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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ
D?ha önce yapılmış bulunan Türkiye Bü
yük Millet Meclisi Birleşik Toplantısı dolayı
siyle vakit gecikmiş olduğundan 17 Arılık 1961
Perşembe günü saat 15 te toplanılmak üzere
(saat 18,25 te) Birleşime son verildi.
Kâtip
Malatya
Nurettin
Akyurt

Başkan
Başkanvekili
Ferruh Bozheyli
Kâtip
Amasya
Nevzat Şener

2. — GELEN KAĞITLAR
Tezkere
1. _ Sakarya Milletvekili Nuri Bayar'ıu,
yasama dokunulmarlığının kaldırılmasına dair
Başbakanlık tezkeresi (3/1072) (Anayasa ve
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyonuna)
Raporlar
2. — Cumhuriyet Senatosu Edirne Üyesi
Tahsin Banguoğlu ve 82 arkadaşının, Edirne'de

bir üniversite kurulmasına dair kanun teklifi ve
Millî Eğitim Komisyonu raporu (2/82) (Gün
deme) (S. Sayısı : 778)
3. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi
Mehmet Ünaldı ve 8 arkadaşının Çukurova
Üniversitesinin kuruluşu hakkında kanun tekli
fi ve Millî Eğitim Komisyonu raporu
(2/8)
(Gündeme) (S. Sayısı : 779)

B Î R Î N C Î OTURUM
Açılma saati : 15.00
BAŞKAN — Başkanyekili Ferruh Bozbeyli
KÂTİPLER : Nevzat Şener Amasya), Nurettin Akyurt (Malatya)

BAŞKAN — Millet Meclisinin 25 nci Birleşimini açıyorum,
3. — YOKLAMA
BAŞKAN — Otomatik cihazla yoklama ya
pılacak, sayın üyelerin kabul düğmelerine bas
malarını rica ederim.
(Yoklama yapıldı.)

BAŞKAN — Yoklama işlemi bitmiştir.
Çoğunluğumuz vardır, müzakerelere bağlı
yoruz.

4. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI
1. — E düne Mirletvekili
llhami
Ertem'in:
Meriç ırmağım taşkından kurtarmak üzere yapı
lan şedde yüzünden Büyükdoğanca
deresinin
kapanması dolayısiyle Umurca ovasının göl ha
line gelmiş olmasından doğan tehlikenin süratle
önlenmesi yolunda demeci.
BAŞKAN — Gündem dışı Sayın İlhami Er
tem Buyurun.
ILHAMt ERTEM (Edirne) — Muhterem
arkadaşlarım, Meriç nehrini taşkından koru
ma projesinin icabı olarak hazırlanmış ve Adaferhanlı, Küplü, Subaşı şeddesi yapılmıştım
Şükranla karşılarız. Yalnız şedde, son kısmın
da Dutaltı denen mevkie bağlanmak suretiyle
Meriç deresi diğer ismi ile Büyükdoğanca de
resinin ağzı kapanmıştır. Akıntısı kalmamış
tır. Büyük şekilde su getiren ve bilhassa yağ
mur mevsimlerinde fazla miktarda su taşıyan
Büyükdoğanca deresi, Meriç nehrine akamaz
hale gelmiştir. Bunun neticesi olarak sekiz
bin dönümlük çok mahsuldar arazi, Umurca kö
yü ovası tamamen göl haline gelmiştir. Bu
durumun vehametini Sayın Enerji ve Tabiî
Kaynaklar Bakanına iki defa telle bildirdim.
Aldığım cevaplardan memnun oldum. Bu hâ
diseye el konulacağı ve bu meselenin halledi
leceği bildirilmekte idi. Son yağmur mevsi
minde de bir menfez yeri bırakmak suretiyle
dereye eski mecrasından akmak imkânı veril

mişti. Böylelikle dâvanın halledileceğini zan
nediyorduk. Fakat son çalışmalarla Devlet
Su İşleri bu şeddenin bırakılan kısmını da ka
pamıştır. Şimdiki halde Meriç deresi, yani Bü
yükdoğanca deresi akmaz hale gelmiştir.
Umurca ovası göl halindedir, kışlık ekim su al
tındadır. Yazlık ekimin yapılmak ihtimali de
yoktur. Bu sebeple yüzlerce hane, binlerce nü
fus geçim endişesi içindedir, panik haline gel
miştir. Çünkü geçimini temin edecek ovalar»
bir göl halindedir. Onun için Hükümetten,
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından rica
ediyorum, bu meseleye ciddiyetle eğilsinler.
Verdikleri ifadelerle, bizlere verdikleri sözler
le tatbikatları bir birini tutsun. Aksi takdirde
Umurca köyü halkı, yüzlerce aile 1965 yılında
arazilerinin göl ve bataklık haline gelmesi ne
ticesi aç kalacaklardır, perişan olacaklardır.
Onun için tekrar ediyorum, hâdise cidden
ehemmiyetlidir. Bir köyün, tepki neticesine gö
re üç köyün arazisi göl ve bataklık haline gel
mektedir. Bir işi yaparken ikinci dertleri ba
şa çıkarmamak ve bu suretle geri kalan halkı
da bu endişeden ve panik havasından kurtar
mak lâzımdır. Acele hareket zarureti vardır.
Çünkü kışlık ekimler su altındadır ve yazlık
ekim yapılmasına da imkân kalmamıştır. Hür
metlerimle.
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2. — Erzurum Milletvekili
Tahsin Telli ve
17 arkadaşının, Atatürk Üniversitesi ile Kara
deniz Teknik Üniversitesi öğretim üyeleri ve bir
kısım öğretim yardımcılarına ödenek
verilmesi
hakkındaki kanun teklifinin,
Genel Kurulun
11 . 12 . 1964 tarihli 22 nci Birleşiminde kurul
ması kabul edilen
Atatürk Üniversitesi ile Ka
radeniz Teknik Üniversitesi öğretim üyeleri ve
bir kısım öğretim yardımcılarına ödenek veril
mesi hakkında kanun tasarısını görüşecek Geçi
ci Komisyona havale edilmesine dair Mîllî, Eği
tim Komisyonu Başkanlığı tezkeresi.
(2/745,
3/1068)
BAŞKAN — Tezkereyi okutuyorum.
Yüksek Başkanlığa
Başkanlığınız tarafından Komisyonumuza ha
vale edilen, Erzurum Milletvekili Tahsin Telli
ve 17 arkadaşının Atatürk Üniversitesi ile Ka
radeniz Teknik Üniversitesi öğretim üyeleri ve
bir kısım öğretim yardımcılarına ödenek veril
mesi hakkındaki kanun teklifi dosyasının, aynı
mahiyette olan «Atatürk Üniversitesi ile Kara
deniz Teknik Üniversitesi öğretim üyeleri ve
bir kısım öğretim yardımcılarına ödenek veril
mesi hakkında kanun tasarısını görüşecek Geçi
ci Komisyona havale edilmesini saygılarımla arz
ederim.
Millî Eğitim Komisyonu Başkanı
Mehmet Altınsoy
BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum... Kabul
edenler... Kabul etnıiyenler... Kabul edilmiştir.
3. — Vazife ile yvcrt dışına gidecek olan Mil
lî Savunma Bakanı îlhami Sancar ve Dışişleri
Bakam Feridun Cemal Erkin'in dönüşlerine ka
dar, Millî Savunma Bakanına Devlet
Bakanı
Nüvit Yeikin'in ve Dışişleri Bakanına da Dev
let Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Kemal Sa
tırın vekillik edeceklerine dair Cumhurbaşkan
lığı tezkeresi. (3/1069)
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t ı r i n vekillik etmelerinin, Başbakanın teklifi
üzerine, uygun görülmüş olduğunu arz ederim.
Cumhurbaşkanı
Cemal Gürsel
BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur.
4, — Fevkalâde hallerde haksız mal iktisabedenler hakkındaki 4237 sayılı Kanunun 8 nci
maddesinin ve aynı kanunun 13 ncü maddesinin
birinci bendinde yer alan ve emeklilik hakkından
yoksun
bırakılmaya
cevaz veren
hükmün
Anayasaya
aykırı
bulunması
sebebiyle
iptaline dair Anayasa Mahkemesi Başkanlığı tez
keresi. (3/1070)
BAŞKAN — Tezkereyi okutuyorum.
Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
0. H. P. Türkiye Büyük Millet Meclisi grııpu adına; Fevkalâde hallerde haksız mal iktisabedenler hakkındaki 4237 sayılı Kanunun 8 nci
ve 13 ncü maddelerinin Anayasaya aykırı ol
duğundan bahisle iptali hakkında açılan dâva
üzerine konu incelenmiş ve;
1. — Adıgeçen Kanunun 8 nci maddesinin
Anayasaya aykırı olduğundan iptaline ve işbu
iptal kararının, kararın verildiği günden başlıyayarak altı ay sonra yürürlüğe girmesine,
2. — Aynı Kanunun 13 ncü maddesinin 1
numaralı bendinde yer alan ve emeklilik hak
kından yoksun bırakıl mı ya cevaz veren
hük
mün Anayasaya aykırı bulunması sebebiyle ip
taline,
Mahekmemizce
11 . 12 . 1964 gününde
1963/138 esas ve 1964/71 karar sayısiyle karar
verilmiştir.
Bilgileri rica olunur.
Anayasa Mahkemesi Başkanı
Lûtfi Akadlı
BAŞKAN —- Bilgilerinize sunulur.

BAŞKAN — Tezkereyi okutuyorum.
Millet Meclisi Başkanlığına
Vazife ile yurt dışına gidecek olan Millî Sa
vunma Bakanı îlhami Sancar ve Dışişleri Ba
kanı Feridun Cemal Erkin'in dönüşlerine ka
dar, Millî Savunma Bakanına Devlet Bakanı
Nüvit Yetkiu'in ve Dışişleri Bakanına da Dev
let Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Kemal S a-

Daha evvel Meclisimizce kabul edilmiş olan
çalışma protokolünün gündemine ithali istenen
iki ayrı kanun teklifinin Riyaset Divanı tara
fından gündeme alınıp alınmaması konusu mü
zakere edilmiş ve gündemdeki işlerin çokluğu
sebebiyle gündeme alınmaması -mütalâa edil
miştir.
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5, __ Meclis gündeminde bulunan
«Harita
Müdüriyeti Umumiyesi Kanununun 8 nci mad
desinin deği§tirihnesi ve bu kanuna bir geçici
madde eklenmesi» hakkındaki kanun
teklifinin
Genel Kurulda öncelik ve ivedilikle görüşülme
sine dair Millî Savunma Komisyonu
Başkanlığı
tezkeresi.
BAŞKAN — Tezkereyi okutuyorum.
Yüksek Başkanlığa
Halen Meclis gündeminde bulunan «Ordu
Milletvekili .Ferda Güley ile Edirne Milletvekili
Nazmi özoğul'un 657 sayılı Harita Müdüriyeti
Umumiyesi Kanununun 8 nci maddesinin değiş
tirilmesi ve bu Kanuna bir geçici madde eklen
mesi hakkındaki kanun teklifinin» Genel Kurul
da önelik ve ivedilikle görüşülmesi Komisyonu
muzca kararlaştırılmıştır. Gereğine müsaade
lerinizi saygılarımla arz ederim.
Millî Savunma Komisyonu Başkanı
Zonguldak
Kenan Esengin

17.12-1964
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BAŞKAN — Oyunuza sunuyorum. Kabul
edenler.. Etmiyenler... Kabul edilmemiştir.
6. — «PTT nin 125 lîci yılını
doldurmuş
olması dolay isiyle memur ve hizmetlilerine birer
aylık tutarında ikramiye verilmesi»
hakkındaki
kamun teklifinin öncelik ve ivedilikle
görüşül
mesine dair Bütçe ve Plân Komisyonu
Başkan
lığı tezkeresi.
BAŞKAN — Tezkereyi okutuyorum.
Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına
Cumhuriyet Senatosu Aydın Üyesi isken
der Cenap Ege ve 2 arkadaşının PTT nin
125 nci hizmet yılıriı doldurmuş olması dolayısiyle memur ve hizmetlilerine*: birer " âylılc' tu
tarında ikramiye verilmesi hakkındaki 765 sıra
sayılı1 Kanun teklifinin öncelik ve ivedilikle gö
rüşülmesini arz ve teldif ederim.
Bütçe ve Plân Komisyonu Başkanı
Trabzon
A. Şakir Ağançğlu
BAŞKAN — Oyunuza sunuyorum. Kabul
edenler... Etmiyenler.. Kabul edilmiştir.

5. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER
1. — Birinci Dünya ve İstiklâl
Savaşlarına
iştirak eden Feracullahoğlu
Ahmet Fahri Özçelik'e vatani hizmet tertibinden maa§ tahsisine
dair kanun teklifi (2/285)
(S. Sayısı : 248 e
1 nci ek)

BAŞKAN — Hükümet ve Komisyon yerini
alsın lütfen... Komisyon Sözcüsü söz mü istiyor
sunuz?

BAŞKAN — Bu kanun teklif ikinci defa
açık oylarınıza sunulmuştur. Kutular sıralar
arasında dolaştırılacaktır.

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN
KIRCA (İstanbul) — Evet.
BAŞKAN —Buyurun.

2. — özel öğretim kurumları kanunu tasa
rısı (1/539, 2/581, 2/617, 2/618) (S. Sayısı 495 e
1 nci ek)

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN
KIRCA (İstanbul) — Muhterem arkadaşlar,
halen bu konuda gruplar arasında müzakereler
devam etmekte bulunduğundan Yüce Heyeti
nizden daha önce 4 Aralık 1964 tarihli 18 ilci
Birleşimde kabul edilmiş olan önerge dairesin
de muamele görmek üzere, mezkûr önergede
verilmiş olan sürenin 25"Aralık 1964 Cuma gü
nüne kadar uzatılmasına dair bir' takrir veri
yorum.. Kabulünü istirham ederim.

BAŞKAN — Bu tasarı da ikinci defa açık
oylarınıza sunulmuştur. Kutular sıralar arasında
dolaştırılacaktır.
Şimdi öncelikle görüşülmesi kararlaştırılan
işlere geçiyoruz.
.'-•••
3. -—Siyasi partiler kanun tasarısı ile Ada
na Milletvekili
Kasım Gülek ve Kemal Sarıibrdhimoğlu'nun,
Siyasi partiler kanun teklifle

ri ve Geçici Komisyon raporu
2/591) (S. Sayısı : 527) (1)

(1) 527. S. Sayılı basmayanı
tarihli 103 ncü Birleşim tutanağı
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(1/560,

2/378.

14 . 5 . 1964
sonundadır.

M. Meclisi
BAŞKAN —• Verilmiş olan önergeyi
tuyorum.
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Yüksek Başkanlığa
4 Aralık 1964 günkü 18 nci Birleşiminde
kabul edilen önerge dairesinde hareket edilmek
üzere, söz konusu önerge ile verilmiş olan süre
nin 25 Aralık 1964 tarihine kadar uzatılmasını
arz ve teklif ederim.
Geçici Komisyon Sözcüsü
İstanbul
Coşkun Kırca
BAŞKAN — Okunmuş olan önergeyi oyla
rınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
4. — Bina kiraları hakkındaki kanun tasa
rısı ve Erzurum Milletvekili
Gıyasettin Karaca'nın 6570 sayılı Kira Kanununun
Anayasa
Mahkemesince iptal edilen 2 ve 3 ncü madde
lerinin yeniden tedvini ile 4 ncü maddesinin
değiştirilmesi halikında kanun teklifi ve geçici
komisyon raporu (1/513, 2/526) (Millet Mec
lisi S. Sayısı : 458 ve 458 e 2 nci ek)
BAŞKAN — Geçici Komisyon yok mu? Yok.
Bu tasarıyı geçiyoruz.
5.
sarısı
Plân
388)

— Nüfus plânlaması hakkında kanun ta
ve Adalet, Sağlık ve Sosyal Yardım ve
komisyonları raporları (1/480) (S. Sayısı:
(1)

