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asfalt kısmının inşası için ne miktar para 
sar£@lund«ğuna, zarar varsa müsebbipleri 
hakkında ne m**ameie yapıldığına, Anka
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iktisadi olup olmadığına ve Karayolları 
Genel Müdürlülüaün İnşaat sistemi bakı
mından bugünkü çalışma programına dair 
Bayındırlık Bakanlığından sözlü sorusu 
(6/231) 177:178 

2. —• Konya Milletvekili Abdürrah-
man Fahri Ağaoğlu'nun millî gelirimizin 
son beş senelik vasatisi ile ticari, zirai ve 
sınai gelirlerimizin katı ve. tahminî-mikta
rı ve millî ekonomimizin kurulması ve in
kişafı için dünya üzerindeki mevkiimize 
göre alınması gereken tedbirler hakkında
ki sorusuna Ekonomi ve Ticaret Bakanı 
Muhlis Ete'nin yazılı cevabı (6/150) 193:195 

3. — Konya Milletvekili Abdürrahman 
Fahri Ağaoğlu'nun Toprak Mahsulleri 
Petrol ofislerinde çalışan işçi ve memurla-



Sayfa 
nn sayısı ile almakta oldukları aylık ve 
ücretlere ve bu ofislerin son beş senelik 
gelir ve gider vaziyetleriyle ilga edilmeleri 
halinde ne düşünüldüğüne dair sorusuna 
Ekonomi ve Ticaret Bakanı Muhlis Ete 'nin 
vazıh cevabı (6/178) 195:196 

Kars Milletvekili Esat Oktay'ın, korunmaya 
muhtaç kimsesiz çocuklar hakkındaki sorusu, 
Millî Eğitim ve Sağlık ve Sosyal Yardım Bakan
ları oturumda hazır bulunmadıklarından 25 Ni
san 1951 Çarşamba Birleşimine bırakıldı. 

Zonguldak Milletvekili Albdürrahman Boya-
cıgiller'in, köy telefonları hakkındaki sorusu
na, İçişleri ve Ulaştırma Batanları cevap ver
diler. 

Diyarbakır Milletvekili Yusuf Kâmil Ak-
tuğ'un, Şark vilâyetlerinde ve Diyarbakır 'da 
Mayıs 1950 tarihinden Iberi kaç tanie ilk ve or
ta okul açıldığına, bunların öğretmenleriyle 
öğrenci nispetlerine ve 1951 yılı içinde Diyar
bakır 'da kaç tane ilk ve orta okul açılmasının 
düşünüldüğüne ve (bu husus için ayrılan tahsi
sat ile bina, proje ve plânların hazırlanıp hazır
lanmadığına dair o'lan sorusu, Millî Eğitim Ba
kanı oturumda hazır (bulunmadığından, 25 Ni
san 1951 Çarşamba Birleşimine bırakıldı. 

Diyarbakır Milletvekili Yusuf Kâmil Ak-
tuğ'un, Şark vilâyetlerinde ve bilhassa Diyar
bakır 'da Mayıs 1950 tarihinden beri açılan ve 
1951 yılı içinde açılması düşünülen sıhhi mües
seselerin sayısına vatandaşların ilâç ihtiyaçla
rını karşılamak ve sağ'lı'k durumlarını korumak 
için ne düşünüldüğ'üne dair sorusu, ilgili Ba
kan oturumda hazır bulunmadığından 18 Ni
san 1951 Çarşamba Birleşimine bırakıldı. 

Erzurum Milletvekili Enver Karan'm, kur
ye Fuat Grüzaltan'ın ölümü hakikmdaki sorusu
na, Millî Savunma Bakanı cevap verdi. 

Sayfa 
6. — Görüşülen işler 178 
1. — Ankara Milletvekili Talât Vasfi 

Öz'ün, difteri aşısının mecburi olarak tat
bik edilmesine dair kanun teklifi, Sağlık 
ve Sosyal Yardım ve İçişleri Komisyonları 
raporları (2/46) 178;192 

Balıkesir Milletvekili Ali Fahri işeri'ndn, 
Edremit'ten Balıkesir hastanesine sevkedilen 
20 erin gidiş ve dönüşlerindeki yolsuz mu
ameleye sebebiyet verenler ha'bkmda ne yapıl
dığıma dair olan sorusu, Millî Savunma Baka
nının teMifi üzerine 27 Nisan 1951 Cuma Bir
leşimime bırakıldı. 

Bolu Milletvekili Kâmil Kozak'm, Ankara -
Bolu - İstanbul Şosesinin 240 X 270 nci kilomet
releri arasında bozulan asfalt kısmının inşası için 
ne miktar para sarf olunduğuna, zarar varsa mü
sebbipleri hakkında ne muamele yapıldığına, An
kara - İstanbul ana şosesinin kifayetli ve iktisa
di olup olmadığına ve Karayolları Genel Müdür
lüğünün inşaat sistemi bakımından bugünkü ça
lışma programına dair olan sorusu kendisi otu
rumda hazır bulunmadığından gelecek birleşime 
bırakıldı. 

Zonguldak Milletvekili Suat BaşoPun, Zon
guldak Ticaret ve Ekonomi Müdürlüğü ile Ma
den Umum Müdürlüğü mühendis kadrolarının 
takviyesi için bir tedbir düşünülüp düşünülme
diğine dair olan sorusuna, Ekonomi ve Ticaret 
Bakanı cevap verdi. 

13 . IV . 1951 Cuma günü saat 15 te topla
nılmak üzere Birleşime son verildi. 

Başkanvekili Kâtip 
Kayseri Milletvekili Tokad Milletvekili 

F. Apaydın M, Ünal 
Kâtip • 

Çorum Milletvekili 
•;•;,:. 8, Baran -İC> 

»• ^m+ »« 

1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETt 
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2. — HAVALE EDÎLEN KÂĞITLAR 

Tasanlar 
1. — Hayvan sağlık memurlarına hayvan 

yem bedeli verilmesi hakkındaki 4291 sayılı 
Kanunun yürürlükten kaldırılmasına dair ka
nun tasarısı (1/171) (Tarım, Maliye ve Bütçe 
Komisyonlarına) 

2. — Maliye Bakanlığı Başhukuk Mü
şavirliğinin ve Muhakemat Genel Müdürlüğü
nün vazifelerine, Devlet dâvalarının takibi 
usullerine ve merkez ve vilâyetler kadrolarında 
bâzı değişiklikler yapılmasına dair olan 4353 
sayılı Kanunda değişiklik yapılması hakkında 
kanun tasarısı (1/172) (Adalet, Maliye ve Büt
çe Komisyonlarına) 

3. — Millî Eğitim Bakanlığına bağlı okul
larda okutturulacak ders kitaplarının .seçilmesi, 
basılması ve dağıtılması hakkındaki 5429 sa
yılı Kanuna bir madde eklenmesine dair kanun 
tasarısı (1/173) (Millî Eğitim ve Bütçe Komis
yonlarına) 

4. — Orman Genel Müdürlüğü Teşkilât Ka
nunu tasarısı (1/174) (Tarım, İçişleri, Adalet, 
Maliye ve Bütçe Komisyonlarına) 

5. _ 3803, 4274 ve 4459 sayılı kanunların 
köy okulu, öğretmen evi, köy sağlık memurları 
ve ebeleri evleri inşa ettirilmesiyle ilgili mad

delerinin değiştirilmesi ve 5012 ve 5082 sayılı 
kanunların kaldırılması hakkındaki 5210 sayılı 
Kanunun 1 nci maddesinin değiştirilmesine ve 
5, 6 ve 7 nci maddelerinin kaldırılmasına dair 
kanun tasarısı (1/175) (Millî Bğftim, içişleri 
ve Bütçe Komisyonlarına) 

Teklif 
6. — Bolu Milletvekili Kâmil Kozak ve 2 ar

kadaşının Orman Kanunu teklifi (2/200) 
(Tarım, İçişleri, Adalet, Maliye ve Bütçe Ko
misyonlarına) 

Raporlar 
7. — Devlet kitapları döner sermayesi hak

kındaki Kanunun 4 ncü maddesinin değiştiril
mesine dair olan 4940 sayılı Kanun süresinin 
uzatılması hakkında kanun tasarısı ve Millî 
Eğitim ve Bütçe Komisyonları raporları (1/136) 
(Gündeme) 

8. — özel idarelerden aylık alan ilkokul 
öğretmenlerinin kadrolarının Millî Eğitim Ba
kanlığı teşkilâtına alınması hakkındaki 5166 
sayılı Kanuna bağlı cetvelin değiştirilmesine 
dair olan 5283 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı 
cetvelin değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı 
ve Millî Eğitim ve Bütçe Komisyonları raporla
rı (1/150) (Gündeme) 

B Î R Î N C Î OTURUM 
Açılma saati : 15,20 

BAŞKAN — Başkanvekili Fikri Apaydın 

KÂTİPLER : Sedat Baran (Çorum), M. Önal (Tokad) 

mm* 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapacağız efendim. 
(Yoklama yapıldı.) 
Lütfen yoklamadan sonra teşrif edenler ha

deme vasıtasiyle isimlerini kaydettirsinler. Çok
luğumuz vardır. Oturumu açıyorum. 

Evvelki Birleşimde Orman Kanunu tasarısı 
için Geçici Komisyon kurulması yüksek tasvi
binize arzedilmiş ve tasarı teşkil edilen o ko
misyona havale edilmişti. 

Bu defa Orman Genel Müdürlüğü Teşkilât 
Kanunu Meclise arzedilmiştir. Bunun da aynı 
Geçici Komisyonda müzakeresini yüksek tasvi
binize arzediyorum. Kabul edenler lütfen işaret 
buyursunlar... Etmiy enler... Kabul edilmiştir. 

Bu Kanun da aynı komisyona tevdi edilmiş
tir. 

Yine Orman Kanunu hakkında Bolu Millet
vekili Kâmil Kozak ve arkadaşlarının bir ka-
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ilün teklifleri ınevcutür. Bunun da aynı komis
yonda ve birlikte müzakeresini tasvip buyuran
lar lütfen işaret buyursunlar;.. Etmiyenler... Ar

kadaşlarımızın teklifi de ayıll 
olunmuştur. 

Gündeme geçiyoruz. 

komisyona tevdi 

4, — BAŞKANLIK DÎVANININ KAMUTAYA SUNUŞLARI 

1. —; Sayın üyelerden bazılarına izin 'Veril
mesi hakkında Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığı tezkeresi (3/164) 

BAŞKAN — Tezkereyi okutuyorum: 

10 . IV . 1951 
Kamutaya 

Aşağıda adları yazılı sayın üyelerin hizala
rında gösterilen sürelerle izinleri Başkanlık Di
vanının 10 Nisan 1951 tarihli toplantısında ka
rarlaştırılmıştır. 

T. B. M. M. Başkanı 
Refik Koraltan 

Bilecik Milletvekili ismail Aşkın, 25 gün, 
hasta olduğu için, 24 Mart 1951 tarihinden iti
baren. 

Edirne Milletvekili Hasan Osma, 1 ay, eşinin 
hastalığına binaen, 29 Mart 1951 tariıhinden iti
baren. 

Hakkâri Milletvekili Selim Seven, 1 ay, yolla
rın kapalı olmasına binaen, 26 Mart 1951 tari
hinden itibaren. 

Kars Milletvekili Sırrı Atalay, 3 ay, hasta ol
duğu için, 3 Mart 1951 tarihinden itibaren. 

Manisa Milletvekili Hamdullah Suphi Tanrıö-
Ver, 1 ay, hasta olduğu için, 31 Mart 1951 tari
hinden itibaren. 

Manisa Milletvekili Refik Şevket înce, 1 ay, 
hasta olduğu için, 26 Mart 1951 tarihinden iti
baren, 

Maraş Milletvekili Salâihaddin Hüdayioğlu, 
1,5 ay, hasta olduğu için, 2 Nisan 1951 tarihin
den itibaren. 

Sinob Milletvekili Muhit Tümerkan, 1,5 ay, 
hasta olduğu için, 26 Mart 1951 tarihinden iti
baren. 

BAŞKAN — Şimdi teker teker okutup rey
lerinize arzedeceğim. 

Bilecik Milletvekili İsmail Aşkın, 25 gün, 
hasta olduğu için, 24 Mart 1951 tarihinden iti
baren. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Edirne Milletvekili Hasan Osma, 1 ay, eşinin 
hastalığına binaen, 29 Mart 1951 tarihinden iti
baren. 

BAŞKAN —- Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Hakkâri Milletvekili Selim Seven, 1 ay, yolla
rın kapalı olmasına binaen, 26 Mart 1951 tari
hinden itibaren. 

BAŞKAN — KaJbul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Kars Milletvekili Sırrı Atalay, 3 ay, hasta ol
duğu için, 3 Mart 1951 tarihinden itibaren. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Manisa Milletvekili Hamdullah Suphi Tanrıö-
ver, 1 ay, hasta olduğu için, 31 Mart 1951 tari
hinden itibaren. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Manisa Milletvekili Refik Şevket ince, 1 ay, 
ıhasta olduğu için, 26 Mart 1951 tarihinden iti
baren. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Maraş Milletvekili Salâhaddin Hüdayioğlu, 
1,5 ay, 'hasta olduğu için, 2 Nisan 1951 tarihin
den itibaren. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Sinob Milletvekili Muhit Tümerkan, 1,5 ay, 
hasta olduğu için, 26 Mart 1951 tarihinden iti
baren. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

2. —• Bu toplantı yılı içinde iki aydan fazla 
izin alan Kars Milletvekili Sırrı Atalay'm öde
neği hakkında Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığı tezkeresi (3/165) 

Kamutaya 
Hastalığı sebebiyle bu toplantı yılı içinde 

kendisine iki aydan fazla izin verilen Kars Mil
letvekili Sırrı Atalay'a ödeneğinin verilebilmesi, 
içtüzüğün 197 nei maddesi gereğince, Kamutayın 
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iznine bağlı olduğundan keyfiyet yüce tasviple
rine sunulur. 

T. B. M. M. Başkanı _ 
R. Koraltan 

BAŞKAN — Yüksek tasvibinize arzediyo-
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ekseriyetle 
kabul edilmiştir. 

3. — Bu toplantı yılji içinde iki, aydan fazla 
izin alan Manisa Milletvekili Hamdullah Suphi 
Tanrıöver'in ödeneği hakkında Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Başkanlığı tezkeresi (3/166) 

Kamutaya 
Hastalığı sebebiyle bu toplantı yılı içinde 

kendisine iki aydan fazla izin verilen Manisa Mil
letvekili Hamdullah Suphi Tanrıöver'e ödeneği
nin verilebilmesi, İçtüzüğün 197 nei maddesi ge
reğince, Kamutayın iznine bağlı olduğundan 
keyfiyet yüce tasviplerine sunulur. 

T. B. M. M. Başkanı 
R. Koraltan 

BAŞKAN — Yüksek tasvibinize arzediyo-

1951 Ö : 1 
mm. Kabul edenler... Etnıiyenkr... rakaertyetİe 
kabul edilmiştir. 

4. — Erzurum Milletvekili Emrullah Nut-
ku'nun, Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu
nun açtığı sergi ile teşhir edilen dikiş makinasma 
ve harb malzemesi satılması için Pakistan'a 
gönderilen heyetin aldığı neticeye, Zirai Dona
tım Kurumunun ziraat aletleri hakkinda bu ku
rumla ne gibi bir anlaşma yaptığına ve maden di
reklerine dair işletmeler Bakanlığından sözlü so
rusunun geri verilmesi hakkında önergesi (6/233) 
(i/128) 

BAŞKAN — önergeyi okutuyorum : 

B. M. M. Başkanlığına 
Makina ve Kimya Endüstri Kurumu hakkın

da îş]etmeler Bakanlığından sözlü sorumu geri 
alıyorum. Gereğinin yapılmasını rica ederim. 

1 1 . IV . 1951 
Erzurum Milletvekili 

E. Nutku 

BAŞKAN — Geri verilmiştir. 

5. SORULAR VE CEVAPLAR 

1. — Bolu Milletvekili Kâmil Kozak'in, An
kara • Bolu - İstanbul şosesinin 240 X 270 nei ki
lometreleri arasımda bozulan asfalt kısmının in
şası için ne miktar para sarf olunduğuna, zarar 
varsa müsebbipleri hakkında ne muamele yapıldı
ğına, Ankara - İstanbul ana şosesinin kifayetli ve 
iktisadi olup olmadığına ve Karayolları Genel 
Müdürlüğünün inşaat sistemi bakımından bugün
kü çalışma programına dair Bayındırlık Bakanlı
ğından sözlü sorusu (6/231) 

BAŞKAN — Kâmil Kozak arkadaşımız bu
rada mı? (Burada sesleri). 

Sözlü soruyu okutuyorum : 

B. M. M. Sayın Başkanlığına 
Aşağıda yazılı suallerimin Bayındırlık Ba

kanı tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasını 
saygılarımla rica ederim. 

