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I. — GEÇEN TÜT 

Birinci Oturum I 
Yapılan yoklama sonucunda Genel Kurulda 

çoğunluğun bulunmadığı anlaşıldığından, saat 
15,00 te toplanılmak üzere birleşime saat 10,52 
de ara verildi. 

İkinci Oturum 

Ankara Milletvekili Ahmet Sakıp Hiçeri-
mez, Devlet Memurları Kanununun bugünkü ' 
uygulamasına ve aylıklarını alamıyan memur- | 
lara, I 

Afyon Karahisar Milletvekili Süleyman Mut- j 
lu, Afyon Karahisar'ın Bolvadin ilçesinin Ka- I 
rayokuş köyünün naklinin 1971 plânından çıka
rılmasının sakıncalarına ve bu köyün nakledi
leceği için, yolunun ve suyunun yapılmadığına I 
ve köylülerin çok güç durumda olduklarına, 

Konya Milletvekili Mustafa üstündağ. Kon
ya Ereğli İvriz ilköğretmen Okulunun uzun 
bir zamandan beri kapalı olmasının doğurduğu 
sonuçlara, bu okulun biran önce açılması ge
rektiğine ve 

Sivas Milletvekili Enver Akova'da, dini tez
yif ve lâikliği zedeliyen bâzı yayınlara ve Gü
naydın Gazetesinde yayınlanan Hazreti Muham-
med'in hayatiyle ilgili resimli tefrikalardaki 
yanlışlıklar ve sakıncalara dair gündem dışı bi
rer demeçte bulundular. 

Sivas Milletvekili Vahit Bozatlı'nın, asayiş
sizlik konusunda icranın ihmalleri, noksanları 
ve sorumluluğu konularını tesbit etmek maksa-
diyle bir genel görüşme açılmasına, 

içel Milletvekili Turhan özgüner ve iki 
arkadaşının, imar ve iskân Bakanlığı imar Ge
nel Müdürlüğü tarafından içel İline bağlı Gül- | 

— 630 
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Anayasanın 89 ncu maddesi uyarınca Hü-
kimıaS hakkında bir gensoru açılmasına 
dair önergesi (11/14) 661:663,665:673 

8. — Halen gündemde bulunan gen-
F.ord öiiergöleri üzerinde yapılacak konuş-
m-larırı belli bir süre ile sınırlandırılma
sına dair önergeler 663:665 

ÖZETİ 

nar ilçesi sınırları içerisinde yapılması düşünü
len gecekondu önleme bölgesinin bir mütaahi-
de ihalesinde yolsuzluk yapıldığı iddiasiyle bir 
Meclis araştırması yapılmasına, 

Maraş Milletvekili İbrahim öztürk'ün, üç 
yıl içinde öldürülen üniversiteli gençler konu
sunda bilgi edinmek maksadiyle bir genel gö
rüşme açılmasına ve 

İstanbul Milletvekili Eşref Derinçay'm, Ha
lic'in temizlenmesi ve turistik hale getirilmesi 
için gerekli tedbir ve çalışmaların neler oldu
ğunu tesbit etmek üzere bir Meclis araştırması 
yapılmasına dair önergeleri okundu ve günde
me alınarak sıraları geldiğinde görüşüleceği 
bildirildi. 

içel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, istanbul'
un Sağmalcılar semtinde ortaya çıkan Kolera 
hastalığının önlenmesi konusunda, zamanında 
gereken tedbirleri almakta sorumsuzca davran
dığı iddiasiyle Anayasanın 89 ncu maddesi ge
reğince Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı hak
kında bir gensoru açılmasına dair önergesinin 
günrteme alınıp alınmaması konusu üzerinde 
bir süre görüşüldü. 

8 . 1 . 1971 Cuma günü saat 15,00 te topla
nılmak üzere Birleşime saat 19,02 de son veril
di. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekli Ordu 

Talât Köseoğlu Memduh Ekşi 

Kâtip 
Sivas 

Enver Akova 
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II - GELEN KÂĞITLAR 

Tasanlar 

1. — 1970 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
(A/l) işaretli cetvelin Adalet ve Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanlıkları kısmında değişik
lik yapılması hakkında kanun tasarısı (1/410) 
(Bütçe Karma Komisyonuna) 

2. — 1970 malî yılı Bütçe Kanununa bağlı 
(A/l) işaretli cetvelde değişiklik yapılması 
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ma Komisyonuna) 

3. — istanbul Teknik Üniversitesi 1970 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik 

yapılması hakkında kanun tasarısı 
(Bütçe Karma Komisyonuna) 

(1/412) 

4, — 27 Mayıs 1939 tarihli ve 3614 sayılı 
Ticaret Bakanlığı Teşkilâtı ve vazifelerine dair 
Kanuna bâzı maddeler eklenmesi hakkında ka
nun tasarısı (1/413) (Ticaret ve Plân ko
misyonlarına) 

Teklif 

5. — Millet Meclisi idare Âmirlerinin, 1970 
yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) işaretli cet
velde değişiklik yapılması hakkında kanun 
teklifi (2/431) (Bütçe Karma Komisyonuna) 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Talât Köseoğlu 
KÂTİPLER : Memduh Ekşi (Ordu), Enver Akova (Sivas) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 32 nci Birleşimini açıyorum. 

III - YOKLAMA 

BAŞKAN — Otomatik cihazla yoklama ya
pılacaktır, sayın üyelerin beyaz düşmelere bas
malarını rica ederim. 

(Yoklama yapıldı) 
BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır, görüş

melere başlıyoruz. 

IV - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. —.Sivas Milletvekili Ekrem Kangal'ın, tek
nik personelin işbaşında boş oturma direnişine 
ve bu konuda alınması gerekli tedbirlere dair 
gündem dışı demeci. 

BAŞKAN — Sayın Ekrem Kangal, teknik 
elemanların yapacağı direniş konusunda gün
dem dışı söz talebetmişsiniz. Beş dakikayı geç
memek üzere size gündem dışı söz veriyorum. 
Buyurun ©fendim. 

EKREM KANGAL (Sivas) — Sayın Baş, 
kan, Yüce Meclisin değerli üyeleri, 

Huzurunuza çok ciddî bir konuyu getirdi
ğim inancı içerisinde sözlerime başlıyorum. 

Beş gündür devam eden teknik personelin 
işbaşında boş oturma direnişi, bu yurtta eşine 
az raslanır önemde ve büyüklüktedir. 14 gün 
sürecek olan teknik personel direnişi, gazeteler
den öğrendiğimize göre yüzde 100 e ulaşmıştır. 
ilgili örgütlerle Direniş Komitesi aynı görüşü 
doğrulamıştır. 

önceden yurdun muhtelif yerlerinde yapı
lan forumlarda oluşturulan ve en sonunda 23 

631 — 
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Aralık 1970 tarihinde, Ankara'da tam yetkili 
kuruluşların ve bini aşkın teknik personelin 
.katıldığı forumda şu kararlar alınmıştır, aynen 
okuyorum: 

«Form kararları : 
«Türkiye teknik gücünün bağımsız gelişme

sini, yurdumuzun daha yüksek biı teknoloji 
düzeyine varmasını sağlamak amaciyle ve tüm 
teknik elemanların Personel Kanunu ile elle
rinden alman ekonomik ve demokratik hakla
nın savunmak üzere 28 Aralık 1970 tarihinde 
Ankara'da yapılan formda oluşan kararların 
ışığı altında aşağıdaki hususları tüm teknik 
elemanlara ve kamu oyuna duyururuz. 

«1. 28 Aralık 1970 tarihinden itibaren 3 
aylık bir süre içerisinde teknik elemanlar Per
sonel Kanunu kapsamı dışına çıkarılmadığı 
takdirde bütün yurtta en etkin şekilde direnişe 
geçeceklerdir. 

«2. Personel Kanunu kapsamı dışına çıkın
caya kadar intibaklara, yan ödemelere ve öte
ki bâzı sorunlara ilişkin olarak 25 maddede 
toplanmış isteklerimiz yerine getirilmelidir. Bu
nu sağlamak için de, 4 Ocak 1971 Pazartesi 
gününden itibaren bağlıyarak 2 hafta süreyle 
işbaşında boş oturma şeklinde direniş yapa
caklar; bu süre içinde isteklerimiz yerine gel
mediği takdirde 18 ve 19 Ooak günleri kesin 
boykot yapacaklardır. 25 maddelik muhtıra, 
başta Başbakan ve Maliye Bakanı olmak üzere, 
bütün ilgililere gönderilmiştir. 

«3. Forumda alman kararlara tüm teknik 
okul ve üniversite öğretim üyelerinin katılması 
da sağlanacaktır. 

«4. Bu kararları bozmak ve zayıflatmak 
için basma, radyoya ve diğer yayın organları
na dayanıp ve ilân veren kuruluş ve şahıslara 
karşı, bu kurulukların gerçek temsilcileri ta
rafından aynı yollarla karşı çıkılacaktır.» 

«imza» 

«Teknik Personel Sendikası (TEK - SEN)» 
«Türkiye Teknikerler Sendikası, inşaat Mü

hendisleri Odası, Elektrik Mühendisleri Odası, 
Kimya Mühendisleri Odası, Kamu Jeologları 
Sendikası, Mimarlar Odası ve Ziraat Mühen
disleri Odası.» 

Değerli Milletvekilleri, 
Konu son derece önemli ve o ölçüde âcildir. 

Hükümetin bu ciddî ve güçlü sese yeterince 

kulak vermesi ve çözüm yollan araması zo
runludur. Daha şimdiden, tüm, teknik daireler
de, şantiyelerde, iş sahalarında ve araştırma 
kurumlarında teknik hizmetler durmuştur, iler-
liyen günler içerisinde bunun memleket eko
nomisine ve iş hayatına olacak tesiri çok daha 
büyük olacaktır, çok daha belirgin olacaktır. 
Teknik elemanların direnişine, lütfen başka an
lam vermeyiniz. Direnişi, üç - beş kişinin kış
kırtması şeklinde değerlendirmeyiniz. Biliniz 
ki, tavan böyle istemiştir, biliniz ki, taban yö
neticileri zorlamıştır. 

En uzak yurt köşesinden, en merkezî yerde 
çalışan tüm teknik elemanlar, Yüce Heyetiniz
ce kabul edilen Personel Kanununda kaybo
lan haklarını eyleme geçerek kazanmak iste
mişlerdir. Direniş, teknik personelin yapıcı gü
cünü ve birlikte bilinçli hareket etme anlayı
şını kesinlikle ortaya koymuştur. Yinıe direniş, 
yeterince gelişmemiş olup, plânlı bir kalkınma 
dönemine yeni girmiş olan bir ülkede teknik 
gücün nedenli bir önem taşıdığını, daha doğ
ru bir deyimle şahdamarı olduğunu ispatla
mıştır. Gerekli tedbirler alınmazsa, Türkiye'de 
14 gün teknik sahalarda nabız atmıyacaktır. 

Sayın Milletvekilleri; 
Daha önce de Personel Kanununun müzake

resi sırasında teknik elemanlar 2 gün
lük fiilî bir boykot yapmışlardı. O vakit de 
kendilerini dinliyen ve haklı isteklerine çözüm 
yolları ariyan makam çıkmamıştı. Ne Maliye 
Bakanlığı, ne yatırımcı bakanlıklar ve ne de 
Başbakan. Herkes bir umursamazlık ve kayıt
sızlık içerisine gömülmüştü. Hattâ İnşaat Mü
hendisleri Odası, odalarına kayıtlı bir üye olan 
Sayın Başbakanın odadan atılmasına yollar 
aramıştı. 

Sayın Milletvekilleri, 

Türkiye'de güçlü ve azimli bir mühendislik, . 
mimarlık ve teknikerlik potansiyeli vardır. 
öağdaş teknik seviyeye erişmek, hele plânlı 
ve hızlı bir gelişme çabası içinde mamur ve 
müreffeh bir Türkiye yaratmak iddiasını taşı
yan Hükümet, teknik elemanların tüm prob
lemlerine daha ciddî bir açıdan bakmak ve 
parmak basmak mecburiyetinde olmalıydı. 
Çağdaş uygarlığın en önemli özelliğini teknik 
alanda başarılan gelişmeler ve bunun da kay
naklarını bilimsel araştırma ve mühendislik 
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hizmetleri teşkil eder. Fen ve teknik olmadan 
bir milletin yaşıyamıyacağı bugün münakaşa 
kabul etmez bir gerçektir. Dünya üstünde in
sanlığın, yurt ölçüsünde de tüm ulusun refah 
ve mutluluğu, her şeyden önce fen ve tekni
ğin gelişmesine bağlıdır. 

Memleketimizdeki geri kalmışlığın nedenle
rini kalkınmada plân hedeflerine asla ulaşa
mamasını ve gelir dağılımındaki ahenksizliğin 
yarattığı sorunları, topyekûn bu meselelerde 
teknik elemanın yapıcı gücünü, burada zaman 
yetersizliği sebebiyle geniş geniş anlatmama 
imkân yoktur. Aslında bunlar, bütün parlöman-
terlerin bildiği ve bilmesi gerektiği konular
dır. öyle ise, fen ve tekniği geliştirecek, oluş
turacak ve uygulıyacak olan teknik elemanla
rın Personel Kanunuyla alamadıkları haklarını 
almalarına yardımcı olmalıyız. 

Değerli Milletvekilleri, 
özetle, mühendislik hizmetlerinin, gelişme

miş olan bir ülkede ekonominin bağımsızlığın
dan ve endüstrinin ulusal karakterinden söz et
mek güçtür. Mühendislik hizmetleri milletlere 
mânevi güç, gurur, üstünlük duygusu sağlı-
yan bir kuvvet kaynağıdır. Bu kaynağı geliş
tirecek, uygulıyacak ve neticede memleketimi
ze gurur, mânevi güç ve üstünlük kazandıra
cak olan teknik personelin haklı istekleri üze
rinde önemle duralım. Ciddî bir insan olan ve 
ciddî bir devlet adamı olma yolunda olduğuna 
şahsan inandığım Sayın Maliye Bakanının me
seleye süratle çare bulmasını dilerim. 

Bu arada, Direniş Komitesinin de 14 günlük 
süreyi en çok bir hafta olarak devam ettirme
sini diler, Yüce Heyetinize derin saygılar su
narım. (C. H. P. sıralarından alkışlar) 

2. —• Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Alpas
lan'ın, bir mahkeme kararının uygulanmadığı 
konusundaki demeci ve Dışişleri Bakanı İhsan 
Sabri Çağlayangü'in cevabı. 

BAŞKAN — Sayın Yılmaz Alpaslan, bir 
mahkeme kararının uygulanmadığı konusunda 
söz talebetmişsiniz. Buyurun efendim. 

YILMAZ ALPASLAN (Tekirdağ) — Sayın 
Başkan sayın milletvekilleri, 

1960 yılından bu yana ülkemizde esine rast-
laıımıyan hukuk Devleti ilkeleri ve Anayasa
nın üstünlüğü kur aliyle böğdaşmıyan bir olay
dan söz et'.nek istiyorum. 

1967 yılında Denizli'nin Kale ilçesinin Ada
let Partili Belediye Başkanı hakkında, görevi 
r.a-vsamak ve Danıştay kararını uygulamamak
tan dolayı kamu dâvası açılmıştır. Denizli As
liye Cezf.. Pa.;hk::rcüir:ie yapılan mahkeme so
nu, Belediye Başkanı 7 ay hapis ve 7 ay da me
muriyetten men cezasına çarptırılmıştır. Hapis 
cefası, aynı kararda paraya çevrilmiş, Denizli 
Asliye Ceza Yargıçlığının bu kararı Yargıtay 
Dirdüncü Ceza Dairesince 27 . 6 . 1970 günü 
incelenerek aynen onaylanmıştır. Böylece De
nizli As-.iye Ceza Yargıçlığının kararı kesin hü
küm halini almıştır. 

Kale Cumhuriyet Savcılığı da bu kesin hük
mün infazı için harekete geçmiş ve ıluramıı 
Denizli Valiliğine bildirmiştir. Kararın infaziy-
le ilgili yazışmalar şu anda beşi bulmaktadır. 

Kale CuL-hariyet Savcılığının birinci yazısı 
aynen şöyle : 

«Denizli Valiliğine 

cKale Belediye Reisi İsmet Kural'm yedi ay 
müddetle memuriyetten men'ine dair ilâm su
reti ilişikte gönderilmiştir. Adı geçen hükmün 
ilâm gereğince hizmetine son verilmesi ve hiz
metine son verildiği tarihin defterine verilecek 
şerhe esas olmak üzere bildirilmesi rica olunur.» 

'Saygı değer arkadaşlarım, 
Kale Cumhuriyet Savcılığı dört sefer bu tip 

yazıyı Denizli Valiliğine bildirmesine rağmen, 
Denizli Valiliği, Kale Belediye Başkanını me
muriyetten her nedense menetmemiştir. Ancak 
Denizli Valiliği, Kale Cumhuriyet Savcılığının 
ısrarlı yazışmam üzerine, 6341 sayılı bir yazı ile 
Cumhuriyet Savcılığına, durumu İçişleri Ba
kanlığına bildirdiğini ve oradan alınacak emre 
göre hareket edileceğini bildirmiştir. 

Sayın milletvekilleri, 

Son günlerde Sayın Başbakan ve arkadaşla
rı demokrasi ve sosyal hukuk devleti terimle
rini dillerinden düşürmüyorlar. Oysaki, baştan 
bu yana anlattığım olay neleniyle kesin hüküm 
halini almış bir cezâ  mahkemesi kararı Türki
ye'de uygulanamıyor. Sosyalini bir kenara bı
rakınız, bunun neresi hukuk devletidir? Mah
keme karar verecek, Yargıtay onaylıyacak, siz 
bunu uygulamamakta direneceksiniz, sonra da 
demokrasi havariliğini kimseye bırakmıyaeak-
Eiınız... Olmaz böyle şey! 

13 — — 6; 
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İktidarınızın Danıştay kararlarını tanıma
makta kesin kararlı olduğu, 5 . 1 . 1971 günü 
bu kürsüde konuşan bir Sayın A. P. li sözcü ta
rafından ortaya konmuştur. Sözcü aynen; «Mec
lisin ve millî idarenin üstünde hiçbir organ, 
Danıştay da olsa, tanımıyoruz.» tarzında ko
nuşmuştu. Bu tarzda konuşan A. P. li millet
vekili bu konuşmasiyle, iktidarlarının sakat 
millî irade anlayışını ortaya koyarken, öte 
yandan da açıkça Anayasaya saldırmıştır veya
hut Danıştayın bir anayasal müessese olduğunu 
bilememektedir. Danıştay ve kararları konu
sunda iktidarın tutumu ve çizgisi bu. Ancalk 
bugün sizlere iktidarın çok dalha telhli'keli, ceza 
mahkemesi kararlarını uygulamryan tutu
mundan belgeli bir örnek vermek için huzuru
nuzda bulunuyorum, 

17 gencin öldürülmesinden tutun da engi
zisyon dönemi uygulamalarını hatırlatan kara
kol zulümlerine kadar Sayın içişleri Bakanının 
icraatlarını biliyorduk, fakat bir ceza mahke
mesi kararının kesinleşmiş olmasına rağmen uy
gulanmamış olmasını bir türlü anlıyamamakta-
yız. Mahkemeden aldığı bir karan infaz ettire
meyen bir yurttaşın ihkakı hak yolunu seçme
sinden daha olağan ne olalbilir... Bu yolu açan 
zihniyetin iktidarda bulunması Türk ulusu için 
talihsizliktir. 

Merak ediyorum, Sayın Bakan kürsüye çık
tığında, «Mahkeme ve Yargıtayın üstünde millî 
irade vardır, biz sandıktan çıktık, istediğimiz 
ceza mahkemesi kararını uygulatırız, istemedi
ğimizi uygulatmayız» diyebilecek midir? 

A. P. iktidarının başı, geçen dönem büyük 
bunalımlar geçirirken, kendisini Anayasamızın 
132 nci maddesinin kanatları altına atarak bir 
süre bunalımdan kurtulmuştu. 

TURHAN BİLGİN (Erzurum) — Bunalımla 
ne alâkası var?.. 

YILMAZ ALPASLAN (Devamla) — Alâka
sını dinlerseniz, anlarsınız. 

O gün Anayasaya saygılı gözükmeye çalı
şan, gerçekte kurtuluş yolunu orada buldukları 
için ister istemez Anayasaya saygılı gözüken 
iktidar, bugün Anayasanın aynı 132 nci mad
desini açılkça çiğnemekte hiçbir sakınca görme
mektedir. 132 nci maddenin son bölümünü bir
likte okuyalım : 
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«Yasama ve yürütme organlariyle idare, 
mahkeme kararlarına uymak zorundadır; bu 
organlar ve idare, mahkeme kararlarını hiçbir 
suretle değiştiremez ve bunların yerine getiril
mesini geciktiremez.» 

Anayasanın, mahkeme kararının geciktirme
den uygulanması gerektiği konusundaki bu 
buyruğuna rağmen, altı aydan bu yana, Deniz
li Asliye Ceza Mahkemesinin kararını Sayın 
İçişleri Bakanı uygulatmamakta hiçbir sakınca 
görmemiştir. Kale Cumhuriyet Savcılığı 
22 . 7 . 1970 günü kararın infazını Denizli Va
liliğinden istemiş, buıgün ise tarih 8 . 1 . 1971. 
Bu tarihler arasında geçen süre, «Anayasa ve 
yasa nedir, onlara saygılı davranmak niçin ge
reklidir?» bilmiyen ve bilmek istemiyen bir ik
tidar için kara bir leke olarak siyasi tarihe ge
çecektir. 

Demokratik rejimle yönetilen hiçbir ülkenin 
iktidarı, korumak ve yüceltmekle yükümlü bu
lunduğu hukuk devleti ilkesini böylesine miras
yediler gibi harcıyamaz, harcamaz da. Üstelik 
partizan bir tutum içinde bir maıhkeme kararı
nı uygulatmıyan bakan da, olay duyulur duyul
maz, tası tarağı toplayıp bakanlığı dürüst ve 
faziletli kişiye bırakıp gider. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Onların hep
si faziletlidir. 

YILMAZ ALPASLAN (Devamla) — Bir as
liye ceza mahkemesi kararını uygulatmıyan 
bakana faziletli diyemiyorum ben. 

'İHSAN ATAÖV (Antalya) — Faziletsiz sen
sin. 

YILMAZ ALPASLAN (Devamla) — Sensiz, 
faziletsiz olduğun gibi aynı zamanda da saygı
sızsın. 

BAŞKAN — Sayın Yılmaz Alpaslan, vakti
niz doldu, lütfen toparlayınız. 

YILMAZ ALPASLAN (Devamla) — Sayın 
Bakan bir başka konudaki sözlü soru önergeme1 

cevap vermediği için, bu konuda da cevap ver-
miyeceğini bildiğim için sözlü soru yerine bu
nu gündem dışı konu olarak huzurunuza getir
miş; bulunuyorum. 

»Saygıdeğer arkadaşlarım, 
Bir asliye ceza mahkemesi bundan altı ay 

önce karar veriyor, bir belediye başkanını mah
kûm ediyor, Yargıtay onaylıyor, İçişleri Baka
nına bu kararın uygulanması için savcılık yazı 
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yazıyor, Bakan bunu altı aydan beri uygulanıl- I 
yor, sonra da Bakanın faziletli olduğuna dair I 
çıkışlar yapıyorsunuz. Lütfen Danıştay kararı- I 
nı... (A. P. sıralarından gürültüler) I 

Danıştay kararlarını uygulamadığınızı bili- 1 
yorduk ama, asliye ceza mahkemelerinin karar- I 
lannı da uygulamamak suretiyle Türkiye'de I 
hukuk devleti ilkesini ayaklar altına aldığınızı I 
burada tescil etmek istiyorum. I 

BAŞKAN :— Lütfen Sayın Yılmaz Alpaslan, 
bağlayınız efendim, zamanınız dolmuştur efen
dim. I 

YILMAZ ALPASLAN (Devamla) — Bağlı
yorum efendim, bağlıyorum. 

Saygıdeğer arkadaşlarım, bu konuyla ilgili 
bir yargıçtan aldığım mektubun bâzı bölümleri
ni size okuyorum: 

BAŞKAN — Bağlıyacak mısınız efendim? 
YILMAZ ALPASLAN (Devamla) — Bağlı

yorum, bitti efendim. 
BAŞKAN — iyi ama, doldu vaktiniz Sayın 

Alpaslan... 

Buyurun, bağlayın. 

YILMAZ ALPASLAN (Devamla) — Say
gıdeğer arkadaşlarım, benim söylemek istedi
ğim A. P. iktidarı bugünkü tutumuyla hukuk 
devleti ilkelerini tamamiyle çiğnemiştir. An
cak... 

MUSA DOĞAN (Kars) — Yargıcın mektu
bunu oku da ünsiyetinizi anlayalım. 

BAŞKAN — Lütfen bağlayınız Sayın Al
paslan... 

YILMAZ ALPASLAN (Davamla) — Ancak 
Danıştay 'kararlarını uygulamadığınız bir ya
na, bugün ceza mahkemesi kararlarını da uy
gulamamakla vatandaşı ihkakıhakka ısrarla ve 
hızla sürüklemektesiniz. Bu bakımdan, Sa
yın Bakan hakkında ayrıca Anayasanın 88 nci 
maddesi gereğince cezai sorumluluğu yoluna 
gitmek üzere Yüce Meclise başvurmuş bulunu
yorum. Bu bakımdan bitik bir iktidar bu dav-
ranışiyle yalnız kendisini değil aynı zamanda 
demokrasiyi, aynı zamanda hukuk devleti ilkesi
ni de bir kenara atmaktadır. (A. P. sıraların

dan gürültüler) 
AHMET BULDANLI (Muğla) — Allah I 

belânı versin, Allah kahretsin seni; «Bitik» sen
sin, seviyesiz!.. I 

YILMAZ ALPASLAN (Devamla) — Allah 
sanln belânı versin, sen alçağın, namussuzun 
birisin. (A. P. sıralarından şiddetli gürültüler) 

Saygılar sunarım. (A. P. sıralarından «Yuh:> 
sesleri, C. H. P.-rsır;fırından alkışlar) 

MUSA DOĞAN (Kars) — Sayın Başkan, 
Meclis kürsüsünden (alçak, manussuz) diye hi-
tabedilir mi? 

BAŞKAN — İstirham ediyorum, ben ne ko
nuşacağını bilmem ki; bana bir mahkeme ka
rarının... 

MUSA DOĞAN (Kars) — Sayın Başkan, 
.•jfiscîis kürsüsünden (alçak, namussuz) diye na
şı1 hitabeclebilir? 

BAŞKAN — Lâzımgelen ihtari yaptım Sayın 
MJ.S.\ Doğan. 

ORHAN DENGİZ (Uşak) — Sayın Başkan, 
ııüsaade eder misiniz? 

BAŞKAN — Buyurun. 

GRHAN DENGİZ (Uşak) — Arkadaşımız 
kür-südan son kelimelerini gayet galiz bir küfür 

:. :; söylemiştir, çok rica ederim bunu 
• i^'i kınası lâzımdır, grupum adına istirham 
:: iiyorum. 

DIŞİŞLERİ BAKANI İHSAN SABRİ ÇAĞ-
LAYANGİL (C. S. Bursa Üyesi) — Sayın Baş
kan, :söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Bakan. 

DIŞİŞLERİ BAKANI İHSAN SABRİ ÇAĞ-
LAYANGİL (C. S. Bursa Üyesi) — Sayın Baş
kan, muhterem arkadaşlarım; 

Meclis müzakerelerini takibetmek üzere sa
lona girdiğim zaman, kürsüde konuşan sayın 
hatibin, İçişleri Bakanının bir tasarrufu etra
fında, bir kararın tatbik edilmemesi dolayısıy
la faziletsizlik iddiasında bulunduğunu duydum. 
Grupumuzdan bâzı arkadaşlar haklı olarak böy
le bir hitaba itiraz ettiler. Muhterem hatip 
ısrar etti. 

Ortak Pazar görüşmeleri vesilesiyle huzuru
nuza çıktığım zaman demiştim ki, acaba her 
hâdiseyi bir iktidar - muhalefet meselesi hali
ne getirmeye mecbur muyuz? Acaba her hâdise
yi, arkasında bir kötü niyet ara::ıak, birbi
rimizi incitmek için bir vesile ve sebep say-
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mak mecburiye ilinde miyiz? O maruzatıma rücu 
ederek tekrar Yüksek Heyetinize hitabetnıek 
istiyorum. 

Meseleler olur, üzerinde münakaşa edebiliriz, 
ama büyük lâflar etme merakı; bu fazilettir, 
bu fazilet değildir, bu haysiyettir, bu haysi
yetsizliktir meselesi, fazilet ve haysiyete kıy
met vermiyenlerin şiarı. Bunun ne alâkası var 
faziletletle faziletsizlikle? Yani, birbirimizi ren
cide etmek için, birbirimizi ta'zibetmek için, 
birbirimizi tezyif etmek için bu kürsüyü kullan
mak ihtiyacı nereden geliyor muhterem arka
daşlar? 

Bir hâdise var, tatbik edilmiştir, edilmemiş
tir, sual sorulur, neticesi alınır ama, bu büyük 
lâf ihtiyacı, büyük iddia ihtiyacı... Ben size bir 
şey söyliyeyim; başkalarının fazilet ve haysi
yetine itibar etmiyenler, haysiyet ve şereften 
mahrum olanlardır. Bunu böylece bilmemiz lâ
zımdır. (A. P. sıralarından «Bravo» sesleri, 
şiddetli alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Ali Riza Güllü, isçi mes
kenleri konusunda gündem dışı söz talebiniz var; 
görüşmek istiyor musunuz? 

ALİ RİZA GÜLLÜ (Adana) — Sayın Baş
kan 15 gün önce istemiştim, bir yanlışlık ola
cak. ileriki bir celsede konuşacağım. 

MUSA DOĞAN (Kars) — Sayın Başkan, 
«namuzsuz» diye konuştu kürsüden, geri alsın 
sözünü. 

BAŞKAN — Sayın Bakan gerekli cevabı ver
miştir efendim. (A. P. sıralarından «Geri al
am» sesleri, gürültüler) Gerekli cevap verilmiş
tir efendim. 

3. — Nevşehir Milletvekili Hüsamettin Ba-
şer'in, Köy Kanunu ve Çiftçi mallarını koruma 
Kanununun bugünkü iKtiyaeiara cevap vermedi
ğine ve bu konularda yeni kanunların süratle çı
karılması gerektiğine dair gündem dışı demeci. 

BAŞKAN — Sayın Hüsamettin Başer, siz 
Köy Kanununun ve Çiftçi mallarını koruma 
Kanununun bugünkü ihtiyaca cevap vermediği 
konusunda gündem dışı söz istemişsiniz, buyu
run. 

HÜSAMETTİN BAŞER (Nevşehir) — Sa
yın Başkan, değerli milletvekilleri; 

Bundan bir hafta önce Köy Kanunu ve Çiftçi 
mallarını koruma Kanunu hakkında gündem 

dışı söz istemiştim, bugün sıram gelmiş, teşek
kür ederim. 