BAŞKAN — Plân Komisyonu lütfen yerini
alsın. Hükümet burada.
Tasarının tümü üzerindeki müzakereye de
vam ediyorduk. Söz sırası Sayın Mehmet Geçioğlu'nundu. Buyurun Saym Geçioğlu. Geçioğlu yoklar. Saym Hayri Mumcuoğlu buyurun.
HAYRI MUMCUOĞLU (Tekirdağ) — Sar
fınazar ettim.
BAŞKAN — Sayın Ruhi Soyer.
RUHİ SOYER (Niğde) — Çok muhterem
arkadaşlarım,. memleketimizin en mühim me
şelerinden birisi hakkında kanun çıkarmak
üzereyiz. Bu, memleket umumi efkârına doğu(1) 388 S. Sayılı basmayazı 8 . 12 . 1964 ta
rihli 19 ncu Birleşim tutanağı sonundadır.
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mun kontrolü, aile plânlaması ve nihayet nünus plânlaması isimleriyle takdim edilmiştir.
Doğumun kontrolü deyince maalesef menfi
düşünen birçok kimseler halk arasına yayıla
rak, evlerimize kadar girecekler ve karılarımız
la olan münasebetlerimizi kontrol a tabi tuta
caklar diye gayet ağır, yıkıcı, kötü maksat
lı propagandalarda bulunmuşlardır. Aslında
kanunun anahedefi vatandaşa istediği zaman
ve istediği sayıda çocuk sahibi olabilme hür
riyetini tanımaktır. Bugüne kadar tanımadı
ğımız bu hürriyet, nüfusumuzun artış nisbeti
nazarı itibara alınarak, tanınmak istenmiştir.
Bu kanunla sağlanmak istenen menfaatler
şunlardır: Birincisi, başta, istemediği halde ço
cuk sahibi olup da, bundan kurtulmak isteyip
hiçbir çare bulamıyan, hekimlerin yardımına
mazhar olamıyan birçok anaların kendilerini,
gayrifennî ve gayrisıhhi usullerle felâkete ve
hattâ ölüme atmalarına mâni olmak. Dünyada
bundan daha meşru, bundan daha doğru ve
bundan daha sıhhi ve ilmî bir hürriyet olamaz.
Bir ana ki, kendisini doğurmak için müsait ah
valde bulamamaktadır. Sosyal hal, ekonomik
hal veya sıhhi hal, hangisi olursa olsun, ken
disine çare aramaktadır. Ama biz Devlet ola
rak bugüne kadar bu hürriyeti vermemişiz.
İşte kanunun birinci derecede temin edeceği
fayda budur.
İkinci temin edeceği fayda, vatandaşın iste
diği zaman çocuk sahibi olabilme hürriyetidir.
Bugün durumu, farz edelim, hekimi ele ala
lım, ben hekim olduğum için meslekimden
bahsedeyim, yeni evlenmiş genç bir hekimdir,
asistandır, aldığı para mahduttur, hastanede
çalışmaktadır. Hekim olan arkadaşlar iyi bi
lirler; evlidir, ama çocuk yapmamak için gere
ken tedbiri almazsa ne evinde çalışma imkânı
nı bulabilir, ne de aldığı para ile ailesini geçin
dirme imkânını bulabilir, binaenaleyh meslekî,
çalışmasının sonuna kadar çocuk sahibi olma
arzusunu pekâlâ tehir etme hakkına sahibolmalıdır.
Bir üçüncü fayda da şudur: Besliyemiycceği,
bakamıyacağı ve yetiştiremiyeceği çocuğu meyda
na getirip, sefaleti kendi eliyle hazırlamayı va
tandaş istemiyebilir. Bunun da hürriyetini tanı
mak zorundayız. Kanunun bu noktalardaki hede
fine tamamen taraftarım. Yalnız nüfusumuzun
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artışını, hattâ artış temposunu bir tehlike çanı te
lâkki ederek onu, birtakım fennî, birtakım idari
tedbirlerle kısıtlamaya gitmeye lüzum görenlerden
değilim.
Muhterem arkadaşlarım, Avrupa Napoleon za
manında yani şundan 150 sene kadar evvel 125
milyon nüfusa sahipken, bugün umumi nüfusu
beşyüz milyonun üzerindedir. Böyle olmasına rağ
men bizden kol kuvveti istiyecek ve kol kudreti
istiyecek durumdadır ve istemektedir. Aşağı - yu
karı 80 binin üzerinde Türk çocukları Avrupa'
nın muhtelif memleketlerinde kol kuvvetiyle ça
lışmaktadırlar. Binaenaleyh böyle bir telâşa,
böyle bir kısıtlamaya gidilmesi taraftarı değilim.
Ama arz ettiğim gibi, memleket sathında hakika
ten Türk kadınlarının istemedikleri halde, hâmi
le kalmaları yüzünden borçoklarmın kendilerini
felâkete atlattıklarını, sakat kaldıklarını ve hattâ
öldüklerini şahsan hastane hayatımda, arkadaşla
rımın servislerinde görerek bilirim ve birçokları
hastam olmuştur. Binaenaleyh hâdiseye yakinen
vâkıfım. Bu itibarla Türk kadınlarını bu dertten
kurtarmak şarttır, buna kaaniim.
Yalnız bir noktayı Yüksek Heyetinizin ve aynı
zamanda Sayın Sağlık Bakanımızın dikkatine arz
etmek istiyorum. Macarlar Avrupa'da Slav halka
sı içinde Tûraniyülasıl yegâne millettir. Slav hal
kası içinde bunu eritebilmek için komünistlerin
yaptığı bir nüfus plânlamasiyle, Macarlar 8 sene
evvel dünyanın en çok üreyen bir milleti iken,
8 seneden beri tatbik edilen nüfus kısıtlamasiyle, alman tedbirlerle bugün dünyanın en az üre
yen bir milleti haline getirilmiştir.
Çok kıymetli Sağlık Bakanımızın - eğer arka
daşlarım müsaade ederlerse - duymasını çok arzu
ederim. Ama maalesef müsaade etmek niyetinde
değiller. Çok kıymetli Sağlık Bakanımızın, Ma
carların 8 sene evvel dünyanın en çok üreyen bir
milleti olduğu halde, komünist Slavların almış ol
dukları tedbirler neticesinde, bugün dünyanın en
az üreyen milleti haline getirilmiş olduğunu ve
bunun Slav halkası içerisinde eritilme gayesine
matuf olduğunu tekraren arz etmek isterim.
O halde sevgili arkadaşlarım, benim kanaatim
odur ki, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı bu
kanunu uygularken; sağlık memurlarına ve ebele
re kadar, doğumu önleyici ilâç ve araçları dağıt
ma salâhiyetini vermemeli, yalnız ve yalnız nisai
ye mütehassısları tarafından, kendisine başvu-
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ran, kendisine müracaat eden vatandaşlarımıza
bu araç ve ilâçların verilmesi hususunda uygula
manın en doğru tarafı olacağını zannediyorum.
Bundan daha ileri gider de; köylere kadar doğu
mu durdurmayı benimsetmek veya çocuk doğurtmamaya teşvik etmek gibi bir yola sapacak olur
sak; o zaman karpuz kabuğunu kendi ayağımızın
altına kendimiz koymuş oluruz. Ben, çok kıymetli
ve her bakımdan kendine güvendiğim Sağlık Ba
kanımızın katiyen böyle bir yola sapmıyacaklarına ve böyle bir yola müsaade etmiyeceklerino,
çıkaracakları tüzükte bunu mutlaka göreceğimize
emin bulunuyorum.
Muhterem arkadaşlarım, 1930 da 14 milyon
540 binken Türkiye nüfusu, 1960 ta 27 milyon
554 bine çıkmıştır. Takdir buyurursunuz ki, bun
da büyük nisbette şişirme vardır. Sebebi şu: Mem
leketin kapıları Ali ağanın hayatı gibi dibine
kadar açık. îslâm camiasından olsun da
kim olursa olsun, Türkçe bilsin veya bil
mesin ve hattâ Bulgar
çingenesi
olsun,
memleketin içerisine kabul etmekte te
reddüt etmezken ve hattâ halen dahi Resmî Ga
zetede yüzlercesinin böyle vatandaşlığa kabul
edilmesi devam edip giderken ve hattâ benim
Balta limanında pek çoklarını kaybettiğim gibi
kemik tüberkilozu, sakat ve sefalet içinde olan
pek çok insanları sefaletlerini ve hattâ hasta
lıklarını dahi kontrol etmeden içeri almakta de
vam ederken bir taraftanda milletimize dönüp,
aman sakın doğurma, fazla ürüyorsun demeye
hakkımız olacağı kanaatinde değilim. Onun
için kanunun, biraz evvel arz ettiğim hedefleri
ne inanıyorum, ama, Macaristan'daki tatbiki gi
bi üreme kabiliyetini durdurucu bir teşkilâta
gitmeye asla taraftar değilim. Çok kıymetli ve •
vatanperver Sağlık Bakanımızın tekrar dikkat
nazarını bir defa daha çekmeyi münasip buluyorum.
Muhterem arkadaşlarım, hiç şüphe yok ki, va
tandaşlara istemediği çocuğu doğurtmak için bu
gün bir zaruretimiz yoktur. Bu itibarla vatan
daşa bu hürriyeti vermek yerinde olur. Yalnız
söylediğim gibi, sadece ve sadece nisaiye mütehas
sıslarının eli ile, onların tavsiyesi ile verilmesine
ve uygulanmasına taraftar olduğumu tekrar et
mek isterim. Bu suretle hakikaten doğurmak istemiyerek bir süre gayrifenni tedbirlere başvur
maları yüzünden sakat, malûl ve hattâ fikren
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zihnen sakat birçok çocukların doğmasına mâni
olmak gibi fenni faydalarımız olacaktır,
Muhterem arkadaşlarım, bir mevzua bu, mü
nasebetle parmak başmak istiyorum. Kanunda
üçüncü maddesinde eğitim ve öğretim gibi târ
birler vardır. Ben vatandaşı, nisaiye mütehas
sısının eğitim ve öğretimine tenk elerek, ayrıca
çocuk, yapmayı durdurucu bir propaganda teş
kilâtı kurulmasına taraflar olmadığımı tekraren arz ediyorum. Kğer böyle bir teşkilât kur
mak istiyorsak, mühim bir noktayı huzurları
nızda arz edeyim. Bugün Türk çocuklarının
yüzde 75 i, nazarı dikkatinize, arz ederim, Türk
çocuklarının yüzde 75 i gaynfennî şekilde ve
fennî olmıyan usullerle felâket içinde doğmak
tadır; ebesiz ve hekimsiz doğmaktadır. Ebesiz,
hekimsiz, hastanesiz,"itinasız... Eğer bir teşki
lât kurulmak isteniyorsa Sağlık Bakanlığınca,.
ben bu teşkilâtın hiç olmazsa bu yolda eğitim ve
öğretimci olmasını ve hiç olmazsa bu % 75 do
ğumun bir sıhhat ve itina içinde olmasını temin
etme yoluna gitmelerini çok arzu ederim.
Şimdi bu yolda tatbik edilecek ilâçların ma
hiyeti ve ehemmiyeti üzerinde de durmak istiyo
rum. Hiç bir zaman, Dimya'a pirince giderken
evdeki bulgurdan olmıyalım. Sevgili arkadaş
larını, bunların bir kısmı ağızdan alman ilâç
lardır, hormanol menşelidir. Uzun zaman tat
bik edilerek tıp sahasında hakkında tam mânasiyle karar verilmiş ilâçlar olmadığı için, bir
sürü neşriyat olduğunu, bunların zararları hak
kında da tıbbi neşriyat yapılmış olduğunu Mil
let Meclisindeki arkadaşlarımızın hemen hepsi
okumuşlardır, bilirler. Onun için bir izah yepmak, lüzumunu görmüyorum.
Araçlara gelince : Bunlarında meselâ ispiraller gibi, andometidlere ve rahim kanserleri
ne kadar götürebilecek tesirler yapması ihtimali
vardır. Bu bakımdan elbette Sağlık Bakanlığı
mız bunun üzerinde dikkatle duracaktır ve her
halde memleketimizde vatandaşa en lâyik olan
larını ve en zararsız olanlarını kullandırmakta
dikkatli davranacaklardır. Buna eminim.
Muhterem arkadaşlarım, mesele oldukça
açıklanmıştır. Benden evvel konuşan arkadaş
larım da bu mevzu üzerinde uzun uzun fikirle
rini ifaçle ettiler. Zannediyorum benden son
ra konuşacaklar da belki vardır. Hâdise mey
dandadır. Vatandaşa istediği zaman, istediği
kadar çocuk sahibi olma hürriyetini yermeliyiz.
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Fakat, hiçbir, zaman, tekrar ediyorum, hiçbir,
zaman bunu nüfusu durdurucu ve vaitandaşı ço
cuk yapmaya inandırıcı, hevesündirici ve- teşvik
edici bir kampanya haline getirmem ekliğimiz
şarttır. Hürmetlerimle.
BAŞKAN — Bir kifayet önergesi gelmiştir,
okutuyorum.
Yüksek Başkanlığa:
Koıuuıun tümü üzerindeki müzakerelerin,ki-,
fayetini arz ve teklif ederim.,
Oanakkalo
Burhat A vat
BAŞKAN — Önergenin aleyhinde, buyurun
Sayın Burak.
RATÎP TAHÎR BURAK (İstanbul) — De
ğerli arkadaşları m, gerçi konuşmalar bir hayli
uzadı, kürsüde işgal edilen zaman itibariyle bir
kifayet takririnin gelmesi pek tabiîdir. Fakat ko
nuşmaların uzaması meseleyi vuzuha götürmek
ten ziyade biraz karıştırıcı oldu kanaatindeyim.
Bu müzakereleri dikkatle takilbettim. Bilhassa
Sayın Sağlık Bakamının uzun konuşmasında ha
kikaten çok değerli fikirler vardır. Fakat konuş
manın çok uzun olması.:esas, noktaların kayfbolmasında âmil olmuştur. Ve nihayet Sayın 3ar
kaııın, konuşmasında, Mecliste konuşmaya, takübeden arkadaşların çok; az. sayıdfl: buluıniması, .oyla
halledilecek, neticede müessir .olamamıştır kanar
atkıdeyim. Şimdi üzerinde durmamız icabeden
bâzı noktalar var. Bunları arz etmek meciburİT
yetindeyim. Bu noktalar üzerinde durmamız..Mr
zım mıdır, değil midir? Bir hükme ; varacaksınız.
Kifayet takririni ya kaibul edeceksiniz, ya etnıiyeceksiniz. Nedir bunlar? Sayın Bakanın verdiği
rakamlarda Türkiye'de yılda 5Q0 bin çocuk .dü
şürme vakası oluyor dediler.
BAŞKAN — Sayın Burak, esasa girmeyiniz.
Kifayet takriri üzerinde, konuşunuz.
RATÎP TAHÎR BURAK (Devamla) — Ki
fayet üzerinde, arz ettiğim gibi han^i noktalar
üzerinde durmak lâzımdır. Meclis vuzuha kavuş
muş mudur, bu noktalar üzerinde vuzuha kavuş
mamış mıdır? Bu durumu izah etmek için temas
etmeye, açık kalan yerleri belirtmeye mecbu
rum.
Beşyüz bin rakamını yermişlerdir. Onfein ka
dımın coc.uk düşürme yüzünde/n öldüğünü söy
lemişlerdir. Beşyüz bin rakamının • yüsde 27 -.si
nin kısır kaldığını söylemişlerdir. Yüzde 27 ora-
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iıı İ35 bin eder senede. Her yıl 13-5 bin kadın
kısır kalıyor. Bir kadının doğum yapabilme yıl
lar sayısını asgari 15 yıl olarak kabul edersek;
bugün Türkiyemizde ticari usullerle çocuk dü
şürme yüzünden bir daha çocuk doğuramaz hale
gelmiş, kfsırlaşnıış iki milyonun üzerinde 2 mil
yon 25 bin kadın var demektir. Şimdi, bir ka
dın niçin doğurmak istemez? Muhtelif sebepleri
vardır. Kocası askerdedir, dönüşünü ıbekler...
BAŞKAN — Sayın Burak lütfen esasa gir
meyiniz, kifayet takririnin aleyhinde konuşu
nuz.
BATIP T AHİR BURAK (Devamla) — İki
dakika için müsamahamızı rica edeceğim, üçün
cü dakikada susmaya amadeyim.
Efendim kocası askerdedir dönüşünü Ibekler.
Ondalı sonra doğurmak kararındadır. Fakat gay
risinin, gayrifennî usullerle çocuk düşürmeye
kalktığı- zaman kısır kalıyor ve doğuramaz hale
geliyor. Şu sebepten veya bu sebepten. Şimdi
500 bin vak'a, asgari birer yardımcısı olduğunu
kabul edin fer'an zimedhal suçta bir milyon suç
lu olur, senede. Bir ailenin mevcut imkânlariyle
iki çocuğa, üç çocuğa bakması imkânı vardır.
4 ncü, 5 nci, 6 ncı geldiği zaman yalnız sonra
dan gelenlerin değil, mevcudolanlarm da haya
tı tehlike altındadır. Onlar da ölüme giderler.
Bu cinayetleri, nüfus Ibakımından, içinde bulun
duğumuz bu tehlikeleri önlemek bakımından
meseknin üzerinde derinliğine inmek, rakamları
konuşturmak, netice itibariyle nüfus artışı ba
kımından, % 3 oranındaki artışı bu tedbirlerin
alınması eksiltir mi? Yoksa muhafaza eder mi?
Bunun tavazzuh etmesi, buna göre oylanması
zaruridir kanaatindeyim.

17 .12 1964 O : 1
AHMET BİLGİN (Kırşehir) — Bir önerge
me muamele yapılsın. Müsaade ederseniz öner
gemi izah edeyim.
BAŞKAN — Müzakeresi bitmiştir önergeyi
Okutuyorum.
Yüksek Başkanlığa
Konuşulmakta olan Nüfus plânlaması kanu
nunun Komisyona iadesini arz ve teklif ede
rim.
Kırşehir
Ahmet Bilgin
BAŞKAN — Tasarının Komisyona iadesini
istiyen önergeyi oyunuza sunuyorum. Kabul
edenler... Et m iyeni er... Kabul edilmemiştir.
Tümünün müzakeresi bitmiş olan tasarının
maddelerine geçilmesi hususunu oylarınıza su
nuyorum...
ALÎ İHSAN BALIM (İsparta) — Efendim
bii' teklifim vardı...
BAŞKAN — Teklifiniz birinci madde hak
kındadır. Maddelere henüz girmedik.
Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum.
Kahtıl edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Komisyon raporunda bu tasarının ivedilikle
görüşülmesi teklif edilmiştir, ivedilikle görüşül
mesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul, edilmiştir.
Birinci maddeyi okutuyorum.
Başlığı hakkında bir önerge var, evvelâ bu
önergeyi okutuyorum.

Muhterem arkadaşlarım gerektiği kadar vu
zuha kavuştularsa kifayet önergesini kabul
ederler. Yok, vuzuha kavuşmuş durumda değil
lerse mesele üzerinde biraz dana durmanın fay
dalı olacağı kanaatindeyim. Saygılarımla.
BAŞKAN — Okunmuş olan kifayet önerge
sini oylarmuza sunuyorum, önergeyi kabul eden
ler... Kabul ,etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Tümü üzerinde^ müzakeresi yapılmış olan ta
sarının} maddelerine 'gedilmesi oylanmadan evvel
Encümene iadesini istiyen bir önerge vardır.
SayM-Ahmet'Bilgin,' iki Önergenizin, 'ikisi de
Komisyona iadesi teklifini ihtiva ediyor. Biri
sinden sarf* nazar mı ediyorsunuz? Bu önerge'leriir iki-tanesi de kendinize' aittir.