1. Ankara - Bolu - İstanbul şosesinin 240 X 
270 nei kilometreleri arasında geçen 1950 senesi 
iş mevsimi zarfrnda yapılmış olan takriben 30 ki
lometrelik asfalt kaplama, daha inşaat bitmeden 
bozulduğundan, konulan tamir ekipleriyle yer, 
yer kabaran ve sökülen asfaltın tamirine başlan

mış mıdır? 
Yapılmasiyle bozulması bir olan bu asfaltın 

şimdiden başlamış buluıa&n yama tamirteriyle 
idam<; ettirilmesi mümkün olamıjsaeağöaa ,gör« 
yolun mühim bir kısnaının; yenide» yapılması ka-
bedeceğini tahmin ediyorum. Bir an için yem
den yakılmasına lüzum kahmyaeağı ve-tamirle 
işin ıslahına çalışılacağı düşünülse dahi : 

A) Tecrübe yapılmamış olmasa lânnıgetaft 
bu 30 kilometrelik yol niçin yapıldığı- sene bö-
zul muştur? 

B) Bu asfaltın inşası için makeme, işçi, 
personel ve molörlü vasıta mahrukat ve amor
tismanı olarak ne <kadar masraf yapılmıştır? 

C) 1950 yılı içind© yapılan fon yolun: taraa* 
rine aynı yıl içincle ne »kadar masmfi *y&pal«a*ş* 
tır? 

D) Bu işte Ibir zarar v&i&a «efbeJbfyse* ve
renler kimlerdir? Haklarında ne rauasöfcte ya
pılmıştır, zarar tazmin efcfcirileoefe midirl 

2. Karayolları Umma MMöft^ğü, foteıaılan 
şoseleri (güzergâhı değişm^eeek: yerîerde dahi) 
esaslı tamir yerine, ıstaftriiiee kana vesilen' kum 
çakıl imlasdyle tesviye etmektedir. 
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Möınlelbetimizin trafiği en yüksek yolların

dan (biri olan, yani günde Ibinden fazla ın'otör-
lü vasıta geç'en Ankara - İstanbul şosesi üze
rinde evvelce vilâyet idarelerinden muntazam 
olarak devir alınmış bulunan şoselerin de 'bozu
lan yerleri aynı usulle tesviye 'edilmektedir. 

Trafiği az tâli yollarda köy yolları ve yeni 
açılan tesviyeler için makbul ve muteber olabi
lecek bu tarz inşaatın Ankara - îstanlbul arası 
gibi işlek ve ağır tonajlı vesaiti nakliyenin 
çalıştığı ibir ana şosede 'kifayetli ve iktisadi ol
duğunu, bir fen adamı ve mesul şahsiyet ola
rak, Sayın Bayındırlık Bakanı teyit ediyorlar 
mı? 

3. Karayolları Umum Müdürlüğünün in
şaat sistemi bakımından buıgünfcü çalışma 

.195İ Ö : 1 
programı, Marshall yardımı kesildikten sonra 
yurdumuza sağlam ve kullanılabilir 'bir anayol 
şebekesi bırakacak mıdır? 

Derin Saygılarımla. 
Bolu Milletvekili 

Kâmil Kozak 
BAYINDIRLIK BAKANI KEMAL ZEY-

TİNOĞLU (Eskişehir) — Efendim, muhterem 
Kâmil Kozak arkadaşımın sorularına taallûk 
eden 'bütün meseleleri mütehassısların delâleti 
ile mahallinde tetkik ettiriyorum. Onun için 
cevabının ayın 18 nci Çarşamba gününe talikini 
istirham ediyorum. 

BAŞKAN — Bakan, ayın 1'8 ine talikini ar
zu ediyorlar. 

18 Nisan gündemine (bırakılmıştır. 

6. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — Ankara Milletvekili Talât Vasfi Öz'ün, 
difteri aşısının mecburi olarak tatbik edilmesine 
dair kanun teklifi, Sağlık ve Sosyal Yardım ve 
İçişleri Komisyonları raporları (2/46) [1] 

(İçişleri Komisyonu raporu okundu). 

BAŞKAN — Rapor hakkında söz isteyen? 
Buyurun efendim. 
TALÂT VASFİ ÖZ (An'kara) — Çok muh

terem arkadaşlarım, huzurunuzda Sağlık Komis
yonu ile İçişleri! Komisyonundan ret kararı 
alan ve memleketimizin hakikaten en önemli 
dâvalarından birisini teşkil eden, difteri aşısı
nın medburi olarak ta'tlbikma dair teklifimi teş
rih etmek mecburiyetindeyim ve omdan son
ra istinat ettiğim esibalbı mucübeyi bütün deta-
yiyle izah edereîk komisyon raporlarının mesnet
leri üzerinde de mütalâalarımı arzedeceğim. 
Hakem Yüksek: Heyetinizdir. 

Yalnız sözlerime (başlamadan evvel (bilhassa 
şîıu tasrih etmek isterim ki üzerinde (bulundu
ğumuz Ibu dâva memlefeetin hayati dâvaların
dan (birini teşkil etmektedir. Her türlü kara
rında Ibüyük isabetini hayranlıkla müşahede et
tiğimiz Yüksek Meclisimizin elbette ki bu tek
lif üzerindeki kararı dıa hepimiz tarafından 
hürmetle telâkki edilecektir. 

Çolk muhterem arkadaşlarım, gerekçemde 

[1]H9 sayılı basmayazı 
dadır. 

tutanağın sonun-

Jt 

de saralhaten arzettiğim şekilde difterinin, bil
hassa nüfusu 10 hinden aşağı Ibulunan ilce, 
bucak ve köylerde yapmış olduğu tahribatı bir 
lâhza tasavvur edebilmek için memleketimizin 
mühim nüfus yekûnunu teşkil eden köylerin 
bilhassa hekimsiz bulunduğunu birinci derecede 
nazarı itibara almak ve nihayet kaza teşkilâtın
da bir tek hükümet tabibine tahmil edilen, 
sayısız vezaif içerisinde dağınık köy sağlığı ile 
lâyıkiyle meşgul olmasının imkânsızlığını ve 
ayrıca yolsuz bulunan köylerimizde çok defa 
24. saat zarfında, öldüren difterinin musabı 
yavruyu hekime ve tıbbi yardıma kavuşturma
nın imkânsızlığını düşünmek kâfi gelir zanne
diyorum. 

Kıymetli arkadaşlarım, dünya üzerinde mev
cut milletlerin çiçek aşısının mecburi tatbika
tından sonra hemen hemen mühim bir kısmı
nın tatbika gitmiş olduğu ve koruyucu tesiri 
yüzde yüz bulunan tek aşı difteri aşısıdır. Ge
rekçemde sarahaten arzettiğim şekilde dünya 
üzerinde bilhassa, Fransa, Macaristan, Polon
ya, Romanya ve İsviçre'nin birçok kantonla
rında ve Rusya Cumhuriyetlerinin mühim bir 
kısmında, Mısır İtalya, Norveç ve İspanya'da 
bu aşının tatbiki mecburidir. Bunun dışında ka
lan Almanya, İngiltere, Danimarka, Belçika, İs
veç, Amerika, Yugoslavya ve Kanada'da, röko-
mandasyon mevzuubahistir. Yalnız mecburi
yet olmamasına rağmen bu memleketlerde röko-
mandasyon işinin hemen % 85 e yakın çocuk-
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İarda tatbiki temin ettiğini de düşünmek lâ-
zımd'r. Rökomaııdasyon ile mecburiyet, arasın
daki farkı iyi kavrıyabileceğinizi tahmin edi
yorum. İran'da dahi, 1947 de, Kopenhagda 
toplanan 4 ncü Milletlerarası Mikrobiyoloji 
kongresinin difteri profilttksisi konuşmalarına 
nazaran, durumun bizden üstün olduğunu hü
zünle ifade etmek isterim. 

Bütün bunları böylece huzurunuza dök
tükten sonra memleketimizde Sağlık Bakanlı
ğının Sağlık Komisyonu önünde Türkiye'de 
difteri musabiyetinin yalnız 1200 den ibaret 
bulunduğunu ifade etmek suretiyle hâdiseyi 
arkadaşlarımızın lâyıkiyle kavrıyamamasma se
bebiyet verecek bir durum ihdas etmiş olduğuna 
da işaret ettikten sonra bu istatistiğin bir ka
tiyet ve bir kıymet ifade etmediğini aşağıda 
arzedeceğim delâille ve istatistik sonuçlariyle 
bilhassa tebarüz ettirmek vazifemdir. 

Çok kıymetli arkadaişlarım, nüfusu 8 mil
yondan ibaret bulunan ve naçizane difteri 
proflaksisi mesaisine iki sene katıldığım 
Macaristan'da 1932 de difteri teşhis sayısı 
19 475 tir. 

1923 tarihinde difteri aşısının keşfedildiği
ni ve 1931 de Londra'da toplanan kongrede 
bu işin mutlak surtte mecburi tatbik cihetine 
gidilmesi de karar altına alındıktan sonra, 1932 
de difteri teşhisine taallûk eden bu rakam 
Macaristan'da difteri proflaksisinin ehemmi
yetle ele alındığı tarihlerden sonradır. 1933 te 
bunun tatbikatından daha geniş şekilde istifade 
edilmiş ve bu yıl 15 544 ,olan musap sayısı 
1934 de 13 000 e düşmüştür. Bu, 1935 te 8 629, 
1936 da 7 525, 1937 de 7 338 dir. 1947 den sonra 
Macaristan'daki durumu şahsan ve yakinen 
bilmemekteyim. Yalnız istatistiklerden ve Ma
caristan'daki Sağlık enstitülerinin yayınladığı 
bültenlerden almış olduğum rakamlara nazaran 
Macaristan'da proflaksi tatbikatının geniş bir 
şekilde yapılmakta olduğunu bildiğim için, mu
sap sayısının gittikçe düşmüş ve 1947 yıllarında 
istiskar edilecek bir rakama vâsıl olmuş bulun
duğuna vâkıf bulunuyoruz. 

Yine şu çıkarttığımız neticelere göre 8 mil
yon nüfusu olan Macaristan 'da 1931 de bize naza
ran daha mükemmel bir profilâksi tatbikatının 
vâki olduğunu kabul ederek umumi nüfusa 
musap sayısını nispet edecek olursak rakamın 
400/1 yani istatistik dili ile binde 2,5 musabi-
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I yet vermiş olduğunu ifade edebilirim. 

İkinci bir misal veriyorum. Kopenhag'da 
1947 yılında toplanan Milletlerarası 4 ncü Mik
robiyoloji Kongresi üyelerine Kopenhag Bele* 
diyesinin tertiplediği bir toplantıdaki reisin 
nutkundan aldığım bir parçayı ifade etmek is
terim. Kopenhag'da vasati 800 bin nüfusa göre 
1930 profilâksi tatbikatından lâyikiyle faydala-
nılamıyan bir yıl olarak tasrih ediliyor. 1930 da 
1800 ihbar vakası vardır. Bu rakam 800 000 e 
nispet edilecek olursa binde 2 , 3 e yakın bir mu-
sabiyet ifade ettiği kendiliğinden meydana çıkar. 

Üçüncü misali Newyork'tan alıyorum. New-
york'ta 1880 tarihinde yüz binde bir çocukta 
1175 vaka tesbit edilmiştir. Bu rakam ortalama 
her 50 çocuktan birinin mutlaka difteriye ya
kalandığını ifade eder. Bunlar arasında vefiyat 
nispeti de % 45 olarak tesbit olunmuştur. 

1928 tarihinde aşı tatbikatı neticesinde vaka 
sayısı yüz binde (1175) den yüz binde 50 ye 
düşmüştür. 1935 de bu miktar yüz binde ona ve 
1940 da Newyork'un 8 milyon nüfusunda bir 
tek difteri vakası tesbit edilmediği (Ramon) un 
Milletlerarası 4 ncu Mikrobiyoloji kongresinin 
ikinci seksiyonundaki, komünikasyonundan anlaşıl
mış bulunmaktadır. Dünya istatistiklerinden al
dığımız nispetlerde şu grafiği müşaşhede ede
cek olursanız difterinin profilâktik tatbikattan 
dolayı 1940 tarihinde bile istiskal edilecek ra
kamlara düşmüş olduğu gayet aşikar olarak gö
rülür. (Görmüyoruz sesleri) gönderiyorum efen
dim. 

Birleşik Amerika'nın muhtelif şehirlerinde, 
meselâ bunlardan; Baltimor, Losangelos, New -
York, Boston, Chicago, Sanfransisco gibi önemli 
şehirlerini nazarı itibara alırsak nüfus miktarı
na nazaran musabiyet hiçbir zaman bin de 2 
den aşağı düşmemiştir. 

Yine Birleşik Amerika'da difteriden ölüm 
nispeti 1900 - 1945 arasında ne kadar azalmış 
olduğunu anlamak için muhterem arkadaşlar şu 
uzun rakamları lütfen tetkik buyursunlar. 

Şimdi bütün bu muhtelif rakamlar, dünyada 
hemen hemen en şiddetli ve muhtelif zamanlarda 
salgın yapmakta devam eden ve beşeriyetle be
raber süregelen difterinin bizim memleketimizdeki 
umumi nüfusa nazaran musabiyet adedi, umumi 
nüfusu 21 milyon olarak kabul edersek ki, 1950 

I Nüfus Sayımı pekâlâ takdir buyurursunuz ki, 
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21 milyona ı aşağı yukarı yaklaşmaktadır, 1200 
dür, vekâlete bildirilen difteri sayısı bu 1200 ü 
2İMöilyana nispet edecek olursanız, dünyanın bin
de 2,5 veya binde asgari 2 rakamı ile ara yerde 
ne korkunç bir diferansm bulunduğu kendiliğin
den meydana çıkar. 

Huzurunuzda hiçbir suretle şahsi kanaatlerimi 
ifade eden bir- insan olarak konuşmuyorum. Bu 
şekildeki konuşmaların bir kıymet ifade etmediği
ni de müdrik bulunuyorum. Ve yine aranızda, 
ömrümü meslekime vakfetmiş bir insan olarak 
hekimliğin veya ihtisasımın vermiş olduğu bir 
hususiyeti de ifade etmek suretiyle kendime ayrı 
bir .mevki de vermiyorum. Aranızdaki arkadaşla
rımın en küçüğünden, durum itibariyle en az te
kemmül etmişinden - tâbirimi mazur görmenizi 
rica.ederim - kendimi daha aşağı seviyede kabul 
etmek mecburiyetindeyim. (Estağfurullah sesle-
ri). 

Kıymetli arkadaşlarım, eğer Türkiye 'de binde 
iki buçuk üzerinde bir musabiyet olması lâzımgel-
seydi, musap sayısının senede en aşağı 50 binin 
üstünde olması icabederdi. 50 binin üstünde ol
ması lâzımgelen bu rakam yerine Türkiye dâhi
linde difteri musabiyetinin, Sağlık Bakanlığının 
difteriye ait aşının mecburi tatbikini reddetmek 
yolunda ileri sürdüğü Hıfzıssihha Kanununun 
tatbik edilmiş olduğu bütün yıllar zarfında 1000 
ile 1200 arasında olması keyfiyeti bizde difteri 
musabiyet vakalarının asla hekimin eline geçme
diği ve teşhis edilmeden birer küçük mezar oldu
ğunu ifade eden en beliğ bir hâdisedir. (Bravo 
sesleri). 

Aziz ve kıymetli arkadaşlarım; komisyon. mü
zakereleri esnasmda naçiz fikir ve teklifime iti
raz eden arkadaşlarım eğer başka bir intan ile 
Meclis komisyonları huzuruna gelmiş olsaydım 
bu intakla profilâktik mücadelenin mecburiyeti
ne taallûk eden hususlarda benimle mutlak bir 
iştirake vasıl olabileceklerini ifade buyurmuşlar
dı.' Şmm bilhassa • tebarüz ettirmek isterim ki, 
dflfcnyaaîtım hiçbir yerinde difteriden daha korkunç 
çok dikkatli^ olmamız lâzımgelen ikinci bir inta
nın 'm-eveut'wcftânğu teslim edilmemiştir. Diğer 
memleketlerde çocuk günlerinde, bayramlarda, 
bütün toplantılarda her millet gürbüz çocuk re
simlerinden levhalar yaparak bu levhaların altına 
«beni difteriden koru» tâbirini yazarlar ve bu 
levhaları umumi yerlere asarlar ve çocuklara so-
kafelarda dolaştırırlar; Hâdise-buamnla kalmamış-
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r tır, radyolar bütük yayın vasıtaları, aile hekinı-
I leri ne kadar uzakta olursa olsun yetişemediği fa-
I kat imkânlarını gönderebileceği her yerde aileyi 

uzun meşakkatlerle meydana getirdiği kıymetli 
yavrularından mahrum edecek tek ve korkunç il
let olarak difteriyi adlandırırlar ve ikaz ederler. 

M. DAÎM SÜALP (Siird) — Görüşülmiye-
cektir. 

TALÂT VASFI ÖZ (Devamla) — Ben arze-
I deyim de.. Riyaset makamı görüşülmemesi hu-
I susunda bir karara vâsıl olmuş mudur? 

BAŞKAN — Riyaset makamı böyle bir ka-
I rara vâsıl olamaz. 

