamasından sonra, çok iyi bilinen 
uygulamalar haline gelmiştir. Bilindiği gibi bunlar; 
erkekte cinsel teknik, kondom uygulaması ve sper-
matik kanalın bağlanması şeklînde ifade edilebilecek 
steriîizasyon; kadında, gebelik takvimine uyma, va-
ginal lavaj, rahim içi araç uygulaması, gebeliği ön
leyici hapların kullanılması ve fallop tüplerinin bağ
lanması şeklindeki steriîizasyon yöntemleridir. Eğer 
bütün bunlara rağmen bir gebelik olmuşsa, kürtaj 
burada önem kazanmaktadır. 

Önce, bir uygulamanın içinden geçtiğimizi ifade 
etmek istiyorum. Bakanlığımız, 1967'den bu yana 
elindeki bütün imkânları bu alana dökmüş ve bir uy-
kulama içinde bulunmuştur. Bunun sonucunda dene
yimler kazanılmıştır ve mutlaka bir mesafe de alın
mıştır; 'bunu hemen ifade etmek istiyorum. 

Bu yöntemlerin açık yönleri nelerdir?.. Pratik 
olarak uygulamada dikkate alınan bu yöntemlerin 
pek çoğu bugün gebeliği kesinkes önleyememektedir. 
Ağızdan alınan hapların % 0,5'den fazla başarısız 
kalma şansı vardır, rahim içi araç uygulamasının % 
1 ila 5 oranında başarısız kalma şansı vafdır, kon
dom kullanıldığı zaman bu başarısızlık oranı % 5'dir 
ve geri çekme biçimindeki erkek tarafından uygula
nan cinsel teknikle ilgili bir başarısızlık oranı da % 
20 ila 40 arasında kabul edilmektedir; ama Türkiye' 
de birtakım nedenlerle bu sayılar daha yüksektir. 

Şimdi, Türkiye şartlarında geçen dönemin uygu
lamalarından çıkan sonuçları arz etmek istiyorum; 
ağızdan alınan haplarla korumada oluşan boşluk '% 
12 ila 20 arasında değişiyor. Rahim içi araç uygula
ması teorik olarak kabul edilen sayıyı aynen koru
muştur ve •% 1 ila 5'de kalmıştır; çünkü kişiye bağlı 
bir faktör değildir. Ağızdan alınan haplar bir eğitim 
meselesidir ve bu hapları kullanan kişinin bunlara 
uyumu meselesidir; başarısızlık buradan kaynaklan
maktadır. Yani, bir uygulamadan geçtikten sonra hu
zurunuza geldik. Kondom kullanımında başarı şan
sımız gerçekte % 95 olmalıyken, sadece % 60'ttr. 
Çünkü, birtakım kalite bozukluğuna dayanan teknik 
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yetersizlikler ve bunların düzensiz kullanımından do
ğan sonuçlar buna neden olmuştur. Bunları gidere
bilmek için büyük bir çaba içinde olunmuştur, eği
tim yapılmak istenmiştir ve yapılmıştır, anlatılmıştır; 
fakat sonuçlar, bizi kabul edilebilir bir sayının üzerin
de bir başarısızlıkla karşı karşıya bırakmıştır. Ana
dolu'da pek çok kişinin bildiğini zannettiği geri çek
me tekniği bile, ifade etmek gerekirse, % 90 ora
nında başarısızlıkla sonuçlanmaktadır; ama normalde 
kitaplarda, bu teknikle % 20 ila 40 oranında bir ba
şarısızlık kabul edilmektedir. 

Buradan şunu ifade etmek istiyorum; gebeliği ön
leyici yöntemlerin bir açık yeri vardır. O halde bu 
düzenlemede, eğer aile bütün tedbirleri alır, eğitimiy
le, bizim ona verdiğimiz hizmetle, bundan bir nok
taya kadar yararlanır; ama yine de istenmeyen bir 
gebelikle karşı karşıya kalırsa, bunun çözümü ne ol
malıdır; kürtaj sadece burada, sınırlı bir imkânla 
kullanılmak için bu Yasa Tasarısında yer almakta
dır. Bunu özellikle ifade etmek istiyorum; çünkü bir
çok sayın üye tarafından dile getirilmiştir; küretaj, 
böyle bir uygulamanın temel unsuru olarak kabul 
edilecektir. Bunun kesinlikle doğru olmadığını; aslın
da, yoğun olarak gebeliği önleyici yöntemlerin uy
gulamasına devam edileceğini; ama kürtajın belli 
bir düzeye gelinceye kadar bir anlamı olduğunu ifa
de etmek istiyorum. 

Aslında, bizim bu Yasa Tasarısı ile getirmek iste
diğimiz; kararın aileye bırakılmasıdır basitçe. Yani, 
bu Tasarı Yasama Organında kabul edilir, çıkarsa, 
ailenin çok fazla çocuk yapmasına bir müdahale ni
teliği taşımamaktadır. Birçok sayın üye tarafından 
ve Sayın Komisyon Sözcüsü tarafından da dile geti
rildiği gibi, kararı sadece aileye bırakmak istiyoruz 
ve bizim görüşümüze, göre, en doğru kararın aile ta
rafından verileceğine inanıyoruz ve aileyi, istemediği 
bir çocuk problemi ile karşı karşıya getirmek istemi
yoruz; Yasa Tasarımızın ifade etmek istediğim esp
risi budur. 

Birtakım kısıtlamalar getirilebilir ve aileler iste
medikleri çocuklarla karşı karşıya getirilirse, toplu
mun temeli olan aile, sonunda bir sorunla karşı kar
şıya geldiğinde; bu sorun, toplumun sorunu olmakta
dır. Ben, 'bu konuda ekonomik nedenleri veya sağlık
la ilgili nedenleri ayrıntılı olarak burada dile getir
mek istemiyorum; 'bunlar yeteri kadar dile getirildi. 
Ancak; Bakanlığımızın asıl önemli gördüğü ve üze
rinde durmak istediği husus, her yıl bir vakıa olarak 
kalbul ettiğimiz sayı, bütün hatasına rağmen, küre-
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taj nedeni ile birkaç yüzlbin kadının böyle bir işlem
den geçtiği kabul edilirse, bunların 3 ilk 5 bini, bu 
usullerin yetersizliğinden dolayı; gizlilik içinde yapıl
masından doğan yetersizlik nedeniyle, kadının ölümü
ne neden oluyorsa, bu yöntemin, bu ana ölümlerini 
etkin biçimde azaltacağına inancımızdır; bunu dile 
getirmek istiyorum. 

Amerika Birleşik Devletlerinde Kaliforniya Eya
letinde çocuk düşürme serbest bırakıldıktan sonra, 
ana ölüm oranı yüzbinde 37'den, yüzbinde 4,3'e düş
müştür. Romanya'da istek üzerine çocuk düşürme
nin serbest olduğu yıllarda, düşük sonucu meydana 
gelen ana ölüm sayısı, çocuk düşürme yasa ile 1967* 
de sınırlandıktan sonra, beş kat artmıştır. 

Burada birçok ülkelerden örnekler dile getirildi; 
bizim de elimizde kaynaklar vardır ve bunlar son 
tarihli yayınlar olduğu için, sanıyorum inanırlığı da
ha fazladır ve bizim elimizdeki bazı kaynaklarla, 
sayın konuşmacılardan bazılarının buraya getirdikleri 
bilgiler biraz çelişmektedir. Aslında, inancımıza göre, 
her ülke kendi ihtiyaçlarına göre esnek bir nüfus po
litikası izleyebilir. Kuşkusuz önemli olan, bize göre 
o ülkenin neyin gerektiğini isabetle tayin edebilme
sidir-

Burada, bir deyim üzerinde bir kere daha durmak 
istiyorum. Özellikle vurgulandı iyi niyetle yapılan 
bir hata olarak dile getirildi birkaç defa; ama düzel
tilmesinde yarar gördüğümü ifade etmek istiyorum; 
kastrasyon, kesinlikle sterilizasyondan farklı bir iş
lemdir. Kastrasyon, cinsiyet organlarının, ya fizyolo
jik olarak, ya anatomik olarak fonksiyon dışı bırakıl
masıdır; bir daha dönmemek üzere. Halbuki sterili-
zasyonda bu organlar fonksiyon halinde iken, ya 
sperm, ya ovumun yolu kesilmektedir. Bugünkü tek
nikler, kadında yapılan bu işlemin % 60 - 70 oranın
da geri dönebilirlik şansı taşıdığını da göstermiştir. 

Şimdi, zamanın elverdiği ölçüde, sayın üyelerin 
bazı sorularına ve görüşlerine cevap sunmak istiyo
rum. 

Sayın Göksel ve bazı sayın üyeler, hadımlaştır
madan; yani kastrasyondan bahsetmişlerdir. Biraz 
evvel söylediğim gibi ve Sayın Komisyon Sözcüsü
nün de net olarak ifade ettiği gibi, kastrasyon, Ta
sarımızda yer almamaktadır; ancak herhangi bir ope
rasyon nedeni ile bir müdahale sözkonusu olduğu za
man, eğer buna gerek varsa, elbet kişinin rızası alın
madan bu işlem yapılmaktadır. Örneğin; teslislere 
atlamış bir malin olay, kişinin rızasına başvurulma
dan giderilmesi gereken bir olaydır ve gayet tabiî bu 

organın alınması gerekir. Sadece bu nedenle Tasarı
ya dâhil edilmiştir; yoksa bir kastrasyon, Tasarımız
da yer almamaktadır. 

Bizim, bu Tasarı ile kuşkusuz nüfus artışını kes
mek istediğimiz yoktur. Kesinlikle böyle bir düşün
cemiz yoktur; çünkü Tasarı aileye karar verme yo
lunu açmaktadır sadece. Eğer aile, buna rağmen ço
cuk sahibi olmak istiyorsa, istediği oranda bu çocu
ğa sahip olma şansına sahiptir. Ancak, eğer nüfus ar
tış hızı bir ölçüde azaltılabilirse, bu nüfusu en sağ
lıklı bir biçimde yetiştirecek bir altyapıyı oluşturma
ya belki imkân sağlanabilir. Bugün, bakıma, korun
maya muhtaç çocuklarla ilgili bir Yasa Tasarısı Yük
sek Meclisinizden geçmiş ve bir diğer yasama orga
nına intikal etmiş bulunmaktadır. Bu çocukların sa
yıları neden artar acaba?.. Bir sosyal gerçek ile karşı 
karşıyayız. Ailelere, istemedikleri, bakamadıkları ço
cukları yüklemek; fakat toplumun gücünü, sadece, 
sağlıklı olarak yetiştiremediğimiz bu çocukların sa
yısal olarak artmasında görmek, bir düşüncedir; ama 
sanıyorum tartışılabilir bir düşüncedir. Bu nedenle, 
biz, sayıların artışının her anlamda güçlülük ifade 
ettiği görüşüne katılmıyoruz. Kuşkusuz; ilk on haf
ta içinde ceninde insan yavrusu olarak bir şekillen
me olmadığını, bir pıhtı olarak düşünülmesi gerek
tiği hususunu da ifade etmek istiyorum. 

Bu Tasarı kabul edildiği takdirde, toplumun ah
lak düzeninin bozulacağı dile getirilmiştir. Bu görü
şe kesinlikle katılmıyoruz ve Türk kadının faziletli 
olduğuna kesinlikle inanıyoruz. Eğer Türk kadınının 
fazileti böyle bir yasal çerçeve ve çember içinde mu
hafaza ediliyorsa, bunu üzüntü ile karşılamak gerek
tiğini ifade etmek, vurgulamak istiyorum ve bu ne
denle de böyle bir görüşten saygıdeğer Türk kadını
nı tenzih etmek istiyorum. Aslında, daha önce de di
le getirildiği gibi, aile planlaması 1965'te ele alındığı 
zaman da, bu endişeler ve bu ithamlar altında kal
mıştı; ama toplumun ahlâkını bozmadığı, 18 yıllık 
bir süre içinde sanıyorum yeteri kadar anlaşılmıştır. 

Sayın Kocatüfk, bazı endişelerini dile getirdiler. 
Kendileri ile daha önce de birçok görüşmelerimiz 
oldu. Aslında Tasarıya ana çizgileriyle karşı olma
dıklarını; ama uygulamada bazı endişeleri olduğunu 
ve bunun kesin çizgilerle belirlenmesi gerektiğini di
le getirdiler. 

Bizim görüşümüz şudur : Küretaj üzerinde du
rulduğu için ifade etmek istiyorum. Bunun, kuşku
suz Devletin sıkı kontrolü altında ve bizim göstere
ceğimiz yerlerde (Tekrar söylüyorum, bizim kontro-
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lümüz altında) yapılmasıdır. Bu kesinlikle sağlana
caktır ve ben, mesele bu noktaya geldiği zaman lüt
fen Komisyona katılmalarını Ve fikirlerini uygulama
ya geçirmelerini rica ettim kendilerinden. Huzurunuz
da bu görüşümü tekrarlamak istiyorum. Eğer mad
delerine geçilmesine Yüce Meclisiniz karar verirse 
ve bu Tasarı yasalaşırsa, huzurunuzda, kendilerin
den bize yardımcı olmalarını ve endişelerini gidere
cek bütün boşlukların tüzük ve yönetmeliklerde ka
patılmasını sağlamalarını rica ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, müsaadenizi rica edi
yorum efendim. 

Sayın üyeler, çalışma süremiz dolmuştur; ancak 
Sayın Bakan konuşmalarını sürdürmektedirler. Bu 
nedenle Sayın Bakanın konuşmasını tamamlamasına 
ve maddelere geçilip geçilmemesi hususunun oylan
masına kadar olan dönem için sürenin uzatılmasını 
oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Sayın Bakan, buyurun efendim, devam edin. 
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI KA

YA KILIÇTURGAY — Teşekkür ederim Sayın Baş
kan. 

Bugün muayenehalelerde ciddî bir sorun vardır; 
ama bu gizlilikten kaynaklanmaktadır. Devlet nere
ye kadar etkin olarak uzanabileceğine güveniyorsa, 
oraya kadar bu işi yaygınlaştıracağız. Eğer kontrol
de endişe ediyorsak, bu orada kesilecektir. Bunu hu
zurunuzda ifade etmek istiyorum. Yalnız, bir komis
yon marifetiyle yürütülecek çalışmalar için peşinen 
bir fikir beyan etmekten kaçınmak istiyorum. 

Sayın Kırcalı, bazı kavramların çok net olmadı
ğını dile getirerek «Hangi rakamlarda durulacak?... 
Bu karmaşık bir olaydır.» demek istediler yanlış an
lamadıysam. Bu konuda yeteri kadar istatistik veri
lere sahip olmadığımızı söylemek istediler ve bize 
sempati duyan Ibazı ülkelerin dahi nüfus indirilme
sinden çok yarar görmediklerini dile getirerek «Nüfu
sa dokunmayarak ekonomik imkânları artıralım» gö
rüşünde bulundular. 

Burada görüşümü bir kere daha yinelemek isti
yorum: Avrupada şüphesiz, nüfus yoğunluğu bizden 
fazladır; fakat o ülkelerde nüfus artışının da hızı 
bizimkinin çok gerisinde kalmaktadır. Aslında, ye
teri kadar istatistik veri olduğuna biz inanmaktayız. 
Çünkü asıl istatistik çalışmalarımız 18 yıllık alan ça
lışmalarından gelmektedir ve büyük bir hataya düş
meden bazı değerlendirmeler yapabileceğimizi ifade 
etmek istiyorum. 

Bazı ülkelerin, nüfus hızını kesmek doğrultusun
daki önerilerinin bizce tartışılabilir bir yönü vardır. 
«Kendilerine sağlıklı hizmet veremediğimiz bir kit
lenin, giderek ülkemizde büyümesinin getirdiği sorun
larla Türkiye'nin güçlenmesi mümkün müdür?...» so
rusu herhalde tartışılmaya değer bir konudur. Ben 
o nedenle burada bir tartışmaya girmeksizin sade
ce tereddütlerimi ifade etmekle yetinmek istiyorum. 
Böyle bir Türkiye'nin nasıl güçlü bir Türkiye ola
cağının düşünülmesi gerektiğini sadece ifade etmek 
istiyorum. 

Sayın Gözübüyük, evvelâ, Bakanlığımızı kendile
rine doküman temin etmemek bakımından biraz kor
kakça davranmakla itham etti. Ben aslında kendile
rini tenzih ederek, bu bilgilerin çoğunlukla yanlışlık
larla dolu olduğunu ifade etmek istiyorum. Sadece 
ifadelerine yönelik olmak şartıyla ve kendilerini ih
timamla tenzih ederek, evvelâ kendilerine Bakanlığı
mız istediği bilgilerin temini yönünde büyük bir çaba 
sarfetmiştir. Birçok yazışmalar yapılmıştır; (Zama
nınızı almamak için bunları okumuyorum.) Bakan 
imzasıyla, müsteşar imzasıyla kendilerine ve Adalet 
Komisyonu Başkanlığına defaatle yazılar yazılmış 
karşılıklı olarak ve bazı dokümantasyon sağlanmış
tır, kendilerine verilmiştir. Ancak, bununla yetinil-
meyerek İsviçre'deki, bu kanunların nasıl hazırlandı
ğının ve bu görüşmelerin tutanaklarının kendilerine 
intikali doğrultusunda Bakanlığımıza yeniden taleple
ri olmuştur. Bunlar bir zamanı dolduran olaylar
dır; ifakat bu noktada Bakanlığımızın imkânlarının 
sınırlı olduğu, ama, gerek görülürse Dışişleri Bakan
lığı nezdinde yardımcı olacağımız kendilerine bildi
rilmiştir. Gereken ne ise yardımcı olmak yönünden 
yapılmıştır, önce bunu ifade etmek istiyorum. 