Bugün Türkiye'de 40 bin tane köy var. Tür
kiye'nin 23 milyon nüfusu köylerde yaşamakta
dır. Köy Kanunu 1340 tarihinde meriyete gir
miştir; 46 seneliktir. 46 sene öncesine nazaran 
şimdi büyük değişiklikler vardır,, köylerimizde 
birçok değişiklik olmaktadır. Köyler mesken 
bakımından genişliyor, vatandaşların nüfusu 
artıyor; mesken ister. 

Köyün az ilerisine çıktığı zaman ya Hazine
nin malma, ya mer'aya raslar; bu sefer köylü 
ile muhtar arasında bir gerginlik başlar. Bu 
bakımdan, 46 sene evvel çıkmış olan Köy Ka
nunu bugünkü ihtiyaçlarımıza cevaz vermemek
tedir. Birçok köylerde ihtilâflar da bundan 
doğmaktadır. Köy Kanununun süratle değişti
rilmesi lâzımdır. 

İkincisi; çiftçilerimizin mallarını korumak 
için 1940 yılında çıkmış olan Çiftçi mallarını 
koruma Kanunu da Komisyondan çıkmıştır, fa
kat maalesef halen Umumi Heyete gelmemiştir. 
Birçok meseleler bu yeni değişiklikte ele alın
mıştır. Bu geniş kütleyi ilgilendiren iki kanu
nun süratle çıkması için gerek grup başkanları
nın, gerekse Komisyondaki arkadaşlarımızın 
üzerine büyük vazifeler terettübetmektedir. 

Saygılar sunarım. 

4. — Sayın üyelerden bâzılarına izin verilme
sine dair Başkanlık tezkeresi (3/413) 

BAŞKAN — Bâzı sayın milletvekillerine izin 
verilmesi hakkında bir Riyaset tezkeresi vardır, 
okutuyorum efendim : 

Genel Kurula 

Aşağıda adları yazılı sayın milletvekillerinin 
hizalarında gösterilen müddet ve sebeplerle vâki 
izin talepleri Başkanlık Divanının 6 . 1 . 1971 
tarihli toplantısında uygun mütalâa edilmiştir. 
Keyfiyet yüksek tasviplerinize arz olunur. 

Sabit Osman Avcı 
Millet Meclisi Başkanı 

Ağrı Milletvekili Nevzat Güngör, 16 gün has
talığına binaen, 21 . 12 . 1970 tarihinden itiba
ren. 

Çanakkale Milletvekili Refet Sezgin, 30 gün" 
mazeretine binaen, 21 . 12 . 1970 tarihinden iti
baren. 

— 636 — 



M. Meclisi B : 32 8 . 1 . 1971 Û : İ 

BAŞKAN — Ağrı Milletvekili Sayın Nevzat 
Güngör, 16 gün, hastalığına binaen 21 .12 .1970 
tarihinden itibaren izin istemekledir. Tasviple
rinize sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

Çanakkale Milletvekili Refet Sezgin 30 gün, 
mazeretine binaen, 21 . 12 . 1970 tarihinden iti
baren izin istemektedir. Bu izin talebini kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

5. —• Dışişleri Bakam İhsan Sahri (Jağlayan-
ç/ü'in, «Katma Protokol ve Ekleri ile Malî Pro
tokol, Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu yetki 
alanına giren maddelerle ilgili Anlaşma ve Sem 
8enetin onaylanmasının uygun bulunduğuna da
ir kanun tasarısının havale olunduğu komisyon
lardan gerekli oranda seçilerek üyelerden kuru
lacak bir Geçici Komisyonda görüşülmesine dair 
önergesi (1/406, 4/105) 

BAŞKAN — Dışişleri Bakanlığının, Geçici 
Komisyon kurulması konusunda bir önergesi 
vardır. Bu önergeyi okutuyorum efendim : 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Katma Frotokol ve Ekleri ile Malî Protokol, 
Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu yetki alanına 
giren maddelerle ilgili Anlaşma ve Son Senetin 
onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun 
tasarısının havale edildiği Gümrük, Maliye, Dış
işleri ve Plân komisyonlarının her birinden yeni 
oranlara göre seçilerek kurulacak bir Geçici Ko
misyon tarafından incelenmesini arz ve teklif 
ederim. 

Hükümet adına 
Dışişleri Bakanı 

ihsan Sabri Çağlayangil 

BAŞKAN — Geçici Komisyon kurulması ko
nusundaki önergeyi okuttum. Bu önergeyi ka
bul edenler... Kabul etmiyenler... Geçici Komis
yon kurulması konusundaki önerge kabul edil
miştir. Yeni oranlar nisbeti tesbit edildikten 
sonra, bu oranlara göre Geçici Komisyon ku
rulacaktır efendim. 

Gündeme geçiyoruz. 

6. — İçel Milletvekili Celâl Karğıh'mn, İs
tanbul'un Sağmalcılar semtinde ortaya çıkan 
kolera hastalığının önlenmesi koylusunda, za
manında gereken tedbirleri almakta sorumsuz

ca davrandığı iddiasiyle Anayasanın 89 ncu 
maddesi gereğince Sağlık ve Sosyal Yardım 
Hakanı hakkında bir gensoru açılmasına dair 
önergesi (il/13) 

BAŞKAN — önerge okunmuş ve konu görü
şülmeye başlanılmıştı. Sez sırası Adalet Partisi 
Orupu adına Sayın Şemsettin<Sönmezindir. Bu
yurunuz efendim. 

A. P. GRÜFU ADINA MEHMET ŞEMSET
TİN SÖNMEZ (Eskişehir) — Muhterem Baş
kan ve muhterem milletvekili arkadaşlarım. 

Mâlûmuâlileri, Sayın Celâl Kargılı arkadaşı
mız 10 . 10 . 1970 tarihinde istanbul'un Sağmal
cılar semtindeki kolera konusu üzerinde bir gen
soru açılması hususunu taîebetmişti. Sayın Kar
gılı arkadaşımıs, dün de buyurdukları veçhile, 
biraz da gençliğin verdiği heyecan ve dinamizim-
le henüz kati teşhislerin konulmuş olduğu gün, 
yani 16 sında bu önergeyi vermiş bulunuyorlar. 
C s vahimi arz etmeden evvel, değerli önergele-
rindeki bâzı. cümleleri okuyarak Yüce Heyetin 
huzurunda cevap arz etmek istiyorum. 

«Millet Meclisi Başkanlığına, 
«istanbul'un Sağmalcılar semtinde görülen ve 

kolera olup olmadığı henüz resmen açıklanmı-
yan sâri bir hastalıktan dolayı 14 kişinin derhal 
öldüğü ve 315 kişinin de aynı hastalıktan dolayı 
hastanelerde yattığı bildirilmektedir. Bundan 
iki ay kadar önce komşu ülkelerde kolera 
vakalarının tesbit edildiği iddia edilerek bu teh
likenin yurda sıçramaması için çok büyük çapta 
tedbirler alındığı gerekçesiyle geniş bir kam
panya açılmıştı. O zamanlar bu kampanyanın 
gerçekten böyle bir tehlike gerekçesi ile mi açıl
mış olduğu, yoksa bir siyasi amaçla mı böyle 
bir kampanyaya girişildiği şüpheleri kamu oyun
da yaygınlaşmıştır. Kolera hastalığının yurda 
rr.çramasmı önleme maksadiyle başlatılan kam
panyanın açılmasından bir müddet sonra ise, 
yetkili şahıslarca, artık bu tehlikenin ortadan 
kalkmış ve önlenmiş olduğu açıklanarak kolera 
tehlikesine karşı halkı korumak için alınmakta 
olan tedbirlerden vaz geçilmiştir.» 

Buraya kadar olan kısmı özet olarak su şekil
de cevaplandırmak istiyorum : 

Muhterem arkadağlarım, Sayın Kargılı ar
kadaşımıza, memleketin sağlık durumunu ilgi
lendiren güzel bir konuyu huzurunuza getir-
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mesi bakımından ben de kendilerine teşekkür 
ediyorum. Yalnız, bu konuda mesul şahus arar
ken hedefi yanlış seçmiştir; Sağlık Bakam
ınızı seçmiştir. Bunun da mazur gömülecek 
tarafları var. Şüphesiz ki, Sayın Kargılı ar
kadaşımız hekim olmadığı için konuyu biraz 
şaşırmış olabilirler. Yalnız, madem İki, bu 
değerli önerge huzurunuza gelmiş bulunu
yor ve maaleseüf kolera hastalığı da 52 sev
gili yurttaşımızın ölümüne sebeboluybr, bina
enaleyh kamuoyunda geniş yankılar uyandır
mış oluyor, ben de Adalet Partisi Grupu 
adına: bu 52 vatandaşımızın ölümündeln do
layı derin teesısürlerimiızıi Yüce Heyetiniz hu
zurunda tekrarlamak isterim. 

ıSağlık Bakanlığı bu konuda lüzumlu ted-
fbhleri vaktinde ve zamanında almıştır. Size 
elimdeki veikalarla cevap arz etmek işitiyo
rum. Yalnız, buna başlamadan evvel bir hu
susa temas etmek işitiyorum. 

ıSağhlk Bakanlığının vazifesiyle belediye
lerin görevleri memleketimizde şimdiye kadar 
birbirine karıştırılmıştır; hattâ idarecinin gö
revi ile doktorun görevi birbirine karıştırıl
mıştır ve dokttor memleketimizde nedense sa-
debe itlham edilir bir varlık olarak tanınmış
tır. Hep geleneğimiz böyle gidiyor. 

Şimdi, belediyelerin vazifesine dair Hıf-
zuslsılhlha Kanununun 20 nci maddesini okuyo
rum; vilâyet hıtfzıs&ılhlha idareleri ve belediye-
ilere dair Umumi Hıfzısisılhlha Kanununun 20 nci 
maddesi şiöMyle diyor : 

«Belediyelerin umumi hılfzısisıhha ve içti
mai muavenete taallûk eden mesailden ifasiyle 
mükellef oldukları vazifeler aşağıda zikredil-
miştir.» 

«I. İçilecek ve kullanılacak evsafı fenni-
yeye haiz su cellbi, 

<<&. Lâğım ve mecralar tösisatı 
«3. Mezbaha inşaatı, 
«4. Mezarlıklar tesisatı ve mevta defni ve 

nakli işleri, 
«5i Her nevi muzahrafatm teblt ve im

hası, 
«6. Meskenlerin sıhhi ahvaline nezaret, 
«7. Sıcak ve soğuk hamamlar tesisi, 
«8. Yenilecek ve içilecek maddelerin mu

rakabesi ve vilâyet merkezleriyle lüzum görü
lecek sair mahallerde gıda maddelerinin mua
yenesine mahsus laboratuarlar tesisi, 

«9. Umumi mahallerde halkın sıhhatine 
zarar veren âmilleri izale, 

«10. 'Sâri hastalıklarla mücadele işlerine 
muavenet, 

«11. Husûsi eczane buiunmıyan yerlerde 
eczane küşadı, 

«12. Tıbbî imdat ve muayene teşkilâtı, 
«13. Hasftane, dispanser, süt çocuğu mua

yene ve tedavi evi, aceze ve ihtiyar yurtları 
ve doğumevi tesis ve idaresi, 

«14. Meccani doğum yardımı için ebe is
tihdamı.» 

Arkadaşlarımı demek ki, belediyelerin ka
nunla tavzih edilen bir görevi var. Şimdi bi
zim asıl üzerinde durmak istediğimiz konu, 
belediyelere ait görevle Sağlık Bakanlığının 
görevlerini birbirine karıştırmış olmamızdır. 
Sağlık Bakanlığının bu konudaki görevi şu : 
İlgili raporları Hükümete, vilâyetlere bildire
cek, idareciler, vilâyetler ve 'belediye reisleri 
kendilerine aidolan kısımları alacak ve tat
bik edecek. Bir Sağlık Bakanı hiçbir zaman 
bir belediye reisi gibi bir vilâyet içinde, bir 
kasaba içinde icra organı olamaz. Ancak Ba
kanlığına ait ilgili konularda vaktinde hâdi
seleri rapor halinde ilgili vilâyetlere bildirir. 
Bu konuda Sayın Sağlık Bakanlığımız ne yap-
mı!ş, onu da arz edeceğim. 

14 , 8 . 1970 tarihinde valiliklere, Sağlık 
ve Solsyal Yardım Bakanlığı Sağlık İşleri Ge
nel Müdürlüğünden 4867 sayılı bir tamimle şu 
ışekilde tebligat yapılıyor : «Valiliğe» denilmiş, 
gayet tabiî «valiliklere» şeklinde üstü sionradan 
eklenmiş : «1968 yılında Irak'ta görülen ko
lera vakaları 1970 yılında İran, Mısır vs ni
hayet Rusya'da epidemilere selbelbolmuş bu
lunmaktadır. Adı geçen memleketlerdeki epide-
minin geliştiği ve morbitite ve (mortalite oran
ları hakkında henüz kesi|n bilgiler alınmamak
la beraber, olayın ciddî bir manzara arz ettiği 
anlaşılmaktadır.» 

Burada sayın arkadaşlarım, morbidite ve 
mortalite kelimeleri var. Tıbbi birer terim ol
dukları için Türkçesini de açıklayayım, mörbi
dite = maraziyet, yani haJstalıklılık, mortalite 
= ölümdür. 

«Rusya'nın KaradenM sahil şehirlerine yayıl
dığı anlaşılan koleranın Romanya ve Bulgaris
tan'ı da teihdidettiği görülmektedir. 1905 yılın-
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dan beri alınmakta olan enerjik tedbirlerle bu
güne kadar yurdumuzda tek bir vakanın görül-
meyişi sağlık teşkilâtlımızın övülmeye değer bir 
başarısıdır.» 

Hakifkaten bu böyledir arkadaşlar. Bu vesi
le ile sağlık teşkilâtımızda bu konuda çalışan 
en genç hasta bakıcıdan, en tecrübeli hekimine 
kadar hepsine Adalet Partisi G-rupu adına hu
zurunuzda şükranlarımı arz etmek isterim. 

«Kolera pandeminlerinin daima Doğudan 
Batıya yayılması esnasında her seferinde mem
leketimizi de etkisi altına almışken, ilk defa 
1905 te Türkiye sınırlarını aşamamıştır. Meımle-
ketimizim bu müstesna durumunu muhafaza et
mesi için elden gelen hiçbir fedekârlığıaı esir
genmeyeceği tabiî bulunmaktadır. Bundan ev--
vel teklif edilmiş ve başarı ile uygulanmış bulu
nan tedbirlerimizin bütün sağlık teşkilâtımız 
mensupları tarafından hatırlanabilmesi için 
illerimize mevcut genelge, broşür ve diğer do
kümanların dikkatle gözden geçirilmeleri şart
tır. Bir kolaylık olmak üzere bu dokümanlara 
ait bir liste ilişikte gönderilmâıtir. Değişen ve 
gelişen teknik şartlar dikkate alınarak bunun 
için uygulanması zaruri görülen tedbirler aşa
ğıdaki maddelerde belirtilmiştir : 

«Kolera ile savaşta esas prensip vakaların 
erken teşhisi ve erken tedavisi olduğu gözden 
uzak tutulmamalıdır.» 

Arkadaşlar, bu hakikaten böyledir. Hangi 
memlekette kolera su epidemisi şeklitnde yayıl
mışsa, muhakkak surette ilk vakalar gözden 
kaçmıştır. Meselâ komşumuz İran'da zuhur eden 
epidemi 2 000 den fazla hastayı götürmüştür. 
Bu bfeim bildiğimiz. Bilmediğimiz ikim bilir ne 
kadar vefiyat vermiştir. Tabiî hiçbir hükümet 
bunu resmî kayıtlarla bildirmiyor, yalnız İranlı 
meslekdaşlarımdan dinliyen gene yetkili mes-
lekdaşlariimın bana naklettikleri ifade budur. 
Buna sebep de; Afganistan 'dan gelen iki kaçak
çı iran'daki bir köyde ikamet ediyor ve aniden 
vefat ediyorlar. Oradaki hekim otopsi yapmaya 
lüzum »görmüyor, defnediliyor. Ondan sonra bir
kaç vak'a daha var, isalle vesaire ile vefat edi
yor, gene gözden kaçıyor. Nihayet birkaç ay son
ra bir su epidemisi şeklinde hemen bütün iran'ı 
tehdideden bir kolera salgını meydana geliyor. 

Hattâ, Sağlık Bakanlığında daha evvel müs
teşarlık yapmış olan bir profesör zat, bana özel 

bi* görüşmemde, İranlı hekimleriin, iran'da bu 
konu ile mücadele için 400 milyon dolar har
canmak zorunda kalındığını ifade ettiklerini ve 
bunun için de her ne kadar bir mübalâğa 
payı da olsa gene önemli bir maddi ve mânevi 
gayret sarf etmek zorunda kaldıklarını, fakat 
buna rağmen iran'da hâlâ koleranın da köküne 
kibrit suyu ekilmemiş olduğunu ifade buyurdu
lar. 

Demek ki arkadaşlar; bu madde üzerinde 
Sağlık Bakanlığımız ilgili idarecilerini, valilik
lerimizi ve dolayısiyle, tabiî valiliklere giden 
bu tamimler sağlık kurullarıimca tetkik edilir, 
sağlık kurulunda sağlık müdürü Hükümet ta
bipleri, belediye reisleri ve saire bulunduğu gibi, 
emniyet müdürü, bütün müdüran da bulunaca
ğı gibi, bu tamimler yerinde, vaktimde ilgili vi
lâyetlere gönderilmiştir. 

«Kolera ile savaşta esas prensibin,- vakala
rın erken teşhisi ve erken tedavisi olduğu göz
den uzak tutulmamalıdır. 

Teşhisin öncelikle küçük çocuklar arasında
ki ıslah ve toksikoz vakalariyle karışması dola
yısiyle teşhiste yanılmalara sebebolan münferit 
ve toplu çocuk ishali vakaları dikkatle incelen
melidir.» diyorlar. 

«Yetişkinler arasındaki ishal vakaları da 
aynı önemde ele alınmalıdır. Koleranın, bil
hassa el-tor tipindeki seyreden bâzı vakaları
nın mevcudiyeti de göz önünde tutularak kus
ma ve ishalden toplu vakalarda uyanık bulu
nulması şarttır. Esasen daha evvelce de belir
tildiği gibi, lâboratuvar teşhisleri bir sisteme 
bağlanmış bulunmaktadır. Antöro bakteri teşhis 
ünitelerin mevcut ve uç noktalardan ilk araş
tırma lâboratuvarda yapılarak ilk halk sağlığı 
lâboratuvarlarma derhal gönderilecek mater
yal buralarda veya Bakanlıkça yetkili, bilhas
sa diğer bakteriyoloji lâboratuvarîarmda uz
manlarca değerlendirilecek, kesin telhis için 
Refik Saydam Hıfzıssıhha Enstitüsündeki Re
ferans lâboratuvarlarma en seri vasıta ile ulaş
tırılacak, Referans lâboratuvarları kesin teşhi
si koyacaktır.» 

Bakınız arkadaşlar; Sağlık Bakanlığı, ille
rimizde ilk teşhisi koyacak lâboratuvarları ve 
yine kati teşhisi koyacak Sağlık Bakanlığındaki 
referans lâboratuvarlarmı çoktan kurmuş ve 
teçhiz etmiştir. 
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. «Buna göre referans lâboratuvarmca teyit 
edilmeden hiçbir vakanın kesin teşhisi ve ilanı 
mümkün değildir.» 

tap ve broşürlerin talimatı, gıda komroiü tarai-
mi, 442Ü sayılı» diyor. 

Hepsini hatırlatmak için ifade eıloyim; sıra-
siyle, «Köyde ve evlerde r-j-.ı desenfekryr.nu usul
leri» 

Yani dezenfeksiyon usullerine varıncaya ka
dar valiliklere tamimler yapılmış. 

«içme ve kullanma sularının dezenfeksiyonu-
na ait yönetmelik, tamim 4456 sayılı,?, «içme ve 
kullanma sularının dezenfeksiyonuna ait reh
ber, tamim 4456 sayılı» diyor. «Gaita, hela, 
kanalizasyon, çöp ve gübrenin kontrolü ve ısla
hı, tamim 4467 sayılı», «Su temini güç olan köy
lük bölgelerde yapüacak snhhi kuru hela tipi, 
tamim sayısı 331.» 

Demek ki, arkadaşlarım yüzlerce tamim var 
burada, fasla vaktinizi alnnyayım. 

Sağlık Bakanlığı, 1965 teki kolerasını dün
yadaki pandömisi başlar bağlamaz bugvne ka
dar gerekli bütün tertibatı, üstüne düşen bütün 
vazifeyi almıştır. Bu bakımdan Sağlık Bakanlı
ğını hakikaten huzurunuzda tebrik etmekten 
başka bana vicdani bir vazife kalmıyor. 

Yine Sağdık ve Sosyal Yardım Bakanlığı, 
16 . 5 . 1970 te, zannediyorum bu sefer sayın 
müsteşar doktor Faruk İlker'in imzası ile bir 
tamim yollamış. Bu dosyayı arzu eden arkada-
şılm alıp tetkik edebilirler, Sağlık Bakanlığı, ko
lera konusunda ilgilileri her zaman uyanık dav
ranmaya sevk etmiş ve yetkili tamimlerini yap
mıştır. 

Binaenaleyh, valiliklere yapılan tamimlerden 
sonra bunu gazetelere intikal ettirip de, sık sık 
intikal ettirip de memleketin iktisadi durumun
da büyük rol oynıyacak olan turist akınını, it
halât ve ihracat akınını etMiyecek şekilde kötü 
bir propagandaya vesile olmak, şüphesiz ki, hal
kımıza faydalı olmaktan çok memleketimize za
rarlı bir hâdise olacaktır. Çünkü, memleketi
mizde 13 Ekime kadar çok şükür bir tek vaka 
dahi görülmemiştir. 

13 Ekimdeki vaka durumuna gelince... 
Muhterem arkadaşlarım, 
Bu konuda gerek Celâl Kargılı Beyefendi, 

gerekse Reşit Ülker Beyefendi hattâ yine değer
li meslektaşım Faruk Sükan Beyefendi durdu
lar ve Sayın Güven Partisinin muhterem sözcü
sü de Sağlık Bakanlığının mesaisini tebrik et
mekle yetindiler, kendilerine şükranlarımı arz 
ederim. 

Bu da çok haklı bir noktadır. Kolera gibi 
memleketin iktisadiyatına tesir edecek bir ko
nuda elbette ki, Sağlık Bakanlığı ve oradaki 
muhterem meslektaşlarım, referans lâboratu
varmca teyit edilmiyen vakaların hemen gaze
telere, efkârı umumiyeye intikalini mahzurlu 
görmüşlerdir, o bakımdan bu madde de çok 
haklı ve yerindedir. 

«Gerek antöro bakteri teşhis ünitelerinin ve 
gerekse illerdeki lâboratuvarlarm ihtiyaçları 
Refik Saydam Merkez Hıfzıssıhha Enstitüsünce 
tamamlanmakta olup, ihtiyaçlar en seri vasıta 
ile Sağlık İşleri Genel Müdürlüğüne bildirile
cektir. Kolera teşhisi konulan çeşitli bakterile
rin meydana getirdiği toksit ishal vakaları göz
den uzak tutulmıyarak ve lâboratuvarsız hiçbir 
teşhise itibar edilmiyeceği unutulun yacaktır.» 

Muhterem arkadaşlarım, bu tebliğ çok uzun, 
değerli vaktinizi almamak için hepsini okumu
yorum. Bu tebliğ ile ilgili diğer tamimler de 
yine bu dosyadadır, hattâ üç dosya halinde idi, 
yerim olmadığı için ancak bir tanesini getirmiş 
bulunuyorum, «Kolera şüpheli materyalin gön
derileceği lâboratuvarlar listesi» diyor ve bu lis
tenin başında İstanbul ilini almıştır. îaınir, An
talya, Aydın, Adana, Bingöl, Burdur, Erzincan, 
Erzurum ve saire bir sürü ilimizde kolera şüp
heli vakaların materyalinin gönderileceği lâbo
ratuvarlarm yeri ve adresi tesbit edilerek ilgili 
vilâyetlere tamim edilmiştir. 

«Kolera mücadelesi ile ilgili valiliklere gön
derilen tamimler» diyor, daha evvel gönderil
miş. Bakınız size birkaç tanesini arz edeyim. 
1044 sayılı tamimle 5 . 8 . 1965 te, yine 4414 sa
yılı tamimle 2 . 12 . 1965 te, 4416 sayılı ta
mimle 5 . 12 . 1965 te, 4428 sayılı tamimle 
4 . 1 . 1966 da ve sırasiyle 1966 senedinde bir 
hayli tamim, fazla vaktinizi işgal etmiyeyim di
ye atlıyorum, 1966 da, 1967 de var, 1184 nu
maralı tamimle 12 . 10 . 1966 da, yine 4541 sayı
lı tamimle 27 . 3 . 1967 de, yine aynı yıl bir 
seri tamim var, 1466 numaralı, yine 16,5.1968 
tarihinde, yine Sağlık Bakanlığındaki değerli 
arkadaşlarım ilgili valiliklere gerekli tamimleri 
yapmışlardır. 

«Kolera hastalığı ve mücadelesiyle ilgili ki-
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Kanalizasyon konusu üstünde, yani çevre 
sağlığı konusu üstünde muhterem hatiplerimiz 
haklı olarak durdular. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Huzurunuzda sunu hulasaten arz edeyim ki, 

kolera ile mücadele, nihayet yapılacak şey, ev
velâ çevre sağlığını düzene koymaktır, aşı en 
son gelen bir iştir, bir vazifedir. Çünkü aşının 
tıbbi olarak tesiri, bugün bâzı otoritelere göre 
yüzde 30, bâzı otoriteler e göre de yüzde 60 nis-
bstindedir. 

Hattâ muhterem Güllıhane Askerî Tıp Aka
demisinin değerli intaniye hocası, doçentleri ve 
uzmanları ayın 17 sinde kolera görülen mmta-
kada fiilen Türk askerine, Türk subayına yakı
şır bir vazifeşinaslık örneği vermek üzere, ko
lera görülen mmtakayı karış karış geziyorlar ve 
bundan sonra da, «1970 Istan'bul kolerasının ne
denleri ve koleraya geneli bir bakış» konusunda 
makale neşrediyorlar. «Mikrobiyoloji bülteni 
cilt 4, sayı 4» ten olan baskıyı aldım. Çok de
ğerli bir neşriyattır ve bunu bilhassa bendeniz 
mehas olarak alıyorum. Çünkü, muhterem as
kerlerimiz ne şu partinin, ne bu partinindir, her 
şeyden evvel Yüce Türk milletinindir, tamamen 
tarafsız olarak, ilmî yönden etüdetmişlerdir, hu
zurlarınızda kendilerine teşekkür etmeyi bir 
borç bilirim. 

Bu arkadaşlarımız, Sağmalcılar mıntakasma 
ayın 17 sinde varıyorlar. Size, eğer değerli vak
tinizi almıyorsam, buradan birkaç pasaj okuma
yı da münasip görüyorum. Bakınız ne buyuru
yorlar : 

«Tarihle başlayıp günümüze kadar ulaşan, 
toplumları bitiren kolera hastalığı milyonlarca 
insanın canına kıymış amansız bir derttir. Bu
güne kadar altı büyük pandemi yapmıştır, hep
sinde de esas kaynak Güney - Doğu Asya'da 
Ganj vâdisidir. 1965 salgınının 7 nci pandemisi-
ni başlangıç olarak kabul edersek, koleranın bu 
yedinci pandemisi zamanımıza raslamış bulun
maktadır. Bu pandemmin ikinci peryodu önce 
Astraganj ve sonra istanbul'a ulaşmış bulun
maktadır. Eğer Çefkoslavakya'da görülen vaka
lar dikkate alınırsa...» 

Bakınız çevre sağlığı -bakımından bugün 
dünyada hemen hemen Amerika ile, Rusya'dan 
da üstün olarak arz edeyim, boy ölçüşecek ka
dar çevre sağlığı tamam olan bir memlekette 

dahi bu kolera salgın yapmıştır. Yine günlük 
gazete yanımda, arkadaşlar tarihini de arz ede
yim, 21 Kasım tarihli bir günlük gazetede, «İs
rail'de yeniden kolera başladı» diyor. Bakın İs
rail gilbi tamamen devletçiliğin hâkim ollarak 
sosyal binaların yapıldığı, kanalizasyonunun, 
su tesislerinin yapıldığı bir memlekette dahi ko
lera ikinci defa olarak görülüyor. Daha üçüncü, 
beşinci defa da görülebilir, yani buna şaş-
mıyalım. O halde bakınız, muhterem meslektaş
larım, daha ne diyorlar: 

«Bu pandeminin ikinci periyodu İstanbul'a 
gelmiş bulunuyor. Çekoslavakya'da görülüşü, 
biü, hastalığın Yunanistan, Bulgaristan, Yu
goslavya ve hattâ Romanya'da bulunduğu inan
cına sürüklemektedir. Zira, İstanbul salgınının 
Güneyden intikalini düşünmek hakikatten uzak
laşmak ölür. Çünkü, huduttan İstanbul'a ka
dar müsaidolmıyan şartlardaki bir çok şehir 
ve kazalarımızdan geçen binlerce kilometre
lik yol güzergâhında görülmeden istanbul'a 
sıçrama nedeni kolaylıkla izah edilemez. Onun 
için ilmî kanımız, hastalığm Kuzey ve Ku
zey - Batı komşularımızın bir hediyesi olduğu 
merkezindedir. 

Şurasını da hatırlatmak yerinde olur ki, 
kıymetli hocamız Abdülkadir Noyan'ın 1911 -
1917 yılları arasında gözlediği 11 salgından hiç
biri bu ülkede daha kötü şartlarda dahi yer
leşme imkânını bulamamıştır. Kanımızca, bun
da klimatotojik seleksiyonun önemi çok büyük-
tür. incelemek fırsatını bulduğumuz 1970 İs-
tnbul kolerası bu tarihî geçiş sonrasında önem
li bir yer işgal etmektedir. Zira, çeşitli bilim 
adamlarımız hastalığın varlığı ile yokluğu ara
sında geniş tartışma yaparken, bir kısım ilim 
adamlarımız da «para - kolera» deyimini orta
ya atmışlardır. Bunlar kolera açısından dikkat
le izlenecek hususlardır. Bu tartışmaların so
nunda Vibrio - Eltor izolâsyonu yapılan, 
13.10.1970 te başladığı bildirilen İstanbul sal
gınının 1961 de Filipinlerden başlayıp 1965 te 
İran'ı ve Rusya'yı saran Eltor salgının bir de
vamı olduğu gerçekleşmiş oldu. 

işte, bu çalışmaların getirdiği bilimsel or
tamda 17 Ekim 1970 günü bir heyet halinde 
istanbul'a gittik.» 

Neşrettikleri kitapta böyle diyorlar. Eksik 
olmasınlar, bütün bu hastalık mıntakalarını ka-
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rış karış gezmişler. Fazla vaktinizi almıyayıın, 
diye hepsini okumuyorum, bunlar çok değerli 
yazılardır, hattâ konuşmacı arkadaşlarıma da 
birer nüshasını kısa zamanda bulup takdim et
mek istiyorum. 