Önerge vardır.. 
TALÂT VASFİ ÖZ (Devamla) — Çok kıy-

I metli arkadaşlarım, daha bundan iki sene ev
vel Ankara'da Mimar Kemal Mektebinde; ilk-

I mektep sıralarında okurken difteriden çocuk
lar ölmüştür. Bu yıl Denizli'nin civarında 35 
yavruyu kaybettik veyahut 35 insan arasında 
bir hayli vefiyat vâki olmuştur, sarih olarak 
bilmiyorum. 20 seneden beri Ankara'da çalışan 
bir hekim olarak arzedeyim ki, bana gelen dif-

I teri vakalarının ekseriyeti azimesini zepha ha-
| linde yani nefes borusu tıkandıktan sonra ve 
I son ânı ifade eden müracaatlar teşkil etmiş ve 

bu vaziyet karşısında yaptığımız müdahale ba-
zan verimli olmuş, bazan da katiyen verimli ola-

I mamıştır. 

I Difteriden kendi mahallemde sokakta oy-
I narken birkaç çocuk ölmüştür. Ve, birçok âni 

ölümler karşısında boğaz kültürleri difteriyi 
I tavsik etmiştir. 
I Kıymetli arkadaşlarım, yine bir hakikati 

ilmiye olarak ifade etmek isterim ki difteri bir 
bakteriyoluğun dahi, hastanın boğazından ala-

I rak, kültür teşhisi yapabileceği kolay bir illet 
değildir. Durum bu kadar ciddî iken mutlaka 
boğaz ağrılarında, burun, kulak akıntılarında 
ve hattâ göbek intanlarında difteri aramak tea
mül olduğuna göre bu teamülün memleketimiz
de ne dereceye kadar kabiliyeti tatbikiye bu
labileceğini yüksek takdirlerinize arzederim. 
Memleketin kaç yerinde bakteriyoloji lâbora-
tuvan. olduğunu ve Merkez Hıfzıssihha Enstitü-

I sünde vilâyetlerden ve oralara da köy ve kasa
balardan alınacak ifrazatın gönderilmesiyle ya-

I pılaeak difteri teşhisi ne büyük bir imkânsızlık 
I ifade ettiğini yine yüksek takdirinize bırakırım. 
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Ö halde bizde difteri ancak büyük şehirler- 1 

de bakteriyolojikman ve diğer yerlerde makros-
kopik olarak, eğer diğer bir tâbirle ifade etmek 
lâzımgelirse yalnız gözle teşhis edilen bir has
talıktır. Böyle bir teşhisin vâki olduğunu kabul 
etsıek bile pekâlâ takdir edersiniz ki ; kapısına 
sarı kâğıt astırmaktan korkan aiLe bu intanın 
ihbar edilmemesi için rieade bulunur. 20 sene
lik hekimlik hayatımda kanunun mecburiyet 
tahmil etmiş olduğu bütün vakaları katî bir teş
hise iktiran etmedikçe ihbar etmediğimi ve bâ
zı zamanlarda da kanuni mecburiyete riayet 
etmediğimi ifade edebilirim. Bu riayetsizliğin, 
suç telâkki edilebilecek bu hareketin, hangi sa-
iklerin tesiri ile vâki olduğunu uzun uzadıya 
ifade etmekle vaktinizi almak istememekteyim. 
Yalnız, sarı kâğıda karşı, her yerde gösterilmek
te olan korku ve çocuk izolmanında ailenin 
muhitiyle irtibatı kesmek zarureti teşhis edil
miş vekayide dahi difteriyi Devlet istatistikle
rine intikal ettiren bir hâdise olmaktan uzak 
bırakır. Ve nihayet teşhis edilmiyen ve ekseri
yeti âzimesi köylü bulunan memleketimizde, 
köylü çocuklarının boğazını muayene ve teşhis 
ettirmek üzere köylü yavrusunu bir doktora 
ulaştırmak imkânlarının ne kadar mefkut oldu
ğunu ve ölenlerin de birçoğunun difteriden öl
düğünün tevsiki için ölümden sonra da her han
gi bir tet^kikat yapılmadığını düşünmek sure- | 
tiyle bizdeki istatistiklerin, dünya istatistikle- | 
riyle neden bağdaşamadığı teslim etmekte güç- ı 
lük çekilmez. 

Kıymetli arkadaşlarım; difterinin tabiî mu
afiyeti vilâdi olarak intikal eder, bu muafiyet 
zamanla zail olur. Sıfırdan 15 yaş arasında bir 
insanm difteriye yakalanma şansının <% 50 ol
duğunda ittifak edilmiştir. 0 - 5 yaş arasın
da. intan, % 75 den aşağı düşmemiştir. Bu ra
kam, 6 yaşından sonraki çocuklar arasında 
% 21 e kadar düşmüştür. Ve 15 yaşından yu
karı çocuklar arasında daha küçük nâdir va
kalara inhisar etmiştir. | 

Kopenhag'da biyolojik istandardizasyon lâbo-
ratuvarlarında çalıştığım ve gerek Macaris
tan'da yapılan 1 milyon tatbikatı takip etti
ğim zaman ve gerek Danimarka'daiki tatbikat 
esnasında antikor olarak tesbit ettiğim küçük 
muafiyetlerin insan hayatını difteri intanla
rından sureti katiyede koruduğu tesbit edilmiş 
bir hakikattir. Dünyanın hiçbir tarafında I 
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difteri aşısının verdiği mutlak muafiyetin di
ğer bir intanda varit olduğu ifade edilmemiş
tir. Ramon, 1947 tarihinde ikinci seksiyonda 
1923 ten 1946 ya kadar dünya istatistikleri 
neticelerini ifade ettiği zaman ekseriyetin mec
buriyete gitmiş olduğunu, görmeden ölmek is
temediği mutlak bir müdafaa vasıtası diye dif
teriyi adlandırmış ve ifadelendirmiştir. 

Aziz ve kıymetli arkadaşlarım; musabiyet 
arasında vefiyat nispeti dünyanın hiçbir ye
rinde % 30 dan aşağı düşmemiştir ve bu mik
tar birçok zamanlar susun kuvvetine ait olan 
epidemi hususiyetleri dolayısiyle % 70 i teca
vüz ettiği zamanlar pek çok görülmüştür. Türkiye 
dahilinde şu hususiyeti nazarı itibara alarak duru
mu tetkik edelim. 1950 istatistiklerinin bize 
vermiş olduğu neticelere göre sıfırdan 4 yaşına 
kadar 2 471 504 ve 5 yaşından 9 yaşma kadar 
2 590 727 ve 10 - 14 yaş arasında ise 2 359 032 
çocuk vardır. Toplamını ifade edersek 
7 421 263 tane sıfırla 14 yaş arasında çocuğa 
sahip bulunan Türkiye gibi ve dünyanın hiç
bir yeriyle ölçülmesi kabil olmıyan bu geniş 
genç neslin içinde difteri intanının tahribat 
yapmadığını, senelik musabiyetin 1200 oldu
ğunu ifade etmek 27 seneden beri Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanlığı Hıfzıssıhha dairesi
nin yıllarca ve yıllarca binlerce küçük yavru
muzun ailelerinin kalbini ateşle dağlıyan feci 
hal karşısında lâkaydisinin affedilmez bir suç 
halinde devam ettiğinden maada bir mâna ta-
zammun etmiyeceğini elbette teslim buyurur
sunuz. (Bravo sesleri). 

Bütün bunları bu şekilde ifade ettikten son
ra ilmî kudret ve 'kabiliyetine hayran olduğum 
Sağlık ve Sosyal Yardım Komisyonundaki kıy
metli uzman arkadaşlarımın difteri aşısının 
mecburi tatbikatı hakkındaki teklifime karşı 
verdikleri mazbatalarındaki esbabı mucibeleri 
bir an için huzurunuzda tasrih ve teşrih etmek mec
buriyetinde bulunduğumu arzetmek isterim. Bi
rinci madde olarak Sağlık Komisyonu rapo
runda diyor ki, tasarı gerekçesinde gösterilen 
ölüm miktarı mübalâğalı görülmekle beraber 
her sene bu hastalıktan bir hayli kabarık ve
fiyat verildiği aşikardır. 

Doğan Bütün çocukların difteriye karşı aşı
lanmalarını temin etmek memleket sağlığı ve 
vefiyatı, azaltmak bakımından son derece mü
him ve şayanı arzudur. Yalnız kanun yoliyle 
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bütün doğan çocuklara difteri aşısını teşmil et
mek tatbikatta büyük zorluklara sebebiyet ve
recektir, esbabı mucibesi benimle beraber olan 
komisyonun, rakamlarımın ifade şeklinde her 
hangi bir kusur olsa bile tatbikatta zorluk ifa
de etmek suretiyle ret cihetine gitmesini doğ
ru bulmuyorum. 

Enstitünün salahiyetli uzmanlarına hıfzıssıh
ha dairesi reisinin ve Bakanlık mesul eşhasının 
huzurunda mecburi aşı tatbikatı halinde aşının 
istihsali için neye ihtiyacınız vardır, suali, sorul
duğu zaman uzman arkadaşlarımız bu hususta 
Meclisten yalnız 25 bin liralık bir tahsisat iste
mekle iktifa etmişler ve iki asistanla bir uzman 
vermek suretiyle Türkiye'de mevcut bütün ço
cukların açılanmasını temin edecek miktarda 
aşı imaline tesislerimizin müsait olduğunu ifa
de etmişlerdir. Bu realitenin dışında, Hıfzıssıhha 
Dairesinin Reisliğini bundan evvel işgal eden, 
ismini mevzuubahis etmeye lüzum görmediğim, 
bir arkadaş 1937 yılında Avrupa'dan döndüğüm 
zaman bana, ne ile meşgul olmak istiyorsunuz, 
dedi. Ben bu sual karşısında şunu söyledim : 
Yalnız difteri mevzuu üzerinde meşgul ol
mak istiyorum, difteri mücadelesi için yeter 
bilgim olduğunu söylediğim zaman ne cevap 
verdi biliyor musunuz arkadaşlar aynen arze-
diyorum; Allah aşkına Talât başımıza bir de 
difteri belâsı çıkartma,. (Yazık sesleri) 

Arkadaşlar 10 küsur sene içinde 10 binlerce 
Çocuk bu yüzden öldü. Bu vaziyet de devam 
etmektedir. Ben vefiyatın en asgari haddini hu
zurunuzda ifade etmek suretiyle bana tevcih 
edilmek istenen mübalağadan kaçınmak için bu 
rakamı ifade etmiş oldum. Realitenin hangi kıy
metler üzerinde olduğunu, istatistik ilminin ta
nınmamış olduğu ve kabiliyeti tatbijkİyesi bulun
madığını itiraf etmek mecburiyetinde olduğu
muz bu memlekette tesbitin imkânsızlığını elbet-
tu teslim buyurursunuz. 

Şimdi demokratik bir inkilâbm arifesinde, 
Demokrat Hükümeti ve onun Büyük Meclisinin 
idare ve hâkimiyeti sırasında Hıfzıssıhha mües
sesesinin en büyük makamını işgal eden arka
daşımız eğer bu aşı mecburiyetinin memleketi
mizde kabiliyeti tatbikiyesi yoktur derse onu 
lâkaydi ve mesuliyetin idame ettirilmesini iste
mekle itham etmek icabeder. Buna hiçbir suret
le müsamaha etmiyeceğimizi bütün kalbimle 
ümit etmek istiyorum ve inanıyorum. (Alkışlar) 

Arkadaşlar, hasta çocuğunu getiren bir köy
lüye, cebinde parası olmıyan bir zavallı vatan
daşın hangimiz derdine iştirak edebiliyoruz. 
Parası olmadan, hangimiz, hususi kabinelerimiz
de köylü çocukların imdadına yetişmiş ve koş
muş, o köylü vatandaşın çocuğunu difteriden 
kurtarmak için emek isteyen bu durumu seve 
seve kalbul edebilmişizdir. Ben Ibu feragati şah
si hekimlik hayatımda gösteremedim ve onları 
(hastanelere şevkle çok defa iktifa ettim. (Bra
vo sesleri). 

Arkadaşlarım, kalbim parçalanarak söylü
yorum, kendi elimle hastaneye naklettiğim 
hastalar bilirim ki mutlaka ölmüşlerdir. Sizıe 
[binlerce ana balbanm dağlanmış talibini işhat 
edebilirim. (Bravo, yaşa sesi). 

Aziz ve kıymetli arkadaşlarım; ikinci mad
deye geliyorum; (A) fıkrasında deniliyor ki : 
«Aşının tatlbikatı Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanlığının memleket -ihtiyaçlarına hiç bir za
man kâfi gelmiyen hattâ birçok kanuni mecbu
riyetleri ifaya muktedir bulunaimıyan mahdut 
kadrosu ile 'başarılmak icalbeder ki Ibugün için 
Ibuna imkân görülememiştir.» 

Kıymetli arkadaşlarım; Sağlık Başkanlığı
nın bugün elinde mevcut çiçek aşıSı kanuni 
mecburiyeti yok mu, (bunu tatlbik emiyor mu! 
Bunu yıllardan 'beri tatbik eden 'bar eleman eli
mizde mevcut iken bu elemanın eline bir şırın
ga vererek deri .altına bir piıkür yaptırmak 
güç müdür? Bunu bir daıkika düşünmenizi ri
ca ediyorum. Hepimiz Hükümet tatbibliği 
yaptık, arkadaşlar: Çiçek aşısı tatbikatını şu 
suretle tatbik ederiz; sıhhiye memuru köylere 
gider orada taramalar yapar, aşıyı tatbik etti
ririz. 5 - 7 gün sonra kontrol ettiririz. Bdr iki 
ay sonra yeniden tarama yaptırırız. Bir me
murun bir köyde 40 - 50 çocuğa 20 dakika faz
la mesai sarf eder ek aşılaması müşkül müdür? 
Bu imkân elimizde mevcut iken Sağlık Komis
yonu bu neticeye nasıl vâsıl olmuştur ve bu 
müşkilât hangi realitelere uyuyor? Huzuru
nuzda tasrih etmelidir. Yine komisyonlarda 
Devletin mesul eşhasına mütaaddit defalar tev
cih ettiğim suallerime hiç birisi imkânsız de
memişlerdir. Gayet kolay. Bir emirle bir tek 
kuruş masraf emeden Merkez Hıfzıssıhha kad
rosuna ilâve edilecek iki üç personelle halle
dilecek [bir dâvada ne kadar az, ne kadar kü
çük sayıda ç'ocük kurtarırsak kurtaralım, bu-
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nunla bu memlekete hiztoet etmiş olmıycak mı
yız? Size yalvaracak sorayım: Köylerimize 
hekim ne zaman girecektir, köylerimiz beki
min yüzünü ne zaman görecektir? Bu müddet 
zarfında difterinin kahhar elinde yavrularımı
zın birer mezar olmasına tahammül mü edece
ğiz? 

Üçüncü maddeye geliyorum: Difteri çiçek 
aşısı tatlbikatı kadar 'basit olmayıp ihtimam is
teyen, oldukça külfetli ameliyeye ihtiyaç his
settiren !bir aşı şeklidir deniyor. Mevcut kadro 
ile köylerde tatibik edilen çiçek aşısı gilbi çocu
ğa zarar vermeden tatbiki 'her zaman için münı-
ıkün görültoemektedir, diye Ibeyan buyuruluyor. 

Kıymetli arkadaşlarını, mahrumiyet içinde 
yetiş'mdş bir insan olarak ve hu milletin para
sı ile duş memleketlerde ihtisasını tekemmül et
tirmek imkânına kavuşmuş bfr insan olarak 
ve nihayet bir buçu'k milyon çocuğa Macaris
tan'daki tatbikatı şahsen tafeilbetmiş hir insan 
olarak ve nihayet, Kopenhag'ta yalnız tatbikat 
sisteminin seyrini değil neticelerini de serom tit-
rajlariyle kontrol etmek suretiyle altı uzun 
ay çalışmış bir insan olarak difteri proklâfi-
sinde sözüne inanılır insanlardan birini teşkil 
ediyorum ve bunu böylece ifade etmek mec
buriyetinde kaldığım için çok üzülüyorum. Tat
bikat, dünyanın her tarafında en basit bir de
rialtı piküıünden ibarettir. Bunları sıhhiye 
memuru olmıyan kimselere, hatta ailelerde en 
basil çocuklara öğretiyoruz. Bu derialtı pikü-
rünüıı difteri aşısı içinde antiseptik olarak for-
malin olmasından hiçbir zaman apseye imkân 
vermediği bir realitedir. 

Nihayet ilmî bir de dedikodu mahiyetinden 
öteye geçmiyen allarjik teamüle geliyorum ve 
buna tabiî kısa bir zaman da olsa temas etmek 
istiyorum. Allerji hassasiyettir. Arı zehrine 
hassas olan bir insan bir arı sokmasiyle ölebilir. 
Difteri aşısının imalinde kullanılan et suyu
nun peptonuna hassas olan bir insanda bu aşı 
bir reaksiyon yapabilir, deniliyor. Ramon usu
lünde yapılan tatbikatta katiyen şokal bir tea
mül görülmemiştir. Eğer görülmüşse lâaletta
yin bir su zerkinde dahi bâzı insanların ruhi du
rumları. korkaklıkları gibi sebeplerle sinir şo
kuna mâruz kalabileceklerinde dünya ilmi itti
hat etmiştir. Bunun dışında on milyonda bir 
ihtimali de elimine etmek için dünyanın birçok 
yerlerinde çöktüriilmüş ve böylece allerjik tea-
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\ müllet- tevlit etmesi mümkün olmıyan berrak 

su içerisinde yalnız koruyucu maddeyi ihtiva 
eden tertemiz aşılar da bulunmaktadır ve bun
larla bir tek pikürle uzun yıllar muafiyet te
sisi, yıllardan beri teslim edilmiş bir hakikat
tir. Bu kadar tatbiki basit, bu kadar tehlikeden 
azade bu kadar kendi elemanlarımızla kabili
yeti tatbikiyesi mutlak olan bir hâdise karşı
sında, yüksek komisyonumuz nasıl bu şekilde 
karara vâsıl oluyor, hayretle mütalâa etmeme
nin imkânı yoktur. 