Kendileri, örneği, bugün böyle bir uygulamanın 
yapılmadığı İsviçre'den getirmişlerdir ve kuşkusuz, 
biraz evvel de söylediğim gibi, nüfus planlaması, aile 
planlamasının Ibir bölümünü teşkil etmektedir bizim 
anlayışımıza göre. İsviçre bize göre iyi bir örnek 
değildir. Gerçekten bugün orada kürtaj serbest bı
rakılmamıştır; ama Avrupa ülkeleri dahil bugün 
(Kaynak elimdedir. Bütün üyelerin tetkikine hazır
dır) hangi ülkelerde sterilizasyon serbesttir, hangi 
ülkelerde kürtaj serbest bırakılmıştır, şartlar nedir, 
ayrıntılı bilgiler vardır. Bunlar en yeni bilgiler sayı
labilir. Bu ülkeler arasında Amerika, Müslüman 
bir ülke olarak Tunus, Demokratik Almanya, Da
nimarka, Finlandiya, Hindistan, İsviçre, Macaris
tan, Polonya, Bulgaristan, Norveç, Çekoslavakya, 
Rusya sayılabilir. 
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O halde, ülkeler, kendi özelliklerine, ihtiyaçlarına 
göre esnek bir nüfus politikası içinde gerekeni yap
mışlardır. Aslında huzurunuzda ben bu örnekleri ke
sinlikle vermek istemiyorum. Yine ülkemizde neyin 
gerektiğini bizim bulmamız doğrultusunda hareiket 
etmemizin uygun olduğu görüşünü bir kere daha yi
nelemek istiyorum kendi görüşümüz olarak, Hükü
metin bu konudaki görüşü olarak. 

O nedenledir ki, Hindistan bu konuda enerjik ve 
etkin bir tedbir almıştır. Çünkü nüfusu hakikaten 
bize benzer bir biçimde artmaktadır. Elbette belli 
bir süre için böyle bir hızlı artışı engelleyecek ne 
varsa, bir tedbirler manzumesi içinde bunların alın
masına gerek duyabilir. Ama, İsviçre böyle bir ihti
yacın içinde bulunmaması nedeniyle bu tedbirlere baş
vurmamış olabilir. Bu nedenle, yalnız İsviçre üze
rinde ısrar etmek ve bütün bilgileri buradan sağla
yarak bu görüşün karşısında bir görüş oluşturmak, 
sanıyorum, bir görüştür; ama tartışılabilir bir gö
rüştür. 

«Küretaj, görülmeden yapılan tehlikeli :bir ame
liyattır.» dediler. Bu, diğer bazı sayın üyeler tara
fından da dile getirildi. 

Tabiî, bu, bilgilerin kaynağına bağlı bir husus
tur. Bu konuda eski bilgiler vardır, yeni bilgiler var
dır; fakat şu kesinlikle ifade edilmelidir ki, Bakan
lığımız böyle bir uygulama içinde olacaksa, en yeni 
yöntemleri uygulama kararı ve hazırlığı içindedir. 
Bu yöntemlerin teknik ayrıntılarına girmek istemi
yorum; ama sadece bazı endişeler varsa, bunları gi
dermek için kısa bir bilgi arz etmek istiyorum. 

Bugün dünyanın hiçbir yerinde, Bakanlığımızın, 
eğer imkân verirseniz, uygulamaya karar verdiği yön
temlerden dolayı k'omplikasyon görülmemektedir. Bu 
yöntem, hemen hemen her yerde yapılabilen basit 
bir yöntemdir ve kadını uyutmak ihtiyacı ile bile 
karşı karşıya bırakmamaktadır hekimi. Serv'iksi, yani 
rahim ağzını açmaya da gerek yoktur. Bu yöntemle 
rabmi delmek mümkün değildir. Kanama ihtimali de 
fevkalade azdır. Hemen hemen hiç komplikasyon-
suz bir yöritem kabul edilmektedir, zamanlama d'ik-
kaifle yapılırsa. On, onbeş dakika içinde işlem bit
mekte, kadının, bu işlemin yapıldığı yerde kalmasına 
dahi gerek bulunmamaktadır. Kadın on, onbeş da
kika dinlendikten sonra evine gitmektedir. Biz, buna 
benzer bir yöntemi onbeş yıldan beri uyguluyoruz, spi
ral takıyoruz kadına. Yaptığımız araştırma, bu yön
temin spiral takmaktan daha karmaşık bir yöntem 
olmadığını gösteriyor. 

Bu nedenle, eğer eski bilgilerle, ki bir sayın üye 
tarafından buraya dramatik biçimde getirildi, bunlar 
eskide kalmıştır. Rahim kazınması yöntemleri filan 
uygulanmayacaktır kesinlikle. Bunu bir kere da
ha ifade etmek istiyorum. Bu nedenle, bu eski bilgi
ler bizim uygulama alanımız dışında kalacaktır. Bu
gün birçok uzmanımızın bu yeni yöntemler bakımın
dan eğitilmelerinin de gerektiğini söylemek istiyo
rum. 

Sayın Gürel, Beş Yıllık Kalkınma Planının pro
jeksiyonları ortaya çıktıktan sonra Tasarı hazırian-
saydı iyi olurdu, görüşünü getirdiler. Ekonomi ile 
insangücü arasında istatistik bağın oluşturulmasına 
gerek olduğu görüşünü dile getirdiler ve ülkemizin 
insana ihtiyacı olduğunu dile ge'tirdler. 

Bu görüşlerin tümüne katıldığımı ifade etmek is
tiyorum: Tabiî, insana ihtiyacımız vardır, ama nasıl 
'bir insan? Mesele bura'da düğümlenmektedir. Eğer 
aile gerçekten topluma yararlı insan yetiştirebilecek 
güce sahipse bu Tasarı onu önlemiyor ki. Kesinlikle 
böyle bir engel yok, ama bu Tasarı olmadığı zaman 
ne olacaktır? Aile, toplum için problem olan ço
cuklarla karşı karşıya kalacaktır, önce aile için bir 
sorun, sonra toplum için bir sorun. Mesele budur. 
İnsana elbet ihtiyacımız var. Nüfusumuz 47 milyon
dur. Eğer toplum gerçekten gürbüz, sağlıklı ve böyle 
yasaların himayesinde kalmayacak >bu çocukları ye
tiştirecek düzeyde ise, onu engelleyebilecek bir şey 
yok. Endişemiz bu mudur acaba?.. Olumsuz görüş 
'kaydeden sayın üyelerin görüşleri nerede yoğunla
şıyor? Bunu bilmeye ihtiyaç var. Bu Yasa Tasarısı 
kes irilikle bu yolu kapatmamaktadır ailelere. On ço
cuk sahibi olmak istiyorsa bu Yasa Tasarısı on ço
cuk için ona yardımcı olmaya hazırdır. Üstelik aile 
planlaması içinde meseleyi düşündüğümüz için, bun
dan dolayı nüfus planlamasını aile planlamasından 
ayırdığımı parantez içinde ifade etmek istiyorum. 
Çocuğa na'sıl bakabileceğini öğretmeye çalışıyoruz. 
Çocuğu hasıl besleyebileceğini, bebek ölümlerini na
sıl azaltabileceğimizi araştırıyoruz ve bunları anlat
maya çalışıyoruz. Türkiye, hâlâ bebek ölümlerinin 
yüksek düzeyde olduğu bir ülkedir ve yaptığımız 
araştırmaya göre bu hızlı doğurganlık nedeni bunun 
önemli nedenlerinden biridir. (Fazla çocuk, hakla
mayan çocuk) ülkemizin sosyo ekonomik durumu 
birçok baş'ka ülkeden daha üst düzeyde olduğu hal
de bebek ölümleri yönünden aynı düzeydeyiz. Hin
distan ile aynı düzeydeyiz. Hindistan'ın millî geliri 
bizim millî geftrimizin çok altında, ama bebek ölüm-
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leri yönünden hemen 'hemen bir farkımız yok. Çün
kü, ne kadar ona yardımcı olursak olalım, ne kadar 
elimizi uzatırsak uzatalım, ailede bakılacaktır çocuk, 
toplum için ailede yet'iştirilecektir, görüşünü savun
duğumuzu ifade etmek istiyorum. 

İşte, ta'biî, insana ve çocuğa ihtiyacımız var, ama 
'toplum için yararlı, gürbüz, bakabileceğimiz çocu
ğa. O nedenle, bu görüşte bir ihtilafımız olduğunu 
zannetmiyorum. 

Onuncu haftanın bir beyan meselesi olduğunu 
söylediler. Bu, tabiî teknik bir konudur. Beyanla 
başlar tabiî. Bir kadının hekimiyle görüşmesi bir 
beyanla başlar, ama beyanla bitmez. Hekim, elin
deki tüm teknik imkânlarını doğruları bulmak için 
kullanacaktır. Bu nedenle, ben bu tartışmaya burada 
girmek istemiyorum. 

Teşkilatımızın bugüne kadar ne yaptığını sordu
lar. Ta'biî, evvela çok iddialı konuşmamak istiyorum, 
ama Türkiye'de doğurgan kadın grubunun 9 milyon
dan biraz fazla olduğunu söylemek istiyorum. Bu
güne kadar yapıilan çabalarla 2 milyona yakın ka
dına bir hizmet götürülebilmiştir. Yani doğurgan 
nüfusun % 20 sini etkin yöntemlerle koruyabilme
yi becerdik, ama bunun yeterli olmadığını tekrar 
ifade etmek istiyorum. Bu amaçla Bakanlığımızın 
üniteleri yaygındır, geniştir; Devlet hastanelerimiz, 
doğumevlerimiz, sağlık merkezlerimiz, sağlık ocak
larımız, ana-çocuk sağlığı merkezileri, hükümet ta
biplikleri bu zincir içinde yer almaktadır. 

Ben, daha ayrıntılı bilgilere gerek görmüyorum 
zaman azlığı dolayısıyla, ama arzu edilirse tüm sa
yın üyelere Bakanlığımızın bu konudaki tekilatını 
ayrıntılı olarak arz etmeye hazır olduğumu ifade et
mek İstiyorum. 

Son iki yılda, yoğun biçimde Bakanlığımız eğiti
me yüklenmiştir, ağırlığı daha çok o doğrultuda oluş
turmuştur. Böylece son iki yılda 400'den fazla ebe 
ve hemşire yetiştirilmiştir bu konuda, aile planlaması 
konusunda. 35 denetici; çoğu bunların Gevher Ne-
sibe'lid'ir. 25 pratisyen hekim, bu uygulama imkânı 
doğduğu zaman ne yapabilecekleri konusunda eği
tilmişlerdir. 131 pratisyen hekim, rahim iç'i araç uy
gulaması ve bunların yönetimiyle ilgili bilgiler almış
lardır. 64 uzmanımız, ayrıca, aile planlaması üzerin
de yoğun biçimde eğitilmiştir. 40 uzmanımıza da 
sterilizasyon konusunda bilgiler verilmiştir. 

Sayın Pamak, ahlaksızlığı yaygınlaştıracak bir ta
sarı olarak bunu düşünmüştür, dile getirmiştir. 

Toplumun ahlak değerlerinin çok daha güçlü 
olduğuna, bu değerlerin aile düzeyinde oluştuğuna 
ve sonra toplumun ahlak değerleri olarak belirdi
ğine inancımt bir kere daha ifade etmek istiyorum 
ve toplumun ahlak değerlerinin bir yasa tasarısının 
ele alınmasıyla ilişkisini çok iyi anlayamadığımı da 
ifade etmek istiyorum. 

«Öldürülecek çocuğun hakkını kim koruyacak?» 
diye bir soru yönelttiler. 

'Biz, Öldürülecek bir çocuk olmadığına inanıyo
ruz. Avrupa ülkeleri için verdikleri bilgilerin kayna
ğını öğrenmek isterim. O bilgiler bizim bilgilerimizle 
çelişmektedir. Tekrar söylemek istiyorum, biz, bi
yolojik bir gelişmenin bir belli döneminde müdaha
leyi esas aldık. 12 hafta, Komisyonun olumlu görü
şüyle 10 haftaya indirilmiştir. Bir şekillenme yoktur. 
Canlılık kavramı dile getirilmiş ve kürtaj üzerinde 
bilgiler verilmiştir. Bu bilgiler eski bilgilerdir. Bu
gün bu bilgileri bir tarafa koyduk artık. Bilgi kay
naklarının eski olduğunu kendilerine ifade etmek 
istiyorum burada ve canlılık yumurtanın fekonde ol
masıyla başlamaz, hücreler her zaman canlıdır. Sperm 
de canlıdır, yumurta da canlıdır, ama fekondasyon, 
döllenme bir başka olaydır, canlılığın devamıdır. 
Meseleleri bir noktada tartışmaya başladığımız za
man yapmamız gerekenin ne olduğunu düşünmek 
lazım. Her ay bir çocuğun esas unsuru olan yumur
ta da atılmaktadır kadından. Erkekten de fizyolojik 
nedenlerle veya başka nedenlerle sperm de atılmak
tadır, ama bunlar doğacak çocuğun unsurlarıdır. Bu 
nedenle tartışma için seçilecek zemin tabiî, yoruma 
müsaittir. Bu nedenle, ben, yeniden bu tartışılan ko
nulara dönmek istemiyorum. 

Meslekî yemine aykırı bulduklarını söylediler. 
'Hipokrat İsa'dan 400 yıl evvel yaşamış büyük bir 

tıp ustası, bildiğiniz gibi, birçok kurallar koymuş, bir 
yemin örneği oluşturmuş. Bu yemin örneği bugünün 
gelişmeleri karşısında birçok tıp fakültesinde değişti
rilerek uygulanmaktadır sayın üyeler. Çünkü bilgi
lerimizi yenileştirmeye, çağdaş düzeye getirmeye 
mecburuz. Burada bunu ileri süren sayın üye, Hi-
po'krat zamanındaki bilgilerle tıpsal bir yardım al
maya veya bir tedavi almaya hazır mı acaba Hi-
pokrat'ın koyduğu bütün kurallar bugün uygulanır
sa bu kurallar içinde kendisine bir yardım yapmaya 
hazır olup olmadığımızı sormak istiyorum. Tabiî, za
man içinde birçok şey değişmiştir. 
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O nedenle, Hipdkrat döneminde de bazı değişik
likler yapıldığını söylemek istiyorum ve Hipdkrat 
yeminini çok önemli 'bir kriter olarak ele almamalı
dır. 

Kürtaj konusunda endişeleri vardır, ama bir en
dişe de şudur: Bugün Türkiye'de yüz binlerce kişiye 
kürtaj yapılmaktadır. Bunun getirdiği sorunlar var
dır ve bu sorunlar ortadadır. Gizlilik içinde kaldığı 
için de sorunları daha da büyüktür. Tabiî bunun 
da dikkate alınmasında gerek gördüğümüzü ifade et
mek istiyorum. 

Son olarak Yasaya halkoyuna sunularak bir şans 
tanınması gerektiğini dile getirdiler. 

Aslında bir başka yaklaşımla buna karşı olma
dığımızı ben ifade etmek istiyorum ve şunu son 
oîara'k ifade etmek istiyorum; eğer Yüce Meclisiniz 
bizim bu Yasa Tasarımıza imkan sağlar, uygulama 
im'kanı sağlar ve bu uygulanırsa ortaya çıkacak tab
lo; bir halkoylaması gibi kabul edilebilir. 

Yüce Heyetinize arzım; Tasarımızın olumlu doğ
rultuda kabule şayan görülmesidir. 

Sayın Balkan, sayın üyeler; beni sabırla dinledi
ğiniz için teşekkürlerimi ve saygılarımı arz ederim. 
(Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 

Sayın üyeler; Tasarının tümü üzerindeki görüş
meler tamamlanmıştır. 

Maddelere geçilip geçilmemesi hususunu oyları
nıza sunuyorum efendim. Maddelere geçilmesini kabul 
edenler... Etmeyenler... Maddelere geçilmesi kabul 
edilmiştir. 

13 . 4 . 1983 O : 2 

Birinci maddeyi okutuyorum. 
1.4.1965 Tarih ve 557 Sayılı Nüfus Planlaması Hak
kındaki Kanunda Değişiklik Yapılması ile 765 Sa
yılı Türk Ceza Kanununun Bazı Maddelerinde De

ğişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı. 
MADDE 1. — 557 sayılı Kanunun 1 inci mad

desinin 2 nc'i fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş
tir. 

«Bu husus, gebeliği önleyici tedbirlerle sağlanır. 
Bu Kanunun öngördüğü hususlar ve tıbbî zaruretler 
dışında gebelik sona erdirilemez ve sterilizasyon ve
ya kastrasyon ameliyesi yapılamaz.» 

BAŞKAN — Sayın üyeler; 1 inci madde okun
muştur. Bu madde üzerinde söz isteyen sayın üye
lerin tespitinden sonra Birleşimi kapatacağım efen
dim. Madde üzerinde söz isteyen sayın üyeleri oku
yorum; Sayın Akdemir, Sayın Kocatürk, Sayın Ay-
dar... 

MEHMET PAMAK — önergem üzerinde söz 
istiyorum. 

BAŞKAN — önergede konuşacaksınız efendim. 
SÜLEYMAN SIRRI KIRCALI — Sayın Baş

kan; oyumuzu aldığınız uzatma süresi bitmiştir, bu
nu soramazsınız. 

ŞERAFETTİN YARKIN — Yarın da söz almak 
isteyenler olursa? 

BAŞKAN — Yarın da söz almak isteyen olursa 
söz veririz efendim. 

SÜLEYMAN SIRRI KIRCALI — Efendim, bit
miştir. Biz oyumuzu buraya kadar verdik. 

BAŞKAN — Sayın Kırcalı haklılar. 
Sayın üyeler; 14 Nisan 1983 Perşembe günü saat 

H.OOMe toplanmak üzere Birleşimi kapatıyorum efen
dim. 

Kapanma Saati : 19.25 
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DANIŞMA MECLİSİ 
GÜNDEMİ 

83 üncü BtRLEŞlM 

13 Nisan 1983 Çarşamba 

Saat : 14.00 

1. BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SU
NUŞLARI 

2. ŞEÇtM 
(1) Komisyonlarda açık bulunan üyeliklere se

çim. 