«...istanbul'a geldiğimiz zaman 12 . 10 . 1070 
te birden bire başlıyan hastalığın birkaç gün
de en yüksek seviyeye ulaşması nedeniyle Sağ
malcılar Belediye Başkanlığında epidemolojik 
analiz tartışmasında bir su salgını olduğu hak
kında görüşümüz kuvvetlendi..» 

Hakikaten, arkadaşlarım, Sağmalcılar'da gö
rülen kolera epidemisi bir su salgınıdır, yani 
enfekte sudan mütevellit bir salgındır. 

Şimdi,, bu değerli ilim adamlarımızın değer
li neşriyatını burada bırakıyorum, size Tür
kiye'mizin Atatürk zamanında belediyecilik ko
nusunda nasıl temas edildiğinin tarihî bir 
özetini yapacağım, ondan sonra günümüze ge
leceğim. 

Salgın hastalıklarla mücadele muhakkak 
ki çevre sağlığının düzenli bir şekilde, plânlı 
bir şekilde yapılmasiyle mümkündür. Çevre 
sağlığı ne demektir? Çevre sağlığı, belediye
leri ilgilendiren bir konudur, demin arz etti
ğim kanunun 20 nci maddesi mucibince kana
lizasyon, su, hava kirlenmesi, teshin ve sair 
mesele.. 

Bunlarla kim meşgul olacak? 

Arkadaşlar, maalesef, Türkiye'de unutulan 
bir konu vardır. Biz Büyük Atatürk'ten son
ra hakikaten Garplı çalışma yoluna yöneldik, 
Büyük Ata'nın sayesinde, fakat zaman zaman 
Büyük Atatürk'ün yaptığı büyük icraatı unut
tuk. Unutunca da gayet tabiî olarak Garplılaş
madan uzaklaştık, eski Şark metotlariyle kal
dık. Rahmetli Atatürk zamanında, yine rahmet
li Refik Saydam Bey Sağlık Bakanı iken, gö
rüyor, memleketimizin hiçbir yerinde çevre sağ
lığı ele alınır durumda değil, hiçbir alt yapı ya
tırımı yapılmamış. Nereden ige başlıyayım diye 
düşünüyor ve rahmetli Atatürk'ün de direktifi 
ile evvelâ bu memlekete sağlık mühendisinin 
lüzumlu olduğu kanısına varıyor. 

Arkadaşlar, sağlık mühendisi olmadan han
gi belediye reisi, hangi profesör, hangi hekim 
nasıl kanalizasyon yapılacağını söyliyebilir, na
sıl su tesisatını tarif edebilir? Bu, mühendisin 
de konusu değildir, 

Malûmuâlıleri medeni memleketlerde her ih
tisas dalma büyük saygı gösterilir. Sağlık mü
hendisliğinin de, huzurunuzda âcizane şöyle bir 
tarifini arz edeyim : Evvelâ inşaat mühendisi 
olur, inşaat mühendisi olduktan sonra bir ve
ya iki yıllık Sağlık Mühendisliği Yüksek Mek
tebinde ihtisas yapar ve girdiği imtihanlarda 
başarı sağladığı takdirde Sağlık Mühendisliği 
unvanını alır. 

işte, rahmetli Refik Saydam Beyefendi Ata
türk'ün zamanında Sağlık Bakanlığı esnasında 
sağlık mühendisi yetiştirmek için 3 - 5 tane mü
nevver Türk mühendisini imtihandan sonra Av
rupa'ya gönderiyor, ama bu değerli mühendis
ler döndükten sonra bunlardan faydalanamıyo
ruz. Hattâ bu arkadaşlardan bir tanesi - halen 
sağsa Allah selâmet versin -xson zamanlara ka
dar, işittiğime göre, Kızılaym Afyon Karahi-
sar'daki maden suyu tesisinde çalışmış. Yani, 
demek istediğim; Refik Saydam'm vefatından 
sonra bu konu örtbas edilmiş, yahut üzerinde 
durulmamış, önem. verilmemi?. 

Rahmetli Neşet Ömer Bey hocamız hiçbir 
art fikri olmıyan muhterem bir zat idi, Allah 
gani gani rahmet eylesin, bu hocamız derste 
şöyle buyururdu : «Çocuklar; bu hekimlikle, 
elinin hamuruna bakmadan idareciler de, bele
diye reisleri de hepsi bu isin mütehassısı imiş 
gibi ilgilenir ve bilir geçinir, onun için de heki
min dediğini tutmazlar, ama sonunda bir şey 
olduğu zaman hekimi mesul tutmaya hemen 
amade olurlar. Onun için, hayatta, benim size 
tavsiyem; bu gibi hâdiselerde soğukkanlılığınızı 
ve sabrınızı hiçbir zaman tüketmiyeceksiniz, 
memleket dâvasında daima sizlere yapılan hü
cum ve ithamlara sükûnetle cevap vereceksi
niz.» 

Rahmetli olan saygıdeğer hocamın bu vasi
yetini ben şimdi yüce huzurunuzda hatırlamış 
bulunuyorum. Nedense, hakikaten kahraman or
dumuz hariç, sivil teşkilâtta hekimin verdiği 
raporlar üzerinde asırlardan beri durulmamış
tır. 

Benim huzur içinde yaptığım vazifelerin bi
rinci kahraman ordumuzdaki asikerlik görevim
dir. Çünkü, ne zaman bir komutan beye, yahut 
bir sayın komutan paşaya rapor takdim ettimse 
vaktinde icabı yapılmıştır, büyük önem veril
miştir. Bir de, köy hekimliğinde huşur duymu-

— 642 — 



M. Meclisi B : 32 8 . 1 . 1971 O : 1 

şumdur; halkıamz ne dediysem yapmıştır. Bun
lar dışında kalan meslek hayatım daima müca
deleyle, huzursuzlukla geçmiştir. 

Bemek istediğim; Sayın Refik Saydam Be
yefendinin ilk haşladığı hu sağlık mühendisliği 
konusu üzerinde durulsaydı, hattâ bunun oku
lu Türkiye'mizde açılmış olsaydı; şimdi yetiş
miş olan binlerce sağlık mühendisinden her biri 
bir belediyenin başında olurdu ve kanal dâva
yıydı, su dâvasıydı, bu gibi konular çoktan hal
ledilirdi. Olan olmuş, üzerinde durmıyacağım. 
Başarı sağlıyanları da daima takdirle anarım. 

Sonradan, zannediyorum 1966 dan bu tara
fa, eğer hafızamda yanılmıyorsam, memleketi
mizde sağlık mühendisliği konusunda şayanı 
şükrandır ki, istanbul Teknik Üniversitesinde 
ve Orta - Doğu Teknik Üniversitesinde birer 
'branş ayrılmıştır. Bu da, Türkiye'nin çevre sağ
lığı konusunda Refik Saydam Beyefendinin baş
latmış olduğu o büyük reform hareketinin, uzun 
bir zaman inkıtadan sonra bir yenilenmesi ol
muştur. Bu fakültelerden yetişecek değerli sağ
lık mühendislerimize de çevre sağlığını ıslah 
konusunda büyük bir vazife düşmektedir. 

Yalnız, şunu da arz edeyim ki, Sağmalcılar 
Belediyesinin kanalizasyon işi bizi bedbin ede
cek kadar yüzüstü bırakılmış değildir. Bakınız 
(Sağmalcıların su ve kanalizasyon durumuna : 

Kanalizasyon yapımına 1967 de başlanmış, 
1967 deki kanalizasyona ayrıca 702 metre su ka
nalı da eMenmiş ve 2 565 metre uzunluğunda 
kanalizasyon tamamlanmış. 

1968 yılında 14 350 metre kanalizasyon, 2 168 
metre kollektör tesis yapılmış. 

1969 yılında 1 541 metre kolektör tesisi ta
mamlanmış, ayrıca 9 100 metre kanalizasyon ya
pılmış. 

1970 yılında 1 300 metre kanalizasyon yapıl
mış, 1 446 metre kolektör tesisi ayrıca yapıl
mış. 

Sağmalcılar'ın 9 mahallesinden 5 - 7 mahal
lesinde kanalizasyon tamamen ikmal edilmiş, 
yarım kalan Kartaltepe, Yıldırım mahallesinin 
de 3 300 000 liralık keşfi yapılmış ve ihaleye 
çıkarılmıştır, bu sene bu da tamamlanacaktır. 
Kolektör, tmar ve iskân Bakanlığı tarafından 
yapılmıştır, anakanallar için bu bakanlıktan 2 
milyon liralık yardım yapılmıştır. 

ISayın konuşmacı arkadaşlarımın bilhassa 
nazarı dikkatine arz ederim, ben nihayet politi

kaya şurada bir senedir başladım, bir ilim mü
essesesinden geldim, müspet evraka istinadetmi-
yen bir tek kelime söylemeye utanırım arkadaş
lar. işte huzurunuzda rakamları konuşturuyo
rum. 

REŞtT ÜLKER (istanbul) — Biz de utanı
yoruz. 

MEHMET ŞEMSETTİN SÖNMEZ (Devam
la) — Sağ olun... 

Yine 1,5 kilometre uzunluğunda kolektör ve 
5 kilometre uzunluğunda şebeke belediye tara
fımdan yaptırılmıştır. 

Su işine gelince : 
Halen Sağmalcılar Belediyesince 1967 yılın

da 10 600 metre su şebekesi yapılmış, 1968 yılın
da 2 400 aboneye su verilmiştir. Umumi Hıfzıs-
sihha Kanununun 20 nci maddesiyle tamamiyle 
belediyelere aidolan konuda belediyenin ulaşa
madığı yerde Cumhuriyet Hükümeti işe el atmış 
ve Sayın imar ve iskân Bakanlığı büyük bir 
başarı sağlamıştır. 

1968 yılında 24 283 metre sn şebekesi yapıl
mıştır. 1969 yılında 2 700 aboneye su verilmiş
tir, 8 800 metre su şebekesi yapılmıştır. 1970 
yılında 6 600 aboneye su verilmiştir, 2 800 su 
şebekesi yapılmıştır. 

Halen günde nüfus başına 90 litre su düş
mektedir, bu mahallede. Mahalle değil, 150 00O 
nüfuslu şehir, arkadaşlar. 

15 aded arteziyen tesisine klorlama cihazı 
monte edilmiştir. En son olarak da DSt tara
fından 5 milyon lira sarf edilmiştir. Bakınız, 
belediyenin yetişmediği yerde Türkiye Cumhu- • 
riyeti Hükümeti derhal hizmete koşmuş bulunu
yor. 

Arteziyen ve anakanallann yapımına 1966 
yılında başlanmıştır, saniyede 1 500 litre su alın
maktadır, 12 aded damperli temizlik kamyonu 
çalışmaktadır, 180 000 metre asfalt yapılmıştır, 
1967 yılından bu tarafa. 

Demek ki, 25 yıl evvel kurulmuş olan Sağ
malcılar semtinin kısmı küllisi, dün konuşan Sa
yın Reşit Ülker Beyin ödediği su tesisatına ve 
kanalizasyona, 1967 den sonra kavuşmuş bulun
maktadır. 

REŞtT ÜLKER (istanbul) — Hastalık ne
den çıktı? 

MEHMET ŞEMSETTİN SÖNMEZ (Devam
la) — Onu da arz edeceğim, Beyefendi. Eğer, is
tanbul Milletvekili olarak zatıâliniz de §u muh-
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terem Gülhane Hastanesi hekimleriyüe birlikte 
bir tetkikte bulunsaydmız... 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Ben yerini bi
liyorum, sayın hatip... 

MEHMET ŞEMSETTİN SÖNMEZ (Devam
la) — Şimdi anlatacağını, ben... 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Kuyuları da 
biliyorum, Hamidiye sularını da biliyorum. 

MEHMET ŞEMSETTİN SÖNMEZ (Devam
la) — Dün neden ifade buyurmadınız? 

* Söz söylemek gayet kolay, fakat evraka da
yanarak konuşmak biraz zor oluyor. Ben de 
igüçlüğü oradan çekiyorum. Zapta geçiyor, hu
zurunuzda bir tek kelimeyi! yanlış ifade etmem, 
ileride büyük mahcubiyet kdnusu, hattâ bizden 
sonra gelen neısile kötü örnek olur. 

Şunu arz edeyim, Sayın Reşit Ülker Beye
fendi oturduğu yerden; «Peki bu epidemi ne
neden geldıi» dedi. Bunlar, Gülhanenin yaptığı 
değerli neşriyat içinde var, satır satır okuya
rak başınızı ağrıtmıyayım. Ben; huzurunuza 
çıkmak için tanı üç bin sayfa eser tetkik ettim. 
Neden tetkik ettim biliyor onusunuz?.. 

Muhterem C. H. P. li arkadaşlarım latifemi 
hoş görsünler, kendilerine büyük hürmetim 
vardır. Sağlık Komisyonunda çok değerli mes
lektaşlarımla teşerrüf ettim ve hiçbir zaman 
C. H. P. li meslektaşlarım olsun, diğer partilere 
mensup meslektaşlarım olsun, bir teki dahi mem
leket konusunda zerre kadar partizanlık yap
mamışlardır. Sağlık Komisyonunun çalışması 
Mecl^ hayatımın en tatlı hâtıralardan biri, ola
rak kalacaktır. Aynı zamanda, bu müspet zih
niyette olan muhterem hekim meslekdaşlarım, 
kendi mesleklerine salhip ve iyi teçhiz edilmiş 
arkadaşlardır. Üstelik, muhterem C. H. P. Gru-
punda bizden daha büyük bir şans olarak, tfoıta-
tniye mütehassısı hattâ, yakılnda intaniye eylemli 
doçenti olabilecek çapta değerli bir meslekda-
şım da vardır. Bu üç bim sayfalık - zatıâlinize 
literatürünü de vereceğim - ecnebi ve yerli neş
riyatı; karşıma değerli bir meslektaşım çıkar, 
Yüce Meclisin seviyesine lâyık akademik bir 
konuşma olur, ben de pek altta kalmayayım 
- aczimi her zaman itiraf öderim, ama - diye 
seçmiş ve tetkik etm^tim. Fakat, benim umdu
ğum başıma gelmedi, inşallah, bir dahaki sefe
re muhterem meslektaşlarımla da münakaşaya 
tutuşuruz, çok faydalı olacaktır. 

Şimdi, muhterem arkadaşım Reşit Ülker Be
yefendiye cevap vereyim... 

REŞİT ÜLKER (istanbul) — Benim söyle
diklerim bilerek söylenmiştir. 

MEHMET ŞEMSETTİN SÖNMEZ (Devam
la) — Acele etmeyiniz, dediniz ki; «Şu rakam
ları arz ettikten sonra... 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Aşı olmuş mu 
aşı?... 

MEHMET ŞEMSETTİN SÖNMEZ (Devam
la) — Bakınız, meslektaşım olmadığınız için 
güçlüğüm burada. Aşı, en son alınacak tedbir
dir, bunu ilim böyle kaydetmiştir. 

REŞİT ÜLKER (istanbul) — Bakanlık ne
den karar vermiş öyleyse?.. 

MEHMET ŞEMSETTİN SÖNMEZ (Devam
la) — Bir dakika öyleyse. Madem ki, böyle bu
yurdunuz, aşıya ait de okuyayım. Yalnız aşı
ya ait cevabı en son vereyim, çünkü değeri, 
kolera ile mücadelede en sondur.. 

REŞİT ÜLKER (istanbul) — Gecekondu 
bölgelerinde, «Sonuna kadar aşı yapılacaktır.» 
kararı nedir? 

BAŞKAN — Efendim, lütfen hatibe müda
hale etmeyiniz. 

MEHMET ŞEMSETTİN SÖNMEZ (Devam
la) — Sizin dünkü ifadelerinizden bir tanesine 
cevap arz edeyim; zatıâliniz dün mealen şöyle 
buyurdıınuz: Kanalizasyonu olmıyan bt>ır şehir
de, köprü ne gerek. 

Arkadaşlar, ben polemiğe hiç de kaçmak is
temiyordum. «Gülme komşuna, gelir başına» 
derler. 

Sayın Nadir Nadi; memleket konularında bil
hassa Atatürk'çülük konusunda tamamen taraf
sız olarak yazan, idealist bir yazarnmızdır ve 
kendilerinih ne derece Atatürk'çü olduğunu 
söylemeye lüzum yok. RaJhmetli babasının da, 
kendisinin de yazılarını seve ıseve okuruz. Ma
dem ki, «mehaz vereceğim» dedim; onun için 
Sayın Nadir Nadıi'nin 29 Kasım 1970 Pazar 
günkü gazetedeki bir yazısını okuyayım : «Ka
nalizasyonu olmıyan bir şehrin, opera nesine ge
rek diye yıllar yılı tartıştık.» 

Daha altında var, ıSayın İnönü'den falan bah
sediyor, fakat Sayın inönü'ye ait kısmı ben, bu
rada polemiğe yer vermemek için, arz etmiye-
ceğim. Çünkü; yaşma, tecrübesine her zaman 
hürmetimsız vardır. Reşit Ülker Beyefendi beni 
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mecbur ettiği için arz ediyorum; C. H. P. min 
ilk iktidarı zamanında, yani 1950 den evvel, ope
ra binasına başlanacağı zaman, muhterem ya
zarlarımız ; «Efendim, daha kanalizasyonu olmı-
yan bar şehre opera ne gerek» demişler. Bina
enaleyh, zatıâliniz Adalet Partisini itham eder
ken, muhterem Cumhuriyet Halk Partisinin bi
rinci devre, 30 sene iktidarda kalmış olduğunu 
bir düşünmüş olsaydınız ve yine 1905 ten evvel 
de iktidarda olduğunu düşünmüş olsaydınız, bu 
derece insafsızca bir ifade kullanmazdınız kanı-
sınidayım. 

Muhterem arkadaşlarım, Beynelmilel Sağlık 
Teşkilâtının sayın Sağlık Bakanlığımıza gön
derdiği bir: rapor var. Bu rapor elimdedir, faz
la vaktinizi almamak için tam olarak okumu
yorum, özet olarak arz edeyim; Sağlık Bakan
lığının; «Benim memleketimde kolera var mı, 
yak mu?» diye Dünya Sağlık Teşkilâtına baş
vurduğu kaydedilmektedir. Üç tane mütehassıs 
yollamışlar, bütün hudut bölgelerini), iç - Ana-
doluımuzu karış karış gezmişler, İstanbul'da 
oturmuşlar ve «Türkiye'de kolera vakası yok
tur.» demişler. Ama, maalesef ondan sonra ko
lera görülüyor. Bunun nedenini arz edeyim : 

Memleketimizde eğer Refik Saydam Beye
fendinin başlattığı sağlık mühendisliği konusu 
teamül halini almış olsaydı, ilerlemiş olsaydı; 
Kırkçeşmje sularının su şebekesi bilinmiş ola
caktı. Kırkçeşme suları; malûmuâliniz, Bi
zanslılar zamanından kalma, istanbul'un su ih
tiyacını sağkyan satıih sulandır. Bunu, büyük 
ecdadımız, zamanına göre, moderniize etmiş 
ve İstanbul tarafına, muhtelif mahallerine bu 
yolla su temin etmiştir. Bu arada otuz küsur 
çeşme de Sağmalcılar'da bulunmuştur. Fakat 
sonradan, demim de arz ettiğim gibi, belediye
lerin bir sağlık mühendisi istihdam etmemeleri 
yüzünden, bu kanallar üzerine oturan gecekon
du sakinlerinin bir kısmı tulumba çakmış ve 
oradan tatlı su almışlar, bir kısmı metruk 
çeşmelerden su almışlar, bir kısmı da kanali
zasyon gibi hela çukurunu kazmış, o mınta-
kaya gömmüş. Demek ki, bu Kırkçeşme suları 
her nasıl olduysa enfekte olmuş, fakat Sağ
malcılar Belediyesi arteziyendem giden suyu, 
çeşmeyi, tesisatı, borusunu demin arz ettiğim 
veçhile tamamen klorlamışlar, ama halk kaçak 
olarak, sızıntı şeklindeki bu Kırkçeşme suları

nın ölü, terk edilmiş yataklarından sızan su
lan kullanmış. Salgın buradan geliyor. 

Değerli asker meslektaşlaran bunu araştır
mışlar, rapor tutmuşlar. Bunu yapanlar aske
rî doktorlardır. Hiçbir sivil meslektaşımın ra
porunu okumuyorum, çünkü; «taraf tutmuş
lar» denilebilir ve dolayısiyle muhterem tmes-
lektaşlanm da benim yüzümden iftiraya mâruz 
kalabilirler diye, sivil meslektaşlanmmkine te
mas etmiyorum, sadece asker meslektaşlarımın 
raporları üzerinde duruyorum. 

Kırkçeşme sularının bir kısmı, bir kolu; 
Rami Kışlasına doğru geliyor. OradaM Oto 
Ulaştırma Taburumuz da bir kolundan su alı
yormuş. Burada üç vaka görülüyor. Askerî 
bakım, şüphesiz ki sivil hayata uymaz, askerli
ğin bambaşka özel bir disiplini vardır, bu üç 
vaka derhal tedavi ediliyor ve üç vakadan 
sonra şayanı şükrandır ki birlikte bir daha bu 
hâdise tekerrür etmiyor. Tabiî Kırkçeşme sula
rının ayağından gelen su şebekesi iptal edili
yor. 

Demek ki, büyük bir şanssızlık olarak mem
leketimizde koleranın su epidemisi halinde bir 
mahallimizde gözükmesine sebep; metruk bıra
kılan eski Bizanslılardan kalma Kırkçeşınıe 
sulannm sızmtılanndan halkın «tatlı su» diye 
istifade etmesidir, inşallah, bundan sonra böy
le vakalar olmıyacaktır. Zira, muhterem mat
buatımız, muhterem hekimlerimiz, hattâ hattâ 
muhterem TRT miz halkımızı kâfi miktarda 
aydınlatmıştır ve Sağlık Bakanlığımız elinden 
gelen gayreti her dakika sarf etmektedir, su
lar normalin iki misi fevkinde klorlanmaktadır. 

Arkadaşlar, Hac konusuna gelince : Muh
terem Hocamız Abdülkadir Noyan Paşanın; 
«Salgın Hastalıklarla Savaşlar» başlıklı kitabını 
okudum. Yine, Muhterem Hocamız Abdülkadir 
Noyan Paşanın; «Enfeksiyon Hastalıklan» ki
tabını, Muhterem Hocamız Behiç Onul Beye
fendinin; «Enfeksiyon Hastalıklar» kitabını 
okudum. Hattâ, Cennetmekân Hocam Neşelt 
Ömer Beyefendinin; «Enfeksiyon Hastalıklan» 
kitabını okudum. Bu yetmiyormuş gibi, aynı 
konuda yine Ankara Tıp Fakültesi intaniye 
Servisinin neşriyatını, bilhassa Doçent Zeki 
Durusu ağabeyimizin neşriyatını tetkik ettim, 
Askerî Gülihanenin neşriyatını tetkik ettim ve 
bu konuda bildiğim dillerden, bilhassa Fran-

— 645 — 



M. Meclisi B : 32 8 . 1 . 1971 O : 1 

sizca üzerinden modern neşriyata da şöyle bir 
göz atmak fırsatını buldum. 

Bana öyle gülüyor ki; bu el4or kolerası 
pamdemi yaptığı zaman - daiba evvel 6 pande-
mi yapmış, bu 7 ncidir - dünyada 15 senelik 
Ibir seyri oluyor ve bu seyri oluyor ve bu seyri 
tamaliyor. Ondan sonra kayboluyor, yeniden 
baişlıyor. Çünkü, Hindistan'ın vıe Pakistan'ın 
Ganj Nehri mıntakası maalesef bu işin membaı 
oluyor, fakat orada da beynelmilel teşkilât, 
Amerikan Bahriyesine mensup hekimlere araş
tırma yapmışlar, neşriyatları var. Garip tarafı 
şu : Ganj Nehrinin civarındaki enfekte kuyu
lardan, yani elJtlor vibriyonu tesbüt edilmiş 
olan kuyulardan su İçen halkta hastalık as 
gözüküyor, karşı kıyısında enfekte olmayan 
kuyulardan su içen kabilelerde hatsitalık gözü
küyor. Yani, kolera vibriyonunun üzerindeki 
tetkikler henüz tamamlanmamış bulunuyor. 
Bu işle ilgili epidemiyoloğlar bile katı bir ka
nıya varacak şekilde tetkiklerini henüz tamam
lamamış bulunuyorlar. Bu, böyle muğlak bir 
konudur. 

Hicaz'da ise; Osmanlılar zamanından beri 
27 defa eltor salgını olmuştur. Hattâ, biliyor
sunuz klâsik kolera mikrobunu - eğer yanılmı
yorsam - 1884 senesinde Robert Koeh bulmuş
tur. Bu, Asyatik tipteki koleradır. Yani, 
ibirdenbire başlar, iki ilâ baş günlük bir ku
luçka devrinden sonra birdenbire başlar ve bu 
ıbaşlayış ishalle, kusmayla mlüterafiktir. On
dan sonra bir pandemi yapar, epidemi yapar, 
andemi yapar ve birden söner. Ama eltor ko
lerası öyle değil. Bu, - eğer hafızam beni ya
nıltmıyorsa - Osmanlıların Hicaz'da yapmış ol
dukları eltor tahaffuzhanesinde vefat eden ha
cıların otopsisinden ve 1903 veya 1905 senesin
de Gotchlich isminde Türk Hükümeti emrimde 
çalışan bir bakteriyolag - M bu zatın kardeşi, 
rahmetli Refik Saydam zamanında Refik Say
dam Hılfzıssıhha Enstitüsünün kuruluşunda 
bizde de hizmet etmiştir - bu vibriyonu teşhis 
etti. Eltor salgını üzerinde o zamanlar, hlaiftâ 
yakın zamana kadar bu biöyle «salgın yapardı, 
yapmaizdı» diye münakaşalar birhayli uzadı 
ıgittü, fakat Hicaz mıntakaısımda şimdiye kadar 
27 defa kolera salgını olmuştur. Ama, nedense 
umulduğu kadar büyük vefiyat yapmamıştır, 
uzun süren bir salgın süresi de göstermemiştir. 

Dün genç arkadaşımız Celâl Kargılı Beye
fendi ; «Bunun portörlüğü beş sene falan sürer» 
dedi. Bendeniz eltor kolerasının beş sene kadar 
devam ettiğine dair tıbbî neşriyata Taslama
dım, fakat Asya kolerasınmlki umumiyetle 14 
günlük bir devreden sonra artık o hasta mik
rop saçma bakımından tehlikeli olmuyor. Ama, 
eltor vibriyonunun 1-1,5 seneye kadar portör
dük yapanları var. Yalnız, antibiyotikler saye
sinde, buıgün için antibiyotik kullanan hasta
larda hem tedavi kolaylaşıyor, hem de por
törlük süresi çok azalmış oluyor, bunu da bil
hassa arz etmek isterim. 

Şu hale göre; kolera konusunda söylenecek 
pek çok şey var, fakat bendeniz özetliyerek 
ısıöylemek istiyorum. Sağlık Bakanlığının, ba
kanlığa mensup muhterem meslektaşlarımın ve 
meslektaşlarımızla birlikte çalışan hastabakıcı
sına varıncaya kadar sağlık personelinin bu 
konuda asla hiçbir hatası olmamıştır. Değerli 
idarecilerimiz olsun, Hükümet mensupları ol
sun, sağlık personeli olsun - dün de Faruk Sü-
kan Beyefendi arkadaşımızın buyurduğu giibi-
inslanüstü bir varlık göstererek bu konuyla 
mücadele etmişlerdir, başarı sağlamışlardır. 
Yüce Heyetiniz huzurunda hepsi de tebrike ve 
teşekküre şayan insanlardır. 

Binaenaleyh, gensoru açılması şöyle dursun, 
benim Yüce Heyetinizden talebim; hiç olmaz
sa bu mütevazı şartlar altında hayatlarını teh
likeye atarak çalışan bu sağlık personelime, 
Yüce Meclisin (elbirliğiyle bir teşekkürde bu
lunması, onlara ilerideki salgın hastalıklar 
için çok daha güçler sağlıyacaktır. 

Huzurunuzdan ayrılırken hepinizi saygiyle 
selâmlarım aziz arkadaşlarım. (A. P. sıraların
dan alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanı, buyurunuz efendim. 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI 
VEDAT ÂLİ ÖZKAN (Kayseri) — Muhterem 
Başkan, muhteremi milletvekilleri; 

İçel Milletvekili Sayın Celâl Kargılı* 16 
Ekim 1970 günü Yüce Meclise; kolera konu
sunda ve şahsımla ilgili olarak bir gensoru öner
gesi veriyor. Fakat, bu gensoru önergesi, dün
kü tarihi itibariyle, iki ay 21 gün Meclisimizin 
gündemi içerisinde ve sırasında ancak gıörüşü-
lebilme imkânına sahiboluyor. Bu itibarla, ge-
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Tek aktüelitesinden küsmen uzaklaşması, gerek
se bu önergenin derununda mündemiç gerçek 
maksadın çok şükür tahakkuk etmemesi dola-
yııstiıyle bu önerge, öyle zannediyorum ki, öne
minden birhayli kaybetmiş bulunmaktadır. 
Ama biz, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 
olarak, senelerden beri devam edip gelen çalış
malarımızı Yüksek Huzurlarımızda ve umumi 
efkâr önünde açıklamak fırsatını bulduğumuz 
için, bu fırsatı bize veren gensoru sahibine yine 
de teşekkür edeceğiz. 

Muhterem arkadaşlarım, hâdise elbette fev
kalâde önemli. 50 seneden beri memleketimiz
de görülmiyen ve bu sınırlar içerisinde tama
men yok edilmiş olan bir hastalık yeniden, ye
ni bir ad altında yurdumuza giriyor. Bu sal
gının ve bu hastalığın yıllarca evvel vermiş 

- olduğu dehşet havası, bir anda ve topyekûn 
bütün yurdu, yalnız yurdumuzu değil, topye
kûn bütün bir dünyayı bu hava sarıyoı ve el
verişli bulduğu vasatlarda da, ortamlarda da 
âni infilâklarla ortaya çıkıyor. 

Arkadaşlarım, bu elverişli bulduğu ortam 
nedir, bu vasa,t nedir? Bu, hepimizin gayet 
iyi bildiği ve bileceği gibi, kanalizasyonu bu-
lunmıyan, sıhhi su şebekesi bulunmıyan, halkı
nın sağlık seviyesi düşük, eğitimi noksan ve 
sağlık teşkilâtı zaıf içinde bulunan bir ortam
dır. Türkiye'miz heyeti umumiyesiyle böyle bir 
ortam içinde midir? Hiç şüphesiz hayır. Ama, 
öyle yerlerimiz vardır ki, bu ortamı biz fazla-
siyle oralarda görebiliyoruz. 