(J) fıkrasına gelince : Bütün bir yurt çev
resinde veremle savaşta çalışacak elemanların 
difteri aşısı ile meşgul olması yüzünden, verem 
çalışnsalarmın sekteye uğratılacağı mülâhaza 
edildiği kaydı konuyor. 

Arkadaşlarım; veremle difterinin mecburi 
tatbikatı arasında hakikaten münasebet ara
mayı mâkul olarak kabul etmeye asla imkân 
yoktur. Verem işi tamamen ayrı bir sistemdir, 
Kendisine mahsus metotla çalışmaları icabeden 
ve milletlerarasında cari usulü tatbik etmek 
zaruri bir profilâksisidir. Dünyaca tanınmış bir 
mütehassıs ve ilim adamı olan Holm ile çalışmış 
naçiz bir arkadaşınız olarak ifade etmek iste
rim ki, veremin difteri aşısıyla asla bir münase
beti yoktur ve bu realiteleri inkâr etmek, be
yaza siyah demek kadar acayip bir mülâhazanın 
mahsulüdür. Bunu huzurunuzda tebarüz ettir
mek isterim. 

Aziz ve kıymetli arkadaşlarım, çok değerli 
zamanınızı aldığım için üzülüyorum fakat göz
lerim önünde, bir kaç saat içinde gözlemin 
nuru sönerek titriyen dudaklariyle beni kurtar 
diyen çocukları görüyorum. İçimde yanan ate
şi hissetmenizi rica ediyorum ve beni söyleten 
derde yanarak temas etmek mecburiyetimi anla
manızı istiyorum. Mazbatada nihayet : 

Kşasen 1593 sayılı Umumî Hıfzıssıhha Kanu
nunun 64 ve 72 nei maddeleri Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanlığına lüzumlu görüldüğü zaman
larda her türlü aşıyı mecburi olarak tatbik yet
kisi vermiş bulunduğundan diğer sâri hastalık
lara karşı aşılardan difteri aşısı tefrik edilerek 
yeniden bu şekilde bir kanun tedvinine lüzum 
bulunmadığı ekseriyetle karar altına alındı, de
niliyor. Şunu tasrih etmeme müsaade buyurun 
ekseriyette, 6 ya karşı 7 ile karar alınmıştır, ve 
burada arkadaşlarım imza ederken, imzalarının 
üzerine muhalefet kayıtlarını okunıadıklarmdan 
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koymadıklarını sorduğum vakit bana ifade et- I 
mislerdir; yanılmadığımı zannediyorum. 

Bu realiteleri bir tarafa bırakarak, yıllardan 
beri memlekette hiçbir kıymet ve kabiliyeti tat-
bikiyesi olmadığı tahakkuk eden ve bugün kıy
metli Sağlık Bakanımızın mutlak değiştirilme
sine karar verdiği Hıfzıssıhha Kanununun 57, 
64 ve 72 nci maddelerini benim önüme bir ma
nia olarak süren arkadaşlarımdan bu maddeleri 
bir defa beraber okumaklığıma müsaadelerini 
rica edeceğim. 

Bu kanunun 57 nci maddesi hangi intani 
hastalıklarda ihbar mecburiyetinin bulunduğu
nu ifade eder. Kolera, veba, tifo, paratifo ve 
sairo... 

64 ncü maddesi; 57 nci maddede zikredilen
lerden başka her hangi bir hastalık istilâi bir 
şekil aldığı veya böyle bir tehlike arzettiği tak
dirde o hastalığın veya hastalık şeklinin memle
ketin her tarafında veya bir kısmında ihbarı 
mecburi olduğunu neşir ve ilâna ve hastalığa 
karşı bu kanunda mezkûr tedabirin kâffesini ve
ya bir kısmını tatbika Sıhhat ve İçtimai mua
venet vekâleti salâhiyettardır, diyor. Yani bir 
intanın ihbarı mecburiyeti dışında, intanın vu
kuu halinde buna karşı gerekli tedbir alına
caktır. Ama difteri hastalığı 57 nci maddede 
tasrih ediliyor... 

64 ncü maddenin bizim difteri aşısının tat- I 
bikatı ile hiçbir münasebeti olmadığını tahmin 
etmek isterim. 

72 nci maddeye gelince, 57 nci maddede zik
redilen hastalıklardan birisi zuhur ettiği takdir
de aşağıda gösterilen tedbirler tatbik olunur di
yor. Bu tedbirler hasta olanların veya olduğunda 
şüpihe edilenlerden tet'ki'kat ile teJbeyyün eden
ler icabeden müddet zarfında sıhhat memurla
rınca hanelerinde sıhhi ve fenni şartları haiz 
yerlerde tecrid ve müşahede altına vaz'ı tabiri 
var... Difterili yakalandıktan sonra elbette tec
rit edilecektir. Ve yakalandıktan sonra hiç bir 
mesele mevzuubahis olmıyacağma göre şu birin
ci fıkra ile hâdisenin bir ilgisi olmadığı kendi
liğinden meydana çıkmış oluyor. 

İkinci maddeye gelince: Bu hastalığa mâruz 
bulunanlara serom ve aşı tatbiki. Öyle tah
min ediyorum ki, Sağlık ve Sosyal Yardım Ko
misyonundaki kıymetli arkadaşlarım, yalnız 72 
nci maddenin ikinci fıkrasına göre vaka çıkan 
yerde hastaya serum ve hastanın cıvarmdakilere I 
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aş] tatbik etmek suretiyle memleketimizde şim
diye kadar yapıldığı gibi difteri ile mücadele
nin kabil olacağını zan ve tahmin etmektedirler. 
Ben, kendilerinin müsaadeleriyle, bu durumun 
yalnız difteri profilaksisi ile teveggül etmeme
nin bir neticesi olarak ifade edebileceğim. 

Üçüncü madde, hastanın elbise, çamaşır ve 
içinde oturduğu (binanın ve fennen intana mâ
ruz bulunan sair mevadın tathirıine taallûk edi
yor. Bununla difteri prorfilaksinin bir alâkası 
yoktur. 

Dördüncü madde, (okundu) hastalık neşre
den haşere ve hayvanatın itlafı beşinci madde, 
memleket dâhilinde seyahat eden eşhasın icabe
den mahallerde muayenesi ve eşyalarının tathi-
rine, 6) gıda maddelerine, 7) umumi mahallere 
taallûk eden 72 nci maddeyi böylece huzurunuz
da tasrih ettikten sonra.... Difteri aşısını mecburi 
tatbikına ait teklifimi reddeden bu komisyon 
raporunun kıymeti olup olamıyacağjnı yüksek 
takdirlerinize arzetmek isterim. Eğer benim bu 
izahatım ilmî ise, eğer maruzatım samimî ve 
dünya neşriyatına müstenit ise veya bana isnat 
edilmek istendiği gibi mübalâğalı değilse tekli
fimi kabul buyuracaksınız. Bugün veya yarın 
Allah saklasın her hangi birinizin mâruz kala
bileceği tehlikeyi önlemeyi elbetteki arzu buyu
rursunuz, hepinizi saygiyle selâmlarım. 

BAŞKAN — Efendim, kanun teklifi ve tasa
rıların ilgili makam veya salahiyetli mümessil
leri huzurunda görüşmelerinin cereyan edece
ği tatbikat iktizasmdadır. 

BAŞKAN — Kanun teklifi ve tasarıların 
alâkalı bakan veya muvafakati ile memur ede
ceği mümessil huzurunda müzakerelerinin cere
yan edeceği tabiî ve tüzük iktizasındandır. Mev-
zuumuz, kanun teklifinin müzakeresi değil, Ko
misyon raporu hakkında olduğu için, raporu 
okuttuktan sonra bu rapor hakkında söz isti-
yen arkadaşları tesbit ettik. Bu itibarla buna 
mütadair önerge olduğu için onu da okutmak 
mecburiyeti vardır. Söz, heyeti aliyenindir. 
Şimdi önergeyi okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Sağlık Bakanı mevcut olmadığı için bu kuş

palazı mevzuu üzerindeki konuşmalar usule mu
gayir olduğu, için bu mevzuun konuşulmaması
nı teklif ederim. Sağlık Komisyonu Başkanı 

Kocaeli Milletvekili 
Et em Vassaf Akan 
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MEHMET DAlM SÜALP (Siird) — Takrir 1 

aleyhinde konuşacağım. Muhterem arkadaşlar, 
mevzuubahis olan İçtüzüğün 87 nci maddesidir. I 
İçtüzük hükümleri takrir mevzuu olamaz ve 
Yüksek Başkanlık bunları tatbik ile mükellef
tir. Görüşülen mevzu bir kanun teklifidir. Bina
enaleyh, reddedilirse görüşülecek bir şey kal- I 
m az. Bu rapor ise kanun teklifine aittir. 87 nci 
maddenin ikinci fıkrası diyor ki, (Kanun tasa
rısı veya teklifleri ilgili bakan veya onu temsil 
eden daire reisi hazır olmadıkça görüşülemez, 
onların hazır olması şarttır.) Yani bunu şart 
koşmuştur. Binaenaleyh bu şerait altında bakan 
veya temsilcisi bulunmadığı için bunun görü
şülmesi doğru değildir kanaatindeyim. Mâru
zâtım bundan ibarettir. 

BAŞKAN — Efendim, komisyon raporu 
heyeti âliyenizce kabul edilmediği takdirde 
keyfiyet yemden komisyona intikal eder. Öner- I 
ge, bakan bulunmadığı için, raporun müzake
resinin tehirini istemektedir. Önergeyi okut
tum, rey ve söz heyeti aliyenindir. İsterseniz 
takriri bir daha okuttuktan sonra reyinize arze-
deyim efendim. 

Başkanlığa verilmiş1 ikinci bir önerge vardır, 
onu da okutuyorum: 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Difteri aşısı hakkındaki kanun teklifinin 

Sağlık ve Sosyal Yardım Komisyonuna iadesini 
teklif ederim. 

Erzurum 
Enver Karan 
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candan arzu eden arkadaşınızım. Çünkü difteri 
hastalığı bu memlekette gözden kaçacak, ihmal 
edilecek bir hastalık değildir. Hepimiz pekâlâ 
biliyoruz ki, difteri hastalığına tutulan çocuk
ların yüzde .50 si mutlak ölür. Tedavi edilmedi
ği takdirde bu kadar ölüm nispeti gösteren hiç
bir hastalık yoktur. Bugün difteri aşısını tatbik 
etmiyelim, demek için Komisyonun vıerdiği karar 
şudur: 

Bir kere elemanımız yoktur, daha doğrusu 
aşıyı tatbik edecek hastabakıcıyı tatman edecek 
durumda değiliz, diyorlar. Gayet önemli bir hâ
diseyi gözden uzak tutmak gifbi bir ihmale git
mişlerdir ve bence memlekete bu şekilde büyük 
bir fenalık etmiş bulunmaktadırlar. Sebebi: Böy
le gözümüzün önünde katiyetle ölümlerini gör
düğümüz ve bir tanesinin hayatı dahi 20 - 25 bin 
liraya Ödenmiyen bu hastalar hakkındaki tekli
fin ceffelkalem Komisyonca reddedilmesi bence 
katiyen bu Meclisin kabul etmiyeceği bir şeydir. 
Biz daima işten kaçıyoruz ve o suretle kaçıyo
ruz ki, emrimizde bulunan sıhhiye memurlarını 
bile çalıştırmıyacak kadar aciz gösteriyoruz. 
Bu ne sizin, ne Hükümetin ve ne de bizim insan 
olarak kabul edeceğimiz birşey değildir. Bunun 
üzerinde çok kıymetli arkadaşımız beyanatını ar-
zettiler. Ben Heyeti Umumiyeden bu kanunun 
kabulünü ve komisyon raporunun reddini teklif 
ediyorum. (Bravo sesleri, alkışlar). 

BAŞKAN — Cezmd Türk. 
OEZMİ TÜRK (Seyhan) — Aziz arkadaş

larım, mevzu hakikaten çetindir. Gayet büyük 
bir hassasiyetle arkadaşımız komisyon müza-
keratmdaki fikirlerimizi de imalar ve tariz
lerde bulunmak suretiyle, huzurunuzda hissi 
bir şekilde ve heyecanla teşrih buyurdular. 

Kendilerine komisyonda da arzettiğim gibi, 
tababette biri Hipokrat, diğeri de Galinos sis
temi olarak iki yol vardır. İsa öncesinden be
ri, iki bin yılı aşan zamandan beri bu Hipokrat 
mektebi ile sonradan tulü eden Galinos mekte
bi arasında anlaşma olmaz. Ben kendimi Hi-
pokratm müdafii olarak saymıyorum, ama, ar
kadaşımı Galinos'un en muvaffakiyetli muak
kibi olarak selâmlıyorum. 

TALÂT VASFİ ÖZ (Ankara) — Arzı şük
ran ederim. 

CEZMİ TÜRK (Devamla) — Aziz arkadaş
larım; Avrupa'da kısa yıllar ve yurdumuzda 

BAŞKAN — Birinci önerge Bakanın bulun
mamasından dolayı müzakerenin tehirini ta-
zammun etmektedir. İkinci önerge ise, teklifin 
Komisyona iadesini istemektedir. Görüşmeler te
kemmül etmedikçe bu önergeyi reye koymak im
kânsızdır. Bu itibarla birinci önergeyi reyi ali
nize arzediyorum. Önergeyi kabul edenler lütfen 
işaret buyursunlar. Rapor hakkındaki görüşme
lere devam arzusunu izhar edenler... Ekseriyetle 
görüşmelere devam arzu edilmektedir. Söz Hü
seyin Ülkü'nündür. 

HÜSEYİN ÜLKÜ (Niğde) — Muhterem ar
kadaşlar, bendeniz uzun uzadıya Heyeti Aliye-
nizi rahatsız edecek değilim. Ben Komisyonun 
verdiği kararın aleyhindeyim, muarızuıı. Ben de, 
arkadaşım Talât Vasfi Öz gibi, difteri aşısının 
da çiçek aşısı gibi memlekette mecburi tatbikini 
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uzun yıllar geçirdik. Kâğıt üzerindeki şeyleri 
olduğu gibi, memleket evlâtlarının açlıkları, 
salgınları, ıstırapları içindeki hallerini de gö
rerek, onlarla da yuğrularak yetişmiş arkadaş
larınıza, hepiniz gibi. 

Hiç birimiz birbirimize rüçhanımız olmadan 
arzedeyim ki; büyük bir klinik, büyük bir has-
tahane olan Anadolu'da yürekleri sızlatacak, 
facialar yaratacak vakalara her gün rastla
maktayız. Bu memlekette ölüm, gıda ve vita
min kifayetsizliği, sıhhî noksanlık ilâh. Lâyü-
attır. Çocukların ölümü ve difteri ile müca
dele, evet, lâzımdır. Bunun bir de tıbbi ve si
yasi cephesi vardır. Biz bugün difteri ile mü
cadele edecek bir kanun çıkarırsak, kendi kendi
mizi aldatmış oluruz. 

Bu memlekette, en basit gördüğümüz çi
çek a§ısınm bile, dünyanın tatbik ettiği şekil
de tatbiki yapılmamaktadır. Bu aşının bilhas
sa cenup vilâyetlerinde yazın taze olarak bu
lunmasına imkân yoktur. Çiçek aşısı seneler
ce evvel dünyada tekâmül etmiştir. Cenubi 
Afrika'da ve Kongo müstemlekesinde dahi çi
çek aşısı en fennî şekilde tatbik edilmektedir. 
Fakat maalesef bizim memleketimizdeki tatbi
kat böyle değildir. 

Arkadaşıma rica ederim, yalnız difteriye de
ğil, çiçeğin de diğer memleketlerdeki vukuatı
na baksın, senelerdir oralarda çiçeksiz şehirler, 
çiçeksiz memleketler vardır. Biz şu harb içinde, 
üc dört sene evvel sivil hayatta ve ordu içinde 
çiçek salgınları geçirdik. Biz meslek sahasın
da ne olduğumuzu ve haddimizi bilelim. Biz 
henüz bütün dünyanın 40-50 yıldan beri gayet 
iyi tatbik ettiği çiçek aşısını tatbik edememek
te iken, anatoksin aşısı olan difteri aşısını tıp 
kaidelerine uygun olarak tatbik ederiz dersek 
yalan söylemiş oluruz. 