3. OYLAMASİ YAPILACAK İŞLER 

4. KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE 
KOMİSYONLARDAN GELEN İŞLER 

(1) 557 Sayılı Nüfus Planlaması Hakkında Ka
nun ile 765 Sayılı Türk Ceza Kanununda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Danışma Mec
lisi Üyesi Feridun GÜRAY ve 9 arkadaşının, Aile 
Planlaması Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet ve 
Sağlık ve Sosyal İşler komisyonları raporları. (1 /448), 
<2/84) (S. Sayısı : 347) (Dağıtma tarihi : 2.3.1983) 

(2) 79 Sayılı Millî Korunma Suçlarının Affına, 
Millî Korunma Teşkilât, Sermaye, Fon Hesaplarının 
Tasfiyesine ve Bazı Hükümler ihdasına Dair Kanu
nun 10 uncu Maddesinin Değiştirilmesine ilişkin Ka
nun Hükmünde Kararname ve Malî işler Komisyonu 
Raporu. (1/168) (S. Sayısı : 372) (Dağıtma tarihi : 
7.4.1983) 

(3) Danışma Meclisi Üyesi Fahri ÖZTÜRK ve 
29 arkadaşının tdarei Umumiyei Vilayat Kanunu 
Muvakkatinin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hak
kında Kanun Teklifi ve Malî işler, Bütçe - Plan ve 
Millî Savunma, içişleri ve Dışişleri komisyonları ra
porları. (2/66) (S. Sayısı : 299) (Dağıtma tarihi : 
13.1.1983) 

(4) Danışma Meclisi Üyesi Mehmet PAMAK 
ve 10 arkadaşının, Türk Ceza Kanununun 175, 176, 
177 ve 178 inci Maddelerinin Değiştirilmesine Dair 
Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu. (2/61) 
(S. Sayısı : 273) (Dağıtma tarihi : 27.12.1982) 

(5) Danışma Meclisi Üyesi Muzaffer SAĞIŞ-
MAN ve 13 arkadaşının Yükseköğretimin Son Sı
nıfında, 4 Yıl Süreli Olanların 3 üncü Sınıfında 4 
Yıldan Uzun Süreli Olanların 4 ve 5 inci Sınıfında 
Bulunup Başarısızlık Dolayısıyla Belge Alan Öğren

cilere Yeniden imtihan Hakkı Verilmesine Dair Ka
nun Teklifi ve Millî Eğitim Komisyonu raporları. 
(2/25) (S. Sayısı : 109 ve 109'a 1 inci Ek) (Dağıtma 
tarihi : 27.12.1982) 

(6) Danışma Meclisi Üyesi Necmettin NARLI-
OGLU ve 11 arkadaşının, 5434 Sayılı Türkiye Cum
huriyeti Emöldli Sandığı Kanununa Bir Ek Geçici 
Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Tekifıi ve Bütçe 
- Plan Komisyonu Raporu, (2/40) (S. Sayısı : 164) 
(Dağıtma tarihli : 8.7.1982) 

(7) Danışma Meclisi Üyesi Şener AKYOL ve 
80 arkadaşınım, Adalet Memurlarına Tazminat Veril
mesine Daıir Kamun Teklifi ve Adalet ve Bütçe - Plan 
komisyonları raporları. (2/33) (S. Sayısı : 176) (Da
ğıtma tarihi : 21.9.1982) 

(8) 25.10.1963 Tarihli ve 353 Sayılı Askerî Mah
kemeler Kuruluşu ve Yargılama Usulü Kanununun 
Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine ve Bazı Madde
lerine Fıkralar Eklenmesine ilişkin Kanun Tasarısı 
ve Adalet ve Millî Savunma, içişleri ve Dışişleri ko
misyonları raporları. (1/542) (S. Sayısı : 289) (Da
ğıtma tarihi : 6.1.1983) 

(9) Danışma Meclisi Üyesi Bahtiyar UZUN-
OĞLU ve 41 arkadaşının, Fındık Dikim Alanlarının 
Sınırlandırılması Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet 
ve Tarım ve Orman, Köy işleri ve Kooperatifler ko
misyonları raporları. (2/48) (S. Sayısı : 290) (Dağıt
ma tarihi : 6.1.1983) 

(10) Danışma Meclisi Üyesi Kâzım ÖZTÜRK 
ve 10 arkadaşının, 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 
220 nci maddesine Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında 
Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu. (2/59) 
(S. Sayısı : 291) (Dağıtma tarihi : 7.1.1983) 

(11) 9.6.1960 Tarihli ve 7478 Sayılı Köy tçme 
Suları Hakkında Kanunun 15 inci Maddesinin Yü
rürlükten Kaldırılması Hakkında Kanun Tasarısı 
ve Tarım ve Orman, Köy İşleri ve Kooperatifler ve 
Bayındırlık, Ulaştırma, imar ve İskân, Turizm ve 
Tanıtma komisyonları raporları. (1/550) (S. Sayısı : 
292) (Dağıtma tarihi : 7.1.1983) 



(12) 6.1.1982 Tarih ve 2576 Sayılı Bölge İdare 
Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkeme
lerinin Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanuna Bir 
Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve 
Bütçe - Plan ve Adalet Komisyonu raporları. (1/462) 
(S. Sayısı : 294) (Dağıtma tarihi : 11.1.1983) 

(13) Danışma Meclisi Üyesi Mehmet AKDEMİR 
ve 71 arkadaşının Sağlık Personeli Hakkında Kanun 
Teklifi ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Bütçe - Plan ko
misyonları raporları. (2/32) (S. Sayısı : 297) (Dağıt
ma tarihi : 13.1.1983) 

(14) Danışma Meclisi Üyesi Alâeddin AKSOY ve 
17 arkadaşının, Kütahya İli Altıntaş İlçesi Dumlu-
pınar Bucağında, Dumlupınar Adı ile Bir İlçe Ku
rulması Hakkında Kanun Teklifi ve Millî Savunma, 
İçişleri ve Dışişleri Komisyonu Raporu. (2/78) (S. Sa
yısı : 301) (Dağıtma tarihi: 17.1.1983) 

(15) 8.6.1965 Tarih ve 625 Sayılı Özel Öğretim 
Kurumlan Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştiril
mesi, Bu Kanuna İki Madde ve Bir Geçici 2 nci Mad
de Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim 
Komisyonu Raporu. (1/465) (S. Sayısı : 302) (Dağıt
ma tarihi : 18.1.1983) 

X (16) Hacettepe Üniversitesi 1969 Bütçe Yılı 
Kesinhesabına Ait Uygunluk Bildiriminin Sunulduğuna 
Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile Hacettepe Üni
versitesi 1969 Bütçe Yılı Kesinhesap Kanunu Ta
sarısı ve Danışma Meclisi Hesaplarını İnceleme ve 
Sayıştay Komisyonu Raporu. (1/208), (S. Sayısı : 277) 
(Dağıtma tarihi: 31.12.1982) 

X (17) Hacettepe Üniversitesi 1970 Bütçe Yılı 
Kesinhesabına Ait Uygunluk Bildiriminin Sunulduğuna 
Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile Hacettepe Üni
versitesi 1970 Bütçe Yılı Kesinhesap Kanunu Tasa
rısı ve Danışma Meclisi Hesaplarını İnceleme ve Sa
yıştay Komisyonu Raporu. (1/220) (S. Sayısı : 278) 
(Dağıtma tarihi: 31.12.1982) 

X (18) Hacettepe Üniversitesi 1971 Bütçe Yılı 
Kesinhesabına Ait Uygunluk Bildiriminin Sunulduğuna 
Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile Hacettepe 
Üniversitesi 1971 Bütçe Yılı Kesinhesap Kanunu Ta
sarısı ve Danışma Meclisi Hesaplarını İnceleme ve 
Sayıştay Komisyonu Raporu. (1/242) (S. Sayısı : 279) 
(Dağılana tarihti: 31.12.1982) 

(X) Açık oylama^ 
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| X (19) Hacettepe Üniversitesi 1972 Yılı Kesin-
I hesabına Ait Uygunluk Bildiriminin Sunulduğuna Da-
I ir Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile Hacettepe Üniver

sitesi 1972 Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı ve Da~ 
nışma Meclisi Hesaplarını İnceleme ve Sayıştay Ko
misyonu Raporu. (1/254) (S. Sayısı : 280) (Dağıtma 
tarihi: 31.12.1982) 

X (20) Hacettepe Üniversitesi 1973 Bütçe Yılı 
I Kesinhesabına Ait Uygunluk Bildiriminin Sunulduğuna 

Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile Hacettepe 
Üniversitesi 1973 Bütçe Yılı Kesinhesap Kanunu Ta
sarısı ve Danışma Meclisi Hesaplarını İnceleme ve 
Sayıştay Komisyonu Raporu. (1/282) (S. Sayısı : 281) 
(Dağıtma tarihi: 31.12.1982) 

X (21) Hacettepe Üniversitesi 1974 Bütçe Yılı 
Kesinhesabına Ait Uygunluk Bildiriminin Sunulduğuna 
Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile Hacettepe 
Üniversitesi 1974 Bütçe Yılı Kesinhesap Kanunu Ta
sarısı ve Danışma Meclisi Hesaplarını İnceleme ve 
Sayıştay Komisyonu Raporu. (1/289) (S. Sayısı : 282> 
(Dağıtma tarihi: 31.12.1982) 

X (22) Hacettepe Üniversitesi 1975 Bütçe Yılı 
Kesinhesabına Ait Uygunluk Bildiriminin Sunulduğuna 
Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile Hacettepe 
Üniversitesi 1975 Bütçe Yılı Kesinhesap Kanunu Ta
sarısı ve Danışma Meclisi İnceleme ve Sayıştay Ko
misyonu Raporu. (1/292) (S. Sayısı : 283) (Dağıtma 
tarihi: 31.12.1982) 

X (23) Hacettepe Üniversitesi 1976 Bütçe Yılı 
Kesinhesabına Ait Uygunluk Bildiriminin Sunulduğuna 
Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile Hacettepe 
Üniversitesi 1976 Bütçe Yılı Kesinhesap Kanunu Ta-

J sarısı ve Danışma Meclisi Hesaplarını İnceleme ve 
Sayıştay Komisyonu Raporu. (1/319) (S. Sayısı : 284) 
(Dağıtma tarihi: 31.12.1982) 

I (24) Okur - Yazarlığı Teşvik Kanunu Tasarısı ve 
Millî Eğitim Komisyonu Raporu. (1/482) (S. Sayısı : 
305) (Dağıtma tarihi : 21.1.1983) 

I (25) Belediye Suçlarına İlişkin Ceza Hükümleri 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet, Sağlık ve Sos-

I yal İşler ve Millî Savunma, İçişleri ve Dışişleri ko
misyonları raporları. (1/564) (S. Sayısı : 308) (Dağıt
ma tarihi : 27.1.1983) 

(26) 5.1.1961 Tarihli ve 224 Sayılı Sağlık Hiz-
I metlerinin Sosyalleştirilmesi Hakkında Kanunun De-
I ğişik 20 inci Maddesinin Değiştirilmesine Dair Ka-



nun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu 
Raporu. (1/584) (S. Sayısı : 309) (Dağıtma tarihi : 
27.U983) 

(27) 13.5.1981 Tarih ve 2461 Sayılı Hâkimler ve 
Savcılar Yüksek Kurulu Kanununun Bazı Madde
lerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı ve Ada
let Komisyonu Raporu. (1/604) (S. Sayısı : 310) (Da
ğıtma tarihi : 27.1.1983) 

X (28) «Türkiye Cumhuriyeti ile Sovyet Sosya
list Cumhuriyetleri Birliği Arasındaki Devlet Hudut 
Hattının Arpaçay (Ahuryan) Nehrindeki Barajın Göv
desi ve Gölü Üzerinde Geçişine Ait Ek Tarif Pro
tokolü» ve ekleri ile «Türkiye Cumhuriyeti Hükü
meti ile Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği Hü
kümeti Arasında, Arpaçay (Ahuryan) Baraj Gölü 
Bölgesine Konulan Yeni Hudut İşaretlerinin Kontrol, 
Bakım, Onarım, îhya veya Değiştirilmesi Hakkın
da Protokol» ve eklerinin Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savun
ma, içişleri ve Dışişleri Komisyonu Raporu. (1/587) 
(S. Sayısı : 321) (Dağıtma tarihi : 28.1.1983) 

(29) Atatürk Orman Çiftliği Arazisinden Yüz-
sdcısenaltılbin Dörtyüzikınkbir Metrekarelik Kısmının 
Satılması Hakkında Kanun Tasarıısı ve Tarım ve Or-
ıraın), Köy îşlleri ve Kooperatifler ve Bayındırlık, 
Ulaştırma, îmaır ve iskân, Turizm ve Tanıtma komis-
yonlaırı raporları. (1/551) (S. Sayısı : 324) (Dağıtma 
tarihi: 1.2.1983) 

(30) 6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile 
Diğer Aletiler Hakkımda Kanun Me Türk Ceza Kanu
nunun 264 üncü Maddesinde Yer Alan Ateşli Silah
lar, Patlayıcı Maddeler, Bıçaklar ve Benzeri Aletle
rin Teslimi Hakkında 2395 Sayılı Kanuna Bir Ek Ge
çici Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve 
Millî Savunma, içişleri ve Dışişleri Komisyonu Ra
poru. (1/583) (S. Sayısı : 325) (Dağıtma tarihi : 
1.2.1983) 

(31) Danışma Meclisi Üyesi Tevfik Fikret AL
PASLAN ve 11 arkadaşının, Tababet ve Şuabatı Sanat
larının Tarz-ı icrasına Dair Kanunda Değişiklik Ya
pılmasına Dair Kanun (Teklifi ve Millî Eğitim, Ada
let ve Sağlık ve Sosyal işler komisyonları raporları. 
(2/69) (S. Sayısı : 327) (Dağıtma tarihi : 1.2.1983) 

(32) 4.1.1961 Tarihli ve 211 Sayılı Türk Si-
lahılı Kuvvetıteirıi iç Hizmet Kanununun 34 üncü Mad
desinin <d) Fıkrasının Değiştıkifaesdne ve 43 üncü 
Maddesine Biz- Fıkra Eklenmesine ilişkin Kanun 
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-. Tasarısı ve MUM Savunma, İçişleri ve Dışişleri Ko
misyonu Raporu. (1/602) (S. Sayısı : 328) (Dağıtma 
tarihi: 1 .2 . 1983) 

(33) Danışma Meclisi Üyesi Feridun Şakir 
ÖĞÜNÇ ve 10 Arkadaşının, 5434 Sayılı T. C. Emek
li Sandığı Kanununun 32 nci Maddesine Bir Fıkra 
ve 506 Saydı Sosyal Sigortalar Kanununun Ek 1 inci 
Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine ilişkin Kanun Tek
lifi ve Sağlık ve Sosyal işler ve Bütçe - Plan komis
yonları raporları. (2/27) (S. Sayısı : 330) (Dağıtma 
tarihi : 4.2.1983) 

(34) Sosyal Güvenlik Kurumlarına Tabi Olarak 
Geçen Hizmetlerin Birleştirilmesi Hakkında Kanun 
Tasarısı ve Malî İşler ve Sağlık ve Sosyal İşler Ko
misyonları raporları. (1/561) (S. Sayısı : 331) (Da
ğıtma tarihi : 9.2.1983) 

(35) Danışma Meclisi Üyesi Kâzım ÖZTÜRK 
ve 10 arkadaşının, Atatürk Orman Çiftliği Mülkiye
tindeki Bir Kısım Arazinin Hazineye ve Gazi Üni
versitesine Devredilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve 
Tarım ve Orman, Köy İşleri ve Kooperatifler ve Ba
yındırlık, Ulaştırma, imar ve iskân, Turizm ve Ta
nıtma komisyonları raporları. (2/80) (S. Sayısı : 334) 
(Dağıtma tarihi : 14.2.1983) 

(36) 9.12.1982 Tarihli ve 2761 Sayılı 1983 Malî 
Yılı Bütçe Kanununun 28 inci Maddesinin (B) fık
rasına Bir Bent Eklenmesine ilişkin Kanun Tasarısı 
ve Bütçe - Plan Komisyonu Raporu. (1/626) (S. Sa
yısı : 337) (Dağıtma tarihi : 21.2.1983) 

(37) Mehti KURŞUN'a Vatanî Hizmet Tertibin
den Aylık Bağlanması Hakkında Kanun Tasarısı. 
(1/496) (S. Sayısı : 338) (Dağıtma tarihi : 21.2.1983) 

(38) Gülali GÜL'e Vatanî Hizmet Tertibinden 
Aylık Bağlanması Hakkında Kanun Tasarısı ve Büt
çe - Plan Komisyonu Raporu. (1/481) (S. Sayısı : 
339) (Dağıtma tarihi': 21.2.1983) 

(39) Kara Kuvvetleri Komutanı ve Millî Güven
lik Konseyi Üyesi Orgeneral Nurettin ERSÎN'in, 
Türk Silahlı Kuvvetlerinden Ayrılanların Kurabile
cekleri Dernekler Hakkında Kanun Teklifi ve Millî 
Savunma, içişleri ve Dışişleri Komisyonu Raporu. 
(2/53) (S. Sayısı : 342) (Dağıtma tarihi : 24.2.1983) 

(40) Taşınmaz Mal Zilyetliğine Yapılan Tecavüz
lerin önlenmesi Hakkında Kanun tasarısı ve Ada
let ve Millî Savunma, içişleri ve Dışişleri komisyon
ları raporları. (1/554) (S. Sayısı : 343) (Dağıtma ta
rihi : 25.2.1983) 



(41) Yardım Toplama Kanunu Tasarısı ve Millî 
Savunma, İçişleri ve Dışişleri Komisyonu Raporu. 
(1/590) (S. Sayısı : 344) (Dağıtma tarihi : 28.2.1983) 

(42) 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu ve 
4792 Sayılı Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununun 
Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun 
Tasarısı ile Danışma Meclisi Üyesi Mustafa ALP-
DÜNDAR ve 16 arkadaşının, 1.1.1946 Tarih ve 
4792 Sayılı Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununun 
24 üncü Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun 
Teklifi ve Malî İşler ve Sağlık ve Sosyal İşler ko
misyonları raporları. (1/569), (2/57) (S. Sayısı : 346) 
(Dağıtma tarihi : 2.3.1983) 

(43) Kültür Varlıklarını Koruma Kanunu Tasa
rısı ve Bayındırlık, Ulaştırma, imar ve İskân, Turizm 
ve Tanıtma, Adalet ve Millî Eğitim komisyonları 
raporları. (1/108) (S. Sayısı : 348) (Dağıtma tarihi : 
9.3.1983) 

(44) Özel Eğitime Muhtaç Çocuklar Kanunu Ta
sarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler, Bütçe - Plan ve Mil
lî Eğitim komisyonları raporları. (1/567) (S. Sayısı : 
350) (Dağıtma tarihi : 15.3.1983) 

(45) Danışma Meclisi Üyesi İbrahim GÖKTEPE 
ve 9 arkadaşının, Tapulama ve Kadastro Paftalarının 
Yenilenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet ve 
Bayındırlık, Ulaştırma, imar ve iskân, Turizm ve Ta
nıtma komisyonları raporları. (2/87) (S. Sayısı : 351) 
(Dağıtma tarihi: 22.3.1983) 