— W

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına
Konuşulmakta olan Nüfus plânlaması hak
kında kanun tasarısının adının, Plân Kanunun
da öngörülen ve maksada daha uygun olan ve
haşka iltibaslara meydan vermiyecek şekilde Aile
plânlaması hakkında kanun tasarısı olarak de
ğiştirilmesini arz ve teklif ederim.
A. P. Grup Sözcüsü
İsparta
Ali İhsan Balım
BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor
mu?
BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU ADTNA
S E K İ P İNAL (Hatay) — Katılmıyoruz.
BAŞKAN —• Komisyon katılmıyor, önerge
yi oyunuma arz ediyorum. Kabul edenler... Etlmiyenler... Kaibul edilmemiştir.
Birinci maddeyi okutuyorum.
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Nüfus plânlaması hakkında kanun tasarısı
I - Temel hükümler :
MADDE 1. — Nüfus plânlaması, fertlerin
istedikleri sayıda ve istedikleri zaman çocuk sahi
bi olmaları demektir.
Bu husus, gebeliği önleyici tedbirlerle sağ
lanır. Tıbbi zaruretler dışında gebelik sona er
dirilemez veya sterilizasyon veya kastrasyon
ameliyesi yapılamaz.
BAŞKAN — Birinci madde hakkında Sa
yın Zeki Zeren söz istedi. Buyurun Zeki Zeren.
ZBKt ZEREN (İstanbul) — Muhterem
Başkan, sayın arkadaşlarım; birinci madde bu
kanun tasarısının ruhunu teşkil etmektedir. Ta
sarının müzakeresine başladığımızdan beri (bir
çok hatip arkadaşlarımız maalesef bu tasarının
ruhunu anlıyamadıkları için birçok iddialar
da bulunmuşlardır. Meselâ bu tasarının sözde,
doğumu cnleyicilikle ilgisi varmıış. Doğumu dur
durmak için yapılıyormuş. Hükümet, ebe
veynlerin çocuk sahibi olmamasını istiyormuş.
Milletin üreme kabiliyetini durduracakmış nü
fusu durdurucu bir kampanya imiş. Meselâ
komisyona iadesini istiyen arkadaşlarımıza göre,
memleketin nüfus siyaseti bakımından bu ka
nun zararlı Ibir kanunmuş. Binaenaleyh bu gibi
daha birçok not aldığım hususlar var. İşte ar
kadaşlarım bu kanunun ruhu hiçbir zaman bu
iddialara uyacak şekilde değildir. Bu kanunun
faydalı ve lüzumlu olduğunu gösterecek mad
desi de bu birinci maddedir.
Şimdi müsaade ederseniz, bu maddeyi tavzihen birkaç söz söyliyeyim;
Şimdi bir teklif geldi; bu kanunun ismi doğ
ru değil, şöyle olması lâzımdır, dendi. Bu ka
nunun, hakikaten aile lügati bakımından, karı
- kocalık lügati bakımından, karşılığı, (Gebe
liği önlemek) tir arkadaşlarım. Yani bir aile
nin, iktisadi durumu bakımından, sağlık duru
mu bakımından hattâ isteği bakımından yeter
derecede evlâda sahibolduktan sonra karı - ko
ca karar vereceklerdir, (Durumumuz, takatimiz
şu kadar çocuğa müsaittir, iki tane evlâdımız var,
artık yeter.)
Arkadaşlar biraz doktorca konuşacağım, mü
saadenizi rica ediyorum. Bir kadının tenasül ha
yatı aşağı - yukarı 14 yaşında Ibaşlar ki, bizde
böyledir. Arabistan'da bu 10 - 12 dir fakat âdet
kesme zamanı, ki, 40, 45 ve hattâ bazan 50 ay-
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sına kadar devam eder. Arada geçen vasati
30 osnede normal bir kadın her yıl isterse bir
tane çocuk yapabilir. Hasta olmıyan bir kadın
gebeliğe karşı, yani bu kanunun asıl hedefi
olan; gebeliğe kaıvjı önleyici tedbir almazsa
15 ayda bir çocuk yapma kabiliyeti vardır. Rica
ederim, hangi aile düzinelerle çocuk ister.? Bu
na kimin kudreti vardır? Bu, şimdiye kadar
nasıl oluyordu?. Evet, gizli oluyordu. Yani he
piniz değil ama, birçoklarınızın evlâdı var, bâ
zılarınızın bir, bâzılarınızın iki, bâzılarınızın üç.
Ama on çocuğu olan var mı içinizde? Eğ'er ha
nımlarımızı, refikalarımızı, karılarımızı düşü
nürsek, onların çektiklerinin ne kadar acı oldu
ğunu, ne kadar endişeli olduğunu anlarız. Bi
zim seksolojik bilgimiz vardır, hepimiz mü
nevveriz, Ibiliriz. Ama köylüye bakınız, köylü
tenasül bilgisine sahip midir? Zavallı kadın
hiçbir tedbiri bilmez, şehirde tedbir, aranabilir,
bulunabilir ailelerimizle hepimiz bu tedbirleri
biliriz. Çünkü bilmesek kadınlarımızın 3 - 4
çocukla kalmalarına imkân yoktur. Normal bir
kadının tenasül hayatında 20 - 30 çocuk yapa
bilme kudreti var iken 2 - 3 çocukla iktifa et
mesi neye mütevakkıftır? Bilgiye ve tedbire
mütevakkıftır. Bu tedbirleri bir kısmı bilir,
bir kısmı bilmez. Yoksa arkadaşlarım, Ibu ka
nun demek değildir ki, düşürmeyi öngörüyor..
Hayır hayır... Evvelâ onu açıklıyayım; bu ka
nun düşürme işini takviye .eden, onu destekliyen bir kanun değildir. Bu kanun yalnız ve yal
nız gebeliği önliyecek tedbirlerin alınmasına mü
saadeyi ihtiva etmektedir. Yani bir kadına has
tanede doktorlar şimdiye kadar kanunen yasak
olduğu için öğretmediği tedbirleri bundan son
ra serbest olarak öğretecek. Yani kadınların
birtakım zararlı yollara götürecek, onların giz
li gizli alet zararlı ilâç kullanmalarını önliyecektkv
Banim meslek hayatımda, Anadolu'da has
tane operatörü olarak ilk rasladığım hâdise Çan
kırı'dayken oldu. Bir idarei hususiye müdürü
nün karısı az daha ölüyormuş, beni acele ola
rak çağırdılar. Neden ölüyormuş? Çıra kullan
mış, maydanoz kökü kullanmış çocuğunu dü
şürmek için. Gebeliği almış bir kere, gebeliğine
mâni olamamış. Maksat bunu yapmadan çare
sine bakmak lâzım. Gebe olduktan sonra iş de
ğişir. Eski kanuna göre ve yeni kanuna göre de
onu düşürmenin ceza ile ilgili tarafı bakidir,
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Cenini düşürmek için hiçbir doktor tedbir ala
maz. Ancak tıbbi lüzum müstesna. îşte bu bi
rinci madde bunu âmirdir. Bu, gebeliği önleyi
ci bir kanundur, doğumu önleyici bir kanun de
ğildir. Doğumu önlemek demek ıskat demek
tir, yani rahmi boşaltmak demektir. Bu kanu
nen memnudur. Ama tedbir alınır. Bir kadın
tedbir alırsa, gebeliği önlerse, buna yani çocuk
düşürmeye ve düşürtmeye lüzum yoktur, arka
daşlarım, Şu halde zavallı kadınların şimdiye
kadar gizli olarak aldıkları tedbirler bu kanun
la hastanelerde, doktorlarca, ebelerce, köylerde
sağlık memurlarınca öğretilecektir. Bugün Af
rika'da cahil Zenciler bölgelerinde birtakım
misyonerler bu tedbirleri erkeklere ayrı, kadın
lara ayrı 'bilhassa kadınlara çocuk yapmamayı
öğretiyorlar, gebeliği önlemek, çocuğu yaptık
tan sonra düşürmek demek değildir. Yanlış an
latmış olmıyayım. Gebe olmamayı öğretmeyo
çalışmaktadırlar. Bunun için ne lâzımdır? Şu
tedbir, bu tedbir lâzımdır. Tekrar ediyorum ki,
kadınlarımız eğer bir iki çocukla kalıyorsa,
mutlaka onlar bir tedbir almışlardır. O kadın
lar gebeliği önlemeyi biliyor demektir. Erkek
de, bilgisi varsa, ona yardım eder. Bilgisi oldu
ğu halde yardım etmezse, kadın yine kalırsa, o
vakit kadın zavallıdır, istemediği halde gebe kal
mıştır. Şehirde oturuyorsa mutlaka gidecektir
bir düşürücüye, kürtaj yaptıracaktır. Bu vâkıdır, içimizde çoklarımızın hanımı, iddia ede
rim ki, bu yola gitmişler, kürtaj yaptırmışlar
dır. Bu kanunla bunlara lüzum kalmıyacaktır.
Bu kanun bir kadına kolayca gebe kalmamasını
öğretecektir. Hastanelerde, doktorlarca,, hastabakıcılarca ve ebelerce ve köylerde sağlık; memur
larınca Ibu mevzuda onlara kolaylıklar gösteri
lecektir. Şu halde rica ederim, bunun zararı ne
rede? Nüfus plânlamasına zararı nerede? Şu
iktisadi vaziyetimize göre hepimizin iki çocu
ğu olması yeter de artar. Benim iki yavrum
var, onları büyütünceye kadar ne çektiğimi Al
lah bilir. Bir kadın tasavvur ediniz ki; 14 yaşın
da çocuğu olmuş, sonra yine 15 nci ayda gebe
kalmıştır, günâhtır. Bu kadına öğretmelidir ki;
sen şu yolda hareket edersen gebe kalmıyacaksm, çocuğuna bakacaksın, biraz büyüteceksin,
sonra istersen tekrar çocuk yaparsın, diyece
ğiz. Bu seksolojik bilgiyi öğreteceğiz. Şimdiye
kadar Devlet öğretmiyordu, şimdi öğretecek.
Doktor öğretecek, hastabakıcı öğretecek. Kadın
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gelecek mahremiyetini açabileceği yerlerde, ba
na ilâç verin, ben artık çocuk yapmak istemiyo
rum, diyecek ve eczanelerde aradığı ilâcı bula
cak.
Binaenaleyh, şimdiye kadar yanlış anlaşı
lan bu mevzu gayet basittir, gayet medenidir
ve gayet sıhhidir. Milletçe de derhal benimsene
cektir. Buna emin olabilirsiniz.
Hürmetlerimle (Alkışlar)
ALİ İHSAN BALIM (İsparta) — Grup adı
na söz istiyorum.
BAŞKAN — Grup adına mı istiyorsunuz?
Buyurun efendim grup adına Sayın Ali İhsan
Balım.
Sizde mi grup adına söz istiyorsunuz Sayın
Bilgin?
AHMET BİLGİN (Kırşehir) — Hayır efen
dim, şahsım adına,
BAŞKAN — Peki efendim kaydedeyim.
ADALET PARTİSİ GRUPU ADINA ALI
İHSAN BALIM (İsparta) — Sayın Başkan,
muhterem arkadaşlarım, müzakeresini yap
makta olduğumuz kanunun isminin Plânlama
Kanundaki isme uymak üzere «aile plânlaması»
şeklinde değiştirilmesinde grupumuz büyük za
ruret görmektedir. Lütfediniz ki, buraya çı- kan her hatip ailenin çocuk sayısından, çok do
ğum yapan kadınlarımızın uğradığı zahmetler
den ve kontrol imkânı olmadığı halde fazla ço
cuk doğurmamak için, çocuğunu düşürmek için
Türk analarının ne zahmetlere, ne tehlikelere
katlandıklarını dile getirmektedir. Demek ki,
kanunun esas gayesi aile içinde plânlamadır.
Kanunun birinci maddesinde «nüfus plânlama
sı» diye yine geçiyor. Ve «fertlerin» diye ge
çiyor. Lütfediniz şimdiye kadar sağlık konula
rında bu Meclisten geçen teklifler ve kanun ta
sarıları aşağı - yukarı bütün grupların iltihakiyle geçmiştir. Büyük bir muhalefete mâruz
kalmamıştır. Bizim grupumuzun görüşünü tesbit eden ufak tefek bâzı tadil tasarılarına lüt
fen ıttıla ediniz. Bunda büyük faydalar var
dır. Ben Sayın Bakanın dahi yaptığımız teklif
lere peşâlâ iltihak edebileceğini, daha önce
yaptığımız istişarede anlamış bulunuyorum.
Lütfediniz, illâ o taraftan geldi diye bütün tek
lifleri ret cihetine gitmiyelim. Bunda hakikaten
büyük bir isabet vardır. O bakımdan biz tekrar
birinci madde üzerinde bir değiştirge önergesi
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vermiş-bilinmiyoruz ve-bn birinci maddedeki
«nüfus .plânlaması», tâbirinin «aile plânlaması»
şeklinde olmasını tekrar arz ediyoruz, diliyoruz.
Hürmetlerimizle.
BAŞKAN — Sayın Muzaffer Canbolat.
MUZAFFER CABULAT (Gaziantep) — Sa
yın arkadaşlarım; evvelâ, bu kanunu getirmiş
olan Sağlık Bakanlığına gönülden teşekkürleri
mi sunarım.
Nüfus plânlaması hakkındaki kanını tasarısı
üzerinde arkadaşlarım çok kıymetli fikirlerini
izah ettiler. Ben meslekim yönünden İm kanu
nun faydalarını ve zaruretlerini izah etmek iste
rim.
Sayın arkadaşlar, kadınlarımız için maddi ve
mânevi ıstırap kaynağı olan bir konunun Yük
sek Meclis tarafından bir hal çeresine bağİanaceğma inanmaktayım.
Sayın arkadaşlarıma bu mevzu etrafında kı
sa bir bilgi vererek faydalı almayı vazife telâk
ki ettiğim, için söz almış bulunmaktayım.
Hepinizin bildiği gibi köylü ve şehirli kadın
larımız haklı birçok sebepler dolayısiyle bir
müddet çocuk yapmak istemezler. Veyahut bir
iki çocuğu kâfi görerek daha fazlasını arzu et
mezler. İşte bu zaman çocuk olmasın diye veya
hamile ise çocuğunu düşürmek için tıbbi olmıyaıı birçok vasıtalara tevessül ederler. Bunla
rın köyde ve şehirde bu işlerde meşgul olan ca
hil kadınların yaptığı müdahaleler insan havsa
lasının almadığı korkunç neticeler doğurur.
Çocuğu düşürmek teşebbüsü birçok kadında an
nelik hayatına mal olur. Veya en asgari onu
hayatının sonuna kadar tedavisi ve tashihi
mümkün olmıyan hastalıkların, arızaların sahi
bi yapar. Üniversite inkılâbı zamanında İstan
bul Üniversitesine gelen çok kıymetli Profesör
E. Lipman bu konu üzerinde çalışarak Dünya
da bütün milletlerde bu hâdiselerin nasıl oldu
ğunu tekik etmiş, Haseki hastanesindeki dü
şük faciale.rım görmüştür. Bir gün kendisini
çjok eriterasan bir vakayı görmesi için Ankara Nu
mune hastanesine davet ettim. Bu düşük va
kasını gördükten sonra dedi ki, yüzbinlerce
müşahedem var, bütün Dünyada çocuk düşür
menin nasıl yapıldığını okudum, gördüm ve din
ledim, fakat böylesini görmedim, dedi. Bura
da teferruatını izah etraiyeyim. Bu kadıncağız
çocuğu düşürmek için kendi kendine uğraşmış,
zannetmiş ki düşer. Düşmeyince yeni bir mü
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dahale yapmış. İnsanın bunu gördüğü zaman
tüylerinin iirperıııemcsine imkân yok. Tabiî ka
dıncağız feci bir şekilde öldü.
Sayın arkadaşlarım buna benzerlerini mil
yonlarca Türk kadını yapmıştır, yapmaktadır.
Çocuğu olmasın diye ölümü gözüne almıştır. Ço
ğu ölmüş, bir çoğu da aile saadetini ihlâl eden
maluliyete duçar olmuştur.
Arkadaşlarını, ayrıca. Çocuk Esirgeme Ku
rumunda gördüklerim bu anlattıklarımdan da
ha az ıstıraplı değildir. \rnva.daki çocukların
bir çoğu annesi tarafından yollara, cami önüne
atılmış çocuklardır. Bu çocukların bir çoğu da
doğurmamak için gayritıbbi müdahale sonunda
ölmüş kadınların çocuklarıdır. Hepimiz bu ço
cukları yuvalarda gördüğümüz zaman mesut
zannederiz. Bilmiyor diye düşünürüz. Hayır on
lar her şeyi bilirler. Bakınız, bir bayram günü
Keçiören Yuvasına gittim. Eski âdet üzerine
çocuklar Genel Başkan geddiği zaman böyle bu
günde toplanır, hoş geldiniz babamız der, sevinç
duyar, alkışlar ve tebrik ederler.
Bu çocuklardan biri bana yaklaştı, baba se
ninle görüşmek istiyorum, dedi. Onu odaya al
dım, başhemşire yanımda idi. Onu istemedi,
yalnız kaldık. Onlara o bayram yeni elbise ve
iskarpin vermiştik. Bana dedi ki, bunlar' için
teşekkür ederim, yalnız senden ben başka bir
şey istiyorum. Nedir dedim. Bana babamı ve
ya annemi ver, dedi. Kendisine, işte bak bana,
baba diyorsunuz, ben babamzım kâfi değil mi?
Hayır, dedi, siz binlerce kişinin babasısımz, ben
evlâdı olduğum babamı ve annemi istiyorum,
devam (ittiğim mektepte her çocuğun ya. anası
ya babası var, bana bunu veriniz dedi.
Arkadaşlarım, gözyaşımı tutamadım. Tahkik
ettim, bu çocuğun annesi yedinci çocuğunu do
ğurmamak için gayritıbbi müdahale yapan ve
Ölen bir zavallının çocuğudur.
Arkadaşlarım, Keçiören'de cami önüne, yu
va önüne atılmış çocuklar da, vardır. Bir kadın
sık sık yuvaya gelerek hepsini seviyormıış gibi
görünür fakat bunlardan birine fazla ilgi gös
terir. Haber verdiler; takibettirdim ve ben
bizzat kadının evine gittim. Felçli anne, malûl
koca, birkaç daha büyük çocuk hepsi bir odada.
Kadına sordum dedim ki, senin çocuğun bizde,
biliyorsun seni istiyor. Ağlı yarak hayır dedi,
inkâr etti. Fakat bana döndü, doktorsunuz, İm-
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kınız şu faciaya, düşürmek istedim olmadı, ev
lâttan ayrı kalmak ne müşküldür, baba iseniz
bilirsiniz, ben şunlara ekmekle zeytini vermek
için gündüz ve gece çalşmaktayım, hiç olmazsa
o çocuğum sıcak yiyeceği olan bir yerde kalsın
diye yavrumdan ayrıldım. Ama verirseniz al
mam, inkâr ederim, dedi.
Sayın arkadaşlarım, bu kanuna aleyhtar
olanlar bu t'aciları önliyebilccek yol ve çare gös
termelidirler.
Çok sayın arkadaşlarım, çocuk yapmamak
için alman bâzı gayritıbbi tedbirler kadın ve
erkeğin ruhhaletine, sağlığına ve en nihayet
aile saadetine tesir etmektedir. Cemiyeti bu fe
lâketten kurtarmak lâzımdır.
Aileyi haklı sebeplerle istemediği bir çocuğa,
zorla sahip yapmak cemiyetin hakkı değildir ve
cemiyete fayda getirmez.
Sayın arkadaşlarım Türk kadınına evlendiği
günden itibaren ölünceye kadar işkenceli bir ha
yat yaşatmaya hakkımız yoktur. Büyük Millet
Meclisinin değerli üyeleri sayın arkadaşlarımın
da bütün medeni milletlerin kadınları gibi Türk
kadınını bu ıstaraplı hayattan kurtaracağına
inanmaktayım.
Saygılarımı sunarım.
BAŞKAN — Komisyon söz mü işitiyor"? Bu
yurun.
BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU ADİNA
HÎLMÎ GÜLDOĞAN (Diyarbakır) — Aziz ar
kadaşlarını, Sayın Ali ihsan Balım kanun baş
lığının «Aile plânlaması» olarak değiştirilmesini
istemektedir.
ALÎ ÎHSAN BALIM (İsparta) — Grupumuz
istiyor.
BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU ADINA
HÎLMÎ GÜLDOĞAN (Devamla) — Grupları is
tiyormuş, hürmet ederiz. Ancak biz bunun baş
lığını plâna dayanarak almış bulunuyoruz
Birinci Beş Yıllık Kalkınma Plânının 73 ncü
sayfasında söyle der: «Bu bakımdan bugünkü
politikanın nüfus plânlamasını yasaklıyan yö
nü hemen değiştirilebilecektir. Bu hem nüfus
artış hızının biraz yavaşlamasını, hem de ço
cuk nüfus oranının küçülmesini sağlıyacaktır.
Burada nüfus plânlamasının mahiyeti hakkın
da bir açıklama
yapmak yerinde olacaktır.»
diye devam ediyor.
Diğer taraftan 1964 yılı programının 45 nci
sayfasında; nüfus politikası kısmında: «Nüfu-
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sumuzun hızla artmasının ortaya çıkardığı ikti
sadi ve sosyal problemlerin, bu arada sağlık
probleminin çözümü için nüfus plânlaması
nın uygulanmasını yasaklıyan kanunlarda de
ğişiklik yapılması, Kalkınma Plânında öngö
rülmüştür.»
Şu halde .Komisyonumuz plândaki terime sa
dık kalarak kanunun haslığını Ibu hale getir
miştir. Bunu 'açıklamakta fayda mülâhaza ede
riz.
BAŞKAN — Acık oylamada oylarını kullanmıyan arkadaşlarımız lütfen oylarını kul
lansınlar.
Sayın Şefik İnan, 'buyurunuz.
ŞKFÎK İNAN (Çanakkale) — Muhterem ar
kadaşlarım, müzakere ettiğimiz kanunun 1 nci
maddesi bu kanunun temelidir, bel kemiğidir.
O derecede ki, bu maddeyi çıkarırsak kanun
diye ortada bir şey kalmıyaeaktır. Yani böyle
bir kanun kalmaz, o derece belkemiğidir ki, te
melidir. Bu madde ne getiriyor, ne yapıyor?
Bilhassa birinci fıkrası bu bakımdan çok mü
him. «Nüfus plânlaması, fertlerin istedikleri
sayıda, ve istedikleri zaman çocuk sahibi olma
ları demektir. Bu mesele demografi ilminde
İngilizce olarak «Birth control» doğum kont
rolü diye ortaya, çıkmıştır. Çok önce, yıllarca
önce kültür seviyeleri yüksek olan memleket
lerde halk yığınlarına da mal olmuş bir bilgidir.
ingiltere'den misal vermek isterim, ingiliz
aileleri, çocuk meselesi bahis konusu olduğu
zaman şöyle konuşurlar: Meselâ baba der ki,
3 (»ocuğum olacak, - yani müstakbel baiba - üç.
çoçük sahibi olmak istiyorum, der. Birisi 'be
nim için, birisi eşini için, birisi vatan için. Bu,
şuur halinde İngiliz halk yığınlarına malolmuştur. Üç çocuk sahibi olmak istiyorum; birisi ken
dim için, birisi eşim için, birisi vatan için...
Şu halde ana ve babanın iradesinin, isteği
nin sarih surette rol oynadığı bir alan. Bilhas
sa kültür seviyesi yüksek memleketlerde durum
böyledir. Bunu yıllardan beri halk yığınları
bilirler ve uygularlar. Memleketimizden size
evvelâ bir misâl vermek istiyorum.
Yıl 1956, bendeniz o zaman İstatistik Umum
Müdürü idim. Bir gün Sağlık Bakanlığı uzman
larından bir arkadaş telefon etti, randevu is
tedi. .Beraberinde''bir-Fransız doktor olduğu
halde - bayan 'doktordu - geldiler. Bu Fransız
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bayan doktor Dünya Sağlık Teşkilâtı tarafın
dan 'bizim Sağlık Bakanlığımız nezdinde uzman
olarak çalıştırılmakla görevlendirilmiş. Bu dok
tor Ankara'nın ilçesi bulunan Kızılcahamam'ın
•köylerini kamilen taramış, bütün Kızılcahamam
köylerini. Her 'köydeki, her aile ile konuşmuş,
onlara sorular sormuş, aldığı cevapları kaydet
miş bir ankete, bir soru kâğıdı üzerine, Bunla
rı toplamış Bakanlığa getirmiş. Orada banışmış
Sağlık Bakanlığının bir uzmaniyle birlikte ben
denize geldiler. İstedikleri şu idi: Kızılcahamam
köylerine aidolmak üzere yapılmış bu anketin
tasnif edilmesi ve genel sonuçlarının elde edil
mesinden ibaretti. Kabul ettim, tasnif eşlemi
yapıldı. Rakamlar üzerinde durdum. Çhkan ne
ticeler korkunçtu. Bilâhara uzmanların ikisi
de geldikleri zaman kendilerine sordum. Fran
sız uzman, Türk uzman. Ben şu sonuçları çıkar
dım. Bu rakamları şöyle tefsir ediyorum, doğ
ru mu tefsir ettim dedim.. Beni dinledikten son
ra Fransız bayan doktor doğru, hattâ dedi, ger
çek rakamların ifade edemiyeceği kadar facia
şeklindedir ve ondan sonra izah etmeye başla
dı ; bir defa bütün bu köylerde müşahede edilen
olay şu-:
Türk kadını çok doğuruyor ve çok sık doğu
ruyor. Ondan sonra da doğanları yaşatamıyor.
ölüm nisbeti korkunç, hiçbir memlekette görülme
miş derecede korkunç. Tabiî Sağlık Bakanlığı uz
manı olan arkadaşlarım benden çok daha iyi bi
lirler, bana şöyle dedi Fransız bayan uzman
- şimdi ismini hatırlıyamıyorum, belki teşkilâtta
uzman olarak çalışan arkadaşlarım varsa bilirler,
ismini hatırlarlar - asıl tehlike şurada, ben şim
di Kızılcahamam köylerini taramış, öğrenmiş bu
lunuyorum. Eğer memleketinizin diğer bölgeleri
de böyle ise tehlike olan Türk ırkının istikbalidir,
dedi. Çünkü Türk kadını ırk olarak, fizyolojik
yapı olarak mahvoluyor. Bu neticeyi derhal gö
remezsiniz. Fakat bir nesil sonra, iki nesil son
ra bu elle tutulur, gözle görülür hale gelecektir.
Türk ırkının istikbali tehlikeye giriyor, dedi. Ta
biî bu, doktorların daha ziyade anlıyacakları bir
mevzudur. Ve ben bana nakledileni, bana söyleni
leni size naklediyorum. Sonra bana dedi ki; ben
bu sonuçları, bu mütalâaları bir rapor halinde
sizin yüksek makamlarınıza, sorumlu makamları
nıza bildirmek istiyorum, Sağlık Bakanına duyur
mak istiyorum. Yalnız dedi; bir endişem var,
edindiğim havaya göre ben bu bilgileri ulaştırır-
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sam, bu istikamette rapor verirsem iyi karşılanmıyacağı endişesi içerisindeyim. Ne dersiniz? Di
ye sordu bana. Ben de kendisine dedim ki, kati
yen böyle bir şey varit değildir. Siz bir ilim
adamı sı fatiyle yaptığınız bir anketin sonuçlarını
objektif olara1: değerlendiriniz.. Tereddüdetmeyiniz. Ve vardığınız sonuçları da Sağlık Bakanına
bizzat götürüp duvurun. Bir enrçel yoktur, bun
dan memnun olur, dedim. Hattâ dedim ki,
e#er sizde bir tereddüt hâsıl olursa, bu neticeleri
tstatistik Umum Müdürlüğü ortaya çıkarmış bu
lunuyor, anket sizindir, neticeyi tasnif etmek, or
taya dökmek ameliyesini biz yapmış bulunuyoruz,
isterseniz bulunan bu rakamları ve onların ifade
ettiği manavı kârçıt üzerine ben dökeyim, benim
imzam ile doğrudan Bakanın kendisine sunalım,
sorumlu makamlardır, memleketin durumunu gör
müş öğrenmiş olurlar, dedim.
BAŞKAN — Savın înan, lütfen mütalâaları
nızı birinci maddenin çerçevesi içerisinde bırakı
ma.
Ş E F Î K ÎNAN (Devamla) — Tam oradayım
efendim.
BAŞKAN — Hayır, tümü üzerinde müzakere
oluyormuş gibi mütalâa beyan ediyorsunuz. Sade
ce birinci maddenin çerçevesi içinde kalınız lüt
fen.
Ş E F Î K ÎNAN (Devamla) — Bir de kendi şa
hit olduğum bir olay vardır. Çanakkale'nin bir
ilçesinde bir doktor arkadaşımla bulunuyordum.
Bir köylü kadın geldi, boynunda bir altın vardı,
çıkardı doktorun masasının üzerine koydu. Dok
tor Bsy siz muhakkak bilirsiniz, Allah askına ne
olursunuz, benim yedi tane çocuğum var, yine ha
mile kaldım, bunun yolunu öğretin, dedi. Benim
bütün varlığım da bundan ibarettir, masanın üze
rine bırakıyorum, dedi. Şimdi bu madde ile ya
pılmak istenilen şey işte bu nevi bilgiden mahrum
kimselerin bilgi edinmeleri ve kendi iradelerini,
tipin Batı memleketleri halk yığınlarının yaptık
ları gibi kendi iradelerini bu alanda kullanmaktan
ibarettir. Bizde, memleketimizde doğum nisbetleri çok yüksektir. Ama bunları sarih olarak bi
lemeyiz. Zaman zaman yapılmış anketler vardır.
devamlı surette bilmeyiz. Bu anketler yüksek do
ğum nisbetleri göstermişlerdir. Fakat aynı za
manda bizim memleketimizde kısmen yapılmış an
ketlerin sonuçlarına göre..
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BAŞKAN — Bir dakika efendim, Sayın Aydmçer, lütfen yerinize oturarak konuşunuz.
Buyurun efendim, devam ediniz.
Ş E F İ K ÎNAN (Devamla) — ölüm nisbetleri
çok yüksektir. Şu halde bu kanun doğanı yaşata
cak olan bir kanundur. Doğanı yaşatacak olan bir
kanundur. Çünkü ana ve baba bilerek ve istiyerek dünyaya getirmişlerdir, ölümleri bilhassa
azaltacak olan bir kanundur. Doğurduktan kısa
bir süre sonra ölmeye mahkûm olanların doğma
sını engelliyecek olan bir kanundur, bir maddedir
bu. Bu madde ile Türk ırkının geleceği korunmuş
olacaktır. Türk kadını, ana olarak korunmuş ola
caktır.
Diğer taraftan bâzı endişeler izhar ediliyor,
nüfus azalır diye. Bendeniz bu konularla iştigal etmiş bir arkadaşınızım. Ben pek endişe etmiyorum. Çocuk ölümleri azalacaktır, yaşıyacak
olanlar doğacaktır. Pekk fazla nüfus azalması
bahis konusu değildir. Benim inancım budur.
Diğer taraftan, bilhassa şu nokta iherind> durmak istiyorum; bu kanunun temeli b u m d l o 1 duğuna göre bu memleket aydınlarının bildikleri, uyguladıkları usulleri halk yığınlarının da,
köylümüzün de öğrenmesi ve uygulamasından
ibarettir. Şimdi, buna muhalefet etmsk şu demektir, bu memleketin aydınları, şshir V3 kasabanın ileri gelenleri istedikleri sayıda ve iste
dikleri arayla çocuğa sahibo1 şunlar, amı köylü
müz bunu öğrenmesin, o istese de, istemese de
çocuğa sahibolsun. Sayın Bakan bahisetti; Mec
lis içinde yapılmış anketler var. Ondan sonra
memur kütleleri üzerinde yapılmış anketler var.
Görüyoruz ki, bu memleketin aydınları az ço
cuk sahibi oluyor.
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li üs müspet oylarını esirgemiyecektir. HürmetleII rimle.
II
BAŞKAN — Adalet Partisi Grupu adına
I Sayın Balım, buyurun efendim.
A. P. ÖRUPU ADTNA ALÎ İHSAN BALIM
II ' T< rparta) — Sayın Başkan, sayın arkadaşlarım,
II biraz önce bu kürsüden sizlere hitabsden BütI '»e ve Plân Komisyonu üyesi aile p 1 ahlaması, teII rimimin, deyiminin Plânlama Kanununda mevcudolmadığım. esasta nüfns plânlamacı devimiII mn esas olarak o kanunda da geçtiğini belirt II mek istediler. Ben size şimdi ilmine hürmet etI tiğim S°ym S°ğlık Bakanlığı müsteşarı DoII oent Nusret Beyin bu konudaki çok kıymetli
I konferansından birkaç satır okuyayım. BnnT da
I rt
I c vap versinler. «Devlet Plânlama TesHlât^ Beş
I
Yıllık Kalkınma Plânı tasarırmda Hükümete
I
I Türkiye'de aile plânlamasını icra safhasını geI
I oİTTTieve yarıyacak aşağıdaki esasları tavsiye etI
I m'stir.» Esarl^r zikrediliyor ve nihavet şövle
I bağlanıyor. «Hükümet bu esasları; a r e plânI
I laması terimini nüfus r»i ablama.11 o1 arık deC''şI tirip kabul e+miş ve Büyük Mil1 et Meclisine
I
sevk etmiştir.» Demek ki, biz haklıyız ve zaten
I Türk toplumunun esası ailedir. Anayasamız da
II bu esas, vaz'etmiştir.

II
Biraz evvel bu kürsüden hitabeden Sayın
I Şefik İnan hocamız kusura bakmasınlar, biz
halk yığınları değil, Türk toplumunun aileleri
esasını benimsiyoruz. Halk y ı ğ m a n tâbiri daha
ziyade kimlerin sloganıdır, kendileri pekâlâ bilir
ler. Bu bakımdan biz aile plânl?masında esas ola
cak bir doğum kontrolü istiyoruz. Ve buna tarafta
rız. Ama alelekser, rastgele nüfus tahdidi yapacak
I bir nüfus kontroluna karsıyız. Bunları hassaten
arz ediyorum. Teklif ettiğimiz isim ds^işik'i^i
BAŞKAN — Sayın İnan, lütfen, ikinci defa
fevkalâde mühim bir derişikliktir. Kanunen
söylüvorum, lütfen konuşmanızı birice' madde
muhtevasını ve mânasını kapsıyacak bir değişik
ye inhisar ettiriniz. Tasarının tümü ÜTerindski
liktir. Lütfen dikkatle incelensin.
konuşmalar bitmiştir. Sadece birinci madde üze
BAŞKAN — Sayın Kocamemi.
rinde konrsunrz.
Ş E F İ K İNAN (Devamca) — Sayın Baş
ZEYYAD KOCAMEMİ (Tokat) — Aziz
kanım, birinci maddeyle kanunu ayırmak müm
Başkanım, kıymetli arkadrşiarım, evvelâ usul
kün değil, âdeta.
hakkında söz alacaktım ama, sıranın bina g i d i 
şini görünce söz almadan burava çıktım. Tasarı
BAP.KAN — Tasarı ayrılmıştır. Lütfen ko
nın tümü üzerindeki müzakereler bitirilmiş ve
nuşmanızı birine' maddeye inhisar ettiriniz.
bu arada kanunun ismi üzerinde bir takrir gel*
Ş E F İ K İNAN (Devamla) — Şu halde bu
miş oylanmış ve reddedilmiştir. Ondan sonra
madde aydınların bildiğini I r l k küfelerinin de
da birinci maddenin müzakeresine geçimrş, ve
bilmesini saflayıcı bir maddeden ibarettir. Müs
pet oy kullanacağım. Zannederim yüksek Mec- II hattâ bu kürsüden konuşan bir arkadaşa Riya-
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set, mütaaddit defa birinci maddenin hudutları
içinde kalmasını ihtar etmiştir. Buna rağmen
arada bir parti grup sözcüsü arkadaşımız ve
komisyon sözcüsü arkadaşımız hâlâ bu kürsüde
kanunun ismi üzerinde konuşmalar yapmaktadır
lar ki, bu da usule aykırıdır, tajıminindeyim.
Arkadaşlarım ben kısa konuşacağım ve vak
tinizi fazla işgal etmiyeceğim. Bu benim prensibimdir. ikincisi de bu mevzuda bir çok eşyler
söylenmiştir. Evvelâ bu madde kanunun ruhu ola
rak Zeki Zeren hocamız tarafından ifade edildi.
Gayet doğrudur. Bu kanun neyi getiriyor? Bu
kanunun, bu madde ile getirdiği şeyler; bir ta
kım ihtiyari hareketleri vatandaşlara bildirmek
ve onları tamamen kendi iradeleri içinde ister
lerse, bu tavsiyeleri tutup tatbik etmek ve bun
dan aykırı olarak ileri gidenlerin de cezalan
dırılmalarını temin etmek. Arkadaşlar burada ko
nuşanların hep söylediği, münevver tabakaya men
sup insanlar, çocukları mahdut sayıda olan in
sanlardır. Bâzıları konuşuyor, hayır
efendim,
bırakalım nüfus alabildiğine artsın, diyor. Ar
kadaşlarım çok çocuklu ailelerle temas ettiğimiz
zaman bunların bu kadar fazla çocuk sahibi ol
maktan yüzde 99,9 nun memnun bulunmadıkla
rını görüyoruz. Bunlar bâzı çareleri bilmezler,
bu durumdan dolayı da son derece ısdırap çe
kerler.
Hepiniz işitmişinizdir, arkadaşlarım, bunun
çaresini bilmiyenler sonradan bu maddenin önle
diği bir takım usullere müracaat etmişlerdir.
Ben çok işittim, 8 - 9 kürtaj geçirmiş kadınlar
dan bahsettiler bana, Bunların feci sonuçlarını
anlatmak ve bilmiyenlere bu işi öğretmek bir ci
nayet değildir. Olsa olsa bir sevaptır, arkadaş
larım.
Tarihte Şark'm belli başlı filozoflarından
bir Abululâ Maarri vardır. Bu adam sonuna ka
dar bekâr yaşamış ve mezartaşma «Ben baba
mın cinayetinin mahsûlüyüm. Kendim bu cinayeti
kimseye karşı işlemedim», diye yazdırmıştır
Biz de bırakın, sefalet içinde doğacak ve son
radan, ben babamın cinayetinin mahsulüyüm,
diyecek çocukların yeryüzüne gelmelerini önliyecek tedbirleri bu fakir halka
bildirelim,
onlara öğretelim. Arkadaşlarını bir de nüfu
sun çoğalmasından, az kalırsak' birtakım mil
lî mahzurlardan bahsedilmektedir. Milletlera.sa'rında mücadeleler, eski zamandaki gibi ba-

