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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Bu Birleşim iki ourum yapan Genel Kurulda : 
1. — Mustafa ALPDÜNDAR, yurt içi trafik ka

zaları ve yurt dışında çalışan işçilerimizin uğradıkları 
iş kazaları konularında gündem dışı bir konuşma yap
tı. 

2. — Resmî bir ziyarete bulunmak üzere, 16-18 
Mart 1983 tarihleri arasında Lübnan'a gidecek olan 
Dışişleri Bakanı Ilter TÜRKMEN'e, Devlet Bakanı 
ilhan ÖZTRAK'm; 

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'e, Devlet Bakanı Nimet 
ÖZDAŞ'ın; 

11 - 16 Nisan 1983 tarihleri arasında Tunus'a 
gidecek olan İçişleri Bakanı Selahattin ÇETlNER'e, 
Millî Eğitim Bakanı Hasan SAĞLAM'ın; 

Pariste yapılacak olan OECD Kentsel fşler Gru
bu Toplantısına katılmak üzere 14 - 15 Nisan 1983 
tarihleri arasında Fransa'ya gidecek olan Iımar ve 
tskân Bakanı Ahmet SAMSUNLU'ya, Köy İşleri 
ve Kooperatifler Bakanı Münir Raif GÜNEY'in; 

Vekillik etmelerinin uygun görülmüş olduğuna dair 
Cumhurbaşkanlığı tezkereleri Genel Kurulun bilgi
sine sunuldu. 

3. — Komisyonlarda açık bulunan üyelikler için 
yapılan seçim sonucunda; 

Bütçe - Plan Komisyonuna Süleyman Sırrı KIR-
CALI'nın; 

Adalet Komisyonuna Şerafettin YARKIN'ın; 
Seçildikleri bildirildi. 

4. — 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 Teklifinin tümü üze
rindeki görüşmeler tamamlanarak, maddelere geçil
mesi kabul edildi. 

14 Nisan 1983 Perşembe günü saat 14.00'te top
lanmak üzere Birleşime saat 19.25'te son veril-di. 

Turhan GÜVEN 
Başkan 

Baş'kanvekiii 

Erdoğan BAYIK 
Kâtip Üye 

Ali Nejat ALP AT 
Kâtip Üye 

A. Güngör ÇAKMAKÇI 
Kâtip Üye 

II. — GELEN KÂĞITLAR 

Teklif 
1. Danışma Meclisi Üyesi Muhsin Zekâi BAYER 

ve 15 Arkadaşının, 5434 Sayılı T.C. Emekli Sandığı 
Kanununun 20.5.1976 Tarihli ve 1012 Sayılı Kanun
la Eklenen Ek Maddenin (A) Fıkrasının Değiştirilme
si Hakkında Kanun Teklifi. (2/114) (Başkanlığa geliş 
tarihi : 14.4.1983) (Bütçe - Plan Komisyonuna : 
14.4.1983) 

Raporlar 
2. Danışma Meclisi Üyesi Selçuk KANTARCI-

OĞLU'nun Yasama Dokunulmazlığı Hakkında Baş
bakanlık Tezkeresi ve Danışma Meclisi Anayasa ve 
Adalet Komisyonu Raporu. (3/491) (S. Sayısı : 377) 
(Dağıtma tarihi : 13.4.1983) 

3. Kara Kuvvetleri Komutanı ve Millî Güven
lik Konseyi Üyesi Orgeneral Nurettin ERSÎN'in, 
926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanu
nunun 49 uncu Maddesine Bir Bent Eklenmesi Hak
kında Kanun Teklifi ve Millî Savunma, içişleri ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu. (2/106) (S. Sayısı : 380) 
(Dağıtma tarihi : 13.4.1983) 

4. Jandarma Genel Komutanı ve Millî Güven
lik Konseyi Üyesi Orgeneral Sedat CELASUN'un, 
2429 Sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hak
kında Kanunun 2 nci Maddesinin Birinci Fıkrasının 
Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Millî Savun
ma, içişleri ve Dışişleri Komisyonu Raporu. (2/110) 
(S. Sayısı: 381) (Dağıtma tarihi: 13.4.1983) 

! > • • • « 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 14.00 

BAŞKAN : Başkanvddli Turhan GÜVEN 
KÂTİP ÜYELER : A. Güngör ÇAKMAKÇI, Aİ Nejat ALPAT 

BAŞKAN — Sayiin üyeler, Daınoışma MealisMn 84 üncü Birleşimiini açıyorum. 
Çoğunluğumuz vardır; görüşmelere başlıyoruz. 

III. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

/. — Türkiye - Bulgaristan Karma Ulaştırma 
Komisyonunun 11-15 Nisan 1983 tarihleri arasında 
yapılacak toplantısına katılmak üzere Sofya'ya gide
cek olan Ulaştırma Bakanı Mustafa AYSAN'a, Ba
yındırlık Bakanı Tahsin ÖNALP'in vekillik etmesi
nin uygun görülmüş olduğuna dair Cumhurbaşkan
lığı tezkeresi. (3/558) 

BAŞKAN — Gündemin «Başkanlığın Genel Ku
rula Sunuşllarii» bölümünde Sayın Cumhurbaşkanının 
tezkeresi var; okutuyorum: 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Türkiye - Bulgaristan Karma Ulaştırma Komis

yonunun 11-15 Nisan 1983 tarihleri arasında Ulaş
tırma Bakanları düzeyinde yapılacak toplantısına 
katılmak üzere Sofya'ya gidecek olan Ulaştırma Ba
kanı Prof. Dr. Mustafa Aysan'ın dönüşüne kadar; 
Ulaştırma Bakanlığına, Bayındırlık Bakanı Dr. Tah
sin Önalpln vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi 
üzerine uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize suna
rım. 

Kenan EVREN 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize arz ederim. 

IV. — 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, gündemin «Kanun 
Tasarı ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen tşler» 
bölümündeki 557 sayılı Nüfus Planlaması Hakkın
da Kanun file 765 sayılı Türk Ceza Kanununda De
ğişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Danış
ma Meclisi Üyesi Feridun Güray ve 9 arkadaşının, 
Aile Planlaması Hakkında Kanun Teklifi ile Adalet 
ve Sağlık ve Sosyal işler Komisyonları Raporları 
üzerindeki görüşmelere kaldığı yerden devam ediyo
ruz. 

Komisyon ve Hükümet hazır bulunmaktadır. 

(1) 347 S. Sayılı basmayazı 13.4.1982 tarihli 83 
üncü Birleşim tutanağının sonundadır. 

Dün bu Kanun Tasarnsının tümü üzerindeki gö
rüşmeler tamamlanmış ve maddelere geçilmesi ka
bul edilerek 1 inci madde okutulmuş idi. 

Bu madde üzerinde söz dsteyen sayın üyeler lüt
fen adlarını yazdi'rsınlar efendim... 

Sayın Muratoğlu Sayın Koeaitürk, Sayın Akde
mir söz istemişlerdir; buyurunuz Sayın Muratoğlu. 

ENÎS MURATOĞLU — Sayın Başkan, çok de
ğerli üyeler; 

Görüşmekte olduğumuz Tasan muhakkak ki 
cemiyetimizi ekonomik ve sosyal yönden çok büyük 
çapta ilgilendirdiği için geneli üzerinde uzun uzadı-
ya görüşüldü. 1 inci madde hakkında söz almaktan 
kastım, anladığıma göre bu madde Yüksek Heyeti
nizin tasvibine mazhar olursa, öyle zannediyorum ki 
Kanun esprisi ve ana hatları itibariyle yine Heyeti
nizce tasvip görmüş olacaktır. 

Şöyle ki: Tasarının 1 inci maddesi 557 sayılı Ka
nunun 1 inci maddesinin 'ikinci fıkrasını değiştirmiş
tir. Eski maddenin ikinci fıkrası şöyle demektedir: 
«Bu husus, gebeliği önleyici tedbirlerle sağlanır. Tıb
bi zaruretler dışında gebelik sona erdirilemez veya 
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sterilizasyon veya kastrasyon ameliyesi yapılamaz.» 
Yani bu maddeye göre tıbbi zaruretler dışında gebe
lik hiçbir şekilde sona erdlrilememektadir. Elimizde
ki Tasarı ise bu Kanunun öngördüğü hususlar dışın
da geoeiıiğin sona erdirile biteceği hükmünü getirmiş
tir. Kanunun ruhu bana göre bu ibarede mündemiç 
bulunmaktadır. 

Bu Kanunun gebeliğin sona erdirilmesi konusun
da öngördüğü hususlar nelerdir; şimdi onu kısaca 
görüşme mevzuu yapmak istiyorum, 

Değerli üyeler; 
Türk Ceza Kanununun 468 inci maddesinin ikin

ci fıkrası aynen şöyle diyor: «Rızasıyla bir kadının 
çocuğunu düşürten 'kimseye iki seneden beş seneye 
'kadar hapis cezası vertiilliır, çocuğu düşürmeye rıııza 
gösteren kadına da aynı ceza verilir.» Demek olu
yor ki, tıbbiî zaruretlerin dışında herhangi bir zorun
luluk olmaksızın bir 'kadın çocuğunu hiçbir safhada 
düşüremeyecek, aldıramayacaktır ve buna yardımcı 
olan tabip de aynı şekilde ceza görecektir. 

Tasarı 9 uncu maddesinin ikinci fıikrası ile böy
le bir fiili on hafta kaydıyla suç olmaktan çıkartmış 
bulunuyor. Müsaade. buyurulursa 9 uncu maddenin 
bu ikinci fıkrasını da okumak istiyorum; çünkü ir
tibatı çok açıktır ve arz ettiğim gibi bu 1 inci mad
denin 'kabulü bir manada Tasarının kabulü demek 
oluyor : 

Gebelik süresi on haftadan fazla olan bir kadı
nın rızasıyla çocuğunu tıbbî nedenler mevcut olma
dan düşürten kimse bir yıldan dört yıla kadar; yani 
gebelik süresi on haftadan fazla değilse, kadının ri-
zası ile kürtaj ameliyesi Tasarıya göre yapılabilecek
tir. 

Aynı şekilde Tasarının 10 uncu maddesi Türk 
Ceza Kanununun 469 uncu maddesinin birinci fık
rasını da şöyle değiştiriyor: 

«Gebelik süresi on haftadan fazla olan, çocuğu
nu isitiyerek düşüren 'kadına bir yıldan dört yıla 'ka
dar hapis cezası...» 

Her iki maddedeki değişiklikten aradaki kıstas 
açıkça anlaşılıyor, gebelik süresi on haftayı bulma
mış ise rahim tahliyesi yapılabilecektir. 

Çok değerli üyeler; bu Kanun ile yani on hafta
yı geçmemiş olan gebeliklerde 'kürtajın tecviz edil
miş olması, açıkça anlaşılıyor ki, çocuk yapmayı ön
leyici bir tedbir olarak gelmiyor, sadece bir limit ge
tirerek kürtajı arzuya bırakmış oluyor. Yani doğum 
rızaî hale getiriliyor. 

ı Şimdi, bu madde esprisi itibariyle, memlekeüimii-
I zin gerçeklerine uygun mudur, değil midir; bence 
I bunun üzerinde durmamız lazımdır. 

I Bana öyle geliyor ki, bir ailenin çocuk sahibi ol-
I malk istemesi veya istememesi tıpfci bir mal edinme-
I si veya edinmemesi gibi onun rızasına bırakıimalı-
I dır ve bu doğrudur. Kaldı ki, nüfus artışı Türkiye' 
I mizde halen yılda bir milyonu aşmaktadır ve yine 
I ekonomik gerçekler hepimizin malumudur ki, mıem-
I leketimizde bugünkü şartlarda üretim tüketimi Ikar-
I şılayamamaktadır. Tasavvur buyurulsun (ki, her sene 
I bir milyon artan bir nüfus üç sene sonra, on sene 
I sonra, 20 sene sonra değişik ölçülerle sizlerden gi-
I yiım isteyecektir, yiyecek isteyecektir, (konut isteye-
I çektir. Bunun karşılanamaması memleketi hiç şüphe 
I yok ki, ekonomik bakımdan çok büyük güçlüklere 
I maruz bırakacaktır ve Silindiği üzere bir memieke-
I tin ekonomik güçlüklere maruz 'kalması sosyal bün-
I yesinin de büyük tahribata uğraması manasını taşı-
I yacaktır ve böyle olmaktadır. Kaldı ki, memleketin 
I millî hâsılası malumdur; her sene bu ımiiî hâsılanın 
I bir milyondan daha fazla bir kitleye bölünmesi gayet 
I tabiîdir ki, ekonomik bünyede yine sarsıntılara se-
I bebiyet verecektir. 

I Esasen şu rakamlar hepimizin malumudur ki, 
1930'larda memleketimizin nüfusu 14-15 milyon ci-

I vannda iken 50 sene gibi bir zamandan sonra 50 
I milyona yaklaşıl'mıştır. Yani üç mislini aşmıştır. Bu 

yıllık artışlar, nüfusun heyeti mecmuası nazara alın
dığı takdirde her sene bir milyonken, 1 milyon 200ı 
bin, 1 milyon 300 bin, 1 milyon 400 bin, 1,5 milyon 
gibi artarak gideceğine göre bir 50 sene sonra çok 
galip ihtimalle Türkiye'nin nüfusu 120, 130 belki de 

I 140 milyonu aşmış olacaktır; çünkü memleketimiz
deki nüfus artışı dünya standartlarına göre nüfus 
patlaması tarzında tavsif edilebilmektedir. Bu du
rumda önleyici bir tedbir almak, yani bu önleyici 
tedbir çocuk doğumunu ailelerin arzusuna bırakmak 
tarzında tecelli ederse hatalı mıdır değil midir; işte 
olayın mihrak noktası bu sualin cevabında düğüm-

I deniyor. 
I Değerli arkadaşlar; yapacağım diğer açıklama

larla da anlaşılacağı üzere bu, bana göre hatalı bir 
hareket değildir. Çünkü bugün eski yılların nüfus ke
safetinin değeri ve ehemmiyeti asrımızda kalmamış
tır. Çünkü eskiden mesela 100 bin kişilik bir ordu 
ile süngü takıp 10 bin kişiye hücum ederseniz gayet 
tabiî muvaffakiyet kazanırdınız; ama bugün fcMevî 

j varlıklar, büyük nüfuslar maalesef bugünkü fen ilim 
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ve harp sanatı muvacehesinde kıymet ifade etmez 
haile gelmiştir. Ekonomik bakımdan da 'bu böyledir. 
Zira bugün, 'bir düğmeye basmakla 'kıtalar arası fü
zeler harekete geçebilmekte ve bir şehri yok edebil
mektedir. O zaman nüfusun çoğunluğu ve kesafeti 
ne mana ifade edecektir? Bu 'sözilerimin en beliğ mi
sali İsrail olayında, hadiselerinde görülmüştür. Bi
lindiği üzere 2,5 milyon civarında nüfusu olan bir 
İsrail Devleti 100 milyonu aşan hasımlarıyla müca
delelere girebilmiştir ve aldığı neticeler de ortada
dır. Demek 'ki, nüfusun çok fazla olması hiçbir 'ba
kımdan bugün artık bir fevkaladelik ifade etmiyor, 
fayda getirmiyor. 

Bu konuda bir noktayı daha belirtmekte fayda 
görüyorum. Tasarı Türk Ceza Kanunun kürtajla il
gili 468, 469 ve 470 inci maddelerinde değişiklikler 
yapmıştır. Bu değişikliklerin, bırakalım doğumu, kür
tajı ailelerin rızasına bırakmış olmasını, fakat ben 
hukukçulara ve tatbikatçılara sormak isterim, işler
liği var mıdır? Yoktu. Hepiniz çok iyi bilirsiniz ve 
nispetler burada gösterilmiş'tir, verilmiştir, yüzbin-
lerce kürtaj olayı cereyan eder ve yine hepiniz yaki-
nen bilirsiniz, pek çok yakıtlılarınız da bu olayın içi
ne girmiştir, fakat bu husus çok zaman tahkikat ko
nusu olmaz, dava mevzuu olmaz, ceza da hemen 
hemen gören olmaz. Ne zaman ki kürtaj ameliyesin
de bir öiüım, bir sa'katlanma vaki olur, bir şikâyet 
ortaya çıkar, ondan sonra savcılık harekete geçer ve 
bu iş dava konusu olur. Demek ki, bu maddelerin 
işlerliği de bugün kalmamıştır. O halde, kâğıt üze
rindeki işlerliği kalmayan bu maddeleri metinde gös
termelik olarak tutmak, herhalde doğru ve yerinde 
olamazdı. 

Sayın üyeler; gerek Türk Ceza Kanununun arz 
ettiğim gibi işlerliği olmayan bu maddeler'Inin ma
kul hudutlar içerisine alınmış olması, gerekse arz et
tiğim sebeplerle nüfusun Türkiye'mizde patlamalar 
denecek dereceye gelmesi ve bunun rızaî bir mahi
yet alması itibariyle getirilen metin ihtiyaçlara her 
bakımdan cevap vermekte ve bir boşluğu bence dol
durmaktadır.; 

Bu itibarla gerek Tasarıyı hazırlayan Hükümeti
mize ve Teklif sahibi Sayın Güray'a ve gerekse Ko
misyona bu metin üzerindeki faaliyetlerinden dolayı 
teşekkür ediyorum. Yüksek Heyetinize saygılarımı 
sunarım ve maddenin bu sebeple kabulünü arz ve 
teklif ederim efendim. 

Saygılarımla. (Alkışlar) 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Muratoğ-
lu. 

Sayın Kooatürk, buyurun efendim. 

UTKAN KOCATÜRK — Sayın Başkan, muhte
rem arkadaşlarım; 

Sayın Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu, Hükü
metin Kanun Tasarısında olmayan bir maddeyi huzu
runuza getirmiş olmasaydı, böyle bir tartışmaya hiç
bir zaman ne zemin yaratacaktı, ne de ben ve bazı 
arkadaşlarım söz alacaktık. Ancak, Hükümet Tasa
rısında olmayan bu yeni madde tasarrufunun hiçbir 
şekilde bu Kanunda getirilmesi istenilen değişikliğe 
uymadığını, değişikliklerle tamamen çelişki teşkil et
tiğini vesikalarıyla, senetleriyle arz etmeye mecbur 
kalıyoruz. 

Şöyle ki; bu 1 inci madde, değiştirilmesi istenilen 
esas Kamun, 557 sayılı Kanunun 1 inci maddesidir. 
Komisyonumuz burada bazı kelimeleri değiştirmek 
suretiyle, bu değişikliklere, Kanunda yapılması iste
nen değişikliklere anlam kazandırılacağını zannetmiş
tir; fakat tam tersine büyük bir çıkmaza girmiş du
rumdadır. 

557 sayılı Kanun, malumuâliniz, kürtajı, kastras-
yonu, sterilizasyonu yasaklayan bir Kanundur. Doğ
rudan doğruya aile planlaması kavramı gebeliği ön
leyici metotlar üzerine oturtulmuştur. Gebeliği önle
me ile gebeliği, gebelik oluştuktan sonra kesintiye 
uğratma başka şeylerdir. 557 sayılı Kanun bu espri
den hareket ederek, gebeliği kesintiye uğratan metot
ları reddetmiş; gebeliği, gebelik oluşmadan önce ön
leyecek metotlardan söz etmiştir. Halbuki, getirilmek 
istenen değişiklik tasarısının ruhu; gebeliği önleyici 
metotların yanında, gebelik oluştuktan sonra da onun
cu haftaya kadar, izne bağlı olarak gebeliği kesintiye 
uğratan «Kürtaj» adını verdiğimiz bir metodu, bu 
metotların içine dahil etmiştir. İşte, 557 sayılı Ka
nunla şu anda görüşmekte olduğumuz değişiklik ge
tiren kanun tasarısının arasındaki espri farkı budur. 

Şimdi bu böyle olunca, kürtaj ve sterilizasyon 
işlemleri bir kanunun içine girince, bu Kanunun ge
rek «Tanım» ından gerek «Amaç» ından bahseden 
bu 1 inci maddede nasıl olur da, (Komisyonun getir
diği maddeyi şimdi okuyorum) «Bu husus, gebeliği 
önleyici tedbirlerle sağlanır» diyor. Yani, şimdi 3 ün
cü, 4 üncü maddede göreceğiz; sterilizasyon ve kür
taj ameliyeleri, kanun tasarısının içine sokuluyor; ama 
1 inci maddede «Bu husus, gebeliği önleyici metotlar
la sağlanır» diyor. Kürtaj, gebeliği önleyici metot de-
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ğil; gebeliği, gebelik oluştuktan sonra kesintiye uğra-
tıcı bir metottur. 

Eğer Komisyonumuz, gerçekten ne yaptığını, ne 
yapacağını formüle etse idi, şöyle bir şey getirseydi; 
«Bu husus, gebeliği önleyici ve gebeliği kesintiye uğ-
ratıcı metotlarla temin edilir» deseydi, hiçbir diyece
ğim yoktu. Ancak, bu şekilde eski kanunun gerek
çesine dayanarak formüle edilmiş bir kanun hükmü
nü, değişikliğe uğramış bir kanunun içinde zikretmek, 
tabiî ki Kanunun diğer maddeleriyle kendiliğinden 
çelişecektir. 

Şimdi, gelelim ikinci satırına; daha büyük çelişki, 
asıl bu cümlede mevcuttur; diyor ki, «Bu Kanunun 
öngördüğü hususlar ve tıbbî zaruretler dışında gebe
lik sona erdirilemez; kastrasyon, sterilizasyon yapıla
maz.» Yani, bu Kanunun öngördüğü hususlar dışın
da yapılamaz. Kabul ediyorum. Ne imiş bu Kanunun 
öngördüğü hususlar?.. Onuncu gebelik haftası dolun
caya kadar, isteğe bağlı olarak kürtaj yapılacak; ama 
tıbbî zaruret olsun olmasın; bilakis ubbî zaruretlerin 
dışında isteğe bağlı kürtajın yapılacağını kayda bağ
layan bir kanun tasarısıyla karşı karşıyayız. 

Bakınız, öngördüğü hususları anladım; «... ve di
yor, devam ediyor; «... tıbbî zaruretler dışında gebe
lik sona erdirilemez...» Allah, Allah!.. Bilakis, tıbbî 
zaruretler dışında gebelik sona erdirilsin diye getiril
di bu kanun tasarısı; tıbbî zaruretlerle zaten kürtaj 
yapılıyordu. Bu kanun tasarısının esas esprisi, hiçbir 
tıbbî zaruret olmadığı zaman, onuncu hafta dolma
mış ise, kadının gidip kürtaj olabilmesidir. Yani, an
layamıyorum; hem «Bu Kanunun öngördüğü husus
lar» diyor, hem bu kanun tasarısının öngörmediği 
hususlardan bahsediyor. Dolayısıyla, tamamen çeliş
kiler içinde bir maddedir. 

En kısası, Hükümet Tasarısında 16 ncı maddede 
yer alan, ki Hükümet Tasarısında bu maddenin far
kına vararak Komisyon* «Bu fıkra kaldırılmıştır» di
yor. Çünkü, dünkü tasarının geneli üzerindeki konuş
mamda da arz ettim, Hükümet neyi getirmek istedi
ğini, ne yaptığını ve buna gerekçeyi gayet iyi biliyor. 
Biliyor ki; kürtaj, gebeliği kesintiye uğratan bir me
tottur, şu görüşle çelişir; «Ben kaldırdım» diyor»... 
Komisyon hangi fikre dayanarak, kimden fikir, gö
rüş alarak böyle bir metni buraya tekrar getiriyor; 
şaşıyorum. 

Onun için, bu hususta, bu söylediklerimi formüle 
eden bir önerge vermiş durumdayım; kabulüyle bu 
meselenin en mantıkî (Gerek tıp açısından, gerek hu

kuk açısından) hallini yüksek reylerinizden bekliyo
rum. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kocatürk. 
Sayın Akdemir, buyurun efendim. 
MEHMET AKDEMİR — Sayın Başkan, Danış

ma Meclisinin değerli üyeleri; 

Önümüze getirilen yasa tasarısı hakkında, dün tü
mü üzerinde 13 kişi konuştu ve bugün de maddelere 
geçmiş bulunuyoruz. 

Aslında, bu yasa tasarısı hakkında söylenecek her 
şey söylenmiş vaziyettedir. Ben, yalmz 1 inci madde
nin; biraz önce Sayın Muratoğlu'nun da belirttikleri 
gibi, bu yasa tasarısının esas esprisi bu maddenin içe
risinde olduğu için, bundan dolayı kısaca bazı şey
leri ve daha önce yanlış anlaşılmaya meydan veril
memesi için de, bu yasa tasarısının neden böyle ge
tirilmiş olduğu hakkındaki inancımı belirtmek istiyo
rum. 

Malumlarınız, 1982 Anayasasının 41 inci madde
sinde, aile, Türk toplumunun temelidir. Devlet, aile
nin huzur ve refahı ile özellikle ananın ve çocukların 
korunması ve aile planlamasının öğretimi ile uygu
lanmasını sağlamak için gerekli tedbirleri alır, teş
kilatı kurar» denilmektedir. Şimdi, bununla aslında 
nüfus planlaması kastediliyor ve ailenin sosyal ve 
ekonomik durumunu da kendi içerisinde düzeltmesi 
hususunda anayasal bir güvence getirilmek isteniyor. 

Burada, bizim ülkemizin durumu belli; bütün ko
nuşmacılar bunu belirttiler, özellikle Sayın Muratoğ-
lu, biraz önce çok nezih olarak belirttiler. Büyük 
devlet olmanın, büyük nüfuslu olmayla hiç ilgisi yok
tur. Önümüzde bir pasta mevcut; biz, esasen bu pas
tanın büyüklüğünü, hakikaten ekonomik olarak daha 
da büyütmemiz gerekir; ama her pastanın büyüme
sinde, nüfus büyümesiyle pasta da bölünüp aynı ka
lacaktır. Bu nedenle; büyük devletin, büyük nüfuslu 
devlet olmadığı anlayışından hareket ettiğimizde; eko
nomik düzeyde memleketimizdeki vatandaşlara en 
azından fazla pay düşebilmesi için de, bu asırda bu
na gerek vardır. 

Bu Yasa Tasarısının esprisi, bu madde içerisinde 
olduğu için arz etmek istiyorum; görüşmekte oldu
ğumuz bu Tasan, zaman zaman sanki, sadece bir 
kürtaj yasası imiş gibi takdim edildi. Oysa bu Yasa 
Tasarısında, esasen kürtajı azaltmak, gerçekten kür
tajı mümkün olduğu kadar az ve riskini azaltmak 
bakımından getirilmiştir. Öylesine getirilmiştir ki, 
gebeliğe mani olucu bir sürü metotlar ve Devlet ta-
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rafından getirilecek şeyler vardır; tıbbî ve cerrahî 
metotlar ve bunların da hepsi isteğe bağlı olmak üze
re getirilmiştir. Örneğin, spiralle veya kondomla veya 
kimyasal ilaçlarla veya cerrahî metotlarla; bunla
rın hepsi isteğe bağlı olarak getirilmek istenmiştir. 
Bu sistem getirildiği takdirde de, gebelik; yani isteğin 
dışında gebe kalma daha azalacaktır ve bunun arka
sından getirilmek istenen ıkonu, ilkel metotlarla ve 
ülkemizde istatisti'kî olarak tam istatistik verilmese 
bile 3 OOG'den fazla kadının ölümü ve 10 binden faz
la kadının sakat olması söz konusudur ve bu ger
çek olan şey. tşte bunlara da mani olmak için, en 
azından ekonomik durumu bozuk olan ailelere, Dev
let, sosyal devlet anlayışı içerisinde, kendi hastane
lerinde buna yardım edecek ve istenmeyen bir ço
cuğun, özellikle istenmeyen çocuğun kürtaj yoluyla 
alınımı; bunda da anne ve babanın rızası olacak. 

Biraz önce Sayın Hocamız Utkan Kocatürk, «Bu, 
gebeliğin (kesintiye uğratılması» dediler. Doğrudur; 
hakikaten kürtaj, bir yerde kesintiye uğratmadır, doğ
rudur; ama kürtaj, kesintiye uğratmanın yanında, bir 
de netice itibariyle isteğe bağlı gebeliğe mani olum
dur. Kürtaj yapıldığı takdirde; isteğe bağlı gebeliğe 
mani. Tabiî, cerrahî metot olarak kesintidir; ama 
netice itibariyle, düşünce tarzı itibariyle de gebeli
ğe mani olumdur. Onun için, ülkemize büyük ya
rarlar sağlayacağına inandığım bu Yasa Tasarısının 
(Lütfedip kabul buyurursanız) bu maddesi, öbür 
maddelerin temeli olduğu kanaatini taşımaktayım. 

Maddeyi kabul buyuracağınız inancıyla hepinize 
derin saygılarımı arz ederim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Akdemir. 
Sayın Akkılıç, son söz sahibi olarak buyurun 

efendim. 
MAHMUT AKKILIÇ — Sayın Başkan, Danış

ma Meclisinin sayın üyeleri; 
Dünden beri görüşmekte olduğumuz Nüfus Plan

laması ile ilgili Kanun Tasarısının 1 inci maddesi 
üzerinde bazı hususları açıklamak üzere huzurunuz
da bulunuyorum. 

Benden önce üç arkadaşım konuştular, esas Ka
nunun, 557 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin birinci 
fıkrasını okuyunca, ondan sonra Komisyonun de
ğişiklik olarak getirdiği fıkrayı daha iyi anlama ola
nağına sahip oluyoruz. Kanundan okuyorum, «Nü
fus planlaması fertlerin istedikleri sayıda ve istedik
leri zaman çocuk sahibi olmaları demektir.» ondan 
sonra geçiyoruz Komisyonumuzun getirdiği fıkraya 
«•Bu husus gebeliığli önleyici tödbidleai© sağfeunıır. Bu 

Kanunun öngördüğü hususlar ve tıbbî zaruretler dı
şında gebelik sona erdirilemez ve sterilizasyon veya 
kastrasyon ameliyesi yapılamaz.» 

Sayın Kocatürk bu konunun uzmanı hocamız, 
yalnız ben konuyu ikendileri gibi anlamadım. 1 inci 
maddenin birinci fıkrasına göre, bu Kanun kürtaja 
cevaz veriyor, onun dışında tahmin ediyorum ki, 
kastî düşükleri, başkası tarafından yapılması gereken, 
hukukta veya Ceza Kanunumuzda geçen hususları 
burada kastediyor, ben bunu anlıyorum. Bunun dı
şında olan olayları anlıyorum. 

Sayın üyeler; 
Sayın Muratoğlu da çok mükemmel surette bazı 

hususlara değindi. Yalnız benim özellikle üzerinde 
durduğum, zaman zaman bu kürsüden sizlere arz 
etmek istediğim husus önemli. 50 milyona geldik, 
fertlerimizin beslenme durumu nedir?... Türk Mille
tinin beslenme durumu nedir?... Hangi ölçülerde bes
leyebiliyoruz?... Dünya milletleri ile mukayese ettiği
miz zaman durum ve tablo nedir?... Bunu göz önün
de bulundurmamız lazımdır. Ben zekayı, insan zeka
sını yeraltında bulunan altın ve elmas cevherleriyle 
mukayese ediyorum. Bu altın ve elmas cevherleri 
toprağın altında bulundukları zaman herhangi bir kıy
met ifade etmiyorlar, toprak; ama bunlar oradan 
çıkarılıp işlendiği takdirde çok mükemmel ve kıy
metli maden oluyor. îşte Türk zekası da böyle, in
san zekası da böyle eğer biz anne karnından itiba
ren, oradan başlamak üzere canlıyı, çocuğu ya da 
bebeği gereksinim duyduğu ölçüterd© besliemıedliğimiz 
takdirde işte onun zekası o toprak altında kalmış 
cevher mesabesindedir; ama biz onu ihtiyacı düzeyin
de beslersek işte o zaman Nobel Armağanı kazanan 
milletlerde olduğu gibi, bizden de o armağanı ka
zanan fertler çıkabilir diye düşünüyorum. 

Biliyorsunuz ama ben tekrarında yarar görüyo
rum, bugün Türkiye'de kişi başına ortalama 17 kg. 
et düşüyor, 70 yumurta düşüyor. Gelişmiş ülkelerde 
bu 70, 80, 100 kilo civarında et ve 270 ila 300 yu
murta. Biliyorsunuz yumurta ve eti örnek verişimin 
sebebi insan zekâsı ancak ihtiyaç duyduğu kaliteli 
proteinle beslendiği takdirde gelişebiliyor ve bu da 
anne karnında olmak üzere. Şimdi sormak isterim 
ve ben inceledim, Danışma Meclisi üyelerimizin aile
lerinin ortalama çocuk sayısı iki. Biz diyoruz ki beş, 
altı, yedi olsun. Acaba bunu köylüye mi yüklemek 
istiyoruz?... Niye bizim ortalamamız iki?... Bizim 
seviyemiz, düzeyimizde olan ailelerin de ortalama ço
cuk sayısı iki. Bu Kanunda üç, dört, beş çocuk yapıl-
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ması önlenmiyor buna sınır yok. diyor ki, isteyen { 
ailenin istediği kadar çocuk yapması için önlemler 
getiriyoruz. Gayet tabiî ki, evvela çocuğun yapılma
ması için önlemler getirilmesi hepimizin tercih ettiği 
bir husus. 

Şimdi çocuğun beslenmesine değindiğim, bir de 
o altı, yedi tane çocuk yapan Türk anasının, o köylü 
ananın o çocukları karnında büyüttüğü zaman çek
tiği fizyolojik sefaleti düşünelim arkadaşlar. Bu ço
cuk fabrikası haline getirdiğimiz ve 40, 45 yaşında 
hayatını dolduran ve yüzüne baktığınız zaman 70 
yaşındaki nine gibi görünen anne durumuna sokma
mamız lazım o köylü anayı. Eğer onu besleyebiliyor-
sa o düzeyde o zaman amenna; ama beslenemiyor 
ve size şunu söyleyeyim hepinizin bildiği gibi, alma
dan vermek Tanrıya has bir haslet; ama Türk ana
sı, şunu açıklıkla belirteyim ki, Tanrıyı izleyen bir 
canlı, bir varlık, o köylü ana alamadan, besleneme-
den yumurta kabuğu yemek suretiyle belki fesadı 
zevktir bu, ama kireç ihtiyacını, kalsiyum ihtiyacını 
temin etmek için yumurta kabuğu yer veya kireç yer, 
toprak yer, buna benzer şeyler yer ki o bebeğin kal
siyum ihtiyacını karşılasın diye. Buna gönlümüz razı 
olmaması lazım. O ananın besleyebileceği çocuğu 
yapmasını sağlamamız lazım diye düşünüyorum. 

Sayın imar ve tskân Bakanı mütemadiyen gazete
lere beyanat veriyor, diyor ki, Maliye Bakanlığı ba
na konut kredisi vermediği için konut yapamıyoruz 
diyor. Binlerce genç evlenemiyor konut edinemedik
leri için, hayat şartları uygun olmadığı için. Bunlar da 
birer gerçek. 

Muhterem arkadaşlar; 
Vatandaşlarımızın çoğu, hepimiz biliyoruz Al

manya'da, Fransa'da, Avusturya'da, Belçika'da, Hol
landa'da, Avustralya'da ve Arap ülkelerinde. Gayet 
tabiî gönül ister ki, gitsinler oraya, ama düz işçi, 
oraların sokaklarını temizleyenler değil, gerektiğinde 
fazla olduğu takdirde beyin gücü olarak gidip, ora
da bir şeyler yapıp, ora ile köprü kurup Türkiye'nin 
gelişmesini sağlayacak elemanın ve Türk çocuğunun 
gitmesi lazım; ama benim milyonlarla Türk vatan
daşım iş bulamadığı için oraya gitmiştir. 

Önemli olan çocuk doğurtmak değil, önemli olan 
bunların yaşamalarını sağlamak. Dün Sayın Bakan 
açıkladılar, şimdi önümde istatistikler var. 1978'de 
binde 120; yani % 12 çocuk ölümü, doğanların ölü
mü. Oldu mu bu?.. Yani o zaman yine anneyi istis
mar ediyoruz demektir. Onu bir çocuk fabrikası ya
pıyoruz, doğur öldürelim, doğur öldürelim. Hayır, 

j yaşatabildiğimizi doğurtalım diye düşünürüm. 1982' 
de % 10. Yunanistan'da % 1,9, isveç'te % 1, Ja
ponya'da % 0,9, Danimarka'da % 0,8 aşağı yukarı 
bizde bunların 10 - 12 katı çocuk ölümü var. Yazık 
günah yani, hem doğurtuyoruz ondan sonra aileleri 
bir de ıstıraba sevk ediyoruz. Çocuğu ölen aile ıstı
raba düşmez mi?.. Gayet tabiî üzüntüye düşer. 

O bakımdan ben başında da arz ettiğim gibi bu 
Kanunun, yalnız Bakanlık tarafından çok iyi kontrol 
altına alınıp, uygulanmasının disiplin içinde yapılma
sından yanayım. Bazı arkadaşlarımızın değindikleri 
hususlar istisnaî durum dahi olsa, olabilir; ama tah
min ediyorum ki Bakanlık bu Kanunla en mükem
mel şekilde uygulamasını sağlayacaklardır. Çünkü 
bazı arkadaşlar diyorlar ki, efendim işte gerek ge
beliği önleyen alet ve ilaçlar ve gerekse diğer husus
lar, işte Bakanlık tarafından üretilmeli. Bugün bi
zim sağlığımızla ilgili hasta olduğumuz zaman teda
vimizle ilgili ilaçların büyük çoğunluğunu özel sek
tör imal ediyor. Önemli olan, her şeyi Devletin yap
ması değil, Devletin çok iyi kontrol etmesi, özel ke
sim tarafından imal edilen ilaçların mutlaka kontrol 
edilmesi ve halkın sağlığı ile oynanılmaması mesele
sidir. 

i Benim bu kastrasyon ve sterilizasyon konusunda 
bir endişem veya ileriye doğru bir görüşüm var, onu 
arz edeyim. Gazetelerde bunlar yayınlandı, başka ül
kelerdeki ailelerde az da olsa sürtüşmeleri meydana 
getiren hususlar vardır. O da şu : Kadın soruyor, ne
den bütün vebali bana yüklüyorsun? Erkek, gebeliği 
önlemek için sen ya kastrasyonu ya da sterilizasyonu 

| uygula diye bu aile arasında sürtüşmeye de sebep 
olabilir. Özellike Türkiye'de bazı filmler ve gazetele
rin sansasyon olsun diye getirdiği bazı bilgiler var
dır. O bilgiler bizim toplumumuzda yanlış tefsir edi
liyor, yanlış anlaşılıyor. O nedenle, Batıda erkekler 
sterilizasyon ya da kastrasyona tabi tutuluyor, o za
man Türkiye'de de olması lazım diye yanlış anlaşıl
madan dolayı aileler arasında sürtüşmeler olabilir 
ihtimalini düşünüyorum. Bu konuda Komisyonun gö
rüşünü öğrenmek isterim. 

Hepinize saygılar sunarım efendim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Akkılıç. 

Sayın Komisyon, mevcut konuşmalara karşı bir 
cevap verecek misiniz efendim? 

SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ S. FERİDUN GÜRAY — Önergelerle 

r-460 — 



Danışma Meclisi B : 84 

birlikte arz edeceğiz Sayın Başkanım. Zaman kazan
mak bakımından bu yolu tercih ediyoruz. 

Arz ederiz. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Güray. 
Sayın Bakan, bir cevabınız olacak mı efendim? 
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI 

KAYA KILIÇTURGAY — Şu aşamada bir cevabım 
yok Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın üyeler, bu maddeyle ilgili önergeler var, 

okutuyorum efendim. 
Başkanlık Makamına 

Görüşülmekte olan 557 sayılı Nüfus Planlaması 
Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Ka
nun Tasarısında yer alan birinci maddenin tasarıdan 
çıkarılmasını Genel Kurulun takdirlerine arz ederim. 

, Utkan KOCATÜRK 
Danışma Meclisi Başkanlığına 

Görüşmekte olduğumuz 347 sıra sayılı tasarının 
birinci maddesinde yer alan «Bu Kanunun öngördü
ğü hususlar» cümleciğinin metinden çıkarılmasını arz 
ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Mehmet PAMAK 

Sayın Başkanlığa 
347 sıra sayılı tasarının birinci maddesi son cüm

lesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini saygıyla öne
ririm. 

A. Güngör ÇAKMAKÇI 
«Bu Kanunun öngördüğü hususlar ve tıbbî zorun

luluklar dışında gebelik, sona erdirilemez ve kısırlaş
tırma veya hadımlaştırma işlemi yapılamaz.» 

BAŞKAN — Sayın Kocatürk, biraz evvelki ko
nuşmanıza ilave edecek bir şeyiniz var mı efendim?.. 

Buyurunuz. 
UTKAN KOCATÜRK — Müsaade ederseniz 

yerimden bir cümle arz etmek istiyorum. 
Değerli arkadaşlarım, Mehmet Akdemir arkadaşı

mız kürtajla, neticesi itibariyle gebeliği önleyici olan 
tedbiri birbirine karıştırdı. Terminolojide kavramları 
yerinde kullanmak lazımdır. Gebeliği önleyici metot
lar gebeliği önler; kürtaj ise gebeliği Kesintiye uğratan 
metottur ve gebeliği değil, doğumu önler. Bunu arz 
ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kocatürk. 
Sayın Kocatürk'ün önergesinin lehinde ya da aley

hinde söz isteyen sayın üye?.. 
Aleyhinde Sayın Devrimsel, lehinde Sayın Pamak. 
Sayın Devrimsel, buyurunuz efendim. 
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FlKRÎ DEVRİMSEL — Sayın Başkan, değerli 
arkadaşlarım; 

Sayın Kocatürk'ün önergeleri, 557 sayılı Nüfus 
Planlaması Hakkında Kanunun birinci maddesinin 
birinci fıkrası aynen korunmak kaydıyla, yeniden, dü
zeltilerek ilave edilen ikinci fıkranın metinden çıka
rılmasına yöneliktir. 