(46) 8.7.1981 Tarihli ve 2487 Sayılı Toplu Konut 
Kanununun 8 inci Maddesinin Değiştirilmesi Hak
kında Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, Ulaştırma, imar 
ve iskân, Turizm ve Tanıtma Komisyonu Raporu. 
(1/615) (S. Sayısı : 352) (Dağıtma tarihi : 22.3.1983) 

(47) 13.5.1971 Tarihli ve 1402 Sayılı Sıkıyönetim 
Kanununun Bazı Maddelerinin DeğiştıMknesi ve Bu 
Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesine ilişkin Ka
nun Tasarısı ve Adalet ve Millî Savunma, içişleri ve 
Dışişleri komisyonları raporları. (1/610) (S. Sayısı : 
353) (Dağıtma tarihi : 22.3.1983) 

(48) Danışma Meclisi Üyesi Abdülbaki CEBECİ 
ve 61 arkadaşının, 17.3.1981 Tarihli ve 2429 sayılı 
Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkındaki Kanu
nun 2 nci Maddesinin (A) 1 inci Bendi ile Aynı Mad
denin (D) Fıkrasının Değiştirilmesi Hakkında Kanun 
Teklifi ve Millî Savunma, içişleri ve Dışişleri Ko
misyonu Raporu. (2/89) (S. Sayısı ; 355) (Dağıtma 
tarihi : 23.3.1983) 
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(49) 3 Haziran 1938 Tarihli ve 3423 Sayılı Ma
arif Vekâletine Bağlı Ertik Okulları Mütedavil Ser
mayesi Hakkında Kanun ile Bu Kanunda Değişiklik 
Yapan 6 Temmuz 1962 Tarihli ve 69, 28 Aralık 1982 
Tarihli ve 2768 sayılı Kanunların Başlıklarında ve 
Metinlerinde Geçen Deyimlerin Değiştirilmesi Hak
kında Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim Komisyonu 
Raporu. (1/627) (S. Sayısı : 356) (Dağıtma tarihi : 
23.3.1983) 

(50) Danışma Meclisi Üyesi Kamer GENÇ ve 10 
Arkadaşının 5434 Sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanu
nunun 39 uncu Maddesine (k) Fıkrası Eklenmesine 
Dair Kanun Teklifi ve Bütçe - Plan Komisyonu Ra
poru. (2/68) (S. Sayısı : 363) (Dağıtma tarihi : 
31.3.1983) 

(51) Danışma Meclisi Üyesi Feridun GÜR AY ve 
10 Arkadaşının 20.2.1968 Tarih ve 1005 Sayılı Ka
nunun 1 ve 2 nci Maddelerinde Değişiklik Yapılma
sına Dair Kanun Teklifi ve Bütçe - Plan Komisyonu 
Raporu. (2/64) (S. Sayısı : 364) (Dağıtma tarihi : 
31.3.1983) 

(52) Danışma Meclisi Üyesi Nuri ÖZGÖKER ve 
34 Arkadaşının, 5434 Sayılı T.C. Emekli Sandığı Ka
nununun 6311 Sayılı Kanunla Değişik 71 inci Mad
desinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve 
Bütçe - Plan Komisyonu Raporu. (2/97) (S. Sayısı : 
365) (Dağıtma tarihi : 31.3.1983) 

(53) Danışma Meclisi Üyesi Erdoğan BAYIK'ın 
Yasama Dokunulmazlığı Hakkında Başbakanlık Tez
keresi ve Danışma Meclisi Anayasa ve Adalet Karma 
Komisyonu Raporu. (3/391) (S. Sayısı 366) (Dağıtma 
tarihi 31.3.1983) 

(54) Danışma Meclisi Üyesi M. Rahmi KARA-
HASANOĞLU ve 10 arkadaşının, 5434 Sayılı T.C. 
Emekli Sandığı Kanununa Bir Madde Eklenmesi Hak
kında Kanun Teklifi ve Millî Eğitim ve Bütçe - Plan 
komisyonları raporları. (2/52) (S. Sayısı : 367) (Da
ğıtma tarihi: 31.3.1983) 

(55) 29.5.1973 Tarih ve 1734 Sayılı Yem Kanunu
nun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun 
Tasarısı ve Adalet, Tarım ve Orman, Köy işleri ve 
Kooperatifler komisyonları raporları. (1/606) (S. Sayı
sı : 368) (Dağıtma tarihi : 31.3.1983) 

I 
(56} 21.12.1967 Tarihli ve 969 Sayılı Tarım Ba

kanlığı Ziraat işleri Genel Müdürlüğü ile Ziraî Mü
cadele ve Ziraî Karantina Genel Müdürlüğüne Bağlı 
Kurum - Okul ve Kuruluşlara Döner Sermaye Veril
mesi Hakkında Kanunun Adının ve 1 inci Maddesinin 



DANIŞMA MECLİSİ S. Sayısı : 347 

557 Sayılı Nüfus Planlaması Hakkında Kanun ile 765 Sayılı 
Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Tasarısı ile Danışma Meclisi Üyesi Feridun GÜR AY ve 9 Ar
kadaşının Aile Planlaması Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet 
ve Sağlık ve Sosyal tşler Komisyonları Raporları. (1/448, 2 /84 ) 

TC 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi Başkanlığı 28 Haziran 1982 

Sayı : K.K.T.D. 
18/101-930/05007 

DANIŞMA MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Sağlık ve Sosyal Yandım Bakanlığınca hazırlanan ve Başkankğınıza ana Bakanlar Kurulunca 18.6.1982 
tarihinde kararlaştırılan «557 Sayılı Nüfus Planlaması Hakkındaki Kanun ile 765 Sayılı Türk Ceza Kanu
nunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı» 'ile gerekçesi ekli olarak gönderilmiştir. 

İçtüzüğün 20 nci maddesine göre kurulacak komisyonda görüşülmesi için gereğini arz ederim. 

Bülend ULUSU 
Başbakan 

GENEL GEREKÇE 

Cumhuriyetin ilk yıllarında uygulanan Nüfus Artırma politikasının sonucu olarak 11 . 6 . 1936 yılında 
3038 sayılı Kanunla 765 sayılı Ceza Kanununun 468 - 469 - 470 ve 472 nci maddeleri fasıl başlığı ile birlikte 
değiştirilmiştir. 

Ancak ikinci dünya harbinden sonra tıp bilimindeki yemlikler bulaşıcı hastalıklarda elde edilen başarı, 
ölümlerin azalmasına ve hızlı nüfus artışına neden olmuş, nüfus siyasetindeki görüşlerde zamanla değiş
miştir. 

10.4.1965 tarihli Resmî Gazete'de yayınlanan 557 sayılı (Nüfus Planlaması Hakkında Kanun) bu gö- -
nişlerin ışığında çıkarılmıştır. 

Kanunun uygulamaya konuşundan bu yana 15 seneyi aşkın bir süre geçmiş olmasına karşın nüfus artış 
hızının azaltılması konusunda istenilen düzeyde başarı elde edilememiştir. Ayrıca ülkemiz için sorun olan 
düşük ve bebek ölümleri giderek artmış ve yalnız düşük nedeniyle her yıl binlerce annenin hayatını yitir
mesi ya da sakat kalması devaim etmiştir. 

Çocuk düşürmeye yasal olarak izin verilmeyen ülkelerde ve ülkemizde düşüklerin ya kadınların kendileri 
veya ehliyetsiz kişiler elinde çok kötü koşullarla yapılması nedeniyle tüm anne Ölümlerinin yarıdan faz
lası bu düşükler nedeniyle olmaktadır. 

Türkiye nüfus araştırmalarından alınan sonuçlara göre, araştırma sırasında gebe olan kadınların yarısı 
bu gebeliklerini istemediklerini belirtmişlerdir. Gebeliğin istenmeme oranı, kadınlann sahip olduğu çocuk 
sayısı arttıkça yükselmektedir. 

örneğin : bir çocuklu gebelerin % 20'si bu gebeliği istemediğini belirtmişken, 4 ve daha fazla çocuk
luların % 70 - 80*i bu geberikleri istemediklerini belirtmişlerdir, 
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Türkiye nüfus araştırmalarının örnekleri ülkeyi temsil eder nitelikte dolayısı ile sonuçları da tüm ülkeye 
genellenebilir düzeydedir. 1978'de araştırmaya katılan kadınların % 75'i 3 veya daha az sayıda çocuğa sahip 
olmayı istediklerini belirtmişlerdir. Ortalama istenen çocuk sayısı ise 3'tür. Halbuki ailelerin sahip oldukları 
ortalama çocuk sayısı 5 dolayındadır. Aradaki 2 çocukluk fark istenmeyen gebeliklerin ürünüdür. 

Nüfus Planlaması Hakkındaki Kanunun birinci maddesinin 2 nci fıkrası sterilizasyon ve kastrasyon ame
liyesini kesinlikle yasaklamaktadır. Bugün nüfus planlaması uygulayan ülkelerde kadın ve erkeğin rızası ile 
sterilizasyon ameliyesi yapılmaktadır. 

Ülkemizde de kadın veya erkeğin arzusu île sterilizasyon ameliyesinin yapılması Nüfus Planlaması ça
lışmalarına olumlu yönde katkıda bulunacaktır. 

Ancak, kürtajın tıbbî nedenler haricinde ekonomik, sosyal nedenlerle yapılmasının yasaklanması giz
liliğe neden olmuştur. Gizli yapılan kürtaj ile fiyatlarının çok yükselmesi sonucunu doğurmuştur. Neticede 
ekonomik gücü olan aileler kürtaj olabilir, ekonomik gücü olmayan aileler ise, insanlık için yüz kızartıcı ve 
utanç verici vasıtalarla ölüme terkedilir olgusunu doğurmuştur. Çocuk düşürmek zorunda olan ve gerekli 
ekonomik gücü olmayan kadınların başvurmak zorunda oldukları araç, gereç ve ilaçlar dehşet verici olduğu 
gibi son derece ilkeldir, örneğin : Kibrit çöpü, sabun, çivi, tavuk teleği, ayakkabı çirişli, şiş, tığ, süpürge çö
pü, çıra, aspirin, kinin, v.s. 

Bugün dünyada kürtajın serbestleşmesi için hızlı ve yoğun çalışmalar yapılmaktadır. Kürtajın yasaklan
masından en fazla zarar gören ülkelerden olmamıza rağmen henüz Türkiye'de böyle bir çalışmanın mevcut 
olmîaması da ilginç bir durum yaratmaktadır. 

Bu tehlikeyi gören bir çok ülke : Amerika, Bulgaristan, Tunus, Batı Almanya, Danimarka, Finlandiya, 
Hindistan, İsveç, Macaristan, ingiltere, Belçika, Polanya, Çekoslovakya, Japonya, Rusya ve Yugoslavya gibi 
ülkeler bu sorunu çözümlemek için 3 aya kadar olan gebeliklerde rahim tahliyesini serbest bırakmışlardır. 

Konunun hukukî durumuna gelince, ülkemizde çocuk düşürme fiili çok sayıda işlendiği halde bunların 
içinde ancak tesadüfi bir iki tanesi yargı organlarına intikal etmektedir. Bu oran istatistiklere göre en yük
sek olasılıkla yüzbinde dört'dür. Yüz bin aynı fiili işleyenden ancak dördünün cezalandırılması sonucunu do
ğuran kanun hükmü adalet duygularıyla tamamen çelişmektedir. Bugün toplumumuz çocuk düşürme fiilini 
müsamaha ile karşılamakta ve çocuğunu düşürmek isteyen her kadın bunu rahatlıkla başarmaktadır. Diğer 
bir deyişle söz konusu hükümlerin genel önleme özelliği hemen hemen hiç yoktur. Her yıl en azından 500 000 
aykırı fiilin işlendiği bîr olayda kanun hükmünün genel önleme özelliğinden söz edilemez. Türk Ceza Kanu
nundaki hükümlerin özel önleme özelliğinden de söz etmek olanaksızıdır. Bir kerre bu hükümlerin özel ön
leme özelliği ancak yüzbinde dört kişide gösterilebİlmek tödir. Ayrıca, çocuk düşürme fiilinin mahiyeti icabı, 
hürriyeti bağlayıcı cezanın bu dört kişi üzerinde de ıslah edidi bir niteliği bulunmadığı kanısındayız. Bütün 
bu olgular, sosyal, ekonomik ve psikolojik nedenlerle rızalı çocuk düşürme fiilinin suç olmaktan çıkarılması 
görüşüne kuvvet kazandırmaktır. Kanunî yasağın kaldı rılması, bu fiilleri re artıracak değildir. 

Zira bu fiili işlemeye kararlı olan bugün dahi bu olanağa sahip bülunmlaktadır. Bu nedenle, söz konusu 
fiili suç olmaktan çıkarma, fiil sayısında bir artırmaya neden olmayacak; buna karşın bugün yasağın sonucu 
gizlilik nedeniyle gerekli tıbbî kontrolden uzak yapılan düşük sayısını azaltarak kadının hayat ve sağlığı daha 
fazla korunmuş olacaktır. 

Hiçbir önleyici niteliği bulunmayan, uygulama oranı yüz binde dört olan ve herkes tarafından kolaylıkla 
işlendiği nedenle kanuna saygıyı da azaltan rızalı çocuk düşürmenin suç olmaktan çıkarılmasının zorunlu 
olduğu inancındayız. 

Danışma Meclisi (Ş. Sayısı : 347) 
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MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 1. — 557 sayılı Kamunun 2 nci maddesinde yapılan değişiklikle gebeliği önleyici ilaç ve araçları 
temin veya imal etme, ya da ettirme yetkisi de Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına verilmiş ve bu tür ilaç 
ve araçların imal ya da ithali de yine aynı Bakanlığın iznine tabi kılınmıştır. Bu tür ilaç ve araçların niteliği
nin nasıl saptanacağı da maddede belirtilmiş ve yasanın öngördüğü şekilde niteliği saptanmayan ve izin ve
rilmeyen ilaç ve araçların hangi nedenle olursa olsun kısanlar üzerinde uygulanması, insanların sağlıklarının 
korunması amacıyla yasaklanmıştır. 

Madde 2. — 557 sayılı Kanun II sayılı bölüm başlığı yeni tasarıda kabul edilen hükümlere uygun ola
rak değiştirilmiştir. 

Madde 3. — 557 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinde yapılan değişiklikle tıbbî sakınca bulunmaması kay
dıyla sterilizasyon kişinin iradesine bırakılmıştı. Kişi evli ise eşin de rızası öngörülmüştür. 

Aynı maddeye göre kastrasyonun ise ancak tıbbî nedenlerle yapılması kabul edilmiştir ve bu halde kişi
nin rızasına bakılmayacağı belirtilmiştir. 

Madde 4. — 557 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinde yapılan bu değişiklikle gebeliğin onikinci haftasına 
kadar rahim tahliyesinin tıbbî nedenler yanında kişinin isteği ile de yapılması kabul edilmiştir. Gebeliğin 
onikinci haftadan fazla olması halinde bu işlemin ancak tıbbî nedenlerle yapılabileceğini öngören tasarıda 
tıbbî nedenlerin ve izin belgesinin şekil ve doldurulması usulünün bir tüzükle belirleneceği hükme bağlanmış
tır. Acil hallerde yetkili uzman raporu olmadan rahim tahliyesinin nasıl yapılacağı ve bu müdahaleyi yapa
cak hekimin yükümlülükleri maddede belirlenmiştir. Maddenin son fıkrasında sterilizasyon ve rahim tahliye
si yapılacak yerlerde bulunması gerekecek koşullar ve bunların denetlenmesi ile acil müdahalelerin saptanma
sı tüzük hükmüne bırakılmıştır. 

Madde 5. — 557 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde yapılan değişiklik ile rahim tahliyesine rıza gösterecek 
kişinin gebe kadın olduğu belirlenmiş, ancak kadın evli ise eşinin ayrıca küçüklerde ve vesayet altındaki şa
hıslarda velinin ya da sulh yargıcının izni öngörülmüş, ancak kişinin haklarına sıkı sıkıya bağlı olması nede
niyle veli ya da sulh yargıcının izni yanında küçük ya da vesayet altında olan şahsın da izninin aranacağı 
belirtilmiştir. Akıl maluliyeti nedeni ile şuur serbestisine sahip olmayan gebe kadınlarda rahim tahliyesi için 
kendi rızasının aranmaması hükmü getirilmiştir. 

Madde 6. — 557 sayılı Kanunun II nci bölümüne yeni bir madde olarak 6 ncı madde eklenmiştir. Bu 
madde ile gebeliği önleyici yöntemleri uygulayacak hekim, hemşire ve ebelerin eğitimlerinin, görevlendiril
melerinin ve uygulayacakları yöntemlere ilişkin yetkilerinin Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca çıkarıla
cak bir yönetmelikle saptanması öngörülmüştür. Bu kişilerin yetki konusunda özel kanunlarındaki hükümle
re değil, bu kanunun verdiği yetki ile çıkarılacak, anılan yönetmelik hükümlerine tabi olacakları da maddede 
belirlenmiştir. 

Madde 7. — 557 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin 7 nci madde olarak değiştirildiğini belirtmektedir. 
Madde 8. — 557. sayılı Kanunun 7 nci maddesi 8 inci madde olarak değiştirilmiş, ayrıca madde met

ninde yapılan değişiklikle 2 nci maddenin son fıkrasına aykırı hareket edenler hakkında ceza hükmü getiril
miştir. İkinci maddenin son fıkrasına aykırı hareketler bir müessir fiil olarak görülmüş, ancak bu işlemin rı
za ile dahi yapılmaması için bu madde çerçevesinde müessir fiilin basit şekli dahi resen takip edilmesi ge
rekli bir suç haline dönüştürülmüştür. 

Madde 9. — 557 sayılı Kanuna yeni bir 6 No.lu madde ilave edilmiş olması nedeniyle, onu takip eden 
madde numaralarının kaydırılmasını öngörmektedir. 

Madde 10. — Türk Ceza Kanununun 468 inci maddesinin 2 nci fıkrası değiştirilerek oniki haftadan faz
la gebelik halinde rızalı çocuk düşürmenin suç olduğu belirtilmiştir. Ayrıca çocuk düşürmede uygulanacak 
yöntemler 557 sayılı Kanunda hükme bağlandığına ve rızaya ilişkin hüküm 557 sayılı Kanunun 5 inci madde
sinde yer aldığına göre Türk Ceza Kanununun 468 inci maddesi buna göre düzenlenmiştir. 

Madde 11. — Türk Ceza Kanununun 469 uncu maddesinin 1 inci fıkrasında yapılan değişiklikler fıkra 
468 inci maddenin 2 nci fıkrasında yapılan değişikliğe uygun hale getirilmiştir. 