17.12-1964

0:1

zu kuvvetine dayanmamaktadır. Artık 35 mil
yonluk bir kuvvetle 50 milyonluk bir kuvvet
aynı vaziyettedir. Onun için nüfus artarsa biz
askerî bakımdan da kuvvetli oluruz diye bir dü
şüncenin modası geçmiştir. Onun için yalnız
bir tedbir olarak halka öğretilecek şeylerden
çekinmemek, endişe duymamak lâzımgelir. Bu
kanun elbette bir ihtiyaç neticesi buraya gel
miş ve bu ihtiyaçların başında da ekonomik se
bepler yer almaktadır. Size kısa konuşacağı
mı söyledim. Sözlerimi bitirmeden bir hikâye
anlatacağım: «Bektaşinin biri cay kenarına
gitmiş, çamurdan insan yapıp bırakıyormuş.
Kendisine sorınuşlşar, ya erenler- ne yapıyor
sun öyle demişler. O da çamurdan adam yap
tığını söylemiş. Kendisine, aman hâşa adam
yapmak senin harcın mı? Demişler. Bektaşi
de onlara; rızkını vermedikten sonra yap yap
koyver,» demiş. İşte arkadaşlarım biz de ön
ce rızkını verelim, ondan sonra koyverelim.
Hürmetlerimle. (Alkışlar)
BAŞKAN — Sayın Ahmet Bilgin.
AHMET' BİLGİN (Kırşehir) — Muhterem
arkadaşlarım; Nüfus plânlaması Kanununun
birinci maddesine gelmiş bulunuyoruz. Madde
nin birinci paragrafında, «nüfus plânlaması,
fertlerin istedikleri sayıda ve istedikleri zaman
çocuk sahibi olmaları demektir.» kaydını vaz'etmektedir. Dikkatinizi şu ibareye çekmek is
terim. «Nüfus plânlaması fertlerin istediği za
man»1 «ailelerin» değil. Aile sahibi olsun, ol
masın.. Ne vakit çocuktan beni vareste kılın
dediğim zaman; öğreteceğim ve bunlar bütün
sağlık teşkilâtı ile yayılacak. Rica ederim, biz
bir ailenin zaruri hallerde çocuk yapmamasını
kendilerine öğretmek mi istiyoruz, yoksa sey
yanen memlekete bu işi yaymak mı: istiyoruz?
Kanunun gerekçesinde, bunu bilmiyenlere öğ
retmek suretiyle, nüfus artımı ile milî gelir
artımını denkleştirmek bakımından yapıyo
ruz, deniyor. Ancak aile sahibi olanların bunu
öğrenmeye bir dereceye hakları olduğunu ka
bul etsek dahi, fertlere bunu öğretmekteki kas
tın., ne olduğunu bir türlü anlıyamadım. Fert
lere öğretmenin altından çok şey çıkar arka
daşlarım. Nitekim bunu Doçent Dr, Osman
Koçtürk açıkça söylüyo,r. «Doğum kontrolün
den mütevellit gelecekler, toplumun ahlâk ve
sosyal durumuna kötü etki yapacak ve aile
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kavramım sarsacaktır.» Ahlâkına kötü etki
yapacak. Elbette yapar. Sen bunu fertlere
öğretirsen, yapar. Ahlâkın bozulmamasmm
bir barajı çocuk olma korkusudur. Sen bunu
elinden alırsan ve onu istediği zaman çocuk
yapmaktan vareste kılarsan, bu işi mubah
seviyesine indirmiş olursun. Bu gayet açık,
bunu profesör kapalı şekilde yazıyor, ben mec
bur oldum, açıklamaya. Maddenin bu şekilde
kabulü ve seyyanen bunu bütün fertlere tatbik
ettireceğim demek, bu memlekete ve doğru
dan doğruya ahlâkiyata bir ihanetten başka
bir şey olmaz. (Soldan, bravo sesleri) İstediği
zaman, istediği miktarda çocuk sahibi olmak,
ne ile olmak? Elbette, bu bir ilâç vermek su
retiyle olacak. Bu ilâçların dağıtımı ileride
serbestçe, istiyene verilecek, parayla satılacak,
bunlar mubah olacak...
Şimdi, ilâç bu kadar serbest olarak kulla
nıldığı zaman acaba neticeleri ne olacak? Bu
nun üzerinde bir etüt yapılmış mıdır? Hayır.
Avrupa literatürlerinden bize intikal eden ra
porlarda diyor ki, «doğum kontrolünü temin
edecek ilâçlar iki üç sene kullanıldıktan sonra
tekrar çocuk yapmak istenirse, çocuk değil,
ucubeler doğuyor». Rica ederim, biz çocuk do
ğum kontrolünü bu suretle tahdidedecek ilâçla
rın bu neticeleri vermesi karşısında, ucubeler
doğarsa, Sayın hocam Mustafa Zcren Beye ben
buradan hitabedeyim, acaba doğum esnasında
görmüş olduğu tüyler ürpertici vaziyetin daha
10 misli ile karşı laşmıyacakl ar mıdır? Bunun
neticeleri belli olmadan ve üzerinde lâyıkı veç
hile tetkikler yapılmadan milleti böyle bir yo
la sevk etmek, Türk analarını tercübe tahtası
yapmak olur arkadaşlar. Bunu esefle kayde
deyim k i ; ne Sağlık Bakanlığı ve ne de henüz
Avrupa memleketleri bunu tamamiyle tetkik
etmiş değildir. Avrupa'da 7 - 8 sene zarfında
henüz kullanılmasına başlanmış olan ilâçların
tam ve kâmil neticelerinin ne olacağı bilinme
mektedir. 8 - 10 sene zarfında, kullanıp da,
sonradan tekrar çocuk yapmak istiyenlerin
akamete uğradıklarına tesadüf edilmiştir. Ak
ciğerlerde kanser yaptığına tesadüf edilmiştir.
Şu şu hastalıklara tesadüf edilmiştir, diye uzun
uzun yazılar vardır. Bunları bilmeden, kâfi
miktarda bilgi edinmeden hemen bir karar ver
menin çok tehlikeli olduğuna işaret etmek is-
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terim. Binaenaleyh, ben bunun iyi tetkik edi
lebilmesi için bir önerge takdim ettim. Maat
teessüf, üzerinde konuşmak için vakit kalma
dı, kifayet önergesi kabul edildi, konuşama
dım. Onun için birinci maddenin tehlikelerini
bu suretle arz etmeye mecburum.
Sonra bu kadar külfet ne için yapılacak?
Nüfus plânlaması için. Saym Sağlık Bakanı
Kemal Demir Beyefendi burada bu kanun üze
rindeki konuşmalara cevap verirlerken, % 3
oranında olan artımın yüzde 2, 2,5 oranına an
cak düşebileceğini ifade ettiler. Bu kadar azı
cık bir azaltma, bu kadar az bir faydalanma
için, artık ne diyeyim, bu kadar az çocuk
tahdit etme konusu karşısında dövizler harcedip Avrupa'dan ilâçlar getireceğiz, teşkilâtlar
kurulacak, bunu bütün köylüye yayacağız..
Bütün bu çabalar yüzde yarım, âzami yüzde bir
artışı önlemek için. Bu netice bu kadar patır
tıya, gürültüye değer mi? Şu kadarını arz ede
yim bu hususta yapacağımız masraf, edeceği
miz istifadenin her halde yüzlerce üzerinde ola
caktır.
Sonra bu bilgileri kim verecek? Yalnız dok
torlar değil, bu müsaadeyi ailelere kim vere
cek, yalnız doktorlar değil. Ebeler, hastaba
kıcılar, hastabakıcı yardımcıları bile yetkili...
BAŞKAN — Sayın Bilgin madde üzerinde
efendim, tümü ürerinde değil.
AHMET BİLGİN (Devamla) — Bu madde
nin doğuracağı neticeleri arz ediyorum. Ko
misyonun bu maddeyi geri almasını istiyeceğim. Tabiî esbabı raucibesini arz edeceğim,
Sayın Başkanım,
BAŞKAN — Lütfen madde ilcinde kalarak
anlatınız.
AHMET BİLGİN (Devamla) — Maddenin
birinci paragrafından daha çok neticeler çı
kar ama ne yapayım, Sayın Başkanın da ace
le etmesi, yerinde zannediyorum. İkinci pa
ragrafa geçeyim.
«Bu husus, gebeliği önleyici tedbirlerle
sağlanır.» Gebeliği önleyici tedbirler nelerle
mümkündür? Artık hangi tedbirlerle önlene
ceğini siz düşünün. Şimdi, gebeliği önlemek
için acaba bu şekilde bir teşkilât kurmak, bu
teşkilâtı yürütmek, memlekete olan mazarrat
ve faydalarım ölçmeden buna girmenin doğru
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olup olmadığını, yine demin arz ettiğim profe
sörün yazısından okuyalım. «Doğum kontrolü
de tartışılmamış, bu metodun toplum bünyesiiçin; Türkiye'de doğum kontrolü yeter derece
ne uygun olup olmadığı konusunda araştırma
lar yapılmamış ve neticeleri tesbit edilmemiş
tir.» Bunu da söyliyen bir bilgin, bir âlimdir,
boş bir kimse değildir. Konim kendi bilgim,
şahsi sözüm değil. Binaenaleyh, benim ar
zum şu: Çocuğu istemiyen kimseler ve aile sa
hibi olanlar deldiği zaman onlara doktor bil
gi versin. Vermesin demiyorum. Bunda mu
tabıkım. Onlara lâzımgelen yardımda bulun
sun. Ama seyyanen bunun peynir ekmek gibi
dağıtılmasına ve efradın üzerinde olan tesirle
rin kaldırılmasına ve bu suretle yapacağı kö
tü ve neticesini akamete kadar götürecek, ucu
beler doğurtacak şekilde olan bu ilâçların mu
bah olarak kullanılmasına mâni olmak zarureti
İvarsısmda olduğumuzu zannediyorum. Onun
için arkadaşlarım, bu maddenin bu dediğim
esaslar üzerinde düzeltilerek, bu şekle ifrağın
dan sonra huzurunuza getirilmesi için bir öner
ge takdim ediyorum. Kabulünü rica edece
ğim. Hürmetlerimle.
BAŞKAN — Sayın Bakan.
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI
KEMAL DEMÎR (Bolu) — Değerli arkadaşla
rım, bir hafta önce Salı günü yapılan müzake
reler sırasında Adalet Partisi Orııpıı adına de
ğerli arkadaşını. Doktor İhsan' Balım kanunun
tümü üzerinde yapılan görüşmelerde olumlu ko
nuşmalar yapmıştı. Bugün kendilerine teşekkür
imkânını bulduğum, için ayrıca memnunum.
İsim üzerindeki tartışmalara, değerli hocam
ve arkadaşlarınım da belirttikleri gibi, esasen
isim konusundaki önerge oylanıp bir.karara bağ
landığı için, cevap vermek istemiyorum, Ama
isim şöyle olmuş, böyle olmuş, Sağlık Bakanlığı
nın başında bulunan bir arkadaşınız olarak bu
na faızla önem vermediğimi, aslında meselenin
ruhunu teşkil edem, tatbikatta mevzuübahis mad
delerde bir değişiklik ve kanunun ruhunu değiş
tirecek bir tadilâta önem verdiğimi belirtmek
isterim.
Sayın Kocanı em i arkadaşım düşüncelerini
ve düşüncelerimizi bir noktada özetlemiş oldu.
Hiç söz almak durumunu hissetmiyeceğimi umu
yordum. Ancak değerli Bilgin arkadaşımızın ko-
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misinası üzerine bâzı hususları yüksek huzuru
nuzda dile getirmek ihtiyacımı hissettim.
Muhterem arkadaşlarım, Sayın Bilgin, kanu
nun birinci maddesinde belirtilen hususlarda,
istiyen fertlerin istediği zaman, istediği sayıda
çocuk sahibi olabilme imkânlarına sahip kılınma
sının büyük mahzurlar doğuracağını belirtmiş
(bulunmakta ve yanlış anlamadıysam, kanun tatIbikatınm muhatabı olarak aileleri ele almasını
belirtmek istemektedir. Bunun mahzurları üze
rinde çok konuşmak mümkündür. Evvelâ tatbi
katı mümkün değildir. Değerli arkadaşım eczacı
dır. Kanunun tatbikatı başladığı zaman daha
aşağıda da izah. edeceğim gibi, bunun tatbikatın
da görev alacak hekimler gerekli müracaatlarda,
eğer verilecek olan i I açsa, ilâçların reçetesini ya
zacaklardır. Veyahut her hangi bir araç tatbik
edilecekse, ilgili personel ve hekim bunları tat
bik edecektiı*. Şimdi, bu müracaatlar karşısında
hekimler, - değerli arkadaşımızın da mütalâası
nı dikkat nazara alırsak - evlenme cüzdanlarını
müracaatleriyle beraber istiyecekler, demektir.
Evvelemirde tatbikattaki bu büyük güçlüğü de
ğerli arkadaşımın dikkat nazarına alması icabeder. Bundan daha mühim bir mesele vardır.
Türkiye'de bir milyona yakım* imam nikâhı ile
'birleşmiş bulunan aileler olduğunu bu Parlâmen
tonun huzurunda hatırlamamak m ümidin değil
dir. Sık sık, bu şekildeki birleşmelerden doğma
çocukların nüfusa kaydı için kanun tekliflerinin
Yüce Meclislere geldiği değerli 'arkadaşlarımın
mal umudur. Şimdi bu tarz birleşmelerden doğ
ma çocuklar, bu tarz birleşmelerden doğacak
çocuklar aslında kanun tasarısının getirmek iste
diği espri, bu tarz çocukların, istenmiyen ço
cukların önlenmesi esprisidir. Aileleri ,esas aldı
ğımız takdirde kanunla getirmek istediğimizi sağ
lamamız mümkün olamıyacaktır, bunu değerli
arkadaşlarımın takdir edeceklerinden eminim.
Bir hususu önemle belirtmek isterim, arkada
nım bundan önceki konuşmasında da bunda ıs
rarla durdu, ahlâkın bozuk olmamasının barajı
çocuk olmamasıdır.
Değerli arkadaşlarım, bir toplumda, ahlâkı
bozan sebeplenin 'başında,
şahısların,
her
hangi bir ihtimalle de olsa, çocuk olacak kor
kusu ile ahlâklı veya ahlâksız olmaları preıısisibinl savunmak, o toplumu tanımamak de
mektir. Ben bundan önceki konuşmamda da
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arz ettim; doğumu kontrol altına alan ve
doğumu önleyen ilâçların yasak olduğu bâzı
memleketleri arz ettim.
Fransa'da hâlâ doğumu önleyici ilâçların
satışı suçtur. Türkiye'de olduğu gibi. - Fran
sa'da bugün doğumu önleyecek, gebeliği ön
leyecek ilâçların eczanelerde ve halkın fayda
lanabileceği yerlerde satışı suçtur, kanunlarla
menedilmiştir. Ama, Fransa'yı ahlâk bakımın
dan Türk toplumundan veya diğer toplum
lardan daha ileri saymak için hangi sebep
ler mevcuttur. Değerli arkadaşım 'bunun üze
rine hiç eğilmiş midir? Bir toplumun içeri
sinde ahlâk 'müessesesini getirip, getirip yal
nız ve gayri meşru münasebetlerden doğması
muhtemel bir çocuğun mevcudiyetine bağla
mak, o toplumun, içimde bulunduğu bünye ya
pısını, hele bir heikim olarak ifade etmek ge
rekiyorsa, fiziki yapısını ve ruh yapısını ko
laylıkla bir tarafa itmek demek olur. Arka
daşımın büyük bir teşhis 'hatasına düştüğü
kanaatindeyim. Meseleyi getirip, bu kanun tat
bik edildiği zaman, fertler rahatlıkla bir ne
fes alabilmek imkânına
sahibolabilecekleri
için, eczanelere 'gidip, eczanelerden doğumu
önliyecek ilâçlar alıp, kullanmak imkânlarına
sahibolabilecekleri için, ahlâksızlığa itilecek
lerdir delmek suretiyle ve Yüce Parlâmento
nun kürsülerinden bunu ifade etmek suretiyle
hem plânlamayı, hem Yüksek Plânlamanın
kabul ettiği ve Yüce 'Meclislerin tasdik' et
liği Yüksek Plânlama 'Kurulunun, Beş Yıl
lık Plânmca kabul edilmiş olan nüfus plân
laması kanunun Yüce Meclislere getirilmesi
prensibi karşısında Yüce Meclisleri ve hem
bu kanunu savunan Sağlık ve Sosyal Yardım
Bakanlığını bu ölçüde bir töhmetin altına it
mek, takdir edersinizki, büyük insafsızlık
olur. Bu plân Yüce Meclislerde 'müzakere
edilmiştir. Değerli arkadaşlarım hatırlıyacaklardır; bu kürsülerde bu konu üzerinde konu
şulmuş, derinliğine, genişliğine konuşulmuş
ve Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına nü
fus plânlaması kanun tasarısını Yüce Mec
lislere sevk edip kanunlaştıumak görevi veril
miştir. Bu görevin karşısında Sağlık ve Sos
yal Yardım Bakanlığı sorumluları olarak ka
nun tasarısı ile, sizin verdiğiniz emirler üze
rine huzurlarınıza çıkmış bulunmaktayız.
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Muayyen zamanlarda yapılan Plânlama top
lantılarında, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakan
lığının, kendisine •verilmiş olan direktifleri
zamanında yerine getirmemiş olması tenkid
edilmektedir, sizden alman direktif üzerine
tenkid edilmektedir. '5 Yıllık Plânı kabul et
mek ve bu plânda bulunan görevleri ilgili ba
kanlıklara vermek suretiyle bunları tahak
kuk ettirmek görevini Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanlığı sizden ve Yüce Meclisten almış
lardır. Ondan dolayı sizin huzurunuza bu
kanunla çıkmışlardır.
Türk analarını tecrübe taihtası yapmak gibi
bir töhmeti, değerli arkadaşım izin verirlerse
'kabul etmek mümkün değildir. Aslında 'Türk
analarını bugün tecrübe taihtası yapmaktayız.
Ben geçen defaki konuşmamda, değerli üye
arkadaşlarıma bâzı istatistik! araştırmaların
neticesini arz etmiştim. Ve şunu söylemek is
tedim. Türkiye'de imkânlara sahibolan kütle
doğumu kontrol altına almış bulunmakta
dır'. Yüce Parlâmentodan rakamlar arz et
tim. 1'30 bin küsur memuru içine alan bir top
lumdan rakamlar arz eltim. Ankara'da bir
bakanlığı bünyesi içine alan rakamlar arz et
tim. Ve açık olarak Yüce Meclise şunu arz
etmek istedim; Türkiye'de imkânlara sahibo
lan, bilgiye sahibolan bir kütle esasen doğruiinu ve gebelği önleme imkânlarına s a hib ol
makta ve bunu tatbik etmektedir. Şimdi, kendi
sahibolduğumıız imkânları, aslında o imkân
lara sahibolması icabeden kütleye ulaştırmayı
önliyecek gayretleri, Türk analarını tecrübe
tahtası
yapmak gibi bir töhmetle suçlama
nın haksız olduğunu değerli' arkadaşlarıma
hatırlatmak isterim. Ben arz ettim. Yüce Mec
lise, Türkiye'de 500 000 ana senede arzu etme
diği çocuğu düşünmektedir. Arzu etmediği ço
cuğu düşürme teşebbüsünden dolayı 500 000
ananın ortalama her sene 10 000 tanesi ölnı ekledi ı*.
Değerli arkadaşlarıma, bir başka şey daha arz
ot tim. Doğum kontrolünü serbetst bırakan; hattâ
doğum kontrolünü Hükümet Programına al
mış olan memleketlerde, çocuk ölüm nis'betlerinin daha düşük olduğunu arz ettim. Yani
asılında bu tasarı kanunlaştığı zaman, Tür-
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kiyc'de çocuk ölümlerinin oranı, nisbeti, düşe
cektir. Ve aslında bu tasarı kanunlaştığı za
man Türkiye'de, imkânlar?, sahibdmadığı içir.
istemediği çocuğu gayrifcr.nl usullerle düşürüp
Ihayatmı tehlikeye sokmuş olan anaların sayılar
azalacaktır. Bunların hayatları kurtulacak ve
ömürleri boyunca 'bir kısmının kısır kalma ih
timali önlenmiş olacaktır.
Değerli arkadaşlarım, çok Sayın Bilgin ı\v
kadaşım, benim bundan önceki konıışmaımd;-!-'
'bir 'hususu
belirtmek suretiylö
'meseleyi,
benim arzu ettiğim bir istikamete getirmiş ol
dular. Ben bundan önceki konuşmamda şunu arz
ettim. Bu kanun tasarısı ile Türkiye'de nüfusu
azaltmayı esas politika olarak Sağlık Bakanlığı
takihediyor değil. Onu iktisatçılar düşünüyor.
Ama Sağlık Bakanlığı meselenin sosyal yönüne
ve tubbi yönüne önem veriyor. Hattâ bunu arz
öderken dedim ki, bu kanun tasarısı kanunlaşır
sa bugün % 3 oranında olan Türkiye'deki nüfus
artışı nisbeti, belki ancak % 2,5 a veyahut çok
uzak bir ihtimal olarak da % 2,2 ye düşebilir.
Değerli arkadaşım, diyorlar ki, bu kadar küçük
nUsbctte bir nüfus azalması için bu kanunu ge
tirmeye no lüzum var? Ben öyle anlıyorum, ki;
değerli arkadaşıma Sağlık Bakanlığının Yüco
Meclise sevk ettiği bu kanun tasarısında asıl he
defi anlatamamış bulunmaktayız. Biz aslında
Bakanlık olarak bu tasarıda Türkiye'de nüfus
artısını - önlemekten öteye halk sağlığını koru
makla mükellef olan bir müessese, bir bakanlık
olarak, halkın sağlığını ve yeni neslilerin sıh
hatli, sağlam nesillerin yetişmesini, gelişmesini
kendisi için görev kabul etmiş olan bir bakan
lık olarak aslında, deminden beri arz ettiğim
sosyal, medikal faciaların önünü almak gayreti
içindeyiz. Yoksa nüfusu yüzde yarım veya binde
yedi nisbetinde azaltmak için değil.
Bir hususu, arkadaşımın müsterih olması
için, arz ediyorum, tasarı kanunlaştığı zaman
tatbikatını ebeler, sağlık memurları, hemşireler
yapacak değildir. Bu tasarı kanunlaştığı zaman
tatbikatı bilgili hekimler tarafından yürütüle
cektir. Esasen ilâçlar kullanılacaksa, bu ilâçlar
reçetelerle alınabilecektir. Reçeteleri hekimlerin
yazabildikleri Yüce Meclislerin malûmudur.
Araçların tatbiki dahi, bugün bu işte çalış
mamış hekimler tarafından yapılamadığını, an
cak bu sahada yetişmiş kalifiye personel tara-
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fından yapılabileceği gerçeği ortada olduğuna
g'>rc, hemşire veya hemşire yardımcısı tarafın
dan araç tatbikatını düşünmek, tahmin ederim
ki, yanlış olur.
Muhterem arkadaşlarım, bir hususu arz et
mek isterim. Belki bir daha tekrarla Yüce Mec
lisin huzurunu işgal etmek mecburiyetinde kal
mayacağım. Bir endişe arkadaşlarımda yaygın
dır. Bunu tashih etmek isterim. Doğumu ve ge
beliği önleyici tedbirlerin arasında ilâçlar da
vardır.
Değerli arkadaşlarımızın gerek özel konuş
malarımızda, gerek burada konuşmalarında, ge
beliği önliyeeek ilâçların bir lamımın halk sağlı
ğı bakımından zararlı olabileceği, henüz bu sa
hada yeterli araştırmaların yapılmamış olduğu
ve bu ilâçlar kullanılacak olursa sakat veya ile
ride arızası meydana çıkabilecek çocukların do
ğabileceği, analarda bâ;:ı saktlıkların,
hattâ
değerli arkadaşımın belirttiği gibi, kanser, vclairc hastalıkların husule geleceği belirtilmek
tedir. Ben Salı günü yaptığım uzun konuşma
İle bakanlığımın düşüncelerini arz etmeye ça
lıştım ve İni hususu belirttim. Sağlık ve Sosyal
Yardım Bakanlığı bu kanun tasarısı kanunlaş
tığı zaman ilim heyetlerinden, ilmî otoriteler
le n kurulu bir komisyonda bu meseleyi genişli
ğine, derinliğine tetkik ettirecek ve yurdumuz
la kullanılması icabedon ilâcın, yurdumuzda
kullanılmasında fayda görülen aracın ondan
nonra kullanılmasına karar verecektir. Bunu
arz etmiştim. Hangi ilâcın kullanılmasında
mahzur görülmüyor,^ onu kullandıracak. Daha
doğrusu ona ruhsat verecek. Onun Türkiye'ye
ithal edilmesine müsaade edecek veya onun
Türkiye'de imâl od ilmeline müsaade edecek,
hangi araç mahzurlu olmuyorsa, onun kullanıl
masına müsaade edilecek Ama değerli Bilgin
arkadaşımın belirttiği gibi, mesele dünyada iki,
üç senelik mesele değildir, daha henüz bu mese
le derinliğine tetkik edilmemiştir, neden bu ka
dar acele ediyoruz, düşüncesi hatalıdır. Şimdi
yanımızda bulunan bir mecmuadan hemen arz
edeyim. Bir Amerikan halk sağlığı mecmuasın
daki ilânda; 1954 senesindenberi bu ilâcı 7 mdyon Amerikan kadınının kullandığını tasrih et
mek suretiyle zararsız olduğunu belirtmek isti.
yor. Demek ki yalnız bu ilâç ve yalnız Ameri-.
ka'da 1954 ten itibaren 1964 o kadar tanı on sc-.
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ne, 7 milyon Amerikan kadını tarafından kul
lanılmıştır. öyle ise mesele 3 sene, 5 sene, me
selesi değildir. Yalnız bu ilâç açısından 10 se
nelik bir meseledir. Ben başka bir hususu arz
odeyim. Muhterem arkadaşlarım, bu kanun
tasarısı bir değişik şey getiriyor değil. Türki
ye'de Türk Ceza Kanununda mevcut, Ilıfzıssıhha Kanununda mevcut gebeliği önleyici ilaç
ların ve araçların satılmasını, bu hususta bilgi ve
rilmesini önliyen maddelerin kaldırılmasını derpiş
etmektedir bu kanun tasarısı. Dünyada doğumu
önliyecek, gebeliği önliyecek ilâç ve araçların o
memlekette satılmasının yasak olduğu memle
ket sayısını geçen defa arz ettim, dördü beşi
geçmiyor. Dem ok ki, 'bu mesele yepyeni bir me
sele değil, yılların meselesi.
Muhterem arkadaşım, - özür dileyerek belir
teceğim, - konuşmalarında ve konuşmal'arma
mesnedolarak ilmine irfanına hiçbir şey söyle
meye hakkım olmıyacak Doçent Do'ktor Kort ürk
arkadaşımızın konulmalarını mesnedolarak al
maktadır. Bir görüştür, saygı duyuyorum. Vete
riner Doçent Doktor Koçtürk arkadaşımızın gö
rüşleri, kendi açısından, değerlidir. Hakikaten
üzerine eğilinmesl icabeden bâzı özellikleri var
dır. Rahatlıkla bir tarafa itmek mümkün değil
dir. Bizim görüşümüze göre haklı olduğu taraf
ları vardır, haklı olmadığı tarafları vardır. Ama
geçen haftaki konuşmamda arz etmiştim. Bun
dan tahminen 15 gün kadar evvel Ankara'da
Aile Plânlaması Derneği, tarafından tesbit edil
miş bir konferansta istanbul'dan gelmiş, bura
da mevcut hekim profesörler, iktisatçı profesör
ler bu mesele hakkında uzun uzadıya düşünce
lerini belirtmişlerdir. Değerli arkadaşımızın bu
düşüncelerinin hiçbirisine değer vermeyip, yal
nız bir arkadaşımızın mütalâasını mesnedalmak
suretiyle meseleyi o açıdan kürsüye getirmiş ol
masını tamamlanmış bir mütalâa arzı olarak ka
bul etmemiz mümkün değildir. Bu itibarla bi
rinci madde, kanun tasarısının en önemli madde
sidir. İltifat etmenizi Yüce Meclisten icürhüm
öderim.
ZEKÎ ZEREN (istanbul) — Bendenize bir
sual tevcih ettiler. Müsaade eder misiniz cevap
vereyim ?
BAŞKAN — Milletvekili, milletvekiline sual
tevcih edemez ve cevap da veremez. Bu itibarla
oturunuz.
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ZEKİ ZEREN (İstanbul) — ismim Mustafa
Zeren değil, Zeki Zeren'dlr. Tavzih etsinler.
BAŞKAN — Bir kifayet önergesi vardır. Yal
nız son sözün milletveikiiimin olması hasebiyle sı
rada bulunan Sayın Sabahattin Savacı arkada
şımıza söz veriyorum.
SABAHATTİN SAYACI (Gümüşane) —
Söz sıramı arkadaşa veriyorum.
BAŞKAN — Arkadaşınız kimdir, kime sıra
nızı veriyorsunuz?
" SABAHATTİN SAVACI (Gümüşane) —
Vedat Âli Özkan'a.
BAŞKAN — Buyurun Sayın Vedat Âli Öz
kan.
VEDAT ÂLI ÖZKAN (Kayseri) — Muhte
rem Başkan, muhterem milletvekilleri, biraz ev
vel konuşan Sağlık Bakanı Kemal Demir Beyi
dinledik. Yalnız ben kendisinin 'buradaki tonu
nu, özür dileyerek ifade ediyorum, çok sert bul
dum. Hiçbir endişeye düşmesinler. Çünkü Mec
lisin şu havası bu plânın lehindedir.
Arkadaşlarım, istediğin sayıda, istediğin za
man çocuk yapacaksın, formülü çok ıbüyük bir
hürriyet havası taşımaktadır. Bazan bu fazla
hürriyetin elbette ki, zararları, olur. Evvelâ ha
zırlıklarımız noksandır. Memleket olarak ha
zırlıklarımız noksandır ve bu kanun hazırlan
madan evvelki istinadedildiği noktalar hazır
lıksızdır. istatistik! malûmatımız tam mânasiyle sarih olmaktan uzaktır. Ve 'memleketi umumi
mânada alâkadar eden böyle 'bir plânın tatbika
tından önce, daha genıl'Ş ve daha uzun bir etütte
buulnarak itiraz edilemiyecek tatminkâr neti
celere varılması mutlak bir zarurettir.
Müteaddit seminerler ve açık oturumlar ya
pılmış, gayet mahdut 'bir kütle üzerinde anke
te gidilmiş ve bütün bunlar faydalı olmuştur.
Ama, meselenin ehemmiyetli yanında asla kâfi
değildir.
Burada, dînen mahzuru yoktur. Şu şu mem
leketlerde tatbik edilmektedir şeklindeki konuş
malar bizi bu plânı kabule sevk etmemelidir. Herşeyden önce Türkiye'nin şartları muvacehesin
de bunu münakaşa etmeliyiz. Bu şartlar ise,
lıinbir zaman esaslı ve dört baışı 'mamur bir in
celemeye de tabi tutulmamıştır.
«istediğin sayıda istediğin zaman çocuk ya
pacaksın» demek bir nüfus artışı endişesini gös
termektedir.
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Bizim, nüfus artışından endişe et m e/mi ze ma- I hir kişinin çalışıp bir kişinin yediğini göstermek
te ise de; dün bu nisbet hir kişinin çalışı]) iki
hal yoktur. Geri kalmış memleketlerde nüfus
kişinin yediği seviyede idi. Fakat inkılâplarımız
artışına ilk tesir eden, Batı'nm sağlık tedbirle
ve medenî hamlelerimiz Türk kadınını da iş sa
rinin kolaylıkla ve ucuzlukla hu ülkelere gire
hasına çıkartmak suretiyle hunu geriletmiştir.
rek ölüm indekslerinin düşürül'mesiindendir..
Bu, bizde de böyle olmuş ve 40 senedir S'tO halde, prodüktif olmıyan nüfusun azaltıl
nıa, frengi verem ve koruyucu hekimlikteki ba
masında yegâne yol denildiği gibi yine doğumun
şarılı çalışmalar ve ilaçlardaki önemli terakki- I kontrolü değildir. Doğum kontrolünü savunan
Jer sağlık şartlarını düzeltmiş; ölümün yüksek
lar, doğum kontrolü neticesi nüfus artışının
nis'b eti erini hayli indirmiş Ve hu suretle nüfus
yüzde 2 nin altına düşmemesi lâzımdır, demek
tezayüdü kendini göstermiştir.
I te ve bu suretle nüfus plânlamasında kontro
lün elden kaçtığı takdirde müstakbel ve önlen
Bugün, bu tehlikeli bir artış manzarası arz !
mesi imkânsız bir tehlikeye işaret etmektedirler.
edebilir, ama Batı'nm diğer inkişafları da sıra- I
Biz bu tasarıdaki «istediğin sayıda istediğin za
•siyle Türkiye'mize intikal ettikçe ve bayat stan
man doğum yapacaksın» cümlesiyle bu kontrol
dardı yükseldikçe, bu tehlike arz ettiği söylenen I
mekanizmasının tamamen kaldırılmış olduğu fik
artış, sureti mutlaka da düşecektir.
rini taşımaktayız.
İstediğin sayıda istediğin zaman, çocuk ya- I
pacaksm demekle artış kontrol edilmez. Ancak
Amerika'da bugün aile plânlamasını tatbik
artış durdurulur.
eden bâzı eyaletlerde yalnız çocuk olmasını istemiyen kadınların müracaatlarında malî ve sıhlıi
Gelişmekte olan nemleketlerde nüfus ariış I
durumları incelenmekte, sıhhi durumu ve çocuk
hızı'ile, ekonomik inkişaf hızı arasındaki ('arkı
yetiştirmeye1 hal ve vakitleri müsaidolanlar red
imkân nisbetinde artırabilmek esastır. Fakat, I
dedilmektedir. iliç. olmazsa bu büyük hassasiyet
burada nüfus artışını yavaşlatmayı tedbirlerin
ve l)iı şuurlu titizliği biz de neden gösterin ive
başlıcası telâkki etmeye imkân yoktur.
lim? Tekrar ederiz ki; Türkiye'de 500.000 düşük
Çünkü, ekonomik gelişme esasen nüfus arlı- I
ve 10 000 arasında bu sebeple vefatı önem taşı
şı üzerinde - Batı'nm verdiği örnekle - kendiliğin
maktadır. Bunda 4 ve daha fazla çocuklu ana
den bir fren vazifesi görecek ve nüfus artışı ted- I
lar ekseriyettedir'. O halde çok titiz bir kontrol
T'ici bir gerilemenin içine girecektir.
I
altında, bu vasıfta ve tıbbi zaruret içinde bulu
Hükümet mutlaka doğumun azalmasını it;ti- I
nan kadınlara mahsus olmak üzere; kurulacak
yor ve bir tasarı getiriyor. Fazla nüfusun tehli
özel heyetler tarafından tatbiki yapılacak mah
kelerini bir bir anlatıyor. Kimseye zor kullanıl- I dut bir aile plânlamasına taraftarız. Nasıl ki. 30
ması bahis konusu değildir diyor. İstediğin za
milyonluk bir Türkiye, 20 milyonluk bir Tür
man istediğin kadar çocuk yapacaksın diyor, Ama
kiye'den uzak ve yakın komşularımız nezdinde
aile plânlaması eğitim imkânlarım hasırlamak
daha kudretli ise, 00 milyonluk bir Türkiye'nin
gebeliği önleyici bilgileri yaymak, gebeliği önlibu azametli ve vasıflı insan gücü ile çok üstün
yen araç ve ilâçları temin etmek, hattâ parasız
mertebeye erişeceği mutlaktır.
dağıtarak hütün kolaylıkları ortaya sermek su
retiyle ve bir anda bütün mânileri kaldırarak
Bir profesörün dediği gibi «doğum kontrolü
«istediğin sayıda istediğin zaman, doğum yapa
feryadını koparmaktansa, iktisadi ve kültürel ge
caksın» formülünde çok ileri bir teşvikin içine
lişmeyi aramalıyız.»
giriyor. Biz bunu. zorlamanın bir başka yolu bir
Hürmetlerimle selâmlarım. (Soldan alkışlar)
başka tarzı kabul etmekteyiz.
BAŞKAN — Kifayet önergesini okutuyo
İktisadi vaziyeti düzeltilememiş, eğitimi halkın
rum.
ve köylünün ayağına kadar götürülmem iş ise,
onun mahrumiyet içindeki hayatından, yaşayı
Millet Meclisi Başkanlığına
şından bir boğazı eksik etmekle refaha ulaşılabi
1. nci madde hakkındaki müzakerelerin yeter
leceği tatbikatta yeri olamıyacak bir nazariye
liğini arz ve teklif ederim.
dir, bir hayaldir.
Konya
Bugün Türkiye'de istatistikler her ne kadar
Fakih özlen