Aslında Sayın Kocatürk'le düşünce bakımından 
ters düşmüyoruz; aynı şeyleri düşünüyorum. Ancak, 
Sayın Bakanımızın ve Sayın Komisyon Başkanımızın 
dün bu kürsüden belirttikleri gibi, kürtaj nüfus plan
laması için düşünülen bir çare değildir. Sağlık ve Sos
yal tşler Komisyonu konuyu görüşürken, kürtajı esas
ta nüfus planlamasının gerçekleştirilebilmesi için ge
rekli bir çözüm yolu olarak düşünmedi hiçbir zaman; 
daha çok ailenin kendisinin istediği zamanda istedi
ği kadar çocuk sahibi olabilmesini sağlayacak, bunu 
temin edebilecek bir yöntem olarak düşündü. 

Bu Kanunun esas amacı nüfus planlaması oldu
ğu için, Komisyonda bu husus görüşülürken ikinci 
fıkrayı özellikle koymuşlardır. Çünkü ikinci fıkra 
«Bu husus...» diye başlıyor. Hangi husus?... Nüfus 
planlaması hususu. Sayın Bakanımızın da belirttikleri 
gibi, kürtaj nüfus planlamasını sağlayacak bir çare 
olarak gerçekten düşünülmemiştir. Hükümet Tasarı
sında da böyle düşünülmemiştir. Onun için, bu hu
sus gebeliği önleyici tedbirlerle sağlanır. Yani kür
taj tabiî ki gebeliği önlemez, sonlandırır. Onun için 
gebeliği sonlandırıcı bir tedbir olan kürtajla nüfus 
planlaması yapılması düşünülmediği için, kürtaj nüfus 
planlaması amacı bakımından dışta bırakılmış, istis
na kılınmış, dolayısıyla maddenin içeriği bakımından 
gebeliği önleyici tedbirlerle sağlanmış. Yani 557 sa
yılı Kanunun öngördüğü, daha önceki tedvin şekliy
le öngördüğü hususlar ve ondan sonra da sterilizas-
yon yolları nüfus planlaması için esas olarak düşünül
müştür. Kürtaj bu nedenle önleyici tedbirlerle sağla
nır sözcüğü... Sterilizasyon malum gebeliği önleyici 
tedbirdir; ama kürtaj sonlandırıcıdır. Bu nedenle bu 
husus gebeliği önleyici tedbirlerle sağlanır sözcüğüy
le kürtaj, nüfus planlamasını sağlayacak bir tedbir 
olarak düşünülmediği için bu husus bilhassa konul
muştur. 

Ayrıca yine ikinci cümlesinde «Bu Kanunun ön
gördüğü hususlar ve tıbbî zaruretler» derken, sonra
dan maddeler içinde arkadan bilahara söylenen hu
susları perçinlemek bakımından «Bu Kanunun ön
gördüğü hususlar» diyerek kuvvet kazandırılmıştır. 
Bu amaçla madde tanzim edilmiştir. Metinden çıka-
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rılması kanunun esas amacını kısmen zayıflatacak ve 
ona gölge düşürecek bir mahiyet arz edecektir kanı
sındayım. Bu nedenle de önergenin kabul edilmeme
sinden yanayım. 

Arz eder, saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Devrimsel. 
Sayın Pamak, buyurunuz efendim, lehinde konu

şacaksınız. 
MEHMET PAMAK — Sayın Başkan, değerli 

üyeler; 
Elimde bir gazete kupürü var, sadece buradaki 

hususu okuyarak konuya bir aydınlık getireceğimi 
zannediyorum. 

Başlık şu şekilde : «tmdat!.. Kürtaj serbest bıra
kılıyor» Bu ses, henüz ana rahmine düşmemiş, tüyü 
bitmemiş çocuklarımızın feryadı, muhterem Devlet 
büyüklerimize istidasıdır. 

Jinekolog Kadın Hastalıkları ve Doğum Müte
hassısı Operatör Doktor Reyhan Songar'ın, îstanbul 
Jinekoloji Derneği Üyesi olan Sayın Songar'ın, bu 
hususta yazmış olduğu ,kısa bir metni okumak isti
yorum. 

«2 Mart; hayatım bugün başladı. Varlığımdan 
henüz annemin ve babanın haberi yok. Gözle görül
meyecek kadar küçüğüm; ama ne farkeder, varım 
ve canlıyım. Cinsiyetim bile tayin edildi; bir kız ço
cuğu olacağım. Deniz mavisi gözlerim, altın sarısı 
saçlarım olacak. 

16 Mart; biliyorum henüz hareket yapamıyorum, 
ama varım yaşıyorum. Annem beni kendi kanıyla 
besliyor, bundan henüz haberi yok. 

20 Mart; ağzım ortaya çıkmaya başladı, bir müd
det sonra güleceğim, ilk sözüm anne olacak. Biliyor 
musun anneciğim kim demiş bana henüz canlı değil
dir diye. 

25 Mart; bugün ilk defa kalbim atmaya başladı, 
ne kadar sevindim, ben bu kalbi inanç ve sevgiyle 
dolduracağım, anneciğim kritik günlerdeyim, sakın 
röntgen çektirme, kızamık, kızamıkçık, grip bile ol
ma, antibiyotik kullanma, ne olur dikkat et anneci
ğim, sakın hormon ilaçları da alma, bol bol süt iç, 
bilmem ki bunları sana nasıl duyurabilsem. 

I Nisan; her gün biraz daha büyüyorum, yüzüm, 
kollarım, bacaklarım şekillenmeye başladı, bu bacak
larımla anneme koşacağım, babamın kollarına atıla
cağım; fakat bunlar için epey daha zaman lazım. 

II Nisan; bugün ellerimde ufacık parmaklar te
şekkül etmeye başladı, oraların küçüklüğü banü bale 
şaşırtıyor, ama o kadar hoşuma gidiyor ki, beni ya
ratan her şeyimi en derin inceliğine kadar düşünüyor, 

beni oya gibi işliyor, ileride parmaklarım büyüyecek, 
anneciğim senin saçlarını okşayacağım, sana çiçek 
toplayacağım, babamın elinden tutacağım, kalem alıp 
yazı yazacağım, kitap sayfaları çevireceğim. 

19 Nisan; bugün annem benim varlığımdan ha
berdar oldu, ne kadar seviniyorsun değil mi anne
ciğim, beni kollarının arasına alacağın günü düşüne
biliyor musun? 

24 Nisan; annem ve babam benim bir kız oldu
ğumdan habersiz, belki oğlan bekliyorlar, ben onla
ra sürpriz yapmak istiyorum, bana güzel bir insan is
mi koyarsınız... 

MUZAFFER ENDER — Sayın Başkanım, bu 9 
ay sürecek mi? 

BAŞKAN — Sayın Pamak.. 
FİKRİ DEVRİMSEL — Önerge ile ilgisi var mı 

efendim? 
MEHMET PAMAK — Bitiyor efendim, biti

yor, 
BAŞKAN — Efendim, bir dakika müsaade bu

yurun. 
MUZAFFER ENDER — Sayın Başkan, 9 ay 10 

günlük hatıra sürerse, gelecek meclise kalacak. 
'BAŞKAN — Efendim bir dakika müsaade bu

yurun, Sayın Pamak önergenin lehinde bir konuşma 
yapıyor, konuşmayı da biraz şiirsel yapıyorsa bunda 
ne var yani? Müsaade buyurun da okusunlar efen
dim. 

MEHMET PAMAK — Lütfen dinlemesini öğre
nir misiniz kardeşim, müsaade ederseniz okuyayım? 

BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim bitmek 
üzere, V 

MEHMET PAMAK — 9 Mayıs; yüzüm tam ola
rak şekillendi anneciğim. 

12 Mayıs; artık etrafımı görebiliyorum, fakat 
çevrem çok karanlık. 

23 Mayıs; anneciğim kalbinin sesini duyabiliyo
rum, sen de benimkini, sadece senin için çırpınan yü
reğimi hissediyor musun? Dünyaya gelmek, senin 
kollarında uyumak, yüzüne bakmak, sana kavuşmak 
istiyorum, beni JcoUayacak mısın, sen de beni aynı 
sevgiyle bekliyorsun değil mi? 

27 Mayıs; annem beni bugün kürtajla aldırdı.» 
İşte bu pozisyona düşmemek için bu Kanunun 

bu maddesinin mutlaka çıkarılması lazımdır, önerge
nin lehinde oy kullanılmasını arz ederim. 

Saygılar sunarım. {Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Pamak. 
'Sayın üyeler, her üyenin kendine özgü bir üslubu, 

bir konuşma tarzı ve beyan şekliyle anlatışı vardır. 
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Bu çok şiirsel de olabilir şu anda olduğu gibi, çok 
sert de olabilir, fakat kırıcı olmamak şartıyla, tatlı 
sert de olabilir, ama önemli olan husus herkesin ken
di fikrini savunma tarzıdır. Bu nedenle, bundan böy
le yapılacak konuşmalarda konuşma biçimine ilişkin 
zannetmiyorum ki herhangi bir sayın üyeye müda
halede bulunsunlar. Teşekkür ederim efendim. 

Sayın Komisyon buyurun efendim. 

SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ S. FERİDUN GÜRAY — Sayın 'Başkan, 
saygı değer üyeler; 

Sayın Kocatürk önergesiyle 1 inci maddenin me
tinden çıkartılmasını talep etmektedir. Hükümet Ta
sarısında 16 ncı madde olarak 1 inci maddenin 2 nci 
fıkrasının çıkartılması istenmişti, böylece rahim tah
liyesine engel olan hüküm bertaraf edilmiş olacaktı. 
Biz bununla yetinmedik, her düzenlemede olduğu gi
bi önce 1 inci fıkrada ana kaideyi benimsedik. Bu 
557 sayılı Kanunda da aynen vardı, şöyleydi : «Nüfus 
planlaması fertlerin istedikleri sayıda ve istedikleri 
zaman çocuk sahibi olmaları demektir. Bu. husus ge
beliği önleyici tedbirlerle sağlanır.» 

istisnası olur, bu 
ir, bu fıkra olma-

Hukukta her kuralın hemen bir 
istisna da ikinci fıkrada belirtilmişt 
sa da sonuç değişmez, ama bizim ilave ettiğimiz fıkra 
konuya açıklık getirmektedir, bunda yarar vardır, 
kural ve istisnayı düzenlemektedir. 
lişki mevcut değildir. Böyle bir mıddeyi Hükümetin 
getirmesine gerek yoktur, zira Tasarıda olmayan bu 
hüküm teklifte vardır. Saniyen Taşırının 16 ncı mad
desi ile 1 inci madde üzerinde dej Eşiklik yapma im
kânımız usulen doğmuştur. Buradı kural ve istisna 
müessesesi çalışmaktadır. Sayın Kocatürk'ün bildir
diklerinin aksine, hukuk alanında ne yaptığımızı bi
liyor ve bu konuda da şaşılacak hiç bir şey göremi-
yoruz, 

Bu Kanunun öngördüğü husus 
tilmiş ve önce kural konmuş, bu kuralın ilk istisnası 
bu fıkrada şöyle belirtilmiştir : «Eu Kanunun öngör 
düğü hususlar.» Bu Kanunun öngördüğü hususlar ana 
kuralın istisnasıdır ve 10 haftadar, önceki gebelikleri 
kapsamaktadır, ondan sonra ise ;ıbbî zaruretler dı
şında diyor. Tıbbî zaruretler kelimesi de, 10 haftadan 
sonraki gebelikleri kapsamaktadır, 
ıdaın öracelkü gebeliklerin sona erdirilmesi, analkuraılm 
normal istisnasıdır, ama 10 haftadan sonralar yine 
yasaktır, Kanunla men edilmiştir. 
ğın istisnası nedir? Buna hukukta, 

2 nci fıkrada belir-

derler; bu da 10 haftadan sonraki gebeliklerin sade 

öyle ise bu yasa-
istisnanın istisnası 

be ve sadece bugün olduğu gibi tıbbî zaruretler ha
linde sofla erdirilmesidir, bu bugün de devam eder. 

Burada demek istiyoruz ki, 10 haftaya kadar olan 
rızaen sona erdirilebilir, sonrası kural olarak yasaktır, 
ama orada istisnanın istisnası olarak tıbbî zaruret var
sa sona erdirilir, hukuk bunu böyle kabul eder. Bu ne
denle önergeye katılamıyoruz. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Güray. 
Sayın Bakan, önerge üzerindeki düşüncelerinizi 

lütfeder misiniz efendim? 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI KA
YA KILIÇTURGAY — Sayın Başkan, Komisyon 
görüşüne katılıyorum, Önergeye katılmıyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın üyeler, Sayın Kocatürk'ün önergesine Ko

misyon ve Hükümet katılmadıklarını beyan etmekte
dirler. Önergenin dikkate alınıp alınmaması hususu
nu oylarınıza sunuyorum efendim : Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Önergenin dikkate alınması kabul 
edilmemiştir. 

Sayın Pamak, bir ibarenin çıkarılmasına ilişkin 
önergeniz üzerinde bir açıklamanız olacak mı efen
dim? «Bu Kanunun öngördüğü hususlar» ibaresinin 
çıkarılması için? 

MEHMET PAMAK — Efendim, müsaade eder
seniz buradan izah edeyim; bu ibarenin kaldırılması 
halinde 10 haftaya kadar kürtajın yapılmasının en
gellenmiş olacağı kanaatindeyim, bu sebeple de onun 
çıkarılmasının şart olduğu kanaatindeyim. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Pamak. 
Sayın Pamak'ın önergesinin lehinde, aleyhinde 

söz isteyen sayın üye?.. Sayın Dinçer aleyhinde. 
Lehinde söz isteyen sayın üye olmadığına göre, 

Sayın Dinçer buyurun efendim. 
RECAİ DİNÇER — Çok değerli Başkanım, sayın 

arkadaşlarım; 
Sayın Pamak'ın önergesi aslında getirilmiş olan 

Yasa Tasarısının özünü teşkil etmektedir. Eğer biz 
bu Kanunun öngördüğü hususları kaldırdığımız tak
dirde Tasarının % 70'ini de ortadan kaldırmış ve 
yıllar yılı beklemiş olduğumuz ve bugün dünyanın 
ihtiyacı olduğu gibi, Türkiye'nin de ihtiyacı içerisi-
sinde bulunduğu bu özlemi bir anda ortadan kaldır
mış oluyoruz. 

Ben şöyle anlıyorum, her halde birtakım arkadaş
larımız bu Yasanın esas esprisini ya anlamamazlık-
tan geliyorlar veyahutta anlamak istemiyorlar. 
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Arkadaşlar; biz Türkiye olarak dünyada modern 
bir ülke olma aşamasına doğru gidiyoruz, biz kendi
mize ne kadar modern bir ülke dersek, işte buradaki 
bu münakaşalarımızla henüz o seviyeye ulaşmadığı
mızı da gösterme durumundayız. Ekonomik olarak 
yükselen bir memleket, modern bir millettir. Dün 
çok değerli bir arkadaşım ifade ettiler ve «100 mil
yon insanı bu memleket besler» dediler. Evet, tarımcı 
olarak benim de felsefem bu; ama getirin şimdi siz 
beş milyon insanı koyun Türkiye'ye şu anda, Türki
ye ihraç etmez, belki biraz da ithal etmeye başlar. 
Bu bir zaman meselesidir. Türkiye sosyal ve ekono
mik yönden kendisini güçlendirirse, o zaman 100 mil
yon insanı besleyebilecek, belki daha da fazlasını bes
leyebilecek bir duruma gelebilir. Tanrı bize bu şansı 
vermiştir. 

Şimdi düşününüz, bugün Türkiye'de 30 saniyede 
bir çocuk doğmaktadır, yani dakikada iki tane, gün
de 2880 kişi, yani yeni kurulacak meclisi düşünün; 
yedi katı insan yeniden sofraya oturmaktadır. Bu ka
dar insana bir anda gıda maddesini nasıl götürece
ğiz?.. Modern olmak bu mudur, yaşamak bu mu
dur?. Elbetteki bunun yollarını aramak lazım gelir. 
Bunun yollarını aramak i£in de elbetteki bugün nor
mal olarak yapamadığımız bir şeyi yasalarla yerine 
getirmek lazım gelir. Ben Avusturya ve tsviç'te üç 
yıl kaldım; 20 sene evvel kaldığım bu ülkelerin nüfu
sunun aynı olduğunu görüyorum. Sonradan tekrar 
gittik bu memleketlere, nüfuslarının çoğalmadığını; 
fakat giderek daha modern olduklarını, giderek daha 
çok endüstrileştiğini ve giderek daha çok hayat sevi
yelerinin ilerlediğini görmekteyiz. Biz, Türkiye olarak 
da bunun özlemini duymamız lazım gelir. Türkiye 
olarak da nüfusumuzu bir an sabit tutarak gelirimi
zi, üretimimizi artırmamız lazım gelir. Enis Muratoğ-
lu arkadaşım ifade etti; 2,5 milyon bir İsrail, 100 mil
yon insana karşı geldi. Demek ki nüfus artırmanın 
bir faydası yok. Halihazırdaki yaşayan insanlara uy
garca ekmek vermek lazım gelir, onların yiyeceğini, 
giyeceğini ve güzel yaşantılarını temin edecek ortam 
hazırlamak lazım gelir. Önemli olan budur. Bunun 
için de bu Yasa Tasarısı getirilmiştir. 

Dinlediğiniz için teşekkür eder, saygılar arz ede
rim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın Komisyon, Sayın Pamak'ın önergesi üze

rindeki düşüncenizi lütfeder misiniz efendim?. 
SAĞLİK VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU 

SÖZCÜSÜ S. FERİDUN GÜRAY — Sayın Baş
kan, saygıdeğer üyeler; 

Bu önergeyle değerli arkadaşımız Sayın Pamak, 
rahim tahliyesinin metinden çıkartılmasını arzula
maktadır. Sayın Muratoğlu'nun da biraz önce be
lirttiği gibi, Tasarının huzurunuza getirilmesinin ana 
amaçlarından birisi de bu fıkradır. Biz bazı gerçekle
ri dile getirmek, gizli ve illegal olarak yapılan bazı 
şeyleri ortadan kaldırmak ve kadınlarımıza ucuz, 
sağlıklı ve güvenli bir ortam ve imkân yaratmak is
tiyoruz. 

Bugün gizli yollarla yaygın bir şekilde kürtaj ya
pılmaktadır. Bunu kimse inkâr edemez. Bu yolla ya
salara aykırı davranarak aşırı kazanç sağlayan, mi
lattan önceki Hipokrat yeminine uymayan kişiler çok 
fazladır. Genç doktorlar en çok nisaiye ihtisası yap
mak istemektedirler. Biz bu fıkrayı kabul etmekle : 

1. En son tekniğe uygun aspirasyon şırıngası uy
gulanması suretiyle vakumla icabında narkozsuz ri
zikosu olmayan bir operasyon yapma imkânını ver
mekteyiz. Yüce Heyetiniz arzu ettiğinde Sayın Baş
kanımız bu aleti sizlere tanıtabilir. 

2. Tatbikatta iptidai usullerle, Sayın Pamak'ın 
belirttikleri gibi, bıçağa benzeyen aletlerle bu ameli
ye yapıldığından rahimin perfore olması mümkün
dür. Devletin uygulayacağı araçla yapıldığında rah
min perfore olması gibi bir tehlike asla mevcut de
ğildir. Kadınlarımıza güvenli ve sağlıklı bir ortam ya
ratıyoruz. 

3. Bugün aileler maddeten büyük zararlara uğ
ramaktadırlar. Biz bunun önüne geçmekteyiz ve Dev
let eliyle bunun yapılmasını sağlayarak bir nevi so
yulmalarını önlüyoruz. 

4. Hepsinden önemli, annelerin ve ailelerin bozu
lan ruh sağlığını ve huzursuzluklarını gideriyoruz. 

Tasarımıza karşı çıkanlardan bir grup da, kürtaj
dan aşırı çıkar sağlayanlardır. İşte bazı jinekologların 
ağıt yakmaları buradan kaynaklanmaktadır. 

Önergeye katılmamız mümkün değildir. Bu öner
ge kabul edildiği takdiıde, gizli yollarla kürtaj yapıl
ması devam edecektir, rızaî çocuk düşürmeler devam 
edecektir ve anneler tehlikeli düşük yapmak suretiy
le cehaletlerinin kurbanı olacaklar ve her yıl olduğu 
gibi, 20 bin anne ölecektir, önergenin reddini talep 
ediyoruz. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim... 
MEHMET PAMAK — Efendim, bir şeyi ifade 

etmeme müsaade edermisiniz?.. 
BAŞKAN — Müsaade buyurun Sayın Pamak... 
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MEHMET PAMAK — Benim burada sözünü et
tiğim bir hekim vardı. O hekimin ismi verilmemekle 
beraber onu kastederek ona karşı suçlamada bulunul
muştur; bunun geri alınması lazımdır. 

BAŞKAN — Bir isim, bir isim... 
SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU 

SÖZCÜSÜ S. FERÎDUN GÜRAY — Efendim... 
BAŞKAN — Müsaade buyurun Sayın Güray, 

müsaade buyurun. 
MEHMET PAMAK — Ben isim vermedim; ama 

o kastedilerek... 
BAŞKAN — Bir isim zikredilmedi efendim, bir 

isim zikredilmedi. 
Sayın Bakan, önerge üzerinde bir düşüncenizi lüt

federseniz memnun oluruz efendim, buyurun. 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI KA
YA KILIÇTURGAY — Önergeye katılmıyoruz Sa
yın Başkan. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın üyeler; 
Komisyon ve Hükümet önergeye katılmadıkları

nı beyan etmektedirler. . önergenin dikkate alınıp 
alınmaması hususunu oylarınıza sunuyorum efendim. 
Dikkate alınmasını kabul edenler... Etmeyenler... 
Önergenin dikkate alınması kabul edilmemiştir. 

Sayın Çakmakçı, zatıâlinizin önergesi, mevcut ke
limeleri Türkçeleştirmekle ilgili; buyurun efendim. 

A. GÜNGÖR ÇAKMAKÇI — Sayın Başkan, 
değerli arkadaşlar; 

Çok kısacık bir şey anlatarak ne demek istediğimi 
izah etmeye çalışacağım. 

Fransız Cumhurbaşkanı De Gaulle, Türkiye'ye 
geldiği zaman kendisine Fransız sermayesinin iştiraki 
arzu edilen bir proje takdim edilirken aşağı yukarı 
şöyle konuşulmuş; «Bu proje turistik rekreatif saha
lara aplike edilecektir. Gerek kalitatif, gekantitatif 
açıdan bu projenin ranta'bilite hesapları yapılmış, fi
ziki' bulunmuştur. Stüasyon sırasında sübvansiyona 
gerek yoktur.» Bu minval üzere konuşma giderken 
tercüman tercümeye hazırlanmış; demiş ki, hacet yok, 
anladım. 

Şimdi, Fransızın gayret sarf etmeyeceği kadar 
Fransızca olmamalı kanun metni. O itibarla «Steri-
lizasyon» kelimesinin yerine «Kısırlaştırma», «Kast
rasyon» kelimesinin yerine «Hadımlaştırma», «Ame
liye» yerine de müsaade edilirse «işlem» kelimesi kul
lanılırsa şu Kanun daha bugüne uyar hale gelebilir 
kabul edildiğinde. Her ne kadar «sterilizasyon» keli
mesinin tam kısırlaştırma olmayacağı ileri sürülebilir 

ise de, istenirse, «Kısırlaştırma» nın önüne «Geçici» 
veya «Kalıcı» demek suretiyle her iki ihtimali de kap
sar şekle getirilebilir. 

önergem bundan ibarettir; katılınırsa teşekkür 
ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Çakmakçı. 
önergenin lehinde ve aleyhinde söz isteyen sayın 

üye?.. 
UTKAN KOCATÜRK — Aleyhinde Sayın Baş-

kana 
BAŞKAN — Lehinde söz isteyen sayın üye ol

madığına göre, aleyhinde Sayın Kocatürk, buyurun 
efendim. 

UTKAN KOCATÜRK — Yerimden arz edebi
lir miyim?.. 

BAŞKAN — Buyurun^ 

UTKAN KOCATÜRK — Efendim, bu vesiley
le dünden beri münakaşası yapılan «Kastrasyon» ve 
«Sterilizasyon» kavramlarında açıklık getirmek gere
kir. Şöyle ki, bu tabirler, herkesin kendine göre ma
na verebilecek tabirler değildir. Bunlar dünyanın bey
nelmilel sözlüklerine geçmiş, neyi ifade ettiği belli 
olan kavramlardır. Bunlar için herhangi bir tıp söz
lüğünü açarsanız, dünyanın en meşhur sözlüklerini 
açarsanız ittifak vardır. Şunu da arz edeyim ki, Ka
nunda bunlar doğru kullanılmışlardır. Yalnız Ko
misyon Başkanı tarafından yapılan dünkü izah, bi
limsel izahlara uymuyordu; şu anda arz etmeye mec
burum. 

«Kastrasyon» dediğimiz vakit, gerek erkekte, ge
rekse kadında, doğrudan doğruya yumurtalıkların çı
karılması anlaşılır. Yani kastrasyon kastra etmek, 
yumurtalıkları çıkarmayı amaçlayan bir işlemdir. Bir 
diğer söyleyişle yumurtalıkların fonksiyonunu orta
dan kaldıran bir işlemdir. Kastrasyon erkekte olur
sa «Hadımlaştırma» denir, Kadında kastrasyon ya
parsak hadımlaştırma olmaz. «Hadımlaştırma» tabi
ri, erkeklere mahsus tabirdir. Kadında doğrudan 
doğruya kastrasyon şeyidir. Genel manada kastras
yon sonuçları itibariyle yumurtalığı çıkardığımız için 
ve çocuk yapma kabiliyetinin ortadan kaldırılışına 
hizmeti sebebiyle genel yerel terimde «Kısırlaştırma» 
olarak telaffuz edilmektedir ve bu mana da doğru
dur. 

Gelelim sterilazasyona. Sterilizasyon, kastrasyonu 
da içine alan daha geniş bir terimdir, öyle ki, gerek 
kadında, gerekse bizde döllenmeyi, yani çocuk 
meydana getirme kabiliyetini yok eden işlemin adı
dır sterilizasyon ve bu kısımlara ayrılır. Bunlardan 
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bir tanesi kastrasyondur, yumurtalıkların çıkarılışı
dır. Her çiftte döllenen, dolayısıyla sterilizasyon bir 
manada kastrasyonu içine alır; ama şimdi bu Ka
nunda tüpleri bağlama vardır. Yani, kastrasyon yap
mıyorsunuz. Gerekirse, çocuk olmasın diye kadında 
analık yolu dediğimiz, erkekte sperma kordonu de
diğimiz şeyi bağlıyorsunuz. Kanunun kastettiği steri
lizasyon 'budur. Dolayısıyla bu metotta sterilizasyon 
olarak ifade edilir. 

Eskaza bir ameliyat esnasında mecbur oldunuz ka
dının rahmini çıkardınız; bu da bir sterilizasyondur. 
Çünkü, ra'himi çıkarılan kadın, yumurtalıkları da ol
sa, analık yolları da sağlam olsa çocuk yapamaya
cak. 

Demek istiyorum ki, sterilizasyon, yine kısırlaştır
ma demektir; ama bir manada çok yaygın çeşitli me
totları kapsayan bir alan. Kastrasyon, sterilizasyonun 
sadece bir kolunu teşkil eder. Bunları eğer kabul 
buyurursanız bu şekilde zabıtlara geçmesinde fayda 
gördükten sonra, «Hadımlaştırma» şeklinde, Kanu
na sadece erkeğe has olan birşeyin geçirilmesinin 
normal olmayacağı kendiliğinden ortaya çıkmış olu
yor. Onun için, Kanun metninde beynelminel hüvi
yet taşıyan bu kavramların muhafaza edilmesinde 
fayda vardır. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kocatürk; 
iki Birleşimdir zaten tıp konusunda epeyce bilgi sa
hibi olmaya başladık. Zannederim Sayın Çakmakçı 
da bu vesileyle önergesini herhalde geri almayı arzu 
ediyorlar, 

Buyurun Sayın Çakmakçı. 

A. GÜNGÖR ÇAKMAKÇI — önergemi, bu açık
lama karşısında geri alıyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Çakmakçı. 
önerge işlemden kaldırılmıştır efendim... 

SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU 
BAŞKANI ZEKt ÇAKMAKÇI — Sayın Başkan, bu 
arada söz verirseniz bir kaç kelime söylemek istiyo
rum Sayın Utkan arkadaşımın konuşmasıyla ilgili ola
rak. 

BAŞKAN — önerge işlemden kaldırıldı; fakat 
Sayın Kocatürk'ün dün bir yanlış tariften kaynakla
nan bir ifadesi oldu herhalde; ona cevap vereceksiniz 
buyurun. 

SAĞLIK VE SOSYTL ÎŞLER KOMİSYONU 
BAŞKANI ZEKİ ÇAKMAKÇI — Bu ifadenin yanlış 
olduğunu söylemek istiyorum. 
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Efendim, önergenin geri alınması gayet tabiî iyi ol
du, teşekkür ediyorum Sayın Çakmakçı'ya. Kanunda 
geçen tabirler zaten hukuk ve tıp mensuplarına hitap 
etmektedir. O bakımdan, yerinde kalmasında mahzur 
yoktur ve Sayın Utkan Kocatürk arkadaşımızın da be
lirttiği gibi, beynelmilel tabirlerdir; her yerde kullanı
lan tabirler olduğu için bu şekilde kalmasında yarar 
görmüştük; ancak benim dünkü izahlarımda bir yan
lış ifadede bulunduğumu zannetmiyorum. Kastrasyonu 
ben... 

UTKAN KOCATÜRK — Ben yanlış söyledim 
efendim, sözcünün ifadesi. «Geçici, devamlı» şeklinde
ki izah sözcünündür efendim, kendileri af buyursun
lar. 

BAŞKAN — O zaman mesele yok efendim. Me
sele anlaşılmıştır. 

SAĞLIK VE SOSYTL İŞLER KOMİSYONU 
BAŞKANI ZEKİ ÇAKMAKÇI — Sözcü hekim ol
madığı için belki bir dil sürçmesi olmuştur. O ba
kımdan, teşekkür ederim. 

BAŞKAN :— Evet, dil sürçmesi efendim bu da. 
Sayın üyeler, 1 inci madde üzerinde görüşmeler 

tamamlanmış bulunmaktadır. 1 inci maddeyi Komis
yondan geldiği biçimiyle oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... 1 inci madde ka
bul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum. 
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 uvgulama 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 Sağ
lık ve Sosyal Yardım Bakanlığı özel teşkilat kurmaya, 
gebeliği önleyici ilaç ve araçları temin veya imal 
etmeye veya ettirmeye, muhtaç olanlara bu ilaç ve 
araçları parasız veya maliyetinden ucuz fiyatla ver
meye 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
lerinin de bulunduğu bir komisyonun yazılı görüşü 
alınmak suretiyle Sağlık ve Sosval Yardım Bakanlığın
ca saptanır. Bu komisyonun kuruluş ve işleyişi Sağlık 
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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 hiç
bir birim, kurum ve kuruluşça insanlar üzerinde kul
lanılamaz.» 

BAŞKAN — 2 nci madde üzerinde söz isteyen 
Sayın Evliya Parlak, Sayın Hamitoğulları. Başka söz 
isteyen sayın üye?... Yok. 

Sayın Parlak, buyurun efendim. 

EVLİYA PARLAK — Sayın Başkan, Yüce Mecli
sin değerli üyeleri; 

iki günden beri görüşmeye başladığımız bu Ta
sarının bence en çök önem taşıyan ve gelecekte il
gili kuruluşların üzerinde hassasiyetle duracakları 
madde hükmü bu 2 nci maddedir. Özellikle bazı 
atfkadaşlarca ve kamuoyunda da bir kısım basın ve 
diğer çevrelerce en çok eleştiri konusu yapılan, Tasa
rının «Kürtajı serbest bırakıyor» sloganıyla eleştiri
len 3 üncü ve 4 üncü maddelerine pek lüzum olma
dan nüfus planlamasının gerçekleşmesini sağlaya
cak olan hüküm bu 2 nci maddede öngörülen ted
birlerle mümkün olacaktır. Değerli arkadaşımız, Sa
yın Akkılıç, biraz önce bir örnekleme yaptı, Mec
lisimizin ortalama çocuk sayısı iki olduğunu söyle
diler. Kentlerde ve eğitim düzeyine baktığımızda 
çok açık bir şekilde nüfus planlamasının uygulanıp 
uygulanmadığını, eğitimle çok sıkı bir bağlantısı ve 
orantısı olduğunu açıkça görmek her zaman müm
kündür. Belirli ibir öğrenim düzeyinden sonraki kit-
lerde çok nadir olarak (ki, bugünkü yasalarımızda 
yasak olmasına rağmen) bu kürtaj dediğimiz rahim 
temizleme işlemine başvurulduğu bir gerçektir. Bu
nu kimse inkâr edemez; ama gel gelelim 'kırsal ke
simde, özellikle eğitim, kültürel ve sosyal yönlerden 
geri kalmış yörelerde nüfus planlaması yapılmadığı 
için 3 - 5 senelik, hatta 10 senelik bir evli gence sor
duğumuz zaman en azından 7, 8'den başlamak üze
re, çocuk sayısını söylemektedir. Bu sayı 10, 11, 13, 
15'e kadar vardığını da bizzat yakınlarından bilen 
bir arkadaşınızım. Bunun istirabını çekiyor; fakat 
yöntemini bilememektedir. Bu tamamıyla eğitim nok
sanlığından ileri gelmektedir. 

'Bu madde ne getiriyor?... Nüfus planlaması za
ruretinin halka duyurulması ki, bu duyurma herhal
de bir ilanla olacak iş değil. Bunun benimsetilmesi 
önemlidir ve onun, bizde utanma duygusu söz ko
nusudur. Bunu düşünerek ona göre bir yöntemle du
yurulmasını sağlamaktı. Önemli olan budur. Arka

sından bu hususlarla ilgili eğitim ve öğretim ve uy
gulama hizmetleri Sağlık ve Sosyal Yardım Bakan
lığınca yeniden hazırlanacak bir yönetmelik esasla
rına göre, anılan bakanlık ve buna ilave birçok res
mî kuruluşu görevlendiriyor, hatta bu amaçla yine 
maddede «Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı özel 
teşkilat kuracak», deniliyor. Bunları çok iyi tespit 
etmek lazım arkadaşlar, özellikle kırsal köy kesimin
de kadınlara bu konu çok samimî ve büyük gayret
lerle anlatılmalı. Çünkü, konu açıldığı zaman, çok 
istekli olmasına rağmen, dinlemekten dahi utanan o 
köy kadınına, köy anasına; ancak bu konuda çok 
iyi eğitilmiş ebe, hemşire veya bayan bir öğretmen 
bu görevi yapacaktır. Bu konuda çök iyi hazırlan
mak lazımdır. Bu yöntemler öğretildiği zaman, kür
taj diye bir mesele zaten ortaya çıkmaz ve çıkma
yacaktır da. 

Bugün nadir olarak görülen bu kürtaj olayını is
terseniz tümüyle serbest bırakalım, gerek inançlarıy
la gerekse eğitim ve kültür seviyesi nedeniyle köy 
'kesimi ve geri kalmış yörelerdeki insana göre bu 
mümkün değildir ve bu yönteme başvurmaz, bun
da endişe duymaya gerek yoktur. Bunlar kürtaj ola
yına başvurmayacağına göre, ne olacaktır?... Nüfus 
planlamasında bu tür tedbirleri çok iyi almazsak 
'bir şey değişmeyecektir. Bugüne kadar da bu gö
revler vardı bu kuruluşlarda; ama yeterli değildi. 

Bugün birçok sağlık evi ve sağlık ocağı ebeden 
yoksundur. Yani, olacak bir doğumu normal yapa
cak bir elemanı koyamamışız. Bunları mutlaka tak
viye etmek zorundayız. Sağlık Bakanlığının, bir ta
raftan annenin sıhhati bakımından, bir taraftan sağ
lıklı doğum bakımından, en önemlisi de bu Yasanın 
öngördüğü bu konudaki eğitimi sağlamak bakımın
dan çok sayıda elemanı mutlaka temin etmesinde za
ruret vardır. 

Tekrar aynı konuyu vurgulamak istiyorum, bu
nun ötesinde kürtajı istediğiniz kadar serbest, bıra
kın, bugün çocuklarının sayısı yediden aşağı düşme
yen belirli kitlelerde bir tek kürtaj olayı olmaz. An
cak, ölüm noktasındaki bir anne âcil olarak hasta
neye getirilirse, belki o zaman olur. Bunda da ya
pılacak işlemin kürtaj olduğu söylenmeyecek, «Ame
liyata alınıyor, yoksa kadın elden gidiyor» denecek 
ve sahibi müsaade edecek. Bunun dışında böyle bir 
olayı beklemek mümkün değildir. 

Bu kürtaj olayı nerelerde oluyor?... Şehirlerde, 
ki bana göre o da çok nadir olan bir olgudur. Şe
hirde bulunan ikisi bunun yöntemlerini bilmektedir ve 
bu yöntemler uygulandığı için de, eğitim seviyesi 
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yüksek olan çevrelerde kürtaj çok nadir olarak baş- ı 
vurulan bir uygulamadır. 

'Bu maddeye eleman yönıünlden 'işlerlik sağlamak 
gerektiğini, özellikle vurgulamak istiyorum. Yine, 
Millî Eğitim Bakanlığıyla bir işbirliği sonucu ha
zırlanacak yönetmelikte de bu konuya ağırlık ver
mek lazım. 

Erkek köy öğretmenleri, özellikle genç yaştaki 
delikanlılardır ve bunların köy gençleriyle yeni evli
lerle ve bu şekilde samimiyet kurdukları çevreleri 
vardır. Bir nevi yasal görevmiş gibi, bu konuda mut
laka onları inandırmak ve eğitmek lazım ve onların 
da çevresine katkıda bulunmaları lazım. Bunun için 
de onlara bu araçları, ilaçları, bu yöntemler için ge
rekli olan her şeyi bir noktada parasız olarak sağla
mak lazım, onları teşvik etmek lazım. Ayrıca, ge
rek Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının bayan ele
manlarına, gerekse bayan olan köy öğretmenlerine 
bu konuda görev yüklemek zorundayız. 

Bunun ötesinde, Millî Eğitim Bakanlığının bütün 
köyleri kapsayan ve eğitici filmleri götüren Ders 
Eğitim Araçları Teşkilatı vardır. Bu Teşkilatın çok 
güzel düzeni olan sinema makineleri ve slayt maki
neleri vardır. Bu konuda bir yandan kadınlar için 
özel matineler, bir yandan erkekler için özel prog
ramları mutlaka düzenleyip, aynı zamanda bu hiz
meti sağlık kuruluşuyla birlikte ımüştereken götürdü
ğü takdirde bundan büyük bir netice alınacaktır. 

Bunu, özellikle yaşadığım il bölgesinde görmü-
şjümıdür; gayret gösteren ebelerin olduğu bölgelerde 
çok büyük çapta başları alınmıştır. Çünkü, bu kür
süden ne dersek diyelim, gerçekten bugün sosyal ve 
ekonomik yapı nedeniyle köylümüzün de antik 9-10 
çocuğa bakamadığınd'an şikâyetçi olduğu gerçek olan 
bir olaydıır. Doğuruyor; ama •bakamıyor, perişan 
oluyor. Bu kişilerin ekonomik düzeyini yükseltme
den, bu ıstıraplar içine sokmaya hakkımız yoktur. 

Onun için, Sayın Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanlığımızdan mutlak surette istirhamımız, bu teşki
lat» kurarken 'ilgili kuruluşlarla çok sıkı ve ciddî, 
Türkiye gerçeklerini bilerek bir yönetmelik hazırla
maları, çok ciddî bir teşkilat kumalarıdır. Ayrıca, 
ciddî programlarla halka giderlerse, değerli arkadaş
larımızın bazılarının burada çok endişeyle karşıla
dıkları, «Din elden gidiyor, iman elden gidiyor, nü
fusumuz katlediliyor» şeklindeki sloganlara da ge
rek kalmayacaktır. Bu suretle önleme, rahime her
hangi bir müdahale yapılmadan daha önce sağlıklı 
bir şekilde yapılacaktır. Bunu, özellikle yüksek tak-
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dirilerinize sunar, saygıyla teşekkür ederim. (Alkış
lar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Parlak. 
Sayın Hamitoğulları; buyurun. 
BEŞİR HAMiTOGULLARI — Sayın Başkan, 

Yüce Meclisin değerli üyeleri; 
Görüştüğümüz Tasarının en önemli maddesi as

lında bu 2 nci maddedir. Tasarının temel direğinin 
de, inancıma göre bu maddeye dayandırılması gere
kirdi. Burada, nüfus planlamasının önemi, zarureti 
ve bu zaruretin, önemin halka anlatılması ve halkın 
bu nüfus planlaması olgusuna göre, doğurganlığı 
ayarlaması planlanmaktadır. 

Şimdi, bu noktada karşımıza çıkan sorun şudur 
değerli arkadaşlarım: Türkiye'nin genelinde olan ve 
huzurunuzda yapılan tartışmaların da aydınlattığı 
bir konu var; nüfus planlanması olgu olarak yete
rince ortaya konmuş değildir. Önce, Bakanlığın ko
nuyla doğrudan ve dolaylı olarak •ilgili diğer bakan
lıklarla bir 'eşgüdüme gitmesi gerekir. Bir kere, nü
fus planlamasının kavram olarak anlamının, içerik 
olarak niteliğinin ortaya konulması lazım. 

Tasarının geneli üzerinde yaptığım konuşmamda, 
konuya değinirken arz ettim; nüfus planlaması, bu
gün Türkiye'nin nüfusunun azaltılması demek değil
dir değerli arkadaşlarım; ailelerin ancak bakabilece
ği, ülkenin ancak besleyebileceği, geliştirebileceği, 
kalkınmasıyla ihtiyaçlarıyla uyumlu bir şekilde op
timum bir nüfusa sahip olması demektir. 