Madde 12. — Türk Ceza Kanununun 470 inci maddesi değiştirilerek 557 sayılı Kanuna yeni ilave edilen 
6 ncı madde hükümlerince belirlenecek yetkili kişiler dışında çocuk düşürme amacıyla işlemlerde buluna-
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cak kişilere verilecek cezalar öngörülmüştür. Maddenin son fıkrası ile de gebe sayılan kadın üzerinde kadının rı
zası hilafına rahim tahliye ameliyatı yapmaya yetkili kişilerin fiilleri ceza hükmüne bağlanmıştır. 

Madde 13. — Türk Ceza Kanununun 471 inci maddesi değiştirilmiş, bir erkek ya da kadın üzerinde rıza 
hilafına sterilizasyon yapma suç olarak öngörülmüş, ayrıca yetkisiz kişilerin rızalı ya da rızasız sterilizas-
yon fiilleri cezaya bağlanmıştır. 

Madde 14. — Türk Ceza Kanununun 472 nci maddesinin 2 nci fıkrası kanunda yapılan son değişikliklere 
uygun hale getirilmiştir. 

Madde 15. — Kanun yayınlandıktan sonra Tüzük ve Yönetmeliğin hazırlanabilmesi için, 6 aylık bir süre 
tanınmıştır. 

Madde 16. — 557 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin 2 nci fıkrası sadece tıbbî zaruretlerle gebeliği sona 
erdirmeyi ve sterlizasyonu kabul ediyordu. Bu tasarıda gebeliğin sona erdirilmesi onikinci haftaya kadar eko
nomik ve sosyal nedenlerle de kabul edildiği ve sterlizasyon tamamen kişinin rızasına bırakıldığı, kişi evli 
ise eşinin de rızası arandığı için iş bu fıkra yürürlükten kaldırılmıştır. 

Madde 17. — Yürürlük hükmüdür. 
Madde 18. — Yürütme hükmüdür. 

DANIŞMA MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Anayasanın 41 inci maddesine göre düzenlenen «Aile Planlaması Hakkında 
nulmuştur. 

Gereğine delaletleri saygıyla arz olunur. 
Feridun GÜR\AY Kamer GENÇ 

İsa VARDAL Akif ERGİN AY 

Fikri DEVRİMSEL Mustafa ALPDÜNDAR 

Dr. Cavidan TERCAN 

GEREKÇE 

Anayasanın 41 inci maddesinin ikinci fıkrası «Devlet, ailenin huzur ve refahı ile özellikle ananın ve ço
cukların korunması ve aile planlamasının öğretimi ile uygulanmasını sağlamak için gerekli tedbirleri alır, 
teşkilatı kurar.» hükmünü getirmiştir. Bu amir hüküm karşısında 1.4.1965 tarih ve 557 sayılı Nüfus Planlama
sı Hakkında Kanunun yürürlükten kaldırılması ve yerine yenisinin ikamesi gerekli görülmüştür. 

Madde 1. — Nüfus planlaması Anayasanın 41 inci maddesine uygun olarak aile planlaması şekline dönüş
türülmüştür. 

Madde 2. — Bu madde ile gebeliği önleyici ilaç ve araçların temini ve imali veya imal ettirilmesi Sağ
lık ve Sosyal Yardım 'Bakanlığına verilmiş, imal ya da' ithali aynı bakanlığın iznine tabi tutulmuştur. Ayrıca 
bu tür ilaçların nasıl tespit edileceği ve insan üzerinde kullanılması veya kullanılmaması koşulları belirlenmiş
tir. 

Madde 3. — Tıbbî sakınca bulunmadığı hallerde sterilizasyon kişinin iradesine bırakılmıştır. Buna kar
şın kastrasyonun ise ancak, tıbbî nedenlerle yapılması gereiktiği kabul edilmiş ve bu halde kişinin rızasının 
alınmayacağı belirlenmiştir. 

Madde 4. — Bu madde ile gebeliğin onuncu haftasına kadar rahim tahliyesi kabul edilmiştir. Bu süreden 
sonraki tahliyelerin şartları da belirlenmiştir. Ayrıca, son fıkra ile de sterilizasyon ve rahim tahliyesi yapıla
cak yerlerde bulunması gereken koşullar ve bunların denetlenmesi ile acil müdahalelerin tespiti tüzük hü
kümlerine bırakılmıştır. 

Kanun Teklifi» ekli olarak su-

Enis MURAT OĞLU 

Remzi BAN AZ 

Cahit TUTUM 
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Madde 5. — Bu madde ile rahim tahliyesinde rızası alınacak kişiler belirlenmiştir. 
Madde 6. — Bu madde ile gebeliği önleyici yöntemleri uygulayacakların eğitimlerinin görevlendirilme

lerinin ve uygulayacakları yöntemlere ilişkin yetkileri nin yönetmelikle belirlenmesi öngörülmüştür. 
Madde 7. — Bu madde ile gebeliği önleyici nitelikte oldukları kabul edilmeyen araç ve ilaçları imal eden, 

yurda sokan, satan veya dağıtanlara uygulanacak müeyyideler belirlenmiştir. 
Madde 8. — Bu madde ile 2, 4, 5 ve 6 ncı maddeye aykırı hareket edenlerin cezaî durumları tespit edilmiş

tir. 
Madde 9. — Bu madde ile 557 sayılı Kanun yürürlükten kaldırılmaktadır. 
Madde 10. — Yayım tarihi ile yürürlüğe gireceğini belirlemektedir. 
Madde 11. — Yürütme ile ilgilidir. 

DANIŞMA MECLİSİ ÜYESİ FERİDUN GÜRAY VE 9 ARKADAŞININ TEKLİFİ 

Aile Planlaması Hakkında Kanun Teklifi 

/, — Temel hükümler 

MADDE 1. — Aile Planlaması fertlerin istedikleri sayıda ve istedikleri zaman çocuk sahibi olmaları 
demektir. 

MADDE 2. — Aile Plânlaması zaruretinin halka duyurulması ve bu hususlarla ilgili eğitim, öğretim ve 
uygulama hizmetleri Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca, yeniden hazırlanacak bir yönetmelik esaslarına 
göre anılan Bakanlık, Üniversiteler, Sosyal Sigortalar Kurumu, Askerî ve Tüm Resmî Kuruluşlar ve Gönüllü 
Kuruluşlarca yürütülür. Bu maksatla Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı özel teşkilat kurmaya, gebeliği ön
leyici ilaç ve araçları parasız veya maliyetinden ucuz fiyatla vermeye veya verdirmeye veya sattırmak için 
tedbir almaya yetkilidir. İlaç ve araçların imal veya Türkiye'ye ithali Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı
nın iznine tabidir. 

Aile Planlamasında kullanılacak ilâç ve araçların niteliği aralarında Tıp Fakülteleri öğretim Üyelerinin 
de bulunduğu bir komisyonun yazılı görüşü alınmak suretiyle Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca tespit 
edilir. Bu komisyonun kuruluş ve işleyişi Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı tarafından hazırlanacak bir yö
netmelikle düzenlenir. 

Yukarıdaki fıkra hükmüne göre tespit edilmiş ilaç ve araçlar Üniversitelerin Tıp Fakülteleri dahil hiçbir 
birim, kurum ve kuruluşça insanlar üzerinde kullanılamaz. 

//. — Sterilizasyon ve gebeliğin sona erdirilmesi 

MADDE 3. - - Sterilizasyon ameliyatı, tıbbî sakınca olmadığı takdirde reşit kişinin isteği üzerine yapılır. 
Bir ameliyatın seyri esnasında, mahiyetleri itibarıyla kastrasyonu gerektiren tıbbî zaruret halinde, bir has

talığın tedavisi için kişinin rızasına bağlı kalınmaksızın kastrasyon yapılabilir. 

MADDE 4. — Gebeliğin onuncu haftası doluncaya kadar annenin sağlığı açısından tıbbî sakınca olma
dığı takdirde istek üzerine rahim tahliye edilir. 

Gebelik süresi on haftadan fazla ise rahim ancak gebelik annenin hayatını tehdit ettiği veya edeceği 
veya doğacak çocuk ya da onu takip edecek nesiller için ağır maluliyete neden olacağı hallerde kadın (hasta
lıkları ve doğum uzmanı ve ilgili daldan bir uzmanın objektif arazlara dayanan gerekçeli raporları ile tahliye 
edilir. Bu haller tüzükte belirtilir. 

Derhal müdahale edilmediği takdirde hayatı veya hayatî organlarından birisini tehdit eden acil hallerde, du
rumu tespit eden yetkili hekim tarafından da gerekli müdahale yapılarak rahim tahliye edilir. Ancak, hekim 
bu müdaheleyi yapmadan evvel veya mümkün olmadığı ahvalde en geç yirmidört saat içinde yapılan müda-. 
hale ile müdahaleyi icabettiren gerekçeleri illerde Sağlık ve Sosyal Yardım Müdürlüklerine bildirmeye mecbur
dur. 
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Sterilizasyon ve rahim tahliyesinin yapılacağı yerler ile bu yerlerde sağlanması gereken koşullar ve bu 
yerlerin nasıl denetleneceği, sterilizasyon veya rahim tahliyesini kabul edenlerden istenilecek izin belgesinin şek
li ve nasıl doldurulacağı, acil müdahale hallerinin nelerden ibaret olduğu ve yapılacak ihbarın şekil ve ma
hiyeti çıkarılacak tüzükte belirtilir. 

MADDE 5. — Dördüncü maddede belirtilen müdahale, gebe kadının iznine, küçüklerde küçüğün rızası 
ile velinin, vesayet altında bulunupta reşit veya mümeyyiz olmayan şahıslarda şahsın ve vasisinin izin verme
sine bağlıdır. Ancak akıl maluliyeti nedeni ile şuur serbestisine sahip olmayan gebe kadın hakkında rahim 
tahliyesi için kendi rızası aranmaz. 

Üçüncü maddede ve bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen ve rızaları aranılacak kişiler evli iseler, ste
rilizasyon işlemi yada rahmin tahliyesi için eşin de rızası gerekir. Şiddet veya tehdit veya telkin veyahut 
iğfal ile elde edilmiş izin geçersizdir. 

Veli veya vasiden izin alma zamana ihtiyaç gösterdiği ve derhal müdahale edilmediği takdirde hayatı ve
ya hayatî organlarından birisini tehdit eden acil hallerde izin şart değildir. 

MADDE 6. — Gebeliği önleyici yöntemleri kullanma açısından hekim, hemşire ve ebelerin nasıl eği
tilecekleri, nasıl görevlendirilecekleri ve uygulama yetkisine sahip bulundukları yöntemler Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanlığı tarafından çıkarılacak bir yönetmelikle düzenlenir. Hekim, hemşire ve ebeler özel kanun
larındaki şartlara bağlı olmaksızın bu yönetmelikte belirtilen şartlara uygun olarak gebeliği önleyici yöntem
leri uygulayabilirler. 

///. —-Ceza hükümleri 

MADDE 7, — Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca, bu kanunun 2 nci maddesine göre gebeliği ön
leyici nitelikte oldukları kabul edilmeyen ilâç ve araçları yurt içinde imal edenler veya satanlar veya her ne 
suretle olursa olsun dağıtanlar veya ticaret maksadıyla yurda sokanlar veya bu maksatla bulunduranlar yedi 
aydan iki yıla kadar hapis ve 2 000 liradan 10 000 liraya kadar ağır para cezasına çarptırılırlar, imalathane
ler kapatılır, ilaç ve araçlar müsadere edilir. 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca bu kanunun 2 nci maddesine göre gebeliği önleyici nitelikte ol
dukları kabul edilen ilaç ve araçların reklam ve propagandası 1262 sayılı kanunun 13 üncü maddesine gö
re yapılır. Buna aykırı hareket edenler bir aydan altı aya kadar hapis ve 500 liradan 2 000 liraya kadar 
ağır para cezasına çarptırılır. 

MADDE 8. — Bu kanunun 2 nci maddesinin son fıkrasına aykırı hareket eden kişiler ve kurum yetkilileri, 
fiilleri daha ağır bir cezayı gerektirmediği takdirde Türk Ceza Kanununun 456 nci maddesine göre ceza
landırılırlar. Fiil 456 nci maddenin dördüncü fıkrasına girse bile resen takibolunur. 

Bu kanunun 4, 5 ve 6 nci maddeleri hükümlerine aykırı fiil ve hareketlerde bulunanlar Türk Ceza Ka
nunu ile diğer kanunlarda daha ağır ceza belirlenmemiş ise 50 000 liradan 100 000 liraya kadar ağır para 
cezasına çarptırılırlar. 

IV. — Kaldırılan hükümler 

MADDE 9. — 1.4.1965 tarih ve 557 sayılı Nüfus Planlaması hakkında kanun yürürlükten kaldırılmıştır. 

MADDE 10. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 11. — Bu kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
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T. C, 
Danışma Meclisi 

Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu 
(Sağlık Çalışma ve Sosyal Güvenlik) 12 Ocak 1983 

Esas No. : 2/84 
Karar No. : 14 
Sıra No. : 23 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 
Danışma Meclisi Üyesi Feridun GÜRAY ve 9 Arkadaşının Aile Planlaması Hakkında Kanun Teklifini 

görüşen Komisyonumuz, İçtüzüğümüzün 33 ve 36 ncı maddeleri uyarınca Komisyonunuzdan ilgili maddeler 
hakkında görüş istemine karar vermiştir. 

Gereğini saygılarımla arz ederim. 
Zeki ÇAKMAKÇI 

Sağlık ve Sosyal İşler 
Komisyonu Başkanı 

T, C. 
Danışma Meclisi 

Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu 
(Sağlık Çalışma ve Sosyal Güvenlik) 

Esas No. : 1/448 23 Kasım 1982 
Karar No. : 4 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 
557 Sayılı Nüfus Planlaması Hakkında Kanun dle 765 Sayılı (Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapıl

masına Dair Kanun Tasarısının 9.11.1982 tarih ve 3 üncü Birleşiminde görüşen Komisyonumuz; İçtü
züğün 33 ve 36 ncı maddeleri uyarınca Komisyonunuzdan ilgili maddeler hakkında görüş istemine karar 
vermiştir. 

Gereğini saygılarımla arz ederim. 
Zeki ÇAKMAKÇI 

Sağlık ve Sosyal İşler 
Komisyonu Başkanı 

Adalet Komisyonu Raporu 
T. ev 

Damşma Meclisi 
Adalet Komisyonu 9 Şubat 1983 

Esas No. : 1/448-2/84 
Karar No. : 56 

SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

Esas komisyon olarak Komisyonunuza havale edilmiş bulunan «557 Sayılı Nüfus Planlaması Hakkında 
Kanun ile 765 Sayılı Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı» ile Danışma 
Meclisi Üyesi Feridun Güray ve 9 Arkadaşının «Aile Planlaması Hakkında Kanun Teklifi»ne ilişkin olarak 
Komisyonumuzdan görüş bildirilmesi istemini havi 23.11.1982 gün ve 5 Sayılı 12.1.1983 gün ve 23 Sayılı ya
zılarınız gereğince Tasarı ve Teklif birbirleriyle ilgili görüldüğünden İçtüzüğün 34 üncü maddesi uyarınca 
birleştirilerek ve Tasarı esas alınarak Adalet Bakanlığı temsilcisi ve Teklif sahibinin katılmasıyla Komisyonu
muzca incelenip görüşüldü : 
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1. (Tasarı üzerinde yapılan inceleme sonucunda tasarının 557 sayılı Nüfus Planlaması Hakkındaki Kanu
nun bütün maddelerini değiştirmiş" olduğu anlaşıldığından söz konusu tasarının «557 Sayılı Nüfus Planlaması 
Hakkındaki Kanunda Değişiklik Yapılması» şeklinde düzenleme yerine yeni bir kanun tasarısı olarak ele alın
ması ve Türk Ceza Kanununda yapılacak değişikliklere tasarı içinde ayrı bir bölümde yer verilmesi, 

2. Tasarı başlığının «Nüfus Planlaması Hakkında Kanun» olarak mı yoksa «Aile Planlaması Hakkında 
Kanun» olarak mı belirlenmesi hususu Komisyonumuzca tartışılmış ve Anayasamızda yer alan aile planla
masının ailenin ekonomik ve sosyal planlamasına ağırlık verdiği, tasarı ile ise ülkemiz" nüfusunun sayı olarak 
düzenlenmesi ve bunun yanında, ailenin bazı problemlerinin de halli düşünülmüş olduğundan tasarı başlığı
nın «Nüfus Planlaması Hakkında Kanun» olarak düzenlenmesi, 

3. Tasarının ihtiva ettiği konular itibariyle bölümlere ayrılması ve maddelere, metinlerine uygun olarak 
madde başlıkları konulması, 

4. Tasarının 1 inci maddesinin birinci fıkrasının aynen kabul edilmesi ve tasarının 16 ncı maddesiyle 
yürürlükten kaldırılması öngörülen ikinci fıkrasının Üyelerimizden Enis Muratoğlu'nun önergesi istikametinde 
yeniden düzenlenmesi, 

5. Tasarının 2 nci maddesinin birinci fıkrasındaki «yeniden» kelimesi gereksiz görüldüğünden madde met
ninden çıkarılması, 

6. Tasarının 3 üncü maddesinin aynen benimsenmesi, 
7. Tasarının 4 üncü madesinin ikinci fıkrasındaki «arazlara» kelimesi yerine «bulgulara», dördüncü fık

rasındaki «ahvalde» kelimesi yerine «hallerde», beşinci fıkrasındaki «koşullar» kelimesi yerine «şartlar», 
«nasıl denetleneceği» kelimeleri yerine «denetimi», «saptanır» kelimesi yerine «belirlenir» kelimelerinin ko
nulması, 

8. Tasarının 5 inci maddesinin birinci fıkrasındaki «yargıcının» kelimesi yerine «hâkiminin», ikinci fık
rasındaki «mahkemesinden» kelimesi, yerine «hâkiminden», «alma» kelimesi yerine «alınması», «gereksi
nim» kelimesi yerine «ihtiyaç», aynı fıkradaki birinci «hayatî» kelimesi yerine «hayatı», «şart değildir» ke
limeleri yerine «aranmaz» kelimelerinin konulması ve ikinci fıkradaki «veli» kelimesinden sonra «vasi» ke
limesinin eklenmesi bu fıkranın kanun tekniğine uygun olarak satırbaşı yapılarak düzenlenmesi, 

9. Tasarının 6 ncı maddesindeki «çıkarılacak bir» kelimeleri yerine «düzenlenecek», «düzenlenir» kelimesi 
yerine de «belirlenir» kelimelerinin konulması, 

10. 557 Sayılı Nüfus Planlaması Kanununun 6 ncı maddesinin, ceza hadleri artırılarak 7 nci madde ola
rak benimsenmesi, 

11. Tasarının 8 inci maddesinin birinci fıkrasındaki «eden kişiler ve kurum yetkilileri» kelimeleri yerine 
«edenler» kelimesinin konulması, aynı maddenin ikinci fıkrasındaki «Türk Ceza Kanunu ile ceza hükümleri 
içeren diğer kanunlarda» kelimelerinin metinden çıkarılarak yerine «fiilleri» kelimesinin, «cezalar» kelimesi 
yerine «cezayı», «belirlenmemiş ise» kelimeleri yerine «gerektirmediği takdirde» kelimelerinin konulması ve 
bu fıkrayla tayin olunan ağır para cezasının tavanını teşkil eden «100.000 liraya kadar ağır para cezasına 
çarptırılırlar» kelimelerinin "metinden çıkarılarak söz konusu ağır para cezasının tavanını Türk Ceza Kanu
nuna bırakmak suretiyle cezanın «50.000 liradan aşağı olmamak üzere ağır para cezası ile cezalandırılırlar» 
şeklinde düzenlenmesi, 

12. (Tasarının 9 uncu maddesinin yeni düzenleme nedeniyle tasarı metninden çıkarılması, 

13. Tasarının 10 uncu maddesinin 9 uncu, 11 inci maddesinin 10 uncu, 12 nci maddesinin 11 inci, 13 ün
cü maddesinin 12 nci, 14 üncü maddesinin 13 üncü, 15 inci maddesinin 14 üncü madde olarak aynen benimsen
mesi, ' ' 

14. Tasarının 16 ncı maddesinin yeni düzenleme nedeniyle tasarı metninden çıkarılması, 

15. Tasarıya 15 inci madde olarak 557 Sayılı Nüfus Planlaması Hakkındaki Kanunun yürürlükten kal
dırılması hususunda bir madde eklenmesi, 
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16. Tasarının yürürlüğe ilişkin 17 nci maddesinin 16 ncı madde olarak, yönetmelik ve tüzüğün hazırla ı-
masını sağlamak amacıyla yeniden düzenlenmesi ve yürütmeye ilişkin 18 inci maddesinin 17 nci madde olarak 
aynen kabul edilmesi, 

uygun görülmüştür. 