Arkadaşlarım, işte yıllardan beri yapılage-
len çalışmalar, gayretler Türkiye'yi böyle bir 
ortamdan, böyle bir gerilikten kurtarılabilme, 
sıyırabilme esasına istinadediyor. Şu hususu 
bilhassa belirtmek isterim ki, 50 seneden beri 
alınmış büyük mesafeler var. Doğu devletleri
ne, Doğu milletlerine; Güneye, güney milletle
rine baktıkça bu mesafenin büyüklüğünü mem
nuniyetle görüyoruz. Ama Batıya, Batı millet
lerine, ileri seviye devletlerine baktıkça daha 
hâlâ Doğu mahrumiyetinden tam mânasdyle 
kurtulamadığımızı müşahede ediyoruz. 

Arkadaşlarım, hiçbir devri suçlamıyacağını. 
Her devir kendi imkânlarını en iyi bir şekilde 
kullanmanın yollarını aramıştır ve vatanse
ver bir düşünce içerisinde de bir şeyler yap
mıştır. Ama yapmadığı, yapamadığı, yapmayı 

düşünemediği şeyleri, şu 5 - 6 senelik bir ikti
dara yüklemeyi, onu suçlamayı da sureti kati-
yede insafla kabili telif göremiyorum. (A. P. 
sıralarından «Bravo» sesleri) 

Arkadaşlarım, bu konuda sislere bâzı ra
kamlar vereceğim. Bu rakamlar, aynı zamanda 
içinde bulunduğumuz ortamı, bir kenardyle de 
sislere yansıtmış olacaktır. 

Diyoruz ki, kanalizasyon ve su şebekeleri; 
memleketimizde bunlar gerek köylere olsun, 
gerek belediyelerimize olsun ne zamandan beri 
gelmeye, ne zamandan beri bu tesisler kurul
maya başlamıştır? Bunları kısaca şöyle bir göz
den geçirelim: 

1950 ye kadar 8 889 köyümüze su gelmiştir. 
Ama arkadaşlarım, bu 8 889 köyün birisinde 
dahıi Devletin bir tek kuruşu yoktur. Her köy 
kendi imkânlariyle bunları getirmiştir. 1950 ile 
1960 arasında on sene içerisinde 2 785 köye su 
getirilmiştir. 1960 ile 1965 arasında beş sene 
içerisinde 4 317 köye su getirilmiştir. 1965 ile 
1970 arasında 20 522 köy ünitesine su getiril
miştir ve her sene 5 er bin, 5 er bin köye su ge
tirilmek suretiyle geride kalan 15 231 köy üni
tesi de sularına birkaç senede kavuşacaktır. 
Köylerin durumu budur. 

iller Bankası tarafından belediye içme su 
tesislerine yapılan yardımlar: 1950 den evvelki 
devirde 9 640 000 lira sarf edilmiştir. 

Arkakaşlanm, ben bunları söylemek iste
mezdim. Bu, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı 
olarak benim bir nebze politikaya girmiş olma
mı gösteriyor. Ama, Sayın Reşit Ülker'e cevap 
vermek için mecbur oldum. 

1950 den evvel 9 640 000 lira sarf edilmiş, 
1950 ile 1960 arasında, 10 senede 362 milyon li
ra sarf edilmiş, 1960 ile 1965 arasında 200 mil
yon lira sarf edilmiş ve bizim iktidarımız zama
nında, 1970 sonuna kadar 628 600 000 lira pa
ra sarf edilmiş ve bu senenin sonunda, 1971 in 
sonunda belediyelerimizin yüzde 90 inin sıhhi 
içme suyu temin edilmiş bulunacaktır. 

Arkadaşlarım, şimdi geliyorum kanalizas
yon mevzuuna. Hiç şüphesiz, hekimlik bakımın
dan evvelâ bir memleketin suyu temin edile
cek tir ki, kanalizasyon yapılsın. Suyu olmıyan 
bir yerde kanalizasyon yaptırırsanız, o kanali
zasyon tamamen boş olarak kalır. Binaena-
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leyli, evvelâ bu memlekette suları temin ede
ceksiniz, belediyeler olarak, köyler olarak su 
temin edeceksiniz, ondan sonra da kanalizas
yon üzerine yükleneceksiniz. Bu itibarla, kana
lizasyon yapımı biraz daha ağır gitmektedir. 

Evvelâ şunu ifade edeyim; İller Bankası ta
rafından 1950 den evvelki devrede hiçbir be
lediye teşkilâtına kanalizasyon için bir kuruş 
dahi sarf edilmiş değildir. 1957 de kanalizas
yon başlamış, iki yerde Demirci ve Ağrı ilinde 
kanalizasyon yapılmıştır. 1969 programında 
Kuşadası, Hatay, Ordu merkezi; 1970 progra
mında Erdek kazası, Ayvalık, İsparta ili mer
kezi; 1971 yılında yapılacak olan işler; Artvin, 
Edirne, Erbaa, Nazilli, Aydın, Rize, Ünye, Kığı, 
Gemlik. 

Ayrıca 1971 ek program çalışmaları Akhi
sar, Çorum, Kızılcahamam, Hayrabolu; tasdik
ten çıkmış projeler Yunak, Çayıralan, Ulus, 
Şaphane, İskenderun, Varto, Kandıra, Buna 
ilâveten 16 proje elde, çalışılmaktadır, istanbul, 
Ankara, izmir projeleri büyük proje olduğu 
için, Devlet Su İşleri bunu kendi üzerine al
mıştır. 

Arkadaşlarım, bu tarihlere bilhassa dikkat
lerinizi çekmek isterim. 

EŞREF DERİNÇAY (İstanbul) — Para de
ğerlerini hesabedin. 

REŞİT ÜLKER (istanbul) — üçbuçuk se
ne neden geciktirildiğini sormuştuk, onu da 
söylerseniz memnun oluruz. 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI 
VEDAT ÂLİ ÖZKAN (Devamla) — Bunun zan
nediyorum ki, parayla bir alâkası yok. 

İMuihterem arkadaşlarım; görüyorsunuz, ra
kamlar da gösteriyor ki, ki, mevzularda daima 
iyiye doğru giden ve bilhassa son yıllarda sü
ratle ilerliyen bir gelişme var. Hepimiz isteriz; 
susuz hiçbir köyümüz kalmasın. Bütün beledi
yelerimizin^ sıhhi içme su şebekesi kanalizasyo
nu olsun. Her köyün bir hamamı, bir çamaşırlı
ğı ve her köy evinin uygun bir tuvaleti bulun
sun. Ama arkadaşlarım, bunları bir anda ve 
tcpyekûn yapmaya imkân yok. Bunlar, "yılla
rın, hattâ asırların biriktirdikleri dertler. Di
yebilirsiniz - Sayın Reşit Ülker arkadaşım bu
rada İstanbul köprüsünü de mevzubahsederek 
Ibuna temas etmiştir - Şu, şu, şu yatırımlardan 
vazgeçilsin, şu, şu fabrikalar şimdi dursun da 

bunlara yönelsin. Ama arkadaşlarım, biz bu 
memleketin, bu milletin karnını da doyurmaya 
mecburuz. Bunlar beraber yürüyecektir. Aksi 
halde, o zaman büyük Atatürk devrinde, inönü 
devrinde yapılmış olan demiryollarını, 3 - 4 ta
ne çimento fabrikasını, 4 - 5 tane şeker fabri
kasını, Karabük'ün 400 bin tonluk bir ünitesi
ni, «niçin şu, şu hizmetler dururken yapıldı» 
diye bir açıktaya gelir ki, bu, sakat bir nokta
dır, sakat bir zihniyettir. (A. P. sıralarından 
«Bravo» sesleri) 

Arkadaşlarım, bunu 20 nci asrın modern an
layış ve zihniyetiyle bağdaştırmaya imkân yok
tur. 

Arkadaşlarım, İstanbul köprüsünün yapımı
na başlanmıştır. Birkaç sene sonra güzel bir ya
pı olarak karşınıza çıkacaktır ve masrafsız, fa
kat verimli bir fabrika gibi çalışıp, kendisini 
3 - 4 senede amorti edecektir. 

EŞREF DERİNÇAY (istanbul) — Yanlışı
nız var Sayın Bakan, 3 - 4 yılda masrafını 
amorti edemez. 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI 
VEDAT ÂLİ ÖZKAN (Devamla) — Köprü ya
pıldığı zaman, öyle tahmin ediyorum ki, İstan
bul için, Anadolu'muz için, Asya için, Avrupa 
için ne kadar büyük faydası olduğunu görece
ğiz. Evet, bunun kolerayla ilgisi yok, ama dün 
burada mevzuubahis edildi, onun için cevap 
veriyorum ve bunun burada 76 milyon dolarlık 
yapılan dış yardımını başka yere sarf etmeye 
imkân yoktur arkadaşlarım. Bu, yalnız ve 
münhasıran bu yapı için temin edilmiştir. Bi
naenaleyh, bu yapının artık inatla karşısına 
çıkmaktan vazgeçelim. Çünkü, bir gün gıelecek 
bu yapı, bugün tenkid edenleri mahcubedecek 
bir güzellik içerisinde faydalı bir yapı olarak 
karşımıza çıkacaktır. 

Arkadaşlarımın konuşmalarını dikkatle ta-
kibettim. Gerçek olan, ama büyük ölçüde his
lerle dolu olan taraflar var. Yalnız bu arada, 
bilhassa Reşit önder arkadaşımın ve Faruk 
Sakan arkadaşımın sağlık teşkilâtına olan te
şekkürlerini, burada ben de teşekkürle karşılı
yorum. 

Ben, arkadaşlarımın bu hissî beyanlarını hiç
bir şekilde yadırgamadım. Çünkü biz, salgın sı
rasında ve salgından önceki tedbirler sırasın
da öyle tenkidlerle karşılaştık ki, öyle titr sa-
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hibi kimseler bu tenkidleri yaptı M, bunun il
mî izah tarafı sureti katiyede yoktur. Hattâ 
bunlardan bâzılarını, sanki güzel bir kaynak 
bulmuş gibi Sayın Reşit Ülker burada okudu. 
Ben de okuyacağım onları, ilimle hiçbir ilgili 
tarafı yoktur. Onun için, arkadaşlarımın mes
lek mensubu olmadıkları için sözlerini yadırga
madım. Fakat cevaplarını, şu konuşmalarım sı
rasında bulacaklardır ve alacaklardır. (A. P. 
sıralarından «Bravo» sesleri) 

REŞİT ÜLKER (istanbul) — Bitirdiğiniz 
zaman anlaşılır. 

CELÂL KARGILI (içel) — Meslek men
subu olmıyan bir sürü bakan var, buna ne der
siniz? (A. P. sıralarından «Kes sesini be» ses
leri, gürültüler) Birtakım insanlar var, mes
lekle hiç ilgisi yok. Adam doğruyu mu söylü
yor, eğriyi mi söylüyor? Siz onu söyleyin. 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI 
VEDAT ÂLİ ÖZKAN — (Devamla) — Cevap
larını bulacaksınız Sayın Kargılı, şimdi gele
cek, hepsinin cevaplarını bulacaksınız. 

Muhterem arkadaşlarım, memleketimizi altı 
senedir tehdideden ve bir ara Sağmalcılar'da 
salgın yapan eltor - kolera, bâzı arkadaşlarımın 
da temas ettikleri gibi 1960 - 1961 sırasında 
Filipinlerde görülmüş, Seleb Adalarında pato-
jenite kazanmış ve adalardan adalara atlaya 
atlaya dört bir tarafa salgınlar yaparak,, 1965 
yılında İran'da büyük salgın yapmış ve 1965 in 
yaz ayından itibaren de memleketimiz tam mâ-
nasiyle bu mikrobun tehdidi altına girmiştir. 

Biz, işte o zamandan itibaren tedbirlere 
başladık, ilk aldığımız tedbirler o zaman baş
ladı. O zamana kadar şüphesiz kolera tehdidi 
mevzuubahsolmadığı için, çok uzaklarda ande-
mik bir yaşayış içinde bulunduğu için bir ted
bir içerisinde değildik. Ama 1965 te, ne zaman 
ki, hududumuza geldi, dayandı, işte biz o za
man tedbir almaya başladık. 

ilk tedbir olarak, personelimizi iran'a, Pa
kistan'a ve Hindistan'a, bu hastalığın salgın 
olarak seyrettiği bölgelere gönderdik. Arka
daşlarımız, orada derin tetkiklerde bulundu
lar. Ve yurda avdetlerinde de kurslar açmak 
suretiyle personel eğitimine başladık. 

Şunu, burada bilhassa ifade etmek mecbu
riyetindeyim; kolera konusunda yetişen ar
kadaşlarımız gerçekten değerli bir seviye ka

zanmışlardır. Ve biz, bu değerli seviyeyi Yu
nanlılarla, Bulgarlarla, Rumenlerle ve Yu
goslavlarla yaptığımız son müzakerelerde ya-
kinen ve gurur duyarak müşahade ettik. Hat
tâ Bulgar Hükümeti, bizden kendilerine kon
ferans vermek üzere arkadaşlarımızı davet 
ettiler ve bu arkadaşlarımız birkaç gün için 
Bulgaristan'a gidip, intaniye ve bakteriyoloji 
mütehassıslarının geniş bir şekilde toplandık
ları bir salonda, âdeta Bulgar hekimlerini eği
tim çalışmalarına tabi tuttular, ve fevkalâde 
başarılı ve güzel intibalarla oradan döndüler. 

Bu itibarla şunu evvelâ ifade etmek iste
rim ki, kolera konusunda personel bakımından 
fevkalâde değerli arkadaşlarımıza sahibiz. 
(A. P. sıralarından alkışlar) 

Arkadaşlarım, yine o tarihten itibaren mem
leketin çe/re ağlığı r.artlaa üzerinde durulmuş, 
yeni mezun olan çevre sağlığı teknisyenleri hv-
dut bölgelerine, lüzumlu ni'rdüğünîüs bölgelere 
gönderilmiş ve imkânlarımla içerisinde bu çev
re sağlığı şartları üzerinde durulmuştur. 

1965 in sonbaharına kadar her sene istihsal 
ettiğimiz aşı. miktar] ancak 50 000 kilişik idi, 
O tarihten itibaren aşı üzerinde ciddiyetle du
rulmuş ve bilhassa 1967 de yeni geçirilen otok
lavlar ve cihazlarla ası istihsal kapasitesi mil
yonların üzerine çıkarılmıştır, Ve bu ağılarımız
la da bütün hudut bölgeleri, bütün Doğu böl
geleri, lüzumlu gördüğümüz belgeler mükerrer 
aşı kampanyaları yapılması suretiyle vatandaş
larımız aşıdan geçirilmiştir. Ve bu aşı kampan
yaları son günlere kadar devam etmiştir. Aşı 
mevzuu üzerine sonra geleceğim. 

Arkadaşlarını, o tarihlerde almakta olduğu
muz bu koruyucu hizmetler yanında, hastalığın 
her an memleketimize pirmesi ihtimali karşısın
da tedavi hizmetlerinde de bir çalışmaya giril
miştir. Bunlardan ilki, bütün hudut bölgelerin
de ve gerekli gördüğümüz yerlerde 40 a yakın 
«antero bakteri üniteleri» dediğimiz Bboratu-
var üniteleri kurulmuştur; ki bu, hastalığı ev
velâ yakalıyacak ve sonra da daha üst lahora-
tııvar merkezlerine bildirecek bir şebekedir. Bis 
buna bir nevi «radar istasyonları» i&ııini vere
biliriz. Bunlar il halk sağlığı Iclboratu varlarına 
ve onlar da hıfsıssıhha enstitülerin-isa, referans 
lâboratuvarı mahiyetinde çalışan bu enstitülere 
bağlıdır ki, bu lâboratuvar rebokeleri bu ilk 
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günlerden itibaren yüzbinlerce materyalin tah
lilini, analizini yapmışlardır. 

Bu arada yine o günlerden itibaren bu has
talıkta tedavide ilk tatbik edilecek unsur olan 
ve su kaybını hemen karşılayacak olan Behidra-
tasyon mâyiinin temini olmuştur ve 47 000 litre 
kadar bir stok o zaman muayyen merkezlerde 
yapılmış, tetrasiklin ve kloramenikol ilâçları da 
yine ayni stoklar içerisinde yer almıştır. Bu ara
da, 1 500 kadar özel kolera yatağı da yine mu
ayyen depolarımızda ve stok merkezlerimizde 
tesbit edilmiştir. 

Arkadaşlarım, şüphesiz bu devam eden ha
zırlıklarımız hakkında arkadaşlarımın hiçbir 
malûmatı olamaz. Çünkü arkadaşlarımız kulak
tan dolma, yahut bizim biraz evvel söylediği
miz gibi, sorumsuz kaynakların verdiği malû
matlarla doludur. Halbuki, bu mevzuda binin 
arşivlerimiz acık, bizim kapılarımız açık. Eğer 
gelselerdi, bizim bu isle ilgili şubemizde biraz 
tetkikat yapmış obalardı, hazırlıklarımız hak
kında gerçek bilgiye sahibolurlar ve bu kürsü
den gerçek bilgiyi bu Yüce Heyete sunabilir
lerdi. 

Bu arada arkadaşlarım, bu hastalığm su ile, 
daha tehlikeli bir şekilde intikali göz önüne alı
narak, içme ve kullanma sularıımı desenfeksiyo-
nuna ait 196G yılında bir yönetmelik ve rehber 
hazırlanmış ve bu yönetmelik ve rehber o za
man 150 000 Kg. kireç kaymağı ile beraber bü
tün teşkilâtımıza, suların, su şebekelerinin 
klorlanması için tevzi edilmiştir. Bu arada da 
her sene üç, dört defa Bakanlığımız tarafın
dan tamimler yapılmış ve bunların müfettişle
rimiz tarafından da takipleri yapılmıştır. 

Arkadaşlarım, bu arada, bütün bu hazırlığı
mız sırasında, 1965 ile 1967 arasındaki hazırlık 
ve tedbirler sırasında A. B. D. nin Halk Bağlığı 
Servisi Şefi ve Bulaşıcı Hastalıklar Uzmanı Dr. 
Cangorosa memleketimize davet edilmiş ve aldı
ğımız tedbirlerin yerinde incelenmesi kendisin
den rica edilmiştir. 

Ben, birkaç pasaj halinde, muayyen devre
ler içerisinde Dünya Sağlık Teşkilâtından ol
sun, A. B. D. den gelen arkadaşlarımızdan ol
sun, meslektaşlarımız olsun, bu tetkiklerinden 
zaman zaman sise bilgi vereceğim. Çünkü, dış 
dünyanın bizim tedbirlerimiz hakkındaki bilgi
si de tahmin ediyorum ki, önemli olsa gerek. 

Dr. G-angorosa memleketimize gelmiş, geniş 
tetkikler yapmış ve sizlere özetle okuyacağım 
şu raporunu, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakan
lığına sunmuştur : «Bugüne kadar olan kısa 
zamandaki başarılarınızdan dolayı...» 

Arkadaşlarım, «başarılarınızdan dolayı» der
ken beni değil, Edip Somunoğlu'nu kastediyor. 

Dün Reşit Ülker arkadaşım, burada benim 
Bütçe Komisyonundaki konuşmamdan bir pa
saj okudu, ki o beni destekliyordu, o pasajda şu 
nokta da vardı; 1967 tarihine kadar Edip So-
muoğlu'nun ve teşkilâtın göstermiş olduğu bü
yük başarıyı Edip Somunoğlu'nun şahsında 
Bütçe Komisyonunda teşekkür etmiştim. Yine 
de huzurlarınızda sayın selefime teşekkür ediyo
rum. 

«Bugüne kadar olan kısa zamandaki başa
rınızdan dolayı sizi ve meslektaşlarınızı tebrik 
etmek isterim. Gayretleriniz, diğer beş memle
kette bu hastalıkta olan şahsi tecrübeme göre 
emsali görülmemiş bir hazırlık durumuyla ne
ticelenmiştir. Tehlikeye mâruz Balkan memle
ketleri ve Güney Avrupa ve hattâ daha da 
uzakta olanlar sizin gayretleriniz neticesi mu
azzam kazançtalar. Aşılama programında fev
kalâde ilerleme olmuştur, iran, Irak ve Suriye 
hudutları olan hassas bölgeleri de halkın çoğu
na iki veya daha fazla inoculatin tatbik edil
miş, aşı tatbik edilmiş ve bu suretle fennen 
kendilerine âzami korunma verilmiştir. 

Personelinizin fazla çalışması ve kendile
rini bu işe hasretmeleri ile aşı istihsali âcil ih
tiyaca ayak uydurmuştur. Kolerayı, yalnız Tür
kiye'yi değil ve fakat diğer memleketleri de 
tehdid'eden bir istilâ ordusu gibi görüyorum. 
Bu, memleket hudutlarında stop etmiyen bir 
tehdittir.» 

Arkadaşlarım, işte biz 1965 ten beri yaptı
ğınız hazırlıklarla, aldığımız tedlbirlerle mem
leket ekonomisi ve halk sağlığı bakımından 
gerçekte hayati önemi olan bu konuda daha 
müsait ve güvenilir bir hale gelmiştik. Ama, 
hudut tammıyan, bir insan uzniyetinde rahatça 
ve kolaylıkla taşınabilen ve bir insan vücudun
da hiçbir belirti göstermeden yaşıyabilen bu 
mikropla mücadelenin kolay olmıyacağmı ve 
her an memleketimize girmek imkânına sahi-
bolacağmm büyük endişesini daima hissetmi
şizdir. 
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iŞu hususu arkadaşlarımın bilhassa bilmele
rini istiyorum; hastalık, ilk epidemi iran'da 
1905 Temmuzunda başlamış ve ancaik Kasım 
sonunda söndürülebilmiştir, beş ay.. 422 Ölüm 
vermiş. 2 960 kadar da vaka olarak İran res
mî bültenlerine intikal etmiştir. 

'Biz, iran'daki bu salgından sonra aldığımız 
bu tedbirlerin dışında Bakanlık olarak yeni 
bir hazırlığın içerisine girdik. Bu da şu; bula
şıcı ve salgın hastalıklarda olağanüstü savaş 
kanunu tasarısı. Gerekçesini Sayın Reşit Ülker 
arkadaşım burada okudular, ama kendi işleri
ne gelen yerleri okudular. Ben daha kısa ve 
özet olarak bâzı pasajlar okuyacağım. Bu özet, 
bizim kolera konusunda nasıl teyakkuz ve nasıl 
tedbirli bir kuşku içinde bulunduğumuzun da 
ayrıca bir izahı olacaktır. 

«1965 yazında iran'da meydana gelen El tor 
tipi kolera salgını dolayısiyle yurdumuz, bu 
hastalığın bulaşma tehlikesiyle karşı karşıya 
bulunmaktadır.» 

EBuııu, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 
ööylüyor, dün Celâl Kargılı ve Reşit Ülker de 
ifade etti. Biz bunun bulaşmasının her an ola
bileceğinin idraki içerisinideyiz. Bunu teknik 
kademe olarak söylüyoruz, bu memleketin sağ
lığından sorumlu bir Bakan olarak söylüyoms, 
bir Teşkilât olarak söylüyoruz. Bunun polemi
ğe artık tahammülü yok. 

«Hastalığın, tabiatiyle girdiği memleketten 
temizlenmesi kolay olmamakta, bilhassa müsait 
yaz mevsimlerinde tekrarlamalar yaparak sene
lerce sürüp gitmektedir.» 

'Bunu biliyoruz. Sayın Kargılı, bunu biliyo
ruz, kolay kolay çıkmaz ve bugün bu mikrop 
Avrupada da vardır, Balkanlarda da vardır, 
Fransa'da da vardır. Sözümün başında «elveriş
li bulduğu vasatlarda ani infilâklarla ortaya 
çıkar» dedim. Binaenaleyh, bu vasata imkân 
vermiyeceğiz. 

O halde çevre sağlığı şartlarının ıslahı mev
zuuna bütün gayretimizle yükleneceğiz. Bunun 
nasıl bir yükseliş olduğunu da son yıllarda, 
verdiğim rakamlarla bir parça size anlatmış 
oldum. 

İşte arkadaşlarım, bu gerekçe ile Olağan
üstü Savaş kanunu tasarımızı biz 1969 un 
12 nci ayında Meclise verdik. Bu tasarı geçen 
seneden beri Yüce Heyetinizin önündedir, 
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Umumi Heyettedir, ama gensorulardan fırsat 
bulup da bir türlü görüşülme imkânına sahi-
bolamıyor ve bir destek, bir takviye olacak 
unsur halinde bizim yanımıza gelemiyor. A. P. 
sıralarından <'Bravo» sesleri) 

Muhterem arkadaşlarım, 1966, 1967 ve 1969 
yıllarında iran'da ve Irak'ta mükerrer epideri-
ler görüldü ve bu hastalık bir ara Rusya'nın 
Astragan bölgesine, Hazerin Kuzeyinde Volga 
mansabına atladı. Ve nihayet 1970 in Temmuz 
ayında Odesa - Kerç Havalesinde büyük bir sal
gın yaparak Rus resmî bültenlerine intikâl et
ti. İşte biz o resmî bültenlerden aldığımız ha
ber üzerine derhal, devam edip gelen, anlattı
ğım tedbirleri daha yoğun bir hale getirdik, 
bütün hudut boylarını ve Karadeniz bölgesini, 
Trakya'yı, Marmara'yı, İstanbul'u, Adana, Ha
tay bölgelerini hassas bölge olarak ilân ettik. 
Bunu, Temmuz ayında yapıyoruz. Hava ve de
niz limanlarını, bütün hudut kapılarını karan
tinaya aldık, ciddî tedbirler içerisine soktuk. 
Çevre sağlığı şartları yeniden gözden geçirildi. 
Eğer burada Hatay, Gaziantep, Urfa, Mardin 
bölgelerinin milletvekilleri varsa bilirler, Ağus
tosun ortalarından başlıyan, yanında teknik ka
demelerim olmak üzere, bilhassa Adana ve Su
riye hududu, hudut köyleri teker teker, adım 
adım dolaşıldı,. Bütün müfettişlerimiz, intaniye 
ve Bekterioloji mütehassıslarımız ekipler ha
linde bu hassas bölgelerde vazifeli kılındı. Per
sonelimizin bütün izinleri kaldırıldı ve Sağlık 
Teşkilâtı bir nevi seferi bir duruma getirildi. 
Bu arada ilgili kuruluşlarla, Grülhane Askerî 
Tıp Akademisi mensupları ile, üniversite men
supları ile, Sosyal Sigortalar Hastanesi men-
suplariyle ve diğer kuruluşlarla yapılan toplan
tılarda tedbirlerimiz izah edildi ve vesikaya 
bağlanan tasvipleri alındı. Onların değerli fi
kirlerinden istifade edildi. Başbakanlık müste
şarının başkanlığında, daha önce 1960 - 1966 
•sıralarında kurulmuş olan bakanlıklararası ko
ordinasyon ve kollaiborasyonu temin edecek 
olan bir komite tekrar faaliyete çağırıldı, top
lantılara çağırıldı ve ilgili kuruluşların bu mev-
zudaki iştirakleri sağlanmak istendi. 

Arkadaşlarım, bizim bu kesif çalışmaları
mız sırasında dısarda maalesef, şüphesiz kom
şularımız tarafından olacak, maksatlı, Türkiye'
de kolera varmış gibi bir intiba yaratılmak is-
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tendi ve bâzı devletler bize karşı tedbirler al
ma yoluna gittiler. Bunun üzerine Dünya Sağ
lık Teşkilâtından eksperler istendi. «Gelin, gö
rünüz, tedbirleri yerinde tetkik ediniz ve bu 
mevzu üzerinde de dünya efkârını aydınlatı
nız» dedik. Eylülün ilk haftası içerisinde 
Doktor Mara ve Profesör Seri isminde Dünya 
Sağlık Teşkilâtının iki uzman eksperi memle
ketimize geldi. Kendilerine dedik ki, istediğiniz 
bölgeyi gezebilirsiniz, size her imkân tanınacak
tır, raporunuzu verin... Dolaştılar, hattâ kendi
lerine bir helikopter de tahsis ettik. Cenup hu
dutlarına, Doğu hudutlarına, Van'a kadar git
tiler ve dönüşlerinde verdikleri rapor; Türki
ye ̂ de şu anda bir kolera vakası yoktur. Alınan 
tedbirler fevkalâde iyidir, hattâ biz bu tedbir
leri biraz da gayriiktisadi gördük, şeklindedir. 
Demek ki, biz, tedbirlerin de üzerinde bir ted
bir yoluna gitmişiz. Ve arkadaşlarım, bu ted-
(birler Sağmacılar'da salgın başlayıncaya kadar 
devam etti Hiç aksatılmadan devam etti. Bura
da, işte o tedbirler o zaman içindi, salgına ya
kın sıralarda kaldırıldı, bırakıldı, deniyor. Ar
kadaşlarım, geliniz, görünüz, vesikalarımızı 
tetkik ediniz. Asıl kaynak Sağlık Bakanlığının 
arşivleridir, buraya giriniz, buradan alınız ma
lûmatı ki, acaba bu tedbirler kaldırıldı mı, kal
dırılmadı mı, yoksa daha da yoğunlaştı mı, bu
nu iyice öğreniniz, ondan sonra gelip bu kürsü
ye çıkınız. 

Bu arada bütün hassas bölgelere tevcih edi
len bir aşı kampanyasına girildi. Salgın zama
nına kadar da 10 milyon vatandaşımız aşılan
dı ve bunun yalnızca 1 milyonu İstanbul'a ya
pıldı. 

Arkadaşlarım, aşı üzerinde çok lâf edildi. 
Bilen de konuştu, bilmiyen de konuştu, dün bu
rada olduğu gibi. öyle şeyler söylendi ki, hat
tâ salgın sırasında - aşı üzerinde biraz duraca
ğım, burada salgın mevzuuna giriyorum aşı 
ile - benim üzerimde fevkalâde menfi tesir 
uyandıran bir Kadıköylü eczacı, meslektaşımız 
ısayılır, çıktı, «arkadaşlarım bu aşı bulanık bir 
sudur» dedi. Bir profesör, titr sahibi arkadaşı
mız - gazeteler buradadır - «1 santimetrekübde 
4 milyar jertm aşı vardır, binaenaleyh tam mu
afiyet istiyorsak birer hafta ara ile iki defa ya
pılması lâzımdır» dedi. Bilmiyordu ki, tetkik 
etmemişti ki, ilmî bırakmış bir insandı ki, ar

tık dünya 1 santimetrekübde 4 milyar jermlik 
aşıyı bırakmıştır. 10 sene evvel bırakmıştır. Bi
zim aşımız; elimizde vesikalarımız vardır, ra
porlarımız vardır Dünya Sağlık Teşkilâtının, 
Amerika Halk Sağlığı Servisinin raporları var
dır, Dünya Sağlık Teşkilâtının 8 milyarlık 
standardının da üzerindedir ve Aşı istihsal Şu
bemizin başında da gerçekten değerli, muhte
rem bir arkadaşımız vardır. 

iki aşı olacak dendi, vatandaşımız bir te
reddüde düştü. 