Değerli arkadaşlarımı; 
Şimdi burada karşımıza önemli bir konu çıkmak

tadır; Türkiye'mizin bilimsel olarak optimal nüfus 
ihtiyacı nedir?.. Bu soru cevaplandırılmadığı takdir
de, tedbirlerde de belirginsizlilk olacaktır, yeterince 
tedbir alınamayacaktır ve kimi çıkacak, «Türkiye 
400 milyonu besleyebilir» diyecektir; diğerleri, «Ha
yır, efendim» diyecektir. Zabıtlar incelenince anlaşı
lacaktır, dün burada huzurunuzda aslında çok yadır
ganabilecek şeyler söylendi. Millî gelir bakımından 
da dendi ki, «Eğer nüfusumuz 25 milyon, olsaydı fert 
başına düşen millî gelir bugünkünün iki misline çı
kardı.» Bu son derece yanlıştır arkadaşlarım. Bugü
nün millî gelirinin yaratılmasında, nüfusumuzun 47 
milyon olmasının sonucu olan belli bir aktif nüfu
sun üretici olarak payı var. Geriye kalan kısım ise, 
tüketici olarak millî gelire yansımaktadır. Bütün 
bunların millî gelire yansıması var. 

Eğer nüfusumuz daha az miktarda olmuş olsay
dı, aynı kalkınma modeli ve izlenen yol ve yöntem
lerle millî gelirin bu seviyede olması mümkün değil-
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di arkadaşlarım. Onun için bu noktada iktisadî ba- . 
kımdan 'korkunç bir yanılgı var. Bunlar zabıtlara 
geçtiği için bu yönden de düzeltilmesinde yarar gö
rürüm. Çünkü, yarınki nesiller zabıtları okuduğu za
man veya zabıtları 'inceleyecek olanlar, bunun nasıl 
söylenebildiğine ve orada 'karşılıksız kaldığına hay
ret etmesinler ve bir de konunun arz ettiğim nokta
da aydınlatılmasına imkân versin diye arz ediyorum 
değerli arkadaşlarım. 

Onun için, optimal nüfus bakımından Türkiye' 
de bugünkü yol ve yöntemlerle (Çünkü, izlenen kal
kınma modeline göre Türkiye'nin iktisadî potansi
yeli ve kaynakları harekete geçirilebilir.) model de 
ortada olduğuna göre, bugünkü model ne kadar nü
fusu taşıyabilir, bu bilimsel olarak ortaya konmalı
dır. Tasarıda bu yoktur; 'bilmiyorum, değerli Bakan
lığımızın herhalde bu konuda çalışmaları vardır; 
yoksa bunun tespitinde İlgili kurum Ve bakanlıklarla 
da temasa geçerek, bunun saptanması lazım. Bu, 
bir. 

Bu saptandıktan sonra değerli arkadaşlarım, as
lında Türkiye'nin bu ihtiyacı saptanırken, içinde bu
lunduğu uluslararası ekonomik ilişkiler önemli. Av
rupa'da nüfus yaşlanmaktadır değerli arkadaşiarım.. 
Benden önce konuşan bir değerli arkadaşım, Avru
pa'dan söz açtılar; yok bugün Avrupa nüfus bakı
mından parlak bir geleceğe sahip değildir değerli ar
kadaşlarım. Nüfus, alabildiğine yaşlanmıştır ve bu
gün sadece Avrupa ülkelerinde 2,5 milyona varan 
Türk kardeşimizin bulunması, bu yaşlanmış olmanın 
bir sonucudur, Türkiye'nin ihtiyaçları saptanırken, 
sadece bugünün değil, hem Türkiye'nin yarınlara 
doğru uzanan ihtiyaçlarının, hem de dünya ülkeleri
nin durumlarını da göz önüne almasında yarar var
dır. Bunu da hatırlatmakta yarar görüyorum. 

Yine aydınlığa kavuşması gereken diğer önemli 
bir konu değerli arkadaşlarım; nüfus, sadece sayı
sal yönden değil, sayılar önemli değil sayılardan 
önemli niteliktir. 100 milyon okuması yazması olma
yan bir Türkiye mi; 50 milyon, okur yazarlık sevi
yesi yüksek, gelir seviyesi yüksek Türkiye mi. Bu
günkü Türkiyemiz mevcut nüfusa yeterince iş sağla
yamamaktadır. Okul çağına gelmiş evlatlarına okul 
bulamamaktadır, öğretmen bulamamaktadır. Daha 
geçen gün yapılan Üniversiteye Giriş Sınavı, bu ol
guyu üst kademede ortaya koymuştur. 

Değerli arkadaşlarım; 
Bugün Türkiye'de üniversiteye girme çağında 4 

milyon nüfusumuz vardır. Üniversiteye girmek iste
yenlerin sayısı 361 bin, alınacaklar lise, bunun aşağı 

yukarı üçtebiri kadar. Bu, oran olarak % 8'i aşma
maktadır değerli arkadaşlarım. Bakın aynı oran, bu 
beğenmediğimiz Yunanistan'da, Türkiye'nin dörfcte-
biri kadar olan Yunanistan'da, Bulgaristan'da ;% 22' 
ye Varmaktadır; Yugoslavya'da % 21 civarındadır; 
Güney Amerika ülkelerine gittiğimiz zaman, Şili'de, 
Peru'da, Küba'da % 9'un üzerindedir. Demek ki 
Türkiye, bırakın okuma yazma aşamasını, (dün be
lirttim) çocuklarına okul sağlayamamaktadır, iş sağ
layamamaktadır. Demek ki, bu işin altından kalka-
mamaktadır. Bu kalkınma aşamalarına uygun olarak 
nüfusunu oluşturma, geliştirme mecburiyetindedir; 
bunun aracı da nüfusun planlanmasıdır. Yani, ihti
yaçlara göre ayarlanmasıdır. 

Şimdi, asıl gerçek çözüm buradadır. Hem nüfu
su artırırken, hem de azaltırken 'izlenmesi gereken 
yöntemlere etkinlik kazandırmamız lazım. Değerli 
arkadaşlarım, burada nüfusun hızla gelişmesini en
gellemek yönünde, gebeliği asıl engelleyecek tedbir
leri vurgulamak gerekir. 

Şimdi, nüfus planlamasında, özellikle aileler dü
zeyinde durum nedir? Hepinizin çok iyi bildiği gi
bi, iktisadî yönden güçlü, kültür seviyesi yüksek aile
ler, genellikle yaşama zevki ve refah düzeyinin de 
bilincinde olmaları sonucu, nüfuslarını mümkün 
mertebe darlaştırmaktadırlar ve ekonomik kültürel 
gelişmişlik ile küçük aileye doğru gidildiği ortada
dır. Onun için, eğitim söz konusu olduğunda, aslın
da bizde büyük aile tipinin egemen olduğu kırsal 
kesimde ki, orada okuma yazma seviyesi, kültür dü
zeyi de düşüktür, gelir seviyesi de düşüktür; onun 
için, eğitime oralardan başlamakta büyük bir zorun
luluk vardır ve bu konuyu mutlaka ilkokuldan iti
baren eğitim programlarına aşılamak gerekir değerli 
arkadaşlarım. 

Tasanda gördüğüm kadar, üniversitelerden söz 
açılıyor, ben zannediyorum ki eğitim sistemimdzıin 
bütün halkalarında bunu önemli bir konu olarak aşı
lamak ve okullardan geçenleri hiç değilse bu konu
da birinci olarak eğitmek gerekir. Bu da yetmiyor 
değerli arkadaşlarım, özellikle gebeliğin engellenmesi 
ve istenildiği zaman çocuk yaptiırabilme yöntemleri
nin halkımıza anlatılması ve bu olanakların sağlan
ması lazım, özellikle kırsal alanda ve büyük kentle
rimizin kırsal alan oluşturabilen çevre, geceikondu 
mıntıkalarında bu konuya gereken önemi vermek 
gerekir ve özellikle gebeliği engelleyici (Sayın Koca-
türk'ün belirttiği gibi, gebeliği kesici, yani kürtaj 
yöntemleriyle değil) doğal yöntemler ve diğer koru-
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yucu yöntemlerin geliştirilmesi, öğretilmesi, destek
lenmesi gerekir. 

Bu açıdan maddeye baktığım; zaman, prensip ola
rak aile planlamasından, nüfus planlamasından ya
nayım. Bunu olumlu karşılıyorum. Yalnız, bu mad
deyi Yüce Komisyon 'beni lütfen hoşgörü ile karşı
lasın, yeterli bulamıyorum. Bu yönleriyle 'bir kere 
işin içine giren diğer bakanlıkları da ihata etmek la
zım. Onlarla bir işbirliğine girmek lazım. Kanaatim
ce, başında bulunan değerli yöneticilere rağmen, sa
dece Sağlıik Bakanlığımızın altından kalkabileceği 
bir sorunla karşı karşıya değiliz. Boyutları daha bü
yük olan başka bakanlıkların, Devlet Planlama Teş
kilatının ve eğitim sistemini de kuşatan bir sorun ile 
karşı karşıyayız. 

Bu yönde gerçekleştirilmek suretiyle ve kürtaja 
açılan kapıları kapatmak suretiyle bu maddenin oluş
turulması, kabul edilmesi ve geliştirilmesinde yarar 
vardır. 

Saygılarımla arz öderim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Hamitoğul-
ları. 

Sayın üyeler, 2 nci madde üzerindeki konuşmalar 
tamamlanmıştır., Yalnız Sayın... 

UTKAN KOCATÜRK — Bir soru sormak (isti
yor um efendim. 

BAŞKAN — Sorduracağım efendim. 
Sayın Baiyer'in bir sorusu var; evvela Sayın Ba-

yer'e söz veriyorum. Buyurun Sayın Bayer, sorunu
zu sorun. 

MUHSİN ZEKÂİ BAYER — Sayın Başkanım, 
2 nci maddeyi tetkik ettiğimiz zaman, madde diki 
esası kapsıyor. 'Birincisi, yönetmelikle eğitim öğre
tim ve uygulama hizmetleri getiriyor. İkincisi, kont
rol mekanizması1 getiriyor. Ancak, burada tetkik et
tiğimiz zaman, bir mekanizma bulunuyor. «Özel teş
kilat» Kamu idaresinde öze! teşlkil'at olmaz. Kamu
da, teşkilatın bünyesi belli olur, yani bir umum mü
dürlük olur, merkez teşkilatı olur, yönetim teşkilatı 
olur; 

Ne gibi bir teşkilat olacak. «Özel teşkilat» dan 
kapsam, mana nedir? Birinci sualim bu. 

İkinci sualim ise, Sağhk Bakanlığı Kuruluş Ka
nunu (Hııfzussıhha Kanunu) «Türkiye'deki bütün ilaç
lar Sağlık Bakanlığının iznine tabidir» der. Halbu
ki, burada yeniden «İlaç ve araçlar için izne tabi» 
deniliyor. Bu ilaçlar, o kont r oldan geçmeyecek ilaç
lar mıdır; neden bu burada yazılıyor; Sağlık Bakan

lığının ana görevleri içinde burada bunu belirtmenin 
maksadı nedir? 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bayer. 
Sayın Komisyon, hem vaki konuşmalara, hem 

de Sayın Bayer'in sorusuna ceVap verirseniz efen
dim uygun olur. 

SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU 
BAŞKANI ZEKİ ÇAKMAKÇI — Teşekkür ede
rim. 

Sayın Başkan, sayın üyeler; 
Konuşmacı arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. 

Konuşmalarında, bu Kanunun gerekliliğini vurgula
mış oldular. 

Bu, hepimizin bildiği gibi, millî bir davadır ve 
Tasarının getirdiği esas amaç da eğitimdir; halkın 
eğitimidir. Bu eğitim de Sağlık Bakanlığının üzerin
de titizlikle durduğu bir «Özel teşikilat» tabirini kul
lanayım, (bu arada Sayın B'ayer'e cevap vermiş olu
yorum) bu hizmete özel bir teşkilat manasında kul
lanılmıştır. Bu teşkilat ıvasıtasi! ile köylere kadar gi
dilerek, hemşire ebe, doktor tarafından, eğitimciler 
tarafından yapılacak, verilecek konferanslar, göste
rilecek filimler ve bu konuda her türlü aydınlatıcı 
seminerler vasıtası ile •yapılacaktır ve bu eğitim hiz
meti daha şimdiden büyük bir hızla yürümektedir, 
örnekleri vardır, Sayın Balkanım vereceklerdir tah
min ederim. Zaten biraz evvel de bahsettiğim, gibi, 
Tasarının temelinde eğitim yatmaktadır; kürtaj ko
nusu, Sayın Parlak arkadaşımın da belirttiği gibi, en 
sonda gelmektedir, hatta bizim amacımız, buna hiç 
gerek kalmamasıdır. 

Sayın Haımltoğulları arkadaşımın konuşması, yi
ne Taslarının gerekliliğini vurgulamış oluyor. Bu ba
kımdan teşekkür ediyoruz. Hakikaten Tasarının te
melinde bu eğitim maddesi yatmaktadır. Hedef, nü
fusun sadece azaltılması olmayıp, belki gerektiğinde 
artırılması yönünde de gayretleri getirecektir muhak
kak oluşacak ekonomik ve sosyal koşullara göre ta
biî. 

Optimum bir nüfus tespit edilmesi, takdir eder
siniz ki, çok değişik parametrelerin hesap •edilmesi» 
tetkik edilmesi ve bir araya getirilmesi ile ancak: 
tespit edilebilecektir ve bu da çok zor bir konudur. 

«Tüm resmî kuruluşlar» tabiri geçmektedir mad
de içinde. Bundan da bu işle ilgili olabilecek her 
türlü resmî kuruluşun bu hizmetin içinde olacağı be
lirtilmek istenmiştir. Zannederim, bu yönde biraz te-
reddüdat olan arkadaşlarımı da bu ifade rahatlata
caktır, 
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Ben daha fazla bir şey söylemek istemiyorum. 
Madde geldiği şekliyle ve batta belki bir düzeltme 
ile (Onu sonra arz edeyim.) tasviplerinize mazhar 
olursa, Tasarının temelini teşkil edecektir. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Komisyon 

Başkanı, 
Sayın Koc'atürk, sorunuzu sormak üzere buyu

run efendim. 
UTKAN KOCATÜRK — Sayın Başkan, benim 

Komisyondan öğrenmek istediğim husus şudur : 
Madde 2 de iki tane hazırlanacak yönetmelikten 

bahsediliyor. Bir tanesi eğitim, öğretim ve uygulama 
esasları; bir tanesi de, nüfus planlamasında kullanı
lacak; ilaç ve gereçlerin niteliği ve bunu belirleyen 
esaslar. 

İkinci ise, «Hazırlanacak yönetmelik» deniyor. 
Oysaki Hükümet Tasarının 8 inci maddesinde, yani 
hazırlanacak yönetmeliklerde 2 nci maddenin öngör
düğü hiçbir yönetmeliğin hazırlanacağını kayda bağ
lamamış. Acaba diyorum, bu hazırlanacak yönetme
likleri kapsayan 8 inci madde, 2 nci maddenin ön
gördüğü bu çok mühim iki yönetmeliğin zikri bura
da unutuldu mu, yoksa halihazırda görüşmelc'te ol
duğumuz bu 2 nci maddede «yeniden hazırlanacak» 
cümlesi bir yanlıştıkla mı kullanıldı?.. Bu yönetme
likler hazır mı?.. Bunun açıklanmasını istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Kocatürk, Komisyon cevap 
vermdden evvel, müsaade ederseniz bendeniz arz ede
yim efendim: Orada bir tapaj hatası var. 8 inci mad
denin Ek madde l"de bizim elimizdeki metinde «Bu 
Kanunun 2, 4 ve 5/a maddelerinin öngördüğü tü
zük ve yönetmelikler» diye bir dey'im var efendim. 

UTKAN KOCATÜRK — Benim elimdeki Ta
sarıda yok Sayın Başkan. Acaba arkadaşlarımın elin
deki Tasarıda var mı?.. 

BAŞKAN — Efendim, zannediyorum yoktur. O 
maddeye gelindiği zaman herhalde Sayın Komisyon 
'bununla ilgili açıklamayı yapacaklardır. Yalnız, bize 
gelen metinde bu düzeltme yapıldığı için arz ediyo
rum. Komisyon da herhalde bu ilaveyi yapacaktır. 

SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ S. FERİDUN GÜRAY — Sayın Başka
nım, buyurduğunuz gibi, virgül var; tapaj hatasıdır. 
Dikka'tJl'i bakarlarsa, virgülden önce bir maddenin 
olması gerektiğini görürler sanıyorum efendim. 

BAŞKAN — Evet efendim. Orada bir düşme ol
muş. 

'Sayın üyelerden soru sormak isteyen Sayın Din-
çer, buyurun efendim. 

RECAÎ DÎNÇER — Sayın Başkan, Sayın Baka
nımıza sormak istiyorum, üç küçük sual şeklinde: 

Geçen yıl'Ki bütçe görüşmelerinde bu konuda bir 
görüşmem olmuştu. Kendilerine çok teşekkür ediyo
rum. Kitap, broşür ve afiş göndermiştiniz Sayın Ba
kan. Bunun yanında çiftçiye, tabiî, köy kesimine 
daha da basit şekilde yazacağınız yazıyı da aldık. 
Acaba yeni broşürleriniz 'basıldı mı veyahut da 'ba
sıyor musunuz?.. 

İkinci ısuallm: "Benim yapmış olduğum köy gezi
lerinde, köylü kadınları daima 'bu aile planlamasını 
istemişlerdir. Hatta yanlarından geçerken «Müdür 
Bey Amca, bize de öğretmen gelecek mı?..» diye so
rarlar. Halbuki ben, konserve için, biçki dikiş için 
öğretmen gönderirdim; ifakait özellikle «Aile planla
masına da % 50 hasredin kendinizi» derdim. Köy 
'kadınları, kızları bu eğitimi istemekte idi. Acaba siz
ler bir anket yaptınız mı, sizin çalışmalarınız benim 
'bu görüşümü teyit etmiş midir..? 

Üçüncü sualim: Gene geçen seneki görüşmemde 
şunu arz etmiştim. Tarım Bakanlığında 2000'in üze
rinde ev ekonomisi teknisyenleri var ve bugünlerde 
bunlar yeterli yaşama şartları, olanağı daha çok olan 
köylere yerleştirilmektedir. Kendilerinden istifade 
edebilirsiniz, öğretmenlerden, hatta ve hatta ebele
rinizden, hemşirelerinizden çok daha güzel hizmet 
ederler. Yani, ebelerinizden, hemşirelerinizden daha 
güzel hizmet eder demekle kendilerinin birtakım haşin 
davranışlarını gördüğüm için söylüyorum. İnşallah 
bu, zamanınızda çok daha düzelecektir. Lütfen Tarım 
Bakanlığı ile bir işbirliği haline girerseniz, (ki ben 
tahmin ediyorum girmişsinizd'ir.) ev ekonomisi tek
nisyenlerimizden feVkalade bu konuda istifade ede
bilirsiniz. Acaba bunu amaçlar mısınız?.. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Dînçer. 
Sayın Bakan, buyurun efendim. 
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI KA

YA KILIÇTURGAY — Sayın Başkan, sayın üye
ler; 

Önemle vurgulanan bir konuda kısa bîr açıklama 
yapmak istiyorum izninizle. Bu konuda eğitimin öne
mi vurgulandı. Bakanlığımız, tüm sağlık alanlarında 
oluşan hizmetin, sektörlerarası bir hizmet olduğuna 
inanmaktadır. Bu nedenle bu hizmetleri, Bakanlığı
mızla sınırlı bir hizmet olarak görmemekteyiz. O ne
denledir ki, tüm kuruluşlarla ve ilgili bakanlıklarla 
hem işbirliği yapmaktayız, hem de bu işbirliğini ar
tırmaya kararlıyız. 

Elimde, Aile Planlaması ve Ana Çocuk Sağlığı 
Genel Müdürlüğünün çok yakında yayınladığı küçü'k 
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"bir bülten var. Bu bültende kısa bazı bilgiler var, 
'bun/lan arz etmek istiyorum. 

«1983 yılı içinde aile planlaması h'izmetleri fuar
lara götürülecektir. Buralarda bu konuda halka eği
tim yapacak, bilgi verecek sağlık pavyonları kuru
lacaktır. Aile planlaması ve ana çocuk sağlığı pav
yonları kurulacaktır. Buralarda ha'l'ka filmler göste
rilecek, afiş, broşür, kitap ve kondom dağıtılacaktır. 

Millî Eğitim Bakanlığı ile yapılan bir işbirliği so
nucu, okullarda sağlık dersleri için okutulmak üzere, 
bir anatemel kitap hazırlanmış ve Bakanlığa sunul
muştur. Ayrıca, Genel Müdürlükçe hazırlanan b'ir 
rehber kitap, öğretmenler aracılığı ile değerlendiril
mek üzere, illere dağıtılmaya başlanmıştır. 

Ulaştırma Bakanlığı ile işbirliği yapılmaktadır. 
Gümrük ve Tekel Bakanlığı ile işbirliği yapılmakta
dır. Diyanet îşjleri Başkanlığı ile işbirliği yapılmakta, 
imam ve müftülerin meslek içi eğifim programlarına, 
aile planlaması konuların'da eğitimcilerimiz tarafın
dan yer verilmesi kararı alınma'k suretiyle bu konuda 
bir uygulama başlatılmış bulunmaktadır. 

Ocak 1983 de Antalya'da, Mart 1983'te Bolu'da 
yapılan hizmet içi eğitim programında bu şekilde 
368 din adamı, teorik bilgi verildikten sonra filmlerle 
ve broşürlerle aydınlatılmıştır. 

Türk-lş Konfederasyonu ile işbirliği yapılmakta
dır. İşçi kadınlar için bu 'bilgilerin onlara aktarılma
sına gayret gösterilmektedir. Tarım ve Orman Ba
kanlığı ile İş'b'irl'iği yapılmaktadır. Çiftçilerin ve zira
at teknisyenlerinin hizmet içi eğitim programlarına 
bir erkek eğitimcinin gönderilmesi planlanmıştır. Ge
çen hafta Ankara'da 70 çiftçinin eğitimi uygulaması 
yapılmak suretiyle 'başlatılmış bulunmaktadır. Bunun 
giderek yaygınlaştırılmasına çalışılacaktır.» denmek
tedir. 

Gözlemlerim'iz gerçekten bu kesimde halkımızın 
hikmet almaya 'hazır olduğunu bize de göstermekte
dir. Ayrıca, ev ekonomisi uzmanlarından istifade et
memizi engelleyen bir 'husus olmadığına da şahsen 
inanmaktayım. 

Sayın Parlak, gerçekten bazı noktaların altını çiz
diler fakat Yüce Kurula küçük bir bilgi sunmak isti
yorum bu açıklamalarının dışında: 

Kendileri Hakkâri üyesi olduğu için, Hakkâri'deki 
faaliyetlerimiz hakkında kısa bilgi sunmak istiyo
rum: Şu anda Hakkâri'de, kadın doğum uzmanının 
da bulunduğu bir Devlet hastanesi faaliyettedir. Ken
dileri bunu bilmektedirler. Labora'tuvarı ile röntgen 
hizmeti ile 'halkın sağlık hizmetleririi, tedavi kurum

ları düzeyinde çözecek bir hastanemiz Hakkâri'de 
şu an'da çalışma'kta'dır. Kadın doğum uzmanı da var
dır. Böyle bir planlama zincirinin başında bulunan 
bir uzmanın orada, özellikle şu anda dahi hizmet 
aldığını ve çalışmakta olduğunu vurgulamak istiyo
rum. 

Hakkâri'de Bakanlığımıza ait 17 pratisyen hekim 
staridart kadrosu vardır. Bu ka'drolardan şu anda 
16'sı 'dölü bulunmaktadır. Hakkâri'de 'hizmetlerimiz 
için gerekli insan altyapısında önemli adımlar atıl
mıştır. Ebe açığımız genel bir sıkıntıdır; haklısınız. 
Buna aynen katılıyorum. Bakanlığımız beş yıllık bir 
plan yapmıştır. Hemşire okullarımızın bir kısmı ebe
lik okulları haline çevrilmektedir, yeni okullar açıl
maktadır; belli bir zaman içinde ebe açığımızı g'i'der-
me çabası içindeyiz. 

Yine Hakkâri'de aile planlaması ve ana çocuk 
sağlığı 'hizmetlerinde özel olarak görev almak üze
re, biri merkez ilinde, biri Şemdinli'de, diğeri 'de Çu-
kurca'da aile planlaması uygulama klinikleri bugün 
hizmettedir. 

1981 de bu ilimizde rahim içi uygulaması yapıla
mamıştı. 1982ye, elimdeki istatistiğe göre, 107 ka
dınımıza bu uygulama yapılmıştır. Hakkari'ye gitti
ğim zaman, b'ir gözlemi de ayrıca Yüce Kurulun dik
katlerine sunmak İstiyorum. Bu uygulama için üni
teye mürcaat etmiş bazı okuma yazma bilme
yen kadınlarımızın eşlerinin rızasını 'dahi almadan 
böyle bir uygulama için bizim ünitelerimizde sıra 
beklediklerini gördüm. 

Saygıyla arz ederim Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
EVLİYA PARLAK — Bir açıklama yapmak is

tiyorum. 
BAŞKAN — Soruya cevap verildi artık Sayın 

Parlak. 
EVLİYA PARLAK — Ben burada şunu arz et

mek istiyorum. Özellikle Sayın Bakanımızın bakan
lığı d'önemiride, sağlık persoıelinin, yıllardan beri 
gönderilmeyen Hakkâri'ye gönderildiğini ve bundan 
dolayı Bütçe Komisyonunda kendilerine şükranları
mı sunarak ifa'de etmiş idim. 

Benim sorduklarım e'be noktasındaydı; «doktor 
yok» diye bir şey söylemedim. 'Keridilerine bunu ha
tırlatmak isterim. 

BAŞKAN — Sayın Parlak, teşekkür ederim. As
lında tabiî burada yöresel b'ir konunun çözümü için 
bir birleşim yapmıyoruz, Türkiye genelinde bir nü
fus planlaması ve Türk Ceza Kanununun bazı mad-

— 472 — 



Danışma Meclisi B : 84 

delerinin değiştirilmesine ilişkin 'bir Kanun Tasarısı 
görüşüyoruz. 

Sayın üyeler; 2 nci madde ile 'ilgili Sayın Te'ke-
li'riin bir önergesi var, okutuyorum efendim. 

Yüce Başkanlığa 
Görüşülmekte olduğumuz 347 Sıra Sayılı Kanun 

Teklifinin 2 nci maddesindeki ilk paragrafının birin
ci cümlesinin 557 sayılı Kanundakirıin aynı olmasını, 
ayrıca ikinci paragrafın aşağıda yazıldığı şekilde de
ğiştirilmesini arz ve teklif ederim. 

M. Ali Öztürk TEKELİ 
Saygılarımla. 
«Sosyal ve Yardım Bakanlığı tarafından hazırla

nacak 'bir yönetmelikle nüfus planlamasında kulla
nılacak ilaç ve araçların nitelikleriyle kullanılmaları 
esasa 'bağlanır.» 

BAŞKAN — Sayın Tekeli, 'bir açıklamanız ola-
ca'k mı efendim?.. Buyurun efendim. 

M. ALİ ÖZTÜRK TEKELİ — Sayın Başkan, 
muhterem arkadaşlar, Sayın Bakan ve Hükümetimi
zin sayın 'temsilcileri; 

İlkönce, Komisyonumuza, gerçekten ciddî bir ça
lışma sonucun'da hazırlamış olduğu rapor için teşek
kür etmek 'isterim. 

Burada, önergemde arz etmeye çalıştığım husus, 
bel'ki yarın uygulamada büyük sı'kıntılar doğurabile
cek veyahut da yanlış anlaşılmalar sonucunda tatbi
katı uygulamada problemler çıkarabilecek olduğu 
düşüncesiyle önergeyi vermiş bulunmaktayım. Mü
saade 'buyurursanız 2 nci maddeyi okutuyorum : 

«Nüfus planlaması zaruretinin halka duyurulması 
ve 'bu hususlarla ilgili eğitim, öğretim ve uygulama 
hizmetleri Sağlı'k ve Sosyal Yardım Bakanlığınca ye
niden hazırlanacak (b'ir yönetmelik esaslarına göre anı
lan Bakanlık, üniversiteler, Sosyal Sigortalar Kuru
mu, askerî ve tüm resmî kuruluşlar ve gönüllü ku
ruluşlarca yürütülür.» 

Burada benim arz etmeye çalıştığım, uygulamala
rı da gönüllü kuruluşlara verirsek kanunî sakıncalar 
çıkacağı düşüncesindeyim. 557 sayılı esas Kanunun 
me'tniride ise, 'bu çok daha kısa, özlü ve anlamlı şe
kilde dile getirilmiştir; onu kısaca arz edeyim: 

«Nüfus planlaması zaruretinin halka duyurulması 
ve 'bu 'hususlarla ilgili eğitim, öğretim ve uygulama 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca hazırlanacak 
bir yönetmelik esaslarına göre askerî, resmî ve gönül
lü teşekkülleriyle 'işbirliği yaparak yürütülür.» diye 
bağlamış vaziyettedir. Esas 557 sayılı Kanun bura
da. «Resmî ma'kam» dedikten sonra, üniversiteler ve 
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diğer sair 'bilim kurumlarını zaten içerdiği için tekrar 
uzun 'bir metin şeklinde olmasına gerek olmadığı gö
rüşümü arz etmek 'isterim. 

Önergemin ikinci 'bölümü ise, doğrudan doğruya, 
nüfus planlamasında kullanılacak ilaç, araç gereç ve 
diğer üniversite hocalarıyla kom'isyon teşekkül edi
yorlar. Bu komisyonda çalışmaları düzenleyecek 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığımızın 'bir yönet-
mel'i'k hazırlaması ilkesirii getiriyor kanun. 

Bir dolambaçlı ifade var. Ben, 'bunu daha kısalt
ması itibariyle önergemde arz etmiş olduğum şekle 
'dönüştürmüş vaziyetteyim. Eğer Sayın Kom'isyon ve 
Hükümet de görüşlerimize katılırsa, zannederim 'bu 
şekilde eksikler tamamlanmış olur. 

Saygıyla arz ederim efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tekeli. 
Sayın Tekeli'nin önergesi üzerinde lehte, aleyhte 

söz isteyen sayın üye?.. 

TANDOĞAN TOKGÖZ — Aleyhinde efendim. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Tokgöz. 
TANDOĞAN TOKGÖZ — Sayın Başkan, Da

nışma Meclisinin sayın üyeleri; 
Sayın Tekeli'nin vermiş olduğu önergenin aleyhin

de söz almak için huzurunuza gelmiş bulunuyorum. 
Madde 2'nin, Hükümet Tasarısında belirtildiği şekil
de yeniden tedvin edilmesinin bir nedeni, Sayın Teke
li'nin ifade ettiği gibi, «Resmî kuruluşlar» ifadesinin 
dışında, üniversiteler, sosyal sigortalar gibi, resmî 
kuruluşların sayılmasına gerek yoktur, resmî kuruluş
lar içinde mtüalaa edilmesi gerekir, dediler. «Ancak, 
burada bir ince nüans farkı var; bu maddenin geti
rilmesinin esas esprisi, bunların sayılmasının esas ne
deni, bu madde ile ilgili olarak eğitim ve uygulama 
hizmetlerinin burada bu madde ruhunda yatmasıdır. 
Şöyle ki; üniversitelerin ve Sosyal Sigortaların sayıl
mış olması, özellikle nüfus planlaması hizmetlerinin 
buralarda uygulama olanağını elde etmiş olmasın
dan kaynaklanmaktadır. Daha önceki maddede böyle 
bir ibarenin bulunmaması, sadece resmî kuruluşları 
ifade etmesi, koordinasyonda, uygulamada bazı nok
sanlıkları ve uygulama eksikliğini getirdiği için bu 
madde bu şekilde getirilmiştir. 

Özetle, Sosyal Sigortaların ve üniversitelerin sayıl
ması gerektiği kanaatini taşımaktayım. Çünkü bura
larda uygulama klinikleri vardır, hastaneler vardır ve 
uygulama için buralar büyük özellik taşımaktadır. Bu 
nedenle maddede kalmasında yarar vardır. 

Diğer bir konu, yine bir çıkarılacak olan yönetme
likle nüfus planlaması hizmetlerinde kullanılan araç 



Danışma Meclisi B : 84 

ve gereçlerin bir yönetmelikle tespiti ve Sağlık ve Sos
yal Yardım Bakanlığının yetkisine bırakılmış olması
dır. Buna da gerçekten büyük Ölçüde ihtiyaç vardır. 
Geçmişteki uygulamalarda, özellikle üniversitelerin 
böyle bir madde olmaması nedeniyle üniversitelerin 
uygulama kliniklerinin Sağlık Bakanlığının bilgisi dı
şında bazı araç ve gereçleri denemek ihtiyacını duy
maları, pratikte denemiş olmaları, bir noktada, Türk 
kadınının kobay olarak kullanılma riskini taşımasın
dan dolayı bu yetkinin Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanlığına verilmesi zarureti doğmuştur ve bundan do
layı madde bu şekilde tedvin edilmiştir. 

Arz ederim efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tokgöz. 
Sayın Komisyon, önerge üzerindeki düşüncenizi 

lütfeder misiniz efendim? 
SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU 

SÖZCÜSÜ S. FERİDUN GÜRAY — Sayın Başka
nım Tekeli Hocamız kısmen haklıdırlar. O nedenle 
müsaade buyurursanız 4 üncü satırdaki «yeniden» ke
limesini çıkartıyoruz efendim. 

Sayın Başkanım; yine haklıdırlar, cümle düşüklü
ğü olmuş. «Gönüllü kuruluşlarca» var, onu «Gönül
lü kuruluşlarla işbirliği yaparak yürütülür.» şeklinde 
düzeltiyoruz. 

BAŞKAN — Burada «yaparak yürütülür» mü, yok
sa «yapılarak yürütülür» mü olacak?.. 

SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ S. FERİDUN GÜRAY — Sayın Başka
nım; «yapılarak yürütülür» olacak, o şekilde düzel
tiyoruz. Ancak diğer hususlara, bundan önceki uy
gulamalarda düşülen aksaklıklar nedeniyle katılamı
yoruz; biraz daha tafsilatlı yazılmasında yarar görü
yoruz. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın Bakan?.. 
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI KA

YA KILIÇTURGAY — Sayın Başkan; Komisyonun 
görüşüne katılıyoruz. 

BAŞKAN — önergenin diğer bölümlerine katıl
mıyorsunuz. 

Sayın Tekeli. 
M. ALI ÖZTÜRK TEKELİ — Sayın Başkanım; 

önergemin aşağı yukarı yarısı kabul edilmiştir. As
lında benim arz etmeye çalıştığım 2 paragrafta üni
versiteleri, ilgili kuruluşları; yani gönüllü ve kanunî 
mevkide olan merciler tadat etmeye gerek yok. Çün
kü, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının çıkartacağı 
yönetmelik bunları sıraya sokar görevleri itibariyle; 
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ama yarısı kabul edilmiştir. O itibarla ben önerge
mi geri alıyorum. 

BAŞKAN — Sayın Tekeli önergelerini geri alı
yorlar, teşekkür ederim. 

Sayın Bayer. 
MUHSİN ZEKÂ! BAYER — Sayın Başkanım; 

redaksiyonla ilgili. Bundan evvelki kanun müzakere
lerinde «resmî» kelimesinin yerine «kamu» kelimesi 
kullanılıyordu efendim. 

BAŞKAN — Hayır efendim; «Devlet» yerine «ka
mu» kelimesi kullanıldı, o da, malumu âliniz, bor, as-
faltit, maden kömürüyle ilgili Kanun Tasarısında... 

MUHSİN ZEKÂ İ BAYER — Resmî devlet ku
ruluşu olmaz efendim, kamu kuruluşu olur. Burada 
«Resmî devlet kuruluşu» diye yazmışlar; buna gerek 
var. 

BAŞKAN — Soralım efendim Komisyondan. 
MUHSİN ZEKÂİ BAYER — İkincisi; özel teş

kilatın kapsamı konusunu sormuştum, ona da Ko
misyon ve Hükümet cevap vermediler efendim. 

BAŞKAN — Sayın Bayer, bu konuyu müteaddit 
defalar Başkanlığımızın açıkladığı hatırdan uzak de
ğildir. Soru sorulur, Komisyon ve Hükümet kendi bil
gi! çerçevesinde bir cevap verir veya vermeyebilir. 
Neden vermedi, niçin verilmedi diye ayrıca ısrar ede
miyoruz efendim. 

Sayın Komisyon; Sayın Bayer'in redaksiyonla il
gili; «resmî» kelimesiyle ilgili önerisi var; katılıyor 
musunuz?.. 

SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU 
BAŞKANI ZEKİ ÇAKMAKÇI — Biz ona katılamı
yoruz; çünkü «kamu» tam «resmî» kelimesini ifade 
etmiyor. O bakımdan katılamıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. Zaten bir şifahî 
bir tekliftir efendim. 

Sayın Akkılıç. 
MAHMUT AKKILIÇ — Şimdi müsaadenizle 

yukarıda «anılan Bakanlık, Üniversiteler, Sosyal Si
gortalar Kurumu, askerî ve tüm resmî kuruluşlar» di
yor. Zaten yukarıda sayılanlar resmî kuruluşlardır. 
Acaba diğer resmî kuruluşlar» dense daha iyi ol
maz mı diye düşünüyorum?.. 

SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ S. FERİDUN GÜRAY — Sayın Başka
nım, kabul ediyoruz, ifadeyi kuvvetlendiriyor. 

BAŞKAN — «Askerî ve diğer resmî kuruluşlar...» 
değil mi efendim? 

MAHMUT AKKILIÇ — «Diğer resmî kuruluş
lar» efendim. 
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BAŞKAN — «Tüm diğer resmî kuruluşlar» deni
yor; ama yalnız Sayın Akkılıç «tüm» çıksın diyordu 
efendim, «diğer» olsun diyorlardı. Siz hem «tüm» ke
limesini yerinde bırakıyorsunuz, Komisyon olarak ve 
bir de «diğer» kelimesini ilave ediyorsunuz. 

SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU 
BAŞKANİ ZEKİ ÇAKMAKÇr — Daha kuvvetli, 
daha geniş, daha belirli kapsam ifade ettiği için ko
nulmasında yarar var. 

BAŞKAN — Yani, «tüm diğer resmî kuruluşlar» 
diyorsunuz. 

Redaksiyon konusu da bitmiştir. 4 üncü satırda
ki «yeniden» kelimesi çıkartılarak; «askerî ve tüm 
diğer resmî kuruluşlar ve gönüllü kuruluşlarla işbir
liği yapılarak yürütülür.» denmiş. 

A. GÜNGÖR ÇAKMAKÇI — «Resmî ve gönül
lü kuruluşlar» olsun. 

BAŞKAN — ,Evet bu defa da Sayın Divan Üye
mizden redaksiyonla ilgili öneri geldi; «tüm resmî ve 
gönüllü kuruluşlarla işbirliği yapılarak...» İki defa 
kuruluşlar denmesini önleyelim, derler. O zaman; 
«tüm diğer resmî ve gönüllü kuruluşlarla» şeklinde 
oluyor. 

SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU 
BAŞKANI ZEKİ ÇAKMAKÇI — Olur. 

BAŞKAN — Ona da katılırsanız mesele yok efen
dim. 

Sayın üyeler; 2 nci maddeyi bu değişmiş biçimiy
le bendeniz okuyorum efendim : 

«Nüfus planlaması zaruretinin halka duyurulma
sı ve bu hususlarla ilgili eğitim, öğretim ve uygulama 
hizmetleri Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca ha
zırlanacak bir yönetmelik esaslarına göre anılan Ba
kanlık, Üniversiteler, Sosyal Sigortalar Kurumu, as
kerî ve tüm diğer resmî ve gönüllü kuruluşlarla işbir
liği yapılarak yürütülür. Bu maksatla Sağlık ve Sos
yal Yardım Bakanlığı özel teşkilat kurmaya, gebeliği 
önleyici ilaç ve araçları temin veya imal etmeye veya 
ettirmeye, muhtaç olanlara bu ilaç ve araçları para
sız veya maliyetinden ucuz fiyatla vermeye veya ver
dirmeye veya sattırmak için tedbir almaya yetkilidir. 
İlaç ve araçların imal ve Türkiye'ye ithali Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanlığının iznine tabidir.» şeklin
dedir 2 nci maddenin 1 inci fıkrası efendim. 

Sayın üyeler; mevcut bu değişiklikle birlikte 2 
nci maddeyi oylarınıza sunuyorum efendim. Kabul 
edenler... Etmeyenler... 2 nci madde kabul edilmiştir. 

3 üncü maddeyi okutuyorum efendim. 
MADDE 3. — 557 sayılı Kanunun 3 üncü mad

desi bölüm başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir. 

II. Sterilizasyon ve gebeliğin sona erdirilmesiyle 
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.» 

BAŞKAN — 3 üncü madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye var mı efendim?.. Sayın Uyguner. 

Başka söz isteyen sayın üye olmadığına göre, ka
yıt işlemi bitmiştir efendim. 

Buyurun Sayın Uyguner. 