Raporumuz saygıyla arz olunur. 

Rıfat BAY AZIT 
Başkan 

Serda KURTOĞLU 
Kâtip 

Necip BİLGE 
Üye 

Söz hakkım saklı 

Abdullah Pulat GÖZÜBÜYÜK 
Üye 

Muhalifim 
;Gerekçe eklidir* 

M. Fevzi UYGUNER 
Başkam ekili 

Yavuz ALTOP 
Üye 

Halil ERTEM 
Üye 

(Bulunmadı) 

Beşir HAMİTOĞULLARI 
Üye 

Enis MURAT OĞLU 
Sözcü 

İbrahim BARANGİL 
Üye 

(Bulunmadı) 

Halil GELENDOST 
Üye 

Ömer Adnan OREL 
Üye 

NÜFUSU SINIRLAMA VE ÇOCUK DÜŞÜRME TASARISINA DAİR GÖZÜBÜYÜK'ÜN KARŞI 
GÖRÜŞÜ 

557 sayılı Nüfus Planlaması Kanunu ile 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 468, ^69, 470, 471, 472 inci 
maddelerinde değişiklik yapılmasına dair Tasarıya ilişkin görüş. 

1. Anayasanın 41 inci maddesinde «Aile planlaması» öngörülmüş olup bu konuda öğretim ile uygulama
nın sağlanması görevi devlete verilmiştir. 

Tasarı yeni Anayasanın kabulünden önce hazırlanmıştır. Bu itibarla yeni Anayasanın 41 inci maddesine 
uygun yeni bir «Aile Planlaması» tasarısının hazırlanması gereklidir. 

2. Tasarının dili, yeni 1982 Anayasa diline uygun değildir. Ayrıca Türk Tıp dilinde karşılıkları ol
masına rağmen, «Kısırlaştırma» yerine Fransızca Sterilisation, «Hadımlaştırma» yerine Castration kelime
leri kullanılmıştır. Tasarıda «sebep» yerine «neden», şart yerine «koşul», tespit yerine «saptama» usul ye
rine «yöntem».alınmıştır. Ayrıca 10 uncu maddede hem «neden» hem «sebeb» 5 inci maddede «şart» tabirleri 
gelişi güzel alınmıştır. 

Tasarıdaki Türkçe son derece bozuk, kanun dili olmaktan tamamen uzaktır. 

3. Tasarının gerekçesinde, Nüfus artış hızının önlenemediği, çocuk düşürmeye kanunen izin verilmeyen 
memleketimizde, düşük seibebiyle anne ölümlerinin hayli arttığı iddia edilmiştir. Bu iddialar hiç bir müs
pet kaynağa ve dayanağa bağlı olmayıp tamamen farazi ve h atta hayalidir. 
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4. Tasarıda bir yandan Nüfus Planlaması Kanununda 1. maddesindeki (Tıbbî Zaruret) dışında gebe
liğin sona erdirilmesinin genişletilmesi ve öte yandan «Tıbbi zaruret» olmaksızın kısırlaştırma ye hadımlaş
tırma ameliyatlarının yapılabilmesi öngörülmektedir. Ancak 557 sayılı Kanunun 1 inci maddesindeki «Tıbbî 
zaruretler dışında kısırlaştırma veya hadımlaştırma ameliyesi yapılamaz» hükmü yürürlükte olmasına rağmen 
aynı kanunun 3 üncü maddesinde tasarıda öngörülen değişiklikle söz konusu ameliyeler yasak olmaktan çıka
rılmıştır. Aynı maksatla kanunun İkinci Bölümünün başlığındaki (Tıbbî zaruret...) unsuru da kaldırılmak
tadır. 

Tasarıdaki 3 üncü maddenin ilk fıkrasıyla (Tıbbî sakınca bulunmaması kayd'iyle kısırlaştırma kişinin ira
desine bağlı tutulmuştur. Halbuki : 

İsviçreli ünlü ceza hukuku bilgini Paul Logoz (Commenta'ire du Code Penal Suisse) adlı eserinde, 
«Kısırlaştırma veya hadımlaştırmanın insan bedenine karşı işlenen ağır bir «Müessir fiil» teşkil edeceğini 
belirlemiştir. (Parie Generale, P. 129) 

Bu ünlü müellif adı geçen eserinde, kişinin kısırlaştırmaya rızasının fiilî suç olmaktan çıkaramayacağını 
yazmaktadır (Page, 129 No. 5. a). Tıbbî zaruretle gebeliğin sona erdirilmesine ilişkin 557 sayılı Kanunun 
3 üncü maddesi, İsviçre Ceza Kanununun 120 inci maddesinden aynen alınmıştır. İsviçreli Ceza Bilgini 
Hafter, tıbbî zaruretle de olsa gebeliğin sona erdirilmesinin büyük ölçüde suiistimale yol açacağı düşün-
sindedir. 

Tıp dilinde (Tedavi için çocuk aldırma = Avortment therapeutique) in suiistimalleri önleyici şekilde 
uygulanabilmesi için esaslı tedbirler alınması gerekmektedir. (Lögoz, Vol. 1 Art. 120 P, 37). 

5. Tasarının 4 üncü maddesiyle «Çocuk düşürme» meşrulaştırılmak istenmektedir. Nitekim bu mad
deye göre (Gebeliğin on ik'inci haftası doluncaya kadar, annenin sağlığı açısından tıbbî sakınca olmadığı 
takdirde, istek üzerine rahim tahliye edilecektir. Burada tahliyeden maksat «çocuğu alma»dır. Yine tasa
rının 5 inci maddesiyle küçük kızların da çocuklarının alınmasından söz edilmektedir. Bu takdirde kızın ço
cuğunun alınması velisinin iznine bağlı tutulmuştur. Bu hüküm, Türk örf, âdet, millî ahlak, iffet, namus inanç 
ve kavramlarına, Ceza Kanunlarına tamamen aykırıdır. Tasarıya böyle bir hüküm koyan Sağlık Bakanlığı 
çok büyük bir hata işlemiştir. 

«Çocuk alma, nüfus planlamasını önleyici bir tedbir olarak alınamaz. Fransa'da, Almaya'da çocuk al
maya izin verilmemektedir. Çocuk almada zaman unsuru çok önemlidir. On iki haftalık gebeliğe kadar 
çocuk alınabilecektir. Bu unsuru takdirde hekimden hekime fark olacaktır. (F. Erem, Soyunu Sürdürme 
Özgürlüğü, 1982, sh. 29, 30). 

«Çocuk almayı serbest bırakan ülkelerdeki durum, bizim tasarının gerekçesi olamaz. Çocuk almada ge
belik müddeti üzerinde durmaksızın, mahiyet farkı yoktur. Kaldıki Tasarının kabulü halinde bir canlı 
(cenini) yi yok etmek söz konusudur. Tasarının kabulü halinde hastanelerde çocuk aldırma fiilen hem adet 
ve hem keyfiyet bakımlarından mümkün değildir. Kaldık! ameliyatlar kadının sıhhati, hayatı için tehlike 
yaratıcıdır. Ayrıca ameliyatlar çok pahalıya yapılacaktır. (Prof Dr. Utkan Kocatürk). 

6. Çocuk alma (Şahıslara karşı işlenen cürümler) dendir. Cezaların, suçları önlemeyeceği yolundaki gö
rüş bilim verilerinden istatistik! bilgilerden tamamen uzakdır. Aksine iddialar nazarî değil hayalidir. 

7. JŞüprıesiz aile fertlerini sınırlama (Aile planlamasına) ya ihtiyaç vardır. Ancak bu gayeye, ana rah
mindeki çocuğu öldürerek değil, gebeliği önleyici tedbirler alınarak ulaşılabilir. Bunun dışında gebeliğin on 
ikinci haftası doluncaya kadar çocuğun alınması, annenin sağlığı ve hayati için son derece tehlikeli oldu
ğu hususunda, dünya ünlü tıp ve ceza hukuku bilginleri görüş birliği halindedirler. 

Netice: bu Sebeplerle : 
Tasarının, yeni Anayasanın 41 inci maddesindeki temel ilkeler çerçevesinde yeniden düzenlenmek üze

re, Hükümetçe geri alınması ve Gebeliğin, bir yandan cürüm olan ve öte yandan ana sağlığını ve hayatını 
ciddî tehlikeye maruz bırakan «çocuk alma» suretiyle değil ve fakat Tıbbî ilaç ve fennî araçlarla önlenmesi 
tedbirleri getirilmelidir. Bu gün Tıp ve Ceza Hukuku edebiyatında üstün görüş budur. 

A. Pulat GÖZÜBÜYÜK 
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Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu 

T.C. 
'Danışma Meclisi 

Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu 23 Şubat 1983 
Esas No. .- 1/448-2/84 

Karar No. : 24 

DANIŞMA MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Komisyonumuza havale edilen «557 Sayılı Nüfus Planlaması Hakkındaki Kanun ile 765 Sayılı Türk 
Ceza Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı» ile Danışma Meclisi Üyesi Feridun Güray 
ve 9 ar'kadası tarafımdan hazırlanmış olan «Aile Planlaması Ha'k'kında Kanun Teklifi» birbirleriyle ilgili 
görüldüğünden İçtüzüğümüzün 34 üncü maddesi uyarınca Komisyonumuzca 'birleştirilmiş ve Adalet, Sağ
lık ve Sosyal Yardım Bakanlıkları temsilcilerinin de katılmasıyla görüşülmüştür. 

Birleştirilen tasarı ve teklif, 557 Sayılı Nüfus Planlaması Hakkındaki Kanun ile 765 Sayılı Türk Ceza Kanu
nunun bazı maddelerinde değişiklik yapılmasını öngörmektedir. 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca hazırlanan Nüfus Planlaması Hakkındaki Kanunda değişiklik 
yapan tasarı ile, gebeliği önleyici ilaç ve araçları temin veya imal etme ya da ettirme yetkisi Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanlığına verilmiş ve bu tür ilaç ve araçların ithali de yine aynı Bakanlığın iznine tabi kılın
mış tıbbî sakınca bulunmaması şartıyla sterilizasyon, kişinin iradesine bırakılmış; gebeliğin onikinci hafta
sına kadar rahim tahliyesinin tıbbî nedenler yanında kişinin İsteği ile de yapılması ve gebeliğin onik'i haf
tadan fazla olması halinde bu işlemin ancak tıbbî nedenlerle yapılabileceği öngörülmektedir. 

Türk Ceza Kanununun bazı maddelerinde yapılan değişikliklerle de onik'i haftadan fazla gebelik halin
de rızalı çocuk düşürmenin suç olduğu belirtilmiş; yetkili kişiler dışında çocuk düşürme amacıyla işlemlerde 
bulunacak kişilere verilecek cezalar öngörülmüş ve gebe sayılan kadın üzerinde kadının rızası hilafına rahim 
tahliye ameliyatı yapmaya yetkili kişilerin fiilleri ceza hükmüne bağlanmış; bir erkek ya da kadın üzerinde 
rıza hilafına sterilizasyon yapma suç olarak kabul edilmiş, ayrıca yetkisiz kişilerin rızalı ya da rızasız steri
lizasyon fiilleri cezaya bağlanmıştır. 

Adalet Komisyonunun görüşlerini de göz önünde tutan Komisyonumuz; görüşmelerinde tasarıyı esas al
mış, İlave ve değişiklikleri tasarıya göre düzenlemiştir. 

Komisyonumuz, tasarının çerçeve 1 inci maddesiyle 557 Sayılı Kanunun 1 inci maddesinin ikinci fıkrasını 
tasarının (öngördüğü diğer değişiklikleri de) göz önünde tutarak değiştirmiş ve maddeyi böylece kabul et
miştir. 

Tasarının çerçeve 1 inci maddesiyle değişikliği öngörülen Nüfus Planlaması Hakkındaki Kanunun 2 nci 
maddesi redaksiyona tabi tutularak çerçeve 2 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

Komisyonumuz, tasarının çerçeve 2 nci maddesini kanun tekniği açısından gerekli görmeyerek tasarı 
metninden çıkarılmasına karar vermiştir. 

Tasarının çerçeve 3 üncü maddesinin bölüm başlığı, (II — Sterilizasyon ve gebeliğin sona erdirilmesiyle 
ilgili hükümler) şeklinde ve çerçeve 3 üncü madde de bölüm başlığına uygun olarak (557 Sayılı Kanunun 
3 üncü maddesi bölüm başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.) şeklinde yeniden düzenlenerek 
madde aynen kabul edilmiştir. 

Komisyonumuz, tasarının çerçeve 4 üncü maddesiyle değişikliği Öngörülen 557 Sayılı Kanunun 4 üncü 
maddesinde geçen (...onikinci...) ibarelerini (...onuncu...) (...edilebilir...) ibarelerini ise (...edilir...) şeklinde 
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düzeltilmesini, (Gebeliğin on'ikinci haftası doluncaya kadar annenin sağlığı açısından...) ifadesinden sonra 
fıkraya açiklı'k getirmek amacıyla (tıbbî sakınca ibaresinin eklenmesini, ikinci fıkrada geçen (...ağır malu
liyete neden olacağı hallerde doğum ve kadın hastalıkları...) ifadesinde geçen (hallerde) kelimesinden son
ra bir virgül konularak (doğum ve) kelimelerinin fıkradan çıkarılmasını ve (hastalıkları) kelimesinden son
ra (ve doğum) kelimelerinin fıkraya ilavesini ayrıca son fıkranın son cümlesinde geçen (...tüzük ile sapta
nır.) kelimeleri (...tüzükte belirtilir.) şeklinde düzeltilmesini kabul etmiştir. 

Tasarının çerçeve 5 inci maddesiyle değişikliği öngörülen 557 Sayılı Kanunun 5 inci maddesinde geçen 
(... yargıcının...) kelimesinin (...hâkiminin...) (...gereksinim...) kelimesinin ise (...ihtıfyaç...) şeklinde düzeltile
rek madde aynen kabul edilmiştir 

Tasarının çerçeve 6 ncı maddesiyle değişikliği öngörülen 557 Sayılı Kanunun (II No.lu bölümüne aşağı
daki madde eklenmiştir.) ifadesi, kanun tekniği açısından (5 indi maddeden sonra 5-A maddesi eklenmiştir.) 
şeklinde düzenlenerek madde aynen kabul edilmiştir. 

Tasarının çerçeve 7 nci maddesiyle öngörülen değişiklik tasanda yapılan düzenlemelerden sonra gerek
li görülmeyerek tasartdan çıkarılmıştır. 

Tasarının çerçeve 8 inci maddesi 7 nci madde olarak değiştirilerek ve (557 Sayılı Kanunun 7 nci mad
desinin numarası 8 olarak ve madde metni de...) ifadesi diğer maddelerde yapılan değişikliğe uygun olarak 
(557 Sayılı Kanunun 7 nci maddesi...) şeklinde düzeltilerek ayrıca değişikliği öngörülen maddenin ikinci fık
rası değiştirilerek madde 'kabul edilmiştir. 

Tasarının çerçeve 9 uncu maddesini kanun tekniği bakımından ve tasarının diğer maddelerinde yapılan 
değişikliklere paralel olarak tasarı metninden çıkaran Komisyonumuz tasarıya çerçeve 8 inci maddeyle yeni 
bir ek madde ilave etmiştir. 

Komisyonumuz, tasarının çerçeve 10 uncu maddesini 9 uncu madde olarak ve madde metninde geçen 
(oniki) haftalık gebelik süresini fazla bularak (on) haftaya, uygulanan cezalan da fazla bularak ve cezalarda 
belirli oranlarda indirim yaparak maddeyi ka'bul etmiştir. 

Tasarının çerçeve 11 inci maddesi 10 uncu madde olarak değiştirilerek ve madde metninde geçen gebelik 
süresi (on) haftaya indirilerek madde aynen kabul edilmiştir. 