Hüzün duydum, arkadaşımız Umûmî Hıf
zıssıhha Kanununu ret ve cerhettiîer. Fakat 
Umumî Hıfzıssıhha Kanununu bu memlekete 
getiren Refik Saydam merhumun hâtırasına kar
şı eza ve ıstırap duydum. Bu memlekete Umumî 
Hıfzıssıhha Kanunu geldiği gün bir âbide idi. 
Bugün yıpranmış ve fersude bir halde bulunan 
vo fakat tam olarak tatbik edilemiyen Hıfzıssıh
ha Kanunu, hâlâ, 20 000 nüfuslu kasabalarda 
su diye çamurlu su içilen bu memlekette, Refik 
Saydam gibi, bir âbidedir. 
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| Sonra arkadaşlar; komisyondaki arkadaşla

rınız memleketin ıstırabına nüfuz etmeden bu 
teklifi ceffelkalem reddetmiş değildir. Arkada
şımızın komisyonda verdiği bilançosunda mil-

I yonlarca ölümden bahsedildi. Bu en hafif mâ-
nasiyle büyük bir mübalâğa idi. Sonra bu ölüm-

I leri de nüfus istatiklerinden istidlal yoliyle çı
karmıştır, realitelerden değil. Fakat bunun ya-

I nında dayandığımız realiteler vardır. Kendileri
nin de bulunduğu komisyon görüşmesinde Sağ-

I hk Bakanlığı temsilcisine sordum: Difteri va-
I kal arında hastalara difteri seromu yapılıyor, 

bundan yılda ne kadar istihsal ediyor, ne kadar 
I tatbik ediyorsunuz? Bu aynı zamanda bizim 
I için bir miyardı. Bana verilen rakamlara göre 
I 1987 ile 1944 arasında 226 litre difteri seromu 

yapılmış, 207 litresi kullanılmış; 1945 te 156 
I litre istihsal, edilmiş ve 144 litresi kullanılmış. 
I 1946 da 255 litre yapılmış 135 litresi kullanıl-
I iniştir. 1947 de 253 litre yapılmış 159 litre sar-
I i edilmiştir. 1948 de 495 litre istihsal etmişler, 
I 158 litresi sarf edilmiş. 

Görülüyor ki, difteri seromu 207 ile 158 ara-
I sında harcanıyor. Rakamlarda mübalâğa olsa 
I dahi harcanan ihtiyaç miktarı budur. 
I Bâzı insanlar görürsünüz, nefes alamamış, 

kendisine zebha tatbik edilmiştir. Bunu kulak 
I mütehassıslarına sordum, gayet mahdut sayılar 
I söylediler. Nihayet ve nihayet sağlık komisyo-
I nunda çalışan arkadaşlarımız, bu memlekette 

senelerdir çalışmış, pratik yapmış hekimler bu 
mücadele esnasında köy köy, kasaba kasaba, bu
cak bucak dolaşarak buraya gelmiş arkadaşları
nızda. Birçoklarımız sırf propaganda turnele
rinde hasta bakmak suretiyle vakitlerimizi ge
çirdik. Bütün bir halkın, bütün hastalıkları ile, 
kısmî bir şekilde olsun meşgul olduk, fakat 
gördük ki difteri bugün bizim milleti tehdit 
eden büyük hastalıklardan biri değildir. 

Şu kadarını arzedeyim ki, milletlerin bâzı 
hastalıklara karşı hususiyetleri ve mukavemet
leri vardır. Fransız ordusunda, Fransız okulla
rında difteri hakikaten büyük tehlikedir, fakat 
Türkiye'de değildir. Anglosakson memleketle
rinde kızıl korkunçtur, öldürür, salgın yapar, 
muhakkak mücadele lâzımdır; fakat Türkiye'de 
kızıl onlara nazaran ancak yüzde bir nispetin
de tehlikelidir. Lekeli humma bizim için bü
yük bir âfettir; fakat siyahiler içinde öldürücü 
değildir. Mikrobu, kanlarında dolaşır, fakat on-
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larda vefiyat yapmaz. Sıtma da öyledir, Garp I 
sıtması başkadır, Şark sıtması başkadır. Afri
ka'da sıtma çocukların kanlarında dolaşır, ka
rınlarını şişirir fakat bir şey yapmaz. 

Amerika'da ölüm nispeti binde 25 tir, bina
enaleyh Türkiye'de de binde 25 tir gibi bir ka
ide olamaz. 

Hülâsa olarak şunu arzedeyim, arkadaşlar : 
Yarın difteri aşısını mecburi olarak tatbika ka- j 
rar vereceğiz, enstitü tonlarca aşı çıkaracak ve 
bunu tatbik edeceksiniz. Halbuki köylere gidecek 
vasıtamız, aşıyı yapacak memurumuz yok. Biz 
öümlerimizi bile tesbit edemiyoruz, değil doğum
larımızı.. Bugün dünyada Türkiye, ölümlerini 
tesbit edemiyen, ölülerinin adedi bilinmiyen na
dir memleketlerden birisidir. 

ölenlerin adedini tesbit edemediğimiz bir 
memlekette tonlarca difteri aşısı yapıp milyon
larca insana tatbik edeceğiz, istatistikler yapaca
ğız, grafikler boyayacağız, buna inanacak ve 
inandıracağız. Ben buna imkân görmüyorum ar
kadaşlar. 

BAŞKAN — Namık Gedik. 
NAMIK GEDİK (Aydın) — Muhterem arka

daşlar, Talât Vâsfi öz arkadaşımızın büyük bir 
vukufla ortaya atmış olduğu bu dâva, hiç şüphe 
yok ki, heyeti celilenin takdir edeceği üzere, mu 
him bir memleket davasıdır. Yalnız bu dâvada eli
mizde bulundurmamız icabeden kanuni kriteri her-
şeyden evvel tesbit etmek mevkiindeyiz. Hiç. şüphe 
yok ki, dünyanın ileri memleketlerinde ve ileri 
memleketlerin de bir kısmında mecburi olarak 

tatbik edilmekte olduğu burada beyan olunan difte
ri aşısı, sıfır yaş ile 12 -15 yaş arasındaki yavrular 
üzerinde yapılır ki, tatbikatta bundan müspet 
neticeler umabiliriz. Yalnız bilhassa bizim mem
leketimizin şartları göz önünde bulundurulacak | 
olursa bu aşının tatbikatının ne dereceye kadar 
mümkün olduğunu düşünmek ve ancak ondan j 
sonra kanuni mükellefiyet altına girmek icabe-
der. 

Ben burada, salahiyetli arkadaşlarımın açık
lamış olduğu hususlara temas edecek değilim. Yal
nız bu aşının tatbikatında, tıbbi olarak ihtimam 
gösterilmesi icabeden hususları, heyeti celileniz 
huzurunda, Bakanlığın Umumi Hıfzıssihha Mü
essesesinin 1950 yılında çıkarmış olduğu bir eser
deki malûmata istinaden, teşrih etmek isterim. 

Arkadaşlar, bu iş, elimizdeki kitaba ve bura- | 
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daki ilmî donelere göre üç seansta tatbik edilecek
tir. Seanslar arasında en az 2 - 3 fahta bulunma
sı icabeder. Evvelâ yarım, sonra bir, sonra da iki 
santimetre küb deri altına tatbik edilecektir. Ve 
bu aşı tatbik edilmeden - eğer ilmî çalışmak isti
yorsak - aşının tatbik edileceği zümre veya çocuk 
üzerinde, muafiyet unsurlarının uzviyette bulu
nup bulunmadığını öğrenmek için bir şık tea
mülüne baş vurmamız lâzımgelmektedir. 

Bundan vazgeçelim, sadece bu aşıyı tatbik 
edelim, diyelim. Tasavvur buyurun, bilhassa bit* 
köy dâvası olarak ele alınması lâzımgeldiği açık
ça ifade edilen bu dâva, tatbikatta elimizdeki, 
mevcut memurlarımızla nasıl yapılabilecek, 
ikişer üçer hafta ara ile muntazaman üç se
ansta bu aşının.tatbkı ne dereceye kadar müm
kün olacaktır. 

İkinci olarak arkadaşlar, aşının tatbikatını 
mütaakıp yakın ve uzak zamanlarda husule 
gelmiş birtakım reaksiyonlar vardır. Bunların 
bir kısmı basittir ihmal edilebilir, bir kısmı ise 
hiç öyle değildir. 

ilmî mutalara göre karşısında bulunmamız 
icabeden durum şudur: Tatbikattan evvel ih
tiyaten bir tıbbi muayene lâzımdır, idrar mua
yenesi burada sureti katiyede ihmal edilmeme
lidir. Böbrek bozuklukları, hâd intanlar, muh
telif dermatozlar, teneffüs hastalıklarında 
bu aşı tatbik edilemez. Bu şekilde aşının tat
bikat yerini tesbit etmek ve ihtiyatlı bir şekilde 
kullanmak ne dereceye kadar mümkündür? Bu 
itibarla bu aşının tatbikatta göstereceği müş
külât dolayısiyle bugün için arkadaşımızın ha
kikaten ideal ve hepimizin arzuladığı bu istek
lerinin tahakkukuna bendenizce imkân yok
tur ve komisyon raporu bu bakımdan doğrudur 
arkadaşlar. 

BAŞKAN — Talât Vasfi Öz. 
TALÂT VASFİ ÖZ (Ankara) — Arkadaş

lar konuştuktan sonra... 
BAŞKAN — Siz sıranızı terkederseniz müm

kündür efendim 
TALÂT VASFİ ÖZ (Ankara) — Teşekkür 

ederim. 
BAŞKAN — Ethem Vassaf Akan. 
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM KOMİS

YONU BAŞKANI ETHEM VASSAF AKAN 
(Kocaeli) — Muhterem arkadaşlarım, dâvasını 
konuştunğumuz difteri aşısını tatbik mecburi
yeti komisyonumuzda uzun uzadıya dikkat ve 

— 187 — 



B : 64 13 . 
ehemmiyetle, bütün akademik noktaları tetkik 
edilerek, mütalâa edildi. Kararımız, kıymetli 
bakteriyolog arkadaşımız Vasfi Beyin dediği 
gibi, altıya karşı yedi ile değil 2o âza içinde 
iki ret ve bir müstenkifle kabul edilmiştir ar
kadaşlar. İşte kmisyon kararı elimizdedir, imza
lar bunu işhat eder. 'Hâtıralarına tekrar müra
caat etmelerini bilhassa rica ederim. Dünyanın 
salgın hastalıklarını, mütalâa, ve bunların ça
releri ve proflâtik hazırlamaları hususunda ken
dileri gibi bendeniz de biraz tetkikat yapmış 
bulunuyorum. İfade edebilirim ki, dünyanın 
öbür ucunda en medeni çarelere baş vuran 
•Müttehiclei Amerika'da dahi bunu, tatbiki mec
buri bir kanun olarak kabul etmemiştir. Bu ka
nunda kabul edilecek noktalara, kıymetli ar
kadaşım Namık'ın ve çok kıymetli ifadeleriyle 
Yüksek Huzurunuzu tenvir eden Cezmi Türk'
ün söyledikleri gibi bu, basit bir çiçek aşısı 
değildir . Elbette komisyonda çalışan ve bu 
kararı veren arkadaşlarımız Türk çocuğunun 
ölümüne karar verecek kadar hain ve cani de
ğillerdir. Hislere hitap eden Vasfi Öz arkadaşı
mız yanlış düşünüyorlar. Biz de çocuk baba siyiz 
ve millet babasıyız. Kime ihanet ediyoruz Vata
nın bir köşesinde 33 sene hekimlik yapan ve 
bunun bir kısmını Avrupa'da geçirmiş olan bu 
naçiz arkadaşınızın sözlerine inanarak müsaade 
edin de bu kanun teklifinin bu şekilde çıkması
na karar vermiyelim, komisyonun ııoktai naza
rını kabul ederek, Sağlık Bakanlığının Ilıfzıs-
sıhha Kanununun tatbikatına daha fazla germi 
vererek çalışmasını rica edelim, temenni 
edelim. 

Sözüm bu kadardır, arkadaşlarım. 

HÜSNÜ TÜRKAND («Kocaeli) — Muhterem 
arkadaşlarım, Talât Vasfi öz arkadaşımızın dif
teri profilâksisi, yani çocuklarımızın difteriye 
yaskalanmaması için teklif etmiş olduğu kanun 
tasarısı Komisyonumuzca inceden inceye tetkik 
edilmiş ve neticede memleketimizdeki tatbikat 
güçlüğü bakımından reddedilmiştir. 

Talkdir buyurursunuz ki; Komisyonda çalı
şan arkadaşlarımızın hepsi milletin içinden se
çilmiş ve milletin .dertleriyle baş-başa kalmış ar
kadaşlardan terekküp etmiştir-. 

îyice bilinmesi lâzım olan nokta şurasıdır : 
Arkadaşlar, Talât Vasfi Bey arkadaşımız mik-
robiyolojisttir, bakteriyologdur. Yalnız hastalık-
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1 ların mühim bir kısmına kültürle teşhis koymak

la meşguldür. 
TALÂT VASFİ ÖZ (Ankara) — İhtisas ta

limatnamesini bir defa okuyun. 
.KTÎIEM VASSx\P AKAN (Kocaeli) — Bı

rakınız konuşsun. 
HÜSNÜ TÜRKAN!) (Devamla) — Ben de 

konuşayım, müsaade buyurun, zira memleket 
içerisinde senelerce birçok hastanelerde hastala
ra bakmış ve difteriye yakalanmış olan çocuklar
la yakından alâkadar olmuş ve tezahüratını biz
zat hasta üzerinde müşahede etmiş bir doktor 
arkadaşınız olarak konuşuyorum. 

Arkadaşlar, ben on seneden beri İzmit'te 
doktorluk yapmış ve hiçbir zaman difteri vaka
larında, Talât Vasfi arkadaşımız gibi, kültür 
yapma suretiyle değil, evvelâ hastane klinikle
rinde hastaya teşhis koyduktan sonra bir arı ev
vel onun kurtarılması için lâzımgelen şâfi teda
vi serumuna müracaat etmiş bir arkadaşınızım. 
Biz bakteriyolog arkadaşım izm dediği gibi kül
türle meşgul olursak hastayı çoktan kaybetmiş 
oluruz. Çünkü difteri hakikaten âni ölümler ve 
seri ihtilâflara sebebiyet vferen bir hastalıktır. 
Burada en büyük maharet, derhal teşhis koyup, 
hattâ kati değilse bile derhal seroma başlamaktır. 

Arkadaşlar, Talât Vasfi Bey arkadaşımız 
bize Amerika'dan, Macaristan'dan, İsveç'ten mi
saller getirdiler. O memleketler bütün organi
zasyonunu bizden 100 sene evvel hazırlamışlar
dır, tekâmülleri bize nazaran 100 sene evvelin
den başlar. Halbuki bizde tam bir istatistikle 
vefiyatı bilmek imkânsızdır. Fakat şuna eminim 
ki, Türkiye'de difteri Talât Vasfi arkadaşımızın 
tavsif ettiği şekilde vahim bir hal almış değildir. 
Arkadaşlar, bizim bu hastalığa karşı ırkî mua
fiyet ve mukavemetimiz vardır. Ben İzmit'te 
doktorluk yaptığım müddet içinde her sene 10 -
15 vakaya tesadüf ettim ve Talât Vasfi arka
daşımızın anlattıkları gibi bu hastalıklar da 
ölümle bitmiş değildir, lâzımgelen tedbirlere 
müracaat ederek bu hastaları kurtarıyoruz. 

Arkadaşlar; difteri aşısı hakkında Namık 
(Jedik arkadaşımızın vermiş olduğu izahat çok 
yerinde oldu. Difteri aşısı memlekette lâaletta-
yin her elin tatbik edebileceği bir aşı değildir. 
Bilhassa tatbikatta, bunu yapan elemanların 
maharet sahibi olmaları lâzımdır. Talât Vasfi 
Bey arkadaşımız tahtel-cilt bir enjeksiyondur de-

J yip geçmişlerdir. 
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Arkadaşlar; biz tahtelcilt enjeksiyonu dahi 

yaptıracak bir eleman bulamıyoruz. Yapılan 
birçok enjeksiyonlar apselenip bize gelmektedir. 
Binaenaleyh sağlık memuru bakımından şu mem
lekette çok zayıf bir durumda bulunmaktayız. 
Elimizdeki sağlık memurları, maalesef bu işi ta
kip edecek ve yapacak durumda değillerdir. Çün
kü on köye bir sağlık memuru düşüyor. Bu aşı 
üç seansta yapılır. Biz bir seansta yapılacak aşı
lar için dahi sıkıntı çekmekteyiz. 

Sonra arkadaşlar; memlekette sâri hastalık 
ihbarı oluyor, sağlık memuru, esefle söyliye-
yim ki, mahalline gitmiyor, pazara gelen köy
lülerden hastanın durumunu öğreniyor, malû
mat alıyor ve hastayı takip dahi etmiyor. Eli
mizdeki sağlık memurlarının yaptığı birçok en
jeksiyonlar başımıza gaileler açmaktadır. De
mek istiyorum ki, bugün dünyada hiçbir idare 
cebri tazyikle sağlık teşkilâtını ikame etmek 
mevkiinde değildir. Herkes hüsnü rızası ile 
hastalığını tedavi ettirmek durumundadır. 

Amerika 'da, doktor, gidiyor efendim, sizi mu
ayene edeceğim, bir rahatsızlığınız var m i l Arzu 
edermisiniz bakayım diyor. Orada gönül rızası 
ile yapılıyor. Köylüye, size aşı yapacağız diye 
bu memlekette yapamadığımız bir işi Sağlık Ba
kanlığına yükleyenleyiz. 