CELÂL KARGILI (İçel) — Yabancı dev
letlerde de iki yıl aşı olmadan sokmazlar ama. 
Onlarda mı bilgisiz? 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI 
VEDAT ÂLİ ÖZKAN (Devamla) — Onu anla
tıyorum şimdi, geliyorum. Müsaade edin arka
daşlarım, cevaplarını bulacaksınız. 

Ve bu, vatandaşlar üzerinde o kadar büyük 
menfi tesirler uyandırdı ki, birer gün ara ile 
kuyruklara girip üç defa, dört defa aşı olan is
tanbullu vatandaşlarımızı da gördük; bütün 
ikazlarımıza rağmen, bütün neşriyatımıza rağ
men. Arakadaşlarım, o vatandaşlarımıza yazık
tı, aşı için israftı ve aşıyı yapan personelimiz© 
bir külfetti. 

Arkadaşlarım, salgın zamanına kadar 10 
milyon aşı yapıldı. Salgın içerisinde bir 10 mil
yon vatandaşımız daha aşılandı. 4 ayda 20 mil
yon vatandaş aşılandı. Hani elimizde aşı yoktu? 
Hani aşı fıkdanı içerisinde idik? Ve arkadaşla
rım bugün Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı
nın elinde 25 milyon insanı aşıhyacak aşı var. 
(A. P. sıralarından «Bravo» sesleri) Reşit Ül
ker arkadaşım çıktı buradan, efendim, Hıfzıssı-
ha Enstitüsünde bir toplantı yapmışsınız, Fran
sa'dan aşı almışsınız, Rusya^dan, israil'den aşı 
almışsınız falan, dedi. Elbette aldım, tedbirlerin 
içerisine giriyorum. 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Ben öyle bir 
şey konuşmadım. 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI 
VEDAT ÂLİ ÖZKAN (Devamla) — Konuştu
nuz, burada okudunuz onları. 

CELÂL KARGILI (içel) — Ben okudum. 
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI 

VEDAT ÂLİ ÖZKAN (Devamla) — Siz oku
dunuz veya Celâl Kargılı okudu. 

Alacağım elbette. Ben bütün dünyadan aşı 
istedim, elimdeki stoka rağmen aşı istedim. 
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CELÂL KARGILI (İçel) — Ama iki a§ı 
olmaz diye beyanat verdiniz. 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI 
VEDAT ÂLİ ÖZKAN (Devamla) — Oraya ge
liyorum. 

25 milyon doz daha aşı var elimizde ve her 
gün benim Aşı istihsal Şubem 100 000 dozluk, 
100 000 insanlık aşı istihsal ediyor. Ayda 3 mil
yon insan demektir. 

CELÂL KARGILI (içel) — Milletvekilleri 
bile o zaman aşı bulamadılar. 

REŞİT ÜLKER (istanbul) — Meclis tahki
katı isıtiyelim de çıksın meydana. 

MUSA DOĞAN (Kars) — (Celâl Kargılı'ya 
hitaben) Kendin kolerasın. 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI 
VEDAT ÂLI ÖZKAN (Devamla) — Muhterem 
arkadaşlarım, şimdi sizlere vilâyet vilâyet yap
mış olduğumuz aşıları, hassas bölgeler olarak, 
takdim ediyorum. 

Adana vilâyetinde; Ağustos ayında 250 000 
kişi aşılanmış, Eylül ayında 125 000 kişi aşı
lanmış, Ekim ayında 100 000 kişi aşılanmış, Ka
sım ayında 750 000 kişi aşılanmış. Mükerrerler 
dâhil. 

TURHAN ÖZGÜNER (içel) — Hiç küsür-
leri yok mu? 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI 
VEDAT ÂLİ ÖZKAN (Devamla) — Küsürleri 
var tabiî, ben yuvarlak hesap söylüyorum. Ve 
toplam olarak 1 milyonun üzerinde vatandaşı
mız aşılanmış. Bunları tetkik edebilirsiniz. 

Ankara'da aşı yapılmadı diyen arkadaşları
ma söylüyorum. Ankaratâa; Ağustosta 750 000 
vatandaşımız aşılanmış. Eylülde 90 000 vatanda
şımız aşılanmış. Ekimde, o salgın sırasında, 1,5 
milyon vatandaş aşılanmış, tabiî bunlara mü
kerrerler dâhil. Kasımda 400 000 kişi aşılan
mış ve Ankara'da 2,5 milyon vatandaşımız aşı
lanmış. 

Arkadaşlarım, diyeceksiniz ki, Ankara'nın 
nüfusu bu kadar mı Bu kadar değil, ama ci
vardan gelenler ve mükerrer aşılar buna dâ
hil. 

Artvin, hudut bölgemiz... Ağustos ayında, o 
salgının Rusya'da ilân edildiği zaman, 150 000 
vatandaşımız aşılanmış. Eylülde 120 000 vatan
daşımız aşılanmış, ceman 250 000 kişi. 

Diyarbakır; Ağustosta 230 000, Eylülde 
50 000, Kasımda 200 000 vatandaşımız aşılan

mış. Ceman 500 000 vatandaşımız aşılanmış. 
Gaziantep; 350 000 Ağustosta, sınırdır çün

kü, Suriye sının... Eylülde 150 000, tamamlan
dığı için Kasımda 30 000 e düşmüş. Ve toplam 
olarak 450 000 vatandaşımız aşılanmış. 

Hatay'da... O da hudut ve hassas bölgemiz. 
350 000 Ağustos ayında, 100 000 Eylül ayında, 
30 000 Eldim ayında, 70 000 Kasım ayında, ce
man 500 000 vatandaşımız aşılanmıştır. 

İstanbul; 1 milyonun üzerinde yalnız Ağus
tos ayında aşılanmış ve Ekim ayında aşı yekû
nu 3 milyonun üzerinde arkadaşlarım. Toplam 
olarak 4 milyona varan vatandaşımız istanbul'
da aşılanmış. Buna da mükerrerler ve civardan 
gelenler dâhil. 

Arkadaşlarım, burada yine muhterem arka
daşların zihnini kurcalıyan bir noktaya temas 
etmek istiyorum. Elimde bir gazete var, gaze
te isimlerinden bahsetmiyeceğim. 

«Aşı meselesine gelince; 19 Ekim 1970, tam 
salgının içinde. 2,5 milyon insanın üstesinden 
gelmek, yurdun diğer yerlerinde de aynı tedbir
leri almak, bir büyük teşkilât meselesidir. Bir 
hekim hiç durmadan 8 saat çalışsa ve bir insan 
üç dakikada aşılansa günde 160 aşı eder. 10 he
kim bir istasyonda günde 1 600 aşı yapar, 10 
istasyon olsa, bu rakam 16 000 eder. Bütün İs
tanbul'u bu tempo ile, serumunu, doktorunu 
'bulmak şartiyle, aşılıyaJbilmek için 150 gün is
ter. 150 günde de bir âfetin neler yapabileceği 
tasavvur edilmelidir.» 

Arkadaşlarını, bir gazete baş makale yazmış, 
diyor ki; böyle teşkilâtla bu kadar büyük bir 
kütle aşılanmaz.,. Doğru, eğer 16 istasyon kur-
saydık aşılıyamazdık. Ama biz 1 000 istasyon ve 
4 000 000 aşıyı 4 günde yaptık arkadaşlar. 
(A. P. sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 
Bu belM size inandırıcı olmaz ama, 4 gün son
ra İstanbul'da aşı kuyrukları bir anda kesildi. 
Ben oradaydım, başında bulunuyordum. 

Arkadaşlarım, aşı için, aşı iki mi yapılacak, 
bir mi yapılacak mevzuu. Burada bu tereddüdü 
Sayın Faruk Sükan arkadaşım da izhar etti, 
ama bir şey söylemedi. Aşı bir defa yapılır. 

CELÂL KARGILI (İçel) — Peki komşu 
devletler niye iki defa aşı olmıyanları sokma
dılar? 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI 
VEDAT ÂLİ ÖZKAN (Devamla) — Şu kürsü-

— 653 — 



U. Meclisi B : 32 8 . 1 . 1971 O : 1 

den tekrar ifade ediyorum, iki defa yapmanın 
sebebi şu; dışarı çıkarken tefrik müddeti var
dır 5 gün, 6 gün. İki aşı arasındaki müddet 
5 - 6 gün olunca dış dünya için tefrik müdde
tinde bir .garanti oluyor. Biz de bunu istiyoruz. 
Yani bir hastalık bir vücuda girdikten 5 gün 
sonra çıkar. «Ben birinci aşıyı yaptır istiyorum, 
ikinci aşıyı da 6 gün sonra yaptıracaksın, tu
risti bana öyle göndereceksin diyorum» Ne de
mek bu? O adamda hastalık yoktu demektir, 
bana öyle girebilir demektir. Bunu bütün mil
letler istiyor,. İşte bu bunun için yapılıyor. 

Bu mevzuda ilim heyetimizin raporunu tak
dim ediyorum, istanbul aşı uygulamasında has
sas kabul edilen bölgelere Ağustos ayında ko
lera aşısı yapılmıştır. Ayrıca epidemi ile ilgili 
olarak Ekim ayında kütle aşılamasına geçilmiş
tir. Bundan sonra bir aşı uygulaması düşünül
düğü takdirde 3 aydan erken olmamak üzere 
6 ay içinde yapılmasını en uygun ve doğru bir 
metod olduğu kanısındayız. İkinci aşı ancak 
salgın bölgesinde 3 ay içinde yapılacaktır, bir 
hafta sonra değil. Bunun ilmî tesbitleri var. 

Aşımın geçici olarak verdiği muafiyetin 
muayyen grafik seviyesi bir ;ay ısenra âzamiye 
varıyor ve 'bir ay sonra ıbu aşı yapıldığı takdm-
Ide dalha mıüeısrir bir muafiyet temin ediliyor. 

ISayın Celâl Kargılı, siz hekim olmadığınız 
için bunları pek bilmezsiniz. 

CELÂL KARGILI (İçel) — Sizde de ihtisas 
ısaih'ilbi olmıyan bir sürü bakan var. Ben bilirim, 
bildiğimi de doğru kokuşurum. 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI 
VEDAT ÂLÎ ÖZKAN (Devamla) — Ama ısrar 
etmeyin. 

Arkadaşlarım, şunu da bilhassa ifade etmek 
isterim - ki hepiniz biliyorsunuz, çok mevzuu-
balhsedildi - aşı da tek başına kolera savaşında 
bir unsur değildir. Nihayet % 30 ilâ % 50 içe-
risinlde bir muafiyet veriyor. Binaenaleyh :aşıya 
bel bağlamak da doğru değildir. 

Arkadaşlarım, 13 Ekim 1970 günü bir seya
hat dönJüşü isaat 23,30 da gece yarm İstanbul'a 
sindim, Yanımda, iyi bir tesadüf «setri olarak, 
epiidemiyoloji mütehassısı arkadaşımız Muzaf
fer Akyol Bey ile Aşı İstihsal Şubesi Müdürü
müz 'Turgut Tıılga Boy faulunuyoıllu. Bana o 
gün Çapa kliniklerinde bası şüpheli vakaların 

bulunduğundan bahsettiler. Derhal arkadaşları
mızla oraya gittik ve ıspjbaihım erken saatlerine 
kadar oraJda meşgul olduk. Görülen mamzara, 
tipik kolera manzarası idi. Bütün müşahedeleri
miz 'bu... Tipik kolera manzarası... Ve hattâ 
orada arkadaşlarımızla beraber, tedavilerinde 
bâzı tavsiyelerde 'bulunduk ve bizzat müdahale 
çittik. Çünkü kolera vakalarında iîfk 15 dakilka 
içerisinde bir litre mayiin hastaya zerkedilmeısi 
lâzımdır. Biz orada bunu temin etçik. Kiolera bi
zim için uzak bir hastalık olduğu içini, bu tedavi 
müessesemizde hemen hemeın hilinmiyen bir has-
talıik olarak kabul ediyordu ve esasen teşhis de 
•konmuş değildi, ama bizim görüşümüz bu >idi. 

O gece Ankara*ya telefon ederek epklemiyo-
loji mütehassısı aı-kadaşımız Neömettin Alkış 
Bayie Gene! Mlüdürünıüs ıSa«bri Sarıgöl'ü - bak-
tlerioloji mütehassısıdır - İstanbul'a, davet ettik. 
Arkadaşlarımız 14 sabâbı saat 10,00 da ilk 
tayyare ile gelmişler ve bize mülâki olmuş
lardı. Kendileri derhal vakanın bulunduğu 
yere gittiler vs hastalardan alman materyal, 
kusmak ve dınkı maddeleri o rnm öğleden 
#onra, (Sahil Sıhhiyede açmış bulunduğumuz 
reföranis lâboratııvarmıcla - ki mükemmel bir lâ-
boratuvarldır - vasatlara ekildi vo arkada'danm 
15 sabahı kaitî teşhise varıldı. Teşhis, kole
ra el tor ineva... Viibriio kolera el tor ineva... 
Teşhis katî.... 

Hastalar İstanbul Tıp Fakültesi kliniklerin
de yatıyor, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi klinikle
rinde yatıyor. Bir devanfbolıojik nezaket icabı, 
bütün Ibu profesör arkadaşlarımızı davet etmek 
icabetti ve aynı gün öğleden sonra İstanbul Tıp 
Fakültesi rektörlük binasında büyük bir top
lantı yaptık. Bu toplantıda enine - boyuna mü
zakereler c'ereyan etti. Aksanım g&ç saatlerine 
'kadar sürdü. Kendilerine anlattık, dedik ki, «bu 
iş budur», ve şu (karara varıldı : 16 Ekim sabah
leyin, Sahil Sıhhiye lâboraituvarında parazitoloji 
ve mikrobiıolıoji kikijüleri profesörleriyle bera
ber müşterek bir tetkik yapılacak Ve bu tetki
kin sonunda da eğer kesin bir teşhise varabilir-
sek Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı bu teş
hisi açıklılyacak. Ve iste arkadaşlarım 16 Ekim 
sabahı bu tetkik yapılmış, öğleye kadar orada 
bu 'görüşmeler yapılmış, öğleden, sonra da ta
rafımdan 'Türk kamuoyuna 16 Ekini günü, bu 
gensorunun verildiği gün, açıklama yapılmıştır. 
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Hiçbir gecikme mevzuubahis değildir. Bu 
sözler tamamen maksatlıdır ve arkadaşlarım 
şunu yiı̂ e iftiharla söylüyorum, bu kadar sü
ratli bir tetkik İstanıbulumuzda olmuştur, sebebi 
de şudur, Necmettin Alkış arkadaşımı* bu mev
zuda diğer arkadaşlarımız gibi iyi yetişmiş bir 
arkadaşımızdır, kecıdi bulduğu vasat vardır, 
«Allaş vasatı» bunu bugün ilim dünyası kolera
da rakipsiz vasat olarak kabul ekmektedir. 

SÜLEYMAN MÜTLÜ (Afyon Karahisar) — 
Sayın 'Bakan, arkadaşımız veteriner hekimdir, 
iftihar ediyoruz. 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI 
VEDAT ÂLÎ ÖZKAN (Devamla) — Bunu, ra
kipsiz vasat olarak kabul etmiştir ve arkadaşla
rım işlte bu vasatın sayesinde biz bir gün içeri
sinde bu teşhise vardık. Bir gün içerisinde var
dık... G-eliniz, görünüz, vesikaları tetkik ediniz. 

Kamuoyu hiçbir zaman aldatılımamıştır. Ka
muoyu hiçbir zaman cyalaıumamıştır, ama maal
esef bu âfet gibi mevzuda bâzı politikacılarımız 
dillerine pelessnk yapmışlar, sakız gibi çiğne
mişlerdir. Bizi teşkilât olarak bir bakıma üzeoı 
bir nokta da budur. 

Muhterem arkadaşlarım, şimdi arkadaşımız 
diyor ki, «peki siz neye bunu söy3emediniK?>>ı 
Yahut «neye kolera değildir dediniz?» Burada 
ben de size gazetelerden okuyorum : - Akşam 
gazetesinde benim bir beyanatım - «Sağlık Ba
kanı Vedat Âli Özkaın dün Sağlık Müdürlüğün
de kendisi ile görüşen gazetecilere, 'Sağmacı!cır
da görülen bulaşıcı hastalık 'konusunda şunları 
söylemiştir : - gerçek beyanatlar bunlar - bütün 
tedbirleri koleraya göre aldık, tik andan, ilk 
saatten itibaren, ilk hasta başına gittiğimiz an
dan itibaren. Hiçbir şeye inanmayın. Halen is
tanbul'da 10 milyon doz aşı var, her gün 150 
bin kişilik aşı yapılıyor.» Bunları geçiyoruz. 
«... Ekipler kurulmuştur. Vatandaşımızın bize 
gelmesini beklemiyeceğiz. Sağmalcılar'da her 
türlü tedbiri alıyoruz. Çalışmalarımız bütün İs
tanbul çapındadır. Resmen 10 ölü var - o gün 
için - Bakan bu hastalığın dejenere olmuş bir 
kolera olabileceği konusunda sorulan bir soru 
üzerine - daha henüz katî teşhis konmamış -
İnsanlar bile dejenere oluyor, mikrop dejenere 
olmaz mı?» Ben o zaman bunu söylemiştim. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Nitekim bu 
çocuk da dejenere olmuş.. 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANİ 
VEDAT ÂLİ ÖZKAN (Devamla) — İlâve et
miştim; «Klinik bulgular kolerayı andırmak
ta ise de bakteriyolojik bulgular bunu tam mâ
nası ile teyidetmemektedir. Bakteriyolojik bul
guları bekliyoruz.» 

Arkadaşlarım, bir kolera teşhisinde, umu
miyetle bir bulaşıcı hatsalık teşhisinde evvelâ 
klinik, evvelâ epidemiyolojik sürveyans yani o 
bölgenin epidemiyolojisi, o bölgenin şartları 
tetkik edilecek. Ondan sonra klinik ve ondan 
sonra da bakteriyolojik bulgular ele alınacak. 
Bunlar üçü birbirini teyidetmediği müddetçe 
hiçbir hastalık hakkında katî bir beyanda bu-
lumazsınız. 

Arkadaşlarım, hastalığın ikinci günü Milli
yet Gazetesi üniversite profesörlerinden üç ar
kadaşımızı ve beni bir açık oturuma davet etti. 
Bu açık oturumda - ki, bu konuşmalarım teyp
lere geçmiştir, gazete sayfalarında vardır, açıp 
okuyunuz. Sizler için tam vesikadır - Doktor 
Özkan : «Son salgın su epidemisi manzarası 
içinde kütlevi ve infilâki bir şekilde olmuştur. 
Hastalık mide ve barsak arazı ile ortaya çık
mıştır. Henüz marazı kesin olarak anlaşılma
mış bulunmakla beraber alınacak tedbirler esa-
sen bu gibi vakalarda pek değişik değildir.» 
Bundan sonra geçiyorum. «... Her ihtimali göz 
önünde tutarak biz kolera üzerinde de duruyo
ruz.» Hastalığın ikinci günü yaptığım açık otu
rum, profesörlerle beraber karşılıklı yaptığımız 
konuşma... İşte gerçek vesika bu. 

CELÂL KARGILI (İçel) —- Sayın Bakan, 
benim, gazetelerden okuduğum demeçlerinizi 
söylemediniz mi? «Söylemedim» deyin. Verme
diniz mi? öyleyse bütün gazeteciler yalancı ve 
bütün gazeteler yalan. 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI 
VEDAT ÂLİ ÖZKAN (Devamla) — Bunlar 
teype geçen vesikalar. Hastalığın 14 ncü günü 
konuşmuşum. Hastalık 13 ncü günü çıkıyor, 
14 ncü günü biz açık oturum yapıyoruz. Ne 
demişim? «Kolera ihtimali üzerinde de duru
yoruz ve tedbirlerimizi buna göre alıyoruz.» 

BAŞKAN — Oturduğunuz yerden müdahale 
etmeyiniz Sayın Kargılı. Sayın Kargılı, otur
duğunuz yerden durmadan konuşuyorsunuz. 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI 
VEDAT ÂLİ ÖZKAN (Devamla) — Vesika bu. 
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Bunun dışında sureti katiyede başka türlü be
yanat vermiş değilim. Yanlıştır, yanlıştır. 

Muhterem arkadaşlarım, salgının ilk ânın
dan itibaren, tekrar ifade ©diyorum; kolera is
tikametinde çalışılmıştır. Sular derhal süper 
klorizasyon seviyesine çıkarılmıştır. Yalnız Sağ
malcılar ve istanbul'da değil, bütün yurt ça
pında ve Hıfzıssıhha meclislerinin toplantıları 
yapılmış ve buraların uygulanması belediyelere 
mecbur tutulmuştur. Sağmalcılar ve İstanbul 
bölgesi araç bakımından, malzeme bakımından 
ve personel bakımından büyük ölçüde takviye 
edilmiş ve bunlar sahaya gönderilmiştir. 

Sağmalcılar, Esenler bölgesi karış karış do-
laşılmıştır. Ev ev dolaşılmıştır. Yeni amjbulâns 
merkezleri kurulmuş ve bu ambulans merkez
leriyle hastalar mümkün olduğu nisbette, sü
ratle tedavi merkezlerine taşınmıştır. 

Sağmalcılar merkezinde 2 sene evvel ta
mamlanmış 200 yataklı bir ceza evi hastanesi 
metruk bulunuyordu, bu bizim için bir şans ol
muştur, 150 yataklı Tropikal Hastanesi yeni 
bitmişti, henüz o da boş durumda idi, 350 ya
taklı bu iki hastane derhal 12 saat gibi kısa 
bir zaman içerisinde personeli ile aracı ile mal
zemesi ile laboratuvarı ile her şeyi ile hizmete 
sokulmuştur. Ayrıca, 400 yataklı Yedikule Gö
ğüs Hastalıkları Hastanesi, 200 yataklı Koşu-
yolu Göğüs Hastalıkları Hastanesi bu hastalık 
klarnetine tahsis edilmiştir. Şişli'de 100 yatak, 
Beyoğlu Belediye Hastanesinde 50 yatak, Hay
darpaşa Numune Hastanesinde 100 yatak, Ha
seki Hastanesinde 200 yatak, Gureba Hastane
sinde 100 yatak ve Sosyal Sigortalar Hastane
sinde 250 yatak bu hastalara verilmek suretiy
le bir anda kapasite 2 000 yatağa çıkarılmıştır. 

«Deshydratation» mayii için, tahmin ediyo
rum Reşit Ülker arkadaşımız bundan bahsetti... 

REŞİT ÜLKER (istanbul) — Ben söyleme
dim. 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI 
VEDAT ALİ ÖZKAN (Devamla) — Yahut Ce
lâl Kargılı arkadaşımız ile karıştırıyorum, affe
dersiniz. Efendim dediler, bu tedavi edici mayi 
temin edilemedi. Değil; biz ilk günden itiba
ren bir müessese ile anlaştık ve günde 7 bin 
litre «deshydratation» msyii istihsaline geçtik. 
Bu miktar o gün istanbul'un istihlâkinin üstün
de idi ve biz bunu Anadolu'ya da sevk etmeye 

başladık. Bunlar derhal tedavi merkezlerine 
gönderildi. 

Te-trasiklin ve kloromifenikol gere!..' stokları
mızdan, gerekse piyasadan süratle teinin edilip, 
tedavi merkeplerimize gönderildi, özel olarak 
mevcudolan yataklarımızın buralara şevkleri 
yapıldı. 

Arkadaşlarım, şunu bilhassa huturunuzda 
ifade etmek isterim. O günlerde personelin ger
çekten iman üstü bir gayret içinde çalıştı. Çok 
geceler uykusuz kaldı, çok günler gıdasız kal
dı; ama o günleri yakından bilroiycn, oradaki 
çalışmaları böylesine gönıJycn insanlar için bu
nu takdir etmek zordur. Hele onlara gensoru 
vermek de çok kolaydır. (A. P. sıralarından 
«Bravo» sesleri.) 

Burada bilhassa şunu ifade etmek isterim; 
o sırada - Gerçekten bundan şükranla bahsedi
yorum - Hüseyin Dolun arkadaşım ile Eşref 
Derinçay arkadaşım benini yanımdan ayrılma
dılar ve kapı, kapı, mahalle, mahalle dolaştık, 
bunlar Halk Partili milletvekilleri. liejit Ülker 
arkadaşım acaba bu arkadaşlarla konuşmadı. mı, 
bunlardan fikir almadı mı?.. Nasıl çalıştığın 
bilmiyor mu, bu teşkilâtın. 

REŞİT ÜLKER (istanbul) — Teşkilata ait 
bir şey söylenmedi. Gensoru sisin aleyhinize 
isteniyor, karıştırmayın. Polemik yapıyorsunuz, 
oradan rey alırız zannediyorsunuz. 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM EAEAHI 
VEDAT ÂLİ ÖZKAN (Devamla) — Arkadaş
larım, bizim böylesine gayretli çalışmamış kar
şısında bir tek yerden, o da Esenler Belediye
sinden itirazlar yükseldi, şikâyetler yükseldi. 
Bakınız ne diyor Esenler Belediye Başkanı Na
dir Bayrı? Her halde Reşit Ülker arkadaşımız 
- Tabiî kendi partisindendir - kendisini çok ya
kından dinledi, onun tesiri altında kaldığım 
zannediyorum. Bakın, ne eliyor? 

«Salgın sırasında Esenler köyünden 23 kr:i 
öldü. Halen hastanelerde 300 den fazla hasta 
var ve 1 000 in üstünde hastayı hastanelere 
taşıdık.» 

Arkadaşlarım, gerçek şu. Bunu bir misal ile 
anlatmak istiyorum. Sayın Başvekilimiz bu sal
gından sonra ziyarete geldi, Esenler Belediye 
binasına gitti. Büyük bir vatandaş topluluğu 
var. Bana orada aynen şöyie hitabetti: «Dok
tor, burada hasta nedir, ölü var mıdır?..» Arka-
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daşlarım, Esenler'de bir tek ölü yok. Bütün va
ka 34 kişi. İfadesine bakın. «23 kişi öldü, 300 
den fazla hastamız var ve 1 000 in üzerinde 
hastayı hastanelere taşıdık.» Böyle bir şey yok. 
Bunu orada bütün kütlenin huzurunda ifade et
tim. Esenler Belediye Başkanı Sayın Nadir Bay-
rı'dan bir tek itiraz çıkmadı; ama gazetelere 
beyanat verildi 

Arkadaşlarım, ben size şunu ifade etmek is
terim. Bu sözün tesiri altında - Çok üzülerek 
ifade ediyorum. - Halk Partisinin Say sn Genel 
Sekreteri de kalarak, gazetelerde beyanatı çık
tı, bizim teşkilâtımız buna çok üzüldü. Arka
daşlarım, düşünebilir misiniz, bir âfette, bir fe
lâkette bir partizanlık yapılsın, bir ayırım ya
pılsın. Buna imkân var mı?.. Böyle bir sev alda 
gelebilir mi, bu salim bir düşüncenin fikri ola
bilir mi?.. Yok arkadaşlarım; ama bu tizi çok 
üzdü. Onun için çok rica ediyorum, bunlara 
inanmayın. Belki Nadir Bayrı bunu şu maksat
la söylemiştir; bundan sonra Hükümetin eli bi
raz daha buraya uzansın da, bize yardımlarım 
artırsın. Su şebekesi yapım,, şımu yapsan, br.nu 
yapsm; olabilir, ama bugün bu âfet amuda bun
lar kullanılmaz. Bunlar bir bakıma ı̂ cvKüun 
hizmet edenleri üzen acı tarafları. 

Arkadaşlarım; şimdi yine burada Reşit Ül
ker arkadaşımızın üzerinde İsrarla durduğu bir 
mevzua geliyorum; Karantina mevzuuna. Bu
nun üzerinde de çok konuşuldu; bilen de ko
nuştu, bilmiyen de konuştu. Burada öyle cîdn 
ve arkadaşımız, Sedat Psnar isminde bir dokto
run da burada makalesini okudu. Ben de aynı 
makaleyi okuyacağım. Sayın Faruk Sükan ar
kadaşımız da buna takıldı. Hekim olarak hay
ret etti, «Niye tecrit yapılmadı?» dedi. Arkadaş
larım, kati olarak biliniyor İd, artık ilim dün
yası koleradan tecriti kaldırmıştır; kolerada 
tecrit yok. 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — O saman ka
nunu değiştirin. 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI 
VEDAT ÂLİ ÖZKAN (Devamla) — Rusya Ast
ragan bölgesinde kolerayı tecrit etti. Hem de 
nasıl biliyor musunuz?... Ateş çemberine aldı, 
yaktı, etrafını ateş çemberi ile çevirdi va onun 
etrafını da askerî kordon altına aldı. Eir tek 
vatandaş girmiyor, bir tek vatandaş çıkmıyor. 
Bunun filmleri var. Hastalık bir müddet son

ra Odesa'ya sıçradı. Aynı şartlar içerisinde Ode-
sa'yı da tecrit altına aldı. Hastalık Kerç'e at
ladı. Kere'i kontrol altına aldı, (iyekaterinos-
lav) a atladı. Bir ay sonra da oradan giden ay
nı mikrop suşları bu sefer Çekoslovakya'da 
Ekim ayında bir salgın yaptı. Hastalık iran'a 
gittiği zaman ilk salgında şehir şehir karantina
ya alındılar. Hiçbir tesiri olmadı, bir anda 
iran'ı istilâ etti. Bugün Suriye Hama'yı tecrit 
etti, Humus'a atladı; Humus'u tecrit etti; Su
riye bugün kolera salgını içinde; ama Devlet 
deklâre etmiyor, o başka. 

Arkadaşlarım, artık ilim dünyası bütün bu 
tecrübeler karşısında tecriti kaldırmıştır; ama 
ben ne yaptım?.. Biliyorum, bilmiyen insanlar 
çıkacak, bu mevzuda boş olan insanlar bu kür
süye dahi bu mevzuu getirecekler. Ne yaptım?.. 
Memleketimin tanınmış insanlarından, bu mev
zuda otorite sahibi insanlardan bir rapor aldım. 
Şimdi o raporu huzurlarınızda okuyorum. 

CELÂL KARGILI (içel) — O hastalık Kay
seri'de patlarsa hiç şaşmayalım. 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI 
VEDAT ÂLİ ÖZKAN (Devamla) — Arkadaş
larım, ilim heyetinin raporu şu. Yalnız bu mev
zuda bilmiyorum Celâl Kargılı'yı hangi kaynak 
besledi?.. Bu ilim heyetinin dışında hangi kay
nak besledi; onu bilmiyorum. 