M. FEVZİ UYGUNER — Benim arzım yazım ile 
ilgili olacaktır. Burada şifromen «II» rakamı vardır; 
«Sterilizasyon ve gebeliğin sona erdirilmesiyle ilgili 
hükümler» şeklinde bir başlık atılmıştır. Bu şifromen 
«II» rakamı anlamsız kalmaktadır ve başlığın da, «Ste
rilizasyon ve kastrasyon» olarak değiştirilmesi gere
kir. Burada bölüm olarak ifade ediliyor; ama bölüm 
diye bir şey yok burada söz konusu olan madde baş
lığıdır. Madde başlığının da «Sterilizasyon ve kastras
yon» olarak değiştirilmesi maksada daha elverişli ola
caktır. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Uyguner. 
Sayın Komisyon, Sayın Uyguner «Kanunun 3 ün

cü maddesinin üstündeki bu kısım bölüm müdür, 
yoksa madde başlığı mıdır?» diye sorarlar; bunun 
madde başlığı olduğunu, söylerler, bölüm başlığı şek
linde geçmiş... 

SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ S. FERİDUN GÜRAY — Sayın Başka
nım; Kanunun asıl metinde «I - Temel Hükümler» 
diye başlamıştır, bu temel hükümler kısmı 1 ve 2 nci 
maddeyi içermektedir. O Romen rakamı Ve mütena
zır olarak biz de II rakamını verdik. Zaten Kanunda 
da bu Romen rakamı vardır; fakat bölüm başlığını 
değiştirmek zorunda kalmışızdır, rahim tahliyesini ka
bul ettiğimiz için, Kanunun orijinal halini bozmadan 
yazmak için bu suretle düzenleme yapmak zorunda 
kaldık. Arz ederim. 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın Bilge buyurun efendim. 
NECİP BİLGE — Efendim, ben de aynı şeyi söy

leyecektim. Bölüm adı verilmek suretiyle bir ayırım 
yapılmamıştır; ama «Temel Hükümler» (I) rakamı 
ile gösterilmiş ve «Tabiî zaruret halinde gebeliğin so
na erdirilmesi ve sterilizasyon yapılmasıyla ilgili hü
kümler» diye ikinci bir bölüm konmuş bulunmakta
dır. Daha sonra da «Ceza Hükümleri» üçüncü bölüm 
ve «Kaldırılan Hükümler» de dördüncü bölüm ola
rak Romen rakamı ile gösterilmiş. Bölüm kelimesi 
kullanılmamıştır; ama bu ayırım yapılmıştır. 

BAŞKAN — Fiilî olarak uygulanması vardır di
yorsunuz efendim. 

BAHTİYAR UZUNOĞLU — Redaksiyonla ilgili 
efendim. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
BAHTİYAR UZUNOĞLU — 3 üncü madde

nin 2 nci fıkrasında; «Bir ameliyatın seyri esnasın
da, mahiyetleri itibarı ile...» diye devam ediyor, «iti
barı ile» değil «İtibarıyla» olması, aradaki «l» harfi
nin düşerek «ile» ile bağlantılı olması gerekir. 

BAŞKAN — Ayrı yazılmasın, «itibarıyla» şeklinde 
olsun derler, Sayın Komisyon burada «ile» kelimesi
ni bir «y» harfi ilavesiyle birleştiriyorlar efendim. 

SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ S. FERİDUN GÜRAY — Kaynaştırmak 
mümkündür efendim. 

BAŞKAN — «Kaynaştırmak mümkündür» diyor
sunuz. Teşekkür ederim. 

BAHTİYAR UZUNOĞLU — «y» harfine lüzum 
olmayabilir. 

BAŞKAN — Gereklidir efendim; birleştirildiği 
anda gereklidir. Dil bilgisinin geniş biçimi içindeki 
durumudur. «İtibariyle» şeklinde düzeltilmiştir. 

Sayın Komisyonun ve Sayın Hükümetin bu mad
de üzerinde bir açıklaması var mı?.. Yok. 

Sayın üyeler, 3 üncü maddeyi bu redaksiyon de
ğişikliğiyle birlikte oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... 3 üncü madde kabul 
edilmiştir. 

4 üncü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 4. — 557 sayılı Kanunun 4 üncü mad

desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
«Madde 4. — Gebeliğin onuncu haftası dolun

caya kadar annenin sağlığı açısından tıbbî sakınca 
olmadığı 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 
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, 
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.» 

BAŞKAN — 4 üncü madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?.. 

Sajan Hamitoğulları ve Sayın Bayer söz istemiş
lerdir; buyurunuz Sayın Hamitoğulları. 

BEŞ İR HAMİTOĞULLARI — Sayın Başkan, 
muhterem arkadaşlar; 

Görüşmeye başladığımız 4 üncü madde, aslında 
2 nci maddede belirtmeye gayret ettiğim gibi, nüfus 
planlamasına temel yapılması gereken gebeliği engel
leme yerine, amaç bu değilse bile, kürtajı araç hali
ne getirmektedir; yani nüfus planlaması, bu madde 
kabul edildiği takdirde, ülkemizin içinde bulunduğu 
koşullar ve uygulamalar göz önüne alındığı zaman; 
gebeliği engelleyici tedbirlerde ne denli yetersiz ka
lındığı ortadadır. O tedbirleri yeterli hale getirip, as
lında daha sağlıklı; fakat daha güç bir yolu seçme ye
rine, bu madde ile meşrulaştırılan, serbest hale geti
rilen kürtaj nüfus planlamasının tek ve başlıca aracı 
haline getirilecektir. 

Uygulama olarak kısaca değerli konuşmacıların, 
Değerli Komisyonun ve çok Değerli Bakanımızın ko
nuşmalarından şu ortaya çıkıyor : Bugün 300 bin, 
400 bin, kimilerine göre de 500 bin sayıda kürtaja 
ihtiyaç duyuluyor Türkiye'de ve bugün bu serbest-
leştirilmediği, yasallaştırılmadığı için gayet tehlikeli 
yol ve yöntemlerle yapılıyor. 

Değerli arkadaşlarım; 
Bu miktardaki hasta bugün hastanelerimize baş

vurduğu zaman ne. olacaktır?.. Denilecektir ki, üç 
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haftada bir pratisyenin yetiştirilmesi mümkündür; 
ama asıl kürtaj yasallaştığı zaman bile ancak kentsel 
alanlarımızın hastanelere kolaylıkla başvuran ve baş
vurması halinde sonuç alabilen kimseleri bundan ya
rarlanacaktır değerli arkadaşlarım; asıl ulaşmamız 
gereken kırsal alandaki insanlarımızın büyük bir kıs
mı parasal yetersizlik, kültürel tıkanıklık dolayısıyla 
hastanelere başvurup bu imkândan yararlanamaya
caktır ve yine nüfus planlaması, buna dayalı hale 
getirilmesi halinde bu noktada tıkanacaktır. 

Çok değerli arkadaşlarım; 
Bu deyimlerden pek hoşlandığımı söyleyemem. 

Rahmim »tahmil ve tahliyesi benlim inisancıl yaklaşımı
ma pek uymamaktadır. İzninizle şunu arz edeyim : 

Kadın rahmi kalas veya bir kereste deposu de
ğildir değerli arkadaşlarım; istenildiği zaman tahmil 
edilsin, yüklenilsin, istenildiği zaman tahliye edilsin, 
boşaltılsın... Bu yaklaşım hiç de uygun değildir de
ğerli arkadaşlarım. Kadın rahmi yol geçen hanı da 
değildir değerli arkadaşlarım. 

uzun olduğu bir dönemde kırsal alanda yapılabile
cek bir tek şey vardır. Bir tek şeyin yapılmasında o 
insanlara bir bilinç, bir sorumluluk yüklemediğiniz 
takdirde kürtajı da getirsek onlara ülaşamayız; ama 
ne tehlike olur?.. 

Biraz önce arz ettiğim rakam, şimdi Devletimizin 
denetimine işi bağlayan bu madde yarın yetersizlik 
halinde köşe başındaki çok saygılı doktorlara bıraka
caktır ve işi çığırından çıkaracaktır. Bir yandan kür
taj yapmak isteyenler, bir yandan bunun karşısında 
belli parasal gelir sağlayanlar ve bu memleketimizde 
(Değerli arkadaşlarıim dün arz ettim) sosyali dengeleri 
bozacaktır. Görüyorum ki, bu «Sosyal denge» deyimim 
yeterince izlenemedi galiba. Çünkü bazı arkadaşlarım 
şunu dediler; «Efendim, fakirlik ve yoksulluk bu sos
yal dengeleri daha mı az bozar?» Biz daha az bozar 
demedik ki... Biz, «Sosyal dengeleri bozar» dedik. On
lar da bunu bozacağını kabul ettiler. Biz, fakirliğin 
de bunu bozduğunu yüz kere, bin kere söyledik, söy
leyeceğiz; ama ona bir ek yapmayalım. Burada bozu
lacak dengeler arasında psikolojik dengeler de var
dır. Geleneğimizin dengeleri de bozulur. Avrupa'da her 
şey serbest arkadaşlarım; ama orada temelleri var bu 
serbestliğin. Arkadaşlar; Avrupa'da iki hanım gidiyor, 
evleniyor. Şimdi onun temeli var, diğer ilişkilerin de 
temeli var; ama Türkiye'ye geldiğiniz zaman bu kür
taj çığırından çıkabilir. 

Değerli arkadaşlarım; 

Şunu arz edeyim : Burada konuşurken ezbere 
konuşmuyorum. Adalet Komisyonunda iken kürtajla 
ilgili doktorlardan da raporlar rica ettim. Dosyamda 
vardır. Onların fikrini de aldım ve bu on haftalık 
dönemin ayrıca kendine özgü tehlikeleri de vardır. 
Bunu engelleyecek şimdi belki bize şırıngalar falan 
gösterilecektir gayet tabiî; tüpsel şeyler. Ama ben on 
hafta ile bunun sınırlanacağını zannetmiyorum. Bu
nun derietimi, doktor arkadaşlarım daha iyi bilirler, 
çok zordur. On haftada tutmamız mümkün değildir 
ve bu ister istemez ana - babaları katil yapabilecek 
duruma getirecektir. Sebebi ne olursa olsun, ana rah
minden çocuk aldırtmak bebelerin katliamıdır değerli 
arkadaşlarım. İnsancıl açıdan bunu tasvip etmek müm
kün değildir. Bunu isteyen analar katildir, buna göz 
yuman babalar katildir. Onun için bu yolu tıkaya
lım. Asıl çözüm olan gebeliği engelleyici tedbirleri 
vurgulayalım ve emin olun bu yolu tıkarsak, bugün 
kürtaj karşısında göz yuman çevreler, mahkemelerimiz 
harekete geçerse emin olun daha sağlıklı bir toplum 
yapısına varırız. 

insanlar arası bütün ilişkiler belli bir sorumluluk 
gerektirir, belli bir itina gerektirir, belli bir bilinç 
gerektirir değerli akadaşlaım; hele kadın - erkek ara
sı çok özel ilişkiler ise bu sorumlulukları, bu dikkat 
ve itinaları büyütmeyi gerektirir. 

Bu ilişkiler düzeyinde gerekli dikkati göstermez
ler de ondan sonra (Dün başka tarzda belirtmeye gay
ret ettim) kürtaja ihtiyaç duyulsun... Bu çıkar yol 
değil değerli arkadaşlarım. Bir lokmayı yutmak için 
bile büyük gayret göstermek gerekirken, bu çok özel 
ilişkileri yapmaya yöneldikleri zaman insanlarımız 
lütfen sorumluluklarını duysunlar. Bu sorumluluğu bu 
madde insanlarımıza aşılamamaktadır. Onun için asıl 
tedbir burada değil, asıl tedbir gebeliği engelleyecek 
tabiî ve sunî yol ve yöntemleri vatandaşlara bir so
rumluluk olarak yaptırmaktır. Bu maddenin yasalaş
ması halinde ben korkuyor ve inanıyorum ki, diğer 
bütün tedbirler havada kalır. 

Değerli arkadaşlarım; 
Aslında kırsal alanda nüfus çoğalmasının çok ne

denleri var; ama o nedenlerden biri de, en önde ge
len, elektrik enerjisinin yokluğudur. Tabiî gecenin çok 

Değerli arkadaşlarım; 
Ayrıca, bu dördüncü maddenin aslında bakın bi

rinci fıkrası ne diyor?.. «Gebeliğin onuncu haftası do
luncaya kadar annenin sağlığı açısından tıbbî sakınca 
olmadığı takdirde istek üzerine rahim tahliye edi
lir.» 
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Değerli arkadaşlarım; 
Bu arz ettiğim çok özel ilişkilerde doğal tedbir

ler vardır. Çiftler biraz gayret harcar, o dönemi, yu
murta yapma ve ilkah dönemini iyi tespit ederlerse 
engellerler. Koruyucu başka tedbirler vardır, eğitimi 
vardır, ilaçlar vardır. Lütfen vatandaşlarımıza bu yol 
ve yöntemleri izlemelerini alıştıralım, yükleydim ve 
bunu meşrulaştırmayalım değerli arkadaşlarım. 

Bu arz ettiğim nedenlerle bu maddede bir isabet 
olduğuna kani değilim ve memleketimizin özel ko
şullarında büyük sakıncaları da vardır. Yüce takdir
lerinize saygılarımla birlikte arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Hamitoğul-
ları. 

FÎKRt DEVRİMSEL — Usul hakkında söz isti
yorum. 

BAŞKAN — Sayın Devrimsel, usulün nesi hak
kında efendim. 

FÎKRI DEVRİMSEL — Kürsüdeki hatibin tutu
mu hakkında, kürsü nezaketi hakkında. 

BAŞKAN — Müsaade buyurunuz. Konu itibariyle 
zaten çok bilimsel bir tartışma yapıyoruz, tıbbî bir 
tartışma içindeyiz; zannederim Sayın Hamitoğulları 
da bu bilimsel tartışma içinde tıbbî bazı benzetmeleri 
kullanmıştır. Bu nedenle bu tıbbî tartışmada, kürsü
nün aleniyeti içinde pek kürsüye tahkir olduğunu ka
bul etmek mümkün değildir. 

FlKRt DEVRİMSEL — Bir cümle ile müsaade 
buyurur musunuz Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Buyurunuz. 
FÎKRt DEVRİMSEL — Şimdi, Türkiye'nin çok 

önemli bir sosyal problemini çözecek çok ciddî bir 
Yasa görüşülüyor. 

BAŞKAN — Sayın Devrimsel, teşekkür ederim. 
Yalnız, müsaade buyurunuz, bu konuyu daha deği
şik biçimlerde birkaç defa açıklama ihtiyacını hisset
tim. Her değerli üyemizin kendine has bir üslubu 
vardır, bir konuşma tarzı vardır. Bu bakımdan Sayın 
Hamitoğulları'nın da kendi üslup ve tarzı içinde; 
ama sesini yükselterek, ama incelterek bir konuşma 
tarzı içinde söylediği şeyleri arkadaşlarımızın daha 
değişik yorumlarla bir sonuca bağlaması zannederim 
doğru olmayacaktır. Sayın Hamitoğulları bugün bu 
şekilde konuşmamıştır, her zaman bu biçimde konuş
maktadır. Onun için, yalnız bugün için değişik bir 
anlam lütfen vermeyin. 

BEŞÎR HAMÎTOĞULLART — Sayın Başkanım... 
BAŞKAN — Sayın Hamitoğulları, müsaade bu

yurunuz. 
BEŞIR HAMİTOĞULLARI — Sayın Başkanım, 

istirham ederim, çok ağır bir sataşmaya maruz kal
dım izin verin istirham ederim. 

BAŞKAN — Müsaade buyurunuz. Şimdi... 
BEŞİR HAMİTOĞULLARI — istirham ediyo

rum. Efendim, bir cümle ile arz edeyim. 
İstirham ederim; çok ağır, haksız bir suçlama

ya maruz kaldım. 

BAŞKAN — Sayın Hamitoğulları, bendeniz, mü
saade buyurunuz, Başkanınız olarak Sayın Devrim-
sel'e... 

BEŞİR HAMİTOĞULLARI — Sayın Başkanım; 
siz ağırlaştırdınız üstelik; izin verin efendim... 

Sayın Başkanım; sözlerim zabıtlardadır. Ben bü
yük saygı duyduğum, Sayın Devrimsel'in duyama
yacağı kadar büyük saygı duyduğum Türk kadınının... 

BAŞKAN — Müsaade buyurun, müsaade buyu
run... Sayın Hamitoğulları... 

BEŞİR HAMİTOĞULLARI — Bakın, «Rahim 
tahliye edilir» kavramının ağır olduğunu ve bizim ka
dınlarımızın kalas ve kereste deposu olmadığını be
lirttiğimi izleyemedi. Sayın Devrimsel istemiş olsa
lardı, bunun bir saygı olduğunu kaçırmazlardı. Her 
zamanki, gibi bunu izlemedikleri için ters bir çıkış 
yaptılar. Düzeltirim efendim. 

BAŞKAN — Sayın Hamitoğulları, konuşmanızı 
zaten... 

(Fikri Devrimsel ve Beşir Hamitoğulları arasında 
karşılıklı anlaşılamayan konuşmalar) 

Müsaade buyurun efendim, müsaade buyurun, 
karşılıklı konuşmayın, lütfen... 

Sayın üyeler; karşılıklı konuşmayınız. Sajın Ha
mitoğulları lütfen efendim. Karşılıklı konuşma olma-

BAŞKAN — Bundan hiç şüphemiz yok. I 
FİKRİ DEVRİMSEL —. Kürsüden söylenen söz

lerin de çok bilimsel ve çok ciddî, ağırlığı olması ge- I 
rekirdi. Burada meselenin ağırlık yönü Türk kadınına 
yöneliktir. Türk kadınları bizim analarımız, bacıları-
mızdırlar. Onlardan bahsederken «Kalas deposu» ile 
«Yolgeçen hanı» gibi hiç de yakışık almayan tabir
leri bu kürsüde söylemeleri cidden üzüntü vericidir 
artı... 

BEŞİR HAMİTOĞULLARI — Sayın Başkanım... 
BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim. 
FlKRt DEVRİMSEL — Artı, konuşan diğer ar

kadaşların görüşlerine temas edilirken ses tonu incel- I 
tilerek, onları hafife alır bir üslup içinde tavır takın- I 
mak doğru değildir. ' 

Arz ederim. I 
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sın. Zaten Başkanlık Divanı konuşmanızda herhangi | 
bir küçültücü durum tespit etseydi, zaten müdahale 
ederdi. Etmediğine göre Sayın Devrimsel'in bu ken
di yorumudur. Biz de gerekli cevabı verdik. Lütfen, . 
bu mesele burada kapanmıştır. İki günden beri çok 
değişik yorumlara şahit oluyoruz; bundan sonra ol-, 
mayalım efendim. 

Sayın Bayer, söz sırası zatıâlinizin efendim; buyu- I 
run. 

MUHSİN ZEKÂI BAYER — Sayın Başkan, de
ğerli üyeler; I 

Böyle bir münakaşadan sonra kürsüye çıkmak çok I 
zor; fakat ben yine düşündüğüm bazı noktaları açık- I 
lamayı görev saydım. j 

Ülkemizde sosyal ve ekonomik gerçeklere göre I 
Kanunun bu maddesi ile kürtaj meşrulaştırılıyor ve j 
bugüne kadar Türk Ceza Kanununda uygulanan hü
kümler de ağırlaştırılarak bir kontrol mekanizması 
getiriliyor. Ancak, Türkiye'de yakından tetkik ettiğim I 
bir konu olarak biliyorum ki, bu 24 saat içinde mü
dahale edildikten sonra özel kliniklerde ve muayene
lerde raporların Hükümet tabipliklerine veya vilayet- I 
teki ilgili sağlık müdürlüklerine verildiğine ben hiç 
şahit olmadım. Bu birinci konu. Yani Kanunda biz I 
bunları yazmakla yine aynı kontrol mekanizmasını I 
uyguladığımız kanaatinde değilim; vicdanen bu ko- I 
nuyu açıklarım. 

İkinci konu ise : Burada tabirlerde «Yetkili he- I 
kim» deniyor... Yetkili hekim tıp tarihinde, tıp bi- I 
liminde ya uzmandır, ya değildir. Uzman olmayan bir I 
kimse yetkili hekim nasıl olacak? Bunu Hükümet- I 
ten ve Komisyondan öğrenmek isterim. Uzman an- I 
cak müdahale yapabilir. Bu da kadın doğum müte- ! 
hassısıdır veyahut operatördür; ama burada «Yetkili I 
hekim» dediğimiz zaman, bu yetkili hekim muayene- I 
hanesini açacak, yine gayrimeşru özel klinikler ve I 
muayenehanelerde, filmlerde gördüğümüz olaylar ve
yahut televizyonda gördüğümüz olayların devam edip 
etmeyeciğ konusunda; kontrol mekanizması konusun
da bana bir açık kapı verilmiş gibi geliyor. I 

Üçüncü konu ise; bundan daha mühimdir. Sayın J 
Bakanın konuşmalarında not ettim, kürtaj için ay- 1 
nen şu cümleyi kullandılar; «Bakanlık, Devletin kontrol I 
mekanizması arasında kürtajı serbest bırakıyor.» de
diler. Yanlış not tutmadıysam bu şekilde dediler. I 

Şimdi, kontrol mekanizması tüzüğe bırakılıyor. I 
Halbuki kanunla bunu açık ve seçik; kontrolün hangi I 
esaslar altında yapılması lazımdır, belirtilmesi lazım, ! 

Tüzükle yapıldığı takdirde bunun yetkisi ve cezaî 
müeyyideleri bakımından, Türk Ceza Kanununun ileri; 
de değiştirilen 468 ve 470 inci maddeleri bakımından 
yine bir açık kapı imkânı veriyor. Bu bakımdan Sa
yın Komisyonun veya Sayın Hükümetin, bu konu
lardaki endişelerimi cevaplandırmasını istirham edi
yorum. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bayer. 
Sayın Komisyon, mevcut konuşmalara cevabınızı 

lütfeder misiniz efendim?.. 

SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU 
BAŞKANI ZEKİ ÇAKMAKÇI — Sayın Başkan, sa
yın üyeler; 

Sayın Hamitoğulları arkadaşımın, bugüne kadar 
hep istifade ile dinlediğimiz konuşmalarından birini 
daha dinlemiş bulunmaktayız. Muhterem arkadaşım 
emin olsunlar ki, «Rahim tahliye» tabiri, bütün tıp 
kliniklerinde kullanılan bir tabirdir; böyle, Tasarıya 
havadan düşmüş bir tabir değildir, çok geçerli bir ta
birdir; başlangıçta onu belirtmek istiyorum. 

Sayın Hamitoğulları, «Bu madde yasalaşırsa diğer 
tedbirler havada kalır» diyorlar; buna da imkân gö
remiyorum. İnsan tabiatında daima iyiye, kolaya; ko
lay çözülecek şeye doğru bir yönelim olduğuna göre, 
muhakkak kendisini ne de olsa bir sıkıntıya sokacak 
herhangi bir müdahaleye maruz bırakmamak gayreti 
içinde olacaktır, evvela o tedbirleri alma gayreti için
de olacaktır. Ancak çok zarurî durumlara düştüğü za
man bu müdahaleye meydan verilecektir. Kimse ka
til olmak istemez. Tabiî ki, bu katil olmamanın ted
birlerini de muhakkak daha evvelden alma gayreti 
içinde olur. 

Yine Sayın Arkadaşımın, «Mahkemeler harekete 
geçerse» diye bir cümlesi oldu. Kendisine bu konuda 
bir örnek vereceğim; Almanya'da son kürtaj konu
sundaki bir kanun yasallaşacağı sırada, bu konu edil
diği sırada bir kadının mahkemeye verilmesi konu
sunda, bir milyona yakın kadın «Ben de kürtaj ol
dum» diye savcılıklara müracaat etmiştir ve adliye 
mekanizması felç olmuştur ve bu nedenle de, hükü
met bütün bunlardan vazgeçip yasayı çıkarmıştır. Bu 
nedenle, başka bir ülkede mahkemelerin dün harekete 
geçmiş olmasının, Türkiye'de de böyle bir harekete 
neden olacağı kanaatindeyim. Çünkü, yapılan müda
hale sayısını hepimiz biliyoruz. 

Sayın Bayer Arkadaşımız, «Kürtaj yasallaşıyor, 
yasallaştırılıyor» diyorlar. Tabiî, doğrudur; ama mu
ayyen şartlarda yasallaştırılıyor. Her isteyen kişi, her 
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an, her yerde bu işi yaptıramayacaktır. Onun kendisi
ne özgü şartları oluştuğunda, ancak bu müdahale ya
pılabilecektir. Kontrol mekanizması, muhakkak ki iş
leyecektir; Sayın Bakanımız da belki ifade edecek
lerdir, kontrol çok mühim bir konudur ve çok dik
katle izlenecektir. Zaten Kanun Tasarısı içerisinde de 
getirilen cezaî maddeler bu kontrolün bir parçası ola
caktır. Ben, bu kadarla yetiniyorum. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Komisyon 
Başkanı. 

Sayın Bakan, bir cevabınız olacak mı efendim?.. 
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI KA

YA KILIÇTURGAY — Sayın Başkan, izninizle kısa 
bir açıklamam olacaktır efendim. 

Yasa Tasarısında, «Yetkili hekim» tabirinin ye
rinde olduğu görüşündeyiz. Yetkili hekim dendiği za
man bir kadın doğum uzmanı anlaşıldığı gibi; yetkilen
dirilecek bir genel cerrah, bir bevliye uzmanı veya ile
ride tüzükte yer alacak bir başka uzman kastedilebilir 
veya 1219 sayılı Kanunun Bakanlığımıza verdiği yet
kiyle yetiştirilecek bir hekim kastedilebilir. Bu, tü
zükle düzenlenecektir. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın üyeler; bu maddeyle ilgili üç tane önerge 

var, okutuyorum efendim. 

ISayın Başkanlığa 
Görüştüğümüz 347 Sıra Sayılı Kanun Tasarısı

nın 4 üncü maddesinin kaldırılması ve nüfus planla
masının, sadece gebeliği engelleyen tedbirlere daya-
tılmasını arz ve teklif ederim. 

Derin saygılarımla. 
Beşir HAMÎTOĞULLARI 

Yüksek (Başkanlığa 
Görüşülmekte olan Tasarının 4 üncü maddesinin 

ikinci fıkrası son satırındaki «Arazlara» sözcüğü; za
ten çoğul olan araz sözcüğünü, bir de Türkçeye göre 
çoğul yaparak kullanılmış olduğundan yanlıştır. 

Yanlışlığı düzeltmek için «Arazlara» sözcüğü ye
rine, Adalet Komisyonu metninde olduğu gibi «'Bul
gulara» sözcüğünün konmasını arz ve teklif ederiz. 

Halil ERTEM Necip BİLGE 

Başkanlık Makamına 
Görüşülmekte olan Kanun Tasarısının 4 üncü 

maddesinin ikinci fıkrasında yer alan «...doğacak ço
cuk ya da onu takip edecek nesiller» ibaresinin, «Do

ğacak çocuk ile onu takip edecek nesiller» şeklinde 
değiştirilmesini Genel Kurulun takdirlerine arz ede
rim. 

Utkan KOCATÜRK 
BAŞKAN — Sayın (Hamitoğulları, bir açıklama

nız olacak mı efendim? 
BEŞİR HAMİTOĞULLARI — Sayın Başkanım, 

biraz 'önce yaptığım konuşmamda söylenmesi gere
kenleri yeterince arz ettim; onunla yetiniyorum efen
dim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Hamitoğul
ları. 

Sayın Hamitoğulları'nın önergesinin lehinde, aley
hinde söz isteyen sayın üye var mı?.. 

MEHMET AKDEMİR — Sayın Başkanım, öner
genin aleyhinde söz istiyorum. 

MEHMET İPAİMAİK — Ben de önergenin lehinde 
söz istiyorum efendim. 

BAŞJKAN — Önergenin aleyhinde, buyurun Sa
yın Akdemir. 

MEHMı0T AKDİBMİR — Sayın (Başkanım, de
ğerli üye arkadaşlarım; 

İki gündür, ülkemizin sosyal yapısına gerçekten 
yön vermeye çalışılan bir Yasa Tasarısını görüşme
ye başlamış bulunuyoruz. Zannederim bazı arkadaş
larımız, özellikle Yasa Tasarısının esprisini ve felse
fesini özenle anlamamak istiyorlar. 

Biraz önce burada önerge sahibi, çok saygı duy
duğumuz Arkadaşımız tarafından; bu Yasa Tasarı
sının içerisinde Türk kadınına saygı varken, Türk 
kadının gerçekten sağlığını düzenleyen maddeler var
ken «Yolgeçen hanı, tahmil-tahliye deposu ve elek
trik enerjisi» gibi hiç de yakışık almayan birtakım şey
ler söylendi. 

Şimdi, bu maddede neler var?. 

BAŞKAN — Sayın Akdemir, bu konu kapanmış
tır; efendim, lütfen önergenin aleyhinde konuşunuz. 

MEHMET AKDEMİ/R — Başüstüne Sayın Baş
kanım. 

Daha önceki konuşmacılar ve bendeniz de burada 
arz ettim': Bu Yasa Tasarısı ile aslında kürtaj azal
tılmak isteniyor. Gayri meşru yapılan kürtaj, rneşru-
laştırılıyor; bilimsel şekle çevriliyor. Sakat olan bir
takım kadınların sakatlığına engel olunmak isteniyor. 
Kanamadan ölen kadınların kanamasına engel olun
mak isteniyor. Kürtaj zaten yapılıyor. Yapılmış olan, 
bugün fiiliyatta yapılan şeyin nesine karşı çıkılıyor; 
bunu anlamıyorum. Bir memlekette yılda 500 bin ki
şi kürtaj olursa; bu Tasarı yasalaşırsa, 500 bin kişi 
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kürtaj olmayacaktır; ümit ederim bu 300 bine, 200 I 
bine düşecektir. Çünkü, bu Yasa Tasarısının belirli 
maddelerinde de, buna engel olmak için getirilen ted
birler var; Devlet kontrolü altında getirilecek tedbir- { 
ler var. I 

B̂u nedenle, bu maddenin buradan çıkarılması, za
ten Kanun Tasarısının tümünün reddi manasınadır 
ki, Sayın Genel Kurulumuzun buna iltifat etmeyece- I 
ği inancıyla önergeye karşı olduğumu bildirir, saygı
larımı arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Akdemir. 
Sayın Pamak, buyurun efendim. I 
MEHMET PAMAK — Sayın IBaşkan, değerli ar

kadaşlar; 
Dünkü yapmış olduğum konuşmada, Sayın Ha-

mitoğulları'nın vermiş olduğu önergenin paralelinde I 
oldukça detaylı bilgiler sunmaya çalışmıştım. Bugün, I 
kısaca aynı konulara biraz daha detaylı girerek, öz I 
olarak vermeye çalışacağım. 

Birincisi; kürtajın tehlikelerinden bahsetmiştim. I 
Gerçekten, kürtaj son derece tehlikeli bir ameliyedir. 
Sayın Bakan, dün benim konuşmamı cevaplandırır
ken «dBunun tehlikeli olmadığını ve yeni metotlarla 
bu tehlikenin ortadan kalktığını» söyledi, zannediyo
rum ki, Sayın Bakan bir jinekolog değildir; ben de bir . 
hekim değilim... I 

ABDURRAHMAN PÜTÜRGBLt — Sen de he
kim değilsin. 

'BAŞKAN — Buyurun Sayın Pamak, devam edin I 
efendim. 

MEHMET PAMAK — Müdahale oluyor da, 
Sayın Başkan. I 

IBAŞKAN — Lütfen efendim. 
MEHMET PAMAK — Tabiî ki, ben de bir hekim 

değilim efendim; fakat buraya gelirken birtakım ko- I 
nuları araştırarak gelmek zorundayız ve bunları araş- I 
tırarak geliyoruz. Gebe rahimin kürtajı, bilhassa ilk I 
aylarda son derece tehlikeli ve zordur. İRahim, anne- I 
nin çocuğu büyütmek için ifraz ettiği hormanlar do- I 
layısıyla çok yumuşak olmaktadır. Bu sebeple de ko- I 
laylıkla delinebilir, hekim dahi bunun farkına va- j 
ramayabilir. 

Diğer bir konu; daha önceki konuşmamda da be
lirttiğim gibi, birçok ülkeler bundan bilahara dön- I 
müşlerdir, kürtajdan vazgeçmişlerdir. Yine Sayın Ba- I 
kanımız bunun kaynağının yanlış olduğunu belirtti
ler. Ben bu kaynağı İstanbul Jinekoloji Derneği arşiv- I 
lerinden temin ettim. Gerçekten bu bilgiler bana gö- | 
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re doğrudur. O halde vermiş olduğu örnekler de ge
çerlidir, kürtajdan dönen ülkeler mevcuttur. 

BAŞKAN — Sayın Pamak, lütfen Sayın Hamit-
oğulları'nın önergesinin lehine... 

MEHMET PAMAK — Efendim kürtajın aley
hinde konuşmak.... 

BAŞKAN — Hayır, şu anda dün verilen bilginin 
hangisinin doğru olduğu hususunu değil, Sayın Ha-
mitoğulları'nın önergesinin lehine efendim; lütfen. 

MEHMET PAMAK — Sayın Başkan, ben kür
tajın aleyhinde konuşmakla Sayın Hamitoğulları'nın 
önergesinin lehinde konuşmuş oluyorum. 

BAŞKAN — Buyurun; ama önerge olarak efen
dim. 

iM'EHMET PAMAK — Tabiî efendim; önerge
nin kabul edilmesini temin etmek için kürtajın aley
hinde konuşmak zorundayım. 

«AŞKAN — Buyurun. 

MEHMET PAMAK — Görüşlerimi tekrar et
mekte bir mahzur var mı?.. 

BAŞKAN — Görüşlerinizi tekrar edinizde; sadece, 
dün ben bunu söyledim, falan da şunu söyledi, bu 
bilgi doğrudur, benimki doğrudur, falanınki yanlış-
tırdan ziyade, lütfen efendim... 

MEHMET PAMAK — Efendim tabiî ki, Genel 
Kurulun aydınlanabilmesi için dün burada yapılmış 
olan, konuşmamızla ilgili, yanlış açıklamaları düzelt
mek vazifemdir. Onu yapmaya çalışıyorum müsaade 
ederseniz? 

BAŞKİAN — İBuyurun devam edin Sayın Pamak. 

MEHMET PAMAK — Teşekkür ederim. 
Efendim, ben şunu söylemek istiyorum; «Cenin 

bir canlı varlıktır ana rahmine düştüğü andan itiba
ren» demiştim ve yine tekrarlıyorum; fakat Sayın 
Başkanım ben burada şunu belirtmek zorundayım. 
Sayın Bakan dün dediler ki, «Sperm de canlıdır, yu
murta da canlıdır...» O zaman tırnak da canlıdır, saç 
teli de canlıdır; yani bunların bir babanın ölümü ha
linde ondan hak iddia etme veya mirasından fayda
lanma gibi bir şeyleri yoktur; ama ceninin bu hak
kı vardır, kanunlarla teminat altına alınmıştır. Bun
larla diğerini nasıl mukayese edebiliriz?.. Onun için 
mutlaka ana rahmiinie düştüğü andafn itibaren canl'ı olan 
cenini dükkate almak zorunidayıız. Spermle, yumurtayla. 
bunu mukayese etmek son derece anlamsızdır. Onun 
için kürtaj gerçekten bu manada da bir çocuğu kat
letmek derecesinde dehşet verici bir hadisedir. 

Kanaatimce bu Tasarı ile Türk kadınının, bunu 
inanarak söylüyorum, haysiyeti ile oynanabilir; eğer 
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bu şekilde gerçekleşirse. Buna müsaade etmemek la
zımdır. «Ahlak ile kürtaj arasında ne bağlantı var
dır?» denilebilir. Bunu söylemiştik. iSayın üyeler ba
kın, şu anda Millî Eğitim Bakanlığına bağlı Kocate-
pe Mimar 'Kemal Lisesinde «Flört etmek» diye bir 
ders rehberlik dersi diye okutulmaktadır ve burada 
flörtün mutluluk ve neşe kaynağı olduğu, ruh sağlığı 
açısından yararlı olduğu gençlerimize anlatılmaktadır. 
Millî Eğitim Bakanlığında, okullarda yapılan bu ça
lışmalara paralel bir de kürtajı serbest bıraktığımız 
zaman nasıl bir netice ortaya çıkacağını takdirlerini
ze arz ediyorum. 

Efendim, deniyor ki, mademki yasak olan kürtajı 
önleyemiyoruz, o halde müsaade edelim de yaygınlaş-
sın veya isteyen yaptırsın. Öyle her isteyen istediğini 
yapabilir mi?.. Toplum hayatı yaşıyoruz değerli üye
ler. ıO zaman, eroin yasaktır, önleyemiyoruz, o hal
de serbest bırakalım eroini kullanan kullansın.. Top
lum hayatı içerisinde hiç kimsenin ferdi hayatı sınır
sız değildir, ferdi hürriyetlere sınır getirilmektedir, 
toplum hayatını bir bütün olarak düşünmek lazımdır. 
Bu sebeplerden dolayı önergenin lehindeyim. 

Arz eder, saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Pamak. 
Sayın Komisyon, Sayın Hamitoğulları'nın önerge

si üzerinde; lütfen efendim, konu hep aynı olduğu 
için, katılıp katılmadığınızı beyanla... 

Sayın Bilge buyurun efendim. 
NECtP BİLGE — Efendim; önergemde de be

lirttiğim gibi, «Arazlara» kelimesi var. «Araz» keli
mesi arızanın çoğuludur, bir de Türkçe çoğul yapıl
mıştır. Bu itibarla yanlış gözükmektedir. Adalet 'Ko
misyonu metninde «Bulgulara» denmiştir. «Bulgular» 
tabiri zaten dilimizde de kullanılmaktadır. Bu bakım
dan, buna göre düzeltilmesini rica edeceğim. 

Diğer fıkralarda da yine yazımla ilgili olmak üze
re, il 9 uncu sayfanın ikinci satırında «mümkün olma
dığı ahvalde» tabiri geçmektedir. Halbuki daha yu-
karıki fıkralarda «hallerde» denilmiştir. Türkçe ço
ğul olarak onunda «(Hallerde» şeklinde değiştirilme
sini rica ediyorum, 

Bir de üçüncü fıkranın son satırında «Hükümet 
tabiplerine» tabiri geçmektedir. Halbuki ondan he
men önceki satırda «iSosyal Yardım Müdürlüklerine.». 
Makam olarak «İMüdürlük» tabiri kullanıldığı için, 
Hükümet tabipleri» şahsı ifade eder, onun da makam 
olarak «tabipliklerine» şeklinde değiştirilmesini rica 
edeceğim. 

Son fıkranın alttan üçüncü satırında «ve nasıl dol
durulacağı» tabirinden sonra bir virgül konması ge
rekmektedir; çünkü ondan sonra «Acil müdahale 
hallerinin» nelerden ibaret olduğu» denmektedir. 

Bu şekilde yazım hususunda ricalarım olacaktır. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bilge. 
Sayın Komisyon. 
SAĞLIK VE İSOSYAL İ§LBR (KÖMJİSYÖNU 

SÖZCÜMÜ S. FERİDUN GÜRAY — Sayın Başka
nım, Sayın Hocamızın önergesi ile biraz sonra oku
nacak iSayın Kocatürk'ün önergelerine aynen katılı
yoruz. Bu nedenle de müsaade buyurursanız bazı dü
zeltmeler yapmak istiyoruz. 

BAŞKAN — ıBuyurun efendim. 
SAĞLIK VE İSOSYAL ÜSLER KÖMftSYONU 

SÖZCÜSÜ IS., FEİRİDUIN GÜRAY — ikinci fıkra
nın üçüncü satırındaki «Doğacak çocuk» ibaresinden 
sonraki «yada» bağının «île» olmasını kabul ediyo
ruz efendim; Sayın Kocatürk'ün önergesi veçhile. 

Onun altındaki «Maluliyete» kelimesinin «sakat
lığa» şeklinde, ondan sonra bir satır atlandığında 
«Arazlara» kelimesinin, Bilge Hocamızın ikazları 
veçhile «Bulgulara» şeklinde oluyor. 

19 uncu sayfanın ikinci satırında «Ahvalde» ke
limesini Türkçeleştiriyoruz «Hallerde» yapıyoruz Sa
yın Başkanım. O fıkranın son satırında «Tabipleri
ne» kelimesini «Tabipliklerine» yapıyoruz; ayrıca 
bir de virgül koyuyoruz. 

Arz ederim. 

SAĞLİK VE İSOSYAL İŞLER KOMİSYONU 
BAŞKANI ZEKÎ ÇAKMAKÇI — Ben de aynı şey
leri belirtecektim Sayın Başkan. Konu yeterince ay
dınlanmıştır, aynı şeyler sık sık söylenmiştir, izah 
edilmiştir, bu konuda söylenecek fazla bir şey kal
mamıştır, önergeye katılmadığımızı arz ediyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Bakan? 
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM (BAKANI 

KAYA KILIÇTURGAY — Önergeye katılmıyorum 
Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Önergeye katılmıyorsunuz, teşek
kür ederim ©fendim. 

Sayın üyeler; İSayın Hamitoğulları'nın önergesine 
Komisyon ve Hükümet katılmadığını beyan etmekte
dir. 

önergenin dikkate alınıp, alınmaması hususunu 
oylarınıza sunuyorum efendim., Dikkate alınmasını 
kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önergenin dik
kate alınması kabul edilmemiştir. 

(Sayın Bilge'nin redaksiyonla ilgili bir önergesi 
var. 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Kocatürk; önergenize IK'omisyon katılmak 

suretiyle «Ya da» yi kaldırmış «İle» yapmıştır. Bu 
durumda önergenizi geri alıyorsunuz, bendeniz de iş
lemden kaldırıyorum efendim. 

UTKAN KOCATÜRlt — Mesele kalmamıştır, 
teşekkür ederim. 

'BAŞKAN — Sayın 'Biîge'nin de önergesine Ko
misyon katıldığına göre, bu durumda... 

BAŞKAN — Sayın üyeler, 84 üncü Birleşimin 
ikinci oturumunu açıyorum. Görüşmelere kaldığı yer
den devam ediyoruz. 

Beşinci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 5. — 557 sayılı Kanunun 5 inci mad

desi 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 mümeyyiz 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, sterihzasyon 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.» 