— 224 —

M. Meclisi

B : 25

BAŞKAN — Kifayet önergesini oylarınıza
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir.
Bu madde ile ilgili üç önerge verilmiştir. Bu
üç önergeyi okutuyorum.
Sayın Meclis Başkanlığına
Madde 1 deki «Nüfus Plân!aıması» tâbiri
veya bâzı hatiplerin ifade ettiği gibi İngiltere'
deki «Doğum Kontrolü» deyimi bu kanunun
ruhuna ve Anayasanın ruhuna uymaz. Halk üze
rinde isminin tesiri de kanunun münakaşası ile
meydandadır. Ayrıca, kontrol 've plânlama, Dev
letin veya bir başın ödevini hatırlatır.
Bu kanun ise, vatandaşa verilen bir hakkı
düzenler. Anayasanın 14 neti maddesi (kişi hür
riyetine sahiptir.) diyor. Bu 'bakımdan ve bun
lar göze alınarak ımadde 1 deki (Nüfus plânla
ması) deyimi yerine (Doğum Serbestliği) tâbi
rinin konulmasını saygılarımla rica ederim.
Gaziantep
Osman Orhan Bilen
Yüksek Başkanlığa
Şifahen arz ettiğim ımucip sebeplere daya
narak 1 nci ınaddeniu Komisyona iadesini arz
ederim.
Kırşehir
Ahmet Bilgin
Millet Meclisi Başkanlığına
Konuşulmakta olan 388 sıra sayılı Kanun
tasarısının Hükümet teklifindeki şekline göre
birinci maddesinin daha önce kanunun isminin
değiştirilmesine dair yaptığım teklifin ışığı al
tında aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve
teklif ederim.
İsparta
Ali İhsan Balım
Madde 1. — Nüfus Plânlaması ailede eşlerin
istedikleri sayıda ve istedikleri zaman çocuk sa
hibi olmaları demektir. Bu husus gebeliği önle
yici tedbirler ile sağlanır. Tıbbi zaruretler dı
şında gebelik sona erdirilemez veya sterilizasyoii veya kastrasyon ameliyesi yapılatmaz.
BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, okun
muş olan bu 3 önergeden biri, Sayın Ahmet Bil
gin arkadaşımıza a id olanı, maddenin Komisyo
na iadesi hakkındadır. Evvelâ bu önergeyi oyu
nuza sunacağım.
Komisyon katılıyor mu?
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BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU ADİNA
HİLMİ GÜLDOĞAN (Diyarbakır) — Hayır.
BAŞKAN —• Komisyon katılmıyor. Önergeyi
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmemiştir.
İkinci ve üçüncü önergeler de madde metnin
de kelime değişikliği istemektedir. Sayın Osman
Orhan Bilen, «nüfus plânlaması» ibaresinin yeri
ne «doğum serbestliği» ibaresinin konmasını iste
mektedir. Sayın Ali İhsan Balım da «fertlerin is
tedikleri sayıda» ibaresinin yerine, «ailede eşlerin
istedikleri sayıda» ibaresinin ikamesini istemekte
dirler.
Evvelâ «doğum serbestliği» ibaresini teklif eden
Sayın Osman Orhan Bilen'in önergesini oyunuza
sunuyorum. Komisyon bu önergeye katılıyor mu?
BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU ADİNA
HİLMİ GÜLDOĞAN (Diyarbakır) — Hayır.
BAŞKAN — Komisyon önergeye katılmamak
tadır. Oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmiyenler... Kabul edilmemiştir.
İkinci önergeyi yani «fertlerin» ibaresi yerine
«ailede eşlerin istedikleri sayıda» ibaresinin ika
mesini istiyen önergeyi oylarınıza sunuyorum.
Komisyon katılıyor mu?
BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU ADİNA
HİLMİ GÜLDOĞAN (Diyarbakır) — H a y ı r .
BAŞKAN — Komisyon 'katılmamaktadır.
Önergeyi oyunuza sunuyorum. Kabul edenler...
Kabul etmiyenler... Kabul edilmemiştir.
Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
İkinci maddeyi okutuyorum.
MADDE 2. — Nüfus plânlaması zaruretinin
halka duyurulması ve bu hususlarla ilgili eği
tim, öğretim ve uygulama, jSağlık ve Sosyal
Yardım Bakanlığının tesbit edeceği esaslara göre
yürütülür.
Bu maksatla Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanlığı özel teşkilât kurmaya ve gebeliği önleyici
ilâç ve araçları muhtacolanlara parasız dağıtmaya
yetkilidir.
BAŞKAN — Efendim, ikinci madde olarak
teklif edilen Hükümet metni, Bütçe ve Plân Ko
misyonunca değiştirilmiş, ikinci madde olarak
üçüncü madde getirilmiştir.
Şimdi ikinci madde ile ilgili olarak, Sayın Sa
vacı, buyurun efendim.
SABAHATTİN SAVACI (Gümüşane) —
Muhterem arkadaşlarım, bu ikinci madde yeni-
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den bir teşkilât kurulmasını istihdaf etmektedir.
Yeniden bir teşkilât kurulmasına Sağlık Bakanlı
ğının bünyesi içerisinde ihtiyaç var mıdır, yok
mudur, onu bilemiyorum. Yalnız Sağlık Bakan
lığının esasen bütün yurt sathında geniş bir teş
kilâtı vardır. Bu teşkilâtı marifetiyle bu hizme
ti de pekâlâ görebilir kanaatini taşımaktayım.
Şimdi bu kanunla yeni kadrolar ve biraz sonra
da bununla ilgili kadro kanunu huzurunuza geleçektir. Plân hedeflerine uygun olarak çıkarılan
bu kanun plânın öbür bakımdan tasarrufu ifade
eden hedeflerine de bu maddesi pykırı düşmekte
dir. Mümkünse gavet geniş teşkilâtı olan Sağlık
Bakanlığının yeniden bir teşkilâtlanmaya giderek
kadro ve masrafla bu isi yürütmekten sarfınazar
cclerck, tasarruf tedbirlerine riayet etmesi ve bu
nu kendi teşkilâtı ile yürütmesi mümkündür ka
naatini taşıdığım için temenni ediyorum. Madde
nin ikinci
fıkrasından da anlaşıldığı gibi;
böyle bir teşkilât kurmayı ve kadrolar istemeyi
itiyat haline getirmişizdir, arkadaşlarım. Her ye
ni kurulan teşkilât için yeni kadrolar istemek, ye
ni imkânlar istemek, icra mevkiinde bulunan, in
sanın memur olsun, siyasi makam sahibi olsun,
hoşuna gitmiyor değil, gidiyor. Ama Devletin ve
milletin ihtiyaçlarının buna tahammülü yok. Bil
miyorum bu maddenin bu ikinci fıkrası acaba bu
radan çıkarılırsa bu kanunun ahengini bozar mı?
Bozmaz mı? Yani bu tasarruf tedbirini Yüksek
Heyetinizin cebrî olarak ittihaz etmesi bakımın
dan, teklif komisyondan ve Bakandan gelsin, ben
deniz ya-pmıyaymı, çünkü bu teşkilâtın hemen
bir teklifle çıkarılmasının belki mahzurları var
dır, bendeniz endişemi masraf yönünden, kadro
yönünden ifade ediyorum, her halde bu masrafla
rın yapılmasından Sağlık Vekili de, Konrsyon da
bendeniz kadar titiz davranacaklardır. Ve bu te
menni teklifime iştirak edeceklerdir. Hürmetle
rimle.

> ler. Yalnız burada bir noktayı düşünmek zaruretindeyiz. Memleketimizin birçok yerlerinde has
taneler var. Fakat hastane olmıyan yerler de
vardır. Köylülerimiz var, bunların da ihtiyaç
ları var, bunların da zaruretleri vardır. Eğer
merkezde bunları öğretecek bir hekim yoksa ve
ya köylerde Sağlık Bakanlığının böyle bir teş
kilâtı yoksa bunlar mahrum kalacaklar, demek
| tir. Bu bakımdan Sağlık Bakanlığının memleket
j ekonomisini de dikkate alarak, Bütçe Komisyo
nunun bu temayülünü de dikkate alarak lüzum
gördüğü yerde bunları yapmasını, Heyeti Muh| teremenizin yerinde bulacağını zannediyorum.
j Benim tereddüdüm bunun bir nüfus tahdidi
kampanyası mahiyetini alması noktasında idi.
Halbuki burada çak kıymetli arkadaşım Kemal
Demir, zapta geçen geniş, açık, vukuflu, inandı
rıcı ve teminatlı beyanlariyle böyle bir maksa
| dın güdülmiyeceğini ifade etmişlerdir. Yapacak
ları tüzükte elbette bunu teyideder mahiyette
olacak, olmazsa buraya getiririz. Binaenaleyh
ben maddenin aynen kabul edilmesinin yerinde
olacağı kanaatindeyim.
Hürmetlerimle.

!

BAŞKAN — Sayın Ruhi Soyer.
RUHÎ SOYER (Niğde) — Muhterem arka
daşlarım, ikinci madde, köylere kadar nüfus
plânlaması zaruretinin duyurulması ve bu ilâç
ve araçların kullanılış tarzının öğretilmesi gibi
birtakım maksatlarla, bir tedvini teşkilât kurulmasını istihdaf etmektedir. Bir Bütçe Encümeni üyesi olarak Sayın Sabahattin Savacı arka
daşım, yeni bir teşkilât kurarak yeni masraflara
girmenin yerinde olmadığı kanaatini izhar etti-
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BAŞKAN — Sayın Alicanoğlu.
MAHMUT ALÎCANOĞLU (Sinop) — Muh
terem arkadaşlarım, kanunun esas ruhunun ge
beliği önlemek, buna mukabil Ceza Kanunumu
zun, Hükümet tasarısının 10 neu maddesinde
zikrettiği veçhile buna dair mâni hükümlerin
meriyetten kaldırılmak olduğunu kabul etmiştir.
Bu da güzel. Şimdi burada şahsıma göre en mü
him nokta, gebeliği önlemek için çıkarılan şu ka
nuna haddizatında doğumu önlemek gibi bir mâ
na verilmemelidir. Yani doğumu önlemenin.baş
ka olduğunu, gebeliği önlemek fiilî halinin baş
ka olduğunu ve bu kanunun esas ruhunun da
gebeliğe mâni olmak için lâzımgelen tedbirlerin
alındığını halka anlatmaktır. Onun içindir ki,
tasarının üçüncü maddesi, ikinci madde olarak
kabul edildiğine göre, kanunun esas ruhunu ca
hil halkımıza anlatmak lâzımdır. Bunun için
do hakikaten bugünkü elde mevcut elemanların
kâfi gelmiyeceği kanaatindeyim. Hiç olmazsa
muvakkat bir zaman için kanunun esas maksa
dını halka anlatmak üzere eleman bakımından
Bakanlığı takviye etmek ve kanunun esas mak
sadını en ücra köşelere kadar gidip cahil halka
anlatmak lâzımgelir kanaatindeyim. Su sebeple
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kadro verilmemesi gibi fikirlere bendeniz muha
lifim. Hürmetlerimle.