Tasarının çerçeve 12 nci maddesi 11 inci madde alarak değiştirilmiş ve maddenin birinci fıkrasının ilk 
cümlesi ise «Rahim tahliye etme yetkisi olmayan bir kimse, gebelik süresi on haftadan az olan bir kadına 
rızası ile düşük yaptırdığı takdirde bir yıldan dört yıla kadar hapis cezası verilir.» şeklinde yeniden düzenle
nerek madde kabul edilmiştir. 

Tasarının çerçeve 13 üncü maddesi 12 nci madde olarak değiştirilmiş, tasarıda üç fıkra şeklinde düzenle
nerek değişikliği öngörülen Türk Ceza Kanununun 471 inci maddesi iki fıkra şeklinde düzenlenmiş ve 
sterilizasyon ameliyatı yapan kim'se yetkisizse ceza 1/2 nispeti yerine 1/3 nispetinde artırılacağı öngörülmüş 
ayrıca 471 inci maddenin son cümlesinde geçen (...ameliyatı yapması halinde de kendisine...) ibarelerinden 
sonra i(ve yaptırana) ibaresi eklenerek madde kabul edilmiştir. 

Tasarının çerçeve 14 üncü maddesi 13 üncü madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
'Komisyonumuz tasarının çerçeve 15 inci maddesini 8 inci, 16 ncı maddesini de 1 inci madde olarak ye

niden düzenlendiğinden her ikisinin de tasarıdan çıkanlmasına karar vermiştir. 
Tasarının yürürlükle ilgili 17 nci maddesi 14 üncü madde, yürütme ile ilgili 18 inci maddesi de 15 inci 

madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
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Tasarının maddelerinde yapılan değişikliklere paralel olarak başlığı da «1.4.1965 Tarih ve 557 Sayılı Nü
fus Planlaması Hakkındaki Kanunda Değişiklik Yapılması ile 765 Sayılı Türk Ceza Kanununun Bazı Mad
delerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı» şeklinde değiştirilerek kabul edilmiştir. 

Raporumuz gereği için Danışma Meclisi Başkanlığına saygıyla sunulur. 

Zeki ÇAKMAKÇI 
Başkan 

Mehmet AKDEMİR 
Başkanvekili 

Feridun GÜR AY 
Sözcü 

Cavidan TERCAN 
Kâtip 

Madde 14'e muhalifim 
Tüzük ve Yönetmelikle ilgili olan 

Madde 3,4 ve 5 A, Kanunun yayımı 
tarihinden 6 ay sonra yürürlüğe 

girmeli 

Hamdi AÇAN 
Üye 

Hikmet ALTUĞ 
Üye 

İmzada bulunamadı 

Fikri DEVRİMSEL 
Üye 

Siyami ERSEK 
Üye 

Vahap GÜVENÇ 
Üye 

M. Rahmi KARAHASANOĞLU 
Üye 

Abdurrahman PÜTÜRGELt 
Üye 
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HÜKÜMETIN TEKLIFI: 

557 Sayılı Nüfus Planlaması Hakkında Kanun tle 765 Sayılı Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun Tasansı 

MADDE 1. — 557 Sayılı Kanunun 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 
«Madde 2. — Nüfus Planlaması zaruretinin halka duyurulması ve bu hususlarla ilgili eğitim, öğretim ve 

uygulama hizmetleri Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca yeniden hazırlanacak bir yönetmelik esaslarına 
göre anılan Bakanlık, Üniversiteler, Sosyal Sigortalar Kurumu, Askerî ve tüm Resmî Kuruluşlarca yürütü
lür. Bu maksatla Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı özel teşkilat kurmaya, gebeliği önleyici ilaç ve araçlaıı 
temin veya imal etmeye veya ettirmeye, muhtaç olanlara bu ilaç ve araçları parasız veya maliyetinden ucuz 
fiyatla vermeye veya verdirmeye veya sattırmak için tedbir almaya yetkilidir, ilaç ve araçların imali veya 
Türkiye'ye ithali Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının iznine tabidir. 

Nüfus Planlamasında kullanılacak ilaç ve araçların niteliği aralarında Tıp Fakülteleri Öğretim Üyelerinin 
de bulunduğu bir komisyonun yazılı görüşü alınmak suretiyle Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca sapta
nır. Bu komisyonun kuruluş ve işleyişi Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı tarafından hazırlanacak bir yönet
melikle düzenlenir. 

Yukarıdaki fıkra hükmüne göre saptanmamış ilaç ve araçlar Üniversitelerin Tıp Fakülteleri de dahil hiç 
bir birim, kurum ve kuruluşça insanlar üzerinde kullanılamaz.» 

MADDE 2. — 557 Sayılı Kanunun II nolu bölüm başlığı «II. - Gebeliğin Sona Erdirilmesi ve Sterilizas-
yon Yapılmasıyla ilgili Hükümler» olarak değiştirilmiştir. 
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ADALET KOMİSYONUNUN KABUL 
ETTİĞİ METİN 

Nüfus Planlaması Hakkında Kanun Tasarısı 

BÖLÜM -1 
Temel Hükümler 

Tanım 

MADDE 1. — Nüfus plânlaması, fertlerin iste
dikleri sayıda ve istedikleri zaman çocuk sahibi ol
maları demektir. 

Bu husus gebeliği önleyici tedbirlerle sağlanır. Bu 
kanunun öngördüğü hususlar ve tıbbî zaruretler dı
şında gebelik sona erdirilemez ve sterilizasyon veya 
kastrasyon ameliyesi yapılamaz. 

Amaç ve kapsam 

MADDE 2. — Nüfus planlaması zaruretinin hal
ka duyurulması ve bu hususlarla ilgili eğitim, öğretim 
ve uygulama hizmetleri Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanlığınca hazırlanacak bir yönetmelik esaslarına gö
re anılan Bakanlık, Üniversiteler, Sosyal Sigortalar 
Kurumu, askerî ve tüm resmî kuruluşlarca yürütü
lür. Bu maksatla Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 
özel teşkilât kurmaya, gebeliği önleyici ilaç ve araç
ları temin veya imal etmeye veya ettirmeye, muhtaç 
olanlara bu ilaç ve araçları parasız veya maliyetin
den ucuz fiyatla vermeye veya verdirmeye veya sat
tırmak için tedbir almaya yetkilidir. İlaç ve araçların 
imali veya Türkiye'ye ithali Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanlığının iznine tabidir. 

Nüfus Planlamasında kullanılacak ilaç ve araçların 
niteliği aralarında tıp fakülteleri öğretim üyeleri
nin de bulunduğu bir komisyonun yazılı görüşü alın
mak suretiyle Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca 
saptanır. Bu komisyonun kuruluş ve işleyişi Sağlık 

SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER 
KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 

1.4.1965 Tarih ve 557 Sayılı Nüfus Planlaması Hak-. 
kındaki Kanunda Değişiklik Yapılması üe 765 Sa
yılı Türk Ceza Kanununun Bazı Maddelerinde De

ğişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı. 

MADDE 1. — 557 sayılı Kanunun 1 inci mad
desinin 2 nci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş
tir. 

«Bu husus, gebeliği önleyici tedbirlerle sağlanır. 
Bu Kanunun öngördüğü hususlar ye tıbbî zaruretler 
dışında gebelik sona erdirilemez ve sterilizasyon ve
ya kastrasyon ameliyesi yapılamaz.» 

MADDE 2. — 557 sayılı Kanunun 2 nci maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Madde 2. — Nüfus Planlaması zaruretinin halka 
duyurulması ve bu hususlarla ilgili eğitim, öğretim 
ve uygulama hizmetleri Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanlığınca, yeniden hazırlanacak bir yönetmelik esas
larına göre anılan Bakanlık, Üniversiteler, Sosyal Si
gortalar Kurumu, askerî ve tüm resmî kuruluşlar 
ve gönüllü kuruluşlarca yürütülür. Bu maksatla 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı özel teşkilât kur
maya, gebeliği önleyici ilaç .ve araçları temin veya 
imal etmeye veya ettirmeye, muhtaç olanlara bu ilaç 
ve araçları parasız veya maliyetinden ucuz fiyatla 
vermeye veya verdirmeye veya sattırmak için tedbir 
almaya yetkilidir. İlaç ve araçların imal veya Türki
ye'ye ithali Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının iz
nine tabidir, 

Nüfus Planlamasında kullanılacak ilaç ve araçla
rın niteliği', aralarında tıp fakülteleri öğretim üye-
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MADDE 3. — 557 Sayılı Kanunun 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
«'Madde 3, — Sterilizasyon ameliyatı, tıbbî sakınca olmadığı takdirde reşit kişinin isteği üzerine yapılır. 
Bir ameliyatın seyri esnasında, mahiyetleri itibari ile kastrasyonu gerektiren hallerde kişinin rızasına bağ

lı kalmaksızın tıbbi zaruret halinde bir hastalığın tedavisi için kastrasyon ameliyesi yapılabilir.» 

MADDE 4. — 557 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Madde 4. — Gebeliğin onikinci haftası doluncaya kadar annenin sağlığı açısından tıbbî sakınca olmadığı 
takdirde istek üzerine rahim tahliye edilebilir. 

Gebelik süresi oniki haftadan fazla ise rahim ancak gebelik annenin hayatını tehdit ettiği veya edeceği ve
ya doğacak çocuk ya da onu takip edecek nesiller için ağır maluliyete neden olacağı hallerde doğum ve kadn 
hastalıkları uzmanı ve ilgili daldan bir uzmanın objtktif arazlara dayanan gerekçeli raporları ile tahliye edile
bilir. Bu haller bir tüzükte belirtilir. 

Derhal müdahale edilmediği takdirde hayatı veya hayati organlardan birisini tehdit eden acil hallerde, 
durumu tespit eden yetkili hekim tarafından da gerekli müdahale yapılarak rahim tahliye edilebilir. 

Ancak, hekim bu müdahaleyi yapmadan evvel veya mümkün olmadığı ahvalde en geç yirmidört saat için
de yapılan müdahale ile müdahaleyi icabettiren gerekçeleri İllerde Sağlık ve Sosyal Yardım Müdürlüklerine, 
ilçelerde Hükümet Tabİbliklerine bildirmeye mecburdur. 

Sterilizasyon ve rahim tahliyesinin yapılacağı yerler ile bu yerlerde sağlanması gereken koşullar ve bu yer
lerin nasıl denetleneceği, sterilizasyon veya rahim tahliyesini kabul edenlerden istenilecek izin belgesinin şe
kil ve nasıl doldurulacağı acil müdahale hallerinin nelerden ibaret olduğu ve yapılacak ihbarın şekil ve ma
hiyeti çıkarılacak tüzük ile. saptanır.» 
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ve Sosyal Yardım Bakanlığı tarafından hazırlanacak 
bir yönetmelikle düzenlenir. 

Yukarıdaki fıkra hükmüne göre saptanmamış ilaç 
ve araçlar üniversitelerin tıp fakülteleri de dahil 
hiçbir birim, kurum ve kuruluşça insanlar üzerinde 
kullanılamaz. 

BÖLÜM - H 

Sterilizasyon, Kastrasyon ve Gebeliğin Sona 
Erdirilmesi 

Sterilizasyon ve kastrasyon 

MADDE 3. — Sterilizasyon ameliyatı, tıbbî sa
kınca olmadığı takdirde reşit kişinin isteği üzerine' 
yapılır. 

Bir ameliyatın seyri esnasında, mahiyetleri itibarî 
ile kastrasyonu gerektiren hallerde kişinin rızasına 
bağlı kalmaksızın tıbbî zaruret halinde bir hastalığın 
tedavisi için kastrasyon ameliyesi yapılabilir. 

Gebeiiğin sona erdirilmesi 

MADDE 4. — Gebeliğin onikinci haftası dolun
caya kadar kadının sağlığı açısından tıbbî sakınca 
olmadığı takdirde istek üzerine rahim tahliye edile
bilir. 

Gebelik süresi oniki haftadan fazla ise rahim an
cak gebelik kadının hayatını tehdit ettiği veya ede
ceği veya doğacak çocuk ya da onu takip edecek 
nesiller için ağır maluliyete neden olacağı hallerde 
doğum ve kadın hastalıkları uzmanı ve ilgili daldan 
bir uzmanın objektif bulgulara dayanan gerekçeli 
raporları ile tahliye edilebilir. Bu haller bir tüzükte 
belirtilir. 

Derhal müdahale edilmediği takdirde hayatı veya 
hayatî organlardan birisini tehdit eden acil hallerde, 
durumu tespit eden yetkili hekim tarafından da ge
rekli müdahale yapılarak rahim tahliye edilebilir. 
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lerinin de bulunduğu bir komisyonun yazılı görüşü 
alınmak suretiyle Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığın
ca saptanır. Bu komisyonun kuruluş ve işleyişi Sağlık 
ve Sosyal Yardım Bakanlığı tarafından hazırlanacak 
bir yönetmelikle düzenlenir. 

Yukarıdaki fıkra hükmüne göre saptanmamış ilaç 
ve araçlar üniversitelerin tıp fakülteleri de dahil hiç
bir birim, kurum ve kuruluşça insanlar üzerinde kul
lanılamaz.» 

MADDE 3. — 557 sayılı Kanunun 3 üncü mad
desi bölüm başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir. 

II. Sterilizasyon ve gebeliğin sona erdirilimesiyle 
ilgili hükümler 

«Madde 3. — Sterilizasyon ameliyatı, tıbbî sa
kınca olmadığı takdirde reşit kişinin isteği üzerine 
yapılır. 

Bir ameliyatın seyri esnasında, mahiyetleri itibarı 
ile kastrasyonu gerektiren hallerde kişinin rızasına 
bağlı kalmaksızın tıbbî zaruret halinde bir hastalığın 
tedavisi için kastrasyon ameliyesi yapılabilir.» 

MADDE 4. — 557 sayılı Kanunun 4 üncü madde
si aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Madde 4. — Gebeliğin onuncu haftası dolunca
ya kadar annenin sağlığı açısından tıbbî sakınca ol
madığı takdirde istek üzerine rahim tahliye edilir. 

Gebelik süresi on haftadan fazla İse rahim ancak 
gebelik annenin hayatını tehdit ettiği veya edeceği 
veya doğacak çocuk ya da onu takip edecek nesiller 
için ağır maluliyete neden olacağı hallerde, kadın 
hastalıkları ve doğum uzmanı ve ilgili daldan bir uz
manın objektif arazlara dayanan gerekçeli raporları 
ile tahliye edilir. Bu haller bir tüzükte belirtilir. 

Derhal müdahale edilmediği takdirde hayatı veya 
hayatî organlardan birisini tehdit eden acil hallerde, 
durumu tespit eden yetkili hekim tarafından da ge
rekli müdahale yapılarak rahim tahliye edilir. Ancak, 
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MADDE 5. — 557 sayılı Kanunun 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
«Madde 5. — Dördüncü maddede belirtilen müdahale, gebe kadının iznine, küçüklerde küçüğün rızası 

ile velinin, vesayet altında bulunup da reşit veya mümeyiz olmayan şahıslarda şahsın ve vasinin rızası ile bit
likte sulh yargıcının izin vermesine bağlıdır. Ancak akıl maluliyeti nedeni ile şuur serbestisine sahip olmayan 
gebe kadın hakkında rahim tahliyesi için kendi rızası ara-nmaz. Üçüncü maddede ve bu maddenin birinci 
fıkrasında belirtilen ve rızaları aranılacak kişiler evli iseler, sterilizasyon işlemi ya da rahmin tahliyesi için 
eşin de rızası gerekir. Şiddet veya tehdit veya telkin veyahut iğfal ile elde edilmiş olan izin geçersizdir. 

Veli veya sulh mahkemesinden izin alma zamana gereksinim gösterdiği ve defhal müdahale edilmediği 
takdirde hayatî veya hayatî organlardan birisini tehdit eden acil hallerde izin şart değildir.» 

MADDE 6. — 557 sayılı Kanunun II nolu bölümüne aşağıdaki madde eklenmiştir. 
«Madde' 6. — Gebeliği önleyici yöntemleri kulknma açısından hekim, hemşire ve ebelerin nasıl eğitile

cekleri, nasıl görevlendirilecekleri ve uygulama yetkisine sahip bulundukları yöntemler Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanlığı tarafından çıkarılacak bir yönetmelikle düzenlenir. Hekim, Hemşire ve ebeler özel kanun
larındaki şartlara bağlı olmaksızın, bu yönetmelikte belirtilen şartlara uygun olarak gebeliği önleyici yön
temleri uygulayabilirler.» 
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Ancak, hekim bu müdahaleyi yapmadan evvel 
veya mümkün olmadığı hallerde en geç yirmidört 
saat içinde yapılan müdahale ile müdahaleyi icabet-
tiren gerekçeleri illerde sağlık ve sosyal yardım mü
dürlüklerine, ilçelerde Hükümet tabipliklerine bil
dirmeye mecburdur. 

Sterilizasyon ve rahim tahliyesinin yapılacağı yer
ler ile bu yerlerde sağlanması gereken şartlar ve bu 
yerlerin denetimi, sterilizasyon veya rahim tahliyesi
ni kabul edenlerden istenilecek izin belgesinin şekil 
ve nasıl doldurulacağı acil müdahale hallerinin ne
lerden ibaret olduğu ve yapılacak ihbarın şekil ve 
mahiyeti çıkarılacak tüzük ile belirlenir. 

Müdahalede izin 

MADDE 5. — Dördüncü maddede belirtilen 
müdahale, gebe kadının iznine, küçüklerde küçüğün 
rızası ile velinin, vesayet altında bulunup da reşit 
veya mümeyyiz olmayan şahıslarda şahsın ve vasinin 
rızası ile birlikte sulh hâkiminin izin vermesine bağ
lıdır. Ancak akıl maluliyeti nedeni ile şuur serbes
tisine sahip olmayan gebe kadın hakkında rahim 
tahliyesi için kendi rızası aranmaz. Üçüncü maddede 
ve bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen ve rıza
ları aranılacak kişiler evli iseler, sterilizasyon işlemi 
ya da rahmin tahliyesi için eşin de rızası gerekir. Şid
det veya tehdit veya telkin veyahut iğfal ile elde 
edilmiş olan izin geçersizdir. Veli, vasi veya sulh hâ
kiminden izin alınması zamana ihtiyaç gösterdiği ve 
derhal müdahale edilmediği takdirde hayatı veya ha
yatî organlardan birisini tehdit eden acil hallerde 
izin aranmaz. 