CELÂL KARGILI (içel) — Herkes hangi 
kaynaktan besleniyor diye şaşıyor. Kafamızın 
kaynağı.. 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI 
VEDAT ÂLİ ÖZKAN (Devamla) — Arkadaş
larım. yukardan aşağıya anlatıyor, biraz kısa ke
siyorum, netice olarak, «El - tor kolerasında kli
nik vakaları tesbit edilinceye kadar» işte mev
zuun esas ruhu bu, «pek çok kimse vibriyonu 
alınış ve etrafa yayına durumuna girmiştir. Kli
nik vakalar ortaya çıktıktan sonra artık iş iş
ten geçmiş olur.» iş bitmiş oluyor. Buna göre 
El - tor vibriyonu Sağmalcılar bölgesindeki su
lara bulaşıp da tesbit edilen tipik salgın görü
lene kadar enfeksiyonun büyük ölçüde yayılmış 
bulunması ve Sağmalcılar dışında birçok semte 
ulaşmış bulunması bilimsel ve epidemiyolojik 
bir gerçektir ve böyle olmuştur. İik günlerdeki 
vakalarda hastalık yalnız Sağmalcılar'da değil, 
birçok bölgelerde de sübrodik vakalar halinde 
görülmeye başlanmıştır. Raporun sonunu oku
yorum : 
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«Buraya kadar açıklanan nedenlerle Sağmal- : 
cüar civarında görülen kolera El - tor salgınına 
karşı karantina tatbikinin bilimsel olarak etkili 
bir tedbir olamıyacağı gibi, pratik bakımdan 
mümkün olamıyacağı kanısına müştereken va
rılmıştır.» 

İmzaları okuyorum: Profesör Dr, Bahiç 
Onur, Ankara Tıp Fakülteni întani Hastalıklar 
Kliniği Direktörü, Profesör Tabip Tuğgeneral 
Fethi Tezok, Gftilhane Askerî Tıp Akademisi İn
tan! Hastalıklar Klinik Direktörü; Profesör Ta
bip Necip Berksan Grülhane Askerî Tıp Akade
misi Hijiyen Kürsüsü Direktörü, Profesör Dr. 
Kemal özhan Ankara Tıp Fakültesi Mikrobiyo
loji Enstitüsü Kürsüsü Direktörü ve bizim Ge
nel Müdürümüz Bakteriyoloji Mütehassıs] Sab-
ri Saygın, Epidemiyoloji Mütehassısı Muzaffer 
Alan, Halk Sağlığı Mütehassısı Epidemiyolojist 
Yaşar Bilgin. 

Arkadaşlarım., işte onun için dün okunan 
«Kolera ile Sava?.ma!ıyız» isimli makalesinde Dr. 
Sedat Pınar bu ilim gerçeği kargısında aynen 
şöyle söylüyor. Ben de onu tekrar okuyorum 
ki, tescil edilsin. 

«Kolera vibriyonunun, öğrenci mitinklerin-
den çok daha tehlikeli olduğu gerçeği, politika
cıların bu haklarına, kulaklarına bu ilmin bir 
mensubu olan Bakan tarafından bütün ciddiye
ti ile, cesareti ile haykırmak ve yine gitmemek
te inat ederlerse, millî vicdanın kararını ve di
lerlerse gerçekten sıkılmadan kamu oyuna ak
settirmelidir ve bütün etrafı demir değil, çelik 
perdeyle sarılmalıdır.» diyor, Sağmalcılar içhı. 

Bunlar tabiî bu hastalığı bilmiyen yahut ku
laktan dolma bilgilerle malûmat sahibi olmış 
insanlar; ama maalesef meslekdasımız. O gün
lerde bunların tesiri fevkalâde kötü olmuştur. 
Ben bu itibarla bunu burada zikretmek mecbu
riyetinde kalıyorum. 

Muhterem arkadaşlarım; bu arada sizlere, 
kısa da olsa, gazetelerden bâzı pasajlar okuya
cağım. 21 Ağustosta bir gazetenin yazısı bakı
nız ne diyor?.. «Kolera geliyor deniliyor ya, pa
niğe kapılmak için kâfi. Kolera gibi affetmiyen 
ve rüzgâr hızı ile yayılan bir illetin hem Rus
ya'da, hem Yemen'de, hem de Suriye'de birden 
görülmesine rağmen, telefata scbebolmaması 
mümkün mü?.. O detaylı haberler yayan ajans

lar neden kireç kuyusunda yakılan bir koleralı 

cesedin resmini basmıyorlar?.,. «Bizim etrafımız
dan bahsediyorlar. «Bana öyle geliyor ki, kolera 
çığbğmm gerisinde kapitalizmin o büyük soru
nu yatmaktadır. Elde büyük stoklar var. Küt
leleri harekete geçirip, büyük cirolar yapmak 
gerek. Bu iş nasıl olur?.. Kolay. Tutarsın bü
yük ajanslardan birinin iki muhabirini ve pat
latırsın kolera geliyor haberini. Ondan sonra da 
tüm Orta - Doğu kolera asısı olmak için sana 
müşteri.» 

Arkadaşlarım, aynı gazete salgın sırasında 
bakın ne diyor?.. 

«Sorumlular Bakan ve validir.» Aynı gazete 
bunu söylüyor. Bundan evvel aldığımız tedbir
leri yalnızca kapitalist rejime bağlayan, onun 
stokunu eritmek için bir ısebebolarak gösteren 
bu gazete, salgın sırasında sorumlu Bakan ve 
validir, diyor. («Hangi gazete?», «imza kimin?» 
sesleri) Sonra onu benden öğrenebilirsiniz, size 
gösteririm. 

Yine bir gazete. «Bu kolerada da bir ha
yır var. Bu kolera hiç mi işe yaramadı?..» Ta
rih, Ağustos ayı. «Yaradı, elbet yaradı, hem 
de çok yaradı. Süleyman Demire! ve arkadaş
ları için tahlisiye simiti gibi imdada yetişti. Ba
kın can kaygusu De kimse mal ile, devalüasyon 
ile, pahalılık ile meşgul olmaz hale geldi.» 

Arkadaşlar bu da mühim bir gazetenin mü
him bir imzası. Yine bir gazete» bunları da 
size gösterebilirim; «Kamu oyunun dikkati ko
leraya çekiliyor.» diyor, tarih 26 Ağustos. 

Arkadaşlarım, işte şimdi çıkıyoruz, bütün 
bunlara rağmen bunun suçlusunu arıyoruz. Suç
lu varsa, bunu birisine yamamanın gayretine gi
riyoruz ki, bu biraz evvel söylediğim gibi, ge
len bütün bu dertlerin karşımızda birikmesi 
neticesi ortaya çıkmıştır ki, tekrar ifade edi
yorum, çevre sağlığı şartlarının ıslahı esastır 
ve bunun için de hiç olmazsa bu mevzuda bir 
mücadeleye girmeden, üzerine müştereken eğil
mek lâzımdır. 

Arkadaşlarım, salgın 13 Ekimde başlıyor 
ve 16 Ekim günü ilân ediliyor; normal bir 
ilân. 13 gün sonra tamamen söndürülüyor ve 
başladığı yerde söndürülüyor; ama başladığı 
yerde söndürülmüş olmasına rağmen,, yine neş
riyatı açıyoruz, burada arkadaşımız da söyle
di, Akhisar'da yayıldı, bütün Türkiye'ye yayıl
dı, Amasya'ya gitti, şuraya, buraya gitti ve 



M. Meclisi B : 32 8 . 1 . 1971 O : 1 

bir kara haber halinde o gün bütün gazetelerde 
manşet. Hattâ arkadaşlarım, bir gazete şunu 
söylüyor: «Hastalık bütün Türkiye'ye yayıldı, 
tedbir yok, aşı yok, herkes başının çaresine 
baksın.» Türk gazetecilik tarihinde bundan 
meşum bir haber görülmemiştir. Hastalık bir 
tek vaka olarak Düzce'de görülmüş, onu da bir 
gazete 250 vaka olarak ilân etti. 3 vaka Sakar
ya'da., 1 vaka Çanakkale'de, 1 vaka da Tekir
dağ'da, o da bir ceset, Sağmalcılardan kaçırıl
mış. Bunun dışında bir tek vaka yok, hastalık 
olduğu yerde söndürüldü. Ama gazeteler bu
rada -vaktinizi fazla almamak için okumuyo
rum - bütün gazeteler manşet vermişler; «Kole
ra Türkiye'ye yayıldı» diye. 

Şunu da ifade edeyim ki, şüphesiz bu neş
riyat bizi çok müşkül vasiyete .soktu. Ne ba
kımdan? Yunan ve Bulgar hudutlarının kapan
ması karşısında onlarla müzakere masasına 
oturduk, karşımıza hep bu gazeteler çıktı, ve
sika olarak çıkardılar karşımıza. Hele burada 
bir meslekî teşekkül olması bakımından söyle
meye mecburum, bir iç sıkmtımdır, Yunan sı
nırında müzakereye gidiyoruz, «hastalık ta
mamen söndü» diyoruz, ilân ediyoruz, tesbit 
ediyoruz, hastalık yok artık, İstanbul Ta
bip Odası bir neşriyat yapıyor; «Hastalık sön
dü deniyor ama hastalık sönmemiştir» diyor 
ve bu neşriyat aynı gün Yunanlılar tarafından 
bizim karşımıza çıkarılıyor. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Vatan haini 
kahrolsun. 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI 
VEDAT ÂLÎ ÖZKAN (Devamla) — Muhterem 
arkadaşlarım, şunu bilhassa ifade etmek iste
rim ki, komşularımızı ve taırihî münasebetleri
mizi iyi tanıyalım, bugünkü pozisyonlarla i»yi 
tanıyalım, dış dünyadaki rakip durumlarla iyi 
tanıyalım. Eğer bunları iyi tanırsak o zaman 
daha temkinli ve şuurlu bir hareketçin içine gir
meye (mecbur oluruz. 

Kolera vakası çıkmışsa bunu ilân etaniyıelim 
demiyorum, ilân da ettik zaten. Fakat şunu ifa
de ederim ki, bütün dünya kendisinde olan ko
lera vakalarını :üân etmiyor. Ama biz, etrafımız
da bu istihbaratı kurduk, tedbirlerimizi de ona 
göre ayarladık. 

Muhterem arkadaşlarım, Sayın Kargılı, öyle 
tahmin ediyorum ki, bu hastalığın bu kadar kı

sa bir zaman içinde »öldürüleceğine inanmıyor
du. Her halde bu taihrfjk edici, bu tahribedici 
neşriyatın tesiri altında kalmıştır. Yaihutta bel
ki bu tahrik ve tahribedici neşriyatın bizzat bir 
unsuru olmuştu. Birşey söyliyemiem. Salgın 13 
günde söndürülüyor. 13 gün sonra iMı tefrüh 
müddeti bekleniyor, yani iki tefriih müddeti şu, 
'biraz evvel izah ettiğim gibi, hastalığın vücuda 
girdiği andan itibaren ortaya çıkış günü, kole
rada beş gündür, iki katı 10 gün beikleıniyor, 
gene hastalık yok. 6 Kasım 1970 günü Dünya 
Sağlık Teşkilatına, Türkiye'de artık kolera yok
tur diye kati bir beyanla bildiriliyor. Dünya 
Sağlık Teşkilâtı, gerek kendi istihbaratı ve ge
rekse bizim verdiğimiz bilgiler karşısında dün
ya milletlerine, Türkiye'yi koleradan salim bü(r 
b>ölge olarak ilân ediyor. Arkasındaki da dok
tor Duboro Başkanlığında bir Heyeti, Türk Hü
kümetini Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanının 
şahsında telbrik etmek için buraya gönderiyor 
teşekkür ve tebriklerini bildiriyor. (A. P. sıra
larından alkışlar.) Hastalık Rusya'da 3 ay sü
rüyor, İran'da ilk epidemide 5 ay sürüyor, gay-
riresmî bilgelere göre Suriyelde hâlâ devam edi
yor. Bizde 13 günde söndürülmüş. 

Arkadaşlarım, bu memleketin, huzurlu, bu 
memleketin sıhhatli olması hepimizin arzusu de
ğil mi? 

Burada bir noktaya daha geliyorum; Sayın 
Reşit Ülker arkadaşım Esenler bölgesücıe gitmiş 
ve oradan çıktıktan sionra bütün üstünü, başını 
dezenfekte etmiş. 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Sizin idare
nizde yapılan bir iş. Sağmalcılar Belediyesi ya
pıyordu bulnu. 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI 
VEDAT ÂLİ ÖZKAN (Devamla) — Arkadaş
larım ; bu, ilmen fevkalâde gülünç. Öyle bir de-
zenfeksion yoktur. Benim, bâr beyanatım var, 
gazetelerde okumuşsunuzdur; kolera yenir ve 
içilir, kolera bulaşmaz. Yoksa elbisenizi dezen
fekte edeceksiniz, koleradan kurtulacaksınız. 
Siz ağzınıza saJhip değilsentiz, koleradan kurtul
manız mümkiin değil. (A. P. sıralarından alkış
lar ve «Ibravto» sesleri) 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Sizin idaremiz-
deki belediye yapıyordu. Polemik yapıyorsunuz, 
ama bu iş burada bitmez, kapatamazsınız bu 
kadarla. 
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SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI 
VEDAT ÂLİ ÖZKAN (Devamla) — Arkadaş
larım, ben arkadaşlarımın şu fikirleriyle bera
berim; kolera hâlâ memleketimiz için bir teh
dittir, bunu kabul ediyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, salgının en az£ın 
ve tenkidlerin de en aşırı, ein insafsız, en bak
ışız olduğu bir zamanda benim sağlık teşkiılâtım 
İhatalarla ve hastalıkla gerçekten buğuşarak 
mücadele etmiştir, ev ev dolaşmıştır, kapı kapı 
dolaşmıştır ve bütün bu tenkidlere nağmen de 
hiçbir moral kırıklığı içine girmemiştir. Ama 
kendisinden bilhassa bu mücadele sıraismda en 
ufak bir takdir, en ufak bir tefekkür, basınımı-
zıpı birkaç yazısı hariç, gerek basın tarafından, 
gerek meslekî teşekküller tarafından, gerek po
litikacılar tarafından esirgenmiştir. Ben huzur
larınızda şu vazifeyi ü(fa etmek istiyorum; bu 
'güzel hizmeti başaran sağlık teşkilâtıma, ona 
yardımcı olan Gülhane Askerî Tıp Akademisi
ne, üniversitelere ve Tıp Fakültesi mensupları
na ve diğer ilgili teşekküllere huzurlarınızda te
şekkürü }w borç biliyorum ve bunu bu mukad
des kürsüdem en zevkli bir vazife olarak ifa et
menin hazzını duyuyorum. (A. P. sıralarından 
alkışlar.) 

Bu hizmeti Sağlık ve Soısyal Yardım Bakanı 
Vedat Âli Özkan değil, işte buradaki kurmay 
Iheyeti, bunlar başammışlardır, bunları kahraman 
olarak ilâm ediyorum arkadaşlar. (A. P. sırala
rından «Bravo» sesler», alkışlar) 

Ama arkadaşlarını, bu sağlık teşkilâtının va
zifesi hâlâ bitmemiştir, bitti diye de bir iddia
mız yok. Memleketimizin etrafı tehdit altında 
(bulunduğu müddetçe bitmiyecıektir de... 

CELÂL KARGILI (İçel) — Biraz da Hacca 
müsaade meselesinden bahset. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Kiliseye git 
kiliseye, papaza git sen. 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI 
VEDAT ÂLİ ÖZKAN (Devamla) — Arkadaş
larım, bu hizmet bitmemiştir ve bitmiyecıektir 
de. Memleketimrue kolera girmiştir. Bufnu tam 
'olarak lortadan kaldırmak devam eden bir vazi
femiz, bu yapılıyor. Hele Suriye 1de ve hudut
larımızda salgın olduğu müddetçe de arkadaş
larımın tedbirli çalışmaları yine devam edecek
tir. Nitekim, Cenup hududumuz hâlâ seferi hal-
diedir. En çok korktuğumuz hudut orasıdır, en 

(hassas bölgemiz orasıdır. Adana'dan Hatay'dan, 
Gaziantepken endişeliyiz. Hepinizin bildiği gibi 
kontrolsüz giriş ve çıkışlar var. 

Arkadaşlar Hac diyorsunuz, Hacı ben kont
rol altına alıyorum. Ekiplerimiz istanbul'dadır. 
Karantina yerlerini tesbit etmekle meşguller. 
Ama mesele o değil. 

CELÂL KARGILI (içel) — Nasıl önliye-
ceksin? Dünyanın her tarafından koleralı ge
liyor. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Sayın Baş
kan, lütfen uyanın artık, ihtar verin. 

MUSA DOĞAN (Kars) — Sen de onu bes
liyorsun Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Çok rica ederim, gereken ikazı 
yapıyorum, dalha ne yapabilirim? 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI 
VEDAT ÂLİ ÖZKAN (Devamla) — Muhterem 
arkadaşlarım, yangın çıkmadan evvel onun ted
birlerini, ondan naısıl korunulab'ileceğini ilgili 
merciler nezdinde ^icracı mevkiler nezdinde, 
tekliflerini tavsiyelerini yapan, yangın çıktık
tan sonra da onu en müessir bir şekilde anın
da söndürmeye çalışan, elinde hortumu bekli-
yen bir itfaiye teşkilâtı gibiyiz biz. Bu duru
mumuzu asla kaybetmiyeoeğiz, Bu güne kadar 
da kaybetmedik. Bu böyle devam edip gidecek
tir. 

Muhterieım arkadaşlarım; çalışacaksın, di
dineceksin, hâdiselerin ve meselelerin üstüne 
üstüne yürüyeceksin şu sınırlar içinde okşa
yışlara, dertlere teker teker parmak basacak
sın ve ümit verici neticeler de al*caksm. Son
ra, bir vazifeyi ihmal, bir suiistimal, bir gös
teriş, Mr reklâm gibi türlü isnatların, ithamla
rın tecavüzüne uğrayacaksın. Arkadaşlarım, bu 
Mr bakıma çalışanın, gayret edenin, bu mem
leket için bir şeyler yapmanın Türkiyelinizde 
bahtsız kaderidir. Ama bunu şüpfhıesiz bir kit
leye teşımil edemeyiz, nihayet bu, hırslı, kıs
kanç huylu bir kaç politikacının umuma da za
rar veren kötiü davranışlarıdır. Geliniz arka
daşlarım, bu politikacıları temizliyelim, bu zih
niyete sahip insanları şu politika sahnesinden 
silelim de bu politikayı gerçek hizmet edilebi
lir bir vasat haline getirelim. (A. P. sıraların
dan alkışlar.) 

(Müzakerelerin bu sırasında Tokat Millet
vekili Mehmet Kazova, oturduğu yerden kalkar 
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rak İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın üzerine 
yürüdü ve kendisini dışarıya davet etti. Dışa
rıya çıkmak üzere ayağa kalkan Kargılı'nın 
üzerine bâzı Adalet Partili milletvekilleri top
lanarak yumruklaşmaya ve vuruşmaya başla
dılar.) 

BAŞKAN — Sayın idare Amirleri lütfen 
duruma hâkim olunuz. Sayın idare Âmirlerini 
vazifeye davet ediyorum. 

Sayın milletvekilleri, lûltfen herkes yerine 
otunsun. Aksi takdirde müzakerelere devam 
edemiyeeeğiımizi bildiririm. 

(İdare Âmirleri ve bâzı milletvekilleri tara
fından duruma müdâhale edildi ve taraflar bir
birinden ayrıldı.) 

BAŞKAN — Sayın İdare Âmirleri, lütfen. 
Lûltfen yerlerinize oturun arkadaşlar. 

AHMET BULDANLI (Muğla) — Sayın 
Başkan, Celâl Kargılı'nın üzerinde tabanca var. 
(Çalışmaya karışan A. P. li milletvekilleri ken
di arkadaşları ve İdare Âmirleri tarafından yer
lerine oturtuldu.) 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI 
VEDAT ÂLİ ÖZKAN (Devamla) — Muhte
rem arkadaşlarım, esasen sözlerimin sonuna gel
miş bulunuyorum. Biraz daha sabırlı olun lüt
fen... 

(Milletvekillerinin kendi aralarında yer yer 
durumu tartıştıkları görülüyordu. Millî Savun
ma Bakanı Ahmet Topaloğlu ve Devlet Bakanı 
Hüsamettin Atabeyli de arkadaşlarını yatıştır
maya çalıştı. Bu arada Celâl Kargılı dışarıya 
çıkartıldı.) 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI 
VEDAT ÂLİ ÖZKAN (Devamla) — Arkadaş
larım, bütün çalışmalarımız, huzurlarınızda an
lattıklarımın esasları içerisinde cereyan etti. 
Bütün bir milletin, bütün bir dünyanın gözleri 
önünde apaçık cereyan etti. Bu şartlar ve im
kânlar içerisinde bundan daha iyisini yapabilir 
miydik? Belki.. Bu şartlar ve bu imkânlar içe
risinde bundan daha iyi netice alabilir miydik? 
Belki. Ama bizim yaptığımız bu kadar. Siz, 
Büyük Türk Milletinin gerçek temsilcileri ola
rak, şüphesiz daha iyisini istemekte, daha g ü 
zelini aramakta haklısınız. Büyük Meclis ola
rak bunu istemeye de devam edeceksiniz. Bu 
istek ve arzudur ki, Türkiye Cumhuriyeti Hü
kümetlerimi ve - kendi şubem için söylüyorum -
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Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığını daha iyi 
çalışmaya, daha verimli çalışmaya, daha mü
essir çalışmaya sevfcedecektlir. Ben, işte bu 
espri içerisinde böyle bir niteliği bu gensoruda 
da bulduğumu kabul ediyor ve yüksek tak
dirleriniz önünde şimdiden saygiyle eğiliyorum. 
(A. P. sıralarından «Bravo» sesleri, sürekli 
alkışlar.) 

BAŞKAN — içel Milletvekili Celâl Kargı
lı'nın; istanbul'un Sağmalcılar semtinde orta
ya çıkan kolera hastalığının önlenmesi konu
sunda zamanında gereken tedbirleri almakta 
sorumsuzca davrandığı iddiasiyle, Anayasanın 
89 ncu maddesi gereğince Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanı hakkında gensoru açılmasına dair 
önergesinin gündeme alınıp alınmaması konu
sundaki görüşmeler tamamlanmıştır. 

Bu önergenin gündeme alınmasını kabul 
edenler lütfen işaret buyursunlar... Kabul et-
miyenler... önerge reddedilmiştir. 

7. — Maraş Milletvekili İbrahim Öztürk'üvt, 
İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânında öngörü
len toprak dağıtımını sağlıyan reformcu ka
nunların çıkarılmasında gerekli çalışmayı yap
madığı iddiasiyle Anayasanın 89 ncu maddesi 
uyarınca Hükümet hakkında bir gensoru açıl
masına dair önergesi (11/14) 

BAŞKAN — Gündemin 2 nci sırasındaki, 
Maraş Milletvekili İbrahim öztürk'ün, Hükü
met hakkında bir gensoru açılmasına dair öner-
gesini okutuyorum efendim. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Anayasamızın 89 ncu maddesi gereğince 
aşağıda gösterilen konu üzerinde Başbakan 
hakkında Gensoru açılmasına karar verilmesini 
saygılarımla rica ederim. 17 . 11 . 1970 

Maraş Milletvekili 
İbrahim öztürk 

Toprak Reformu konusunda Gensoru önergesi 

T. C. Anayasasının 37 nci maddesinde «Dev
let, toprağın verimli olarak işletilmesini ger-
çeMeştirmek ve topraksız olan veya yeter top
rağı bulunmıyan çiftçiye toprak sağlamak atmaç-
lariyle gereken tedbirleri alır. Kanun bu amaç
larla, değişlik tarım bölgelerine ve çeşitlerine 
ıgüre toprağın genişliğini gösterebilir.» denmek
te ve 38 nci maddesinde de «Çiftçinin toprak-
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lanldırılıması amaciyle kanıulaisjtırılan toprak 
(bedellerinin ödeme şekli kanunla gösterilir..» 
biçiminde ifade olunmaktadır. 

1 nci 5 Yıllık Kalkınma Plânı bölüm: 6, 
ısayfa 189 da «En küçük işletme genişliğinin 
'tanziminde ve en büyük işletme mülkiyetinin 
sınırlandırılmasında aşırı gelir ayrımlarının 
azaltılması, bir aile için gerekli olduğu kabul 
edilen en az gelir ve toprak toplulaşltmlmaısının 
ne oranda gerçekleştirilebileceği, büyük ve kü
çük işletmelerde verimliliği artırma imkânları 
ve büyük gelirlerin vergilendirilmesi gilbi ko
nular dilkkalte alınacaktır. Toprakların parçalı 
ve dağınık olmasının gizli işsizliği dağıtıcı bir 
etkisi dikkate alınarak yapılacak toprak re
formunda toprakların tapulaşıtırılması yer ola
caktır. Toprak dağıtımımda yalnız Devletin 
olan ya da Devletin hüküm ve tasarrufunda 
bulunan topraklar üzerinde durulmıyacak, aynı 
zamanda tâyin edilecek âzami sınırın üssündeki 
özel mülk toprakları da, kamulaşitırılarak da
ğıtılacaktır.» denilmektedir. 

Anayasamız 20 . 7 . 1961 tarihinde yürür
lüğe girmiş, yani aradan 10 yıl geçmiş, 
1 nci 5 Yıllık Kalkınma Plânı 3 Aralık 1962 
tarihinde yürürlüğe girmiş ve aradan 8 yıl 
ıgeçmiış olmasına rağmen ne Anayasanın top
rak reformu emri, ne de kalkınma plânının 
Ibu baptaki hedefi yerine getirilmemiş ve bu 
yolda en küçük bir gayret gölsterilmemiş-
tir. 

2 nci 5 yıllık kalkınma dönemi 1968 yılın-
ıda başlamış ve plânın 302 nci sayfasında (Ta
rım reformundan) bahsedilmiştir. Plânda top* 
rak reformu yerine (Tarım reformu) terimi
nin kullanılması durumu ve hedefi asla de
ğiştirmez. Çünkü 302 nci sayfada aynen «Dev
letin hüküm ve tasarrufunda veya özel mül
kiyetinde olup şahıslara kiralanan orman ve 
mera hudutları içindeki kültür arazisinin 
ıslahı ve bataklıkların kurutulması sonucu 
elde edilen ve belirli bir büyüklüğün üstünde 
kalan ve düzenli işletilmiyen şahıs arazileri
nin istimlâk veya pazarlıkla satınalınmasiyle 
ttemin edilen kültür arazisinin mülkiyetinin 
(topraksız ve ajz topraklı çiftçilere uygun şart
larla devrini mümkün kılan mevzuat çıkartı
lacaktır..» denilmektedir. 

II nci 5 Yıllık Plânın açık emrine rağ
men toprak dağıtımını sağlıyan reformcu ka
nunlar bugüne kadar çıkarılmamıştır. 

Bu konuda ebedî ve daimî önderimiz Ata
türk'ün 1936 ve 1937 yıllarında B. M. M. açış 
nutuklarında «Her Türk çiftçisinin geçineceği 
ve çalışacağı toprağa sahibolması behemahal 
lâzımdır. Bundan daha önemli olanı ise bir 
çiftçi ailesini geçindirebilecek toprağın hiçlbir 
sebep ve suretle bölünmemesi, büyük çiftçi ve 
çiftlik sahiplerinin işletebilecekleri arazi ge
nişliğini nüfus kesafetine ve toprak verim de
recesine göre sınırlamak gerektiğini» işaret 
(buyurmuşlar dır. 

Büyük önderimizin bu direktifi dikkate 
alınarak 11 . 6 . 1954 tarihinde kabul edilen 
4760 sayılı «Çiftçiyi topraklandırma Kanunu» 
yürürlüğe konuldu. Ancak, bu kanun bilinçli 
bir şekilde uygulanmadığı için istenilen sonuç 
alınamadı ve âdeta tatbikat dejenere edildi. 
Nihayet, bu önemli dâva 1961 Anayasasında ve 
kalkınma plânlarında kesin çizgilerle yer 
aldı. 

Faikat, bizim gilbi ısiyaısal, ekonomik ve 
sdsyal düaeni çağdaş bilimin ve âlemin gerisine 
düşmüu ülkelerde problemleri plânlara ve hattâ 
anayasalara da koysanız bunları uygulamak 
ve gerçekleştirmek mümkün olmuyor. Anayasa 
ve plânlar ne kadar bilimlsel ve ilerici bir hüvi
yetle hazırlanırsa hazırlansın tutucu, gerici 
kapitalist ve emperyaliıslt güçlerin etkisiyle 
'bunları uygulamaya koymak imkânı elde edi
lemiyor. Nitekim, T. C. Anayasasına ve kal
kınma plânlarına rağmen toprak veya tarım 
reformu bugüne değin yapılamamışltır. 

Oysa, bugün Türkiye'nin ekonomik kal
kınmasında tarımın ihmal edilmiyecek büyük 
ibir özelliği vardır. Ulusal gelirin % 45 i ta
rım kesiminden elde edilmekte ve nüfusun 
% 75 i bu kesimde çalışmaktadır. 1963 ten 
'Sonraki plânlı devrede bile tarımın yıllık 
gelişme hızı % 4 ü aşmamıştır. 

Halen, tarım sektöründe çalışan nüfusun 
% 90 nı, gelirin % 48 ni % 10 u da gelirin 
% 52 sini paylalaşmkt&dır. 

Çiftçimizin çoğunluğu işletilmeye yetecek 
topraktan yoksundur. 1963 sayımına göre, 
topraksız işletmeler sayısı 308 899 dur. Kiracı
lıkla işletilen işletmeler sayısı ise 521 176 dır. 
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1 - 5 dekar arasındaki 398 866 işletmenin oe-
herine ortalama 2. 9 dekar arazi, 5 000 dekar
dan yukarı 490 işletmede beherine ortalama 
8 261 dekar arazi düşmektedir. Bu hal Tür
kiye'de arazi dağılımının rasyonel bir işlet
meye imkân vermiyeoek bir hale girdiğini 
göstermekte ve reform zaruretini bütün açık-
lığiyle ortaya koymaktadır. 

Gensorumuzun müzakeresi sırasında bu za
rureti bütün çıplaklığiyle ortaya koyacağız. 

Ancak şu noktayı kesinlikle ifade ediyo
ruz W, Atatürk'ün direktifine, Anayasaya ve 
kalkınma plânlarına rağmen bugüne kadar 
ele alınmıyan bu hayati ve millî dâvaya 
önem vermiyen ve Türk köylüsünü geri kal
mışlığa mahkûm eden kapitalist, emperyalist 
düzenin sahipleri, tarihî ve hukukî sorumlu
luktan kurtulamıyacaklardır. 

Bugün sorumlu yerde bulunan Hükümet 
Başkanı hakkında bu konuda Anayasanın 
89 ncu maddeisi gereğince gensoru açılmasına 
kara verilmesini saygılarımla rica ederim. 

17 . 11 . 1970 
Maraş Milletvekili 

ibrahim öztürk 

8. — Halen gündemde bulunan gensoru 
Önergeleri üzerinde yapılacak konuşmaların 
belli bir süre ile sınırlandırılmasına dair öner
geler. 

BAŞKAN — Konuşmaların zamanla sınır
landırılmasına dair iki önerge vardır, okutu
yorum efendim. 