Sayın Başkanlığa
İkinci maddenin aşağıdaki şekilde tadilini arz
ederim. Saygılarımla.
Uşak
İbrahim Bulanalp

BAŞKAN — Ali İhsan Balım.
ALÎ ÎHSAN BALIM (İsparta) — Saygı deger arkadaşlarım; Hükümetin hazırladığı kanun
tasarısında üçüncü madde olarak ve Bütçe Ko
misyonu ikinci maddeyi tayyettiği için haliha
zırda ikinci madde olarak müzakere edilen bu
maddenin birinci satırını okursak, «Nüfus plân
laması zaruretinin halka duyurulması» diyor.
Muhterem arkadaşlarım; bu fonksiyon tamamen
iktisadi bir görüşten, yani nüfus artışı iktisadi
bir tehlike yaralıyor, fazla çoğalmıyalım, üremiyelim şeklindeki bir endişeden mütevellit bir
hüküm oluyor.
Şimdi arkadaşlarım; veremden nasıl korunulur, tifoya karşı ne gibi tedbirler alınır şeklin
de Sağlık Bakanlığı bir kampanya açacak.. Ka
nunun gerekçesi gayet sarih, nüfus plânlaması
zaruretini halka duyuracak. Biz buna şiddetle
mulhalifiz. Ama biz demiyoruz ki, seminerler ya
pılmasın, biz demiyoruz ki, buna muhtaoolan
kimseler geldiğinde; karşımıza alıp durumu arz
ve izah etmiyelim. Seksüel hayattan, ganitel or
ganların durumundan kendilerine bahsetmiyelim. Fakat alelıtlak hoparlörlerle, belirli teşkilâ
tın, belirli ekipleriyle BCG kampanyasına çağı
rır gibi halkı doğum kontroluna çağırdığınız zamaın, bu olmaz arkadaşlar... (Yok, öyle bir şey
sesleri) Var efendim, var. Sarih madde: «Nü
fus plânlaması zaruretinin halka duyurulması»
deniliyor. Yan^ esas itibariyle muhtaç vaziyette
olan, istenmedik çocukların önlenmesi gayesini
taşıyan bu kanun tasarısı, nüfus plânlaması za
ruretinin halka duyurulması şeklinde, nüfus
azalmasının propagandası şeklinde topluma inti
kal ettirilirse; bunun neticeleri hoş olmıyacaktır, arkadaşlarım. O bakımdan bu maddenin Ko
misyon tarafından geri alınarak, ya yeniden dü
zenlenmesi veyahut da, grupumuz adına yaptı
ğım değiştirgeye, tadilât önergesine iltifat ede
rek maddenin mahzurlarının mümkün mertebe
önlenilmeye çalışılmasını arz ve teklif ederim.
Hürmetlerimle.
BAŞKAN — Madde hakkında başka söz istiyen arkadaşımız var mı? Yok.
Madde ile ilgili verilmiş iki önerge vardır,
okutuyorum.

Nüfus plânlaması hakkında kanun tasarısı
nın 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde tadil edil
miştir.
MADDE 2. — Nüfus plânlaması zaruretinin
halka duyurulması ve bu hususlarla ilgili eği
tim, öğretim ve uygulamayı, Sağlık ve Sosyal
Yardım Bakanlığı tesıbit edeceği esaslara göî«e
ve askerî, resmî ve g5nüllü teşekküllerle iş bir
liği yaparak yürütür.
Bu maksatla Sağlık ve Sosyal Yardım Öakanlığı özel teşkilât kurmaya ve gebeliği önle
yici ilâç ve araçları muhtacolanlara parasız ve
ya maliyetinden ucuz fiyatla dağıtmaya veya da
ğıttırmaya veya sattırmak için tedbir almaya
yetkilidir.
Millet Meclisi Başkanlığına
Nüfus plânlaması kanunu tasarısının Sağlık
ve Sosyal Yardım Bakanlığına verdiği görev ve
yetkilerin tesbit ve şümulünün tâyininde açıklık
getirmek ve objektif esasların kabulüne İmkân
vermek için 2 nci maddeye aşağıdaki fıkranın
ilâvesini arz ve teklif ederim.
Saygı ile.
Adana
Kemal Sarıiıbrahimoğln
«Gobeliği önleyici ilâçların ithal ve imal şart
ları ve nitelikleri ve bu kanunla Sağlık ve Sos
yal Yardım Bakanlığına tanınan görev ve yet
kilerin kullanılış şekli sözü edilen Bakanlık ta
rafından kanunun neşrinden itibaren en geç üç
ay içinde hazırlanacak tüzükle belli edilir.»
BAŞKAN — Sayın Balım, verdiğiniz Öner
ge şimdi müzakeresini yapma'bta olduğumuz
maddeye mi aittir? 3 ncü madde diye yazmışsı
nız? Hükümet teklifinin 3 ncü, Komisyonun
2 nci maddesi olmuştur.
ALİ İHSAN BALIM (İsparta) — Tamam
efendim.
BAŞKAN —. Bir öaerge daha vardır. Oku
tuyorum.
Millet Meclisi Başkanlığına
Görüşülmekte olan 388 S. Sayılı kanun tasa
rısının Hükümet teklifindeki şekline göre 3 ncü
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maddesinin, kanunun tümü üzerindeki konuş
malarda' grupumuz adına yapılan tenkidierin
ışığı altında ve bu önergemizde arz edilen ge
rekçe muvacehesinde aşağıdaki şekilde değiştiril
mesini arz ve teklif' edenim.
İsparta
Ali ihsan Balım
MADDE 2. — Aile plânlaması ile ilgili eği
tim, öğretim ve uygulama Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanlığının tesibit edeceği esaslara göre yü
rütülür. Bu maksatla Sağlık ve Sosyal Tardım.
Bakanlığı özel teşkilât kurmaya ve gebeliği ön
leyici ve fakat sıhhate muzır olmadığı kesinlik
le tesibit edilen ilâç ve araçları ihtiyacı olanlara,
eşlerin rızasını aldıktan sonra parasız dağıtma
ya yetkilidir.
Gerekçe: Bu maddenin Hükümetin teklif et
tiği ve ilgili komisyonlardan geçen şeklinde, «Nü
fus plânlaması zaruretinin halka duyurulması
ve bu hususlarla ilgili eğitim» denilmektedir ki,
bu tarz ifadeden lıalkı tıpkı veremin tehlikeleri
ve verem hastalığına yakalanmamak için korun
manın yolları hakkında yapılan uyarma ve ay
dınlatma propagandası gibi, açıktan propagan
dalara mâruz bırakılması gibi bir mâna çıkabi
lir ki, bunun mutlak surette karşısındayız. He
nüz evlenmemiş kızlarımızın da gelbeliği önleyici
tedbirler ve ilâçlar hakkında bilgi sahibi olma
larında ne zaruret ve hattâ ne de fayda vardır.
Aksine bu tarz propagandalar onları gebe kal
mak korkusundan azade olarak cinsî temasta bu
lunmak da mümkünmüş kanaatini telkin eder ve
evlilik dışı temaslarda bir uevi cesaret verici
hattâ tahrik edici bir rol oynar. Kanaatimizce
bu kanun ile serbest bırakılan göbeliği önleyici
ilâç. ve tedbirler Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanlığı tarafından sadece buna ihtiyaç duyan
aile fertlerine ve sağlık durumundaki bozukluk
dolayısiyle çocuk yapmasında, yani gebe kalma
sında mahzurlar bulunan kimselere tatbik edil
melidir. Aspirin Bayer ilâcının reklâmını yapar
gibi kontra - septik ilâçların reklâmı yapılma
malı ve gebeliği önleyici tedbirler rastgele her
kese propaganda edilip, d uy urulm amalidir. Bu
maddenin ikinci bendinde teklif ettiğimiz deği
şiklik ile de bu cins kontraseptik ilâçların sıh
hate muzır olmadığının Sağlık ve Sosyal Yardım
Bakanlığı tarafından kesin bir şekilde tespit edil
mesi şartı vaz'edilmekte ve bu çeşit ilâç ve gebe-
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lige mâni olucu araçların sadece yoksul ve bu
çeşit ilâç ve araçlara ihtiyaç hisseden aile fert
lerine onların rızaları alındıktan sonra verilme
sini de şart koşuyoruz.
BAŞKAN —• Okunmuş bulunan bu önergeye
Komisyon katılıyor mu?
BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU ADINA
HİLMİ (lÜLDOÖAN (Diyarbakır) — Birinci
önergeye katılıyoruz, ikincisine, şimdikine katıl
mıyoruz.
BAŞKAN — Şimdi okunan Sayın Ali ihsan
Balım'm önergesini oylarınıza sunuyorum... Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmemiştir.
ikinci önerge Sayın İbrahim Bulanalp'a aidolan önerge... Tekrar okutuyorum.
(Uşak Milletvekili İbrahim Bulanalp'm öner
gesi tekrar okundu.)
BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu?
BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU ADINA
HİLMİ GÜLT)0(İAN (Diyarbakır) — Katılı
yor.
BAŞKAN —• Komisyon bu önergeye katılı
yor. Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kalbul edilmiştir.
Komisyon filhal iştirak ediyor mu?
BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU ADINA
HİLMİ OÜLDOOAN (Diyarbakır) — Eidiyor.
BAŞKAN — Şu halde mevcut önerge kanun
tekniği bakımından, şekil bakımından bir madde
olmaya müsait mi?
BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU ADINA
HİLMİ OÜLDOOAN (Diyarbakır) — Müsaittir
efendim.
BAŞKAN — O halde kabul edilmiş olan ve
Komisyonun da filhal iştirak etmiş olduğu öner
geyi ikinci madde metni olarak oyunuza sunu
yorum, kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir.
Şimdi bir arkadaşımızın., kalbul edilen bu mad
deye bir fıkra ilâvesini istiyen bir önergesi var
dır. Esbabı mucilbesini değil fakat teklif ettiği
kısmı tekrar okutuyorum. Bu önerge, Sayın Ke
mal Sarıibrahimoğlu arkadaşımıza aidolan öner
gedir.
(Adana Milletvekili Kemal Sarıilbrahimoğlu'nun önergesi tekrar okundu.)
BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu?
BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU ADINA
HİLMİ GÜLDOĞAN (Diyarbakır) — Katılmı
yor.
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BAŞKAN — "Komisyon katılmıyor, önerge
yi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul
etmlyonler... Kabul edilmemiştir.
Muhterem arkadaşlarım, açık oylamaya katıl
mamış üye arkadaşlar lütfen oylarını kullansın
lar.
Oyunu kullanmıyan arkadaşımız var mı efen
dim? Yok. Oylama işlemi bitmiştir.
Üçüncü maddeyi okutuyorum.
II - Tıbbi zaruret halinde gebeliğin sona er
dirilmesi ve sterilizasyon yapılına/siyle ilgili hü
kümler:
MADDE 3. — Gebeliğin ana, hayatını tehdidettiği veya, edeceği, rüşeymin veya ceninin
normal gelişmesini imkânsız kılan veya doğa
cak çocuk ile onu takibedecek nesiller için ağır
maluliyet sebebi teşkil edecek hallerde Sağlık
ve Sosyal Yardım Hakanlığının yetkili kılacağı
kurulların objektif arazlara dayanan gerekçeli
raporları üzerine rahim tahliye edilebilir.
Derhal müdahale edilmediği takdirde hayatı
veya hayati organlardan birisini tehdideden
hallerde, durumu teshil eden yetkili hekim ta
rafından da gerekli müdahale yapılarak rahim
tahliye edilebilir.
Ancak, hekim bu nıüdahaleyi yapmadan ev
vel veya mümkün olmadığı ahvalde en geç yirmidört saat .içinde yapılan müdahale ile müda
haleyi icabettiren gerekçeleri illerde sağlık mü
dürlüklerine, ilçelerde Hükümet tabipliklerine
.bildirmeye mecburdur.
Müdahale yoliyle rahmin tahliyesiyle ilgili
esaslar, hastalıklar, tahliyenin yapılabileceği
yer ve kurumlar ile âcil hallerin nelerden ibaret
bulunduğu ve yapılacak ihbarın şekil ve mahi
yeti Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı tara
fından çıkarılacak bir tüzükle düzenlenir.
BAŞKAN — Madde hakkında, söz istiyen
arkadaşımız var mı0? Yok. Bu madde ile ilgili
verilmiş bir 'önerge, vardır, okutuyorum.
Millet Meclisi Başkanlığına
Görüşülmekte olan 388 S. Sayılı kanun ta
sarısının Hükümetin teklif ettiği metne göre,
3 ncü maddenin ikinci bendine «acil» kelimesi
nin ilâvesiyle, aşağıdaki şekilde değiştirilmesi
ni arz ve teklif ederim.
İsparta
Ali İhsan Balım
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Madde 3. — Bend 2; «Derhal müdahale edil
mediği takdirde hayatı veya hayati organlar
dan birisini tehdideden âcil hallerde, durumu
tesbit eden yetkili hekim tarafından da gerekli
müdahale yapılarak rahim tahliye edilebilir.»
GEREKÇE : Aynı maddenin 4 ncü bendin
de Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı tarafın
dan «müdahale yoliyle rahmin tahliyesiyle il
gili esaslar, hastalıklar, tahliyenin yapılabile
ceği yer ve kurumlar ile âcil hallerin nelerden
ibaret bulunduğu ve yapılacak ihbarın şekil ve
mahiyeti Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı
tarafından çıkarılacak bir tüzükle düzenlenir.»
denilmektedir. 2 nci bendde, derhal müdahaleyi,
yani gdbeliğin inkıtaını gerektiren, müdahale
de gecikme olursa (kurullardan gerekçeli ra
porlar istihsal, edilene kadar geçecek zaman
bakımından) hayati bir tehlikenin varidolabilecoği hallerde, durumu tesbit eden hekime «ra
llimi tahliye yetkisi» verilmektedir. B ı haller
hekimlikte «âcil» sıi".tı ile sıfatlandın! m akta
dır. İfadeye açıklık vermek ve aynı maddede,
4 ncü benddeki «âcil» sıfatı ile irtibatı temin
bakımından bu «âcil» kelimesinin 2 nci bendde
de yer alması zorunlıığuna kaaniim.
BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu?
BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU ADINA
HlLMt GÜLDOĞAN (Diyarbakır) — Katılıyo
ruz.
BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor.
Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir.
Fiilini iştirak ediyorsunuz.1?
BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU ADINA
HİLMİ GÜLDOĞAN (Diyarbakır) İştirak edi
yoruz.
BAŞKAN — Komisyon fi İh al iştirak ediyor.
Maddeyi kabul ettiğiniz önergedeki şekli ile oy
larınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir.
MADDE 4. — Bir kadının gebe kalmamasını
gerektirecek bir hastalık veya arıza ile malûl
olduğu veya bir erkek veya kadının irsen in
tikal eden vahîm bir hastalığa müptelâ olduğu
tıibben sabit olursa, bunların çocuk yapma kabi
liyetinin cinsî ihtiyaçlarını tatmine mâni olma
dan izale için gerekli müdahaleler Sağlık ve
Sosyal Yardım Bakanlığının yetkili kılacağı ku-
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rullarm o'bjok'tif araza dayanan gerekçeli rapo
ru ile yap.dabilir. Bu hususla ilg'li esaslar, has
talıklar ve müdahalenin yapılabileceği yerler
dördüncü 'maddede çıkarılacağı bildirilen tü
zükle belirtilir.
Her hangi bir hastalığın tedavisi için yapı
lan ve mahiyetleri itibariyle sterilizasyon veya
•kastrasyonu intaceden müdahaleler bu hükmün
dışındadır.
BÜTÇE VB PLÂN KOMİSYONU ADINA
HİLMıt CÜLDOÖAN (Diyarbakır) — Tasarı
nın 3 ncü maddesi Komisyonumuzca 2 nci mad
de olarak kabul edildiğine göre 4 ncü 'madde
deki tüzüğe mütedair atıf maddesin'n 4 yerine
3 olması iktiza etmektedir. Buna göre bu 'mad
denin oylanmasını rica ederim.
BAŞKAN — Komisyon sözcüsünün, ifade et
tiği şekilde maddedeki «4 ncü madde» tâbiri
«3 ncü maddede» olarak düzeltilmiştir.
Madde hakkında söz istiyen? Yok. Maddeyi
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
MADDE 5. — Üçüncü ve dördüncü madde
lerde be^rtilen müdahaleler, alâkalı şahsın
yp.zılı rızasiyle, reşit olmıyan veya vesayet alt:nda bulunan şahıslar üzerinde yapılacak mü
dahaleler küçüklerde velinin, vesayet altındaki
şahımlarda, sulh mahkemesinin izin vermesine
bağlıdır.
BAPKAN — Madde hakkında söz Is'tiyen?
Yok Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
İTİ - Ceza hükümleri :
MADDE 6. — Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanlığı tarafından müsaade edikniyen gebeli
ği önleyici ilâç ve araçları yurda sokanlar" ve
ya memleket içinde imal edenler veya dağıtan
lar veya satanlar yedi aydan iki seneye kadar
'hapis ve ikibin liradan az olmamak partiyle
sağladıkları menfaatin beş misli ağ.r para ceza
sına çarptırılırlar.
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının mü
saadesini almadan veya Bakanlığın tesbit et
tiği esaslardan farklı olarak yukardaki ilâç ve
araçların reklâmını yapanlar bir aydan altı
aya 'kadar hapis ve beşyüz İkadan ikibin liraya
kadar ağır para cezasına çarptırırlar.
BAŞKAN — Madde hakkında söz îstiyen?
Yok Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
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MADDE 7. — Âcil hallerde yaptıkları mü
dahaleyi zamanında yetkili sağlık teşkilâtına
biklirmiycn hekimler beşyüz liradan bin liraya
kadar ağır para cezasına çarptırırlar.
BALKAN — Madde hakkında söz Is'tiyen?
Yok. Maddeyi oylanır.za arz ediyorum. Kabul
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
IV - Kaldırılan hükümler:
MADDE 8. — 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 3 ncü maddesinin birinci fıkra
sın 'n doğumu tezyit hakkındaki hükmü ile 152 nci
maddesinin başındaki «likana mâni veya» keli
meleri ve 1,56 nci maddeleri kaldırmıştır.
BAŞKAN — Madde hakkında söz îstiyen?
Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul
eden'er... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
MADDE 9. — 576 sayılı Türk Ceza Kanu
nunun 3078 sayılı Kanunla değiştirilen 471 nci
maddesinin ikinci fıkrası kaldırılmıştır.
BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen ?
Yok. Maddedeki kanun numaralarında bir ha
ta olduğundan bununla ilgili bir önerge vardır,
okutuyorum.
Sayın Başkanlığa
Nüfus plânlaması kanun tasarısının 9 ncu
maddesinde bir t ab hatası olarak Türk Ceza
Kanununun numarası 765 olacak iken 576, ta
diline ait kanun numarası da 3038 olacak iken
3078 olarak basılmışıtır.
Mezkûr yanlışlığın tashihini arz ve teklif
ederim.
Uşak
ibrahim Bulanalp
BAŞKAN — önergeye komisyon katılıyor.
önergeyi oyunuza sunuyorum: Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Maddeyi, önergede kabul edilen tashih ile
birlikte oyunuza sunuyorum: Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
MADDE 10. — Bu kanun yayımı tarihinde
yürürlüğe girer.
BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler.. Etmi
yenler... Kabul edilmiştir.
MADDE 11. — Bu kanunun hükümlerini
Bakanlar Kurulu yürütür.
BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir.
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Tasarının tümü hakkında söz istiyen? Buyu
run Sayın Bilgin. Sayın Bilgin, lehte mi, aleyh
te mi söz istiyorsunuz
AHMET BÎLGÎN (Kırşehir) — Aleyhte.
BAŞKAN — Buyurun.
AHMET BÎLGÎN (Kırşehir) — Muhterem
arkadaşlar, müzakeresini ikmal etmiş olduğu
muz bu kanun, belli oluyor ki, Heyeti Umumiyece de kabul edilecektir. Yalnız son olarak şu
noktaları tebarüz ettireyim ki, bu kanunun tü
mü üzerinde ben konuşurken, Sayın Sağlık Ba
kanı Bey, bana vermiş oldukları cevapların bir
çok yerlerinde, benim söylememiş olduğum, be
nim iddia etmemiş olduğum kısımları kendileri
ne göre cevaplandırdılar. Bunları açıklamaya
mecburum.
I
Memleketimizde imam nikâhı ile evlenmeler
vardır. Binaenaleyh, bütün imam nikâhı ile olan
evlenmelerin netmesindeki doğumlar:n da, sü
ratle önlenmesi lâzım. Bunu aile1 er e teşmil ede
meyiz, fartlerc teşmil ederiz, şeklinde bir ifa
dede bulundular.
Muhterem arkadaşlar, evet, tescili icap ço
cukların yeniden tescil olunabilmesi için bir ye
ni kanun kabul etmiş bulunuyoruz. Bu yalnız
imam nikâhı ile birleşmelerden doğmuş olan vo
evli olmıyan kimselerin dünyaya getirmiş ol
dukları çocuklar için değildir. Biliyorsunuz ki,
Ibâzı arızalar dolayısiyle ve bâzı lüzumlar üze
rinde hâlâ memleketimizde iki evlilik hüküm
sürmektedir. Bunlar da evli olarak görülürler.
Bir kadının doğum yapamaması yüzünden ço
cuk istiyen bir baba ikinci bir kadını alıyor.
ve Kanunu Medeni üzerine gereğine^ bunu tes
cil ettiremediği için, bu çocuğu birinci karısı
nın üzerine bâzan yazdırıyor, bâzan yazdırmı
yor, Diğer bir sebep de budur. Şimdi yalnız
bunu, imam. nikâhı vardır, diye biz fiilen âde
ta bu hareketi burada tasvip edermişeesine bir
konırhma ile karşıya kaldığımız için, bu ci
heti bilmiyorum, nasıl izah etmek mümkün
olu?.
Evlenme cüzdanı ile mi gelsin, diyorlar.
Rica ederim, bu gibi hallerde doktora müra
caat edecek bir kimsenin, evlenme cüzdanı ya
nında götürerek, doktor boy işte ben evliyim, şu
kadar çocuğum var, binaenaleyh bundan faz
lasını geçindiremeyeceğini, bana bir çare bu
lun, demesi acaba bu kadar büyük bir külfeti
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mi mutazammm? Hiçbir zaman böyle bir kül
fet öne sürülerek, fertlere teşmil edilmesini is
temek, bilmem ne dereceye kadar doğru olur?
Benim, buradaki konuşmamı, profesörlerini
vermiş olduğu bilgilere, raporlara itibar etmi
yorum da, yalnız ıbir tek doçentin sözü ile
amıel ediyorum, onu esas tutuyorum, şeklinde
izah ettiler. Burada Sağlık Şûrasında veyahut
sağlık encümenlerinde toplanmış olan profe
sörlerin bilgilerine hiçbir hürmetsizliğim yoktur
ve 'böyle bir söz de ağzımdan çıkmadı. Yalnız
dünyanın en yüksek ilim tabakasına mensubolan kimseler dahi bir araya gelseler bu kadar
mühim 'bir meselede 3 - 5 günlük toplaritı ile bir
neticeye varamazlar. Bu bir hakikattir, ilk ko
nuşmamda da arz ettim; Avrupa hekimleri, ara
dan 7 - 8 sene geçmiş olmasına rağır^n, bu hu
susta henüz tam bir netice ve bilgiye sahip de
ğiliz, diyorlar. Bu ayan beyan gösteriyor ki, bir
iki günlük Sağlık Şûrasının toplantısında ka
rara bağlanıp, bundan bir netice istihsal edile
cek bir durum değildir arkadaşlar.
Sonra, kabul etmiş olduğunuz plânın ver
diği yetki ile bu kanunu huzurunuza getirdim,
diyorlar. Plân bu yetkiyi verdi. Heyeti Aliyeniz
de bu plânı kabul ettiniz, binaenaleyh, bunu
üzerine bu kanunla huzurunuza geldim, diyor,
tezada düşüyor. Öbür taraftan da biz nüfusu
tahdidetmek istemiyoruz, ana ve çocuk sağlığını
düşünerek bu kanunu getirdik, diyorlar. Nüfu
sun e'ksileceğini, nüfusun planlanacağını kabul
etmiyoruz, diyorlar. Ama kanunun gerekçesine
bakalım ne diyor.
«Nüfus artışı ile ekonomik gelişme arasında
millî geliri süratle artıracak bir fark olmadı
ğından bu kanunla doğumu tahdidetmek zaru
reti vardır.»
Şimdi, gerekçede nüfusun artmaması için,
millî gelirle ayarlanması için doğumu tahdidetınok yönünü kabul ettiklerini söylüyor ve biz
bu plânın vermiş olduğu yetki ile geldik diyor.
Beri taraftan da biz bunu kabul etmiyoruz, (biz
ana çocuk sağlığını düşünüyoruz, deyip tezata
düşüyorlar. Hangisini kabul edeceğiz Sayın Ba
kan? Binaenaleyh, 'bu hususta hazırlıklı, yetki
li ve kifayetli tetkikat yapılmadan gelinmiş
tir. Onun için ben bu kanunun aleyhinde bu
lundum, komisyona iadesiyle ' tekemmülünden
sonra gelmesini rica ottim. Binaenaleyh, bu hu-
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suslarda, benim iddialarım da pek boşda değil
dir. Nitekim diğer memleketlerde bakınız yine
bu mevzuda ne diyorlar: Doğum kontrolü, Hin
distan, Pakistan, Macaristan'da iyi sonuçlar
vermemiştir, müspet neticelere varılmamışı!ir, di
yorlar. Bu bilgiler, mevcut iken, bizim balâ da
lla iyi bir tetkik yapmadan ahlâkî, siyasi, kül
türel sıhhi neticeleri belirmeden bunu getirip
burada, kabul ettik, demekle hemen İm işin ola
cağına ben kaanii değilim, iarkadaşlar. Ama,
kaanii olanlar elbette çok olduğuna göre, onla
rın fikirlerine de hürmetim vardır. Yalnız son
olarak sizlerden ricam; bu kanunun ikmal edil
meden kabul edilmemesi yönündedir. Binaen
aleyh, reylerinizin temennim istikametinde ve
rilmesini tekrar rica eder, saygılarımı arz ede
rim.
BAŞKAN — Lehinde Hasan Erdoğan, bu
yurun efendim.
HASAN ERDOfiAN' (Kars) — Muhterem
arkadaşlar, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı
bu kanunu getirmekle kendi ismine de uyan
büyük bir sosyal dâvayı memleketimizde hallet
miş olmaktadır. Netice reylerinizle tâyin edile
cektir. Birçok arkadaşlar kıymetli fikirler be
yan ettiler. Memleket realitelerine uygun bir
kanun olarak kabulü, nüfus artışını önlemese
bile, hakikaten büyük sosyal meseleleri hallede
ceği için, çok mühimdir. Kültürlü insanlar, şe
hirde oturanlar, bu kanun çıkmasa da; hakikat
şudur ki, kendi işlerini halletmektedirler ve
bunun çarelerini bulmaktadırlar. Fakat kül
türsüz ve cahil insanlar da ancak bu kanun, sa
yesinde diğer vatandaşlar ile eşit bir duruma
geleceklerdir. Bakanlığa büyük vazifeler düş
mektedir. Propagandası çok mühim ve başlama
aniyle kanunun vatandaşa mal, edilmesi çok mü
him bir problemdir. Bunu senelerce, geniş halk
kütlelerinin istediğine şahsan şahidolan arka
daşlarınızdan birisiyim. Meslekimiz icabı ola
rak köy temaslarımızda birçok hastaların talep
leriyle karşılaşıyoruz. Birçok hekim arkalaşlarım bunu belirler. Biraz sonra sizi bir kenara
çekerler ve mahrem bir şey söyliyeceklerdir;
«Doktor, benim sekiz çocuğum var, bunun bir
çaresi var mı? Ben istemiyorum, bunun bir ilâ
cı yok mu?» der. Kanunlarımız menetmiştir,
hayır dersiniz. «Varmış, biz duyuyoruz» der.
Yine hayır dersiniz. Size köylü olarak şu ceva-
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bı verir. «Ama, bunun çaresini şehirli nasıl bu
luyor da, ben köylü olarak niye bulamıyorum»...
İşte arkadaşlar bu kanun, çok çocuk istemiyen,
kaliteli insan yetiştirmek istiyen fakir köylü va
tandaşların imdadına yetişen bir kanundur. Bu
yönden kabul edileceğini kuvvetle ümüdediyo
rum. Yalnız sözlerime son verirken Bakanlık
tan da bir temennim olacak. Bilhassa koruyu
cu olarak tatbik edilecek âletlerin tatbiki, eğer
iyi bir şekilde, programlı bir şekilde yapılmaz
hattâ fahiş bir ücret alınması cihetine gidilirse,
vatandaş üzerinde çok kötü tesirler yapar. Biltassa Bakanlığın salahiyetli, bu hususta iyi ye
tişmiş elemanlarının buna çare bulacaklarına da
bendeniz kaaniim. Üzülerek bâzı müşahedeleri
mi de arz etmek istiyorum, bilhassa Meclis kür
süsünden bunların, söylenmesinde fayda var.
Bu kanun Meclise verildiğinden beri bâzı koru
yucu âletleri tatbik- eden bâzı meslektaşlarımı
zın bunu fırsat bilerek, Amerika'da 5 cent'e sa
tılan bir âleti Türkiye'de kontrolüyle birlikte1
beş yüz lira gibi bir para ile kadınlara tatbik
ettiklerini ben üzülerek duydum ve tahkik et
tim, hakikat olduğuna da kanaat getirdim.
Arkadaşlar, bu şekilde Sağlık Bakanlığının mü
saadesiyle, kanunun vermiş olduğu salâhiyetle,
tatbik edilecek koruyucu âletler, eğer bâzı şa
hıslara menfaat temin edecek şekilde, kanundan
istifade ederek bâzı hekimlerin istifadesine ya
rı yacak şekilde ele alınırsa kanunun esas gayesi
kaybolur. Bu bakımdan kanaatim, Bakanlığın
bu. mevzuda gayet hassas olacağı merkezindedir.
Memleketimiz için hayırlı olacak bir kanuna roy
vermenizi temenni ederini. Hürmetlerimle.
BAŞKAN — Tasarının tümünü oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul etnıiyenler...
Tasarı Meelisinizce kabul edilmiştir. Hayırlı ol
sun.
Daha evvel açık oylarınıza sunulmuş olan
Birinci Dünya ve istiklâl Savaşlarına iştirak
eden Feracullahoğlu Ahmet Fahri Özçelik'e va
tani hizmet tertibinden maaş tahsisine dair ka
nun teklifinin açık oylamasına 215 üye katılmış
200 kabul, 9 ret ve (i çekimser oy kullanılmıştır.
Nisap hasıl olmadığı için yeniden oylarınıza arz
edilecektir.
.Özel. .öğretim kurumları kanunu tasarısının
açık oylamasına da 212 üye katılmış, 195 kabul,
5 ret 12 çekinser oy kullanılmıştır. Bu tasarı-
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da, nisap hasıl olmadığı için, yeniden oylarınıza
arz edilecektir.
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ma günü saat 15,00 te toplanılmak üzere Birleşi
mi kapatıyorum.