Yetki ve yöntem 

MADDE 6. — Gebeliği önleyici yöntemleri kul
lanma açısından hekim, hemşire ve ebelerin nasıl eği
tilecekleri, nasıl görevlendirilecekleri ve uygulama 
yetkisine sahip bulundukları yöntemler Sağlık ve Sos
yal Yardım Bakanlığı tarafından düzenlenecek yö
netmelikle belirlenir. Hekim, Hemşire ye ebeler özel 
kanunlardaki şartlara bağlı olmaksızın, bu yönetme
likte belirtilen şartlara uygun olarak gebeliği önleyici 
yöntemleri uygulayabilirler. 
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hekim bu müdahaleyi yapmadan evvel veya müm
kün olmadığı ahvalde en geç yirmidört saat içinde 
yapılan müdahale ile müdahaleyi icap ettiren gerek
çeleri illerde sağlık ve sosyal yardım müdürlüklerine, 
ilçelerde hükümet tabiplerine bildirmeye mecburdur. 

Sterilizasyon ve rahim tahliyesinin yapılacağı yer
ler ile bu yerlerde sağlanması gereken koşullar ve bu 
yerlerin nasıl denetleneceği, sterilizasyon veya rahim 
tahliyesini kabul edenlerden istenilecek izin belgesinin 
şekli ve nasıl doldurulacağı acil müdahale hallerinin 
nelerden ibaret olduğu ve yapılacak ihbarın şekil ve 
mahiyeti çıkarılacak tüzükte belirtilir.» 

MADDE 5. — 557 sayılı Kanunun 5 inci maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Madde 5. — Dördüncü maddede belirtilen mü
dahale, gebe kadının iznine, küçüklerde küçüğün rı
zası ile velinin, vesayet altında bulunup da reşit ve
ya mümeyiz olmayan şahıslarda şahsın ve vasinin 
rızası ile birlikte sulh hâkiminin izin vermesine bağ
lıdır. Ancak akıl maluliyeti nedeni ile şuur serbestisi
ne sahip olmayan gebe kadın hakkında rahim tah
liyesi için kendi rızası aranmaz. 3 üncü maddede ve 
bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen ve rızaları 
aranılacak kişiler evli iseler, sterilizasyon işlemi ya 
da rahmin tahliyesi için eşin de rızası gerekir. Şid
det veya tehdit veya telkin veyahut iğfal ile elde edil
miş olan izin geçersizdir. Veli veya sulh mahkeme
sinden izin alma zamana ihtiyaç gösterdiği ve derhal 
müdahale edilmediği takdirde hayatı veya hayatî or
ganlardan birisini tehdit eden acil hallerde izin şart 
değildir.» 

MADDE 6. — 557 sayılı Kanuna 5 inci madde
den sonra 5-A maddesi eklenmiştir. 

«Madde 5-A. - Gebeliğin önleyici yöntemleri 
kullanma açısından hekim, hemşire ve ebelerin nasıl 
eğitilecekleri, nasıl görevlendirilecekleri ve uygulama 
yetkisine sahip bulundukları yöntemler Sağlık ve Sos
yal Yardım Bakanlığı tarafından çıkarılacak bir yö
netmelikle düzenlenir. Hekim, hemşire ve ebeler özel 
kanunlarındaki şartlara bağlı olmaksızın, bu yönet-

(S. Sayısı : 347) 



— 20 — 

(Hükümetin Teklifi) 

iMADDE 7. — 557 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi, 7 nci madde olarak değiştirilmiştir. 

MADDE 8. — 557 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin numarası 8 olarak ve madde metni de aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

«Madde 8. — Bu Kanunun 2 nci maddesinin son fıkrasına aykırı hareket eden kişiler ve kurum yetkili
leri, fiilleri daha ağır bir cezayı gerektirmediği takdiri? Türk Ceza Kanununun 456 ncı maddesine göre ceza
landırılırlar. Fiil 456 ncı maddenin dördüncü fıkrasına girse bile resen takip olunur. 

Bu Kanunun 4, 5 ve 6 ncı maddeleri hükümlerine aykırı fiil ve hareketlerde bulunanlar, Türk Ceza Ka
nunu ile ceza hükümleri içeren diğer kanunlarda daha ağır cezalar belirlenmemiş ise 50 000 liradan 100 000 
liraya kadar ağır para cezasına çarptırılırlar.» 

İMADDE 9. — 557 sayılı Kanunun S inci maddesi 9, 9 uncu maddesi 10, 10 uncu maddesi 11, ve 11 
inci maddesi de 12, olarak değiştirilmiştir. 
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BÖLÜM - III 

Ceza Hükümleri 

MADDE 7. — Sağlık ve Sosyal Yardım Bakan
lığınca bu kanunun 2 nci maddesine göre gebeliği 
önleyici nitelikte oldukları kabul edilmeyen ilaç ve 
araçları yurt içinde imal edenler veya satanlar veya 
her ne suretle olursa olsun dağıtanlar veya ticaret 
maksadıyla yurda sokanlar veya bu maksatla bulun
duranlar bir yıldan üç yıla kadar hapis ve 10 000 
liradan aşağı olmamak üzere ağır para cezası ile ce
zalandırılırlar, imalathaneler kapatılır ilaç ve araçlar 
müsadere olunur. 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca bu kanu
nun 2 nci maddesine göre gebeliği önleyici nitelikte 
oldukları kabul edilen ilaç ve araçların reklam ve 
propagandası 1262 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi
ne göre yapılır. Buna aykırı hareket edenler üç ay
dan bir yıla kadar hapis ve 3 000 liradan aşağı ol
mamak üzere ağır para cezası ile cezalandırılırlar. 

MADDE 8. — Bu kanunun 2 nci maddesinin son 
fıkrasına aykırı hareket edenler, fiilleri daha ağır bir 
cezayı gerektirmediği takdirde Türk Ceza Kanunu
nun 456 ncı maddesine göre cezalandırılırlar. Fiil 
456 ncı maddenin 4 üncü fıkrasına girse bile resen 
takip olunur. 

Bu kanunun 4, 5 ve 6 ncı maddeleri hükümlerine 
aykırı fiil ve hareketlerde bulunanlar fiilleri daha 
ağır bir cezayı gerektirmediği takdirde, 50 000 lira
dan aşağı olmamak üzere ağır para cezası ile ce
zalandırılırlar. 

(Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonunun Kabul 
Ettiği Metin) 

melikte belirtilen şartlara uygun olarak gebeliği ön
leyici yöntemleri uygulayabilirler.» 

MADDE 7. — 557 sayılı Kanunun 7 nci maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Madde 7. — Bu Kanunun ikinci maddesinin son 
fıkrasına aykırı hareket eden kişiler ve kurum yet
kilileri, fiilleri daha ağır bir cezayı gerektirmediği 
takdirde Türk Ceza Kanununun 456 ncı maddesine 
göre cezalandırılırlar. Fiil 456 ncı maddenin dördün
cü fıkrasına girse bile resen takip olunur. 

Bu Kanunun 4, 5 .ve 5-A maddeleri hükümlerine 
aykırı fiil ve hareketlerde bulunanlar fiilleri daha 
ağır bir cezayı gerektirmediği takdirde ellîbin liradan 
aşağı olmamak üzere ağır para cezası ile cezalandı
rılırlar.» 

MADDE 8. — 557 sayılı Kanuna aşağıdaki mad
de eklenmiştir. 

«EK MADDE 1. — Bu Kanunun , 4 ve 5-A mad
delerinin öngördüğü tüzük ve yönetmelikler Kanu
nun yayımı tarihinden itibaren 6 ay içinde hazırlana
rak yürürlüğe konulur.» 
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MADDE 10. — 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 468 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
«Madde 468. — Bir kadının rızası olmaksızın çocuğunu düşürten kimseye 7 seneden 12 seneye kadar ağır 

hapis cezası verilir. 
Gebelik süresi 12 haftadan fazla olan bir kadının rızası ile çacuğunu tıbbî nedenler mevcut olmadan 

düşürten kimseye 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası verilir. 
Çocuğu düşürmeye rıza gösteren kadına da aynı ceza verilir. 
Birinci fıkrada yazılı fiil kadımın ölümüne neden olmuş ise ceza 15 seneden 20 seneye ve bedenî bir za

rara sebep olmuş ise 10 seneden 15 seneye kadar ağıt hapis cezası verilir. 
İkinci fıkrada yazılı fiil kadının ölümüne sebep olmuş ise 5 seneden 12 seneye ve bedenî bir zarara se'bep 

olmuş ise üç seneden sekiz seneye kadar ağır hapis cezası verilir. 
Gebe sanılan bir kadın üzerinde onun rızası hilafına çocuk düşürme amacıyla bazı fiillerde bulunanın, 

bu fiili kadının bölümüne veya bedenî zararına sebep olmuş ise fail, 452 nci ve 456 ncı maddeler hükümle
rine göre cezalandırılır.» 

MADDE 11. — 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 469 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

«Gebelik süresi 12 haftadan fazla olan çocuğunu isteyerek düşüren kadına, bir yıldan dört yıla kadar 
hapis cezası verilir.» 

MADDE 12. — 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 470 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
«Madde 470. — Gebelik süresi 12 haftadan az bir kadının rızası ile, rahim tahliye etme yetkisi olmayan 

kimse, düşük yaptırdığı takdirde 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası verilir. Fiil kadının ölümüne veya bedenî 
bir zararına sebep olmuş ise fail Türk Ceza Kanununun 452 nci ve 456 ncı maddelerine göre ayrıca cezalandı
rılır. 

Rahim tahliye etme ameliyatı yapma yetkisi olmayan bir kimse 468 inci maddede öngörülen fiilleri işlediği 
takdirde, ceza l/'3 nispetinde artırılır. 

Rahim tahliye etme ameliyatı yapma yetkisi olmayan bir kimse gebe sanılan bir kadına çocuğunu düşürt
mek için ilaç, gereç tedarik eder yahut bu kadın üzerinde bu maksatla bazı fiillerde bulunursa, fiil kadının 
ölümüne veya bedenî bir zarara sebep olmuş ise fail 452 nci ve 456 ncı maddeler hükümlerine göre cezalan
dırılır. Fiil kadının rızası ile işlenmiş ise verilecek cezanın 1/3'ü indirilir.» 
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(Adalet Komisyonu Metni) 

BÖLÜM - IV 

Türk Ceza Kanununun Değiştirilen Hükümleri 

MADDE 9. — Tasarının 10 uncu maddesi 9 un
cu madde olarak Komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir. 

(Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonunun Kabul, 
Ettiği Metin) 

MADDE 10. — Tasarının 11 inci maddesi 10 un
cu madde olarak Komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 11. — Tasarının 12 nci maddesi 11 inci 
madde olarak Komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 9. — 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 
468 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Madde 468. — Bir kadının rızası olmaksızın ço
cuğunu düşürten kimseye yedi seneden oniki seneye 
kadar ağır hapis cezası verilir. 

Gebelik süresi on haftadan fazla olan bir kadının 
rızasıyla çocuğunu tıbbî nedenler mevcut olmadan 
düşürten kimseye bir yıldan dört yıla kadar hapis 
cezası verilir. Çocuğu düşürmeye rıza gösteren kadına 
da aynı ceza verilir. 

Birinci fıkrada yazılı fiil kadının ölümüne, neden 
olmuş ise ceza onbeş seneden yirmi seneye ve bede
nî bir zarara sebep olmuş ise sekiz seneden oniki se
neye kadar ağır hapis cezası verilir. 

İkinci fıkrada yazılı fiil kadının ölümüne sebep 
olmuş ise beş seneden oniki seneye ve bedenî bir za
rara sebep olmuş ise üç seneden sekiz seneye kadar 
ağır hapis cezası verilir. 

Gebe sanılan bir kadın üzerinde onun rızası hi
lafına çocuk düşürme amacıyla bazı fiillerde bulu
nanın, bu fiili kadının ölümüne veya bedenî zararına 
sebep olmuş ise fail, 452 nci ve 456 ncı maddeler 
hükümlerine göre cezalandırılır.» 

MADDE 10. — 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 
469 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

«Gebelik süresi, on haftadan fazla olan çocuğu
nu isteyerek düşüren kadına, bir yıldan dört yıla 
kadar hapis cezası verilir.» 

MADDE 11. — 765 sayılı Türk Ceza Kanunu
nun 470 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş
tir. 

«Madde 470. — Rahim tahliye etme yetkisi ol
mayan bir kimseye, gebelik süresi on haftadan az olan 
bir kadına rızası ile düşük yaptırdığı takdirde, bir yıl
dan dört yıla kadar hapis cezası verilir. Fiil kadının 
ölümüne veya bedenî bir zararına sebep olmuş ise 
fail Türk Ceza Kanununun 452 nci ve 456 ncı mad
delerine göre ayrıca cezalandırılır. 

Rahim tahliye etme yetkisi olmayan bir kimse 
468 nci maddede öngörülen fiilleri işlediği takdirde, 
ceza 1/3 nispetinde artırılır. 
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(Hükümetin Teklifi) 

MADDE 13. — 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 471 inci maddesi aşağıdaki şekilde • değiştirilmiştir. 
«Bir erkek veya kadın üzerinde rızası hilafına sterilizasyon yapan kimse 2 yıldan 5 yıla kadar hapis ceza

sı ile cezalandırılır. 
Eğer bu fiil sterilizasyon ameliyatı yapma yetkisi olmayan bir kimse tarafından yapılırsa ceza 1/2 nispe

tinde artırılır. 
Sterilizasyon ameliyatı yapma yetkisi olmayan bir kimse kişinin rızası ide ameliyatı yapması halinde rîe 

kendisine 1 yıldan 3 yık kadar hapis cezası verilir.» 

'MADDE 14. — 765 sayılı Türk Ceza (Kanunumun 472 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir. 

«468, 469, 470 ve 471 inci maddelerde yazılı cürümlerin faili tababet ve şuabatı mensuhu ise verilecek ceza 
1/3'den eksik olmamak üzere artırılır.» 

MADDE 15. — Bu Kanunun öngördüğü yönetmelik ve tüzük Kanununun yayımından itibaren 6 ay için
de Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca hazırlanarak yürürlüğe konulur, 

MADDE 16. — 557 sayılı Nüfus Planlaması Hakkında Kanunun birinci maddesinin ikinci fıkrası yü
rürlükten kaldırılmıştır. 
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MADDE 12. — Tasarının 13 üncü maddesi 12 
nci madde olarak Komisyonumuzca aynen kabul 
edilmiştir. 

MADDE 13. — Tasarının 14 üncü maddesi 13 
üncü madde olarak Komisyonumuzca aynen kabul 
edilmiştir. 

Yönetmeliğin ve tüzüğün yürürlüğü 

MADDE 14. — Bu kanunun öngördüğü yönet
melik ve tüzük kanunun yayımından itibaren 6 ay 
içinde Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca hazır
lanarak yürürlüğe konulur. 

Yürürlükten kaldırılan kanun 

MADDE 15. — 557 sayılı Nüfus Planlaması Hak
kındaki Kanun yürürlükten kaldırılmıştır. 

(Sağlık ve Sosyal işler Komisyonunun Kabul 
Ettiği Metin) 

Rahim tahliye etme yetkisi olmayan bir kimse ge
be sanılan bir kadına çocuğunu düşürtmek için ilaç, 
gereç tedarik eder yahut bir kadın üzerinde bu mak
satla bazı fiillerde bulunursa, fiil kadının ölümüne 
veya bedeni bir zarara sebep olmuş ise fail 452 nci 
ve 456 nci maddeler hükümlerine göre cezalandırılır. 
Fiil kadının rızası ile işlenmiş ise verilecek cezanın 
1/3'ü indirilir.» 

MADDE 12. — 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 
471 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Madde 471. — Bir erkek veya bir kadın üzerinde 
rızası hilafına sterilizasyon yapan kimse iki yıldan 
beş yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır. Eğer 
bu fiil sterilizasyon ameliyatı yapma yetkisi olmayan 
bir kimse tarafından yapılırsa ceza 1/3 nispetinde ar
tırılır. 

Sterilizasyon ameliyatı yapma yetkisi, olmayan 
bir kimse kişinin nzası ile ameliyatı yapması halin
de de kendisine ve yaptırana bir yıldan üç yıla kadar 
hapis cezası verilir.» 

MADDE 13. — Tasarının 14 üncü maddesi 13 ün
cü madde olarak Komisyonumuzca aynen kabul edil-! 
mistir. 
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MADDE 17. — iBu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 18. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

20 , 12 . 1982 
Ba$bakan 
B. Ulusu 

Devlet Bakam 
Başbakan Yardımcısı 

Z. Baykara 

Devlet Bakanı 
*rof< Dr. M. N. özdas 

Dışişleri Bakanı 
/.; Türkmen 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yard. V. 

Kaya Erdem 

Adalet Bakanı 
C. Mertte} 

Maliye Bakanı 
K. Erdem 

Devlet Bakanı 
Prof. Dr. I. öztrak 

Milli Savunma Bakanı 
Ü. H. Bayülken 

Millî Eğitim Bakanı 
H. Sağlam 

Devlet Bakanı 
Mt özgüneş 

tçifleri Bakanı 
S, Çetiner 

Bayındırlık Bakanı 
Dr. T. önalp 

Ticaret Bakanı 
K. Cantürk 

Tarım ve Onman Balkanı 
Prof. Dr. S. Özbek 

Kültür ve Turizm Bakanı 
1. Evliyaoğlu 

Sağlık ve Soı. Yrd. Bakanı Gümrük ve Tekel Bakanı 
Prof* Dr. K. Kılıçturgay Prof* Dr. A. Bozer 

Ulaştırma Bakanı 
Prof. Dn M. Aysan 

Çalışma Bakanı 
Prof. Dr. T. Esener 

İmar ve İskân Bakam 
Dr. Ş. Tüten 

Sanayi ve Tek. Bakanı Enerji ve Tabiî Kay .Bakanı V. 
M* Turgut M. Turgut 

Köy İş. ve Koop. Bakam Gençlik ve Spor Bakanı 
M» R. Güney V. özgül 

Sosyal Güvenlik Bakam 
S. Side 
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Yürürlük 

MADDE 16. — Bu Kanunun 14 üncü maddesi 
yayımı tarihinde, diğer maddesi yayımından 6 ay 
sonra yürürlüğe girer. 

Yürütme 

MADDE 17. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar 
Kurulu yürütür. 

(Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonunun Kabul 
Ettiği Metin) 

MADDE 14. — Tasannın 17 nci maddesi 14 ün
cü madde olarak Komisyonumuzca aynen kabul 
edilmiştir. 

MADDE 15. — Tasarının 18 inci maddesi 15 inci 
madde olarak Komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir. 
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