Sayın Başkanlığa 
Gündemde bulunan konuların biran önce 

ele alınmasını temin maksadiyle, bundan son
raki gensorular üzerindeki görüşmelerin, Hü
kümet hariç, yirmişer dakika ile sınırlandı1-
nlmasını arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Nevşehir Milletvekili 

Hüsametin Başer 

Sayın Başkanlığa 

Gündemin 2, 3, 4, 5 nci maddelerinde yazılı 
gensoruların gündeme alınıp alınmamasiyle 
İlgili konuşmaların; Büyük Meclisin murakabe 
yanında, kanun yapma fonksiyonuna da imkân 
vermesi bakımından, emasl teşkil etmemek 
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kaydiyle, otuzar dakika ile kısıtlanmasını arz 
ve teklif ederiz. 

Adana Milletvekili Kayseri Milletvekili 
Şevket Yılmaz Enver Turgut 

BAŞKAN — Okuttuğum iki önergenin bi
risinde Sayın Hüsamettin Başer 20 dakika 
ile sınırlandırılmasını istiyor; diğerinde ise 
30 dakikalık bir sınırlandırma öngörülülyor. 
(«30 dakika» sesleri.) 

iSayın Hüsamettin Başer, siz bu 30 dakika
lık sınırlandırmayı öngören önergeye' iltihak 
ediyor musunuz efendim? 

HÜSAMETTİN BAŞER (Nevşehir) — İl
tihak ediyorum. 

BAŞKAN — Bu iki önerge zamanın tah
didi bakımından birleştirilmiştir. Her ikisi 
de otuız dakikayı tazammun etmektedir. Şimdi 
usul bakımından iki aleyhte iki lehte söz ve
receğim. 

İlk aleyhte söz, Sayın Süleyman Mutlu'-
nun. Buyurun efendim. 

SÜLEYMAN MUTLU (Afyon Karahisar) 
— Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; bi
liyorum, bütün Parlâmento bu gensorular üze
rinde hassas. Bu hassasiyetin nereden geldi
ğini siz de, ben de gayet iyi biliyoruz. Bâzı 
yerli yersiz gensorular var. Ama Anayasa ta
nımış, ne yapalım... 

Şimdiye kadar Celâl Kargılı'yı saatlerce 
konuşturdunuz. Köylünün öküzüne ineğine 
sıra gelince konuşmaları kısıtlamanızı doğru 
bulmadım. Parlömanter arkadaşlardan şunu 
istirham ediyorum : Hayvan hastalıklariyle il
gili benim bir gensorum var. Bu, köyümüze, 
köylümüze, aile ekonomisine, temele inen bir 
mevzu arkadaşlarım. Göreceksiniz, milyarlarca 
lira zararımız var. Bunları 20 dakikada, 30 
dakikada nasıl dile getireceğiz? Hattâ bir 
saatte... Hiç olmazsa bu tip gensoruları müd
detle kısıtlamayın. Kısıtlıyacaksanıız baştan yap
manız lâzımdı. Bu bence biraz adaletsizlik gibi 
oluyor. Zaman tahdidi koyalım, ama her gen
soruya ayrı ayrı zaman tahdidi koyalım. 

Benim sizlerden dileğim : Şimdiye kadar 
günlerce sabırla dinledik. Şimdi sıra bizim 
önergemize geldi. Sıra bize gelince bunu 
tahdidetmiyelim. Sizinle de ilgili bu. Elini öpe
rek oy aldığınız ve oy aldığımız köylünün 
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derdini dile getireceğiz. İstirham ediyorum; 
hiç olmazsa bu tip gensorulara zaman tahdidi 
koymıyalım. 

Saygılarımla. 
İBAŞKAN — Aleyhte ikinci söz Sayın Meh

met Aytuğ'undur. Buyurunuz Sayın Mehmet 
Aytuğ. 

MEHMET AYTUĞ (Elâzığ) — Sayın Baş
kan, sayın üyeler; 

Parlâmentonun çalışma tarzı, başta Anayasa 
hükümleri ve bunu tamamlıyan içtüzük hüküm
leriyle tadat ve tasrih edilmiştir. Her üyenin 
burada denetim görevini yapabilmesi için, ken
disine hem Anayasanın, hem de İçtüzüğün ver
diği bu yetkiyi kullanması en tabiî bir hakiki
dir. Binaenaleyh, burada Sayın Celâl Kargılı 
gibi bağımsız bir üyenin bir çok konuları Par
lâmento huzuruna getirip gerek gensoru, ge
rekse araştırma konusu yapmak suretiyle Par
lâmentonun kıymetli zamanını işgal etmesinden 
dolayı hiçbir üyenin bu denetim yolunu kapa
masına hakkı olmamalıdır. 

Kamu oyunda Parlâmentonun çalışma tarzı 
hakkında, Parlâmentonun gidisi hakkında yay
gınlaşan bir çok söylentiler olmaktadır. Bunu 
herhangi bir grupa, herhangi bir arkadaşımıza 
veya burada devam etmek suretiyle Parlâmen
tomuzun çalışmasına gönül vermiş bir arkadaşa 
yakıştırmak mümkün değildir. 

Bu itibarla, herhangi bir arkadaşımızın bu
rada bir önerge vermek suretiyle bir emsal teş
kil edebilecek ve bundan sonraki çalışmaları
mızda zabıtlara intikal etmiş bir denetim yolu
nu kapamaya matuf bu gibi önergelerin tas-
vihedilmemesi lâzım gelir kanaatindeyim. 

Parlâmentolar, grupların baskısı altında tu
tulamaz. Parlâmentoların çalışması dünyanın 
her yerinde gücünü kuvvetini evvelâ Anayasa
dan, sonra içtüzükten alır. Buraya, büyük bir 
çoğunlukla gelmiş olmak hiçbir zaman bir im
tiyaz sayılmamalıdır. Bunu bilhassa çoğunluğu 
teşkil eden gruptan rica edeceğim. Gerekirse 
zamanlarımızdan fedakârlık etmek, gerekirse 
Cumartesi ve Pazar günleri de çalışmak sure
tiyle kasıtlı hareketleri ve maksatlı davranış
ları önlemek mümkün olacaktır kanaatindeyiz. 

Bu itibarla, ben, önergeyi veren arkadaşlar
dan, Parlâmentoyu kısıtlayıcı bu gibi davranış
lara iten bu önergeyi geri almalarını rica ede
ceğim. Başka bir çare aranabilir; gruplar ara- I 
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smda bir toplantı yapmak suretiyle çalışmala
rımızı başka bir mecraya dökmek ve bu gibi 
şeyleri önlemek mümkün olabilir. Bilhassa öner
genin birisi çok tehlikeli. Bu ve bundan sonra
ki bütün önergeleri içine alacak şekildedir. 
Dikkatinizi çekerim, önergenin lehinde oy kul
lanmanızı rica ediyorum. Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Lehinde Hüsamettin Başer, bu
yurun. 

[HÜSAMETTİN BAŞER (Nevşehir) — Sa 
ym Başkan, değerli Milletvekilleri; 

Yüce Meclis 1 Kasım 1970 te açılmıştır. Bu
gün 68 gün oluyor; memleketin beklediği ka
nunların hiçbirinin konuşulmasına henüz geçil
memiştir. Burada memleketi ilgilendiren ka
nunlar, muhalifi, muvafığı ile çıkarılacak ka
nunlar demektir. Hiçbir parti ile ilgisi olmıyan, 
seçmeni bulunmıyan bir milletvekili arkadaşı
mız çıkıyor, günlerce Meclisi çalıştırmamak için 
gensoru önergeleri getiriyor. 

ISÜLEYMAN MUTLU (Afyon Karahisar) 
— Niye o zaman vermedin bu önergeyi?.. 

HÜSAMETTİN BAŞER (Devamla) — Ben 
o zamanda verdim, fakat bâzı sebeplerden yü
rürlüğe konulmadı, izah edeceğim. 

Meclis günlerce çalıştırılmıyor. Anayasanın 
89 ncu ve 88 nci maddelerinde Meclisin dene
timi yetkisini saymış. 91 nci maddede kanun 
yapmayı saymış. Yalnız Yüce Meclis denetle
mekle değil, kanunları yapmakla da mükellef
tir. Birini öne alarak diğerini aksatacak durum
da değildir, ikisini de beraber yürütmesi lâ
zımdır. 

ikinci nokta : Anayasanın 88 nci maddesi 
diyor ki ; Gensoru, ister milletvekili, ister grup
larca verilsin, verildiği günün akabinde gelen 
birleşimde gündeme alınıp almmıyacağı konu
şulur ve bir karara bağlanır. Eğer gündeme alı
nırsa iki gün geçmedikçe konuşma yapılamaz 
ve yedi günden de fazla ileriye atılamaz. 

Bunun için diyorum ki, burada konuşma
lar için baraj koyalım. Desek ki hadi gündeme 
aldık, o zaman arkadaşlarımız ne konuşacak? 
Çünkü zaten gündeme alınıp alınmamasının mü
zakereleri sırasında hepsini söylüyorlar. Gün
deme alınırsa istediği kadar konuşsun, ben onu 
tahdidetmiyorum. Yalnız, mademki kanun bu
rada bir baraj koymuş; gündeme alınıp alın
mama meselesi vardır. Onun için diyorum M; 
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vermiş olduğumuz önerge iltifat görsün, ya
rım saat ile kısıtlansın. Çünkü, bir ay son
ra bütçe geldiğinde bir ay da bütçe için çalışa
cağız. Ondan sonra da kanunlar yine çıkmıya-
cak. Yoksa, hiçbir milletvekili veya gruplar 
gensoru vermesin, demiyorum. 

Bu bakımdan,, burada sanki gündeme alın
mış gibi işin derinine giriliyor, bütün detay
ları ortaya getiriliyor. Meclis günlerce işgal 
ediliyor ve çalışamıyor. Onun için önerge ilti
fat görsün, takdir Yüce Meclisindir, saygılar 
sunarım. 

BAŞKAN — Buyrun Sayın Dengiz, lehin
de. 

ORHAN DENGİZ (Uşak) — Çok Sayın Baş
kan, çok muhterem arkadaşlarım, 

Bu tahdit önergesine iltifat etmek lâzım-
geldiği kanaatindeyiz. Şu bakımdan: 22 Ka
sım gününden beri Meclisimiz, bir bayram ta
tili hariç ve Perşembe günü de ilâve edilmek 
suretiyle gensoru konuşmaları yapmaktadır. 
Gensoru çalışmaları şüphesiz çok mühim ça
lışmadır. Gensoru,, Hükümetin hayatiyle ilgi
li bir soru önergesidir ve çok sayın milletve
killerinin Anayasada kendilerine bahşedilen 
bir hakkıdır. Bunu kısıtlamak mümkün de
ğildir. Nitekim, kısıtlanmadığı içindir ki, 1,5 ay
dan beri bu konu üzerinde Meclis devamlı ça
lışmaktadır. Ama Meclisin bir diğer fonksi
yonu vardır; kanun yapar. Bu kanun yapma 
fonksiyonu bugüne nadar maalesef mümkün 
olamamıştır. 

Muhterem arkadaşlarım, memleketimiz bizi 
buraya yalnız icrayı murakabe için değil, ay
nı zamanda eksik tarafları bulunan, veya ek
sik ve kanunu olmıyan konularda kanun çı
karmak için de göndermiştir. Ama, Anayasa
mızın bir maddesi, gensorunun okunduğu bir
leşimin akabinde müzakeresine geçileceğini 
ifade etmiş olduğu içindir ki,, gensoru konuş
maları sırtı sıra devam etmektedir. 

Burada bir arkadaşımızın gensoru önerge
sine bugüne kadar daha fazla imkân verildi 
de, bundan sonra niçin verilmiyecek diye bir 
sual varidolmuştur. 

Ne gruplar, ne milletvekilleri arasında bir 
fark vardır. Bugüne kadar partiler arasında 
grup olarak yaptığımız temaslarda bu işin bi
ran evvel iyi niyetle bitirilmesine karar ver

dik. Ama, bugüne kadar bütün bu iyi niyet
lerimize rağmen gördük ki, - gensoru üzerin
de konuşan arkadaşlarımın da iyi niyetlerin
den emin olarak arz ediyorum - maalesef neti
ceye ulaşmak mümkün olamamaktadır. 

Bu türlü ve bugüne kadarki tempo ile yine 
çalışmaya devam edersek, o takdirde Meclis 
en mühim vazifelerinden birini yapamaz hale 
gelecektir. Aybaşından itibaren bütçe gele
cek, bir ay Meclisimizi işgal edecektir. Bu tem
po ile devam edersek ayın 20 sinden evvel gen
soruları bitirmemiz mümkün değildir. Çok ri
ca ediyorum, bu takrirlerin içinde katiyyen bir 
art veya önfikir aramak kabil değildir. Arka
daşlarımın anlayışına, geniş idraklerine ve to
leranslarına hitabederek arz ediyorum,, bu tak
riri kabul etmenizde, Meclisimizin hayatiyeti 
bakımından, fayda vardır. 

30 dakika ile kısıtlanması istenen takrir
de bir cümle vardır. Bilhassa buna dikkatini
zi çekerim: «Emsal teşkil etmemek kaydiyle». 
Emsal teşkil etmemek demek, bundan böyle 
verlecek gensorularda bu usulün misal olarak 
ele alınmaması manasınadır. Öyle bir gensoru 
olabilir ki, hakikaten bütün partilerce çok ehem
miyetli telâkki edilebilir. Bu noktadan hare
ketle, bu gensoru müzakereleri, gensoru 
açılıp açılmamasına dair yapılan ön müzakere
lerdir. Anayasanın bu cümlesinin içinde tahdit 
fikri de vardır. Ama bu, bugüne kadar kulla
nılmamıştır. Bu 30 dakikalık takrire iltifat bu-
yurulmasını çok muhterem arkadaşlarımdan bil
hassa rica ediyorum, teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, gündemin 
1, 2, 3, 4 ve 5 nci maddelerindeki gensoru görüş
melerinde, konuşmacıların 30 dakika ile sınırlan
dırılmasını istiyen önergeyi oylarınıza sunuyo
rum. 

Kabul edenler... Etmiyenler... Konuşmaların 
30 dakika ile sınırlandırılması kabul edilmiştir 
efendim. 

7. — M ar aş Milletvekili İbrahim Öztürk'ün, 
İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânında öngörü
len toprak dağıtımını sağlıyan reformcu ka
nunların çıkarılmasında gerekli çalışmayı yap
madığı iddiasiyle Anayasanın 89 ncu maddesi 
uyarınca Hükümet hakkında bir gensoru açıl
masına dair önergesi (11/14) (Devam) 
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BAŞKAN — Buyurun, önerge sahibi Sayın 
Maraş Milletvekili İbrahim öztürk saat 18,28 
dir. 

İBRAHİM ÖZTÜRK (Maraş) — Saym Baş
kan, sayın milletvekilleri; 

Fikirler yerine kaba kuvvetin söz sahibi ol
duğu bir ortamdan sonra, önergemizin ele alın
masını bir talihsizlik sayıyorum. Haddi zâtında 
bu talihsizlik, yüz yıllardan beri bir türlü mut
luluğa kavuşamıyan Anadolu köylüsünün talih
sizliğidir. 4767 sayılı Çiftçiyi Topraklandırma 
Kanunundan sonra çıkan toprak bayramını, Ana
dolu köylüsü hiçbir zaman kutlıyamamıştır. Bu 
ortam içinde de böyle bir bayramı kutlıyacağına 
kaani değilim. 

Bu başlangıçtan sonra konuşmama şöylece 
devam edeceğim : 

Gensoru müessesesi, Anayasaya göre, Meclisin 
icra üzerinde en kuvvetli, en etkili bir denetim 
aracı olmasına rağmen, bugüne kadar getirilmiş 
olan konuların, müessesenin önemi ve ağırlığı ile 
mütenasibolmaması ve bir gensoru müessesesi
ni dolduracak hüviyette ve nitelikte bulunmama
sı, müesseseyi aşındırmış ve zayıflatmıştır. 

Anayasaya göre, güven oylamasiyle sonuçla
nan bir denetim kurumunun, ancak çok mühim 
ve nadir hallere inhisar ettirilmesi lâzımdır. Ge
çen dönemlerde Hükümet veya her hangi bir 
bakan hakkında gensoru açılmış deyince, bunun 
gerek basında, gerek kamu oyunda yankısı bü
yük olur ve ilgililer de bundan gerçekten heye
can duyarlardı. 

Şimdi ise, gensoru müzakereleri bir sözlü so
ru, bir gündem dışı konuşma kadar dahi alâka 
toplıyamıyor ve görüyorum ki, ilgililer ve Hükü
met dahi buna ilgi göstermiyor. Ayrıca, üyele
rin toplantılara katılmaması ve gensoruya önem 
vermemesi sonucu, hiçbir müzakere olumlu bir 
sonuca varamıyor. 

Bir soruşturma hazırlık komisyonunun ku
rulması konusunda bu Meclis sabahlara kadar 
çalışırken, toprak reformu gibi, Anayasanın 
öngördüğü ve bir âmir hüküm olarak vaz'ettiği, 
Birinci ve İkinci Kalkınma plânlarının ele aldığı, 
gerek Hükümet programlarında, gerek bütün 
partilerin seçim bildirgelerinde, bilhassa seçim 
zamanlarında va'dedilen çok hayati ve çok 
önemli bir konunun müzakeresi sırasında, ku
rulumuzun manzarası ise şudur ve çok acıklı
dır. 

Ancak, bir noktaya da iaret etmek istiyorum 
ve gensoru önergesi veren arkadaşları bir yerde 
haklı buluyorum. Çünkü, soru genel görüşme 
ve Meclis araştırması gibi müesseseler iyi işle
mediği için, üyeler konuları bir an önce görüş
mek maksadiyle gensoru müessesesine müracaat 
etmek mecburiyetinde kalıyorlar. Meselâ, bun
dan aylarca önce şahsan benim verdiğim ve bel
ki de birçok arkadaşların verdiği yazılı soru
lara dahi bugüne kadar cevap verilmiş değil
dir. Nerede kaldı ki, Meclis gündeminde Mec
lis araştırması, genel görüşme ve saire gibi de
netim müesseselerine ait ve denetim müessese
lerini ilgilendiren önergeler sıra beklemekte ve 
bu gidişle de belki bu dönem böylece atlatılmış 
olacaktır. 

Bununla beraber, gensoru konularının çok
luğu ve Anayasaya göre öncelik kazanması ace
le kanunların çıkmasına da engel olmaktadır. 
Meselâ, bir Belediye gelirleri kanun tasarısı 
gündemde beklemektedir. Oysa bugün Türki
ye'de 1 500 ü aşkın belediye büyük bir bunalı
mın, darlığın içinde müstahdemlerine dahi, 
personeline dahi ücret ödiyememe durumun
dadır ve hiçbir kamu hizmetini yerine getire
memektedir. Emeklilerin, dulların, yetimlerin 
ve malûl gazilerin kanun tasarısı hazırlanıp 
bir türlü Meclise ısevk edilmemiştir. Halbuki 
Saym Maliye Bakanımız, 1 Marttan itibaren 
bu kanunun çıkacağını ve yürürlüğe konacağını 
ifade etmişti. Şurada çok az bir müddet kalmış
tır ve bu insanlar büyük bir mağduriyetin, bü-
yükbir feryadın içinde bulunmaktadırlar. 

îş Kanununun iptali sebebiyle iş hayatımız 
da âdeta boşlukta bulunmaktadır. İs Kanunu-

f 

nu biran evvel çıkarma mecburiyeti vardır. Es
naf ve sanatkârlarla ilgili Meclis gündeminde 
çok önemli bir kanun mevcuttur ve daha bun
ları sıralıyabiliriz. 

Ben, toprak reformunu bir gensoru önergesi 
olarak huzurlarınıza getirmek lüzumunu hisset
miştim. Çünkü Anayasanın 37 ve 38 nci madde
leri, 1 nci ve 2 nci Beş Yıllık Plânlar toprak 
veya tarım reformuna özel bir yer ve değer ver
miştir. 1961 Anayasası yürürlüğe gireli 10 yıl, 
kalkınma plânları tetkik edileli 8 yıl olmasına 
rağmen, bu önemli konu hükümetler ve Mec
lisler tarafından bugüne kadar bir türlü ele 
alınmamıştır. Hükümet programlarında ve se-
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çim bildirgelerinde yer almıştır. Nüfusumuzun 
yüzde 70 ini kapsıyan köylümüzün içinde bu
lunduğu orta çağ şartlarından kurtulması, eko
nomik ve siyasal özgürlüğe kavuşması ancak 
toprak veya tarım reformunun yapılmasına 
bağlı bir keyfiyetir. Yalnız Doğu - Anadolu'da 
topraksız aile sayısı 320 bini geçmektedir. Yani 
Doğu - Anadolu nüfusunun üçte biri topraksız
dır. Türkiye çapında tamamına değilse bile, bü
yük çiftçi kütlelerine dağıtılacak toprak mev-
cutur. Ulusal gelirin yüzde 45 ini sağlıyan tarı
mımızın, plânımızın öngördüğü hedeflerinin dı
şına düştüğü ve halkımızın ekmeğinin dahi dış 
ülkelerden getirildiği acı bir gerçektir. Bu ha
yatî sorunun «tarım mı, toprak mı» biçiminde 
terim ve kavram karışıklığına getirilmesi ve 
bugüne kadar çözümlenmemesi affedilir bir ih
mal değildir. 

Ben, bu ihmalin tüm sorumluları hakkında 
hesap sormak için bu gensoru önergemi vermiş
tim ve aynı zamanda derinliğine de hazırlan
mıştım. Ama yukarda da arz ettiğim, gibi gen
soru kurumunun aşınması, bundan bir sonuç 
alınmaması, aynı zamanda önergemizin kavgalı, 
döğüşlü bir toplantıdan sonraya isabet etmesi, 
konuşmaların bu hayatî konuya sıra gelince 
kısıtlanması bize bu önergemizi - şimdilik kay-
diyle - geri aldırmaya sebep teşkil etmiştir. 

Toprak ve tarım reformunu programına 
alan ve seçim zamanlarında bildirgeleriyle hal
ka kesin söz veren partilerin grupları dahi şu 
anda İVEecliıste mevcut değildir. Bunu Türk köy
lüsüne ilân ediyorum. 

OEVAT SAYIN (Edirne) — Hazırız biz bu
rada. 

İBRAHİM ÖZTÜRK (Devamla) — Bu da, 
Türk köylüsünün hâlâ oy ve edebiyat konusu 
olmaktan çıkmadığını göstermektedir. Bizce, bü
yük dâvalar Anayasalarda, plânlarda ve parti 
programlarımda kalmamalıdır. Bütün partilerin 
ve ulusal kuruluşların ortak amaçları olmalıdır. 
İkide bir bahsedilen asgari müşterekler, şekilde 
Ideğil işite bu gilbi konularda olmalıdır. Atatürk 
ilkeleri, toprak ve eğitim gibi konular asgari 
değil, âzami müştreklerdir ve yine bizce yine 
asgaride değil, âzamide birleşilmelidir. O zaman 
Türkiye'de işçiler, köylüler ayaklanmıyacak ve 
Öğrenciler birbirlerini vurmıyacaklardır. 

TURHAN ÖZGÜNER (İçel) — Sayın Baş
kan, önergeyi geri aldığına göre, konuşmasının 
mânası ne oluyor 

İBRAHİM ÖZTÜRK (Devamla) — İzin ve
rirseniz, geri aldığımı da geri alırım, Sayın öz-
giiner, konuşmama devam ederim. 

BAŞKAN — Sayın hatip, siz lütfen konuş
manıza devam buyurun. 

İBRAHİM ÖZTÜRK (Devamla) — Toprak 
reformu bir Anayasa emridir. Bunu ihmal, Ana
yasayı ihlâldir. Yerime getirmek tarihî ve millî 

bir zarurettir. Yapılmazsa, bunu Türk köylüsü
nün kendisi gerçekleştirlecektir. Yüzbinlerce 
köylünün toprak işgalleri başladığı zaman - ki, 
belirtileri vardır bugünden - biz hâlâ «tarım 
mı, toprak reformu mu» münakaşası yapacağız 
ve olayların çok gerisime düşeceğiz. Halkımız 
yüz yıllardır bir sömürü aracı olmaktan bıkmış, 
usanmıştıır. Artık onu kader felsefesiyle avut
maya da imkân kalmamıştır. Çünkü gerçekleri 
öğrenmeye başlamıştır. Feodal kalıntılarının el-
lerindem ve sömürüsünden köylümüzü kurtar
mak ve ona insanca bir yaşama düzeni sağlamak 
için, bu Meclisin ibadet kadar kutsal olan bu 
görevi yerine getirmesi lâzımdır. Bunu hallet-
miyen Meclisler, ne yaparlarsa yapsınlar tarihe 
ve millete hesap veremiyeceklerdir. 

Önergemi, toprak reformunu yapacak bünye
ye sahip bir Hükümet ye bir Meclis gelinceye 
kadar ve şimdilik kaydiyle geri alıyorum. Bu
radan, vatanı ve alınteri döktüğü toprağı uğ
runa ısavaş verten Anadolu köylüsünden özür di
leyerek saygılarımla selâmlıyorum. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Sayın Başkan, 
Meclise hakaret etti. 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Usul hakkında 
söz istiyorum. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun, efendim. 
TARIM BAKANI İLHAMI ERTEM (Edir-

me) — Saym Başkan, Hükümet adına ööz isti
yorum, Hükümetimize sataşılmıştır. 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Sayın Başkan, 
sizin usulünüz değil, bir usulî noktayı ortaya 
koyacağım. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Müsaade buyurun, efendim. 
TARIM BAKANI İLHAMI ERTEM (Edir

ne) — Efendim, sayım hatip konuşurken, Hükü-
ımetiımize sataşmıştır. Bugün burada Hükümet 
adına bulunuyorum. İzin verirseniz, cevap ver
mek istiyorum. (Gürültüler) 
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ŞEVKET DOĞAN (Kayseri) — Bu adam 
istifa etmelidir. 

BAŞKAN — Efendim, müsaade buyurun. 
iSayın hatip, gensoru önergesini geri almak 

beyanında bulunmuştur. Ancalk, bu önerge gün
deme girmiş olması sebebiyle bunu Yüce Mec
lisin oyları ile ancak iade edebiliriz. Yüce Mec
lisin oylarını istihsal etmeden önergeyi geriye 
iade etmek mümkün delildir. O bakımdan öner
genin gündemden çıkarılmasını... 

TARIM BAKANI İLHAMI ERTEM (Edir
ne) — iSayın Başkam, müsaade eder misiniz 

BAŞKAN — Buyurun, Sayın Bakan, ne ba
kımdan? 

TARIM BAKANI İLHAMI ERTEM (Edir
ne) — Sayın hatip, «Hükümet, plâna, programa 
ve seçim bildirgesine toprak veya tarım refor
munu aldıkları halde bugüne kadar yerine ge
tirmemiş ve hattâ bugün Mecliste yoktur» de
miştir. Bunu aydınlığa kavuşturmak için söz is
tiyorum. 

BAŞKAN — Simidi, Sayın Bakamım, zatıâli-
nizih söz istemesi İçtüzüğün 95 nci maddesine 
istinadetmelktedir. Zamanı geldiğinde zatıâlinize 
bu konuda söz verip vermemeyi teemmül ede
ceğim. 

MEHMET AYTUĞ (Elâzığ) — Sayın Baş
kam, «toprak reformunu bildirgesine koymak su
retiyle, kongrelerinde açıkça ortaya koymak su
retiyle...»! diyerek Halk Partisi Grupuna sayın 
hatip sataşmıştır, bu bakımdan söz istiyorum. 

BAŞKAN — 95 nci maddeye göre Halk Par
tisi Grupu adına söz istiyorsunuz, değil mi efen
dim? 

MEHMET AYTUĞ (Elâzığ) — Evet, efen
dim. 

BAŞKAN — Tamam, efendim. 
REŞİT ÜLKER (istanbul) — Sayım Başkan.. 
BAŞKAN — Sayın Ülker, zatıâliniz, ne hak

kında 
REŞÎT ÜLKER (İstanbul) — Sayın Başkan, 

usul bakımından söz istiyorum. 
BAŞKAN — Müsaade buyurun, bir usulsüz

lük yaptığımıza kaani değiliz ki. 
REŞİT ÜLKER (istanbul) — Geri almanın 

bir usulü varidır. Burada hatip tam bir konuş
ma yapmıştır. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun, izahını yap
tım. Geri almanın gerekçesini izah sadedinde 

konuşmuştur. Fakat bâzı sataşmalar vâki olmuş
tur. Bu sataşmalarım vâki olduğunu tesbit et
tikten sonra, rencide olan gruplara elbette ki 
söz vereceğiz. 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Gensoruyu 
geri almaik için kürsüye gelip konuşmuş ve 
önergeyi geri aldığını ifade etmiştir. Bu durum
da sataşmalar vardır. Öıuerge geri ahmdığı tak
dirde sataşmalara cevap verilemiyecektir. 

BAŞKAN — Evet, biz de onu diyoruz. Mü
saade ederseniz, İzah edielim. 

Şu anda geri alma hukukî bir netice doğur-
mamaktadır. Yüce Meclisin oylariyle bunu geri 
vereceğiz. Ondan sonra da sataşma mevzuunu 
halledeceğiz. 

Simidi, Sayım İbrahim öztürk, önergesini ge
ri alma arzusunu izhar etmiştir, önergesinin ge
ri verilmesini kabul edenler... 

BURHAHETTİN ASUTAY (İzmir) — Sa
yın Başkan, önergeyi geriye almaya imkân yok
tur, Meclisin gündemine girmiş ve Meclisin malı 
olmuştur. 

BAŞKAN — Evet, onun için oytoyacağız, 
efendim. Müsaade buyurun. Hâdiseyi kapat
mıyorum, muamele yapacağız. Oylama sıra
sında lütfen müdahale etmeyin. 

Geriverilmesimi tekrar oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... KaJbul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir, önerge iade edilmiş ve gündem
den çıknlmıştır. 

Şimdi.. («Anlaşılmadı» sesleri) 
Anlaşiılmadıysa bir daha oylıyalım, olur 

©fendim, tamam. 

Sayın İbrahim öztürk, gündemin 2 nci mad
desinde bulunan önergesini geri almak iste
miştir. Geri alınabilmesi ancak Yüce Meclisin 
oyları ile mümkündür. Şimdi, şunu da arz ede
yim, bu geri alma sırasında bâzı sataşmalar da 
bulunmuştur, bunların söz hakkı mahfuzdur, 
rencide olan grup veya Milletvekili arkadaşla
rıma ve Hükümete söz verilecektir. 

Şimdi, gündemden çıkarılmasını kabul edem^ 
ler lütfen işaret buyursunlar... Kabul etmiyen
ler... Gündemden çıkarılması kabul edilmiştir 
efendim. 

Şimdi, sataşma konusunu hallediyoruz efen
dim. 

Sayın Bakan, sayın hatip geri alma konu
sunu izah ederken bâzı sataşmaların vâki ol-
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duğunu beyan etmeklesiniz. Buyurun sayın Ba
kan, size söz veriyorum. 

HİLMİ TÜRKMEN (İçel) — Hükümet mi 
var ki Mecliste olsun ve sataşılsın? 

TURHAN ÖZGÜNER (İçel) — Meclis Hü
kümete takaddüm eder, önce milletvekillerinin 
konuşması lazımdır. 