Vakit geçmiş olduğundan 18 Aralık 1964 Oıı-

....y..

>o<

Kapanma saati : 18,06

..«<....
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Birinci Dünya ve istiklâl Savaklarına iştirak eden Ferasullahoğlu Ahmet Fahri ozçelik'e
hizmet tertibinden maa} tahsisine dair kanuna verilen oyların sonucu

vatani

(Yeter sayı yoktur.)
Üye sayısı

:

450

Oy verenler
Kabul edenler

:
:

215
2C0

Reddedenler
Çekinserler
Oya katılmıyanlar
Açık üyelikler

:
:
:
:

9
6
222
]3

[Kabul
Saffet Eıninağaoğlu
ADANA
AYDIN
Hasan Aksay
Hilmi Aydınçer
Kasım («ülek
Mustafa Şükrü Koç
ADIYAMAN
Nedim M üren
Arif Atalay
AFYON KARAHİSAR Reşat Özarda
'smet Sezjrın
Halûk Nur Hâki
BALIKESİR
Hasan Dinçer
Cihat
Bilgehan
Şükrü Yüzbaşıoğlu
Kaya Hulut
AĞRI
Mithat Şükrü ÇavdarNevzat Güngör
Rıza Polat
Cevat Kanpulat
AMASYA
Cihat Turgut
Reşat Arpacıoğlu
BİLECİK
İsmail Sarıgöz
Orhan Tuğrul
Nevzat Şener
BÎTLÎS
ANKARA
Nafiz Giray
İsmail Rüştü Aksal
Müştak Okumuş
Hüseyin Ataman
BOLU
Nihat Herkkah
Zeki P»altacıoğlu
Osman Bölükbaşı
Kemal Demir
Muhlis Ete
BURDUR
İbrahim lmirzalıoğlu
Fethi Çelikbaş
Mehdi Mıhçıoğlu
Mehmet, özbey
Emin Paksüt
Vadir Yavuzkan
Zühtü Pehlivanlı
llyas Seçkin
BURSA
Abdullah Kemâl Yörük
tödip Rüştü Akyürek
ANTALYA
Ahmet Tür kel
Etem Ağva
Ziya Uğur
Ömer Eken
I »aha Cemal Zağra
Nazmi Keritmoğlu
ÇANAKKALE
Nihat Su
Ahmet Nihat Akay
ARTVİN
Burhan Arat
Nihat Ata
Süreyya Endik
Sabit Osman Avcı

edenlerj
Şefik inan
Kefet Sezgin.
ÇANKIRI
Rahmi İnceler
ÇORUM
Hilmi incesulu
Neemi ökten
îhsarı Tombuş
DENtZLÎ
Sinan Bosna
İsmail Ertan
İbrahim Koeatürk
Atıf

^oh(i«>hı

DİYARBAKIR
ITilrtıi (iüldoöntı
Vefik Pirinçcioğlu
EDİRNE
Talât Asal
Süleyman Bilgen
llhami Kilem
Fahir (liritlinü'ln
ELÂZIĞ
Nurettin Ardıçoğlu
Naci (îüray
llürrem Müftütril
ERZİNCAN
Hüsamettin Atabejrlî
Zeynel ftündoğdu
Sadık Perincok
ERZURUM
^evat Dursun oğlu
'Siyasettin Karaca
Şerafcttin Konuray
Adnan Şenyurt
ESKİŞEHİR
Şevket Asbuzoğlu
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İbrahim Cemaleılar
Krtuğrııl fîazi Sakarya
Celâlcttin Üzer
GAZİANTEP
Osman Orhan Bilen
Muzaffer Canbolat
Hüseyin lııcioğlu
Mithat San
GİRESUN
Ali Cüceoğlu
Mustafa Kemal Çilesiz
GÜMÜŞANE
Sabahattin Savacı .
HATAY
Saki Zorlu
İÇEL
Yahya Dermancı
ihsan önal
İSPARTA
Ali ihsan I »alıtri
Lokman Başaran
İSTANBUL
ibrahim A bak
Katip Tahir Burak
Orhan Eyüboğlu
Fahrettin Kerim Cîökay
Muhiddin Güven
Ali Coşku ti Kırca
tlilmi Oben
Oğuz Oran
Sahabettin Orhoıı
Vahyi ö / a r a r
Hüsamettin Tiyanşan
Reşit Ülker
Zeki Zercn
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İZMİR
Osman Sabri Adal
Şükrü Akkan
Muzaffer Döşemeci
Ziya Hanhan
Nihat Kürşat
KARS
Necmettin Akan
Hasan Erdoğan
Kemal Güven
Kemal Kaya
Bahtiyar Vural
Rıza Yalçın
KASTAMONU
İhsan Şeref Dura
Sabri Keskin
KAYSERİ
Abdülhalim Artış
Hüsamettin Gümüşpala
Bahri Yazır
KIRŞEHİR
Ahmet Bilgin
KONYA
Kadircan Kaflı
Ömer Kart
Mekki Keskin
Fakih özlen
KÜTAHYA
Rauf Kıray
Sezai Sarpaşar
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MALATYA
Nurettin Akyurt
Halit Ziya Özkan
MANİSA
Süleyman Çağlar
Nusret Köklü
Yakup Yakut
Nahit Yenişeıhirlioğlu
MARAŞ
Kemali Bayazıt
Ali Hüdayioğlu
Enver Kaplan
Adnan Karaküçük
MARDİN
Mehmet Ali Arıkan
Şevki Aysan
Vahap Dizdaroğlu
Talât Oğuz
MUĞLA
Hilmi Bay dur
Cevdet Oskay
MUŞ
Sait Mutlu
S"ami öztürk
NEVŞEHİR
Halit Fikret Aka
Ramazan Demirsoy
NİĞDE
Mehmet Altınsoy
Ruhi Soyer
Oğuzdemir Tüzün
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ORDU
Ata Bodur
Orhan Naiın Hazinedar
Şâdi Pehlîvanoğlu
SAKARYA
Muslühittin Gtirer
Yusuf Ulusoy
SAMSUN
Mehmet Başaran
Kâmran Evliyaoğlu
Fevzi Geveci
Hâmit Kiper
llyas Kılıç
SİİRT
Cevdet Aydın
Adil Yaşa
SÎNOP
Mahmut Alicanoğlu
SİVAS
Adil ALtay
Rahmi ÇeTtekli
İbrahim Göker
Rahmi Günay
Ahmet Kangal
Güner Sarısözen
Reşat Turhan
TEKİRDAĞ
Turhan Kut
Hayri Mumcuoğlu
TOKAT
Mehmet Kazova

Zeyyat Kocamemi
Reşit önder
TRABZON
Ali Şakir Ağanoğlu
Eıkrem Dikmen
Ahmet Şener '
Ali Rıza Uzuner
URFA
Atalay Akan
Bekir Sami Karahanlı
Celâl öncel
UŞAK
İbrahim Bulan alp
VAN
İhsan Bedirhanoğlu
Mııslih Görenta^
YOZGAT
Turgut Nizamoğlu
Celâl Sungur
Veli Uyar
ZONGULDAK
Ahmet Fuat Ak
Kenan Esengin
Feyzi Fırat
Ramiz Karakaşoğlu
Sadık Tekin Müftüoğlu
Mehmet Ali Pcstilci
Yusuf Ziya Yücebâigin

[Reddedenler]
ANTALYA

İSTANBUL

HATAY

Naci Öktem

t lisan Ataöv

Sekip İnal

ÇANKIRI
Şaban Keskin

İÇEL
Mehmet Ali Arslan

KONYA
Ahmet Gürkan

MUĞLA
Adnan Akarca
URFA
Osman Ağan
Sabri Kılıç

[Çekinserler]
KAYSERİ
Vedat Âli Özkan
SİNOP
Mustafa Kaptan

DENİZLİ
Mehmet Çobanoğlu
DİYARBAKIR
Alp Doğan Şen
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ADANA
Ahmet Karamüftüoğlu
BURSA
Hikmet Akalın
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[Oya katilmvyarilar]
Ahmet ihsan Kırımlı
Süreyya Koç
Mehmet Tiritoğlu
BİLECİK
Sadi Binay
BİNGÖL
M. Suddıik Aydar
H a l t Rıza Ünal
BOLU
Ahmet Çakmak
Turgut Çulha
Kâmil Inıal
Fuat Ümit
BURSA
Saclrettin Çanga
Iıbrahiım öfctem (B.)
Ekrem Paksoy
Cevdet Perin
Mustafa Tayyar
ismail Yılmaz
ÇANKIRI
Kâzım Arar
Nurettin Ok (Baş. V.)
AMASYA
ÇORUM
Mustafa Kemal Karan
Nuri Ahıskalıoğlu
ANKARA
Muzaffer Dündar
Burhan Apaydın
Abdurrahman Güler
Raif Aybar
Faruk Küreli
Fuat Börekçi
DENİZLİ
Bülent Ecevit (B.)
Hüdai Oral (B.)
Mustafa Kemal Erko- {
Remzi Şenel
yan
DİYARBAKIR
İsmail Gence (i.)
Adnan Aral
ibrahim Sıtkı Hatip
Şehmus Arslan
oğlu
Yusuf Azizoğlu
ihsan Köknel
Reeai Iskenderoğlu
Ahmet Üstün
EDİRNE
Ferhat Nuri Yıldırım
Nazmı özoğul
ANTALYA
ELÂZIĞ
Hasan Fehmi Boztepe
Ömer Faruk Sanaç
Rafet Eker
Kemal Satır (B.)
AYDIN
ERZİNCAN
Orhan Apaydın
Naci Yıldırım
Melâhat Gedik
ERZURUM
BALIKESİR
Ertuğrul Akça
Ahmet Aydın Bolak
Turhan Bilgin
Gökhan Evliyaoğlu
Nihat Diler
Fennî Islimyeli (B.)
Tahsin Telli
ADANA
Yusuf Aktimur
Ali Bozdoğanoğiu
Mehmet Geçioğlu
Melih Kemal Küçüktepepınar
Cavit Oral
Kemal Sarıibrahimoğlu
Ahmet Sa/vrun
ibrahim Tekin
Ahmet Topaloğlu
ADIYAMAN
Mahmut Deniz
Mehmet özbay
Ali Turanlı
AFYON KARAHlSAR
Veli Başaran
Şevki Güler
Mehmet Turgut
Asım Yılmaz
AĞRI
Kerem özcan

ESKİŞEHİR
Seyfi öritürk
Aziz Zeytinoğlu
GAZİANTEP
Ali ihsan Göğüs (B.)
Kudret Mavitan
Süleyman Ünlü
GİRESUN
Mzamettin Erkmen
ibrahim Etem Kılıçoğlu
Ali Köymen
Naim Tir ali (t.)
GÜMÜŞANE
Halis Bayramoğlu
Necmeddin Küçüker
Nureddin özdemir
HAKKÂRİ
Ahmet Zeydan
HATAY
Bahri Bahadır
Ali Muhsin Bereketoğlu
Abdullah Çilli
Ahmet Sırrı Hocaoğlu
İÇEL
Mazhar Arıkan
Burhan Bozdoğan
Celâl Kılıç
Sadık Kutlay (B.)
İSPARTA
Sadettin Bilgiç
İSTANBUL
Ziya Altmoğlu
Cihad Baban
Suphi Baykam
Ferruh Bozbeyli
(Bşk.V.)
Nurettin Bulak
Tahsin Demiray
Ömer Zekâi Dorman
Saadet Evren
Ahmet Oğuz
tlhaıni Sancar (B.)
Selim Sarper
ismail Hakkı Tekinel
Sabri Vardarh
Abdurrahman Yazgan
Malik Yol aç (B.)
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İZMİR
Mehmet Ali Aytaş
Şeref Baikşık
Ali Naili Erdem
Arif Ertunga
ihsan Gürsan
Saim Kaygan
Necip Mirkelâmoğlu
Şinasi Ostma
Kadri özek
Mustafa Uyar
Lebit Yurtoğlu (B.)
KARS
Lâtif Aküzüm
Kemal Okyay
Sırrı öktem
KASTAMONU
Avnd Doğan
Fethi Doğançay
Osman Zeki Oktay
Ali özdikmenli
ismail Hakkı Yılanlıoğlu
KAYSERİ
Turhan Feyzioğlu
Mehmet Göker
Mdhmet Sağlam
Mehmet Yüceler (B.)
KIRKLARELİ
Abdurrahman Altuğ
Mehmet Alâeddin Eriş
Fikret Fiiliz
Hasan Tahsin Uzun
KIRŞEHİR
Memduh Erdemir
Halil özmen
KOCAELİ
Sahabettin Bilgisu
Nihat Erim
Hâldan Kısayol
Süreyya Sofuoğhı
KONYA
Kemal Ataman
Selçuk Aytan
irfan Baran
thsan Kabadayı
Abdüssamet Kuzucu
Rüştü özal
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Hasan Fehmi Evliya
MARDİN
Esat Kemal Aybar
Seyfi Güneştan
MUĞLA
Turan Şahin (B.)
İlhan Tekinalp
NEVŞEHİR
Ali Baran Numanoğlu
NİĞDE
Asım Eren (1.)
Haydar Özalp
ORDU
Yusuf İzzettin Ağaoğlu
Refet Aksoy (1.)
Ferda Güley
MANİSA
Arif Hikmet Onat (B.)
Neriman Ağaoğlu
Ata Topaloğlu
Muammer Erten (B.)
RİZE
Şevket Raşit Hafcipoğ1:
Erol Yılmaz Akçal
Yakup Kadri Karaos
Arif Hikmet Güner
manoğlu
Fuad Sirmen (Başkan)
Hurrem Kubat
Cevat Yalçın
Hilmi Okçu
SAKARYA
Burhan Akdağ
MARAŞ
Ekrem Aide an
Kemal Bağcıoğlu
Fakih özfakih
Faruk Sükan
Vefa Tanır
Cahit Yılmaz
Sait Sına Yücesoy
KÜTAHYA
Ahmet Bozbay
Ali Eribe'k
Mehmet Kesen
Sadrettin Tosbd
MALATYA
H. Avni Akşit
Mehmet Delikaya
Ahmet Fırat
İsmet İnönü (Başbakan)

Nuri Bayar
Hami Tezkan
SAMSUN
Ali Fuat Alişan
Nurettin Ceritoğlu
Fevzi Ceylân
Bahri Cömert
Hüseyin Özalp
Osman Şahinoğlu
SİİRT
Süreyya öner
Hayrettin özgen

H. Ali Dizıman
Bekir Şeyhoğlu
Ali Rıza Ulusoy

SİNOP
Cemdi Karahan
Haşim T a n
SİVAS
Sebati Hastaoğlu
Cevad Odyakmaz
Tahsin Türkay
Mahmut Vural (B.)
TEKİRDAĞ
Fethi Mahramlı
Orhan özıtrak (B.)

URFA
Kemal Badıllı
Kadri Eroğan

TRABZON
Selâhattin Güven
Nazmi ökten ( t )
Kâmuran Ural
Zeki Yağmurdereli
TUNCELİ
Vahap Kı§oğlu
Fethi Ülkü

UŞAK
Ali Rıza Akbıyıkoğlu
Ahmet TaJhtiakHİıç
VAN
Şü'krü Kösereisoğılu
YOZGAT
İsmail Hakkı Akdoğan
ismet Kapısız
Mustafa Kepir

TOKAT
Sabahattin Baybura

[Açık üyelikler]
Aydın
Erzurum
Hatay
İsparta
İstanbul
İzmir
Kocaeli

1
1
1
1
1
2
1

«•»

m

Manisa
Muş
Trabzon
Zonguldak
Yekûn

.1
l
1
2
13
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özel öğretim kurumları kanun tasarısına verilen

oyların sonucu
(Yeter sayı yoktur.)