'BAŞKAN — ıBeşinci madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?.. Yok. Bu maddeyle ilgili Sayın Komisyon 
ve Sayın Hükümetin bir diyeceği var mı efendim?.. 
Yok. 

NECİP BİLGE — Önergemi geri alıyorum. 

BAŞKAN — Geri alıyorsunuz. Teşekkür ederim 
efendim. 

Bu durumda dördüncü maddeyi değiştirilmiş bu 
biçimiyle oylarınıza sunuyorum. 'Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... 4 üncü madde kabul edilmiştir. 

Sayın üyeler; İBirleşime 15 dakika ara veriyorum. 
Kapanma Saati : 16.55 

..<... 

Beşinci maddeyle ilgili önergeleri okutuyorum : 
Sayın Başkanlığa 

Görüşülmekte olan Tasarının beşinci maddesinin 
ilk cümlesinin aşağıdaki şekilde düzenlenmesini arz 
ve teklif ederiz. 

Necip BİLGE Şerafettin YARKIN 
«Dördüncü maddede belirtilen müdahale, gebe 

kadının iznine, küçüklerde küçüğün rızası ile velinin 
iznine, vesayet altında bulunup da reşit veya mümey
yiz olmayan kişilerde reşit kişinin ve vasinin rızası 
ile birlikte sulh hâkiminin izin vermesine bağlıdır.» 

Başkanlık Makamına 
Görüşülmekte olan Kanun Tasarısının beşinci mad

desinin üçüncü cümlesinde yer alan «3 üncü maddede 
ve bu maddenin birinci fıkrasında» ibaresinin, «Üçün
cü maddenin birinci fıkrasında» şeklinde değiştirilme
sini Genel Kurulun takdirlerine arz ederim. 

Utkan KOCATÜRK 
BAŞKAN — Sayın Bilge, buyurunuz efendim. 
NECİP BİLGE — Sayın Başkan, değerli arkadaş

larım; 
'Bu beşinci maddenin birinci fıkrası bir ifade zaafı 

içermektedir, bunun düzeltilmesi gerektiği kanısında
yız. 

Bu durumu anlayabilmek için, maddenin bu birin
ci fıkrasını tekrar okuyarak hafızalarınızı tazelemek 
isterim : «Dördüncü maddede belirtilen müdahale, 

IKINCI OTURUM 

Açılma Saati : 17.10 
BAŞKAN : Başkanvekili Turhan GÜVEN 

KÂTtP ÜYELER : A. Güngör ÇAKMAKÇI, Ali Nejat ALP AT 
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gebe kadının iznine, küçüklerde küçüğün rızası ile 
velinin, vesayet altında bulunup da reşit veya mümey
yiz olmayan şahıslarda şahsın ve vasinin rızası ile 
birlikte sulh hâkiminin izin vermesine bağlıdır.» diyor. 

Burada, hem velinin izni lazım geliyor, hem de 
ayrıca vasinin rızası ve sulh mahkemesinin izni. Bi
naenaleyh, burada velinin izninin veyahutta rızası
nın yanında, sulh mahkemesinin de izninin alınması 
lazım geldiği gibi bir anlam çıkmaktadır. Çünkü, mad
denin metninde «velinin» denildikten sonra, onun iz
ninden söz edilmiyor. «Velinin, vesayet altında bulu
nup da reşit veya mümeyyiz olmayan şahıslarda şah
sın veya vasinin rızası ile...» denilmektedir. Bu «rıza» 
tabiri, hem vasinin, hem de velinin rıza vermesi la
zım geldiği gibi bir anlam taşıyor. Halbuki maksadın 
öyle olmaması lazım gelir. Çünkü, Medenî Kanunu
muz hükümlerine göre, velinin velayeti altında bulu
nan çocuk hakkında, çocuk olması dolayısıyla, onun 
muamelelerine izin vermesi lazım gelir; ama bu izin 
ayrıca vesayet makamı olan sulh hâkiminin iznine 
bağlı değildir veya muvafakatına bağlı değildir. 

Vesayette, vasinin rızasının dışında, ayrıca vesayet 
makamı olan mahkemenin izni de lazım gelmektedir. 
Çünkü veli, çocukla aralarında bir kan bağı bulu
nan kimsedir. Bu itibarla, onun bütün menfaatlerini 
koruyacağı gayet doğal sayılmaktadır. Bu bakımdan
dır ki, ayrıca velinin rızası dışında, bir de sulh mah
kemesinin iznine veya muvafakatına, tasvibine lüzum 
görülmemektedir. Halbuki vasi, dışarıdan tayin edil
miş olan bir kimsedir; ne de olsa onun vesayeti al
tında bulunan kimsenin çıkarlarını koruma hususun
da veli kadar itina göstermesi o kadar doğal sayılma
yabilir. Bu itibarla, ayrıca bir de vesayet makamı olan 
mahkemenin muvafakati veya izni lazım gelmektedir. 

Bu itibarla burada, «velinin» tabirinden sonra «iz
nine» denilip virgül konulmalı, ondan sonra da «ve
sayet altında bulunup da reşit veya mümeyyiz olma
yan şahıslarda şahsın veya vasinin rızası ve ayrıca 
sulh mahkemesinin de izninin lazım geldiği» ifade 
edilmek için, maddeyi ona göre düzenlemiş bulunu
yoruz. Bu itibarla, daha açık bir hale gelmiş bulun
maktadır. O bakımdan önergemizin kabulünü rica ede
ceğiz. 

Bir de burada «şahıs» tabiri geçmektedir. «Şahıs» 
tabiri daha önceki maddede «kişi» olarak kullanıl
mıştır. Burada da aynı kavramı ifade etmek üzere 
«kişi» tabirinin kullanılmasının daha uygun olacağı 
kanısındayım. 

Zaten Medenî Kanunumuz daha 1926'larda; (ger
çi «şahıs» tabiri çok kullanılmıştır orada ama) onun 

11 inci maddesi «kişi» tabirini kullanmıştır; öztürk-
çe bir kelimedir. Hatta Medenî Kanunun ilk tercü
mesinde de «şahıs» tabiri kullanıldığı halde, sonra
dan Meclisin huzuruna gelmezden önce Komisyon
daki yeniden gözden geçirilme sırasında «kişi» tabiri 
kullanılmıştır; «Evlenme, kişiyi reşit kılar» denilmek
tedir. Halbuki onun ilk tercümesinde «Evlenme, ki
şiyi reşit kılar» denilmemişti; «Evlenme, şahsı reşit 
hale kalbeder» şeklinde ifade edilmişti. Sonradan bu 
ibare Tiirkçeleştirilmiş ve «Evlenme, kişiyi reşit kı
lar» denilmiştir. Burada da aynı şekilde yukarıki mad
delerde «kişi» tabiri kullanıldığına göre, burada da 
«kişi» tabirinin kullanılması doğru olacaktır. 

Nihayet, aynı fıkrada bir de şu ifade zaafı bulun
maktadır; burada diyor ki, «Reşit veya mümeyyiz 
olmayan şahıslarda şahsın ve vasisinin rızası ile birlik
te sulh hâkiminin izin vermesine bağlıdır.» 

Şimdi, reşit olmayan kimse bu ameliyeye maruz 
kalacak olursa, yani yaptırmak istediği takdirde, sa
dece kendisinin rızası kâfi değildir; aynı zamanda ve
lisinin veyahutta vasisinin rızası icap etmektedir. 

Burada, «şahıs» tabirinden sonra «Vasinin rızası 
ile» denilirken, yukarıda «Reşit veya mümeyyiz ol
madığı takdirde» denildiğine göre, bu «Şahsın» tabiri 
aynı zamanda, hem reşite, hem de gayrimümeyyiz 
olan şahsa matuf bulunmaktadır. Halbuki mümeyyiz 
olmayan şahsın bir rızası söz konusu olamaz. Çünkü, 
aklî maluliyete müpteladır o kimse, gayrimümeyyiz-
dir. Gayrimümeyyiz olduğu için, onun rızasının alın^ 
ması söz konusu olamaz. 

Bu itibarla, burada da bir değişiklik yapmak su
retiyle, «reşit veya mümeyyiz olmayan kişilerde, re
şit kişinin ve vasinin rızası ile birlikte» tabirinin kul
lanılması suretiyle, gayrimümeyyizin rızasının alın
ması lazım, gelmediği ifade edilmek istenilmiştir. 

Bu bakımdan, ifade düzgünlüğünü teminen öner
gemizin kabulünü Yüksek Kuruldan rica ediyorum. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bilge. 
Önergenin lehinde, aleyhinde söz isteyen sayın 

üye?.. Yok. Sayın Komisyon, buyurun efendim. 
SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU 

SÖZCÜSÜ S. FERİDUN GÜRAY — Sayın Başka
nım; Sayın Hocamıza teşekkür ederiz, ancak önerge
sini tümüyle kabul edemiyoruz. Müsaade buyurur
sanız, ifade zaafına ait olan kısımları doğrudur, arz 
edeyim. 

3 üncü satırda «velinin» kelimesinden sonra «iz
nine» kelimesini koyuyoruz, virgül ondan sonraya 
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alınıyor. Ondan sonraki satırda «Mümeyyiz olmayan 
kişilerde» şeklinde, «kişilerde» kelimesini, «şahıslar
larda» yerine tabiatıyla kabul ediyoruz. Ancak; öner-
gelerindeki «şahsın» kelimesini, «reşit kişinin» ibare
siyle değiştirilmesini istemektedirler; «reşit kişinin» 
şeklinde biz kabul edemiyoruz; çünkü reşit veya gay
ri reşit olsa da, vesayet hâkimi eğer dinlenmesinde 
fayda varsa, mümeyyiz olmayanı da dinlerler, kü
çüğü de dinlerler, reşit olup da akıl maluliyetine du
çar olan kişileri de dinlerler ve bunların görüşlerini 
de almak zorundadırlar. 

Yüksek malumları olduğu gibi, küçüğün evlen
mesine izin verilmesi halinde dahi, J5 yaşından kü
çük olan kız çocuğu hâkim huzuruna çağırılır, evlen
meye muvafakat edip etmediği sorulur. Bu konu da 
onun devamı gibi görülmektedir. Küçüğün de evli
lik dışında herhangi bir gebeliğe duçar olması müm
kündür, işte bu halde rızasının alınması da önem ta
şır; ola ki, evlilik dışı olmasına rağmen, küçük bu 
çocuğu büyütmek isteyebilir. 

O nedenle, illa «reşit kişinin» şeklinde bağlanma
sını biz kabul etmiyoruz. 

Ayrıca, Sayın Kocatürk'ün önergesine de katılı
yoruz efendim. 

BAŞKAN — Sayın Bilge?.. 

NECÎP BÎLGE — Bir yanlışlık bendenizde oldu, 
«reşit kişinin» değil, «reşit olmayan kişinin» şeklinde 
efendim. 

BAŞKAN — «Reşit olmayan kişinin» şeklinde 
düzeltiyorsunuz, öyle mi efendim? Biraz evvelki za
bıtlarda Sayın Bilge, zaten «reşit olmayan kişinin bir 
beyanda bulunması söz konusu değildir» gibi bir be
yanda bulundunuz da, şimdi bunu düzeltiyorsunuz 
efendim. «Reşit kişinin» değil de, «reşit olmayan ki
şinin» diyorsunuz; o zaman oldu efendim. 

SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ S. FERİDUN GÜRAY — Sayın Baş
kanım, ben de tereddüde düşmüştüm, tabiî Hocamdan 
feyz aldığım için fazla ileri gidemedim, bağışlasınlar. 
Teşekkür ederim efendim. 

BAŞKAN — Evet, bendenizde de aynı tereddüt 
uyanmıştı. 

Önerge de öyle, «Reşit olmayan kişinin ve» di
yoruz; çünkü öbüründe «veya da olabilir» gibi dü
şünmüştük efendim. «Reşit olmayan kişinin ve vasi
nin rızasıyla birlikte» diyoruz. 

Evet, çok özür dilerim Sayın Güray, Sayın Ko
catürk'ün önergesini daha okumadık, ama eğer ka
tılıyorsanız?. 

SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ S. FERİDUN GÜRAY — Sayın Baş
kanım, özür dilerim, hep zamandan kazanmak için 
bu yola tevessül ediyorum, her halde Sayın Kocatürk 
de bağışlarlar. 

BAŞKAN — Sayın Kocatürk, o zaman müsaade 
ederseniz Sayın Bilge'nin önergesine katıldıkları için 
onu işlemden kaldırayım. Bu düzeltme yapılmıştır; 
ondan sonra zatıâlinize söz vereceğim, o zaman da ge
rekli işlemi yapalım efendim. 

Sayın Bilge, Komisyon bu şekildeki düzeltmeyi 
yapmıştır, «reşit olmayan kişi» şeklinde düzeltmek 
suretiyle önergenizi geri alıyor musunuz?.. 

NECİP BİLGE — Geri alıyorum. 
BAŞKAN — Önergenizi alıyorsunuz, işlemden 

kaldırılmıştır. 
Sayın Kocatürk buyurun efendim. 
UTKAN KOCATÜRK. — Efendim, Komisyona 

teşekkür ederim, önergemi uygun buluyorlar. Yal
nız, şu anda benim aklıma bir kelime ilavesi daha 
geliyor; kanunun tayin ettiği hedefi iyi seçmek için; 
«3 üncü maddenin 1 inci fıkrası» deyince, 3 üncü 
maddenin 1 inci fıkrası sterilizasyon yapılacak evli 
kişileri kastediyor. Halbuki, burada dikkat ederseniz; 
«Rızaları aranılacak kişiler evli iseler sterilizasyon 
işlemi ya da rahmin tahliyesi için...» diyor. Halbuki 
istek ile rahmin tahliyesini isteyen evli çiftleri ilgi
lendiren madde ise, 4 üncü maddenin 1 inci fıkrasıdır. 
0 halde, burada «gerek 3 üncü, gerekse 4 üncü mad
delerin 1 inci fıkralarında» demek lazım. Gayet ta
biî şu anda makul bir ilave olarak söylüyorum ve 
önergemi tamamlayıcı bir ilave olarak sunuyorum; 
çünkü 3 üncü maddenin 1 inci fıkrası sterilizasyona 
ait, rahmin tahliyesini kapsamıyor. Halbuki, «rahim 
tahliyesi» de dendiğine göre, bu 4 üncü maddenin 
1 inci fıkrasıdır, bu şekilde olması lazım. 

«Gerek 3 üncü, gerekse 4 üncü maddelerin 1 inci 
fıkralarında belirtilen ve rızaları aranılacak kişiler 
evli iseler sterilizasyon işlemi ya da rahmin tahliyesi 
için eşin de rızası» demeyi. Zannediyorum Komisyon 
da kabul edeceklerdir. 

BAŞKAN •— Sayın Kocatürk, o zaman bu mad
denin başındaki ibareyi de ne yapacağımızı lütfeder 
misiniz; «4 üncü maddede belirtilen müdahale» diye 
başlıyor cümle? 

UTKAN KOCATÜRK — Efendim, «3 üncü 
maddenin 1 inci fıkrasında» şeklinde değiştirilmesine 
dair bu. Şimdi onun yerine; «Gerek 3 üncü, gerekse 
4 üncü maddelerin 1 inci fıkralarında» şeklinde ola
cak. 
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BAŞKAN — Bendeniz de diyorum ki, zaten «4 ün
cü maddede belirtilen müdahale» diye başlıyor cüm
le?.. 

UTKAN KOCATÜRK — Efendim okuyayım o 
zaman : «Kanun tasarısının 5 inci maddesinin 3 ün
cü cümlesinde yer alan «3 üncü maddede ve bu mad
denin 1 inci fıkrasında» ibaresinin, «gerek 3 üncü, 
gerekse 4 üncü maddelerin 1 inci fıkralarında...» şek
linde değiştirilmesini Genel Kurulun takdirine arz 
ederim. 

Önergem budur. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kocatürk. 
Bir de Komisyondan soralım efendim. Sayın Ko

catürk, önergesini «3 üncü maddenin 1 inci fıkrası» 
yerine, «3 ve 4 üncü maddenin 1 inci fıkraları» şek
line dönüştürüyor. Halbuki, madde zaten 4 üncü 
maddedeki beyanla başladığı için, bir açıklama iste
miştim, ama bilmiyorum?.. 

SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ S. FERİDUN GÜRAY — Sayın Baş
kanım, buradaki durum onun dışında olan bir husus
tur; Sayın Kocatürk'e teşekkürle önerilerini bu haliy
le kabul ediyoruz efendim. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Yani, «3 ve 4 üncü maddenin 1 inci 
fıkrası» oluyor?.. 

SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ S. FERİDUN GÜRAY — Evet Sayın 
Başkanım. 

BAŞKAN — «3 üncü ve 4 üncü maddelerin 1 in
ci fıkralarında» şeklinde olacak. 

Bir de, aynı maddede Sayın Komisyon; «Şiddet 
veya tehdit veya telkin veyahut iğfal» diye başlıyor, 
«Şiddet, tehdit» ondan sonra «veya» olabilir mi efen
dim? Burada iki «veya» kelimesi yanyana gelmiş. 

SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ S. FERİDUN GÜRAY — Virgül olur 
Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Virgül koyuyoruz efendim. «Şiddet, 
tehdit, telkin yahut iğfal...» O zaman müsaade eder
seniz sayın üyeler, Sayın Kocatürk'te bu biçimde ka
bul edildiği için önergelerini geri alıyorlar, işlemden 
kaldırıyorum. Müsaade ederseniz 5 inci maddeyi oku
yorum : 

«Madde 5. — Dördüncü maddede belirtilen mü
dahale, gebe kadının iznine, küçüklerde küçüğün rı
zası ile velinin iznine, vesayet altında bulunup da re
şit veya mümeyyiz olmayan kişilerde reşit olmayan 

I kişinin ve vasinin rızasıyla birlikte sulh hâkiminin 
izin vermesine bağlıdır. Ancak akıl maluliyeti nede-

I ni ile şuur serbestisine sahip olmayan gebe kadın hak-
j kında rahim tahliyesi için kendi rızası aranmaz. 3 ün

cü ve 4 üncü maddelerin 1 inci fıkralarında belİrti-
I len ve rızaları aranacak kişiler evli iseler, sterilizas-
I yon işlemi, ya da rahmin tahliyesi için eşin de rızası 

gerekir. Şiddet, tehdit, telkin yahut 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-

I ganlardan birisini tehdit eden acil hallerde izin şart 
değildir» şeklinde madde düzenlenmiş bulunmaktadır. 

Bu düzenleme haliyle 5 inci maddeyi oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

6 ncı maddeyi okutuyorum. 

I MADDE 6. — 557 sayılı Kanuna 5 inci madde-
I den sonra 5-A maddesi eklenmiştir. 

«Madde 5-A — Gebeliği önleyici yöntemleri kul-
I lanma açısından hekim, hemşire ve ebelerin nasıl eği-
I tilecekleri, nasıl görevlendirilecekleri ve uygulama 
I yetkisine sahip bulundukları yöntemler Sağlık ve Sos-
I yal Yardım Bakanlığı tarafından çıkarılacak bir yö-
J netmelikle düzenlenir. Hekim, hemşire ve ebeler özel 
I kanunlarındaki şartlara bağlı olmaksızın, bu yönet-
I melikte belirtilen şartlara uygun olarak gebeliği ön-
I leyici yöntemleri uygulayabilirler.» 

I BAŞKAN — 6 ncı madde üzerinde söz isteyen 
I sayın üye?.. 

M. FEVZİ UYGUNER — Ben rica ediyorum 
efendim. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
I Başka söz isteyen sayın üye?.. Yok. Kayıt işlemi 

bitmiştir efendim. 
I Sayın Uyguner, buyurun. 

M. FEVZİ UYGUNER — Sayın Başkan, bu 
madde, 557 sayılı Kanuna 5 inci maddeden sonra bir 

I 5-A maddesi eklenmesi şeklinde ele alınmıştır. Bu-
I nun yeri burası değildir. Bunun yerinin 12 nci mad-
I deden önce olması lazımdır. 

I BAŞKAN — Bu kanun tasarısının 12 nci maddesi 
I mi Sayın Uyguner? Yani ceza hükümlerini ihtiva 
I eden Türk Ceza Kanununa geçişte mi olsun? 

M. FEVZİ UYGUNER — Evet. Orada Türk 
I Ceza Kanununun bazı hükümlerini değiştiriyor ve 
I 557 sayılı Kanunun 5 inci maddesine 5-A maddesi ge-
| tiriyor. 

486 — 
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BAŞKAN — Komisyona soralım efendim. 
Sayın Komisyon?.. 
SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER KOMtSYONU 

SÖZCÜSÜ S. FERİDUN GÜRAY — Sayın Başka
nım, Adalet Komisyonu Başkanı Sayın Uyguner'in 
ileri sürdükleri hususu Komisyonda da tartıştık ve 
bir çıkış yolu olarak bu maddeyi (5-A) şeklinde dü
zenlemekle bulduk. 

Yüksek malumlarınız olduğu veçhile, İcra ve if
las Kanununun 68 inci maddesine bir madde daha 
ilave edilmek gerektiğinde, 68-A olarak Yasama Or
ganınca tedvin edilmiştir. Yine, Hukuk Muhakemeleri 
Usulü Kanununun 113 üncü maddesinden sonra ila
ve bir hüküm getirildiğinde, bu da Yasama Organın
ca 113-A şeklinde düzenlenmiştir. Q nedenle, taknin 
sistemimizde böyle bir usul olduğundan ve Kanunun 
genel düzenini de, sistematiğini de bozmamak için 
biz bu şekilde düzenledik. Ama Yüce Heyet kabul 
ederse, tabiatıyla Uyguner'in görüşü de kabul edile
bilir. 

Bu şekliyle katılmıyoruz, arz ederim. 
BAŞKAN — Zaten şifahî bir işlemdir, katılmı

yorsunuz. 
Sayın Bakan?.. 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI KA
YA K1LIÇTURGAY — Takdire bırakıyorum Sa
yın Başkan. 

BAŞKAN — 6 ncı madde üzerinde Sayın Komis
yon ve Hükümetin başka bir açıklamaları yok ve 
Sayın Uyguner'in de istediği işlem, doğrudan doğ
ruya bir önerge biçiminde değildir, bir istektir. 

6 ncı maddeyi Komisyondan gele.'i bu haliyle oy
larınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

7 nci maddeyi okutuyorum. 
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 ellibin liradan 
aşağı olmamak üzere ağır para cezası ile cezalandı
rılırlar.» 

| BAŞKAN — 7 nci madde üzerinde söz isteyen 
I sayın üye?.. Yok. 
I Sayın Komisyon ve Sayın Hükümetin bir açıkla-
I ması?.. Yok. 
I 7 nci maddeyi Komisyondan geldiği biçimiyle oy-
I larınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... 
I Kabul edilmiştir. 
I 8 inci maddeyi okutuyorum. 
I MADDE 8. — 557 sayılı Kanuna aşağıdaki mad-
I de eklenmiştir. 
I «EK MADDE 1. — Bu Kanunun 2, 4 ve 5-A 
I maddelerinin öngördüğü tüzük ve yönetmelikler Ka-
I nunun yayımı tarihinden itibaren 6 ay içinde hazırla-
I narak yürürlüğe konulur.» 
I BAŞKAN — 8 inci madde üzerinde söz isteyen 
I sayın üye?.. Yok. 
I Sayın Komisyon ve Sayın Hükümetin bu maddey-
I le ilgili bir açıklama olacak mı efendim? 

SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER KOMtSYONU 
BAŞKANI ZEKÎ ÇAKMAKÇI — Efendim, Genel 

I Kurul uygun bulursa, bu 6 ay süreyi «3 ay» diye 
I kısaltmak istiyoruz. 
I BAŞKAN — Evet, zaten Sayın Kocatürk'ün böy-
I le önergesi var. 
I Sayın üyeler; bu maddeyle ilgili iki önerge var-
I dır, okutuyorum: 

I Sayın Başkanlığa 
I Görüşülmekte olan Tasarının 8 inci maddesiyle ge-
I tirilen Ek Madde l'in aşağıdaki şekilde düzenlenmesini 
I arz ve teklif ederiz. 
I «EK MADDE 1. — Bu Kanunun öngördüğü tü-
I zük ve yönetmelikler Kanunun yayımı tarihinden iti-
I baren 6 ay içinde hazırlanarak yürürlüğe konulur. 
I Yönetmelikler Resmî Gazetede yayımlanır.» 

Şerafettin YARKIN Necip BİLGE 
Halil ERTEM 

I Başkanlık Makamına 
I Görüşülmekte olan 557 sayılı Nüfus Planlaması 
I Hakkındaki Kanunda değişiklik yapılmasına dair Ka-
I nun Tasarısının 8 inci maddesinin aşağıdaki şekilde dü-
I zenlenmesini Genel Kurulun takdirlerine arz ederim. 

Utkan KOCATÜRK 

I «MADDE 8. — 557 sayılı Kanuna aşağıdaki mad-
I de eklenmiştir. 
I EK MADDE 1. — Bu Kanunun 2, 4 ve 6 ncı mad-
I delerinin öngördüğü tüzük ve yönetmelikler Kanunun 
I yayımı tarihinden itibaren 3 ay içinde hazırlanıp yü-
| rürlüğe konulur.» 

487 — 



Danışma Meclisi B ; 84 14 , 4 . 1983 O : 2 

BAŞKAN — Sayın Komisyon, burada sadece «3 
ay» a iştirak ediyorsunuz. Yalnız «3 ay» a iştirakten 
evvel, Sayın Bilge'nin bir önergesinde böyle «2, 4, 
5 - A» yerine, «Bu Kanunun öngördüğü tüzük ve 
yönetmelikler» demek suretiyle bütün kanunun kapsa
mını alacak biçimde bir teklif var. 

Sayın Bilge, bir açıklamanız olacak zannederim; 
buyurun. 

NECİP BİLGE — Efendim, bu bize dağıtılan me
tinde evvela 2 nci madde yoktu; onun düşmüş oldu
ğunu söylediler; kabul. Ancak, şu var; «öngördüğü tü
zük ve yönetmelikler» diyor. Şimdi, 2, 4 ve 5 inci mad
dede hem tüzük, hem de yönetmelik öngörülmüş gibi 
bir mana çıkıyor. Halbuki tüzük yalnız 4 üncü madde
de vardır, yönetmelikler 2 ve 5 inci maddede vardır. 
Bu itibarla, buna lüzum olmadan «Bu Kanunun ön
gördüğü» denilirse, hepsini cem etmiş olur; buna lü
zum yoktur, bir. 

İkincisi, de, Anayasanın malum maddesi gereğin
ce «yönetmeliklerin yayınlanıp yayınlanmayacağı ka
nunla düzenlenir», deniyor. Burada yönetmeliğin ya
yınlanacağına dair hüküm koymuş bulunuyoruz. Bu şe
kilde kabulünü rica ediyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bilge. «6 ay» 
yine sizin önergenizde kalıyor mu?... 

NECİP BİLGE — Efendim, biz de «3 ay» a katılı
yoruz. 

BAŞKAN — Peki efendim, onu «3 ay» olarak dü
zeltiyorum. 

önergenin lehinde, aleyhinde söz isteyen sayın 
üye..? Yok. 

Sayın Komisyon?... 

SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ S. FERİDUN GÜRAY — Sayın Başka
nım, Sayın Hocamız haklıdırlar; bu şekilde ifade da
ha güzel olmuştur. Anayasamız gereği de, yönetmeliğin 
Resmî Gazetede yayınlanıp yayınlanmaması hususu
nu belirtmemiz lazımdır, ki biz yönetmeliğin Resmî 
Gazetede yayınlanmasını kabul ediyoruz. Bu nedenle, 
o fıkrayı da aynen benimsiyoruz ve önergeye «3 ay» ol
ması suretiyle katılıyoruz efendim. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Bu durumda Sayın Bilge, Sayın Yar-

kın ve Sayın Ertem'in önergelerini kesin olarak oy
layacağım. Yalnız daha evvel Sayın Kocatürk'ün öner
gesi var; Sayın Kocatürk, zaten «3 ay» a katılıyorlar; 
önergenizi... 

UTKAN KOCATÜRK — «3 ay» in dışında bir ila
vem daha var efendim. Komisyon metninde «Bu Ka-

— 'dük 

nunun 2, 4 ve 5 - A maddeleri» deniyor, bende bu 6 ncı 
madde var. 5 - A maddesi, 557 sayılı Kanuna ait bir 
maddedir. «*Bu Kanunun maddesi» denildiğine göre, bu 
Kanun, 557'ye 5 - A'yı getiren 6 ncı maddedir. Kanun 
tekniği bakımından böyle olması lazımdır. 

BAŞKAN — Sayın Kocatürk, haklısınız; yalnız 
artık madde saymaktan vaz geçildiği için, 5 veya 6 ol
ması söz konusu değil. «Bu Kanunun öngördüğü tüm 
tüzük ve yönetmelikler» deyince mesele yoktur. Öner
genizi geri alıyor musunuz bu durumda?... 

UTKAN KOCATÜRK •— Peki efendim, olabi
lir. 

BAŞKAN — Önergenizi işlemden kaldırıyorum; 
teşekkür ederim. . 

NECİP BİLGE — Efendim, Komisyon katıldığı
na göre, biz de geri alıyoruz. 

BAŞKAN — Kesin oylayacağım efendim. Çünkü 
bir metin getirdiniz; okutacağım ve kesin oylayaca
ğım. 

8 inci maddeyle ilgili önergeyi bir kere daha oku
tuyorum efendim. 

(Şerafettin Yarkın, Necip Bilge ve Halil Ertem'in 
önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Sayın Komisyon ve Sayın Hükümet,-
katılıyor musunuz bu önergeye efendim?... 

SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU 
BAŞKANI ZEKİ ÇAKMAKÇI — Katılıyoruz efen
dim. 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI KA
YA KILIÇTURGAY — Katılıyoruz. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Komisyon ve Hükümet, Sayın Bilge ve arkadaşları

nın önergesine katıldıklarından, önergeyi kesin olarak 
oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

Sayın üyeler, 8 inci maddeyi biraz evvel kabul 
buyurduğunuz önerge 'biçiminde oylarınıza sunuyo
rum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 8 inci mad
de kabul edilmiştir. 

9 uncu maddeyi okutuyorum : 
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 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 
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cezası verilir. Çocuğu düşürmeye rıza gösteren kadına 
da aynı ceza verilir. 

Birinci fıkrada yazılı fiil kadının ölümüne neden 
olmuş ise ceza oribeş 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 kadının 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.» 

BAŞKAN — 9 uncu madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?... Yok. 

Sayın Komisyon, Sayın Hükümet, bir diyeceğiniz 
var mı efendim?.... 

SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ S. FERİDUN GÜRAY — Sayın Başkanım, 
esasında Ceza Kanunundaki değişikliklerin ayrı olarak 
yürütülmesini biz de arzu etmiştik; ancak iki ayrı ko
misyona gitme ve ayrı zamanlarda Meclis gündemine 
gelmesinin mahzurlar yaratacağı ve iki kanunun ay
rı zamanlarda yürürlüğe girmesi ihtimaline binaen, 
bizzarur bu iki kanunun birlikte görüşülmesini ve 
birlikte yürütülmesini kabul etmek zorunda kaldık. Ni
tekim, bu nedenle de Kanunun düzenlenmesi esnasın
da Sayın Gölcüklü ile Profesör Sayın Eralp Özgen'i 
davet ettik, kendilerinin görüşlerine müracaat ettik. 
Ayrıca, Adalet Komisyonu da bu metni geerktiğince 
inceledi ve uygun buldular. Bu nedenle, Ceza Kanunu 
değişikliğinin de bu Kanunla birlikte yürürlüğe gir
mesinin sağlanması bakımından, bu şekliyle görüşül
mesinde yarar gördük. 

Dünkü sorulan bazı sualler nedeniyle arz ediyo
rum efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Bakan, bu maddeyle ilgili bir açıklamanız 

var mı efendim?... 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI KA
YA KILIÇTURGAY — Bir görüşümüz yok Sayın 
Başkan. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Efendim, Sayın öney'den başka soru sormak iste

yen sayın üye?... Yok. Kayıt işlemi bitmiştir. 
Buyurun Sayın öney. 

TÜLAY ÖNEY — Sayın Başkanım, aslında belki 
de tam soru gibi olmayacak; çünkü Komisyon Söz
cüsünün yaptığı açıklamadan sonra madde üzerinde 
biraz konuşmak gerekiyor; fakat meseleyi soru biçi
minde vazetmeye çalışayım. 

Şimdi, 9 uncu madde okunduğunda son derece ür
kütücü bir madde olarak karşımıza çıkmaktadır. As
lında, çok hassas bir madde olduğu konusuna hak ve--

riyorum. Çok dikkatli bir incelemeye tabi tutulması 
gerektiğinin de bilincindeyim. O nedenle, Kanunda 
öngörülen ve öngörülecek olan koşulların dışında, bu 
tip ameliyelere girmek durumuna geçecek olan kişilerin 
cezalandırılmaları da son derece normaldir. Bu, mese
lenin belli bir yöntem içinde yürütülmesi içindir; an
cak benim şöyle bir endişem beliriyor : Birinci fık
rada, «Bir kadımn rızası olmaksızın çocuğunu düşür
ten kimseye yedi seneden oniki seneye kadar ağır ha
pis cezası verilir.» diyor. Çocuğunu düşürten kimsenin, 
hem kürtajı hemde başka yoldan çocuğun düşmesini 
sağlayan kişiyi herhalde istihdaf ediyor. Örneğin; bir 
ilaç verilerek çocuğun düşmesine yol açılıyor. Şimdi 
burada, kadının rızasının aranması nasıl olacak?. Bir 
kadın bir yetkiliye gidip, de «Bana ilaç verin» deyip 
de çocuğunu düşürdüyse ve iki gün sonra «Ben rıza 
göstermemiştim» şeklinde ortaya çıkarsa ne olacak?. 
Ama kürtaj, daha belirgin, Devletin kontrolünde ve' 
izni olduğu için, burada rızanın verilmiş olmasının 
kanıtlanması kolaydır; ama öbür usullerde zordur gibi 
geliyor bana. 

Onun için; yani bu «düşürten» kelimesinde sanı
yorum ki bir açıklık getirmek veya ilaçla düşürmek
le kürtaj arasında cezalar bakımından bir fark ya
ratmak gerekli gibi geliyor hana. Kaldı ki, onun dı
şında öngörülen cezaların da çok yüksek olduğu in
tibaını edindim; 15 yıl gibi bir ceza çok yüksek bir 
cezadır. Endişem, odur ki, kanıtlanması zor koşul
lara tabi olarak çok ağır cezalar getirilmiştir. 

Bu konuda Komisyonun ve özellikle Hükümetin 
aydınlatmasını istirham ediyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın öney, 
CAHİT TUTUM — Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Sayın Tutum, artık soru yok efen

dim. 
CAHİT TUTUM — Soru değil Sayın Başkan. 

BAŞKAN — O zaman, sorunun dışında da za
ten bir şey yapmamız mümkün değil Sayın Tutum. 

CAHİT TUTUM — Usulle ilgili. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Güray. 
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SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ S. FERİDUN GÜRAY — Sayın Başka
nım, 468 inci maddenin bu ilk fıkrası yıllardır uy

gulanmaktadır. Biz, bunun üzerinde herhangi bir 
değişiklik yapmadığımız, gibi, bir metin de getirme
dik. Konu, adam öldürmeyle ilgili bir fiildir. Sayın 
öney, belki Ceza Hukukuna yalbancı olduğu için 
yadırgamışlardır; ama adam öldürmenin cezası 24 
yıldan başlar, üstelik böylesi olaylarda, kastı aşan, 
taammüde yaklaşan durumlar da varit olabilir; ama 
bütün buna rağmen, esas amaç adam öldürme ol
madığı için, ceza bir miktar az tutulmuştur. Bu, Ce
za Kanunumuzun genel prensibidir; bunun içerisin
den herhangi bir tuğlayı çekmek, öteki sistemleri de 
yerle bir eder; dokunmak mümlkün değildir. Eski-
dten (beri uyguianımaktadu-; uygularumıasındla herhan
gi bir tereddüt hâsıl olmadığı gibi, içtihat yaratıl
masını gerektiren bir husus da mevzubahis olma
mıştır. 

Arz ederim efendim. 

'BAŞKAN — Sayın Hükümet, bir ilaveniz var 
mı? 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI KA
YA KILIÇTUıRGAY — Bir ilavem yok Sayın Baş
kanım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 

Sayın üyeler, tabiî aslında burada önemli olan 
Sayın öney'in hassasiyetini anlamak da mümkün
dür. Kast unsuru çok önemlidir. Eski bir cezacı, 
daha doğrusu eski bir Cumhuriyet Savcısı olmam 
nedeniyle, müsaade ederseniz, iburadaki cebir ve şid
det fiili önemlidir. Yani bir kavga sonucu, hamile 
olan bir kadına tefcme atmaik suretiyle veya belirli 
bir yükseklikte aşağıya itmek suretiyle çocuğunu dü
şürtme durumu varsa; ki, burada kast dediğim gibi, 
çok önemli bir unsurdur, ıkaştına bakılacaktır. O şe
kilde verilecek bir cezadır. «Çocuğu düşürtme» tabi
ri içinde, Sayın Öney'in dediğini anlıyorum; yere 
gitti «Rızam yok dedi, demedi» değil; yani bir fiilî 
durum sonucunda ortaya bir çocuk düşürme olayı 
çıkmışsa, buradaki Türk Ceza Kanunu uygulaması 
da bu biçimde olacaktır. 

Sayın Güray'ın da ifade buyurdukları gibi, yer
leşmiş bir Ikonudur bu; tereddütü mucip zannederim, 
bir durum yok. Bilemiyorum açıklamam Sayın 
Öney'i de doyurdu mu? 

özür diliyorum; sağolun. 
Sayın Tutum, biraz evvel usulle ilgili ibir beyanı

nız olacaktı. 

Buyurun efendim. 
CAHİT TUTUM — Sayın Başkanım, usulle il

gili beyanım; bu 468'in orijinal şekli açıklandığı için 
artık gerek kalmadı. Orijinal şekli ne idi ki, böyle 
oldu?... Soru olarak değil, Komisyonun her ceza hük
münde bunun açıklanması gerektiği idi.. Onu usulen 
hatırlatmak istiyordum; ama Sayın Komisyon Söz
cüsü açıkladılar; orijinal şeklinde bir değişiklik yap
madıklarını söylediler. 

Teşeikkür ederim. 
BAŞKAN — Evet, Türk Ceza Kanununda ceza, 

örneğin; «Beş sene ise şimdi yedi sene olmuştur» şek
linde. Mamafih !bir kere daha kesinlik (kazandıra
lım. 

Sayın Güray, daha evvelki ceza ne idi, şimdi 
ne oluyor efendim? Tabiî sayın üyelerimiz haklı ola
rak öğrenmek isterler. 

SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ S. FERİDUN GÜRAY — Sayın Başka
nım, birinci fıkra aynen kalmıştır, diğer fıkralar da 
sadece 10 haftaya kadar olan gebeliklerin rızaen sona 
erdirilmesi cezadan muaf tutulmuştur. Bu, Kanu
nun diğer maddelerinde kabul edilen sisteme uygun 
bir hale getirme, rötuşlama mahiyetindedir. Cezanın 
genel sisteminde herhangi bir değişiklik yapmamız, 
fiilen ve hukuken mümkün değildir efendim. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın üyeler, yalnız bu arada ikinci fıkrada «Ço

cuğu düşürmeye rıza gösteren kadına da aynı ceza 
verilir» de, «Çocuğunu düşürmeye» şeklinde düzelt
mek suretiyle 9 uncu maddeyi oylarınıza sunuyorum: 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 9 uncu mad
de kabul edilmiştir. 

10 uncu maddeyi okutuyorum. 
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.» 

BAŞKAN — 10 uncu madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?... Yok. 

Sayın Komisyon; bir açıklamanız olacak mı efen
dim? 

SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ S. FERİDUN GÜRAY — Sadece «sene» 
kelimesi «yıl» olarak değiştirilmiştir, ceza aynıdır; 
arz ederim. 
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BAŞKAN — Sayın Hükümet; bir açıklamanız 1 
olacak mı? I 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI 
KAYA KILIÇTURGAY — Bir açıklamam yok Sa
yın Başkan. I 

'BAŞKAN — 10 uncu maddeyi Komisyondan gel- I 
diği biçimiyle oylarınıza sunuyorum: Kabul eden- I 
ler...; Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. I 

11 inci maddeyi okutuyorum: I 
MADDE 11. — 765 sayılı Türk Ceza Kanunu

nun 470 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş- I 
tir. 