BAŞKAN — Size de vereceğim, Hükümetin 
rüçham hakkı vardır. İlk defa da Hükümet is
temiştir. Bakandan sonra gruplara ve sataşıl
mış sayın milletvekillerine de söz vereceğim. 
Hükümete sataşma olduğundan dolayı söz iste
miştir ve onun için söz veriyorum. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Sayın Bakan 
öonradan komuşımak istiyor. 

TARIM BAKANI İLHAMI ERTEM (Edir
ne) — Diğer arkadaklar konuşsunlar, ben bi-
lâhara konuşayım sayın Başkan. 

ÎBAŞKAN — Sayın Bakan konuşmasını son
raya bırakmıştır. Şimdi söz üşüyenlerden, grup 
namına Sayın Aytuğ size hangi konuda sataşıl-
mıştır, lütfen tesbit edelim efendim. 

MEHMET AYTUĞ (Elâzığ) — Sayın genso
ru önergesi sahibi buradaki konuşmasında açık
ça «bildirgeleriyle toprak reformunu kongre
lerinde bağıran partilerin grupları şu anda 
Mecliste oturmuyorlar. Dâvaya sahip çıkmı
yorlar» şeklimde konuştu. Grupumuza sataşma, 
vardır, söz istiyoruz. 

TURHAN ÖZGÜNER (İçel) — Sayım Aytuğ 
grup adına konuşacak, bir üye olarak da ben 
sataşma dolayısiyle söz istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Aytuğ, takibimiz yerin
dedir, buyurun efendim. 

C. H. P. GRUPU ADINA MEHMET AYTUĞ 
(Elâzığ) — Sayın Başkan, sayın üyeler; ikin
ci defa olarak huzurunuza çıkmış olduğumdan 
dolayı özür dilerim. 

Sayın İbrahim öztürk, toprak reformunun 
bu ana kadar getirilmemesi nedenini bir gen 
soru mevzuu yapmak suretiyle Yüce Meclise 
vernrş ve gensoru konusu gündeme alınmıştır. 
Üyenin gensoruyu vermek kadar, gensoruyu 
geri almak da hakkıdır. Fakat, bu üyenin gen
soruyu alıştaki davranışı kasıtlıdır, maksatlı
dır ve ardında kötü niyetler saklıdır. (A. P. 
sıralarından «Bravo» sesleri.) 

Burası millî iradenin tecelli ve temerküz 
ettiği, toplandığı bir kürsüdür. Herkesin her 

I aklına geleni rahatlıkla söyliyeceği bir yer de
ğildir. Kendimizi biran için parti kürsülerin
den, parti gruparından ayrı tutarak, burası
nın kudsiyetini, buranın mehabetini ve ağırlı
ğını idrak etmek suretiyle, buraya gelmemizi 
kabul ederim. Aksi takdirde görev yapmak güç 
olacaktır.. 

Arkadaşım diyor ki; «Bir parti, bildirgele
riyle toprak reformunu halkın huzuruna geti
rir, bar bar bağırır, fakat bugün buralarda o 
partinin milletvekili yoktur.» Yüz akımızla, 
açıklığımızla toprak reformunu ilk defa dile 
getiren bir parti olarak şeref duyarız. Fakat 
ortamını bulduğumuz zaman elbette ki, Anaya
sanın getirdiği, Anayasanın sağladığı bu hak
kı, rahatlıkla çıkarmanın imkânını da bulaca
ğız. Ucuz lâf etmek kolaydır. Ama ortada top
rak reformunu istiyen bir parti olarak, toprak 
reformunu bu memleketin koşullarına bu mem
leketin toprak istiyen insanlarına uygun şekil
de dağıtıma tabi tutmak suretiyle elbette ki, 
günün birinde Anayasanın sağladığı bu hakte 
gerçekleştireceğiz. 

Ne diyoruz; Anayasa bir mülkiyet hakkı 
tanıyor, Medenî Kanun bir mülkiyet hakkı ta
nıyor. iktisap sebeplerini, şartlarını tadat ve 
tesbit etmek suretiyle metinlerine almıştır. Ge
ne Türkiye^de bir İstimlâk Kanunu vardır. Bu, 
toprağın dağıtımını, el değiştirmesini, istimlâ
kinin şartlarını ayarlamıştır. 

Cumhuriyet Halk Partisi bildirgesiyle bu 
konuyu Yüce Meclise getirmesini bilir, bir gen
soru yapmak suretiyle huzurunuzu işgal ede
bilirdi. Fakat Halk Partisi Grupu biliyor ki; 
toprak konusu gibi ciddî bir mevzuu bugünkü 
şartlar içerisinde bu Meclisten geçirmek güç
tür ve imkânsızdır. 

Bu itibarla, Sayın arkadaşıma sataşmasın
dan dolayı burada grupum adına teessüfleri
mi bildirerek huzurlarınızdan ayrılıyorum. 

Saygılar sunarını. (O. H. P. sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN — Bu konuda grupu adına başka 
söz istiyen... Yok. Sayın Hükümet, buyurun. 
Hükümete sataşıldığı iddiasıyla 95 nci madde
ye göre söz veriyorum efendim. (A. P. sırala
rımdan alkışlar) 

TARIM BAKANI İLHAMI ERTEM (Edir
ne) — Muhterem Başkan, muhterem milletve-

I killeri; 
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Sayın ibrahim öztürk vermiş olduğu bir 
gensorusunu geri almak itsemiştir. Bu kendisi
nin takdirine kalan bir husustur. Ama, gen
soruyu geri alırken, gensoruda söylemesi gere
ken şeylerin en ağırını ifade edip, Hükümeti 
bu reformu yapamıyacaık halde göstermek su
retiyle geri almış olması, bir nevi geri almak 
değil, gensoruyu getirmekle Türk kamu efkâ
rında yaratmak istediği şeyleri yaratmak mâ
nasına gelir. 

Adalet Partisi Hükümeti, yalnız tarım re
formunu değil, Türkiye'nin sosyal, ekonomik 
ve kültürel bütün sorunlarının gerektirdiği her 
türlü reformu, ıslahatı yapmaya kararlı ve 
yapmakta olan bir partidir. Hiç kimsenin, hiç
bir iktidarın cesaret edemediği, bir gelir refor
munu, bir vergi reformunu, müsait görülmiyen 
ortam içinde, yerine getirmiştir ve onun arka
sından yıllardan beri söylenen fakat bir türlü 
kanun çıkması bir tarafa, gerçekleştirilmiyen 
ama devlet idaresinin müessir ve çalışanların 
âdil bir ücret rejimine kavuşması için gerekli 
bulunan personel reformunu da getirmiştir. 
Tabiîdir M, bunun arkası devam edecektir ve 
bunun arkasının gerektirdiği ve gerçekten 
Türk ekonomisinde büyük değer taşıyan Ta
rım Reformu Kanun tasarısını da hazırlamıştır. 
önünüzde arz ettiğim üzere Tarım Reformu Ka
nun tasarısı hazırdır. Anayasanın, Adalet Par
tisi seçim beyannamesinin, Hükümet programı
nın ve İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânının ilke
leri içinde tasarı hazırlanmıştır. Yalnız, her re
formun bir sosyal bünyede yapacağı etkiler var
dır, bunların hesabedilerek sıra ile getirilmesi 
en tabiîdir. 

Bugünkü ortamda üzülerek ifade etmek du
rumundayız ki, gerek siyasi partilerimiz, gerek 
basınımız, gerek aydınlarımız maalesef mesele
leri objektif olarak ele alıp, meseleleri objektif 
olarak tahlile tabi tutmamaktadırlar. Kendi ga
yelerine ulaşabilmeleri en tabiî haklarıdır. Ama, 
bu gayeye ulaşabilmek için Devletin temelleri
ni sarsmaya, milletin inanlarını yıkmaya hak
ları yoktur. Ama, maalesef ortam bu tarzdadır. 

Demin arz ettiğim gibi, bir vergi reformu sil
silesi getiriyorsunuz. Bunun Türk Maliyesine, 
Devlet bütçesine ne kadar salim esaslar getir
diği belli olmasına rağmen, kimse bu salim 
hususlar üzerinde durmuyor. Her yeniliğin, her 
reformun, her kanunun birtakım aksaklıkları 

bulunabilir. Bu aksaklıkları dikkate alarak 
iktidarı yıkmak, millette bir ümitsizlik yarat
mak için bu meseleler istismar edilmektedir. 
Devlet Memurları Kanunu da aynı akıbete uğ
ramıştır. 6 milyar lira ilâve ödeme yapıyorsu
nuz, ama hiç kimse bunu dikkate almıyor. Maa
şında % 100 zam olanlar bir tarafta, ama bir
takım aksaklıklar, halli mümkün ve hiç te ada
lete zarar vermeden halledilmesi kabîl olan hu
suslar ele alınıp, reformun bütün faydaları bir 
tarafa itilerek, iktidarın kötü hale getirilmesi, 
iktidarın gözden düşürülmesi, milletin ümitsiz
liğe kapılması için her şeyin istismarına baş
lanılıyor. 

işte, böyle bir ortam içinde müdebbir bir 
iktidarın meydana gelecek hadiseleri hesabede-
rek, reformları hazmettire ettire yerine getir
mesi zaruridir. Anayasamızın 37 nci maddesinin 
ilk ilkesi; toprağın verimli olarak kullanılma
sının sağlanmasıdır. Bunun için de, evvelâ ve
rimliliğin sağlanması vardır, ondan sonra da 
tabiî olarak toprak düzeninin halli vardır. Biz, 
bugünkü şartlar içinde verimin artırılması, 
Türk çiftçisinin daha müreffeh imkânları elde 
etmesi için her türlü tedbiri yerine getirmekte
yiz. Ama onun hemen zaruri bir hali olan ta
rım işletmelerinin ıslahı ve toprak rejiminin 
düzenlenmesi hakkındaki gerekleri de hazırla
mış bulunuyoruz. Arz ettiğim gibi kanun tasa
rısı, Tarım Bakanlığı tarafından hazırlanmıştır. 
Tâ biî ki bunda birtakım Hükümet ve parti so
rumluluğunu gerektiren siyasi karar unsurları 
vardır. Onların münakaşasından sonra Türki
ye'deki ortamın yeni reformları yapacak hale 
gelmesini müteakip, umumi efkâra ve Yüksek 
Meclise tasanlar sevk edilmiş olacaktır. 

Muhterem arkadaşlarım; tarım reformunun 
ilkelerinde iki husus kaçınılmaz birer ilke ola
rak ele alınmıştır. Birisi; Anayasanın 37 nci 
maddesinde de belirtildiği gibi, verimin artırıl
ması, üretimin çoğaltılması, ikincisi de; sosyal 
huzur, sosyal adalet ve refahın tabana yayıl
masıdır. Refahın tabana yayılması içinde çok 
tabiî olarak, işletmelerin büyüklüklerinin dik
kate alınması ve yeter gelirli aile işletmelerinin 
demokratik bir usul içinde yaygınlaştırılması 
suretiyle, Türk çiftçi ailesinin refahının sağlan
ması esas olarak ele alınmıştır, Bütün bunları, 
Adalet Partisi iktidarı ve Hükümeti yapacak 
güçtedir ve bunun gereklerini yerine getirmenin 
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bütün 'hazırlıklarını yapmaktadır. Yakında hu
zurunuza bütün bu hazırlıkların bitmiş olan 
şekli ile çıkılmış bulunacaktır. 

Binaenaleyh, sayın önerge sahibinin söyledi
ği sözü şiddetle reddediyorum. Adalet Partisi 
İktidarı ve bugünkü iktidar, Türkiye'nin eko
nomik, sosyal, kültürel bütün sorunlarını çöze
bilecek güçtedir ve bunun demokratik ilkeler, 
usuller, Anayasa ve kanunlar içinde halledil
mesinin yolundadır. 
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dişesi olmamasının oylarla, bölgelerle, işletme 
büyüklükleriyle huzurunuzda ispatını yapacak
tım. 

Hepinizle derin saygılarımı sunarım. (A. P. 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, Vaktin 
gecikmiş olması sebebiyle 11 Ocak... 

BURHANETTIN ASUTAY (İzmir) — Sa
yın Başkan, Meclise yapılmış olan bir hakaret 
vardır. Partiler kendilerine yapılan hakarete 
cevap vermiştir. Bu, Meclisin Heyeti Umumiye-
sine yapılmış bir hakarettir. Arkadaşımız buna 
cevap vermek için söz istemiştir; söz vermenize 
mâni bir sebep yoktur. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim, 
müsaade buyurun, önergeyi aldım, okudum, 
usul yönünden bu önergenin tatbik kabiliyeti
ni görmedim. 

TURHAN ÖZGÜNER (İçel) — Sayın Baş
kan... 

BAŞKAN — Müsaade buyurun efenJdim. 
Tatbik kabiliyetini görmedim. Eğer Başka

nınız olarak, ben Yüce Meclise bir hakaret ol
duğunu görseydim ona lâzım gelen cezayı verir
dim. (A. P. sıralarından «Hayda!..» sesleri) 

TURHAN ÖZGÜNER (İçel) — Sayın Baş
kan, müsaade ederseniz oturduğum yerden izah 
edeyim. 

IBAŞKAN — Müsaade buyurun efendim. 
Bu şekilde usule uygun bir söz vermenin, 

yani bu önerge ile söz vermenin imkânsız oldu
ğu kanaatindeyim. O bakımdan söz vermiyo
rum. 

TURHAN ÖZGÜNER (İçel) — Sayın Baş
kan, oturduğum yerden konuşabilir miyim? 

BA.ŞKAN — Buyurun efendim, izah ediniz, 
bu önergenizden ben bu şekilde anladım. 

TURHAN ÖZGÜNER (İçel) — Sayın Baş
kanım, bu meseleleri çözünceye kadar, yeni bir 
Meclis gelinceye kadar bu Meclisten bu toprak 
reformu da dâhil, pekçok hususlarda netice alı-
namıyacağı kanaatindeyim, mealindeki bir ko
nuşma, yeni bir seçimle kurulacak olan yeni bir 
Meclise selâm olsa da, bu Meclisin mânevi şah
siyetine hakarettir, demokratik rejimin selâme
tine gölge düşürür kanaatindeyim. (C. H. P. ve 
A. P. sıralarından «Doğru» sesleri) 

BAŞKAN — Buyurun, kısa olmak şartiyle 
söz veriyorum. Konuya ben bu şekilde anla-

ISayın Önerge sahibinin burada söylediği bir 
hususu da, eski bir idareci olması bakımından, 
üzüntü ile karşıladım. Tabiî ki, demokrasinin 
yaşaması, muayyen meselelerde müşterek gö
rüşlere, inanlara saJhibolmamızla kabildir. Bun
ların arasında sosyal ve ekonomik meselelerde, 
eğitim meselelerinde müştereklere ihtiyaç var
dır. Ama bütün bunların üstünde, her şeyden 
evvel, iştirak etmemiz lâzım gelen bir husus 
vardır. O da; Anayasanın hakimiyeti, kanun 
hakimiyeti. Değerli bir idareci olduğunu bildi
ğim Sayın İbrahim öztürk, «yakında işgaller 
başlıyacaktır, yüz binler işgallere gidecektir, 
kendi işlerini kendileri görecektir» gibi Ana
yasaya, hukuk devletin'e aykırı, tamamen anar
şiyi teşvik eden bir hükmü, bir sözü, bir temen
niyi nasıl ileri sürmüştür, bunu da anlıyama-
dım. 

Muhterem arkadaşlarım, mutlak asgari müş
tereklerde birleşmemiz lâzımdır. Bu müşterek
lerin başında, Anayasa ve kanun hâkimiyeti
ne hürmet gelir ve ondan sonra da karşılıklı 
olarak, partiler olarak birbirimize inan ve say
gı gelir. 

[Sözlerimi şöyle bitiriyorum, Adalet Partisi 
Hükümeti tarım reformunu (toprak reformu 
elemiyorum, tarım reformu diyorum. Eğer, gen
soru açılmış olsa idi, niçin toprak reformu değil 
de tarım reformudur, bunun izahını yapacak
tım. Ama gensoru açılmadığı için buna temas 
etmiyorum.) getirecektir ve yüksek huzurları
nıza bu tasarıyla çıkılacaktır. Türk köylüsü
nün, Türk çiftçisinin hiçbir sömürü içinde kal
masına, hiçbir teodal kalıntıların ezgisi altın
da bulunmasına katiyen razı değiliz. Eğer yine 
gensoru açılsaydı, Türkiye'de toprak dağılı
mının ne olduğunu, nerelerde ne bulunduğunu 
ve A. P. nin nerelere dayandığını, nelerden oy 
aldığını, bu meseleleri getirmekte en ufak en-
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madım, bulunduğu yerden izan etitler. Doğru
dur. Önergede bir usulî muamels yok, ama ko
nuşması doğrudur. Şimdi, buyurun. 

TURHAN ÖZGÜNER (İçel) — Sayın Baş
kan, sayın arkadaşlarım; 

Sayın ibrahim Öztürk'ü yakından tanıma-
sam kötü niyetlerle söylediğini kabul edece
ğim; ama bir nebze de şüpheye düşmediğimi 
söylersem hakikati gizlemiş olurum. Kendi
sinden ayrıca görüşüp açıklamasını istiyece-
ğim. 

Ancak ne var ki zabıtlara geçmiş ve ben-
ne bu zabıtlar gereğince Meclisin itibarına göl
ge düşürülmüş olduğu kanaatiyle söz almış 
bulunuyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, bu bir sürçü lisan 
ise, kendisinden, konuşmalarını yanlış anla
dığımı kabul ederek, özür diliyeceğim. Ama sür
çü lisan olduğunu da eğer kendisi izah etmiş 
olursa.. 

Kıymetli arkadaşlarım, biz şüphesiz kötü 
günler geçirdiğimizi kabul ediyoruz. Sokak 
karışmıştır, sokakta insanlar birbirini kur
şunlamakta, hançerlemektedir, adeta sokak, bir 
bakıma söz dinlemez duruma geçmiştir ve ya
rının ümitleri çocuklarımız sokak ortasında 
meselelerini halletmenin çabasına katılmışlar
dır, azap duymaktayız bundan. Sayın Genel 
Başkanımızın da söylediği gibi, herhalde öğ
renci öncelikle kendi meselelerini çözeMhnek 
çabasına ısokakta değil, evvelâ yarının mese
lelerini çözmek istiyorsa kitaplarına eğilmeli
dirler. Bütün âlemde bu böyle. 

Şimdi arkadaşlarım, bir bakıma sokak ikti
dar olmuştur, bir bakıma sokak çok faydalı 
olmuştur. Ancak biz Meclis olarak bu mesele
leri sokağın bu kargaşa durumunda, hele kü 
Meclisin dışında Meclisin itibarını düşürmeye 
çalışan bir dış muhalefet var iken, demokra
tik Parlömanter rejime gölge düşürmeye ça
lışan Meclis dışı bir muhalefetin mevcudiye
timi gözle görülür, el ile tutulur şekilde hisset
miş iken, Meclisin içinde demokratik usuller
le göstermemiz gereken çabayı bir yana bıra
kıp, yarının meclislerine selâm atarcasma, bu
günün Meclisine burada gölge düşürdü isek, 
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bunu yapmamalıydık arkadaşlarım. (A. P. sı
ralarından «Bravo» sesleri) 

Meclis dışı muhalefet,, elbette büyük çaba 
içindedir ve giderek gelişmektedir arkadaşla
rım. Türkiye'de bir demokratik parlömanter re
jimden, seçimle iş başına gelecek bir demok
ratik idareden başka bir alternatif arama 
çabası, gelişmiş ve gittikçe de gelişmektedir. 
Ne var ki hangi siyasi partiye mensubolur-
sak olalım, hangi siyasli örgütün mensubu olur
sak olalım, bu Meclisin içinde yarınlara, ya
rınki seçimlere selâm çakmak için parlâmen
to dışı muhalefete güç kazandıracak, onun ek
meğine tere yağı sürecek, Türk demokrasisi
ni boğacak, doğmak üzere olan bir demokra
siyi esasen daha doğarken yok etmek istiyen 
bir çabaya körükle iştirak etmiyelim arka
daşlar,, yangına körükle katılmıyalım (A. P. 
sıralarından «Bravo» sesleri) 

Kıymetli arkadaşlarım, demin bir nebze te
mas ettim; söylenen söz, toprak reformu baş
ta olmak üzere, sayın üyenin önerge ile getir
diği meseleler, Meclisin bu topluluğunda ka
tiyen halledilecek, çözülecek meseleler değil
dir, kanısı onun, biz aynı kanaatte değiliz. Sa
yın üyenin kanısı o ise bu Mecliste neden du
rur? Neden durur bu Mecliste? Arkadaşlarım, 
bu Meclisin netice vermıiyeceğini bilen kim 
varsa gidene güle güle demeyiz, arkasından ağ
lamayız, çekilir gider o Meclisten. (A. P. sıra
larından «Bravo» sesleri, alkışlar) Meclis dışı 
muhalefet güç kazanmaktadır. Dikkat ediniz, 
itina ediniz, hiçbir partiden olmaksızın söy
lüyorum; biz Meclis dışı muhalefete konuş
malarımızla eğer güç katarsak, Meclis dışı mu
halefet elbette sokağı daha güçlendirir. Mecli
sin itibarı azalırsa, Meclisin itibarına gölge 
düşerse demokratik parlömanter rejimden baş
ka bir rejim, başka bir alternanif arama çaba
sında olan güçler daha da kuvvetlenir ve bunu 
söyliyen arkadaşım dahi yeni bir seçime se
lâm çaksa dahi yeni bir seçimin bu memleket
te olabileceğini düşünmek hayal olur arkadaş
larım. (A. P. sıralarından alkışlar) 

O halde sürücü lisan olduğunu kabul etmek 
istiyorum, İnşallah öylece teyiderler. Bu tür 
konuşmalar ile, Parlâmento dışı muhalefete güç 
kazandırmaktan titizlikle kaçınalım. Bunu şah
sım adına söylerken,, parti farkı gözetmeksizin 
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hepinizin hissiyatına tercüman olduğumu gör
memin mutluluğu içindeyim. 

Hepinizi saygı ile selâmlarım. (A. P. ve C. 
H. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — 11 Ocak 1971 Pazartesi günü 
saat 15,00 te toplanmak üzere Birleşimi kapa
tıyorum. 

Kapanma saati : 19,08 

>>»-;< 
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Millet Meclisi 
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32 NCİ BİRLEŞİM 
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Saat : 15,00 

I II 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

KURULA SUNUŞLARI GÖRÜŞME 

L — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'mn, İs
tanbul'un Sağmalcılar semtinde ortaya çıkan 
kolera hastalığının önlenmesi konusunda, za
manında gereken tedbirleri almakta sorumsuz
ca davrandığı iddiasiyle Anayasanın 89 ncu 
madcfesi gereğince Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanı hakkında bir gensoru açılmasına dair 
önergesi (1 l/J3) 

2. — Maraş Milletvekili İbrahim Öztürk'ün, 
İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânında öngörü
len toprak dağıtımını sağlı yan reformcu ka
nunların çıkarılmasında gerekli çalışmayı yap
madığı iddiasiyle Anayasanın 89 ncu maddesi 
uyarınca Hükümet hakkında bir gensoru açıl
masına dair önergesi (1.1/14) 

3. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'mn, son 
öğrenci hareketlerinde, öldürülen ve yaralanan 
talebeler konusunda gereken tedbirleri alma
dığı iddiasiyle Anayasanın 89 ncu maddesi 
uyarınca Başbakan, İçişleri ve Millî Eğitim ba
kanları hakkında bir gensoru açılmasına dair 
önergesi (11/15) 

4. — Afyon Karahisar Milletvekili Süley
man Mutki'min, millî servetimizi ve beslenme 
ihtiyacımızı temelden tahribeden, diğer hay
van hastalıklarında olduğu gibi sığır vebasın
da da gerekli ve .etkili tedbirleri almadığı id
diasiyle Anayasanın 89 ncu maddesi uyarınca 
Tarım ve İçişleri bakanları hakkında bir gen
soru açılmasına dair önergesi (11/16) 

5. — Manisa Milletvekili Mustafa Ok'un 
kuru üzümün kurutulması ve ihracı konusunda 
gereken tedbirleri almadıkları iddiasiyle Ana
yasanın 89 ncu maddesi uyarınca Ticaret ve 
Tarım bakanları hakkında bir gensoru açılma
sına dair önergesi (11/17) 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI

RILAN İŞLER 

A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 
VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

1. — Su Ürünleri kanunu tasarısına dair 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve 
Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişiklikler 
hakkında Millet Meclisi Plân Komisyonu raporu. 
(1/174) (S. Sayısı : 157 ve 157 ye 1 nci ek) 
(Dağıtma tarihi : 23 . 12 . 1970) 

2. — Bursa Milletvekili Mustafa Tayyar
ın, 670 sayılı Kanunla değişik 5434 sayılı T. C. 
Emekli Sandığı Kanununun 12 nci maddesine 
bir fıkra eklenmesine dair kanun teklifi ve 
Maliye ve Plân komisyonları raporları (2/190) 
(S. Sayısı : 218 ve 218 e 1 nci ek) (Dağıtma ta
rihi : 23 . 12 . 1970) 

X 3. — Cumhuriyet Senatosu İdare Âmir
lerinin, 1970 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/ l ) 
işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkında 
kanun teklifi ve Bütçe Karma Komisyonu rapo
runa. dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Kar
ma Komisyon Başkanlıkları tezkereleri (Millet 
Meclisi 2/382; Cumhuriyet Senatosu 2/299) 
(Millet Meclisi S. Sayısı : 233; Cumhuriyet Se
natosu S. Sayısı : 1463) (Dağıtma tarihi : 
25 . 7 . 1970) 

X 4. — 1970 yılı Bütçe Kanununa bağlı cet
vellerde değişiklik yapılması hakkında kanun 
tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna 
dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma Ko
misyon Başkanlıkları tezkereleri (Millet Mec
lisi 1/374; Cumhuriyet Senatosu 1/1141) (Millet 
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Meclisi S. Sayısı : 238; Cumhuriyet Senatosu 
S. Sayısı : 1473) (Dağıtma tarihi : 31. . 7 . 1970) 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

1. — 654 sayılı Toplum Zabıtası kurulması 
hakkında Kanunun 1 ve 3 ııeü maddelerinin de
ğiştirilmesine dair kanun tasarısı ve İçişleri ve 
Plân komisyonları raporları (1/78) (S. Sayısı : 
27 ve 27 ye 1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 
23 . 12 . 1970) 

2. — Erzurum Milletvekili Cevat Önder ve 
9 arkadaşının, 4926 sayılı Kanuna bağlı (1) sa
yılı cetvele kadrolar eklenmesi ve Atatürk Üni
versitesinde, kurulacak Teknoloji ve Ev Ekono
misi Araştırma ve Yayım Enstitüsü ile Kürk 
Hayvanları Yetiştirme ve Yayım Çiftliği İşlet
mesi hakkında kanun teklifi ve Millî Eğitim 
ve Plân komisyonları raporları (2/54) S. 
Sayısı : 109 ve 109 a 1 nei ek) Dağıtma ta
rihi : 23 . 12 . 1970) 

3. — 22 . 3 . 1926 tarih ve 789 sayılı Maarif 
Teşkilâtına dair Kanunun 21 nci maddesinin 
değiştirilmesine dair kanun tasarısı ile Uşak 
Milletvekili M. Fahri Uğrasızoğlu'nım teklifi 
ve Millî Eğitim Komisyonu raporu (1/227, 
2/178) (S. Sayısı : 119 v e 119 a 1 nci ek (Da
ğıtma tarihi : 23 . 12 . 1970) 

4. —• Toprak Mahsûlleri Ofisi Kanununun 
3 ncü maddesinin değiştirilmesine dair kanun 
tasarısı ve Ticaret ve Plân komisyonları rapor
ları (1/234) (S. Sayısı : 129 ve 129 a 1 nci ek) 
(Dağıtma tarihi : 23 . 12 . 1970) 

5. — Cumhuriyet Senatosu Samsun Üyesi 
Fethi Tevetoğlu'nun, Tamtekoğlu Kâzım Kap'a 
vatani hizmet tertibinden aylık bağlan
masına dair kanun teklifi ve Maliye ve Plân 
komisyonları raporları (2/48) (S. Sayısı : 164 
ve 164 e 1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 23 . 12 . 1970) 

6. — Osman Salmankurt'a vatani hizmet 
tertibinden aylık bağlanmasına dair kanun ta

sarısı ve Maliye ve Plân komisyonları rapor
ları (1/204) (S. Sayısı : 165 ve 165 e 1 nci ek) 
(Dağıtma tarihi : 23 . 12 . 1970) 

7. — İzmir Milletvekili Şükrü Akkan ve 
9 arkadaşının, Şabanoğlu İslâm Kulaç'a vatani 
hizmet tertibinden aylık bağlanması hakkında 
kanun teklifi ve Maliye ve Plân komisyonları 
raporları (2/87) (S .Sayısı : 166 ve 166 ya 
1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 23 . 12 . 1970) 

8. — Makbule kızı Ferdiye Dcmiroğlu'na 
vatani hizmet tertibinden aylık bağlanmasına 
dair kanun tasarısı ve Maliye ve Plân komis
yonları raporları (1/212) (S. Sayısı : 167 ve 167 
ye 1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 23 . 12 . 1970) 

X 9. — 13 . 5 . 1961 tarihinde 299 sayılı Ka
nunla yürürlüğe giren «Nükleer Enerji Alanın
da hukukî mesuliyete dair sözleşme» de yer 
almadığı anlaşılan 11 nci maddenin tasdiki hak
kında kanun tasarısı ve Dışişleri, Maliye ve 
Plân komisyonları raporları (1/121) (S. Sa
yısı : 170 ve 170 e 1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 
23 . 12 . 1970) 

10. — Harcırah Kanununa ek kanun tasarısı 
ve Adalet ve Plân komisyonları raporları 
(1/198) (S. Sayısı : 219 ve 219 a 1 nci ek) (Da
ğıtma tarihi : 23 , 12 . 1970) 

11. — Bâzı İktisadi Devlet Teşekküllerinin 
sermayesinin artırılması hakkında kanun tasa
rısı ve Sanayi, Ticaret, Maliye ve Plân komis
yonları raporları (1/275) (S. Sayısı : 221 ve 
221 e 1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 23 . 12 . 1970) 

X 12. — Yeniden açılacak (Devlet Mühendis
lik ve Mimarlık Akademileri) nin kuruluş, hazır
lık ve esasları hakkında kanun tasarısı ve Millî 
Eğitim ve Plân komisyonları raporları (1/348) 
(S. Sayısı : 222 ve 222 y c 1 nci ek) (Dağıtma ta

rihi : 23 . 12 . 1970) 

X '13. — Belediye gelirleri kanunu tasarısı ve 
Kütahya Milletvekili İlhan Ersoy ve 34 arka
daşının, Belediye; gelirleri kanunu teklifi ve 
Maliye, İçişleri ve Plân komisyonları raporları 
(1/329, 2/328) (S. Sayısı : 224 ve 224 e 1 nci 
ek) (Dağıtma tarihi : 23 . 12 . 1970) 