Üye sayısı :
Oy verenler
Kabul edenler
Reddedenler
Çekinserler
Oya katılmıyanlar
Açık üyelikler

[Kabul
ADANA
Hasan Aksay
Kasım Gülek
ADIYAMAN
Arif Atalay
AFYON KARAHİSAR
Halûk Nur Baki
Hasan Dinçer
Şükrü Yüzbaşıoğlu
AĞRI
Nevzat Güngör
Rıza Polat
AMASYA
Kesat Arpacı oğlu
İsmail Sarıgöz
Nevzat Şener
ANKARA
ismail Eüştü Aksal
Nihat Berkkan
Muhlis Ete
ibrahim îmirzalıoğlu
Mehdi Mıhçıoğlu
Emin Paksüt
Zühtü Pehlivanlı
îlyas Seçkin
Abdüılhak Kemal Yö
rük
ANTALYA
Etem Ağva
ihsan Ataöv
Nazmi Kerimoğlu
Nihat Su
ARTVİN
Salbit Osman Avcı
.Saffet Eminağaoğlu

AYDIN
Hilmi Aydınçer
Nedim Mürerı
Reşat özarda
ismet Sezgin
BALIKESİR
Kaya Bulut
Mithat Şükrü Çavdaroğlu
Cevat Kanpulat
Cihat Turgut
BlLECÎK
Orhan Tuğrul
BtTLtS
Nafiz Giray
Müştak Okumuş
BOLU
Zeki Baltacıoğlu
Kemal Demir
BURDUR
Fethi Çelikbaş
Mehmet özbey
Nadir Yavuzkan
BURSA
Hikmet Akalın
Edip Rüştü Akyürek
Ahmet Türkel
Ziya Uğur
Baha Cemal Zağra
ÇANAKKALE
Ahmet Nihat Akay
Burhan Arat
Şefik inan
Refet Sezgin

450

: 212
: 195
:
5
:
12
: 225
:
)3

edenler]
ÇANKIRI
Rahmi inceler
Şaban Keskin
ÇORUM
Hilmi incesulu
Necini ökten
İhsan Tombuş
DENİZLİ
Sinan Bosna
İsmail Ertan
Atıf Şohoğlu
DİYARBAKIR
Hilmi Güldoğan
Ve Pik Pirinçcioğlu
EDİRNE
Talât Asal
Süleyman Bilgen
Fahir Giritlioğlu
ELÂZIĞ
Nurettin Ardıeoğlıı
Naci Güray
Hürrem Müftügil
ERZİNCAN
Hüsamettin Atabeyli
Zeynel Gündoğdu
Sadık Perinçek
ERZURUM
Cevat Dursunoğlu
Gıyasettin Karaca
Şerafettin Konuray
Adnan Şenyurt
ESKİŞEHİR
Şevket Asbuzoğlu
ibrahim Cemalcılar
Ertuğrul Gazi Sakarya
Oel fil ettin Üzer
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GAZİANTEP
Osman Orhan Bilen
Muzaffer Üanbolat
Hüseyin lncioğlu
Mithat San
GİRESUN
Ali Cüceoğlu
Mustafa Kemal Çilesiz
GÜMÜŞANE
Sabahattin Savacı
HATAY
Sekip inal
Saki Zorlu
İÇEL
Yahya Dermancı
İSPARTA
Ali ihsan Balım
Lokman Başaran
İSTANBUL
İbrahim Abak
Ratip Tahir Burak
Orhan Eyüboğlu
Fahrettin Kerim Gökay
Muhiddin Güven
Ali Coşkun Kırca
Hilmi Oben
Oğuz Oran
Sahabettin Orlıon
Naci öktcm
Vahyi özarar
Hüsamettin Tiyanşan
Zeki Zeren
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İZMİR
Osman Sabri Adal
Şükrü Akkan
Muzaffer Döşemeci
Ziya Hanhan
Nihad Kürşad
KARS
Necmettin Akan
Hasan Erdoğan
Kemal Güven
Kemal Kaya
Bahtiyar Vural
Rıza Yalçın
KASTAMONU
İhsan Şeref Dura
Sabri Keskin
KAYSERİ
Abdülhalim Araş
Hüsamettin Gümüşpala
Bahri Yazır
KONYA
Kadir can Kafi i
Ömer Kart
Mekki Keskin
Fakih özlen
KÜTAHYA
Rauf Kıray
Sezai Sarpaşar
MALATYA
Nurnttin Akyurt
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Halit Ziya Özkan
MANİSA
Süleyman Çağlar
Şevket Ragit Hatipoğlu
Nusret Köklü
Yakup Yakut
Nahit Yenişehirlioğlu
MARAŞ
Kemali Bayazıt
Ali Hüdayioğlu
Enver Kaplan
Adnan Karaküçük
MARDİN
Mehmet Ali Arıkan
Şevki Aysan
Vahap Dizdaroğlu
Talât Oğuz
MUĞLA
Hilmi Baydur
Cevdet Oskay
MUŞ
Sait Mutlu
Sami öztürk
NEVŞEHİR
Halit Fikret Aka
NİĞDE
Ruhi Soyer
ORDU
Ata Bodur
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Orhan Naim Hazinedar
Sadi Pehlivanoğlu
RİZE
Arif Hikmet Güner
SAKARYA
Muslihittin Gürer
Yusuf Ulusoy
SAMSUN
Mehmet Başaran
Fevzi Ceylân
Kâm ran Evliyaoğlu
Fevzi Geveci
Hâmit Kiper
îlyas Kılıç
SİİRT
Cevdet Aydın
Adil Yaşa
SİNOP
Mahmut Alieanoğlu
Mustafa Kaptan
SİVAS
Adil Altay
Rahmi Çeltekli
İbrahim Göker
Ahmet Kangal
Güner Sarısözen
Reşat Turhan
TEKİRDAĞ
Turhan Kut
Hayri Mumcuoğlu
TOKAT
Mehmet Kazova

Zeyyat Kocamemi
Reşit önder
TRABZON
Ali Şakir Ağanoğlu
Ekrem Dikmen
Ahmet Şener
Ali Rıza Uzuner
URFA
Osman Ağan
Atalay Akan
Bekir Sami Karahanh
Sabri Kılıç
Celâl öncel
UŞAK
İbrahim Bulanalp
VAN
İhsan Bedirhanoğlu
Muslih Görentaş
YOZGAT
Turgut Nizamoğlu
Celâl Sungur
Veli Uyar
ZONGULDAK
Ahmet Fuat Ak
Kenan Esengin
Feyzi Fırat
Ramiz Karakaşoğlu
Sadık Tekin Müftüoğlu
Mehmet Ali Pestilci
Yusuf Ziya Yücebilgin

[Reddedenler]
AYDIN
Mustafa Şükrü Koç

DENİZLİ
Mehmet Çobanoğlu
İbrahim Kocatürk

EDİRNE
llharai Ertem

İÇEL
İhsan önal

[Çekinserler]
ADANA
Ahmet Karamüftüoğlu
ANKARA
Hüseyin Ataman
Osman Bölükbaşı

ANTALYA
Ömer Eken
ARTVİN
Nihat Ata
BALIKESİR
Cihat Bilgehan

DİYARBAKIR
Alp Doğan Şen
KAYSERİ
Vedat Âli Özkan
KIRŞEHİR
Ahmet Bilgin
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KONYA
Ahmet Gürkan
MUĞLA
Adnan Akarca
NEVŞEHİR
Ramazan Demirsoy
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l Oya katılmıyanlar I
ADANA
\ u s u f Aktimur
Ali Bozdoğanoğlu
Mehmet Geçioğlu
Melih Kemal Küçüktepepınar
Cavit Oral
Kemal Sarıibrahimoğlu
Ahmet Savrun
ibrahim Tekin
Ahmet Topaloğlu
ADIYAMAN
Mahmut Deniz
Mehmet özbay
Ali Turanlı
AFYON KARAHİSAR
Veli Başaran
Şevki Güler
Mehmet Turgut
Asım Yılmaz
AĞRI
Kerem özcan
AMASYA
Mustafa Kemal Karan
ANKARA
Burhan Apaydın
Raif Aybar
Fuat Börekçi
Bülent Bcevit (B.)
Mustafa Kemal Erkovan
ismail Gence
ibrahim Sıtkı Hatipoğlu
ihsan Köknel
Ahmet Üstün
Ferhat Nuri Yıldırım
ANTALYA
Hasan Fehmi Boztepe
Rafet Eker
AYDIN
Orhan Apaydın
Melâhat Gedik
BALIKESİR
Ahmet Aydın Bolak
Gökhan Evliyaoğlu

Fennî Islimyeli
(B.)
Ahmet ihsan Kırımlı
Süreyya Koç
Mehmet Tiritoğlu
BİLECİK
Şadı Binay
BİNGÖL
M. Sıddık Aydar
Halit Rıza Ünal
BOLU
Ahmet Çakmak
Turgut Çulha
Kâmil inal
Fuat Ümit
BURSA
Sadrettin Çanga
ibrahim öktem (B.)
Ekrem Paksoy
Cevdet Perin
Mustafa Tayyar
ismail Yılmaz
ÇANAKKALE
Süreyya Endik
ÇANKIRI
Kâzım Arar
Nurettin Ok (Bşk. V.)
ÇORUM
Nuri Ahıskalıoğlu
Muzaffer Dündar
Abdurrahman Güler
Faruk Küreli
DENİZLİ
Hüdai Oral (B.)
Remzi Şenel
DİYARBAKIR
Adnan Aral
Şehmus Arslan
Yusuf Azizoğlu
Recai îskenderoğlu
EDİRNE
Nazmi özoğul
ELÂZIĞ
Ömer Faruk Sanaç
Kemal Satır (B.)
ERZİNCAN
Naci Yıldırım

ERZURUM
Ertuğrul Akça
Turhan Bilgin
Nihat Diler
Tahsin Telli
ESKİŞEHİR
Seyfi öztürk
Aziz Zeytinoğlu
GAZİANTEP
Ali İhsan Göğüs (B.)
Kudret Mavitan
Süleyman Ünlü
GİRESUN
Nizamettin Erkmen
ibrahim Etem Kılıçoğlu
Ali Köymen
Naim Tirali (İ.)
GÜMÜŞANE
Halis Bayramoğlu
Necmeddin Küçüker
Nureddin özdemir
HAKKÂRİ
Ahmet Zeydan
HATAY
Bahri Bahadır
Ali Muhsin Bereketoğlu
Abdullah Çilli
Ahmet Sırrı Hocaoğlu
İÇEL
Mazhar Arıkan
Mehmet Ali Arslan
Burhan Bozdoğan
Celâl Kılıç
Sadık Kutlay (B.)
İSPARTA
Sadettin Bilgiç
İSTANBUL
Ziya Altmoğlu
Cihad Baban
Suphi Baykam
Ferruh Bozbeyli
(Bşk. V.)
Nurettin Bulak
Tahsin Demiray
Ömer Zekâi Dorman
Saadet Evren
Ahmet Oğuz
İlhami Sancar (B.)
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Selim Sarper
ismail Hakkı Tekinel
Reşit Ülker
Sabri Vardarlı
Abdurrahman Yazgan
Malik Yolaç (B.)
İZMİR
Mehmet Ali Ay taş.
Şeref Bakşık
Ali Naili Erdem
Arif Ertunga
ihsan Gürsan
Saim Kaygan
Necip Mirkelâmoğlu
Şinasi Osm a
Kadri özek
Mustafa Uyar
Lebit Yurdoğlu (B.)
KARS
Lâtif Aküzüm
Kemal Okyay
Sırrı ö'ktem
KASTAMONU
Avni Doğan
Fethi Doğançay
Osman Zeki Oktay
Ali özdikmenli
ismail Hakkı Yılanlıoğlu
KAYSERİ
Turhan FeyzioğJu
Mehmet Göker
Mehmet Sağlam
Mehmet Yüceler (B.)
KIRKLARELİ
Abdurrahman Altuğ
Mehmet Alâeddin Eriş
Fikret Filiz
Hasan Tahsin Uzun
KIRŞEHİR
Memduh Erdemir
Halil özmen
KOCAELİ
Sahabettin Bilgisu
Nihat Erim
Hâldan Kısayol
Süreyya Sofuoğlu
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Fuad Sinmen (Başkan)
KONYA
Hurrem Kubat
Cevat
Yalçın
Kemal Ataman
Hilmi Okçu
SAKARYA
Selçuk Aytan
MARAŞ
Burhan Akdağ
İrfan Baran
Kemal Bağcıoğlu
Ekrem Alican
İhsan Kabadayı
Hasan Fehmi Evliya
Nuri Bayar
Abdüssamet Kuzucu
MARDİN
Hami Tezkan
Rüştü özal
Esat Kemal Aybar
Fakih özfakih
SAMSUN
Seyfi Güneştan
Faruk Sülkan
Ali Fuat Alişan
Vefa Tanır
Nurettin Ceritoğlu
MUĞLA
Cahit Yılmaz
Bahri Cömert
Turan Şahin (B.)
Sait Sına Yücesoy
Hüseyin Özalp
İlhan Tefeinalp
KÜTAHYA
Osman Şahinoğlu
NEVŞEHİR
Ahmet Bozbay
SÜRT
Ali Baran Numanoğlu
Ali Erbek
Süreyya öner
Mehmet Kesen
Hayrettin özgen
NİĞDE
Sadrettin Tosbi
Mehmet Altınsoy
SİNOP
MALATYA
Asım Eren (1.)
Cemil Karahan
H. Avni Akgit
Haydar Özalp
Haşim Tan
Mehmet Delikaya
Oğuzdemir Tüzün
SİVAS
Ahmet Fırat
ORDU
Rahmi
Günay
İsmet İnönü
Yusuf İzzettin Ağaoğlu
Sebati Hastaoğlıı
(Başbakan)
Refet Aksoy
Cevad Odyakmaz
MANİSA
Ferda Güley
Tahsin
Türkay
Neriman Ağaoğlu
Arif Hikmet Onat (B.)
Mahmut
Vural (B.)
Muammet Erten (B.)
Ata Topaloğlu
Yakup Kadri KaraosRİZE
TEKİRDAĞ
manoğlu
Fethi Mahramlı
Erol Yılmaz Akçal

[Açık

üyelikler]

Aydın
Erzurum
Hatay

1
1

İsparta
İstanbul
İzmir

1

1
1
2

Kocaeli
Manisa
Muş
Trabzon
Zonguldak
Yekûn

1
1
1
1
2
13

Orhan öztrak (B.)
TOKAT
Sabahattin Baybura
H. Ali Dizman
Bekir Şeyhoğlu
Ali Rıza U'lusoy
TRABZON
Salâhattin Güven
Nazmi Ökten (1.)
Kâmuran Ural
Zeki Yağmurdereli
TUNCELİ
Vahap Kışoğlu
Fethi Ülkü
URFA
Kemal Badıllı
Kadri Eroğan
UŞAK
Ali Rıza Akbıyıkoğlu
Ahmet Tahtakılıç
VAN
Şükrü Kösereisoğlu
YOZGAT
İsmail Hakkı Akdoğan
İsmet Kapısız
Mustafa Kepir

Millet Meclîsi
GÜNDEMI
25.
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Perşembe

Saat : 15.00
I
A • BAŞKANLIK DİVANININ GENEL
KURULA SUNUŞLARI
1. — Erzurum Milletvekili Tahsin Telli ve
17 arkadaşının, Atatürk Üniversitesi ile Kara
deniz Teknik Üniversitesi öğretim üyeleri ve bir
kısım öğretim yardımcılarına ödenek verilmesi
hakkındaki kanun teklifinin, Genel Kurulun
1.1 . 12 . 1964 tarihli 22 nci Birleşiminde kurul
ması kabul edilen «Atatürk Üniversitesi ile Ka
radeniz Teknik Üniversitesi öğretim üyeleri ve
bir kısım öğretim yardımcılarına ödenek veril
mesi hakkında kanun tasarısını görüşecek Geçi
ci Komisyona havale edilmesine dair Millî Eği
tim Komisyonu Başkanlığı tezkeresi. (2/745,
3/1068)
2. — Vazife ile yurt dışına gidecek olan Mil
lî Savunma Bakanı llhami Sancar ve Dışişleri
Bakanı Feridun Cemal Erkin'in dönüşüne ka
dar, Millî Savunma Bakanına Devlet Bakanı Nüvit Yetkin'in ve Dışişleri Bakanına da Devlet
Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Kemal Satır'm
vekillik edeceklerine dair Cumhurbaşkanlığı tez
keresi. (3/1069)
3. — Fevkalâde hallerde haksız mal iktisabedenler hakkındaki 4237 sayılı Kanunun 8 nci
maddesinin ve aynı kanunun 13 ncü maddesi
nin birinci bendinde yer alan «ve emeklilik hak
kından yoksun bırakılmaya cevaz veren hük
mün Anayasaya aykırı bulunması sebebiyle ipta
line dair Anayasa Mahkemesi Başkanlığı tezke
resi. (3/1070)
B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK İŞLER
X I . — Birinci Dünya ve İstiklâl Savaşları
na iştirak eden Feracullahoğlu Ahmet Fahri
Özçelik'e vatani hizmet tertibinden maaş tahsi
sine dair kanun teklifi (2/285) (S. Sayısı : 248 e
1 nci ek)
X 2. — Özel öğretim kurumları kanunu tasa
rısı (1/539, 2/581, 2/617, 2/618) (S. Sayısı: 495 e
1 nci ek)

II
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL
GÖRÜŞME
III
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ
TIRILAN İŞLER
1. — Siyasi partiler kanun tasarısı ile Ada
na Milletvekili Kasım Gülek ve Kemal Sarıibrahimoğlu'nun, Siyasi partiler kanun teklifle
ri ve Geçici Komisyon raporu (1/560, 2/378,
2/591) (S. 'Sayısı : 527)
[Dağıtma tarihi :
27 . 11 . 1963]
2. — Bina kiraları hakkındaki kanun tasa
rısı ve Erzurum Milletvekili Gıyasettin Kara
ca'nm 6570 sayılı Kira Kanununun Anayasa
Mahkemesince iptal edilen 2 ve 3 ncü madde
lerinin yeniden tedvini ile 4 ncü maddesinin
değiştirilmesi hakkında kanun teklifi ve geçici
komisyon raporu (1/513), 2/526) (M. Meclisi
S. Sayısı : 458 ve 458 e 2 nci ek) [Dağıtma ta
rihi : 10 . 4 . 1964]
3. — Nüfus plânlaması hakkında
kanun
tasarısı ve Adalet, Sağlık ve Sosyal Yardım ve
Plân komisyonları raporları (1/480) (S. Sayı
sı : 388) [Dağıtma tarihi : 13 . 9 . 1963]
4. — Millet Meclisi İdare Âmirlerinin, Sa
yıştay kanunu teklifi ve Maliye, Sayıştay ve
Plân komisyonlarından seçilen 5 er üyeden ku
rulan Geçici Komisyon raporu (2/532) (S. Sa
yısı : 706) [Dağıtma tarihi : 7 . 5 . 1'964]
5. — Serbest malî müşavirlik kanun tasarısı
ile Cumhuriyet Senatosu Amasya Üyesi Macit
Zeren ve Adana Üyesi Mehmet Ünaldı'nm, Malî
müşavirlik ve yeminli müşavirlik kanunu tekli
mi ve Geçici Komisyon raporu (1/476, 2/529) (S.
Sayısı : 368) [Dağıtma tarihi : 17 . 8 . 1963]
X 6. — Çanakkale Milletvekili Şefik İnan'ın, Otelcilik, Motelcilik Türk Anonim Şirketi ka
nun teklifi ve Geçici Komisyon raporu (2/576)
(S. Sayısı : 507) [Dağıtma tarihi : 18.10.1963]

(Devamı arkada)
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7. •— Artvin Milletvekili Saffet Eminağaoğlu ve oniki arkadaşının, 53 sayılı Devlet İstatis
tik Enstitüsünün görev, yetki ve kuruluşu hak
kındaki Kanunun 3 ncü maddesine bir fıkra ek
lenmesine dair kanun teklifi ve İçişleri ve Plân
komisyonları raporları (2/586) (S. Sa,yısı : 714)
[Dağıtma tarihi : 12 . 6 . 1964]
8. — C. Senatosu Tabiî Üyesi Ahmet Yıldız
ve 17 arkadaşı, İsparta Milletvekili Lokman
Başaran ve 3 arkadaşı, O. Senatosu İstanbul
Üyesi Rifat Öztürkçine ile Bursa Milletvekili
Cevdet Perin, C. Senatosu İstanbul (iyesi ilifat
Öztürkçine, İstanbul Milletvekili Reşit Ülker
ile, C. Senatosu İstanbul Üyesi Bere Turan'in,
Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu
na geçici maddeler eklenmesine dair kanun tek
lifleri ve Maliye ve Plân komisyonları raporları
(2/355, 2/450, 2/438, 2/542 ve 2/420) (S. Sa
yısı : 756) [Dağıtma tarihi : 3 . 9 . 1064]
X 9. —• Askerî öğrencilerden başarı göstere
ni iyenler hakkındaki 5401 sayılı Kanuna ge
çici bir madde eklenmesine dair kanun tasarısı
ve Millî Savunma ve Plân komisyonları rapor
ları (1/574) (S. Sayısı : 757) | Dağıtma tarihi :
25 . 1 1 . 1964]

B - BİRİNCİ GÖRÜŞÜLMESİ YAPILACAK
İŞLER
1. — Uzman Jandarma kanun tasarısı ve Ge
çici Komisyon raporu (1/479) (S. Sayısı : 296)
| Dağıtma tarihi : 2 . 7 . 1963]
X 2. — Bursa Milletvekili Sadrettin (Janga
ve 106 arkadaşının bölge tiyatroları kanun
teklifi ve Geçici Komisyon raporu (2/437) (S.
Sayısı : 305) [Dağıtma tarihi : 6 . 7 . 1963]
X 3. —• Aydın Milletvekili İsmet Sezgin ve
33 arkadaşının, 5237 sayılı Kanunun 27 nci
maddesinin (c) bendinin değiştirilmesine dair
kanun teklifi ve Ceçiei Komisyon raporu
(2/522) (S. Sayısı : 353) [Dağıtma tarihi :
15 . 7 . 1963]
X 4. —• Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üye
si Rifat Öztürkçinc'nin ve Trabzon Milletvekili
Ahmet Şener ve •Corum Milletvekili Hilmi İncesulu'nun Su' Ürünleri kanunu teklifi ile Cum
huriyet Senatosu Zonguldak Üyesi Tevfik İnci
ve 28 arkadaşının, balıkçılığın teşvik ve hima
yesine mahsus kanun teklifi ve Geçici Komisyon
raporu (2/377, 2/505, 2/252) (S. Sayısı : 370)
| Dağıtma tarihi : 20 . 8 . 1963]
X 5. — Millî Istibarat Teşkilâtı kanunu
tasarısı ve Geçici Komisyon raporu (1/451)
(S. Sayısı : 456) | Dağıtma tarihi : 26 . 9 . 1963]
6. — Genel nüfus yazımı kanunu tasarısı ve
Geçici Komisyon raporu (1/507) (S. Sayısı :
513) [Dağıtma, tarihi : 23 . 10 . 1963]

10. — Devlet memurları aylıklarının tevhit
ve teadülüne dair 3656 sayılı Kanuna bağlı (1)
sayılı cetvelin Millî Savunma Bakanlığı kısmın
da değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı
ve Millî Savunma ve Plân komisyonları rapor
ları (1/311) (S. Sayısı : 273) ]Dağıtma tarihi :
25 . 6 . 1964[
X 11. — İller Bankası Kanununun 2 nci
maddesinin değiştirilmesi ve 3 ncü maddesine
bir fıkra eklenmesi hakkında kanun tasarısı ve
İçişleri, İmar ve İskân ve Plân komisyonları ra
porları (1/646) (S. Sayısı : 694) [Dağıtma ta
rihi :18 . 4 . 1964]

X 7. —• Türkiye Elektrik Kurumu kanunu
tasarısı ve Kırşehir Milletvekili Memdııh Erdemir'in Türkiye Elektrik Kurumu kanunu tek
lifi ve Geçici Komisyon raporu (1/461, 2/425)
(S. Sayısı : 516) [Dağıtma tarihi : 24.10.1963]
X 8. —• Konut kanunu tasarısı ve Geçici Ko
misyon raporu (1/493) (S. Sayısı : 534) | Da
ğıtma tarihi : 24 . 12 . 1963]

IV
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI
VERİLEN İŞLER
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER
V
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER
A - İKİNCİ GÖRÜŞÜLMESİ YAPILACAK
İŞLER

9. — Gümrük kanunu tasarısı, 5383 sayılı
Gümrük Kanununun 3 ncü fıkrasiyle 71 nci
maddesinin değiştirilmesine dair kanun tasarısı
ve Millî Savunma ve Dışişleri komisyonları ra
porları ile İzmir Milletvekili Mustafa Uyarın.
5383 sayılı Gümrük Kanununun 134 ncü madde
sinin değiştirilmesine dair kanun teklifi ve Ge
çici Komisyon raporu (1/466, 1/204, 2/236) (S.
Sayısı : 734) [Dağıtma tarihi : 14 . 7 . 1964]
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