Arkadaşlar, ondan sarfı nazar, bizim bu
gün sağlık memurlarımız hastayı takip edecek 
durumda değildir. Her biri 10 - 20 köye bakmak 
mecburiyetindedir. Bunu bir sağlık memuruna 
yüklemek bu işin olmıyacağma alâmettir. Ta
lât Vasf i Bey arkadaşımız burada mânâsız mantık-
siz tetkik edilmeden iddialar ortaya atıldığını ileri 
sürdü. Komisyonda bulunan arkadaşlarımızla 
birlikte ben de elimi vicdanıma koyarak ve mem
lekette tatbik edilmemekte olan bir kanunlar 
enflâsyonundan korkarak, bu işi reddettim. 

Maruzatım bundan ibarettir. 
TALÂT VASFİ ÖZ (Ankara) — Çok kıy

metli arkadaşlarım, teklifimin aleyhinde, konu
şan arkadaşlarımla lehinde konuşan arkadaşla
rıma huzurunuzda bütün kalbimle arzı şükran 
ederim. Niğde Milletvekili Hüseyin arkadaşım 
komisyonda da bu lûtufkâr iltihaklarını gös
termişlerdi. Aleyhinde konuşan arkadaşlarım, 
kendi sözleriyle dâvanın ne kadar mühim oldu
ğunu ispat etmek suretiyle bana hizmet etmiş 
oldular. Kendilerine minnettarım. Ben öyle 
zannediyorum ki, uzun zaman vaktinizi al-
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maktan hazer ederek yaptığım konuşmamda indî 
mütalâalardan kaçındım ve dünyanın muhtelif 
memleketlerinden elde ettiğim malûmatı huzu
runuza getirerek bu malûmatla Türkiye'nin mu-
sabiyet vakaları arasındaki derin uçurumu te
barüz ettirmek suretiyle difteri aşısının mecburi 
tutulmasını ve hattâ Amerika gibi rekomandas-
yonu ihtiyar eden memleketlerdeki rekomandas-
yon sonuçlarının % 85 olduğunu ifade etmek su
retiyle hakikatleri gözlerinizin önüne getirdim. 
Oezmı Türk arkadaşımıza çok hürmetkarım, sa
halarımda kendilerinin çok mümtaz bir şahsiyet 
olduklarını teslim ederim. İnsaf buyursunlar 
Calinos mektebinin esasatı ve programı hakkın
da bir tek malûmatım yok. Bendenizi bilme
diğim bir meslekin müdafii yapmak lûtfunda 
bulundular, arzı şükran ederim. İlimde ne 
Oalinosculuk ne ipokratçılık mevzuufoahis ol
maz. Ben hissiyatıma uyarak değil, doğrudan 
doğruya memleketi yakînen ilgilendiren ve köy
lünün yalvardığı, ne zaman koruyueu aşıları 
bize tatbik edeceksiniz diye rica ettikleri bir dâ
vayı huzurunuza getirmek için konuştum. 

Difteri musabiyetleri hakkındaki gerekçeme, 
Cezml Bey arkadaşımız temas buyurdular. Ben 
1945 senesi nüfus sayımında sıfırla sekiz yaş 
arasiüdaki çocukların 4,5 milyona baliğ olduğu 
ve % 21 fazlalaşmış bulunan 1950 nüfus sayımı 
istatistiğinde bu rakamın 5,5 milyona yaklaş
ması lâzımgeldiği ve intanın en ziyade musap 
verdiği bu kütle arasında, dünyadaki neticele
re uyarak, eğer kütlevi bir •enfeksiyonu bir lâh
za kabul etmek lâzungelirse bir milyon çocu
ğun kaybının icabedeeeğini tebarüz ettirdim. 
Realitenin azametini ifade etmek için verilmiş 
bir misali bu kadar ağır ithamlara sebep teşkil 
etmemesi lâzımgelirdi, göalüm bunu böyle arzu 
ediyordu. 

Kıymetli arkadaşım Cezmi Türk Komisyon
da da beyan ettiler, difteri seromunu sarfiyatı 
ele geçmiş difteri vakalarının tedavisi bakımın
dan bir kıymet ifade edebilir. Bu miktarın Tür
kiye'de mevcut difteri musabiyetini ifade bakı
mından değeri ne olabilir, bir türlü kavrıyama-
dığım için kendilerinin beni affetmelerini rica 
edeceğim. 

226 litre serom sarfiyatı şu demektir ki, eğer 
Hükümet tabiplerinin yanında bulunan ve çok 
defa sarfolunmadığı için merkez hıfzıssıhha 
müessesesine - orada on sene çalışmış bir insan 
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olarak söylüyorum - iade edilen ve ellerimizle I 
imha ettiğimiz seromlar da dâhil değil ise yal
nız bu rakam ele geçmiş difteri sayısını ifade 
edecek bir kıymet taşıyabilir. 

CEZMl TÜRK (Seyhan) —- Sarf yeri olma
dığı için iade ve imha edilmiştir. 

TALÂT VASFİ ÖZ (Devamla) — Zepha 
hakkında beni teyit ettiler. Bâzı arkadaşlarımız 
intanın nedretinden bahsettiler, bunun sebebi 
nefes alamıyan, boğulmak tehlikesine mâruz bu
lunan ve hastanelerde oksijen kuvözleri içinde 
can veren ağır hastaların, köyden, kasabadan, 
ilçeden hastaneye gelemediğindendir. 

ölümlerini tesbit edemiyen bir millet tâbiri
ni kıymetli arkadaşım Cezmi Bey kullandılar. 
Kendilerine minnettarım, ölümlerini tesbit ede
miyen bir millet difteri vakalarını nasıl tesbit 
ediyor ve hangi delâile müsteniden vekâletin 
bize verdiği 1 200 rakamlık neticeye kıymet ve
rebiliyoruz. Cezmi Bey arkadaşımız, istatistik | 
kıymetlerini ne kadar ehemmiyetli olduklarını 
huzurunuzda tebarüz ettirmekle tezimi de tahak
kuk ettirmek imkânını bana bahşettiler, kendi
lerine minnettarım. 

Nâmık Gedik arkadaşıma geliyorum; kıy
metli arkadaşımız Ramon usulünün tatbikatın
dan ve tatbikatın gerektirdiği ihtimamlardan 
ve bilhassa şık teamülünden bahsettiler. Kendi
lerinin bu dâvaya bütün kalbiyle bağlanmış 
olan, milletlerarası birer merkez olan yerlerde; 
Ma'tsen, Bela Yohan gifbi âlimlerin yatanda çalış
mış ve onlardan naçizane takdirler görmüş bir 
insan olarak fakir ve naçiz arkadaşınızın Ramon 
usulü tatbikatı ve bugünkü diğer tatbik şekilleri 
hakkında kendileri kadar malûmatım olduğunu 

kabul buyurmalarını gönlüm çok arzu ederdi. 
NAMIK GEDÎK (Aydın) — Daha çok, daha 

çok... 
TALÂT VASFİ ÖZ (Devamla) — Namık 

Gedik arkadaşım şık teamülünden bahsettiler. 
Şık teamülü tatbik edilebilir, tatbik edilirse 
büyük bir faydadır, lüzumsuz yere aşı sarfet- | 
tirmemiş olur, emeği kısaltır. Fakat şık tatbi- ı 
katı elemandan tasarruf etmek lâzımgeldiği I 
zamanda birçok memleketlerde yapılmaktadır. 
yani, difteri aşısı tatbikatının muayyen ve müs- I 
tait yaş çağında bulunan çocuklara daima umu- i 
mi olarak tatbiki cihetine gidilmiştir ve niha- j 
yet şık tatbikatı pekâlâ en basit hastabakıcıların j 
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bile kolayca öğrenebileceği bir dâvadır, bir 
sıhhiye memurune şık tatbikatını yapmak emri 
verildiği zaman kendisinin göstereceği küçük 
bir ihtimam ile bunu tatbik edebileceğine de 
elbette itimat buyuracağınızı ümit ederim. Şık 
teamülü basit, gayet basittir. 

Bundan yirmi sene- evvel yapılan tatbikatta 
Ramon sistemi hâkimdi. Ramon usulü muayyen 
aralıklarla üç defa bir aşı tatbik usulüdür. 

Ramon sistemini dahi tatbik etmek ve teşmil 
etmek lâzmıgelse hiçbir aksidan olmıyacaktır. 
Hiçbir suretle müşkülâtla karşılaşılmayacaktır. 
Bunun her türlü ilmî mesuliyeti kanun ve Mec
lis huzurunda deruhde ederek ifade etmeme 
müsaade buyurmanızı rica edeceğim. Konuş
malarımda zannederim şapla çöktürme sistemi 
ile Danimarka'da tatbik edilen bir tek pikür-
le muafiyet verilmesi sistemini de tasrih 
etmiştim. Ve birçak memleketlerde bu tatbi
katın çöktürülmüş aşılarla yapıtırılması ciheti
ne gidilip gidilmemesi meselesinin mahallin ih
tiyaçlarına göre karar verileceğini ifade etmiş
tim. Sağlık Bakanlığı kendi uzmanları ile be
raber Ramon usulüne mi, çöktürme aşı tatbi
katı usulüne mi gidileceğini elbette tatbikatta 
tesbit elecektir. Ve yine beyanatım arasında al-
lerjik hâdiselere tesadüf edildiğini fakat Ramon 
aşı tatbikatında şokal aşı teamüllerinin görül
mediğini tasrih etmiştim. 

Kıymetli arkadaşlarım; yine Namık Gedik 
^arkadaşımız dediler ki ; bu aşı bölbrek bozuk
luklarında, teneffüs cihazı has'talıklarında tat
bik edilmez. Kendileri bu âfatm bulunduğu 
(bir çoeuğa her hangi diğer (bir aşıyı tartfbi'k ede
bilirler mi? Soruyorum. 

Çiçek aşısı hangi eller tarafından yapılıyor 
ve hangi eller tarafından tatjbik ediliyorsa dif
teri de ayni elemanlarca tatlbi'k olunur. Bun
da Yüksek Heyetiniz eıminim ki (benimle bera
berdir. 

Devran teneffüs yolundan muztarip, intan
la musap bulunanlarda dünyanın hiçbir yerin
de aşı tatbik edilmez. Bunu hepimiz /biliyoruz. 
Bu hakikati cerh edebilirler mi? 

Şimdi Etıhem Vassaf arkadaşımıza geliyo
rum. Kendilerine pek ziyade1 hürmetim var
dır, 6 kabul, 7 ret ifademi, hâtıralarımı karış
tırmak suretiyle iyi düşünmemi ve ekseriyetin 
23 e yakın olduğunu galÜba ifade 'buyurdular. 
Difteri teklifi komisyonda reye konduğu za-
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man mevcut, 13 kişi idi. Kâtip burada. Hüse
yin Bey arkadaşını kendi ağızlariyle bu kürsü
den aleyhte karar vermiş olduklarım beyan bu
yurmuşlardır. Mazbatayı lütfen tetkik buyur
sunlar Çankırı Milletvekili Kenan arkadaşım 
aleyhte rey vermiştir, mazbatada kayıtlı mı
dır? Bu altı arkadaşı isim isim huzurunuzda 
ifade edebilirim, beni tekzip etmelerini rica 
ederim. Hâtıramı kaybetmiş ve şuuru muhtel 
bir arkadaş olmadığıma elbette kanisinizdir. 

Ben bu ilim arkadaşımın, tezimi iptal bakı
mından daha ilmî, daha müspet mütalâalar der-
meyan etmesi cihetine gitmesini ve bu suretle 
Yüksek Heyetinizin prestijini kazanmasını çok 
arzu ederdim. 

Komisyonda çalışanlar canidir.. Böyle bir 
tâbir kullanmadım. Affedin eğer konuşmam 
arasında komisyondaki arkadaşlarıma her han
gi bir tarizim vâki ise yüz binlerce defa huzu
runuzda özür dilerim ve ben elbette teslim bü
yürünsünüz ki konuşurken Yüksek Heyetiniz 
içinde en naçiz ve meslekdaşlarım arasında en 
bilgisiz, en az hisli ve hattâ sizlere nazaran 
bu memlekete en az bağlı bir vatandaş olarak 
kendimi tavsif etmekle onlara ve sizlere ne bü
yük bir kıymet vermekte bulunduğumu ifade 
etmiş olduğumu sanıyordum. Buna rağmen bu 
nezih kürsüden bu kadar ağır bir hicviyede bu
lunmalarını Eithem Vassaf Beyin ilmî kabili
yetlerine yakıştıramtadım. 

Hüsnü Türkkand arkadaşıma geliyorum. 
Kendileri gayet canlı ve heyecanlı bir şekilde 
ve büyük bir belâgatle konuştular. Fakat an
lattıkları ve ifadeleriyle benim dâvama hizmet 
ettiler. Kendilerine minnettarım. Benim bak
teriyolog olduğumu ve Minikten anlamadığımı 
söyledi. Arkadaşımız tegafül buyuruyorlar ki 
kanunda bakteriyoloji ve intaniye ihtisası tâ
biri vardır. Hastanelerde, bütün bakteriyolog 
arkiadaşlarım bilirler ki, intaniye kliniklerinin 
sevk ve idareleri bakteriyologların yedi haza
katlerine terkedilmişir. Bu hakikati bu kürsü-
clen nasıl cennettiler, hayretle karşılıyorum. 

Kilinik teşhisi koyamazmışım. Kabinesi 20 
seneden beri yaşıyan ve hiçbir gün kilinikten ay
rılmamış, dış memleketlerde dahi öğleden sonra 
lâboratuvarlarda çalıştığım ve klinikle lâboratu-
vara aynı önemi vermiş bir insan olarak bende
nize bu ağır töhmetin bu kürsüden tevcih edil-
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memesini çok isterdim. Talihsiz bir insan olarak 
kendimi tevsim etmeme müsaade buyurun. 

Kültür yaparsak hastayı kaybederiz dediler. 
Çok minnettarım; kendilerine. Difterinin ne 
hain, ne kadar zamana müsaade etmiyen bir 
hastalık olduğunu bundan güzel bir şekilde ifade 
etmek kabil değildir. Kültür imkânını 24 saatte 
sağlamaya imkân vermiyen bir illetle mücadelede 
acaba gözümüze ne dereceye kadar itimat ede
biliriz? Yalnız gışayı kâzibin teşekkülünü yani 
çacuğun boğazında beyazlık teessüsünü bekliye-
ceksek bunun ne elîm bir vaziyet olacağını el
bette kendileri takdir ederler. 

Tatbik, ihtimam ister buyurdular. Ben sin
siye memurlarımızın ehliyetine kaniim. Aşı tat
bikatının kendilerinin eline tevdi edilebilecek 
bir mahiyette olduğunu ifade etmiştim. Ben 
Tokad İlinde üç sene Hükümet tabibliği yap
tım. Sıhhiye memurlarına Neosalvarsan gibi ze
hirli ve sayısız ölüm hâdiselerine imkân veren 
bir iğneyi resmen vermiş bulunduğumuzu ifade 
edersem acaba ne buyururlar. Ağır ve toksik 
olan Neoselversanı yaptırdığımız sihhiye memu
runun iğneyi bizden çok daha iyi yaptığını 
biliyoruz, memleketin bu feragatkâr insanlarını 
bu kadar ağır bir ithama bu kürsüden mâruz bı
rakmamak lâzımgelirdi. 

Çiçek aşısı mecburiyetinin tatbik edildiği bu 
memlekette tatbikatın müspet neticelerini teslim 
edersiniz ki, idrak etmiş bulunuyoruz. Kıymetli 
arkadaşlarım içimizde kaç tane çopur vardır. 
Bundan 20 sene evvel, 40 sene evvel bu memle
kette çiçek aşısı muvaffakiyetle tatbik edilmiş
tir. Bu memlekette zaman zaman kendini göste
ren bu korkunç âfete karşı giriştiğimiz müca
dele ve kazandığımız muvaffakiyetten bir haki
kat meydana çıkmıştır. Evvelce bir defa 
aşılananların kaydı hayat şartiyle muafiyetlerini 
muhafaza edeceklerini tahmin ediyorduk. Bu 
kanaatimizin bir ilmi hakikat olmadığı tahakkuk 
etmiştir. Beş on sene sonra bu aşıyı yenilemek 
lâzımgeldiği sonradan öğrenilmiştir. Binaen
aleyh, mükerrer aşı tatbikına gitmedikçe zaman 
zaman muafiyeti kaybetmiş insanlar arasında 
çiçek intanının meydana çıktığı bir hakikati ilmi
ye olarak dünyaca kabul edilmiştir ve kusurumu
zun yalnız bunda olduğu sabit olmuştur. Bu 
memleketin birçok köylerini gezmiş bir insan 
olarak, söylüyorum, çopur bu memlekette çok az
dır. Hepiniz dairei intihabiyelerinizi dolaştınız, 
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gezdiniz, kaç tane çopur gördünüz sorabilir mi
yim? Bu memlekette çiçek aşısı tatbikatı dünya
yı hayran bırakacak şekilde bir mükemmeliyet
tedir, az elemanla imkânsızlıklar içinde ve fa
kat feragatle başarılmış olduğunu bu kürsüden 
beyan etmeyi hekimlik için bir zaruret telâkki 
ederim. (Bravo sesleri, alkışlar). 