«Madde 470. — Rahim tahliye etme yetkisi ol- I 
mayan bir kimseye, gebelik süresi on haftadan az I 
olan bir kadına rızası ile düşük yaptırdığı takdirde, I 
bir yıldan dört yıla ıkadar hapis cezası verilir. Fiil I 
kadının ölümüne veya bedenî bir zararına sebep ol- I 
muş ise fail Türk Ceza Kanununun 452 nci ve 456 I 
ncı maddelerine göre ayrıca cezalandırılır. I 

Rahim tahliye etme yetkisi olmayan bir kimse I 
468 inci maddede öngörülen fiilleri işlediği takdirde, I 
ceza 1/3 nispetinde artırılır. I 

Rahim tahliye etme yetkisi olmayan bir kimse ge- I 
be sanılan bir kadına çocuğunu düşürtmek için ilaç, I 
gereç tedarik eder yahut bir kadın üzerinde bu mak- I 
satla bazı fiillerde bulunursa, fiil kadının ölümüne I 
veya bedenî bir zarara sebep olmuş ise fail 452 nci I 
ve 456 ncı maddeler hükümlerine göre cezalandırılır. I 
Fiil kadının rızası ile işlenmiş ise verilecek cezanın I 
1/3'ü indirilir.» I 

BAŞKAN — 11 inci madde üzerinde söz isteyen I 
sayın üye?... Sayın Muratoğlu ve Sayın Kurtoğlu I 
söz istemişlerdir; kayıt işlemi bitmiştir. I 

Sayın Muratoğlu; buyurun efendim. I 
ENİS MURATOĞLU — Sayın Başkanım; mü- j 

saade ederseniz benim söylemek istediklerim bir açık- I 
lama ve soru tarzında olacaktır. I 

«Rahim tahliye etme yetkisi olmayan bir kim- I 
şeye, gebelik süresi on haftadan az olan bir kadına I 
rızası ile düşük yaptırdığı takdirde, bir yıldan dört I 
yıla kadar hapis cezası verilir.» deniyor. Bunun mef- I 
humu muhalifi; gebelik süresi on haftadan çok olan I 
bir kadına bu fiil işlenirse maddenin dışında kalır I 
ve ceza tatbikatı yönünden tkomplikasyonlara ma- I 
hal verir. Bu hususu Sayın Komisyona arz ederim. I 

»BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Muratoğlu. I 
Sayın Komisyon; buyurun. I 
SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU 

SÖZCÜSÜ S. FERİDUN GÜRAY — Sayın Mu-
ratoğlu'nun belirttikleri husus, 468 inci maddenin | 
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ikinci fıkrasında düzenlenmiştir. Herhalde ayrı mad
delerde olduğu için dikkatten ıkaçıyor; arz ederim 
efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Kurtoğlu; buyurun efendim. 
SERDA KURTOĞLU — Burada son fıkrada 

«bedenî bir zarara» tabiri var, onun «bedenî bir za
rarına» olması gerekir efendim. Kadının bedenî zara
rına, mücerret zarar değil. Mesela, düşürtürken baş
ka birisine zarar verebilir; öyle değil, kadının ölü
mü veya zararına olacak. 

BAŞKAN — Evet, «Sanki bir başkasının da za
rarı varmış gibi» diyorsunuz. Komisyondan bunu 
soralım efendim. 

SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ S. FERİDUN GÜRAY — Evet, Sayın 
Kurtoğlu haklıdırlar, bir yanlışlık sonucu hâsıl ol
muştur, belirttikleri şekilde, ilk fıkrada olduğu gibi 
düzeltilmesi gerekir. 

SERDA KURTOĞLU — Bir de, «1/3» iki defa 
geçmiş efendim ve riyazi şekilde yazılmış, bunun ya
zıyla yazılması lazım. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Komisyon. 
SAĞLIK VE SOSYAL İŞLERİ KOMİSYONU 

SÖZCÜSÜ S. FERİDUN GÜRAY — Sayın Baş
kanım; her maddede açıklamam istenmişti, müsaade 
ederseniz onu da arz edeyim., 

Şimdi, bir kere eski metin son fıkra olarak ay
nen muhafaza edilmiştir; ancak, kabul ettiğiniz du
rum muvacehesinde yeni bir suç olgusu meydana gel
miştir. Bu da, yetkisiz bir kimsenin kalkıp, on haf
tadan az gebelikleri sona erdirmek istemesidir. Şim
di kabul ettiğimiz bu maddeler muvacehesinde onu 
da müeyyide altına almamız gerekiyordu. Yetkili ol
mayan İkisi; hatta hekim de olabilir, ebeler de buna 
tevessül edebilir veyahut yine halk arasında ebe bi
linen; fakat hiçbir ehliyeti olmayan kişiler de bu 
duruma tevessül edebilirler. O nedenle, bunların bu 
ameliyeyi yapmamaları için yeni müeyyide getirdik, 
yeni bir durumdur. 

Arz ederim efendim. 

'BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Güray. 
Sayın Güray; bu arada Sayın Kurtoğlu'nun ifa

de buyurduğu gibi, rakamla «1/3» vardı. Sayın Kurt
oğlu bunun yazıyla olmasını teklif ettiler. 

SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ S. FERİDUN GÜRAY — Sayın Baş
kanım; şüphesiz yazıyla olması gerekiyor, hatadır, 
düzeltilmesi gerekir. 
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BAŞKAN — «Ceza üçte bir nispetinde» mi di
yeceksiniz efendim? 

SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ S. «FERİDUN GÜRAZ —«Üçte biri nis
petinde» denilecek; iki kere var Sayın 'Başkanım. 

BAŞKAN — Yine son satırda da aynı şekilde 
düzeltiyoruz. 

ŞER AFETTİN YARKIN — Sayın Başkan; üçün
cü fıkradaki «üçte bir nispetinde» olmayacak, «üç
te biri indirilir» şeklinde olacak. 

BAŞKAN — Birincisinde «ceza üçte bir nispetin
de artırılır.», ikincisinde «cezanın üçte biri indiri
lir.» şeklinde diyorsunuz; öyle yazdık zaten. 

SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ S. FERİDUN GÜRAY — Sayın Baş
kanım; bu «üçte bir» her yerde rakamla yazılmış, 
müsaade buyurursanız bunu bütün metinlerde yazıya 
çevirelim, bir redaksiyon meselesidir, geçmiş, gelecek, 
hepsini içine alsın. 

BAŞKAN — Evet, nitekim 12 nci maddede de 
var, bundan sonra o şekilde yapalım efendim. 

Sayın üyeler; 11 inci maddeyi bu düzeltmelerle 
ıbirlikte oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir efendim. 

12 nci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 12. — 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 

471 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«jMadde 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 ıkimse kişinin rızası ile ameliyatı yapması halin
de de kendisine ve yaptırana bir yıldan üç yıla kadar 
hapis cezası verilir.» 

BAŞKAN — 12 nci madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?... Yok. 

Soru sormak isteyen sayın üye?... Sayın Akkı-
lıç'ın sorusu var. Müsaade ederseniz evvela Ko
misyon ve Hükümete soralım efendim. 

Sayın Komisyon, ıSayın Hükümet; bu maddeyle 
ilgili bir açıklamanız olacak mı efendim. 

SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ S. FERİDUN GÜRAY — Yok efen
dim. 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI KA
YA KILIÇTURGAY — Yok Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Sayın Akkılıç; buyurun sorunuzu 
sorun efendim. 

ıMAHMUT AKKILIÇ — Efendim, burada «ya
pan» diyor.; Bir de bu gibi hallerde yaptırmaya zor
layanlar vardır. Acaba Sayın Komisyon bu husus
ta 'bir açıklama yaparlar mı? 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Akkılıç. 
«Buyurun Sayın Komisyon. 
SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU 

SÖZCÜSÜ S. FERİDUN GÜRAY — Sayın Baş
kanım; yüksek malumları olduğu veçhile, Ceza Ka
nunumuzun genel prensiplerine göre 64 üncü madde 
gereği olarak «azmettirenler» maddesine girer, ceza
nın genel prensibinde vardır, aynen uygulanır 
efendim. «Suçu birlikte işleyenler, azmettirenler ve 
katılanlar» genel prensiptir, burada zikrine gerek 
yoktur. Dolayısıyla bir boşluk yoktur; arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın üyeler; 12 nci maddeyi, rakamla yazılan 

«l/3»ü yazıyla değiştirmek suretiyle; yani «üçte biri 
nispetinde» şeklinde düzeltmek suretiyle oylarınıza 
sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Madde kabul edilmiştir. 

13 üncü maddeyi okutuyorum. 
MADDE 13. — 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 

472 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir.! 

«468, 469, 470 ve 471 inci maddelerde yazılı cü
rümlerin faili tababet ve şuabatı mensubu ise verilecek 
ceza 1/3'den eksik olmamak üzere artırılır.» 

BAŞKAN — 13 üncü madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?.. Yok. 

Sayın Komisyon bir açıklamanız olacak mı?.. 
Yok. 

Sayın Hükümet?.. Yok. 
ŞERAFETTİN YARKIN — Sayın Başkanım, 

redaksiyon ile ilgili söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Yarkın. 
ŞERAFETTİN YARKIN — Bu maddelerin so

nunda sadece «inci» denmiş; «468 inci, 469 uncu, 
«470'inci, 471'inci» diye yazılması daha uygun ola
cak. Ayrıca «Tababet ve şuabatı» diye bir kanun var. 

BAŞKAN — Tarzı icrasına Dair Kanun efendim. 
ŞERAFETTİN YARKIN — Burada bu Kanu

nun isminden bahsedilmediğine göre, sadece «men
subu olmak» zikredildiğine göre, acaba «tababeti 
şuabat» deyimi yerine, «tababet ve ilgili dalları» gibi 
bir başka deyim kullanılabilir mi? 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yarkın. 
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Sayın Komisyon, görüşünüzü rica ediyorum. 
SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU 

SÖZCÜSÜ S. FERİDUN GÜRAY — Efendim, bu 
ifade daha kapsamlıdır; tabiî biraz konuşulan Türk-
çeye uymuyor; ama önerge de gelmediğine göre, bu 
şekli ile muhafazasını istiyoruz. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Banaz. 
Sayın üyeler, 13 üncü maddeyi Komisyondan gel

diği biçimi ile yalnız, rakam yerine yazı olmak biçi
mi ile oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

14'üncü maddeyi okutuyorum. 
MADDE 14. — Bu Kanun yayımı tarihinde yü

rürlüğe girer. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 

üye?.. Yok. 
Sayın Komisyon, bu madde ile ilgili bir açıkla

manız var mı?.. Yok. 
Sayın Hükümet?.. Yok. 
Sayın üyeler, bu madde ile ilgili iki önerge var, 

okutuyorum. 

Başkanlık Makamına 
Görüşülmekte olan Kanun Tasarısında 14'üncü 

maddenin aşağıdaki şekilde düzenlenmesini Genel 
Kurulun takdirlerine arz ederim. 

Utkan KOCATÜRK 
«Madde 14. — Bu Kanun 2, 4 ve 6'ncı madde

lerin öngördüğü tüzük ve yönetmeliklerin yayımı ile 
yürürlüğe girer.» 

Sayın Başkanlığa 
Tasarının 14'üncü maddesi için şu düzenlemeyi 

öneriyorum: 
«Bu Kanunun 8'inci maddesi yayımı tarihinde 

öteki maddeleri yayımından üç ay sonra yürürlüğe 
girer.» 

Saygılarımla arz ederim. 
Serda KURTOĞLU 

BAŞKAN — Sayın Kocatürk, bir açıklamanız 
olacak mı efendim? 

M. UTKAN KOCATÜRK — Hayır efendim; 
önerge açıktır. 

BAŞKAN — Sayın üyeler, Sayın Kocatürk'ün 
önergesinin lehinde, aleyhinde söz isteyen sayın üye 
var mı? 

NECMETTİN NARLIOĞLU — Söz istiyorum 
efendim. 

BAŞKAN — Lehinde mi efendim? 

NECMETTİN NARLIOĞLU — Lehinde de olu
yor, aleyhinde de oluyor şöyle... 

BAŞKAN — Olmadı efendim; ya lehinde ya da 
aleyhinde olacak. 

NECMETTİN NARLIOĞLU — Bugünkü ka
nun üç ay sonra yürürlüğe konursa, yönetmelik yapı
lamaz. Hiç değilse yönetmelik maddesi yürürlüğe 
girsin ki, yönetmelik yapabilsinler. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. Yani, aleyhine 
konuşmuş oldunuz. 

Sayın Komisyon, görüşünüzü rica ediyorum. 
SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU 

SÖZCÜSÜ S. FERİDUN GÜRAY — Sayın Başka- ' 
nım, Sayın Narlıoğlu da tabiatıyla açıkladılar; bir ka
nunun yürürlüğe girmesi, yönetmelik ve tüzüğe bıra
kılamaz; çünkü o zaman yönetmelik ve tüzük yürür
lüğe konamaz; bu bir. ikincisi, Yasama Organının 
maddesi bir idarî tasarrufa bağlanamaz. Yasama Or
ganına müdahale olur. O bakımdan bu önergeyi bu 
şekli ile kabul edemiyoruz. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Güray. 
Sayın Hükümet?.. 
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI 

KAYA KILIÇTURGAY — önergeye katılamıyoruz 
Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 
UTKAN KOCATÜRK — Bir soru sorabilir mi

yim? 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Kocatürk. 
UTKAN KOCATÜRK — Efendim, bu Kanun 

eğer Komisyondan geldiği şekilde yayımı tarihinde 
yürürlüğe girecekse, uygulama ne şekilde olacaktır; 
Kanunda geçen bütün uygulamalar, yönetmelik ve 
tüzük ile yapılacağını hükme bağlamıştır ve bu iş için 
de üç ay müddet verilmiştir; farz ediniz ki, 15 gün 
sonra Kanun yayınlandı ve yürürlüğe girdi; yani 
Devlet hastanelerinde kürtajlar başlayacak mıdır; 
diğer vesaireler başlayacak mıdır ve neye dayanarak 
başlayacak, elde ne gibi bir yönetmelik, bir tüzük var; 
eski yönetmeliklere göre mi yürürlükte olacak icra
at?, Bunun aydınlatılmasını istiyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kocatürk. 
Aslında, zatıalinize söz vermem, doğrudan doğruya 
önerge sahibi olduğunuz için, açıklama mealindedir; 
önergeler üzerinde soru sormak mümkün değildir. 

Sayın Komisyon, görüşünüzü rica ediyorum. 
SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU 

SÖZCÜSÜ S. FERİDUN GÜRAY — Sayın Başka-
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nım, bu konu Komisyonumuzda da tartışıldı; Sayın 
Tercan da bu görüşte idiler ve görüşlerini açıkladılar. 

Şimdi, kanun hiyerarşisinde birinci sırayı kanun
lar alıyor, ikinci sırayı tüzükler alıyor, üçüncü sırayı 
yönetmelikler alıyor. Tüzüğün yürürlüğe konulması 
gerekir. Tüzük yürürlüğe konulmadan hiçbir işlem 
yapılamaz. O bakımdan, Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanlığının bu konudaki herhangi bir icrai faaliyet
te bulunması için, tüzüğün yürürlüğe girmesi gere
kir. Tüzük yürürlüğe girmeden hastanelerde herhangi 
bir şey yapılamaz. Herhangi bir emir de verilemez. 
Otomatik olarak tüzüğe bağlıdır zaten. Bunu açıkla
mak istiyorum. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Güray. 
Sayın üyeler, Sayın Kocatürk'ün önergesine Ko

misyon; bu suretle katılmadığını beyan etmiştir. 
Sayın Hükümet?.. 
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI 

KAYA KILIÇTURGAY — Katılmıyoruz Sayın 
Başkanım. 

BAŞKAN — Hükümet ve Komisyon, Sayın Ko
catürk'ün önergesine katılmadığını beyan ettiğinden, 
önergenin dikkate alınıp alınmaması hususunu oyları
nıza sunuyorum, önergenin dikkate alınmasını kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 

Sayın Kurtoğlu, önergenizle ilgili bir açıklama ya
pacak mısınız efendim? 

SERDA KURTOĞLU — Ufak bir açıklama ya
payım efendim. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
SERDA KURTOĞLU — Efendim, Kanunun tat

bikatı, Kanunun özelliği itibarıyla yönetmelik ve tü
züğe bırakılmıştır, teknik olduğu için, şartları deği
şik olduğu için. O itibarla, Sayın Komisyon Sözcüsü
nün de bildirdiği gibi, tüzük veya yönetmelik yürür
lüğe konmadıkça, yapılmadıkça, Kanunun bütün kuv
veti ile yürürlüğe girmesi kabil değildir. 

O itibarla, biz önergemizde evvela yönetmeliğin 
iznine dokunan maddenin hemen yürürlüğe gireceği
ni ve o maddede öngörülen üç aylık sürenin geçme
sinden sonra; başka bir deyişle, tüzük ve yönetmelik 
çıkarıldıktan sonra Kanunun diğer maddelerinin yü
rürlüğe gireceği yolunda önergemi vermiş bulunuyo
rum. 

Arz ederim efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kurtoğlu. 
Önergenin lehinde, aleyhinde söz isteyen sayın 

üye?.. 

MAHMUT AKKILIÇ — Aleyhinde söz istiyo
rum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Akkılıç. 
MAHMUT AKKILIÇ — Aslında, Başkanlığa da 

bir soru tevcih etmek arzusundayım. 
Şimdiye kadar birçok kanun tasarısı, Meclisimiz-

dan geçti ve bu kanun tasarılarında veya teklifle
rinde; kanunlara, yönetmeliklere ve tüzüklere atıflar 
yapılmıştır. Buna rağmen, yine bu kanunların yürür
lük tarihleri, bu Kanun Tasarısı şeklinde değil «yayın
landığı tarihte yürürlüğe girer» dendi. Öyle değil mi
dir? Bunun açıklanmasını istirham ediyorum, Uygu
lama böyle olduğuna göre, bunun da bu şekilde 
geçmesinde yarar vardır diyorum. 

BAŞKAN — Sayın Akkılıç, kanunlar umumiyetle 
ifade buyurduğunuz gibi «yayımı tarihinde yürürlü
ğe girmekle birlikte, Anayasamız da dahil olmak üze
re, bazı kanunların bazı maddeleri; falan işlem ya
pıldığında, bazı maddeler, filan iki sene sonra, bazı
ları; altı ay sonra yürürlüğe girer biçiminde ki, en 
belirgin örnek de Anayasadır. Nitekim bakınız, ya
sama ile ilgili hükümler ne diyor «Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin Başkanlık Divanı teşekkül edinceye 
kadar yürürlükte değildir.» diyor. Yani, o zaman yü
rürlüğe girecektir şeklinde birtakım işlemler yapıla
bilir efendim; fakat genel ilke dediğiniz gibidir. Yani, 
yayımı tarihinde yürürlüğe girer; ama istisnalar da 
kaideyi bozmaz. 

Mamafih, Sayın Komisyona önerge üzerinde dü
şüncelerini soralım efendim. 

SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ S. FERİDUN GÜRAY — Sayın Başka
nım,' Sayın Kurtoğlu'nun önergesi orta yolu bulmayı 
'hedefliyordu; ancak yeterli göremiyoruz. Şunun için : 

Tasarının 2, 3, 4 ve 5/a maddelerinde yönetme
liklere atıfta bulunuluyor; yönetmelik yapın diyor. 
Şimdi, bu maddeler yürürlüğe girmezse, yönetmelik 
yapabilir mi?.. Tabiatıyla yapamaz. Onun için, sa
dece 8 inci maddenin yürürlüğe girmesi, amaca ulaş
maya kâfi gelmemektedir. Kendisinden özür dileyerek, 
bu şekilde kalmasını arzu ediyoruz. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim; katılmıyorsunuz. 
Sayın Hükümet?.. 
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI KA

YA KILIÇTURGAY — Komisyon görüşüne katılı
yoruz Sayın 'Başkan. 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz, Komisyon görüşü
ne katılıyorsunuz. 
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Sayın üyeler, Sayın Kurtoğlu'nun önergesine Ko
misyon ve Hükümet katılmadığını beyan etmektedir. 
Önergenin dikkate alınıp alınmaması hususunu oyla
rınıza sunuyorum efendim. Dikkate ahnmasmı kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 

14 üncü maddeyi Komisyondan geldiği biçimiyle 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... 
Madde kabul edilmiştir. 

İMadde 15. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar 
Kurulu yürütür. 

BAŞKAN — 15 inci madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?.. Yok. 

Sayın Komisyon ve Sayın Hükümet, bir diyece
ğiniz?.,; Yok. 

15 inci maddeyi Komisyondan geldiği biçimiyle 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... 
Madde kabul edilmiştir. 

Sayın üyeler, Tasarının tümü üzerindeki görüş
meler bitmiştir. Sayın Tuğ'un lehte olmak üzere bir 
söz istemi vardır okutuyorum efendim : 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan 557 sayılı Nüfus Planlaması 

Hakkmdaki Kanunun lehinde son görüşmeyi yapmak 
istiyorum. 

Gereğini emir ve takdirlerinize arz ediyorum. 
Saygılarımla. 

Aydın TUĞ 
SERDA KURTOĞUU — Aleyhinde söz istiyo

rum efendim. 
BAŞKAN — Sayın Kurtoğlu, size de aleyhinde 

söz vereceğim efendim. 
Sayın Tuğ, buyurun efendim. 
AYDIN TUĞ — Sayın Başkanım, değerli arka

daşlarım; 
Anayasamızın «sosyal ve ekonomik haklar ve 

ödevler» bölümünde bild'iğiriiz gi'b'i madde 41*de ön
görüldüğü gibi, önemli 'bir yasanın görüşülmesinin 
sonuna gelmiş bulunuyoruz. 

Hepinizin bildiği gi'b'i, Cumhuriyetin ilk yılların
da uygulanan nüfusu artırma politikası dünyada ve 
bizde hızla nüfusun artışı nedeniyle zamanla değiş
miştir. Planlı döneme geçildiğinde 557 sayılı Kanun 
10.4.1065 tarihiride bu görüşlerin sonucu çıkarılmış
tır. 

Değerli arkadaşlarım, 1965 yılından bu yana 15 
yıl geçmesine ve ülkemizde uygulanan 'bu Kanuna 
rağmen, ne nüfus artışına manî olunabilmiş, ne de 
yine ülkemizde önemli bir sorun olan düşük ve be-
'bek ölümlerine ve binlerce annenin hayatını yitirme
sine ya da sakat kalmasına mani olunamamıştır. 

i Çocuk aldırmaya izlin verilmeyen ülkelerde de ço-
I cük aldırmanın ehliyetsiz kişilerce yapılması, tüm 

anne ölümlerini yarıdan fazlası gibi bir orana yük-
j seltmektedir. 
I Türkiyede nüfus araştırmalarının sonuçları, gebe 

olan kadınların yarısının bu ge'bliklerin'i istemedikle
rini göstermektedir. Ülkemizde çocuk istek sayısı 
ortalama üç olduğuna göre, bu rakam bizde beşe 
yükselmiştir. 

Memleketimizde kürtajın tıbbî nedenler dışında 
yapılması, gizliliği nedeniyle, doktor fiyatlarını artır
mıştır. Zengin aileler 'bu işi yaptırabilmiş, ekonomik 
güçleri olmayanlar, gerçekten ilkel yöntemlerle 'bu işi 
denemişlerdir. Hatta çaresiz kadınlar, Batının uygar 
toplumlarında dahi insanlık için yüz kızartıcı yollara 

I başvurmuşlardır. 
10 yıl önce SıbJhiye sinemalarının birinde oyna-

I yan 'bir 'film, Alman toplumunda dahi bu durumun 
I dehşetini gözlerimiziin önüne serecek nitelikte idi. Bu 
I film İhalen hafızalarımızdadır. 

Bugün, dünyanın birçok ülkesinde kürtajın ser
best 'bırakılması ve nüfusun planlanması çalışmaları 

I yapılmaktadır. Konuya hukuk açısından bakarsak, 
I 'bu işi en sert tedbirlerle yasaklasak dahî, bu yine 

olmaktadır. O 'halde, gerçekçi olmakta yarar yok mu
dur? 

I Çocuk düşürme fiillerinden kaç tanesi yargı or-
I ganlarına intikâl etmiştir?.. Rakamlara bakıyoruz, 

yüzlbinde 'bir veya 'dört. Bugün her isteyen anne ço
cuğunu düşürebilmektedir. Parası olan da aldırmak
tandır. Ö halde, genel önleme özelliği olmayan hukuk 

I kurallarının anlamı 'kalmayınca, ısrarın da önemi 
I kalmamaktadır. Bu, kanunlara saygıyı azaltır, itaati 

azaltır. 
I Konuya plancı gözü ile bakarsak, ekonomik ve 

sosyal açıdan bakarsak, kanaatim odur ki, Türkiye 
için nüfus planlama'sı, ülkenin 'kalkınmasında ele alı
nacak en öndeki sorunlardan bir tanesidir. Bence, 

I nüfusun ve onun 'bir kesimi olan ailenin planlaması, 
I 2000 yılına yaklaşırken, tehlikelere doğru yol alan 
I insanlığın mutluluğu için en güvenilir ve pozitif ted-

'birler manzumesidir. Bunda Devleti olduğu kadar, bu 
I işe kendini adamış müesseseleri de kutsal görevleri 
I nedeniyle desteklemek ve kutflamak gerekir. 
I Bugün Türk halkı, özellikle Türk anası, açık gö-
I rüşlülüğü ve ileri düşünceliği ile nüfusun planlan

masının sösyo-ekonomik 'değerini anlamıştır. Bunu, 
geçen yıl izlediğim bir a'ile planlaması toplantısında 

I gecekondu muhitinden gelen anaların salonun tü-
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münü doldurmasıyla bizzat müşahede etmiş 'bulun
maktayım. Bu konuda cefakâr Türk anasına yardım
cı olmaktan ve onun problemlerini halletmekten baş
ka çaremiz yoktur. 

Değefli arkadaşlarım; 
- Nüfusun demografik denge eğilimlerine 'baktığı

mızda, dünyada ve ülkemizde nüfus artışı, ekonomik, 
sosyal, kültürel ve insan sağlığı açısından her yerde 
'bir yük ve 'büyük problemler meydana getirmekte
dir. Bütün insanlık .âlemi içlin, yaşadığımız 'bugün ve 
geleceğin insanlarının sağlıklı ve müreffeh yaşama
ları 'başlıca konu ve büyük bir sorun haline gelmiş
tir. 

Batının gelişmiş ülkelerinde olduğu gibi, ülkemiz
de de bugünün ve geleceğimizin insanlarına sağlık 
ve refah içinde yaşama imkânları sağlamak, asgarî 
görevimiz olmalı'dır. Sağlık 'bakımından mesele, nü
fus artışına zorla engel olmaktan ziyade, ailelerin 
iste'dikleri ve 'bakabilecekleri sayıda çocuk sahibi 
olmalarına yardımcı olmak suretiyle, ananın ve ço
cuğun sağlığını korumak şeklinde ele alınmalıdır. 

Arzu ettiğinden ve 'bakıp, 'büyütüp memlekete fay
dalı çocuk yetiştirebileceğinden fazla çocuk sahihi 
olmamak için hayatını tehlikeye atan ananın sağlığı 
ile beden ve ruh sağlığına sahip genç kuşakların ye
tişmesi ve ailelere, bakabilecekleri sayıda çocuk sa
hibi olabilmesinin bilgi ve araçlarını sağlamak ancak 
nüfus ve aile planlaması ile mümkün olabilir. 

Planlı bir nüfus, planlı bir aile, ana sağlığının, 
çocuk sağlığının, dolayısıyla toplum sağlığının baş
lıca ve önemli şartıdır. 

'Kalkınmakta olan ve kalkman ülkelerde nüfus 
planlaması, aile planlaması kavramları tartışması bu
gün artık tamamlanmıştır. Bu konu, 1960lardan son
ra da planlı döneme geçildiğinde enine boyuna yur
dumuzda tartışılmıştır. Bugün artık, tartışılan konu, 
kanaatimce, aile planlaması uygulamasının en etkin 
bir şekilde nasıl yapılabileceği yolundaki tartışma ol
malıdır. Bunun da başarısı, hepimizin destek ve kat
kısıyla olur. Görev alanları ne kadar yaygın ve etkin 
hale gelirse, başarı şansı o ölçüde artacaktır. 

Bilindiği gibi, Türkiye'de dengeli ve planlı kal
kınmanın nüfus planlaması ile ilişkisi ve önemi bü
yüktür, açıktır. Ekonomik, sosyal ve kültürel geliş
memiz ile yurt nüfusunun artması arasında ölçü ve 
denge korunarak, sağlıklı bir kalkınmanın temeli 
atılmış olur. Bunun, vatandaşlarımıza daha da çok 
benimsetilmesi gereğine şahsen inanıyorum. 
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Ayrıca, ekonomik gelişmemizde en büyük engeli 
de nüfus planlaması uygulamasının eksikliğinde ve 
yetersizliğinde görüyorum. 

Kısaca, aile planlaması ve nüfus planlaması; Türk 
anasının sağlığını korumak, Türk çocuğunu her ba
kımdan sağlıklı şartlar içerisinde yetiştirmek, mille
timizin dengeli ve hızlı kalkınmasını kolaylaştırmak 
için düşünülmüştür. 

Türk anası sağlıklı olmalı ve çocuklarını topluma 
yararlı şekilde yet'iştirebilmelidir. Nüfusumuz artmak
tadır, artacaktır da. Söz konusu olan, en sıhhatli bü
yüme yolunu bulmaktır. İşsiz, eğitimsiz, barınaksız, 
parasız, pulsuz insanların yaşadığı bir Türkiye yeri
ne, amacımız, fertlerin insanca yaşayabileceği, ekono
mik ve sosyal bakımdan çağımızın seviyesine ulaş
mış, ileri Türkiye'ye güçlü Türkiye'ye ulaşmaktır. 

İyi düşünülmüş sağlıklı nüfus planlaması, böyle 
bir Türkiye'ye ulaşmanın yollarından biridir kanım
ca. 

Sonuç olarak; nüfus planlaması, kadının özellikle 
kırsal bölgelerde bir çocuk üretme makinesi olmak
tan kurtarılması ve insanca yaşam hakkının bir ge
reğidir. Nüfus planlamasının yurt çapında uygulan
ması, gelişme olgusunu sağlayan mutlu bir toplum 
olmamızın temdi koşulu olacaktır kanaatimce. 

Bu Kanunun bu nedenlerle lehinde olduğumu be
lirtir, hepinize saygılarımı sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tuğ. 
Sayın Kurtoğlu, buyurun efendim. 
SERDA KURTOĞLU — Sayın Başkan, kıymetli 

arkadaşlar; 
Söz konusu Tasarının Adalet Komisyonunda mü

zakeresi sırasında muhalefetim olmadı. İlk celseden 
itibaren, ilk müzakereden itibaren son güne kadar 
daima aklımın erdiği, fikrimin yettiği kadar Tasarıyı 
müdafaa ettim, himaye ettim ve gelişmesini elimden 
geldiğince sağlamaya çalıştım. 

Şimdi karşınıza, «Kanun Tasarısı aleyhinde ko
nuşuyorum» diye çiktıysam, bunu, Kanunun maddî 
mahiyeti aleyhine konuşacağımı zannetmeyiniz. Bi
raz evvel bu kürsüde hitap eden arkadaşıma tama
men katılıyorum ve Kanunun tümünün lehindeyim. 

Ancak, Kanunun bir de şeklî manası var. Şeklî 
kanun var. Biraz evvel, beni mazur görsünler, ko
nuşan Sözcünün vaki mütalaası üzerine bir oylama 
yapıldı ve tatbikatta kanunun tümüne sari bir hata 
işlendi kanaatindeyim. Tekriri müzakere imkânım 
yoktur üye olarak, fakat Tasarı, bizden sonra Kon
seye gidecektir. Konseyde Yüce Meclisimizin zabıt-
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lan tetkik edilirse belki faydalı olurum diye huzu- , 
runuza geldim. 

Tekrar ediyorum; Kanunun maddî manada aley
hinde 'değilim^ şeklî manada bir hata edilmiştir ve bu 
ufak halta, Kanunun tümüne şamildir, yürürlüğünü 
sakatlayan bir hata edilmiştir kanaatindeyim. 

Verdiğim öneri ile, 8 'inci maddenin, yayım tari
hinde yürürlüğe gireceği ve diğer maddelerin de 8 
inci maddede öngörülen tüzük ve yönetmeliklerin 
neşrinden sonra yürürlüğe gireceği yolunda bir öner
ge vermiştim. 8 inci maddede, kanunun diğer mad
delerine atıf vardır. «Kanunun diğer maddelerinde 
öngörülen yönetmelik ve tüzükler» deniyor. Yüce Ge
nel Kurulunuz, «'Kanunun diğer maddeleri yürür
lüğe girmedi ki, onlarda öngörülen yönetmelik ve tü- I 
züklerden bahsolunuyor» mülahazasıyla önergemi 
reddeti ve Kanun, Bakanlığın keyfe mayeşa tasarru
funa 'bırakıldı, isterse Bakanlık, yönetmelik ve tü
zükleri hazırlamaz ve Kanun tatbik edilmez. I 

Belki hu Tasarı için endişem yok, ama bir anane 
yerleştiriyoruz, bu mesele her zaman karşımıza çıka
caktır. 

8 inci maddede, «Bu Kanunun öngördüğü tüzük I 
ve yönetmelikler» deyince, Kanunun tümü yayımla
nacağı için 8 inci madden'in öngördüğü tüzük ve yö- I 
neitmeliklerin hangi maddelerde geçtiği, yayımlanmış I 
olan Kanun metni bakımından Kanunu yürütecek, 
makam için meçhul değildir artık, malumdur. Bina- I 
enaleyh, verdiğim önerge, yerinde olmak lazım gelir. I 
O itibarla, yapılan bu hatanın, sırf zabıtlara geçmesi I 
bakımından ve Konseyde nazarı dikkatte alınması ha- I 
kımından huzurunuzu işgal etmiş bulunuyorum. 

Saygılar sunarım, teşekkür ederim. (Alkışlar) I 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kurtoğlu. 
Sayın üyeler; 557 Sayılı Nüfus Planlaması Hak

kındaki Kanun ile 765 Sayılı Türk Ceza Kanununda 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Da- I 
nışma Meclisi Üyesi Feridun Güray ve 9 arkadaşı
nın, Aile Planlaması Hakkında Kanun Teklifi üze- I 
rindeki görüşmeler tamamlanmış bulunmaktadır. I 

Tasarının tümünü oylarınıza sunuyorum. Ka'bul 
edenler... Ka'bul etmeyenler... Tasarı ve Teklif kabul J 
edilmiştir. Hayırlı ve uğurlu olsun. (Alkışlar) j 

'Buyurun Sayın Tercan, Komisyon adına. I 
SAĞLIK VE SOSYAL tŞLER KOMİSYONU 

ADINA CAV1DAN TERCAN — Sayın Başkanım, I 
Danışma Meclisinin sayın üyeleri; j 

İkin gündür Genel Kurulumuzda görüşülmekte i 
ve iki seneye yakın zamandır Kamuoyunda ve ba- J 
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sında tartışılan Kanunumuz, kıymetli oylarınıza maz-
har oldu ve ka'bul edildi. 

Ana ve çocuk sağlığına hizmeti çok büyük ola
cak olan 'bu Kanun, fizik, ruh ve beden bakımından 
sıhhatli anaların sayısını artıracak, sıhhatli nesillerin 
geleceğini sağlayacak, ailelerde 'istenmeyen gebelik
lerde tıbbın bilimsel olanaklarından faydalanma 'im
kânlarını verecektir; sosyoekonomik ve sağlık sorun
larımıza çözüm getirecektir. 

Doğum kontrolüyle, kadınlarımız için çocuk do
ğurmak gibi çok kutsal olan yeteneklerini denetim 
altında tutma, peşpeşe hamile kalma ve düşük yap
ma kâbuslarından kurtaracak, bu olanakları sağ
layacaktır. Aile düzeninde ve gerekse Türk kadınının 
geleneksel yapısında menfî bir etkisi olmayacaktır. 

Doğum kontrolü hizmetleri, hekim ve yardımcı 
sağlık personelinin eğitilmesiyle ve görevlendirilme-
siyle tabana, bilhassa kırsal kesime ka'dar inebilecek
tir. 

Tasarıyı hazırlayan Sağlık Bakanlığına ve Danış
ma Meclisi Başkanlığına, Danışma Meclisinin kıy
metli üyelerine Komisyonum adına şükranlarımı su
narım. 

Kanunun başarılı olmasında Sağlık Bakanlığının, 
Millî Eğitim Bakanlığının, Sosyal Sigortalar Kuru
munun, TRT'nin, basınımızın ve gönüllü kuruluşla
rımızın büyük etkisi olacaktır. 

Milletimize hayırlı olmasını diler, saygılarımı su
narım. (Alkışlar) 

'BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tercan. 
Sayın Bakan, buyurun efendim. 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI KA
YA KILIÇTURGAY — Sayın Başkan, Danışma 
Meclisinin sayın üyeleri; 

Dün de arz ettiğim gibi, Bakanlığımız, a>le plan
laması çalışmalarına büyük önem vermektedir. Bu 
Tasarı, bu alandaki hizmetlerimize bir bütünlük ka
zandırmak için hazırlanmış ve Yüce Meclisinize Hü
kümetimiz tarafından arz edilmiştir. 

Tasarının en iyi hüviyeti kazanması ve sonuçlan
dırılması bakımından her türlü katkılarıyla yüksek 
ilgi ve titizlik esirgenmemiştir. Bu nedenle, Sayın Baş
kanlık Divanına, Sayın Komisyonlara ve siz sayın 
üyelere, Hükümet âdına, minnet ve şükranlarımı 
ifade etmek istiyorum. Şundan emin olunmasını ay
rıca rica etmek istiyorum ki, bu Tasarı yasalaştığı 
takdirde Hükümetimiz bir üyesi olarak Bakanlığı
mız, Tasarının en iyi şekilde uygulanması için elin
den gelen titizliği gösterecektir. 
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Tekrar Yüce Meclise teşekkürlerimi ve saygıla
rımı arz ediyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın üyeler; Kanun Tasarısı üzerindeki görüş

meler ve teşekkür faslı da bitmiş bulunmaktadır. Biz 
de Başkanlık Divanı olarak gerek Komisyona, gerek 
Hükümdte, gösterdikleri ciddî çalışmadan ötürü te
şekkürü bir 'borç bilir ve 'değerli katkılarıyla bu Ka
nunu olgunlaştıran Yüce Genel Kurula da saygıla
rımızı sunarız. 

2. — 79 Sayılı Millî Korunma Suçlarının Affına, 
Millî Korunma Teşkilat, Sermaye, Fon Hesaplarının 
Tasfiyesine ve Bazı Hükümler İhdasına Dair Kanu
nun 10 uncu Maddesinin Değiştirilmesine İlişkin Ka
nun Hükmünde Kararname ve M ati İşler Komisyonu 
Raporu. (1/168) (S. Sayısı : 372) 

BAŞKAN — Sayın üyeler; gündemin «Kanun Ta
sarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen tşler» bö
lümünde, ikinci sırada, «79 Sayılı Millî Korunma Suç
larının Affına, Millî Korunma Teşkilat, Sermaye, Fon 
Hesaplarının Tasfiyesine ve Bazı Hükümler ihdasına 
Dair Kanunun 10 uncu Maddesinin Değiştirilmesine 
İlişkin Kanun Hükmünde Kararname ve Malî tşler 
Komisyonu Raporu» bulunmaktadır. 

Sayın Komisyon, Sayın Hükümet lütfen yerlerini 
alsınlar efendim. 

Malî fşler Komisyonu Sayın Başkanı, Başkanvekili 
buradalar. 

Sayın Hükümet?... 
Cayın üyeler; bu Kanun Tasarısında Hükümet bu

lunmamaktadır, yerini almamıştır. Bu nedenle İçtüzü
ğümüzün 60 inci maddesine göre bir defaya mahsus 
olmak üzere bu Kanun tasarısı üzerinde görüşmeyi da
ha sonraki Birleşime bırakıyorum efendim. 

3. — Cafer Aksu (Altuntaş) Hakkındaki Ölüm Ce
zasının Yerine Getirilmesine Dair Kanun Tasarısı ve 
Adalet Komisyonu Raporu. (3/16) (S. Sayısı : 303) 
d) 

BAŞKAN — Sayın üyeler; Kanun Tasan ve Tek
lifleriyle Komisyonlardan Gelen İşler Bölümünün 3 
üncü maddesinde yer alan; Cafer Aksu (Altuntaş) 
Hakkındaki ölüm Cezasının Yerine Getirilmesine Dair 
Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu üzerin
deki görüşmelere başlıyoruz. 

Sayın Hükümet ve Sayın Komisyon lütfen yerlerini 
alsınlar. 

(1) 303 S. Sayılı Basmayazı Tutanağın sonuna ek
lidir. 

Komisyon ve Hükümet hazır, Hükümet Temsilci
sinin yetki belgesi tamam. 

Sayın üyeler; Komisyon Raporunun okunup okun
mamasını oylarınıza sunuyorum efendim. Okunmama
sını kabul edenler... Etmeyenler... Raporun okunma
ması kabul edilmiştir, Rapor okunmayacaktır. 

Sayın Komisyonun bir açıklaması var mı?... Yok. 
Sayın Hükümetin bir açıklaması var mı?... Yok. 
Tasarının tümü üzerinde söz isteyen sayın üye var 

mı?... Yok. 
Tasarının maddelerine geçilmesi hususunu oylarını

za sunuyorum : Maddelere geçilmesini kabul edenler... 
Etmeyenler... Maddelere geçilmesi kabul edilmiştir efen
dim. •••••'••'•v;iv^iMı 

Birinci maddeyi okutuyorum. 

Cafer Aksu (Altuntaş) Hakkındaki ölüm Cezasının 
Yerine Getirilmesine Dair Kıânun Tasarısı 

MADDE 1. — Yargıtay Birinci Ceza Dairesinin 
6.2.1980 gün ve Esas 1980/167, Karar 1980/491 sa
yılı ilamıyla kesinleşen Ordu Ağır Ceza Mahkemesinin 
14.11.1979 gün ve Esas 1979/148, Karar 1979/205 sa
yılı hükmü ile Türk Ceza Kanununun 450/10, 59; 
450/10, 59 ve aynı Kanunun 70 inci maddeleri uyarın
ca ölüm cezasına mahkûm edilmiş bulunan Ordu ili, 
Aybastı ilçesi, Armutlu mahallesi, cilt 001/02, kütük 
sıra no 58/67, sahife 43 de nüfusa kayıtlı Mehmet oğ
lu, Behire'den olma 1.1.1956 doğumlu Cafer Aksu 
(Altuntaş) hakkındaki ölüm cezası yerine getirilir. 

BAŞKAN — Birinci madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?... Yok. 

Sayın Komisyon bir açıklamanız var mı?... Yok. 
Sayın Hükümet bir açıklamanız var mı?... Yok. 
Birinci maddeyi Komisyondan geldiği biçimiyle 

oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 
Birinci madde kabul edilmiştir. 