Binaenaleyh, çiçek aşısı mecburi tatbikatını 
yapan aynı elemanlar difteri aşısını da aynı 
muvaffakiyetle tatbik edecekler ve Türk ailele
rinin sayısız minnet ve şükranını bu Meclis Ver
miş olduğu kararla toplıyacaktır ve nihayet çok 
üzüldüğüm bir hâdise var, difteri aşısı tatbika
tının mecburi olmasını antidemokratik bir ha-
reket olarak vasıflandırdılar. (Gülüşmeler). 

Kıymetli arkadaşlarım; köylü bize yalvarır, 
çocuklarımızı aşılayın, ilâç verin, beni bir de
fa sıhhiye memuruna, ebeye gösterin, biz bütün 
sıhhi yardımlardan mahrum insanlar mıyız, diye 
köylü inlerken onların çocuklarını difteri gibi 
»hain bir illetin pençesinden kurtarmak için ya
pacağımız bir hareket nasıl antidemokratik ola
rak vasıf landırılabilir. (Alkışlar). Bu Meclis 
difteri aşısının tatbikatına gitme kararını verdi
ği gün tarihî bir karar vermiş olacaktır. Bu 
Meclis bu takdirde Türk Milletinin minnettarlı
ğını kazanmış olacaktır. Büyük Meclisin kararı 
önünde hürmet ve minnetle eğilmeye daima mec
burum. (Sürekli alkışlar, bravo sesleri). (Reye 
reye sesleri). 

BAŞKAN — önergeleri okuyoruz. 

Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Mevzu yeter derecede aydınlanmıştır. Müza

kerenin yeterliğine karar verilmesi için bu tak
ririn reye konulmasını arzeylerim. 

Diyarbakır Milletvekili 
Ferit Alpiskender 

BAŞKAN — Kifayeti müzakere takririni ka-
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bul edenler lütfen işaret buyursunlar... Kalbııİ 
etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Enver Karan arkadaşımızın önergelerini tek
rar okuyacağız. 

(Erzurum Milletvekili Enver Karan'm öner
gesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Bir önerge daha vardır. 

Yüksek Başkanlığa 
Difteri aşısının mecburi olarak tatbik edil

mesine dair kanun teklifinin reddi hakkındaki 
komisyon kararının reddinin reye konulmasını 
teklif ederiz. 

Sivas Sivas 
ibrahim Duygun Şevki Ecevit 

Sivas Sivas 
ilhan Dizdar Bahattin Taner 

BAŞKAN — Aşağı yukarı aynı mahiyette
dir. 

MÜKERREM SAROL (istanbul) — Mahi
yetleri bir değil. 

BAŞKAN — Komisyon raporunun reddine 
mütedair olan önergeyi tekrar okutuyorum: 

(ilhan Dizdar «Sivas» m önergesi tekrar 
okundu) 

BAŞKAN — Bu teklifi kabul buyuranlar 
lütfen işaret buyursunlar.. (Ekseriyet yok ses
leri) sayacağız, rica ederim, bir dakika.. Aksini 
reye koyuyorum.. Kabul Etmiyenler.. 

Tekrar komisyona iadesine büyük ekseriyet
le karar verilmiştir, (iade değil, raporun red
di sesleri) 

Efendim ,komisyon raporunun reddi demek, 
teklifin yeniden komisyonda müzakereye konul
ması demektir. 

Gündemde görüşülecek başka madde olma
dığından Pazartesi günü saat 13 te toplanılmak 
üzere Birleşime son veriyorum. 

Kapanma saati : 17,17 

«• i» 
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2. — Konya Milletvekili Abdürrahman Fah

ri Ağaoğlu'nun millî gelirimizin son beş senelik 
vasatisi ile ticari, zirai ve sınai gelirlerimizin ka
ti ve tahminî miktarı ve millî ekonomimizin ku
rulması ve inkişafı için dünya üzerindeki m\ev-
kiimize göre alınması gereken tedbirler hakkın
daki sorusuna Ekonomi ve Ticaret Bakanı Muh
lis Ete'nin yazılı cevabı (6/150) 

3 . 1 . 1951 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Aşağıdaki sorulara Ekonomi ve Ticaret Ba

kanı tarafından yazılı olarak cevap verilmesini 
rica ederim, saygılarımla. 

Konya Milletvekili 
Fahri Ağaoğlu 

1. Millî gelirimizin son beş senelik vasa
tisi kaç liradır? 

Bu gelirin cinslerine göre ayrı ayrı miktar
ları nedir? 

2. Ticari, zirai ve sınai gelirlerin büyük ve 
küçük olarak ikişer kalemde ifadesi katı veya 
tahminî olarak mümkün müdür ve miktarları ne 
olabilir? 

3. Ekonomi ve Ticaret Bakanlığının birin
ci vazifesi, hiç şüphesiz millî ekonomimizin ku
rulması ve inkişafı için gerekli tedbirleri al
mak olmalıdır. Bu sebeple de birçok bakanlık
larla doğrudan doğruya veya dolayısiyle ilgisi 
vardır. 

Şimdiye kadar ve asırlardan beri memleke
timizde bu mühim mesele maalesef daima ihmal 
edilmiş ve Cumhuriyet devrinde dahi bu mü-
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him dâvaya bir istikamet verilememiş ve hattâ 
ele alınmamıştır. Bu yüzden de istikbal değil 
sadece hal düşünülmüş ve muhtelif bakanlık
ların birbirini tutmıyan ve zıt istikametlerde 
yürüyen faaliyetlerinden millî ekonomimiz de
rin surette zarar görmüştür. 

Ziraat üzerindeki bütün takyitler, tuz in
hisarı hariç olmak üzere bütün inhisarlar, Ma
den Arama ve işletmedeki kayıtlar ve güçlük
ler, birçok sınai ve ticari teşebbüslerde itimat 
kırıcı malî, idari, inzibati ve beledi kayıtlar ve 
zorluklar, bilhassa anonim şirket teşkilindeki 
merasim ve masraflar bu hususta misal olarak 
gösterilebilir. Bilhassa tütün inhisarı, reji şir
ketinin ecnebi eliyle kuruluşunda kasten millî 
ekonomimiz aleyhindeki durumunu, daha feci 
bir surette inkişaf ettirerek devam etmiştir. Os
manlı Bankası da aynı haldedir. Bu misalleri 
daha da artırmak mümkündür. 

İstiyoruz ki Ekonomi Bakanlığı, Millî eko
nomi bakımından ismi var cismi yok sadece Ti
caret Bakanlığı olarak mahdut bir vazife gör
memeli ve millî ekonomimizi doğrudan doğruya 
veya dolayısiyle alâkadar bütün bakanlıkların 
vazifelerinde müessir bir rol oynamalı ve millî 
ekonomimize salim bir istikamet vermelidir. 

Memleketimizin ihtiyaçlarına, millî gelirleri
mizin cinsleriyle düriya üzerindeki mevkiimize 
şföre millî ekonomimizin temeli ve teferruatı na
sıl olmalıdır? 

Ekonomi Bakanlığı bu hususta nasıl ve ne 
suretle nâzım bir rol oynıyabilir, bu yolda bir 
hazırlık var mıdır? 

T. C. 
Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı 

özel Kalem Müdürlüğü 
Sayı: Genel: 17894 

Özel: 1/233 

11 . IV . 1951 

6 . 1 . 1951 tarihli ve 1178/2407 
sayılı yazıları c: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi- Başkanlığına 

Konya Milletvekili Fahri Ağaoğlu'nun Millî Gelir hakkında yazıb olarak cevaplandırılmasını 
istediği soruya ait karşılıkların ilişikte takdim kılındığını saygılarımla arzederim. 

Ekonomi ve Ticaret Bakanı 
Muhlis Ete 
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1. — Maliye Bakanlığı ile İstatistik Genel Müdürlüğü tarafından yapılmış olan hesaplara göre 

Millî Gelirimizin, muhtelif yıllar itibariyle durumu şöyledir: 

Paramızın haılbden 
önceki 1938 yılı de-

Yıllar 

1936 
1942 
1943 
1944 
1947 
1948 
1949 
1950 

Millî Gelir 
(TL.) 

1.330.000.000 
6.367.798.000 
8.286.036.000 
7.769.585.000 
9.685.267.000 

10.998.905.000 
10.232.344.000 
11.631.516.000 

= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 

Endeks 

100,00 
478,93 
623,01 
584,17 
728,21 
826,98 
769,34 
874,50 

geri ile ifadesi ha
linde Millî Gelir 

1.330.O00.00O 
1.876:677.000 
1.404.174.000 
1.'693.089.000 
2.237.815.500 
2.358.761.530 
1.985.706.000 

= 
= 
= 
__ 
=z 

== 

Endeks 

100,00 
141,02 
105,57 
127,29 
168,25 
177,35 
149,30 

Bu cetvelin tetkikmdan da anlaşılacağı veçhile, 1936 senesindeki Millî Gelir 100 addedildiği 
takdirde, 1950 senesinde nispet 847,5 e çıkmıştır. Buna mukalbil, rakamlar paramızın harıbden 
evvelki değerine irca edilerek !bir mukayese yapıldığı takdirde, Millî Gelirimizin artışı 1949,30 
ile ifade edilelbirir. Ancak, Ibu devre zarfındaki nüfus artışının da % 30 nispetinde olduğu göz 
önünde tutulursa, Millî Gelirimizdeki hakiki artışın nüfus başına düşen nispetini daha düşük ka
bul etmek isalbetli olur. 

1950 yılıma ait Millî Gelir rakamının ha Aden evvelki para değerine göre hesalbı henüz yapıl
mamıştır. 

I I - Millî Gelirin dağılışı 
Millî gelirin ziraat, endüstri, ticaret, hizmet, mesken ve Musul petrolü sektörlerine dağılış mik

tar ve nispetleri aşağıdaki cetvelde gösterilmiştir: 
(Millî gelirin dağılışı: Milyon lira olarak) 

1936 ;% 1942 % 1943 % 1944 % 

Ziraat : 
Endüstri : 
Ticaret 
Hizmet : 
Mesken : 
M. Petrolü 

Ziraat 
Endüstri 
Ticaret 
Hizmet 
Mesken 
M. Petrolü 

435,— 
215,— 
514,5 
103,6 

62,2 
: — 

1.330,3 

1947 

4.302,5 
1.807,5 
2.735,4 

: 689,6 
: 147,5 

2,4 

32,7 
16,2 
58,6 

7,8 
4,7 

— 

100,— 

% 

44,5 
18,6 
28,3 

7,1 
1,5 
0,02 

3.719,--
558,3 

1.652,4 
318,9 
129,5 

0,6 

6.369,7 

1948 

5.354, — 
1.807,5 
2.892,4 

790,1 
152,1 

2,4 

58,3 
8,7 

25,9 
5,1 
9 

0,02 

100,— 

% 

48,8 
16,4 
26,4 
7,2 
1,4 

0,02 

4.433,9 
1,403,4 
2.008,7 

313,4 
125,5 

0,8 

8.286 — 

1949 

4.587,5 
1.807,5 
2.892,4 

790,1 
152,1 

2,4 

53,5 
16,9 
24,3 
3,8 
1,5 
0,02 

100 — 

% 

44,8 
17,6 
28,4 

7,7 
1,5 
0,02 

3.451,2 
1.520,4 
2.301,3 

365,4 
130 — 

ı,— 
7.769,5 

1950 

5.228,1 
1.616,1 
3,177,2 
1.453,5 

155,1 
1,5 

44,4 
19,6 
29,6 

4,7 
1,7 
0,02 

100,— 

% 

44,9 
13,9 
27,4 
12,5 
1,3 
0,02 

9.685,2 100,— 10,998,9 100,— 10.232,3 100,— 11.631,5 100,— 

— 194 — 
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Bu rakamlara nazaran, ziraatin Millî gelirlerimizdeki payı, umumiyetle, % 50 nin dunundadır* 

ticaretin payı % 25 - 29, endüstrinin Millî gelirlerimizdeki yeri ise, ancak % 14 - 19 arasındadır. 
Millî gelirimizde ziraat sektörünün çok mühim bir yer alması, gerek extensif olarak genişlemo 

ve gerek intensif olarak derinleşme bakımından ziraatte büyük imkân mevcut olduğu düşünülürse, 
gelecekteki çalışmalarımızın bu istikamete tevcihi lüzumu tezahür eder. 

Bunun yanında, şehir halkımızın yaşama seviyesinin yükseltilmesi, bu itibarla sanayiimizin de, 
ziraat sektörüne muvazi olarak otarşi politikası dışında, yalnız verimlilik ve sosyal zaruretlerin 
icaplarına uygun şekilde geliştirilmesi icabedecektir. 

Bu görüşle Millî ekonomimizin istikametlendirılip teşkilâtlandırılması bîr zarurettir. Ancak, Ba
kanlığımız, halen teşkilât kanununun hududlandırdığı hizmetleri ifa etmek mevkiindedir. Millî eko
nomimize yukardaki anlayışa uygun şekilde bir veçhe verilmesi yeni bir kanuna ihtiyaç göstermekte 
ve bu mevzu üzerinde ehemmiyetle durulmaktadır. 

3. — Konya Milletvekili Abdürrahman Fahri 
Ağaoğlu'nun Toprak Mahsulleri, Petrol ofislerin
de çalışan işçi ve memurların sayısı ile almakta 
olduklarfi aylık ve ücretlere ve bu ofislerin son 

'beş senelik gelir ve gider vaziyetleriyle ilga edil
meleri halinde ne düşünüldüğü/ne dair olan soru
suna Ekonomi ve Ticaret Bakanı Muhlis E t e'nin 
yazılı cevabı (6/178) 

16 .1.1951 
B. M. M. Yüksek Başkanlığına 

Aşağıdaki sorulara Ekonomi ve Ticaret Ba
kanı tarafından yazılı olarak cevap verilmesini 
saygılarımla rica ederim : 

1. Toprak Mahsulleri ve Petrol ofislerinde 
kaç memur ve işçi vardır, nerelerde ve ne gibi 
vazifelerde çalışmaktadırlar, her birinin aylık 
maaş ve ücreti nedir, kendilerine ayrıca her han
gi bir namla para verilmekte midir, miktar ve nis
peti nedir? 

2. Bu ofislerin son beş senelik, müfredatlı, 
gelir ve gider vaziyetleri nasıldır? 

3=. Bu ofislerin ilgası ve Toprak Mahsulleri 
Ofisinin vazife ve mallarının Ziraat Bankasına 
devri ve petrol işlerinin tamamen serbest teşeb
büse bırakılması memleket için daha iyi olmaz mı? 

Konya Milletvekili 
Abdürrahman Fahri Ağaoğlu 

T. C. 
Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı 

Hususi Kalem Müdürlüğü 11.IV.1951 
Sayı Genel: 17805 
Özel: 1/234 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
18.1.1951 gün ve 1253/2259 
sayılı yazıya C. 

Toprak Mahsulleri ve Petrol Ofislerinde ça

lışan işçi ve memurların sayısı ile almakta ol
dukları ödenek miktarına ve sair hususatma ait 
Konya Milletvekili Abdıürrahmıan Faihri Ağaoğ
lu tarafından verilip Bakanlığımıza gönderilen 
yazılı soruların cevapları ilişikte sunulmuştur. 

Saygı ile arzederim 
Ekonomi ve Ticaret Bakanı 

Muhlis Ete 

1. Toprak Mahsulleri Ofiscinde çalışan me
murlarla işçilerin sayısı ve bunlara 3460, 3659, 
4621 sayılı kanunlar mucibince verilen ücret, 
ikramiye, prim ve munzam tahsisat namı altında 
verilmekte olan ödenek miktarı, bir nüshası ili
şikte Sunulan 1949 yılı bilançosunda görülmekte
dir. [*] 

Yüksek genel kurulda tetkik ve tasdik edil
mek üzere olan mezkûr bilançodan dört yüz 
nüsha da ayrıca Büyük Millet Meclisine sunul
muştur. 

2. Bu ofisin son beş yıllık gelir ve gider va
ziyetlerine mütedair malûmat, mütekaddem 1949 

"bilançosu ile Meclis Kütüphanesinde mevcut 
1949 yılma takaddüm eden yıllara ait bilançolar
da görülmektedir. 

3. Toprak Mahsulleri Ofisinin ilgası ile va
zife ve mallarının Ziraat Bankasına devri mem
leket için daha iyi olmaz mı sualine gelince; 

Malûmları olduğu üzere, hububat fiyatını 
korumak ve piyasayı tanzim etmek maksadiyle 
1932 yılında 2056 numaralı Kanunla Ziraat Ban
kasına verilmiş olan alım ve satış salâhiyetinin 
1948 yılı sonuna kadar olan tecrübesinden mat
lup netice elde edilememiş olduğundan dolayı-

[*] Bilanço ve cetveller dosyasına konulmuş 
ve bu hususta soru sahibine malûmat verilmiştir. 

- 1 9 6 — 
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dır ki bu vazife, hudut ve şümulü oldukça geniş
letilmek suretiyle 3491 numaralı Kanunla ihdas 
edilen Toprak Mahsulleri Ofisine devredilmiş 
bulunmaktadır. 

Nitekim diğer müstahsil memleketlerde de bu 
vazife Toprak Mahsulleri Ofisinin benzeri müs
takil teşekküller tarafından yapılmaktadır. Ez
cümle : 

Birleşik Amerika devletlerinde, Toprak Mah
sulleri Ofisinin vazifesi Comm Odity Credit 
Corperation, kısası C. C. C. adlı bir teşekkül ta
rafından ifa edilmektedir. 

Bu teşekkül de, Toprak Mahsulleri Ofisi gi
bi bir taraftan müstahsili, diğer yandan da 
müstehliki himaye etmekte, iştigal konusu içi
ne hububattan gayrı olan toprak ürünlerini al
dıktan başka, yumurta, yağ ve benzeri hayvan 
mahsullerini de himaye politikası altında bulun
durmaktadır. 

Aynı suretle 1939 yılında tesis edilmiş olan 
Kanada Toprak Mahsulleri Ofisi, Wh'eat Board 
alım ve satışları kontrol eylemekte, fiyatları 
tesbit ve tanzim etmektedir. Kanada gibi büyük 
hububat ktihsalcisi bir memlekette, geniş silo 
ve hububat kooperatifleri bulunmasına, bu su
retle mubayaa ve satış kesafetinin az olmasına 
rağmen, Kanada Hükümeti bu işi müstakil bir 
teşkilâta yaptırmak lüzumunu duymuş, harb se
nelerimde, bizde olduğu gibi hububata elkoy-
muştur. 

Avustralya'da da aynı teşkilât vardır. Arjan
tin'de î. A. P. 1. isimli teşkilât aynı vazifeyi 
görmektedir. 

Fransa'da Buğday Ofisi (Office du ble), is
viçre'de Hububat Ofisi (Cetreide Verwaltun) 
hep Toprak Mahsulleri Ofisinin yaptığı hiz
metleri yapmaktadır. 

1. Petrol Ofisinde çalışan memur, müstahdem 
ve işçilerin miktarı, nerelerde çalıştırıldıkları, 
ücret ve yevmiyelerini gösterir 12 sayfadan iba
ret cetvel ile, teşkilâtın bulunduğu yerler ve bu 
yerlerde çalışan personel adedini gösterir iki 
sayfadan ibaret icmal cetveli ilişiktir. [*| 

2. Petrol Ofisi, bir taraftan heyeti umumi-
yesi itibariyle iş Kanununa tâbi tutulmuş diğer 
taraftan da Millî Korunma Kanununa istinaden 
kurulmuş kulunluğundan bu husustaki Bakanlar 
Kurulu Kararma ve fazla saatlerde çalışma 
nizamnamesine göre, normal mesai saati dışında 
çalıştırıldıkları takdirde, memurlara 3659 sayılı 
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Kanunun 14 ncü maddesindeki esaslar daire
sinde, müstahdem ve işçilere de ağır ve tehlikeli 
işler tüzüğü hükümlerine istinaden fazla mesai 
ücreti verildiği gibi haklarında 4621 sayılı Ka
mınım C, E, I, K bentleri de tatbik olunmak
tadır. 

3. Petrol Ofisin son beş yıllık müfredatlı 
gelir ve gider hesap vaziyetlerini gösterir cet
vel ilişiktir. 

4. Petrol şirketi erinin serbest bırakılması 
veyahut tamamen serbest teşebbüse devri, aşa
ğıda sıraladığımız sebeplerden dolayı şayanı 
tavsiye değildir. 

a) Lüzumlu olan büyük sermayenin mem
lekette yalnız hususi teşebbüs tarafından temini 
imkânsız görülmektedir. 

b) Bütün dünyada petrol sanayii ve işlet
mesi üç, dört Amerikan ve ingiliz şirketlerinin 
elindedir. Bu şirketlerin Türkiye'de öteden be
ri müesses şubeleri olduğundan müstakil bir teş
kilât tarafından rekabet görmedikleri takdirde 
aralarında anlaşıp Türkiye'de fiilî bir Tröst 
husule getirmeleri, evvelce yapılan tecrübelere 
istinaden, daima mümkündür. 

c) Halbuki Petrol Ofisi memleketimizde 
resmî acentası ve tesisatı olmıyan, başka Ame
rikan şirketleriyle, bilhassa Caltex Şirketinden 
mal almakta ve bu suretle, tabiatiyle bir Tröst 
vaziyetinin tahaddüsüne mâni olmaktadır. 

d) Memleketin en esaslı ihtiyaçlarından 
biri olan akar yakıt ve müştaklarının, kendi 
kaynaklarımızdan elde edilinceye kadar hariç
ten ve yukarda bahsi geçen ecnebî şirket mem
balarından getirilmesi mecburiyeti daha uzun 
seneler sürecektir. 

Bu vaziyette gerek sivil ve gerekse millî mü
dafaa ihtiyaçları dikkat nazarına alınarak mem
leketin petrol stoklarını ecnebi şirketlerle reka
bet edeeek durumda olmıyan hususi teşebbüse 
terkedilmesini doğru bulmamaktayız. 

Şurası da kayda değer bir keyfiyettir ki hu
susi teşebbüs ve ecnebi şirketler, sırf ticari zih
niyetle hareket edeceklerinden, zaruri stokları 
asgari dereecde tutmayı daima tercih edecekleri 
tabiî olmakla, fevkalâde hallerde memleketin 
bir petrol sıkıntısı karşısında kalması, bilhassa 
kara, deniz ve hava ordularımızın ihtiyaçlarının 
zamanında karşılanmaması gibi yurt müdafası
nın akim bırakılması tehlikesi de varidi hatır 
olabilir. 

T. B. M. M. Basımevi 
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Ankara Milletvekili Talât Vasfi ö z ^ n , Difteri aşısının mecburi ola
rak tatbik edilmesine dair kanun teklifi ve Sağlık ve Sosyal Yardım 

ve içişleri Komisyonları raporları (2 /46) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına ^ 7 " 

Difteri aşısının m-ecburi olmasına dair kanun teklifimi gerekçesiyle beraber saygiyle takdim 
ederim, 

Ankara Milletvekili 
Dr. Talât Vasfi öz 

GEREKÇE 

Difteri çocuklarımızı ansızın öldüren korkunç; zehirli intanlardan birisini teşkil etmektedir. 
Memleketimizin durumu, nüfusumuzun ekserisinin teşkilâttan mahrum köylerde bulunması, he
kimin her mevsimde her zaman gereği kadar süratle yetişmesi imkânı bulunmıyan bu yerlerde 
difteriye yakalanan her yavrunun mutlak bir ölüme mahkûm olması bizde bu mecburiyetin ihma
line asla cevaz vermiyen önemli noktalardan bâzılarını teşkil etmektedir. Kaldı ki difteri hekimin 
bulunduğu büyük şehirlerde ve yalnız bizde değil Avrupa ve Amerika'da bile koruyucu aşının tat
bik edilmediği devirlerde^ teşhisin gecikmesi ve hastanın hekime vaktinde sevk edilememesi gibi 
sayısız sebeplerle korkunç derecede vefiyatı mucip olan illetlerden birisini teşkil ettiği düşünüle
cek olursa dâvanın önemi bir kere daha canlandırılmış olur. Difteri her hekim bilir ki bazan has
talık arazı göstermedeı'ı, gezerken, dolaşırken, mektep sırasında otururken öldürür. Nitekim geçen 
yıl Ankara'da ilkmektep sıralarında yavrularımızın derste öldükleri görülmüş ve tesbit edilmiş 
bir hakikattir. Çocukların korunmasında birinci hedef difteridir^. Aşı Fransa'da, Macaristan'da, 
Polonya'da, Romanya'da, İsviçre'nin birçok kantonlarında, Mısır'da, İtalya'da, Norveç'te, İspan
ya'da mecburi olarak tatbik edilmektedir. Almanya, İngiltere, Belçika, Danimarka, İsveç, Yugos
lavya, Amerika, Kanada ve sair birçok memleketlerde Devlet sağlık teşkilatlarınca mecburiyet 
olmamakla beraber mutlak surette tatbik edilmektedir. Meselâ 1946 da New - York'ta 8 milyon
dan fazla olan nüfus içinde bir tek difteri hastasının görülmemiş olması bu tatbikatın hassasiyeti 
ve başarısı hakkında kâfi bir misal teşkil eder. Memleketimizde difterinin mucip olduğu çocuk 
vefiyatının önemini şöylece tebarüz ettirebiliriz. 1945 nüfus sayımlarında tesbit edildiğine göre 
10 000 den az nüfuslu küçük kasaba ve köylerde mevcut 0 - 8 yaş arasında erkek ve kız çocuk yekû
nu 4 162 407 olup 1950 sayınlarının istatistik sonuçları daha kesinleşmemiş olmasına rağmen bu 
miktarın 5 milyonu mütecaviz olduğu tesbit edilmiştir. 0 - 8 yaş arasında çocukların difteriye mu-
sabiyetlerini en asgari bir hesapla % 50 kabul edecek olursak 2,5 milyon yavrumuzun hastalandı
ğım ve bunlardan yine % 50 sinin kurtarılamadı^nı kabul edecek olursak 1 250 000 çocuk kaybı
mız olduğu kendiliğinden anlaşılır., Hesabi ne kadar asgari alacak olursanız olunuz kaybımızın ] 
milyondan aşağı olmasına asla imkân tasavvur edilemez. Bu yavrularımızın kurtarılabilmesi aşının 
necburi olmasiyle ancak ve mutlak surette mümkündür. Aşı Merkez Hşfzıssıhha Enstitüsünde 
imal edilmektedir. Koruyucu tesiri mutlak surette ve dünyaca kabul edilmiştir. Macaristan'da 
1934 - 1936 yılları arasında 1 milyon çocuk tatbikatını takibettiğim gibi Danimarka'da 1936 - 1937 
yılları arasında bütün tatbikatı ve sonuçların okunmasında şahsan çalıştım. Bu iki memlekette 
ayrı ayrı usullerle çöktürülmüş aşı kulanılmaktadır. 1937 de memleketimde bu dâvanın önemle eV 
alınması yolunda mesul Devlet makamları nezdinde yaptığım teşebbüsler neticesiz kalmış ve lo 



yıla; yakın zamasndam besi* nıilyonlarea yavrumuz mezar olmuştur. Nüfus dâvasının başında gelen 
koruyucu tababetin çocuk vefiyatının birinci sebebini teşkil eden bu âfetin önlenmesi yolunda katî 
kararın verilmesi için istical etmemiz lâzımgeldiğinde kimsanin. şüpİuefift olmadığına dair emniyeti
mi beyan ile sözlerime son veririm. 

ANKARA MİLLETVEKİLİ TALÂT VASFİ ÖZ'ÜN TEKLİFİ 

Difteri aşısının mecburi olarak tatbik edimesine dair kanun teklifi ' 

MADDE 1. — Difteri aşmı mecburi- olarak tatbik edilir. 
MADDE 2. — Buna ait bir talimatname Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca hazırlanacaktır. 
MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerinin icrasına Sağlık- ve Sosyal1 Yardıur Bakanlığı; ve İçici

leri Bakanlığı memur edilmiştir. 
MADDE' 4. — Bu kanun neşri tarihinden itibaren muteberdir. 

Sağlık ve Sosyal Yardım Komisyonu rapora 

T. B. M. M. 
Sağlık ve S»*. Y. Ko. M . M . mi 

Esasr-Ko: 2/46 
Karar No. 7 

Yüksek Başkanlığa 

31: . I . 1951. günü Sağlık ve Sosyal Yardım 
Komisyonu* Yüksek Başkanlıktan 22 . X I I . 
195Ö> tarihinde havale buynulan Ankara Millet
vekili' Doktor Talât Vasfi öz-'ün Difteri aşısı-
nın mecburi tutulmasına dair. kanun teklifini 
müzaker* ederek aşağıda izah edilen sebeplerle 
reddine^ karar verilmiştir: 

1. Taşanının, gerekçesinde- gösterilen difteri 
den ölüm miktarı.' mübalâğalı görülmekle bera
ber her sene- bu hastalıktan- bir hayli kabarüfc 
vefiyat verildiği aşikârdır. Doğan bütün ço
cukların difteriye karşı aşılanmalarım temin et
mek memleket sağlığı ve vefiyatın azaltılması 
bakımından son' derece mühim, ve şayanı arzu;-
dur. Yalnız-, kanuni voliyle çiçek aşısında oldu-
ğuf gibi bütün, doğan, çGouklara difteri aşısun. 
da teşmil etmek tatbikatta, büyük zorluklara se
bebiyet vmemütiâT. 

a). Aşanın, tatbikatı- Sağlık, ve Sosyal Yardım. 
Bakankğmım memleket ihtiyaçlarına hiçbir zar 
man kâfi gelmiyen hattâ birçok kanuni mecbu
riyetleri ifaya muktedir bulunamıyan mahdut 
kadnosiyle başaanlmak icabeder ki, bugün için bu
na- imkânr görülememiştir. 

b) Difteri aşısı, tatbikatı çiçek, aşısı tatbir 
ki k«dar basit olmayıp ihtimam istiyen, oldukça 

külfetli. ameliyelere ihtiyaç,; hisBettdBem. b ic aşı 
şeklidir. Mevcut kadro ile ve? feöyleude,, gpşyri-
müsait şu t la rda ağının inMzaaaau dâhilinda ve 
tatbik edilen, çoeuğa zanar* venmeden. tatbiki. her 
zaman için, mümkün gidilememiştir. 

c) Yakanda bütünü bm y u r t çavaıesinder ele 
alınacak verem* sa^aşpıria çalışaeafe elamanların 
difteri aşısı, ilfc de meşgai. olmafiferiı y&eiindeır ve
rem*. çalışpıalarınr sektgya uğratabileceği mülâ
haza edildiğinden» 

2i Esasen; 15#8; sa^ılu Umumi; Hafzıssıhha 
Kanununum Ö4ı ve1 72.' nci maddMerd: Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanlığına lüzmniur görüldüğü 
zamanlarda her türlü) aşıyan mreoburiî olarak: tat
bik yetkisi verm% bulunduğundan: diğer sâri 
hastalıklönaı karşı aşklardan. diiföeri. aşısı tefrik 
edilerek yenideiL buı şekilde' bir/ Kanuni tedvinine 
lüzum Bulunmadığı ekserimle- kara** aitana alın
dı. 

Yüksek' Bfeşftenhğa saygı • ile arzoltmur. 
Sağlık ve Sosyal 

Yardımı Ko. Söaeü 
Başkanı İstanbul Kâtip 
Kocaeli Muhalifim Konya 

Dr. E. V. Akan M*. Sarol Dr. S. S. Burçak 

( S-. Sayısı : MS«)': 
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Afyon Karahisar Ankara 

Avni Tan Tamamen muhalifim 
İmzada bulunamadı Dr. T. V. öz 

Antalya Antalya Çankırı 
Dr. F. Dalaman Dr. B. Onat Dr. K. Çığman 

Çankırı Çoruh Çorum 
Dr. C. Otman Dr. A. B. Sağlar Dr. S. özer 

Gazianteb İçel istanbul 
Dr. S. înal 4 . Koksal A. Vahram Bay ar 

İzmir 
N. încekara 

Mardin 
Dr, A. Uras 

Seyhan 
*C. Türk 
_ Sinob 

Müstenkifim 
Df.A.Ş.Şavlt 

Kocaeli 
Dr. Z. Attğ 

Niğde 
Dr. H. Ülkü 

. Kocaeli 
Dr, H. îürkımd 

'Ordu 
Dr. Z. M. Stat* 

Kars 
Dr. !#. Okan 

Tekirdağ 
Dr. Z. Emtmım 

İçişleri Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
içişleri Komisyonu 

Esas No. 2/46 
Karar No. 30 

;'»»*"»••• w:if,mi 

Yüksek Başkanlığa 

Ankara Milletvekili Talât Vasfi öz'ün, dif
teri aşısının mecburi olarak tatbik edilmesine 
dair olan kanun teklifi, Hükümet temsilcilerinin 
iştiraklariyle görüşüldü. 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı temsil
cisi izahlarında; mevcut kadro ile bu aşının tat
bik edilmesinin mümkün olamıyacağını, esasen 
icabettiği zaman, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha 
Kanununun 64 ve 72 nci maddelerinin bu yet
kiyi bakanlıklarına tanıdığını söyledi. 

Verilen bu izahattan sorfra, Komisyonumuz
da, ihtisas komisyonu olan Sağlık ve Sosyal 
Yardım Komisyonunun mazbatasmdaki mucip 
sebepleri varit görmüş ve teklifin reddine oy 
birliğiyle karar vermiştir. 

Havalesi gereğince Kamutaya arzedilmek 

üzere ^füksek Başkanlığa sunulur. 
İçişleri Komisyonu Başkanı Başkatovekili 

Kırklareli 
F. Üstün 

. Sözcü 
Zonguldak 

A. Yurdabayrak 
Bitlis 

M. Ertan 

Kütahya 
Y. Aysal 

Sivas 
R. Öçten 

Urfa 
R. K. Timıuroğlu 

-Bursa 
N. Yılmaz 

Kâtip 
Amasya 
K. Eren 
li^irta 

K. ijpimiralay 
İmzada bulunamadı 

İTiğde 
F^Ecer 
Trabzon 
H. &rhön 

Tan 
/. AMn 

Yozgad 
A. Doğun 
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