İkinci maddeyi okutuyorum. 
MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde yü

rürlüğe 'girer. 
BAŞKAN — İkinci madde üzerinde söz isteyen sa

yın üye?... Yok. 
Sayın Komisyon bir açıklamanız var mı?... Yok. 
Sayın Hükümet bir açıklamanız var mı?.. Yok. 
İkinci maddeyi Komisyondan geldiği biçimiyle oy

larınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 
İkinci madde kabul edilmiştir. 

Üçüncü maddeyi okutuyorum. 
MADDE 3. — Bu Kanunu Adalet Bakanı yürü

tür. 
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BAŞKAN — Üçüncü madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?... Yok. 

Sayın Komisyon bir açıklamanız olacak mı?... Yok. 
Sayın Hükümet bir açıklamanız olacak mı?... Yok. 
Üçüncü maddeyi Komisyondan geldiği biçimiyle 

oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 
Üçüncü madde kabul edilmiştir. 

Tasarının tümü üzerinde söz isteyen sayın üye?... 
Yok. 

Tasarıyı tümüyle oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Etmeyenler... Tasarı kabul edilmiştir. 

4. — Danışma Meclisi Üyesi Fahri ÖZTÜRK ve 
29 Arkadaşının İdarei Umumiyei V Hay at Kanunu 
Muvakkatinin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hak
kında Kanun Teklifi ve Malî İşler, Bütçe - Plan ve 
Millî Savunma, İçişleri ve Dışişleri komisyonları ra
porları. (2166) (S. Sayısı : 299) (1) 

BAŞKAN — Sayın üyeler; Kanun Tasarı ve Tek
lifleri ile Komisyonlardan Gelen İşler Bölümünün 4 
üncü maddesinde yer alan; Danışma Meclisi Üyesi 
Fahri ÖZTÜRK ve 29 Arkadaşının idarei Umumiyei 
Vilayat Kanunu Muvakkatinin Bazı Maddelerinin De
ğiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Malî İşler, 
Bütçe - Plan ve Millî Savunma, İçişleri ve Dışişleri 
komisyonları raporları üzerindeki görüşmelere başlı
yoruz. 

Sayın Hükümet ve Sayın Komisyon yerlerini al
sınlar efendim. 

Sayın Hükümet?... Yok. 
Sayın Komisyon?... Buradalar. 
Sayın üyeler; bu arada Hükümetin bu Kanun Tek

lifiyle ilgili çalışmalar sonuçlandırılıncaya kadar er
telenmeye ilişkin bir yazısı var, okutuyorum efendim. 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
25.10.1982 tarihli ve 2730/2665 sayılı yazınız. 
Danışma Meclisi Üyesi Fahri öztürk ve 29 arkada

şının «İdarei Umumiyei Vilayat Kanunu Muvakkati
nin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkındaki Ka
nun Teklifi» incelendi. 

Teklifle il genel meclisi üyelerine ve il daimî en
cümeni başkan ve üyelerine verilen ödeneklerin artırıl
ması öngörülmektedir. 

Bilindiği üzere, 25.9.1980 tarihli ve 2304 sayılı Ka
nunla adı geçen meclis ve encümenler feshedilmiş olup, 
halen kamu kurum ve kuruluşlarının yeniden düzen
lenmesi çalışmaları sürdürülmektedir. 

(1) 299 S. Sayılı Basmayazı Tutanağın sonuna 
eklidir. 

Bu çalışmalar sonuçlandırılıncaya kadar söz konu
su Kanun Teklifinin ertelenmesinin uygun olacağı dü
şünülmektedir. 

Bilgilerine arz ederim. 
Bülend ULUSU 

Başbakan 

BAŞKAN — Sayın üyeler; Saym öztürk ve arka
daşlarının getirmiş oldukları Kanun Teklifinin gö
rüşülmesinin ertelenmesi istenmektedir. Ancak, söz 
konusu Kanun Teklifi gündemimize girmiş ve daha ev
vel de Hükümet davet edildiği halde gelmediği için 
60 inci maddeye göre bir kere daha çağrılması söz 
konusu olmuş ve bugünkü Birleşimde de yine Hü
kümetin temsil edilmediği görülmüştür. Bu bakımdan 
Hükümetin göndermiş olduğu bu Tezkere üzerine her
hangi bir işlem yapmamız söz konusu değildir. 

Sayın Komisyon lütfen yerini alsın efendim. 
Komisyon hazır, Hükümet yoktur. 
Sayın üyeler; Komisyon Raporunun okunup okun

maması hususunu oylarınıza sunuyorum efendim. 
Okunmamasını kabul edenler... Etmeyenler... Raporun 
okunması kabul edilmemiştir efendim. 

Tasarının tümü üzerinde söz isteyen sayın üyeler?... 
Sayın Bayer, Sayın öztürk söz almış bulunuyorlar, ka
yıt işlemi bitmiştir. 

Sayın Bayer buyurun efendim. 

MUHSİN ZEKÂÎ BAYER — Sayın Başkan, de
ğerli üyeler; 

Bütçe - Plan Komisyonunda bu Kanun Teklifi mü
zakere edilirken bir muhalefet şerhim vardı, onu oku
mak için kürsüye geldim. 

«Kanun teklifi genel olarak bir ihtiyacı gideren dü
zenlemeye havi bulunmaktadır. Ancak, kanun teklifi
nin geçici 3 üncü maddesinde bugünkü şartlar altında 
kamu idaresinde uygulanan sistem dışında bir ayrıca
lık getirilmek istenmektedir. Zira, Millî Güvenlik Kon
seyi tarafından yürürlüğe konan 2304 sayılı Kanunun 
2 nc!i maddesiyle bu fevkalade devrede, Devletçe kamu 
idaresindeki görevlilere yeniden verilen geçici görev
lerle ilgili yeni bir ilave ödeneğin verilmemesi prensip 
itibariyle kabul ödiflmişjtir. Halen bu Kanun yüriirlülkıte 
bulunmaktadır. Bu Kanuna göre yapılan uygulamalar
da kamu idaresindeki görevliler yaptıkları ilave hiz
met karşılığında maaşları dışında bir ilave ödenek 
almamaktadırlar. Türk personeli rejimi içerisinde bu 
geçici 3 üncü maddeyle yeni bir ek ödenek sistemi 
getirilmek istenmektedir. Bu durum ise memurlar ara
sında rekabeti ve bazen de haksız bir tercihi ortaya 
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çıkartacağı cihetle teklifin 3 üncü maddesine muhalif 
olduğumu arz ederim. 

Teşekkürlerimle. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bayer. 
Sayın Öztürk, buyurun efendim. 
FAHRİ ÖZTÜRK — Sayın Başkan, değerli arka

daşlarım; 
İdarei Umumiyei Vilayat Kanunu Muvakkatinin 

16.7.1965 gün ve 671 Sayılı Kanunla tadil edilen 116 
ve 140 inci maddelerinin değiştirilmesine ve Kanu
na geçici 'bir madde eklenmesine dair 29 arkadaşım
la 'birlikte hazırlamış olduğum Kanun Teklifini açık
lamak üzere söz almış bulunuyorum. 

Değerli arkadaşlarım; 
Hepinizin bildiği gibi il genel yönetimi yanında 

yerel yönetimler de mevcuttur. Bunlar Anayasamı
zın 127 nci maddesinde de belirtildiği gibi il özel ida
releri, belediyeler ve köylerdir. Mahallî idareler de
diğimiz bu kuruluşlar ayrı tüzelkişiliğe, ayrı karar 
organlarına, kendilerine mahsus 'gelir kaynaklarına 
ve ayrı bütçelere sahiptirler. Bu nedenle bütçe yö
nünden mahallî idareler, özel 'bütçeli idareler arasın
da yer almaktadır. Yasal dayanağını 13 Mart 1913 
tarihli idarei Umumiyei Vilayat Kanunu Muvakka-
tınd'an alan il özel idareleri, il halkına dönük birta
kım hizmetler görmek amacıyla kurulmuş, il özel 
idarelerine söz konusu Kanunla foayındMık, sağlık, 
kültür, eğitim, tarım, veteriner, ticaret ve ekonomi 
alanlarında 110 k'adar değişik görev verilmiştir. 

îl özel idarelerinin işlerini yöneten çıkarlarını ko
ruyan, onu temsil eden ve donatan organları il va
lisi, il genel meclisi ve il daimî encümenidir, il ge
nel meclisi üyeleri ilçeler itibariyle dört yıl süreyle 
seçi'en, temsil yetkisine sahip kişilerdir, ilin .bütçesi
ni yapar, harcamalarını denetler. Yılda 40 gün çalı
şır. Ancak görüşülmesi ve tetkiki neticelenmemiş 
önemli konular için toplantı süresi içişleri Bakanlı
ğının izniyle 15 gün uzatılabilir. 

İşte il merkezindeki bu toplantıya katılmak üze
re ilçelerinden gelen il genel meclisi üyelerine gö
rüşmelerin devam ettiği «ürece genel meclis kararıy
la günde 60 lif adan 100 liraya kadar ödenek veril
mektedir. il genel meclisi üyelerinin 1965 yılında 
tespit edilen 60-100 lira arasındaki günlük ödenek
lerinin, toplantıların devamı süresince il mefkezinde 
barınmalarına, yiyip içmelerine, yatıp kalikımaliarına 
yetmeyeceği açıktır. 

öte yandan il genel meclisi adına bir yıl özel ida
resine ait hizmetleri yürüten il 'daimî encümen baş-
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kan ve üyelerine 671 sayılı Kanunla değiştirilen ida
rei Umumiyei Vilayat Kanunu Muvakkatinin 140 
inci maddesi uyarınca il genel meclisi kararıyla, brüt 
1 C}00 liradan 1 500 liraya kadar aylıik ödenek veril
mesini gördükleri hizmetin gerekleriyle bağdaştır
mak mümkün değildir. 

Zira dört 'kişiden oluşan il daimî encümen üye
leri ve 'başkanı il sınırları içerisinde gelirlerin toplan
ması, hizmet programlarının yapılması ve her saf
hasında kontrolü, bütçelerin uygulanması, ödemeler
de ita amirliği gibi ağır sorumluluğu gerektiren gö
revler ifa etmektedir. Haftada en az bir gün ilçele
rinden ile gelerek il daimî encümen toplantısına ka
tılmak zorunda olan bu üyelere verilen aylık brüt 
1 500 lira ödenekle ile gelip gitmesi, yeme - içmesi, 
otelde kalması ya da ev kirası vermesi gibi zorunlu 
•ihtiyaçlarını gidermesi son derece zordur. 

Değerli arkadaşlarım; 
18 yıl önce tespit edilen ödenek ve aylıkların il 

genel meclisi ve il daimî encümeni başkanı ve üye
lerine yetmeyeceği açıktır. Yaşam, 18 yıl içinde pa-
halıîaşmış; fakat il genel meclisi ve il daimî encü
men başkanı ve üyelerinin ödenekleri hiç 'artmamış
tır. Hepinizin 'bildiği gibi 11 genel meclisi üyeleri 
halk lideri olup, köylerden ve kasabalardan seçilerek 
gelirler. Şehir merkezindeki otellerde yatarlar, lokan
talarda yer - içerler. Halk ile sıkı ilişkileri Vardır. 
Halkın mahallî idarelerin her kesimliyle olan ilişkile
rinde rehberlik ve önderlik yaparlar. Yürürlükteki 
Yasa 1965 yılında çıkmıştır. O günden ibugüne me
mur ve işçi ücretlerinde birkaç kez artış olmuştur. 
Bir insanın günde 100 lira ile otelde yatması, lokan
tada yemesi, içmesi, imkânsızdır. Yine il daimî' encü
men üyeliğine seçilen dört il genel meclisi üyesinin 
de ayda 1 500 lira ile otelde yatması, ev kirası, ye
mesi, içmesi gibi zorunlu ihtiyaçlarını gidermesi son 
derece güçtür. Ayrıca, kendisinden masraf yaptıran 
bir görev olduğu için bazı illerde parasal! durumu iyi 
olmayan liyakatli halk liderlerinin de bu görevi ka
bul etmeleri güçleşmektedir. 

Bu göreve yetenekli kişilerin talip olması, eko
nomik durumu zayıf olan halk liderlerinin seçilme
si ve seçilen il genel meclisi üyelerinin de zorunlu 
ihtiyaçlarını karşılaya'bilımesi ve görevlerinin öngör
düğü tüm zamanlarını ayırmaları tekliflimizin olum
lu karşılanmasına bağlıdır. Teklifin, bu kesimdeki 
adaletsizliği gidereceğine, adalet ölçülerine uygun 
olacağına ve i! özel idarelerinin işlerliğine olumlu 
katkıda bulunacağına inanıyor, hepinizi saygı ile se
lamlıyorum. 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Öztürk. 
Sayın Komisyon, teklif üzerinde bir 'açıklamanız 

var mı efendim?. 
MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 

KOMİSYONU SÖZCÜSÜ AVDIN TUĞ — Sayın 
Başkanım, biz geneli üzerinde Sayın Fahri Öztürk 
Arkadaşımızın teklifini benimsiyor ye kabul ediyo
ruz. Bütçe - Plan Komisyonu da bizim bu görüşü
müz doğrultusundadır, Malî İşler Komisyonu da ay
nı şekilde görüş serdetmıişlerdir. Komisyon olarak 
olumlu gördüğümüz bu Teklifi Sayın Genel Kuru
lumuzun onayına, tasvibine sunuyoruz; kabulünü is
tirham ediyoruz efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın üyeler, Kanun Teklifinin tümü üzerinde 

«öz alan üyeler konuşmalarını tamamlamışlardır. 
ıMaddelere geçilmesi 'hususunu oylarınıza sunuyo

rum efendıiım. Maddelere geçilmesini kabul1 edenler... 
Etmeyenler... Maddelere geçilmesi kabul edilmi'iştıir. 

1 inci maddeyi okutuyorum : 

133.1913 Tarilüi, İdarcti Umumiyei Vüayat Kamu* 
nu MuvaMiaıtıınıın Bazı Mmidelerinıaı Değiştirilmesi 

Hakktnda Kanun Teklifi 
MADDE 1. — İdarei Umumiye! Vilayat Kanu

nu Muvakkatinin 116 nci maddesi aşağıdaki şekü-
de değiştirilmiştir. 

Madde 116. — İl Genel Meclisi Üyelerine mü
zakerelerin devamı müddetıince Bütçe Kanunuyla 2 
nci derece kadrolu Devlet Memuru için tespit edilen 
gündelik kadar ödenek verilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
tiye?.. Yok, 

Sayın Komisyonun bir diyeceği var mı?. 
MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 

KOMİSYONU SÖZCÜSÜ AYDIN TUĞ — Yok. 
BAŞKAN — 1 inci maddeyi Komisyondan gel

diği biçimiyle oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... 1 inci madde kabul edilmiştir., 

2 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 2. — İdarei Umumiyei Vilayat Kanu

nu Muvakkatinin 140 inci maddesi aşağıdaki şekil
de değiştirilmiştir. 

Madde 140. — İl Daimî Encümeni Başkan ve 
Üyelerine 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa 
göre Devlet memurları için kabul edilen dereceler
den ıbeşinci derecenin birinci kademesi gösterge ra
kamımın Bütçe Kanunuyla tespit edilecek katsayı ile 
çarpımı sonucu bulunacak miktar kadar aylık öde
nek verilir. 

BAŞKAN — 2 nci madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?., Yok. 

Sayın Komisyon, bir diyeceğiniz var mı efen
dim?. 

MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONU SÖZCÜSÜ AYDIN TUĞ — Hayır 
efendim. 

BAŞKAN — 2 nci -maddeyi Komisyondan gel
diği biçimiyle oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... 2 nci madde kabul edilmiştir. 

3 üncü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 3, — İdarei Umumiyei Vilayat Kanu

nu Muvakkatına 25.9.1980 gün ve 2304 sayılı Ka
nunla eklenen geçici İkinci madde aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

Geçici Madde 2. — Yeni İl Genel Meclis Üye
leri seçilinceye kadar il genel meclisleri ile il daimî 
encümenlerinim görevleri valiler tarafından il idare 
şube 'başkanları arasından seçilecek dört üyeden olu
şan, vali 'başkanlığındaki ıbir kurul tarafından yürü
tülür. Bu kurul üyelerine ikinci maddeye göre tespit 
edilen ödenek miktarının üçte toiri kadar ödenek ve
rilir: 

BAŞKAN — 3 üncü madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?.. Yok. 

Sayın Komisyon, bir diyeceğiniz var mı efen
dim?. 

MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONU SÖZCÜSÜ AYDIN TUĞ — Yok
tur efendim. 

BAŞKAN — 3 üncü maddeyi Komisyondan gel
diği biçimiyle oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... 3 üncü madde kabul edilmıiştıir. 

4 üncü maddeyi okutuyorum: 
MADDE 4. — Bu Kanun yayımı tarihinde yü-* 

rürlüğe girer. 
BAŞKAN — 4 üncü madde üzerinde söz isteyen 

sayın üye?.. Yok. 
Sayın Komisyonun bir diyeceği var mı? 
MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 

KOMİSYONU SÖZCÜSÜ AYDIN TUĞ — Hayır 
efendim. 

BAŞKAN — 4 üncü maddeyi Komisyondan gel
diği biçimiyle oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... 4 üncü madde kabul edilmiştir. 

5 inci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 5. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yü

rütür. 
BAŞKAN — 5 incd madde üzerinde söz isteyen 

sayın üye?.. Yok. 
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Danışma MecKsi B : 84 

Sayın Komisyon bk diyeceğimiz var mı efen- I 
dim? 

MÎLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONU SÖZCÜSÜ AYDIN TUĞ — Yok 
efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim, 
5 inci' maddeyi Komisyondan geldiği biçimliyle 

oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... 
5 inci madde kabul edilmiştir. 

Tasarımın tümü üzerinde söz isteyen sayın üye? 
TURGUT TAN — Aleyhinde söz istiyorum. 
BAŞKAN — Aleyhinde (konuşmak üzere buyu

runuz Sayın Tan. 
TURGUT TAN — Sayın Başkanım, değerli üye

ler; 
Teklif Bütçe - Plan Komisyonunda görüşüldüğü 

sırada görüşlerimi açıklamıştım. Burada tekrar o gö- I 
rüşlere girmıek listemiiyorum ve söz hakikimi saldı 
tutmuştum. Nedenini çok kısa olarak söyleyeyim; 
bu bir prensip meselesidir. O da şudur; 1982 Ana- I 
yasasının yürürlüğe girmesinden sonra nasıl ki Ana
yasada öngörülen yeni 'kurumları düzenleyen yasa
lar hazırianm'aktadır, çıkarılmaktadır. Aynı şekilde, J 
mahallî idarelerimize ilişlkin mevzuat da hazırlan-
malktadır ve bu hazırlıkların bazıları tamamlanmış, I 
.bazıları son safhasına gelmıiştir. 

Nitekim, bu konuda son olarak Komisyonumu
za getirilen bir Hükümet tasarısına da bu nedenle 
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karşı çıktım. O da, sadece ibelli bir bakanlığı ilgilen
diren görevlilere ilişkin düzenleme niteliğindeydi 

Oysa, mademki ıbu konuda temel bir düzenleme 
yapılmıştır, yapılmaktadır; il özel idarelerine ilişkin, 
belediyelere ilişkin kanun tasarıları bazıdanım ıştır. 

Bu temel prensip meselesini de, bu anakanum (içlin
de halletmek gerektiği görüşünde olduğum için katı
lamadım; yoksa il daimî encümeni başkan ve üye
lerine yeterli paranın verilmesinden yana olduğumu 
burada belirtmek zorundayım. Yeterli paranın veriî-
mesiine ben de taraftarım. Yalnız, bu bir ilke mese
lesidir. Bir konunun, anakonu çözümlenirken prensi
be bağlanmasından yana olduğum için bunu belirt
mek gereğini duydum. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür edenim Sayın Tan. 
Sayın üyeler; Teklifin tümü üzerindeki görüşme

ler tamamlanmıştır. Teklifin tümünü oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Tek
lifin tümü kabul edilmıiştir; hayırlı ve uğurlu olsun 
efendim. 

Sayın üyeler; görüşme süremizin bitmesine sekiz 
dakikalık bir vakit kalmıştır. Bu nedenle, yeni bir 
kanun tasarı veya teklifini görüşmek mümkün olma
dığımdan, 18 Nisan 1983 Pazartesi saat 14.00'te top
lanmak üzere Birleşimi kapatıyorum efendim. 

Kapanma Saati : 18.55 
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DANIŞMA MECLİSİ 
GÜNDEM* 

84 üncü BİRLEŞİM 

14 Nisan 1983 Perşembe 

Saat : 14.00 

1. BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SU
NUŞLARI 

2. SEÇİM 

3. OYLAMASI 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 işler 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 İlişkin Ka
nun Hükmünde Kararname ve Malî işler Komisyonu 
Raporu. (1/168) (S. Sayısı : 372) (Dağıtma tarihi : 
7.4.1983) 

(3) Cafer Aksu (Altuntaş) Hakkındaki Ölüm Ce
zasının Yerine Getirilmesine Dair Kanun Tasarısı ve 
Adalet Komisyonu Raporu. (3/16) (S. Sayısı : 303) 
(Dağıtma tarihi : 7.3.1983) 

(4) 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) 

(5) 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) 

(6) Danışma Meclisi Üyesi Muzaffer SAGIŞ-
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) 

(7) Danışma Meclisi Üyesi Necmettin NARLI-
OĞLU ve 11 arkadaşının, 5434 Sayılı Türkiye Cum* 
huıiyett EmeMi Sandığı Kanununa Bir Eik Geçici 
Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Bütçe 
- Plan Komisyonu Raporu, (2/40) (S. Sayısı : 164) 
(Dağıtma tarihi : 8.7.1982) 

(8) Danışma Meclisi Üyesi Şener AKYOL ve 
80 arkadaşının, Adalet Memurlarına Tazminat Veröw 
meşine Daıir Kanun Teklifi ve Adalet ve Bütçe - Plan 
komisyonları raporları. (2/33) (S. Sayısı : 176) (Da
ğıtma tarihi : 21.9.1982) 

(9) 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) 

(10) 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 raporlan. (2/48) (S. Sayısı : 290) (Dağıt
ma tarihi : 6.1.1983) 

(11) 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) 

(12) 9.6.1960 Tarihli ve 7478 Sayılı Köy içme 
Suları Hakkında Kanunun 15 inci Maddesinin Yü
rürlükten Kaldırılması Hakkında Kanun Tasarısı 
ve Tarım ve Orman, Köy tşleri ve Kooperatifler ve 
Bayındırlık, Ulaştırma, imar ve iskân, Turizm ve 
Tanıtma komisyonları raporları. (1/550) (S. Sayısı : 
292) (Dağıtma tarihi : 7.1.1983) 



(13) 6.1.1982 Tarih ve 2576 Sayılı Bölge idare 
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) 

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

<15) 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, 
içişleri ve Dışişleri Komisyonu Raporu. (2/78) (S. Sa
yısı : 301) (Dağıtma tarihi: 17.1.1983) 

06) 8.6.1965 Tarih ve 625 Sayılı Özel Öğretim 
Kurumları 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 (17) Hacettepe Üniversitesi 1969 Bütçe Yık 
Kesinhesalbına Ait Uygunluk Bildiriminin Sunulduğuna 
Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile Hacettepe Üni
versitesi 1969 Bütçe Yılı Kesinhesap Kanunu Ta
sarısı ve Danışma Meclisi Hesaplarını inceleme ve 
Sayıştay Komisyonu Raporu. (1/208), (S. Sayısı : 277) 
(Dağıtma tarihi : 31.12.1982) 

X (18) Hacettepe Üniversitesi 1970 Bütçe Yılı 
Kesinhesalbına Ait Uygunluk Bildiriminin Sunulduğuna 
Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile Hacettepe Üni
versitesi 1970 Bütçe Yılı Kesinhesap Kanunu Tasa
rısı ve Danışma Meclisi Hesaplarını inceleme ve Sa
yıştay Komisyonu Raporu. (1/220) (S. Sayısı : 278) 
(Dağıtma tarihi: 31.12,1982) 

X (19) 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) 
(Dağıitma tarihi : 31.12.1982) 

(X) Açık oylama.) 
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I X (20) Hacettepe Üniversitesi 1972 Yılı Kesin-
I hesabına Ait Uygunluk Bildiriminin Sunulduğuna Da-
I ir Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile Hacettepe Üniver-
I sitesi 1972 Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı ve Da

nışma Meclisi Hesaplarını inceleme ve Sayıştay Ko
misyonu Raporu. (1/254) (S. Sayısı : 280) pağıtma 
tarihi: 31.12.1982) 

X (21) Hacettepe Üniversitesi 1973 Bütçe Yılı 
Kesinhesabına Ait Uygunluk Bildiriminin Sunulduğuna 
Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile Hacettepe 
Üniversitesi 1973 Bütçe Yılı Kesinhesap Kanunu Ta
sarısı ve Danışma Meclisi Hesaplarını inceleme ve 
Sayıştay Komisyonu Raporu. (1/282) (S. Sayısı : 281) 
(Dağıtma tarihi: 31.12.1982) 

X (22) Hacettepe Üniversitesi 1974 Bütçe Yık 
Kesinhesabına Ait Uygunluk BiMMminin Sunulduğuna 
Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile Hacettepe 

I Üniversitesi 1974 Bütçe Yılı Kesinhesap Kanunu Ta
sarısı ve Danışma Meclisi Hesaplarını inceleme ve 
Sayıştay Komisyonu Raporu. (1/289) (S. Sayısı : 282> 
(Dağıtma tarihi: 31.12.1982) 

X (23) Hacettepe Üniversitesi 1975 Bütçe Yılı 
Kesinhesabına Ait Uygunluk Bildiriminin Sunulduğuna 
Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile Hacettepe 
Üniversitesi 1975 Bütçe Yılı Kesinhesap Kanunu Ta-

I sarısı ve Danışma Meclisi inceleme ve Sayıştay Ko-
î misyonu Raporu. (1/292) (S. Sayısı : 283) (Dağıtma 

tarihi: 31.12.1982) 

X (24) Hacettepe Üniversitesi 1976 Bütçe Yılı 
Kesinhesabına Ait Uygunluk Bildiriminin Sunulduğuna 
Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile Hacettepe 
Üniversitesi 1976 Bütçe Yık Kesinhesap Kanunu Ta-

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

I (25) Okur - Yazarlığı Teşvik Kanunu Tasarısı ve 
Millî Eğitim Komisyonu Raporu. (1/482) (S. Sayısı : 
305) (Dağıtma tarihi : 21.1.1983) 

j (26) Belediye Suçlarına ilişkin Ceza Hükümleri 
I Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet, Sağlık ve Sos-
I yal işler ve Millî Savunma, içişleri ve Dışişleri ko

misyonları raporları. (1/564) (S. Sayısı : 308) (Dağıt
ma tarihi : 27.1.1983) 

(27) 5.1.1961 Tarihü 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 : 
27.1.1983) 

(28) 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 (29) «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, İhya veya Değiştirilmesi Hakkın
da Protokol» ve eklerinin Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savun
ma, İçişleri ve Dışişleri Komisyonu Raporu. (1/587) 
(S. Sayısı : 321) (Dağıtma tarihi : 28.1.1983) 

(30) Atatürk Orman Çiftliği Arazisinden Yüz-
seksenaltıibin Döntyüzkırkbir Metrekarelik Kısmınım 
Satılması Hakkında Kanun Tasarlısı ve Tarım ve Or-
ımaın, Köy İdleri ve Kooperatifler ve Bayındırlık, 
Ulaştırma, Imaır ve iskân, Turizm ve Taratma komis
yonları raporları. (1/551) (S. Sayısı : 324) (Dağıtma 
tarihi: 1 . 2 . 1983) 

(31) 6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile 
Diğer Aletiler Hakkımda Kanun ile 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, İçişleri ve Dışişleri Komisyonu Ra
poru. (1/583) (S. Sayısı : 325) (Dağıtma tarihi : 
1.2.1983) 

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

1(33) 4.1.1961 Tarihli ve 211 Sayılı Türk Si-
laMı Kuvveıtslieıri iç Hizmet Kanununun 34 üncü Mad-
desriıniın (d) Fıkrasının Değiş'tiiıriıknesıine ve 43 üncü 
Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine İlişkin Kanun 
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, Tasarısı ve Millî Savunma, İçişleri ve Dışişleri Ko-
I misyonu Raporu. (1/602) (S. Sayısı : 328) (Dağıtma 
I tarihi: 1 . 2 . 1983) 

[ (34) Danışma Meclisi Üyesi Feridun Şakir 
| ÖĞÜNÇ ve 10 Arkadaşının, 5434 Sayılı T. C. Emek

li Sandığı Kanununun 32 nci Maddesine Bir Fıkra 
j ve 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun Ek 1 inci 

Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine İlişkin Kanun Tek
lifi ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Bütçe - Plan korniş-

j yonları raporları. (2/27) (S. Sayısı : 330) (Dağıtma 
tarihi: 4.2.1983) 

(35) Sosyal Güvenlik Kurumlarına Tabi Olarak 
Geçen Hizmetlerin Birleştirilmesi Hakkında Kanun 

i Tasarısı ve Malî İşler ve Sağlık ve Sosyal İşler Ko
misyonları raporları. (1/561) (S. Sayısı : 331) (Da-

| ğıtma tarihi : 9.2.1983) 

l (36) Danışma Meclisi Üyesi Kâzım ÖZTÜRK 
i ve 10 arkadaşının, Atatürk Orman Çiftliği Mülkiye-
j tindeki Bir Kısım Arazinin Hazineye ve Gazi Üni

versitesine Devredilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve 
i Tarım ve Orman, Köy İşleri ve Kooperatifler ve Ba

yındırlık, Ulaştırma, İmar ve İskân, Turizm ve Ta
nıtma komisyonları raporları. (2/80) (S. Sayısı : 334) 
(Dağıtma tarihi : 14.2.1983) 

(37) 9.12.1982 Tarihli ve 2761 Sayılı 1983 Malî 
Yılı Bütçe Kanununun 28 inci Maddesinin (B) fık
rasına Bir Bent Eklenmesine İlişkin Kanun Tasarısı 
ve Bütçe - Plan Komisyonu Raporu. (1/626) (S. Sa-

| yısı : 337) (Dağıtma tarihi : 21.2.1983) 

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

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

339) (Dağıtma tarihi : 21.2.1983) 

(40) Kara Kuvvetleri Komutanı ve Millî Güven
lik Konseyi Üyesi Orgeneral Nurettin ERSİN'in, 
Türk Silahlı Kuvvetlerinden Ayrılanların Kurabile-

j çekleri Dernekler Hakkında Kanun Teklifi ve Millî 
Savunma, İçişleri ve Dışişleri Komisyonu Raporu. 
(2/53) (S. Sayısı : 342) (Dağıtma tarihi : 24.2.1983) 

I (41) Taşınmaz Mal Zilyetliğine Yapılan Tecavüz
lerin önlenmesi Hakkında Kanun tasarısı ve Ada
let ve Millî Savunma, İçişleri ve Dışişleri komisyon
ları raporları. (1/554) (S. Sayısı : 343) (Dağıtma ta
rihi : 25.2.1983) 
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(42) Yardım Toplama Kanunu Tasarısı ve Millî | 
Savunma, içişleri ve Dışişleri Komisyonu Raporu. 
(1/590) (S. Sayısı : 344) (Dağıtma tarihi : 28.2.1983) 

(43) 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu ve 
4792 Sayılı Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununun 
Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun 
Tasarısı ile Danışma Meclisi Üyesi Mustafa ALP- I 
DÜNDAR ve 16 arkadaşının, 1.1.1946 Tarih ve 
4792 Sayılı Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununun I 
24 üncü Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun 
Teklifi ve Malî tşler ve Sağlık ve Sosyal İşler ko
misyonları raporları. (1/569), (2/57) (S. Sayısı : 346) 
(Dağıtma tarihi : 2.3.1983) 

(44) Kültür Varlıklarını Koruma Kanunu Tasa- | 
nsı ve Bayındırlık, Ulaştırma, îmar ve iskân, Turizm 
ve Tanıtma, Adalet ve Millî Eğitim komisyonları 
raporları. (1/108) (S. Sayısı : 348) (Dağıtma tarihi : 
9.3,1983) 

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

(46) Danışma Meclisi Üyesi ibrahim 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) 

<47) 8.7.1981 Tarihli ve 2487 Sayılı Toplu Konut 
Kanununun 8 inci Maddesinin Değiştirilmesi Hak
kında Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, Ulaştırma, îmar 
ve iskân, Turizm ve Tanıtma Komisyonu Raporu. I 
(1/615) (S. Sayısı : 352) (Dağıtma tarihi : 22.3.1983) 

(48) 13.5.1971 Tarihli ve 1402 Sayılı Sıkıyönetim 
Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu 
Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesine ilişkin Ka- I 
nun Tasarısı ve Adalet ve Millî Savunma, içişleri ve J 
Dışişleri komisyonları raporları. (1/610) (S. Sayısı : j 
353) (Dağıtma tarihi : 22.3.1983) 

(49) 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) 

(50) 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) 

(51) Danışma Meclisi Üyesi Kamer GENÇ ve 10 
Arkadaşının 5434 Saydı T.C. EmekH 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) 

(52) Danışma Meclisi Üyesi Feridun GÜRAY 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) 

(53) 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) 

(54) 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) 

(55) 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) 

(56) 29İ5.1973 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) 

(57) 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 
Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Bütçe -
Plan ve Tarım ve Orman, Köy İşleri ve Kooperatifler 
komisyonları raporları. (1/594) (S. Sayısı : 369) (Da
ğıtma tarihi : 31.3.1983) 

(58) Tahsil Edilemeyen Hazine Alacaklarının Si
linmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Malî İşler ve 
Bütçe - Plan komisyonları raporları. (1/497) (S. Sa
yısı : 371) (Dağıtma tarihi : 7.4.1983) 

(59) Okul Karnelerinin Tekeli Hakkında Kanun 
Tasarısı ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu. (1/643) 
(S. Sayısı : 373) (Dağıtma tarihi : 7.4.1983) 

(60) Karayolu Taşıma Kanunu Tasarısı ve Millî 
Savunma, içişleri ve Dışişleri, Adalet ve Bayındırlık, 

!• • ' 

Ulaştırma, imar ve iskân, Turizm ve Tanıtma ko
misyonları raporları. (1/62) (S. Sayısı : 370) (Dağıt
ma tarihi : 8.4.1983) 

(61) 14.6.1973 Tarih ve 1739 Saydı Millî Eğitim 
Temel Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim Komisyo
nu Raporu. (1/644) (S. Sayısı : 374) (Dağıtma tarihi: 
8.4.1983) 

(62) 2.6.1941 Tarihli ve 4060 Sayılı Yüzde Beş 
Faizli Hazine Tahvilleri ihracına Daıir Kanun ile Ek 
ve Değişikliklerinin Yürürlükten Kaldırılması Hak-
ıkında Kanun Tasarısı ve Malî İşler Komisyonu Ra
poru. (1/631) (S. Sayısı : 376) (Dağıtma tarihi : 
12.4.1983) 

m •• 

(Danışma Meclisi 84 üncü Birleşim) 





DANIŞMA MECLİSİ S. Sayısı : 303 

Gaf er Aksu (Altuntaş) Hakkındaki Ölüm Cezasının Yerine Ge
tirilmesine Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu. 

( 3 / 1 6 ) 

T. C. 
Başbakanlık 

Özlük ve Yazı İşleri 14 Ekim 1980 
Genel Müdürlüğü 

Sayı : 301 - 10570 
Konu : idam cezasına hükümlü 

Cafer Aksu (Altuntaş) 

MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ BAŞKANLIĞINA 

Kan gütme saikiyle bîrden ziyade kimseyi öldürmek, öldürmeye teşebbüs, 6136 sayın Kamına muhalefet 
suçlarından sanık Ordu İli Aybastı İlçesi Armutlu Maha3îesi Nüfusu Hane 58/67, Cilt 001/02, Sahife 43 de 
kayıtlı Mehmet oğlu Behice'den olma 1.1.1956 doğumlu Cafer Aksu'nun (Altuntaş), T. C. K. mm 450/14),59, 
450/10,59,70 inci maddeleri uyarınca ölüm cezası ile mahkûmiyetine dair Ordu Ağır Ceza Mahkemesinden 
verilen Hüküm, Yargıtay Birinci Ceza Dairesince tasdik edildiğinden yapılacak diğer işlemler için 
Cumhuriyet Başsavcılığına ve daha sonra Adalet Bakanlığına gönderilen adı geçenin mahkûmiyet dosyası 
ve Yargıtay Birinci Ceza Dairesinin tasdik üamı, konu hakkındaki 20.3.1980 gün ve 1.134.2.980-18801 sa
yılı Adalet Bakanlığı yazısmm sureti ile birlikte 28.3.1980 gün ve 301-02840 sayılı yazımız!» Millet Mectisi 
Başkanlığına sunulmuştur. 

Gereğini arz ederim, 
Bülend ULUSU 

Başbakan 

Adalet Komisyonu Raporu 

TC 
Danışma Meclisi 

Adalet Komisyonu 13 Ocak 1983 
Esas No. : 3/16 
Karar No. : 41 

DANIŞMA MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Kan gütme saiki ile 2.4.1977 tarihinde Lütfü Altuntaş, Ayşe Altuntaş'ı öldürmek ve Kemal Altuntaş'ı öl
dürmeye nakıs derecede teşebbüste bulunmaktan sanık Ordu ili, Aybastı ilçesi, Armutlu Mahallesi, cilt 001/02, 
sayfa 43, kütük sıra No. 58/67'de nüfusa kayıtlı Mehmet oğlu, Behire'den olma 1.1.1956 doğumlu aynı 
yerde oturur halen tutuklu Cafer Aksu (Altuntaş)'ın Türk Ceza Kanununun 450/10, 59; 450/10, 59 ve aynı 
Kanunun 70 inci maddeleri uyarınca içtimaen ve neticeten idam cezası ile mahkûmiyetine dair Ordu Ağır Ceza 
Mahkemesinin 14.11.1979 gün, Esas 1979/148, Karar 1979/205 sayılı hükmü Yargıtay Birinci Ceza Dairesinin 
6.2.1980 günlü ve Esas 1980/167, Karar 1980/491 sayılı ilamı ile oybirliği ile. onanmak suretiyle kesinleşmiş 
bulunduğundan bu işe ait dosya Başbakanlığın 28.3.1980 tarih ve 301-020840 sayılı tezkeresiyle Millî Güven-



lik Konseyi Başkanlığına, oradan da Danışma Meclisi Başkanlığına sunulup, bilahara Komisyonumuza hava
le edilmiş olmakla Adalet Bakanlığı temsilcisinin de katıldığı toplantıda yapılan tetkik ve müzakere sonunda : 

Kan gütmeye esas olan dosya muhtevasına, tevil yollu ikrara, ölü muayene ve otopsi zabıtlarına, eks
pertiz raporuna, şahadet ve tekmil kesinleşen ilamları havi dosya münderecatına göre, olaydan 7 sene kadar 
önce sanık Cafer Aksu (Altuntaş)'ın amcası Necati Altuntaş'ın maktullerin oğlu Ali Osman Altuntaş tarafın
dan öldürülmesi, yine olaydan bir ay önce sanığın babası Mehmet Altuntaş'ın maktullerin diğer oğlu Ahmet 
tarafından öldürüldüğü sanığın, öldürülen baba ve amcasının intikamını almak maksadıyla ve kan gütme saiki 
ile maktuller tarafını takibe başladığı, 2.4.1977 günü Çamlık mevkiindeki tarlalarında çalışmakta olan maktul 
Lütfü Altuntaş, diğer maktule Ayşe Altuntaş ve oğulları Kemal Altuntaş çalışırlarken oraya gelen sanık Cafer Ak
su'nun (Altuntaş) elindeki av tüfeği ve belinde tabanca olduğu halde gizlice maktullerin yanma ge
lerek önce Lütfü Altuntaş'a tabanca ile defaatle ateş edip sırtın ve göğsün muhtelif yerlerinden 
yaralayarak kan gütme saikiyle öldürdüğü, daha sonra olay mahallinden kaçmakta olan maktule Ayşe 
ile diğer mağdur Kemal'in arkasına düşerek kovaladığı önce yetiştiği Ayşe'ye av tüfeği ile ateş ettiği, av tü
feği saçmalarıyla yaraladığı ve bilahara yaralı olan Ayşe'ye defaatle tabancasıyla ateş edip sağ kalça ve sağ 
koltuk altından yaralayarak kan gütme saikiyle öldürdüğü ve daha sonra da kaçmakta olan Kemal Altun
taş'a kan gütme saikiyle öldürmek kastıyla ateş etmişse de ona isabet ettiremediği ve bu fiilin nakıs teşebbüs 
derecesinde kaldığı, sanık lehine kanunî herhangi bir cezayı hafifletici sebep bulunmadığı ancak duruşma
daki hali takdiri tahfif sebebi olduğu cihetle hakkında Türk Ceza Kanununun 59 uncu maddesinin uygulan
ması gerektiği, Ordu Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilip sanığın Lütfü Altuntaş'ı kan gütme saiki ile öl
dürmek suçundan dolayı Türk Ceza Kanununun 450/10 ve 59 uncu maddelerine göre müebbet ağır hapis ce
zasına, Ayşe Altuntaş'ı yine kan gütme saiki ile öldürmek suçundan dolayı Türk Ceza Kanununun 450/10, 
59 uncu maddelerine göre müebbet ağır Jıapis cezasına ve Kemal Altuntaş'ı kan gütme saiki ile öldürmeye na
kıs teşebbüs suçundan dolayı da Türk Ceza Kanununun 450/10, 61 ve 59 uncu maddelerine göre 12 sene ağır 
hapis cezasına ve sonuç olarak iki müebbet ağır hapis cezasından dolayı Türk Ceza Kanununun 70 inci mad
desine göre neticeten Cafer Aksu (Altuntaş)'ın idam cezası ile cezalandırılmasına 14.11.1979 tarihinde oy
birliğiyle karar verildiği ve bu hükmün Yargıtay Birinci Ceza Dairesinin Esas 1980/167, Karar 1980/49 sayılı 
ve 6.2.1980 tarihli kararıyla oybirliğiyle onanmak suretiyle idam cezasına ait hükmün kesinleştiği ve karar 
düzeltme isteğinin de 8.6.1982 tarihinde kabule şayan görülmediğinin Cumhuriyet Başsavcılığınca bildirilmiş 
olduğu anlaşılmıştır. 

Bu durum karşısında hükümlü Cafer Aksu (Altuntaş) hakkındaki idam cezasının yerine getirilmemesinde 
kamu adına herhangi bir yarar görülmediğinden Komisyonumuzca Anayasanın 87, Danışma Meclisi İçtüzüğü
nün 86 ncı maddeleri gereğince hazırlanan Cafer Aksu (Altuntaş) hakkındaki idam cezasının yerine getirilme
sine dair eklr kanun tasarısının Danışma Meclisine sunulmasına oyçokluğu ile karar verilmiştir. 

Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere raporumuz saygıyla sunulur. 

Rıfat BAY AZIT M. Fevzi UYGUNER Enis MURATOĞLU 
Başkan Başkanvekili Sözcü 

Serda KURTOĞLU Yavuz ALTOP İbrahim BARANGİL 
Çekimserim. Üye Üye 

Gerekçem eklidir. Bulunmadı 

Necip BİLGE Halil ERTEM Halil GELENDOST 
Üye Üye Üye 

Bulunmadı. 

Abdullah Pulat GÖZÜBÜYÜK Beşir HAMİTOĞULLARI Ömer Adnan OREL 
Üye Üye Üye 

Bulunmadı. 

Turgut YEÖENAĞA 
Üye 

Bulunmadı. 
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ÇEKİMSERLİK OY GEREKÇESİ 

2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 38 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları gereği, suç 
tarihi göz önünde bulundurulduğunda, konunun 1961 Anayasası ışığında çözümlenmesi gerekecektir. 

Bu Anayasanın 11 inci ve 14/4 maddesine rağmen; 
Memleketimiz ceza hukukunda ölüm cezasına yer verilmiştir. Türk Hâkimi Türk Kanunlarını uygulamak

tan kaçınamayacağına göre, ölüm cezasıyla sonuçlanan ilamların öteki kazaî kararlar gibi infazı gerekmekte
dir. 

Ancak, 1961 Anayasasının 64 üncü maddesi gereği ölüm cezalarının yerine getirilmesi kanun ile mümkün
dür. 

Kanun koyucu, Yargıtayın zorunlu incelemesinden sonra kesinleşmiş bir hükmün yerine getirilmesini in
fazın kanunla kabul edilmesine bağlı tuttuğuna göre, oy vermemizde hukukî tartışmalara girişilmesine, dava 
dosyasının incelenmesine yer yoktur. 

Oy vermede; ölüm cezasının yerine getirilmesinin kanuna bağlanıp bağlanmayacağının değerlendirilmesi 
yapılacaktır. Bu değerlendirme hukuk dışında tamamen sosyal siyasal - vicdanî bir değerlendirme olacaktır. 

Değerlendirmenin doğruluğunu sağlayabilmek için şu hususların özenle göz önünde bulundurulması gerekir : 

1. Suç sebebi ne olursa olsun, işlenen suç toplum için ne derece zararlı bulunursa bulunsun, ölüm ce
zasının yerine getirilmesinde suçluya ıslah amacı yoktur. 

2. ölüm cezasının yerine getirilmesi, suçlu için gerçekte ceza infazı anlamını taşımaz. Zira infaz ile suçlu
nun vücudu ortadan kalkmaktadır. Suçlu gerçekte cezasız bırakılmaktadır. 

3. Ölüm cezasının infaz edilmemesi suçlunun ce sasının affı anlamını taşımaz. O, daima ölüm cezası 
mahkûmudur. Hayatını cezaevinde sürdürüp bitirmek zorundadır. Bu, işlediği suçun ağırlığına denk bir ce
zadır. ölüm cezası hükümlüsü, infaz hukukunun suçlu lehine öngördüğü hiçbir hükümden yararlanamaz. Me
sela şartla salıverilemez. Müebbet hapis mahkûmu da değildir. 

4. ölüm cezası mahkûmunu hayatının sonuna kadar cemiyetten tecrit etmek cezadan beklenen içtimaî 
faydayı sağlar. ölüm cezaisi yerine getirilirse, insan eliyle inşam hayatına, suçun işlenmesinden! çok sonra sonı verü-
mesıi nedeniyle .maişerî Vicdanda bir ralhaltsızlılk, huzursuzluk doğar ve infazdan itibaren geçen zaman süresince 
bu vicdan huzursuzluğu gelişir, merhamete, acımaya dönüşür. Bu yönden de ölüm cezasını yerine getirmekte 
yarar yoktur. 

5. ölüm cezasının yerine getirilmesi kanununu çıkarmak görevi Meclise verilmiştir. Meclis cezayı ye
rine getirmeme hususunda kanun ısdar edemez; Meclise verilen yetki tek yönlüdür. O halde, kanunun oluşumu 
için gerekli safhalardan birinde gerekli oy çokluğu oluşmazsa ölüm cezası yerine getirlmeyecektir. Başba-
bakanlık tezkeresi ilgili Meclis Komisyonuna gelip gerekli çoğunluğu sağlayamazsa infaz imkansızlaşır. Ko
misyondan sonra Meclis kanatlarından herhangi birinde çoğunluk sağlanamazsa yine kanun oluşmaz, infaz im
kansızlaşır. Kanunu Cumhurbaşkanı imza etmezse yine infaz mümkün değildir. 

Burada bir noktayı vurgulamakta yarar vardır : Komisyonda oy verme durumunda olan bir üye «ben 
infaz doğrultusunda oy vereyim, takılacaksa Meclis kanatlarımda ıtaiküsMi» diyememelidir. Vicdanen kanaatimi 
belirtmek zorunda bulunan bir kimse, başkasının sorumluluğunu kendi oyuna dayanak yapamaz. Bunun gibi 
«Hâkim, Yargıtay idama hükmetmiş, ben onların kararlarının doğruluğuna güvenerek infaz oyu kullanırım, 
hata varsa günahını hâkimler çeksin» de diyemez. Zira kanun ölüm cezası hükmü ile bu hükmün yerine ge
tirilmesini birbirinden ayırmış, müstakil presedüre tabi tutmuştur. Hüküm ile infazı birbirine karıştırarak vic
dan huzuruna varmak mümkün değildir. Oy verme görevini bu düşünce ile gereği gibi yerine getirmek imkânı 
da yoktur. 

Yukarıda arz ve izah edilen hususlar göz önünde bulundurularak yapılacak değerlendirme ile 1961 Ana
yasasının 64 üncü maddesinin öngördüğü ölüm cezasının yerine getirilmesi kanununun oluşturulması, kendi
sinden beklenen amacı ancak şu hallerde gerçekleştirilebilir: Suçtan doğan, zarar halen devam ediyorsa, suçlu ele 
geçer geçmez yarğılamıp hülküm veritaesi kaydıyla, cezanın yerine getiri'lmesü kanununun isdarı gerekir. Suçlunun 
ele geçtiği anda toplum huzuruna hâkim olunacak duruma gelinmişse artık infazda ferdî - içtimaî fayda yok-
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tur, bilakis zarar vardır. Ormandan şehre sızan vahşi hayvan ne kadar masumu parçalarsa parçalasın, ele 
geçirilmezse hâkimiyet elden kaçırıldığı için öldürülmesine karar verilir. Bulununca karar yerine getirilir. Fa
kat diri yakalanıp demir kafese alındı mı, toplum düzenine hâkimiyet teessüs ettiği takdirde, artık vahşi hay
vanı ifna etmek yerine onu kafeste muhafaza etmek doğru olur. Öldürülmesinde hiçbir fayda yoktur. Tutsak 
edilenin toplum düzenine hâkimiyet teessüs ettikten sonra öldürülmesi intikam hissi ile izah edilebilir. İntikam 
ise Devlet olma ile bağdaşmaz. 

ölüm cezasının yerine getirilmesi için kanun oluşturulması oylamasının söz konusu olduğu günümüzde 
topluma Devlet gücünün hâkim olduğu inkar edilmez bir vakıadır. Suçluların ölüm cezalarının yerine getiril
mesinde içtimaî siyasî - ferdî bir fayda bulunduğu söylenemez. 

12 Eylül'den bu yana girişilen etkili operasyonlarla Devlet toplum düzenine hâkim olmuştur. Bu noktaya 
ulaşmanın gereği yerine getirilen ölüm cezalarının içtimaî faydası vardır. Bugünkü infazlar için aynı faydanın 
bulunduğu söylenemez. 12 Eylürden çok önce işlenmiş suçlardan ölüm cezası giymiş olanların bu cezalarının 
yerine getirilmesinde de bugün bir fayda bulunmamaktadır. 

Buna rağmen Danışma Meclisi Genel Kurulunu ve Millî Güvenlik Konseyini oylarında vicdanlarıyla baş-
başa bırakabilmek için çekimser oy kullanmakta fayda mülahaza ettiğim cihetle infazın yerine getirilmesi hu
susunda olumlu ya da olumsuz oy kullanmamayı ve sonuç olarak çekimser kalmayı doğru gördüğümü saygı
larımla arz ederim. 

Serda KURTOĞLU 
Danışma Meclisi 

Adalet Komisyonu Üyesi 

ADALET KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞt METÎN 

Cafer Aksu (Altuntaş) Hakkındaki ölüm Cezasının Yerine Getirilmesine Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — Yargıtay Birinci Ceza Dairesinin 6 . 2 . 1980 gün ve Esas 1980/167, Karar 1980/491 sa
yılı ilamıyla kesinleşen Ordu Ağır Ceza Mahkemesinin 14 . 11 . 1979 gün ve Esas 1979/148, Karar 1979/205 
sayılı hükmü ile Türk Ceza Kanununun 450/10, 59; 450/10, 59 ve aynı Kanunun 70 inci maddeleri uyarın
ca ölüm cezasına mahkûm edilmiş bulunan Ordu ili, Aybastı ilçesi, Armutlu mahallesi, cilt 001/02, kütük 
sıra no 58/67, sahife 43 de nüfusa kayıtlı Mehmet oğlu, Behire'den olma 1 . 1 . 1956 doğumlu Cafer Aksu 
(Altuntaş) hakkındaki ölüm cezası yerine getirilir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunu Adalet Bakanı yürütür. 

Danışma Meclisi (S. Sayısı : 303) 



DANIŞMA MECLİSİ S. Sayısı : 299 

Danışma Meclisi Üyesi Fahri Öztürk ve 29 Arkadaşının İdarei 
Umumiyei Vilayat Kanunu Muvakkatinin Bazı Maddelerinin De
ğiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Malî İşler, Bütçe - Plan 
ve Millî Savunma, İçişleri ve Dışişleri Komisyonları Raporları. 

( 2 / 6 6 ) 

DANIŞMA MECLİSÎ BAŞKANLIĞINA 

İdare1] Umumiyei Vilayat Kanunu Muvakkatinin 116, 140 ncı maddeleri ile bu Kanuna 25.9.1980 gün ve 
2304 sayılı Kanunla eklenen 2 nci maddesinin değiştirilmesi ve bir geçici madde eklenmesine dair Kanun Tek
lifi gerekçesi ile birlikte ilişikte sunulmuştur. 

Arz ederiz. 
20 . 10 . 1982 

Fahri ÖZTÜRK 

İsa Vardal 

A. Asım İĞNECİLER 

Halit ZARBUN 

Fuat YILMAZ 

İsmail Hakkı DEMİREL 

Dr. Zeki ÇAKMAKÇI 

Halil AKAYDIN 

Azmi ERYILMAZ 

Erdoğan BAYIK 

Remzi BAN AZ 

Osman YAVUZ 

Salih İNAL 

M. Nedim BİLGİÇ 

M. Ali Öztürk TEKELİ 

Mehmet AY D AR 

Kamer GENÇ 

Selçuk KANTARCIOĞLU 

Ertuğrul Zekâi ÖKTE 

Yıldırım AVCI 

Şerafettin YARKIN 

Mehmet KANAT 

Zeki ÖZKAYA 

Necdet ÖZDOĞAN 

Recai DİNÇER 

Vehbi Muhlis DABAKOĞLU 

Abbas GÖKÇE 

Adnan OREL 

Turgut YEĞEN AĞ A 

B. Sami D AÇ E 

GENEL GEREKÇE 

Bilindiği gibi halkın genel nitelikteki müşterek ihtiyaçları yanında mahallî nitelikte müşterek ihtiyaçları 
da vardır. Genel nitelikteki müşterek ihtiyaçların giderilmesi devletin görevidir. Mahallî mahiyetteki müşte
rek ihtiyaçları karşılamak için de tarihi gelişim içerisinde bazı özerk kuruluşlar oluşmuştur. «Mahallî İda
reler» dediğimiz bu kuruluşlar ayrı tüzel kişiliklere, ayçı karar organlarına, kendilerine mahsus gelir kay
naklarına ve ayrı bütçelere sahiptirler. Ülkemizde mahallî idare kuruluşları İl Özel İdareleri, Belediyeler ve 
Köylerdir. 

İl özel İdareleri il halkına dönük bir talanı hizmetleri görmek amacı ile oluşturulmuş mahallî idare ku
ruluşlarıdır. Yasal dayanağım 13 Mart 1913 tarihli «tdare-i Umumiye-i Vilayat Kanunu Muvakkatı»ndan 
almaktadır-

İl Özel İdarelerinin Genel Meclis ve İl Daimi Encümeni isimli karar organları vardır. Özel idarenin başı 
ve yürütme organı İl Valisidir. 

İl özel İdarelerine tdare-i Umumiye-i Vilayat Kanunu Muvakkati ile Bayındırlık, Sağlık, Kültür ve Eği
tim, Taran, Veterinerlik, Ticaret ve Ekonomi alanlarında 110 kadar değişlik görev verilmiştir. Diğer ya
salarla verilen veya hiçbir yasal dayanağı olmadığı halde bu idarelerce fiilen sürdürülen görevler de dik
kate alınırsa halen bu idarelerin 150 değişik türde görev ifa ettikleri görülür. 
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Bu görevlerin 'karşılığı olaralk Genel Meclis üyelerine günde 60 - 100 TL., ti Daimî Encümeninin baş
kanı olan Vali ve Daimî Encümen üyelerine de 1913 tarihli yasanın 16 . 7 . 1965 gün ve 671 sayılı Yasa 
ile değişik 140 inci maddesine göre Genel Meclis kararı ile 1 000 liradan 1 500 liraya kadar aylık tahsisat 
verilir.! 

il Özel idarelerinin görev alanı il sınırlarıdır. Bu sınırlar içerisinde gelirlerin toplanması, hizmet prog
ramları yapılması ve her safhasında kontrolü, Bütçenin uygulanması, ödemelerde ita amirliği gibi ağır so
rumluluğu gerektiren görevlerin aylık brüt 1 000 - 1 500 TL. tahsisat karşılığında yaptırılması adalet ve nesafet 
ölçülerine sığmaz. 

1 . 3 . 1981 tarihinde yürürlüğe giren 2380 sayılı Kanun ile ti Özel idarelerine Devlet vergi gelirlerin
den % 1 oranında pay verilmektedir. Böylece özel idareler kendi öz gelirleri ve aldıkları diğer kanunî 
paylar dışında her yıl Devlet Bütçesinden 18 milyar lira pay almaktadırlar. Bu durum özel idarelerin malî 
bakımdan güçlenmelerine, dolayısiyle yürütme ve karar organlarının hizmet ve sorumluluklarının artması
na yol açmıştır. 

12 Eylül 1980 Cumhuriyeti Koruma ve Kollama Harekâtından sonra çıkarılan 25 . 9 . 1980 gün ve 
2304 sayılı yasa ile ti Genel Meclisleri feshedilmiş, meclis ve encümen görevleri Valinin başkanlığında, 
Valiler tarafından İl idare Şube Başkanları arasından atanan 4 kişilik bir kurula verilmiştir. Meclis ve En
cümenin sorumluluğu bu kurula yüklenmiştir, ve yaptıkları hizmet karşılığında halen bu kurul üyelerine hiç
bir ödeme yapılmamaktadır. 

Bu teklif il Genel Meclisi ve Daimî Encümen üyeleri ile Valinin ti Özel idaresi hizmetlerinin yürütül
mesindeki ağır çalışma ve sorumluluklarına bir nebze maddî karşılık sağlayabilmek amacı ile hazırlanmış
tır, 

MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 1. — Bu madde ile îdare-i Umumiye-i Vilayat Kanunu Muvakkatinin 116 ncı maddesi değişti
rilmekte ve müzakerelerin devamı müddetince il Genel Meclisi üyelerine 2 nci derece kadrolu devlet memu
ra için Bütçe Kanunu ile tespit edilen gündelik kadar ödenek verilmesi öngörülmektedir. Para değerindeki 
değişkenlik yüzünden verilecek ödeneğin zamanla yetersiz duruma düşmesini önlemek için sabit bir miktar 
tespit edilmemiştir. 

Madde 2. — Bu madde ile ti daimî encümeninin başkanı olan Vali ve encümen üyelerine verilecek 
ödenek miktarı belirlenmektedir. Genel Gerekçede de vurgulandığı gibi günümüzde Özel idarelerin imkân
ların artması hizmet alanlarını genişletmiş Vali ve Encümen üyelerinin sarfedecekleri mesai ile sorumluluk
ları oldukça artmıştır. 

1 inci maddenin gerekçesinde açıklanan nedenlerle ödenek için sabit bir rakam tespit edilmemiş, bu 
hizmetin asgarî karşılığı olarak 2 nci derece memurun eline geçecek brüt maaş miktarı esas alınmıştır. 

Ödeneklerin hesaplanmasında yalnızca 2 nci derece 1 inci kademenin karşılığı olan gösterge ra'kamı ile o 
yıla ait bütçe kanununun beliriediği kaitsayı esas alınacak, maaş miktarında artış sağlamaya yönelik diğer 
faktörler nazara alınmayacaktır. 

Madde 3. — Genel Gerekçede de belirtildiği gibi, 25 . 9 . 1980 gün ve 2304 sayılı Yasa ile il genel mec
lisleri feshedilmiş, bu görevin ti tdare Şube Başkanları arasında Valinin atayacağı 4 kişilik bir kurul ta

rafından yürütülmesi öngörülmüştür. İl Daimî Encümenine ait görevlerde bu kurul tarafından ifa edilmek
te, aslî görevlerinin dışındaki bu hizmetlerine karşılık halen hiçbir ödeme yapılmamaktadır. 

Bu madde ile 2304 sayılı Kanunun geçici 3 üncü maddesi değiştirilmektedir. 
Yeniden il Genel Meclisi üyeleri seçilinceye kadar bu kurul üyelerine 2 inci maddeye göre tespit edilecek 

ödeneğin yarısının verilmesi uygun olacaktır. 
4 üncü ve 5 inci maddeler yürürlük ve yürütme ile ilgilidir. 

Danışma Meclisi (S. Sayısı : 299) 
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TC 
Danışma Meclîsi 

Milli Savunma, İçişleri ve 
Dışişleri Komisyonu 

Sayı : 12 
Esas No. : 2/66 

26 Ekim 1982 

MALÎ İŞLER KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

Esas Komisyon olarak Komisyonumuza havale edilmiş olan Danışma 'Medıisli Üyesi Sayın Fahri ÖZTÜRK 
ve 29 arkadaşının, îdarei Umumiydi Vıilaıyat Kanunu Muvakkatinin ©azı Maddeleriınıin Değustirilımesd Hak
kında Kanun Teklifi (için Komıisyonunuzun görüşünün atamasına gerek görülmüştür. 

Söz konusu teklifin tümü hakkındaki görüşlerinizin Komisyonumuza ıbldidılımesiİM saygiarıımla rica 
ederim. 

Eşref AKINCI 
Millî Savunma, İçişleri ve 

Dışişleri Komisyonu Başkanı 

MaB İşler Komisyonu (Maliye, Gümrük ve Tekel) Raporu 

TC 
Danışma Meclisi 

Malî İşler Komisyonu 
(Maliye, Gümrük ve Tekel) 

Esas No. : 2/66 
Sıra No. : 6 

17 Kasım 1982 

MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

% i : 26.10.1982 tarih ve 2/66 Esas, 12 sayı numaralı yazınız. 
Komisyonumuzdan görüş istemiş bulunduğunuz «Danışma Meclisi Üyesi Sayın Fahri ÖZTÜRK ve 29 

arkadaşının îdarei Umumiyei Vilayat Kanunu Muvakkatinin Bazı Maddelerimin Değiştirilmesi Hakkında 
Kanun Teklifi» Komisyonumuzda görüşülmüş; Devlet personel rejimi ve ilgililerin bugün almakta oldukları 
ayılıklar göz önünde bulundurularak, yapılan değişiklide (benimsenmiştik. 

Arz ederizj 

Hilmi SABUNCU 
Başkan 

Avni ŞAHİN 
Kâtip 

S. Sırrı KIRCALI 
Üye 

(Toplantıda bulunamadı) 

Recai BATURALP 
Basşkanvekü 

Nurettin ÂYANOĞLU 
Üye 

Mehmet Velid KORAN 
Üye 

Muhalifim 

Mehmet PAMAK 
Sözcü 

Mehmet KANAT 
Üye 

Hamdi ÖZER 
Üye 

İsmail ŞENGÜN , Ragıp TARTAN 
Üye Üye 

Muhalefet şerhim yazılıdır. 

Danışma Meclisi (S. Sayısı : 299) 



— 4 — 

KARŞI OY YAZISI 

Kamu hizmetflerinlhı yürütülmesinde liıdare aımârierimıizıin, özelikle vaMerimıizin ayrı bir yeri bulunduğun
da kuşku yoktur.; 

Bu nedenle, kendilerine çok eskiden beri özel idare 'bütçesinden veriltmelkte olduğunu öğrendiğimiz ve 
bugünün olanakları içinde gülünç denıeceJk bir seviyeye düştüğü anlaşılan bu ödeneklerin memur maaşlarına 
esas olan derecelilerden birisine bağlanmayıp, bir gösterge ıralkamuna bağlıanımıası ve bu rakamın da 500 lira 
olarak kabulü dahıa isabetli olacak ve diğer ücretlilerle arada çok büyük bir fark doğurmayacak ve o ölçüde 
memnuniyetsizlik yaratacak bir konu olmıayacalktır. 

Teklifin, Komisyonumuzca bu şekli ile (kabulüne karşıyım. 
Ragıp TARTAN 

Malî İşler Komisyonu Üyesi 

Millî Savunma, İçişleri ve Dışişleri Komdsyonu Raporu 

TC 
Danışma Meclisi 

Millî Savunma, İçişleri ve 
Dışişleri Komisyonu 

Esas No. : 2/66 
Karar No. : 8 

9 Aralık 1982 

BÜTÇE - PLAN KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

Dainışma Meclisi Üyesi Sayın Fahri ÖZTÜRK ve 29 'arlkadaşının, «îdarei Umumiyei Vilayalt Kanunu 
Muvakkatimin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi» Komisyonumuzun 9.12.1982 ta
rihindeki toplantısında görüşüldü. 

Söz konusu ıtdklif, lakçelü işlere taalülk e/tanesi sebebiyle Danışma Meclisli İçtüzüğünün 33 üncü ve 36 
ncı maddeleri gereğince Komisyonunuzun görüşünün alınmasına (ihtiyaç duyulmuştur.,; 

Bu Ikonudakli görüşünüzün en geç on gün içinde Komisyonumuza bildirilmesini saygı ile tarz ederiz.; 

Eşref AKINCI 
Başkan 

Avni MÜFTÜOĞLU 
Kâtip 

İsmail Hakkı DEMİREL 
Üye 

Nedet GEBOLOĞLU 
Üye 

(İmzada bulunmadı) 

Abduiaih Asum İĞNECİLER 
Başkanvekili 

(Toplantıda bulunmadı) 

Remzi BAN AZ 
Üye 

Ali DİKMEN 
Üye 

Lâmi SÜNGÜ 
Üye 

Halit ZARBUN 
Üye 

Aydın TUĞ 
Sözcü 

Ender CİNER 
Üye 

Adnan ERSÖZ 
Üye 

Namık Kemal YOLGA 
Üye 

Danışma Meclisi (S. Sayısı : 299) 
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Bütçe - Plan Komisyonu 
Esas No. : 2/66 
Karar No. : 110 
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Bütçe - Plan Komisyonu Rapora 

29 Aralık 1982 

MÎLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

îligü : 9.12.1982 itariıh ve 2/66 sayılı yazınız. 
ÎÜgi yazımızla, İçitüTüğümıüzün 33 ve 36 ncı ımaddelerli uyarımca, KonHisyanumıucun görüşüne 'ihtiyaç du

yulduğu bldüflifen «Danışma MecM Üyesi Fahri ÖZTÜRK ve 29 arkadaşının, İdaresi Uırnıumiyei Vilayait 
Kanunu Muvakkatimin Bazı Maddelerinin DeğiştidJnıegi Hakkında Kanun Teflclüfib ve Gerekçesi, Komıisyonu-
muzun 29.12.1982 günüü 27 nöi Birleşiminde Hükümet itemsiöileııimin de ıkatıknasııyla görüşülmüştür. 

Tekif başlığımın «13.3.1913 tarihli, İdareli Umumiyei Vliayat Kanunu Muvalkikatının Bazı Maddelerinim 
Değiştirilmesi Hakkımda Kanun Teklifli» alarak değiştinimesli ve 3 üncü mıaddede bulunan «1/2'si verdir» 
ibaresi yerine «yansı kadar ödenek verilir» ibaresinin ifconutaası ıbenlimraenmııiş, ıtekifim dıiğer maddeleri ay
nen kabul edilmiştik-.; 

Bilgilerinize arz olunurı 

Tandoğan TOKGÖZ 
Başkan 

Bahtiyar UZUNOĞLU 
Kâtip 

M. Nedim BİLGİÇ 
Üye 

Ayhan FIRAT 
Üye 

özer GÜRBÜZ 
Üye 

Necmettin NARLIOĞLU 
Üye 

Salih Necdet ÖZDOĞAN 
Üye 

İbrahim ŞENOCAK 
Üye 

Türe TUNÇBAY 
Üye 

Orhan BAYSAL 
Başkanvekili 

Mustafa ALPDÜNDAF. 
Üye 

Recai DİNÇER 
Üye 

Abdurraihman Ali GİRMEN 
Üye 

(İmzada bulunamadı) 

Hayati GÜRTAN 
Üye 

Ertuğrul Zekâi ÖKTE 
Üye 

Evliya PARLAK 
Üye 

Turgut TAN 
Üye 

Söz hakkım saklıdır. 

Cahit TUTUM 
Üye 

(İzinli) 

Cemil ÇAKMAKLI 
Sözoü 

Muhsin Zekâi BAYER 
Üye 

Muhalefet şerhim eklidir 

Ahmet Senvar DOĞU 
Üye 

İbrahim GÖKTEPE 
Üye 

Turgut KUNTER 
Üye 

Tülay ÖNEY 
Üye 

Söz hakkım saklıdır. 

Muzafer SAĞIŞMAN 
Üye 

M. Ali Öztürk TEKELİ 
Üye 

Şadan TUZCU 
Üye 

(İzinli) 

Danışma Meclisi (S. Sayısı : 299) 
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MUHALEFET ŞERHİ 

Kanun teklifi genei olarak bir ihtiyacı gideren düzenlemeye havi bulunmaktadır. 
Ancak, kanun teklifinin geçici üçüncü maddesinde bugünkü şartlar altında kamu idaresinde uygulanan 

sistem dışında bir ayrıcalık getirilmek istenmektedir. 
Zira, Millî Güvenlik Konseyi tarafından yürürlüğe konan 2304 sayılı Kanunun 2 nci maddesiyle bu fevka

lade devrede, Devletçe kamu idaresindeki görevlilere yeniden verilen geçici görevlerle ilgili yeni bir ilave 
ödeneği verilmemesi prensip itibariyle kabul edilmiştir. Halen bu kanun yürürlükte bulunmaktadır. 

Bu Kanuna göre, yapılan uygulamalarda kamu idaresindeki görevliler yaptıkları ilave hizmet karşılığında 
maaşları dışında bir ilave ödenek almamaktadırlar. 

Türk personel rejimi içinde bu geçici 3 üncü madde ile yeni bir ek ödenek sistemi getirilmek istenmekte
dir. Bu durum ise, memurlar arasında rekabeti ve bazanda haksız bir tercihi ortaya çıkartacağı cihetle tek
lifin geçici 3 üncü maddesine muhalif bulunmaktayım. 

Muhsin Zekâi BAYER 

Millî Savunma, İçişleri ve Dışişleri Komisyonu Raporu 

TC 
Danışma Meclisi 

Millî Savunma, İçişleri ve Dışişleri 10 Ocak 1983 
Komisyonu 

Esas No. : 2/66 
Karar No. : 16 

DANIŞMA MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Danışma Meclisi Üyesi Fahri öztürk ve 29 arkadaşı tarafından hazırlanan tdare-i Umumiye-i Vilâyât Ka
nunu Muvakkatinin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve gerekçesiyle konuya ilişkin 
Malî İşler Komisyonu ve Bütçe - Plan Komisyonu raporları ilgili Bakanlıklar temsilcilerinin de katılmaları ile 
Komisyonumuzca incelenip görüşüldü. 

Teklifin tümü ve maddeleri ayrı ayrı tartışıldı. 

İdare-i Umumiye-i Vilâyât Kanunu Muvakkati 13 Mart 1913 tarihini taşımaktadır, ti özel idareleri adı 
geçen geçici kanunun 75 inci maddesinden başlayan tdare-i Hususiye-i Vilâyât bölümü ile yönetilmektedir 
Cumhuriyet döneminde bu bölümde yapılan küçük değişiklikler geçici kanunun geneline etkili olmamıştır, 
Bu Kanuna göre ti özel İdaresinin hükmî şahsiyeti vardır. Özel bütçesi vardır. Ayrıca genel karar organı ve 
yürütme organı vardır. II Özel İdaresinin başı Validir. Genel karar organı 11 Genel Meclisi yürütme organı da 
bu meclis tarafından seçilen 11 Daimî Encümenidir. Vali 11 Genel Meclisinin ve 11 Daimî Encümenin başkanı
dır. 

Her ilçeden nüfusuna göre ayrı ayrı seçilen il genel meclisi üyeleri yılda bir defa toplanmakta ve bu top
lantıda il özel idaresinin bütçesini hazırlamakta ve kabul etmekte, il daimî encümenini seçmekte, ayrıca ka
nunun kendilerine verdiği görevi yapmaktadır. 

İl Daimî Encümeni ise haftada bir veya iki kez toplanmakta kanunun kendilerine verdiği görevi yürüt
mektedir. 11 Daimî Encümen üyeleri bir karar ve yürütme organı olarak görev yapmaktadır. Aldıkları kararlar
dan cezaî, hukukî ve malî sorumlulukları vardır. Üyelerin herbirinin ayrı ilçelerden seçilmesi anılan geçici 
kanunun 138 inci maddesi hükmüdür. 

İdare-i Umumiye-i Vilâyât Kanunu Muvakkatı'nın 116 ncı maddesine göre İl Genel Meclisi üyelerine mü
zakerelerin devamı süresince yani yılda 40 gün 60 lira ile 100 lira arasında günlük tahsisat verilmektedir. Bura
da amaç ilçelerden gelen üyelerin günlük yemek, yatak ve diğer masraflarını karşılamaktır. Bu para tahsisat 
olduğu için ayrıca vergilendirilmektedir. 11 Genel Meclisi üyelerine bu para 16.7.1965 gün ve 681 sayılı Yasa 
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ile verilmeye başlanılmıştır. îl Daimî Encümeni üyelerine de İdare-i Umumiye-i Vilâyât Kanunu Muvakkati' 
nın 140 ncı maddesi uyarınca ayda 1 000 lira ile 1 500 lira arasında para ödenmektedir. Bu para da 16.7.1965 
gün ve 671 sayılı Yasa ile ödenmeye başlanmıştır. 11 Daimî Encümen üyelerine ödenen bu para ayrıca vergilen
dirilmektedir. 

1965 yılında il genel meclisi üyelerine ödenen gündelik ödenek ve il daimî encümen üyelerine ödenen aylık 
ödenek o günkü para değeri dikkate alındığında bir anlam ifade etmekteydi, ti Daimî Encümen üyelerine öde
nen aylık ödeneğin vali maaşının yarısına yakın olduğu ve yeni memuriyete başlayan üniversite mezunu devlet 
memuruna ödenen maaşın iki katından fazla olduğu anlaşılmıştır. 

Para değerinde zaman içinde meydana gelen değişmeler bu konuda yapılan ödemeleri anlamsız hale ge
tirmiştir. Yapılan incelemede teklifin yeni bir ödeme yapma amacı taşımadığını ancak 1965 yılında yapılan 
bu düzenlemeyi günün gereklerine uydurma amacına yönelik olduğu anlaşılmıştır. 

Teklifin birinci maddesi Komisyonumuzca aynen benimsenmiştir. Buna göre eğer teklif kanunlaşırsa il 
genel meclisi seçimleri yapıldıktan sonra ilde yılda bir defa toplanacak olan genel meclis üyelerine ikinci de
rece devlet memuruna bütçe kanunu ile belirlenen yolluk miktarı kadar günlük ödenek verilebilecektir. 1983 
Malî Yılında bu para 1 100 liradır. Vergiler düşüldükten sonra bir genel meclisi üyesinin eline 700 lira civa
rında para geçecektir. Bu para da günlük masraflarınınbir kısmını karşılayabilecektir. 

Teklifin ikinci maddesi Bütçe - Plan ve Malî İşler Komisyonlarında yapılan görüşmeler ve personele öde
nen genel ücret dengesi dikkate alınarak yeniden düzenlenmiştir. Teklife göre İl Daimî Encümen başkan ve 
üyelerine ödenmesi öngörülen ikinci derecenin birinci kademe memur gösterge rakamının Bütçe Kanunu ile 
tespit edilen katsayı ile çarpılması sonucu bulunan para Malî İşler Komisyonunda kabul edildiği şeklinde 
beşinci derecenin birinci kademesi olarak kabul edilmiştir. 

Teklifin üçüncü maddesi il genel meclisi seçimleri yapılıncaya kadar geçecek zaman içinde il daimî encü
meninde görevlendirilen il idare şube başkanlarına verilecek parayı düzenlemektedir. Teklife göre bu para 
il daimî encümen üyelerine ödenmesi gereken paranın yarısıdır. Yapılan müzakereler sonunda şu anda gö
rev yapan personelin devlet memuru olduğu da dikkate alınarak bu üyelere il daimî encümenine ödenecek 
aylık ödeneğin üçte birinin ödenmesi kabul edilmiştir. 

Yapılan bu düzenleme ile il genel meclisi ve il daimî encümen üyelerine verilen ödenek günün gerekleri
ne uygun hale getirilmiş, aynı zamanda para değerindeki muhtemel değişmelere paralel olarak ödenecek 
parada da değişme sağlanmış olacaktır. 

Teklifin başlığı Bütçe - Plan Komisyonunda yapılan değişikliğe uyularak değiştirilmiş ve geçici kanunun 
tarihi 'başlığa eklenmiştir. 

Raporumuz Danışma Meclisi Başkanlığına saygı ile sunulur. 

E^ref AKINCI Abdullah Asım İĞNECİLER Aydın TUĞ 
Başkan Başkanvekili Sözcü 

Avni MÜFTÜOĞLU Remzi BAN AZ Ender CİNER 
Kâtip Üye» Üye 

Toplantıda bulunamadı. 

İsmail Hakkı DEMİREL Ali DİKMEN Adnan ERSÖZ 
Üye Üya Üye 

Lâmi SÜNGÜ Namık Kemal YOLGA 
Üyo Üyo 

Halil ZARBUN 
Üyo 

Toplantıda bulunamadı. 
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DANIŞMA MECLİSİ ÜYESİ FAHRİ ÖZTÜRK ve 
29 ARKADAŞININ TEKLİFİ 

İdarei Umumiyei Vilayaıt Kanunu Muvalkkaıtının 
Bazı Maddelerinin Değiştânimıeısıi Hakkımda Kamun 

Teklifi 

MADDE 1. — İdarei Umumiyei Vilayat Kanunu 
Muvakkatinin 116 ncı maddesi aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir. 

Madde 116. — İl Genel Meclisi Üyelerine müza
kerelerin devamı müddetince Bütçe Kanunuyla 2 nei 
derece kadrolu Devlet Memuru için tespit edilen gün
delik kadar ödenek verilir. 

MADDE 2. — İdarei Umumiyei Vilayat Kanunu 
Muvakkatinin 140 inci maddesi aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir. 

Madde 140. — İl Daimî Encümeni Başkan ve 
Üyelerine 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa gö
re devlet memurları için kabul edilen derecelerden 
2 nei derecenin 1 inci kademesi gösterge rakamının 
Bütçe Kanunuyla tespit edilecek katsayı ile çarpımı 
sonucu bulunacak miktar kadar aylık ödenek veri
lir. 

MADDE 3. — İdarei Umumiyei Vilayat Kanunu 
Muvakkatına 25.9.1980 gün ve 2304 sayılı Kanunla 
eklenen Geçici 2 nei madde aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir. 

Geçici Madde 2. — Yeni !il genel meclis üyeleri 
seçilinceye kadar il genel meclisleri ile il daimî en
cümenlerinin görevleri valiler tarafından il 'idare şu
be başkanları arasından seçilecek 4 üyeden oluşan, 
vali başkanlığındaki bir kurul tarafından yürütülür. 
Bu kurulda görev alan personele 2 nei maddeye gö
re tespit edilen ödenek miktarının 1/2 si verilir. 

MADDE 4. — Bu Kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

MADDE 5. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yü
rütür. 

MALÎ İŞLER KOMİSYONUNUN KABUL 
ETTİĞİ METİN 

İdarei Umumiyei Vilayat Kanunu Muvakkatinin 
Bazı Maddelerinin Değişlirimıesd Hakkında Kanun 

Teklifi 

MADDE 1. — Teklifin 1 inci maddesi Komisyo
numuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — idarei Umumiyei Vilayat Kanu
nu Muvakkatinin 140, inci maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

Madde 140. — İl Daimî Encümeni Başkan ve 
Üyelerine 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa 
göre devlet memurları için kabul edilen derecelerden 
5 inci derecenin 1 inci kademesi gösterge rakamının 
Bütçe Kanunuyla tespit edilecek katsayı ile çarpımı 
sonucu bulunacak miktar kadar aylık ödenek veri
lir, 

MADDE 3. — İdarei Umumiyei Vilayat Kanu
nu Muvakkatına 25.9.1980 gün ve 2304 sayılı Ka
nunla eklenen Geçici 2 nei madde aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

Geçici Madde 2. — Yeni il genel meclis üyeleri 
seçilinceye kadar il genel meclisleri ile il daimî en
cümenlerinin görevleri valiler tarafından il idare şu
be başkanları arasından seçilecek 4 üyeden oluşan, 
vali başkanlığındaki bir kurul tarafından yürütülür. 
Bu kurul üyelerine 2 nei maddeye göre tespit edilen 
ödenek miktarının yarısı verilir. 

MADDE 4. — Teklifin 4 üncü maddesi Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Teklifin 5 inci maddesi Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
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BÜTÇE - PLAN KOMİSYONUNUN KABUL, 
ETTtCjrJ; METİN 

13.3.1913 Tarihli, İdarei Umumiyei Vilayat Kanu
nu Muvakkatmaaı Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi 

Hakkında Kanun Teklfi 

MADDE 1. — Teklifin 1 inci maddesi Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Teklifin 2 nci maddesi Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — idarei Umumiyei Vilayat Kanu
nu Muvakkatına 25.9.1980 gün ve 2304 sayılı Ka
nunla eklenen Geçici 2 nci madde aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

Geçici Madde 2. — Yeni İl Genel Meclisi Üye
leri seçilinceye kadar İl Genel 'Meclisleri ile İl Dai
mî Encümenlerinin görevleri Valiler tarafından İl 
İdare Şube Başkanları arasından seçilecek 4 üyeden 
oluşan vali başkanlığındaki bir kurul tarafından yü
rütülür. Bu kurulda görev alan personele 2 nci mad
deye göre tespit edilen ödenek miktarının yarısı ka
dar ödenek verilir. 

MADDE 4. — Teklifin 4 üncü maddesi Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Teklifin 5 inci maddesi Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
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MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 

133.1913 Tarihti, İdarei Umumiyeti Vilayat Kanu
nu Muvakkatinin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi 

Hakkında Kanun Teklifi 

MADDE 1. — Teklifin birinci maddesi Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. -^ İdarei Umumiyei Vilayat Ka
nunu Muvakkatinin 140 inci maddesi aşağıdaki şekil
de değiştirilmiştir. 

Madde 140. — İl Daimî Encümeni Başkan ve 
Üyelerine 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa 
göre Devlet memurları için kabul edilen derecelerden 
beşinci derecenin birinci kademesi gösterge rakamı
nın Bütçe Kanunuyla tespit edilecek katsayı ile çar
pımı sonucu bulunacak miktar kadar aylık ödenek 
verilir. 

MADDE 3. — İdarei Umumiyei Vilayat Ka
nunu Muvakkatına 25.9.1980 gün ve 2304 sayılı Ka
nunla eklenen geçici ikinci madde aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

Geçici Madde 2. — Yeni İl Genel Meclis Üye
leri seçilinceye kadar il genel meclisleri ile il daimî 
encümenlerinin görevleri valiler tarafından il idare 
şube başkanları arasından seçilecek dört üyeden olu
şan, vali başkanlığındaki bir (kurul tarafından yürü
tülür. Bu kurul üyelerine ikinci maddeye göre tespit 
edilen ödenek miktarının üçte biri kadar ödenek ve
rilir. 

MADDE 4. — Teklifin dördüncü maddesi Ko
misyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Teklifin beşinci maddesi Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

* * 
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